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و هدفمند مي باشد: درآمد آمـوزش تالشـي.يكي از راهكارهاي توانمند سازي نيروهاي مسلح آموزش هاي مستمر

و دانش مدار است  و رفتار نيروي انساني در سازمان هاي پيشرو و مستمر در زمينه تغيير بينش اين فرايند پايان.دوسويه

ب،ناپذير ، و در برگيرنده تمامي دانش و شامل كليه افراد و مهارتهايي مي شود كـه سـازمان را در تحقـق اهـداف ينش

و ارتقاء آنها ياري مي رساند و پندار منابع انساني و ماموريت خويش از طريق دگرگوني در رفتار . انجام رسالت

و- قانوني به كار گيري سالح مقررات«نوشتاري كه پيش روي داريد با عنوان  متون آموزشي تخصصي ويـژه قـضات

 قضايي سازمان هاي با همكاري گروه پژوهش» كنان نيروهاي مسلحكار
1

و صاحب متشكل از جمعي از قضات با تجربه

و  اميد اسـت. همچنين به منظور ايجاد رويه واحد در آموزشهاي ياد شده در سراسر كشور تهيه گرديده است نظر تدوين

و اين جزوه پاسخگوي بخشي از نيازهاي مطالعه كه  و سـاير عالقمنـدان زشي همكاران قضايي آمو حرفه اي ، ضابطان

.باشد

و پژوهش، انعكاس كاستي و نظرات سـازنده را ارزنـده همكاران ما در دفتر آموزش و ارائه پيشنهادات و ها تـرين هديـه

مي نكوداشت تالش .ارندهاي بلندتري را برد دانند تا از اين رهگذر، در تدوين متون آموزشي بعدي گام هاي انجام شده

و پژوهش  دفتر آموزش

 1389زمستان

از هاي قضايي كه در تدوين اين جزوه همكاري داشته اعضاء محترم گروه پژوهش-* : اند عبارتند
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» مقدمه«
و جامعه بررسي آسيب و حقوقي رفتار مأموران مسلح در صحنه شناختي هاي منتهي به تيراندازي كـه در نهايـت شناختي

دو صـحنه شود، ضرورتي گريز ناپذيراست زيـرا در ايـن موجب جرح يا قتل به حق يا نا حق بعضي از شهروندان مي  هـا

و مصلحت بزرگ همواره در برابر يكديگر قرار مي كف، از يك سو مأموراني با اخالص تمام.گيرند ارزش اساسي  جان بر

و اخاللي شهروندان جامعه براي تأمين امنيت همه جانبه، نهاده گران در امنيتي اسالمي به مصاف اشرار، قاچاقچيان

ا مي و گاهي با تأثيرپذيري و مقتضيات صحنه شتابند به،ي با آنانيي روياروز شرايط كارگيري سالح خطايي هرچنـد در

مي كوچك مرتكب مي  و به دنبال آن در معرض اتهام كيفري سنگين قرار و از سوي ديگر با شهرونداني شوند كهگيرند

و قرباني و مقررات گاهي به دستورهاي مأموران توجه نكرده تيراندازي درسـت يـا نادرسـت به سبب ناآگاهي از قوانين

.شوند آنان مي

و مصلحت موجب شده است كه ما گـاهي در نـوع داوري نهـايي خـود دربـاره همين عنايت بيشتر به يكي از دو ارزش

و به تبع آن مسؤول بودن يا نبودن مأمور از نظر كيفري يا مدني از صـراط بـي  طرفـي قانوني بودن يا نبودن تيراندازي

بنيمخارج شو بي،  مهمترين ضرورت حقوق شهروندانو احقاق تأمين امنيتي راهه در جاده ابراين شناخت راه راست از

ب و رعايـتا پروندهدر ارتباط هايي از اين قبيل است، تا از يك سو مأموران مسلح به در كنترل رفتـار سـازماني خـويش

و مقررات ناظر بر به  و از سـوي ديگـر از كارگيري سلح در عين تأمين امنيت قوانين از افتادن در اين ورطه پرهيز كننـد

.پيش آمد حوادث ناگوار منتهي به سلب سالمت يا زندگي شهروندان پيشگيري شود
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 كليات: فصل اول

آن: گفتار نخست و اهميت  طرح موضوع

و مقررات، نه تنها به درك بهتر هر و علت وضع قوانين مص اطالع از فلسفه وجودي و امكان تفسير دقيـق قانون يا وبه

و نهايتاً موارد ابهام يا اجمال آن مي و درك ضرورت وضع آن براي سامان دادن امور انجامد، بلكه باعث توجيه مخاطبين

و رعايت آن در جامعه مي .شود آسان شدن اجرا

الزم2 18/10/1373كارگيري سالح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضـروري مـصوب قانون به بنابراين قبل از بررسي

و علت وضع آن مورد كنكاش قرار گيرد .است فلسفه

مي1 ماده : دارد قانون مذكور مقرر

و يـا در مقـام ماموران« و جلوگيري از فرار متهم يا مجرم و امنيت  مسلح موضوع اين قانون كه به منظور استقرار نظم

و اجراي و كشف جرائم و ضابط قوه قضاييه به تفتيش، تحقيق و ساير مأموريتهاي محوله مجاز به حمل احكام قضايي

ب سالح مي كارگيري به درهباشند، موظفند به هنگام را كارگيري سالح و مقررات اين قـانون موارد ضروري، كليه ضوابط

».رعايت كنند

 همچنان كـه در مـاده،ناميده مي شود)) قانون به كارگيري سالح(( كه در اين نوشتار به اختصار فلسفه وضع اين قانون

و اجـراي احكـام يك آن آمده است و كشف جرايم و يا تفتيش و جلوگيري از فرار متهم يا مجرم و امنيت استقرار نظم

مي قضايي يا انجام ساير مأموريت .باشد هاي محوله به نيروهاي مسلح

و اجراي عدالت را به صورت شخصي و استعمال سالح گرم باتوجه به فلسفه مذكور، مقنن ايجاد امنيت و حمل نپذيرفته

و مقابلـه بـا به طور را توسط اشخاص عادي ممنوع اما  و اجـراي عـدالت همگـاني  استثنا براي ايجاد امنيـت عمـومي

ب و استفاده از سـالحهمجرمان، به مأموران مسلح اجازه داده كه با رعايت مقررات قانون كارگيري سالح، اقدام به حمل

.نمايند

و احترام متقابل افراد به حقوق يكديگر حاصل مي استقرار در نظم در جامعه با رعايت قانون و از همين رهگذر واقع شود

و قانوني خود قرار مي  براي بوجود آمدن اين وضعيت نياز است كه نيروهاي انتظامي بـا. گيرد هركاري در مسير صحيح

و قانون قانون و شكنان . در مقابل آنان دست به سالح شونددرصورت نيازستيزان برخورد قانوني نمايند

و مجرمـان بـه منـافع ملـي وحقـوق و جلوگيري از تجـاوز دشـمنان استقرار امنيت در جامعه با دفاع از مرزهاي كشور

و امنيت شهروندان شكل مي  بـ بستري براي انجام همه فعاليت،گيرد و در حقيقـت بـا و دولت است وجـوده هاي مردم

و اجراي قانون فراهم مي آمدن بستر ام  در. شـود نيت در جامعه، امكان ايجاد نظم و بـه بـدون كـاربردن اختيـار داشـتن

.و پيشرفته امكان برقراري امنيت ميسر نيست مدرنهاي سالح

.است جزوه آمده73 متن كامل اين قانون در صفحه-٢
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و اجراي وظايف ضابطين جلوگيري از فرار و مجرم و اقتدار براي پلـيس دارد متهم ؛ دادگستري، نياز به ابزارهاي قدرت

و سارقان مسلح خصوص در مقابله با قاچاقچيان بين به و جرايم باندي . اي جز استفاده از سالح نـدارد پليس چاره،المللي

شود كه نيـاز بـه ابـزار قـدرت، جهـت همچنين اجراي احكام قضايي در بسياري از موارد با امتناع محكومين مواجه مي

.اجراي آن است

ب و سهبنابراين تجويز حمل الح توسط مأموران براي تأمين مصالح مذكور از باب اضطرار، مستلزم وضع قوانين كارگيري

و ثغور بهره  و تعيين حدود و تصويب قوانينو مقرراتي براي ساماندهي  سـالح توسـط كارگيريبهگيري از اين اختيارات

.مأموران در همين راستا قابل توجيه است

و17شامل 18/10/1373 در موارد ضروري مصوب كارگيري سالح توسط نيروهاي مسلح قانون به  تبصره بوده13 ماده

و ابهامات موجود در آن، پيش و اصالح كه باتوجه به ايرادات، نواقص  قانون مذكور در دبيرخانه شوراي3نويس بازنگري

و تدوين شده است .امنيت كشور تهيه

. جزوه آمده است101 نويس در صفحه متن كامل اين پيش-٣
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بر تقنينيپيشينه: گفتار دوم  سالح كارگيريبهناظر

و مقررات خاصي جهت مشخص نمودن موارد مجاز تيراندازي از  مقرر شده كه ماموراندوران قاجاريه تا به حال قوانين

و تغيير آنها درتواندميآگاهي از روند تدريجي اصالح به كمك موثري و برداشت از قوانين فعلي داشته باشد همين فهم

و تغييرات هر قانون را باره را به ترتيب منظور اهم قوانين مصوب در اين  در ذيل همان قانون بيـان تاريخ تصويب آورده

: كنيم مي

و مقررات پيش از انقالب: مبحث اول  قوانين

و دستورالعمل حكام مصوب)الف و واليات :ق.هـ1325 ذيعقده14قانون تشكيل اياالت

به(مات اين قانونضمن دوم قسمت در  مـورد تقـسيم2نـدازي بـه موارد مجاز تيرا) 226 ماده منضم

: شده بود

 مواقع عاديدر-1
 در موارد غيرعادي-2

: موارد استعمال اسلحه در مواقع عادي-1

. به جهت مدافعه شخصي خود از كسي كه با اسلحه به آنها حمله بياورد-1-1

مي-2-1 ول به جهت مدافعه شخصي خود از يك يا چند نفر كه بدون اسلحه حمله و احوال طوري باشد آورند ي اوضاع

.كه بدون استعمال اسلحه، مدافعه شخصي امكان نداشته باشد

و جـاند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شـدهن ببين6سوارانا قر5و نظميه4 ضبطيه مامورانكه درصورتي-3-1 انـد

.تسا آنها در خطر

و غيرهكه درصورتي-4-1 1خواهند توقيف نمايند اقداماتي نمايند كه در مواردميجاني يا مقصري را كه عمال ضبطيه

و جان عمال ضبطيه در مخاطره باشد2و . اين ماده مذكور است

و توقيف اقداماتي نمايد كه در مواردكه درصورتي-5-1 و در تعقيب  اين ماده مذكور2و1محبوس از حبس فرار نمايد

.است

 ژاندارمري-�
 شهرباني-�
مي-� و شوارع مستقر و مكانهايي كه احتمـال حملـه يـا تهـاجم دارد بـه شده تا قافله كسي كه همراه با گروهي از طرف پادشاه در راهها و كاروانها ها

.سالمت عبوردهد
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: عادي موارد استعمال اسلحه در مواقع غير-2

مي كه دسته در مواردي و قراسواران براي اطفاء نايره شورش احضار و نظميه شوند اسـتعمال اسـلحه بـا اي عمال ضبطه

: رعايت شرايط ذيل جايز است

 او واگـذار اي است كه اسكات شورشيان به عهـده اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطيه-1-2

ا و او هم حكم ميشده . خواهد كه وسايل ديگر ثمري نبخشيده باشد ستعمال اسلحه را وقتي

و-2-2  صاحب منصب ضبطيه يا نظميه بايد قبل از حكم به استعمال اسلحه سه دفعه با شورشيان اتمام حجت نمـوده

.اعالم كرده باشد كه استعمال اسلحه خواهد كرد

و موقع مقتضي اتمام حجت فوقكه درصورتي-3-2 كه شورشيان حمله به مـال فوت وقت نباشد مثالً در مواردي الذكر

و اقـدام ضبطيه آورند به طوري كه آنها در مخاطره باشند يا آنكه اشخاص ديگري   مورد حمله شورشـيان واقـع شـوند

.توان كرد فوري براي استخالص آنها الزم باشد بدون اتمام حجت، حكم به استعمال اسلحه مي

و قابليت استناد نداردقانون تشكيل اياالت و دستورالعمل حكام نسخ شده .و واليات

ق. هـ 1333نظام نامه اداره نظميه هيأت وزراي نظام دولت مصوب)ب

مي نظام نامه فوقين،ماموردومين قانون موجود درخصوص مجوز تيراندازي نامـه مقـرر اين نظـام32 ماده.باشد االشاره

كه نظميه در ماموران: داشت مي مواقع ذيل مجازند كه اسلحه خود را بكار ببرند ولي بايد بخوبي متوجه اين نكته باشند

توان استعمال نمود كه چارة آنها منحصر بـه اسـتعمال اسـلحه بـوده يـا اينكـه بجـز اسلحه خود را فقط در مواقعي مي 

ب  نظ. وسايل ديگر غيرممكن باشد كه به مقصود نائل آينده استعمال سالح ميه قبالً مشخص نمايد كـه چـه نـوع مأمور

مي اي بايد به كار اسلحه و به چه قسم از حمله كه به او .شود جلوگيري نموده كه حد امكان قتلي واقع نگردد برد

و جان آنها در خطر باشد-1 .در مواقعي كه طرف حمله واقع شده

و خورد برآينددر موقع دستگيري مرتكب به جنايت يا متهم به جرمي، هرگاه آنها با مأمو-2 .ر مزبور درصدد زد

.در مواقعي كه شخص جاني گرفتار، درصدد فرار برآيد-3

و-4 مأمور نظميه امركه درصورتينسبت به اشخاصي كه با تهديد به استعمال اسلحه، مخالفت به امر آنان نموده

.دهد درصدد فرار باشد به توقيف مي

ب تمام مواقع ديگر كه در فوق پيش در .اشد مأمور نظميه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بودبيني نشده

.نسخ شده است.ق. هـ 1333ي نظام دولت مصوبانظام نامه اداره نظميه هيأت وزر
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اليحه قانوني راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مـسكن اشـخاص)ج

ش.هـ1333 خرداد ماه25شوند مصوب مي

گاه يك يا چند نفر براي سرقت وارد منزل يا مسكن اشخاص شوند اگرچه يك نفر آنها حامل سالحهر: ماده واحده

و يا در  و هيچ يك آنها هـم مـسلح نباشـد در دادگاههـاي نظـامي باشد موقع سرقت در مقام هتك ناموس برآيند

و به مجازات مقرر در بند الف ماده  و كيفري ارتش محكوم 408محاكمه شد قانون دادرسي .خواهند

و يا جلوگيري از بردن مال در:1تبصره  درصورتي كه ساكنين محل مزبور در مقام مدافعه از مال يا جان يا ناموس

و يا ضرب سارقين شوند از مجازات معاف خواهند بود .محل سرقت مرتكب قتل يا جرح

و در مامورانهمچنين اگر متهم يا متهمين به اخطار و تيرانـدازي انتظامي تسليم نشوند ،مـاموران نتيجه فرار آنها

ميماموران،مجروح يا مقتول گردند .باشند انتظامي از مجازات معاف

.االشاره نسخ شده است اليحه قانوني فوق

و استعمال اسلحه به نگهبانان بانكها مصوب)د ش.هـ1350ماده واحده قانون اجازه حمل

واجد شرايط ورود به آموزشگاه پاسباني شهرباني كل كشور بودهكه صورتيدرهاي دولتي نگهبان بانك:هماده واحد

و تعليمات حفاظتي مخصوص بانك را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهباني با  و دوره آموزشگاه مذكور را گذرانده

ا و در موارد زير حق استعمال آن را دارند مشروط برآنكه جز ز راه استعمال رعايت مقررات مربوطه، حق حمل سالح

: سالح نتوان به طريق ديگري حمله يا خطر را بالاثر يا متوقف ساخت

و اسناد متعلق به بانك يا تحـت حفاظـت بانـككه درصورتي-1 و فلزات قيمتي و اوراق بهادار و وجوه جواهرات

با  و جزئاً يا كالً در داخل بانك يا اماكني كه محافظت اماكن مذكور در آنجا به عهده نگهبان نك محول شـده

و نقل مورد خطر قرار دارد .يا درحين حمل

كسي برخالف مقررات در ساعات نگهباني به منظور خلع سالح اقدام به گرفتن اسـلحه نگهبـانكه درصورتي-2

.كند يا جان وي را به نحوي از انحاء در معرض خطر قرار دهد

. در محوطه بانك مورد خطر قرار گيرددرصورتي كه جان يا مال مشتري يا جان هريك از كاركنان بانك-3

مي بانك:1تبصره و مؤسساتي كه از مقررات اين قانون استفاده نمايند موظفند نگهبانان حامل سالح خود را در برابر ها

حوادث ناشي از انجام وظيفه، همچنين مسئوليت مدني آنها را در قبال اشخاص ثالث كه ناشي از انجام وظيفـه مـذكور 

. بيمه نمايند، شركت سهامي بيمه ايرانباشند در
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 مليي مجلس شورا1351قانون تشكيل گارد صنعت نفت مصوب  ) هـ

مي: ماده واحده و اسناد صنعت نفت، سازماني به نام گارد صنعت نفت تشكيل و اموال شود كـه براي حفاظت تأسيسات

ص افراد سازمان مزبور در اجراي قانون مجازات اخالل  ، در موقع نگهباني داراي وظـايف 1336نايع نفت مصوب گران در

و آئين و طبق اين قانون و مسئوليتهاي ضابطين نظامي خواهند بود راو اختيارات نامه مربوطـه، حـق اسـتعمال اسـلحه

.خواهند داشت

م. هـ 1353نامه استعمال اسلحه به وسيله گارد صنعت نفت نيز در سال آئين جلس شورايش به تصويب كميسيونهاي

و ماده مي اين آيين1 ملي رسيده : دارد نامه اشعار

: حق استعمال اسلحه را خواهند داشتد زيررافراد مسلح گارد صنعت نفت هنگام نگهباني در موا:1ماده

.جان نگهبان در خطر باشدكه درصورتي) الف

.موقعي كه محل يا حوزه نگهباني به وسيله متجاوز در خطر باشد)ب

.مواقع اضطراري به منظور اعالم خطر با شليك هواييدر)ج

.نگهبان توجه ننمايد) ايست( هرگاه عابري در محوطه تحت حفاظت به سه اخطار)د

ب) هـ ازه وقتي كه دستور استعمال اسلحه و ابالغ گردد وسيله سلسله مراتب .پاسبخش به باال به نگهبان صادر

و مقرراتپس: مبحث دوم  از انقالب قوانين

:نامه پاسداري نيروهاي مسلح آئين) الف

در اين آئين  ستاد مشترك ارتش به نيروهـاي سـه گانـه ارتـش جمهـوري رئيس توسط 1360 ماده در مهرماه75نامه

و درحال حاضر مالك عمل ساير نيروهاي مسلح نيز مي نامه، وظيفه نگهبـان در اين آئين.باشد اسالمي ايران ابالغ شده

و در موقع انجام نگهباني در داخل پادگانها مشخص گرديده استح در محيطمسل .هاي نظامي

س ماده : نامه مذكور درخصوص اجازه تيراندازي به نگهبان مقرر داشته آئين60بند

ب ميه نگهبان در موارد زيرين اسلحه : برد كار

ب-1 .كار بردن اسلحه از طرف مافوق صادر شده باشده وقتي كه دستور

.باشد جان نگهبان درخطركه درصورتي-2

.موقعي كه پاسگاه مورد نگهباني درخطر باشد-3

.موقعي كه عابر يا عابرين به دستور ايست نگهبان توجه ننمايد-4
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مراقبين مسلح زنداني مجازند عليه زنداني فراري تيراندازي نمايند منوط : نامه مذكور مقرر داشته آئين75 ماده

ب  ه طرق ديگري براي جلوگيري از فرار زنداني امكان نداشته باشد در ايـن صـورت، دو مرتبـه اخطـار به اينكه استمداد

مي ايست مي .المقدور به نقاط پايين بدن اصابت كند نمايند كه حتي دهند درصورت تمرد زنداني به قسمي تيراندازي

و اقدامات تأميني آئين)ب و مقررات اجرايي سازمان زندانها  1364و تربيتي كشور مصوبنامه قانوني

مي نامه فوق آئين38ماده اگر زنداني مبادرت به فرار نمايد نگهبان موظف است ضمن .....:دارد االشاره مقرر

و چنانچه با به  او استمداد از اطرافيان با تمام قوا او را تعقيب نموده كار بردن تمام تالشهاي ممكن موفق به دسـتگيري

ص  و توجه بـه اينكـه نشود سه مرتبه با و جوانب و رسا ايست داده هرگاه بازهم توقف ننموده با رعايت اطراف داي بلند

و در مقام ناچاري با نشانه  و خالي كردن تيرهوايي گيري سـاق پـاي باعث قتل يا جرح كسي نگردد با استفاده از اسلحه

.زنداني، از فرار او جلوگيري نمايد

ف: تبصره .وق عالوه بر تعقيب قانوني موجب تنبيه انضباطي خواهد بودتخلف از مقررات ماده

. رييس قوه قضاييه نسخ شده است1384نامه اجرايي سازمان زندانها مصوب االشاره باتوجه به آيين نامه فوق آيين

 1370قانون مجازات اسالمي مصوب)ج

مي332ماده مور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور هرگاه ثابت شود كه مأ:دارد قانون مجازات اسالمي اشعار

و جز مـواردي كـه  و هيچگونه تخلفي از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود آمر قانوني تيراندازي كرده

و يا مصدوم، مهدور .المال خواهد بودم نبوده ديه به عهده بيتالدمقتول

 1371م نيروهاي مسلح مصوب قانون مجازات جرائ)د

مي24 ماده و ضوابط، مبادرت به تيرانـدازي نمايـد:داشت قانون مزبور مقرر هرنظامي كه برخالف مقررات

و به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي  و عمل او جرم محسوب منجر به قتل يا جرح شود طبقكه درصورتيشود

مي قانون قصاص حسب مورد به قصاص يا .شود ديه محكوم

ب . نسخ شده است1382 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب41ه ماده اين ماده با توجه

 1373 سالح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب كارگيريبهقانون  ) هـ

و17 شامل18/10/73اين قانون در تاريخ و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است هرچند ايـن13 ماده  تبصره تصويب

و جـامع قانون داراي ابهاما و نواقص فراواني است درحال حاضر آخرين تـرين قـانون الزم االجـرا در زمينـه ت، ايرادات

.شود كه شرح آن در فصول آينده مفصالً خواهد آمد تيراندازي محسوب مي
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1/1/757دستورالعمل خدمتي گارد محيط زيست مصوب)و

و نامه اجرايي قانو آيين31 اين دستورالعمل به استناد ماده و بهسازي محيط زيست تصويب شده و10ن حفاظت  فصل

و 69 : آن مقرر داشته16 تبصره دارد كه ماده18 ماده

و در اجراي مأموريت سازمان كه ضابط دادگستري مي مامورانآن دسته از هاي باشند صرفاً هنگام انجام وظايف قانوني

و  و تعقيب جرائم مصرح در قانون حفاظت بهسازي محيط زيست در شمار نيروهاي مـسلح موضـوع محوله براي كشف

و درچارچوب موازين دقيـق قـانون مسلح در ماموران سالح توسط كارگيريبهماده يك قانون  موارد ضروري محسوب

.مذكور حق استفاده از اسلحه سازماني را دارند

درن ماموران سالح توسط كارگيريبهقانون15نامه اجرايي موضوع ماده آئين)ز يروهـاي مـسلح

8. هيأت وزيران13/6/1379موارد ضروري مصوب 

و ناظر بـر پـيش4 در 1379نامه در سال اين آئين و دو تبصره به تصويب هيأت وزيران رسيده بينـي اعتبـار الزم ماده

و جبران خسارت به اشخاص بي  و كمك مالي به مأموران كه در حين خدمت يـا در ارتبـا جهت پرداخت ديه ط بـا گناه

و زيان مالي شده مي انجام وظيفه متحمل صدمات جاني يا ضرر .باشد اند

 سالح توسـط مـأموران نيروهـاي مـسلح در كارگيريبه قانون3 ماده5نامه اجرايي بند آئين)ح

: هيأت وزيران30/4/81موارد ضروري مصوب

بر اين آئين و5نامه مشتمل و مفاهي4 ماده در تبصره است كه به تعاريف و و زنـدان پرداختـه م، بازداشتگاه، بازداشـتي

و تيراندازي به سوي فرد متواري را معـين نمـوده اسـت2ماده  و چگونگي تعقيب  ايـن2برابـر مـاده. اين قانون نحوه

: نامه مأموران ذيربط درصورت مشاهده بازداشتي يا زنداني موظفند به ترتيب زيراقدام كنند آئين

از) الف و دستگيري فرد متواري اقدام نمايندبا استفاده . امكانات موجود نسبت به تعقيب

و رسا سه مرتبه به فرد يا افراد متواري ايست بدهند)ب .باصداي بلند

و جوانب به نحوي كه به ديگران آسيب نرسد اقدام به شليك تيرهوايي نمايند)ج .با رعايت اطراف

مت)د .واري را از ناحيه كمر به پايين مورد هدف قرار دهنددرصورت عدم تأثير اقدامات فوق، فرد

و يا اجـراي آنهـا ممكـنسا تيراندازي از ناحيه كمر به باال درصورتي مجاز:1تبصره ت كه مراحل فوق رعايت گرديده

.نباشد

مي1/1/75يخ اين دستورالعمل در تار-٧ و از تاريخ تصويب الزم االجراء و رئيس سازمان زيست رسيده .باشد به تصويب معاون رئيس جمهور
ب اين آيين-٨ . ضميمه است79شرح برگههنامه
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 سالح كارگيريبه قانون6 درصورتي كه فرار با استفاده از وسايط نقليه انجام گيرد مأموران موظفند برابر ماده:2تبصره

.موارد ضروري اقدام نمايند توسط مأموران نيروهاي مسلح در

و بازداشـتي دستورالعمل اجرايي چگونگي برخورد با ناآرامي:3تبصره و زنـدانيان از هاي داخـل زنـدان هـاي متـواري

و بازداشتگاه هاي دروني زندان اليه تر ها و و اقدامات تأميني و نيروي انتظامي تدوين ها توسط سازمان زندانها بيتي كشور

.يه خواهد رسيدئو به تاييد رئيس قوه قضا

و انتقال افراد زنداني يا بازداشـتي توسـط گروهـي از مـأموران صـورت گيـرد تـشخيص:4تبصره  درصورتي كه نقل

ميقتيراندازي برعهده فرمانده گروه مأموران مرا .باشدب

م)ط  : 9/10/1382صوب قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

مي1382 مصوب مسلحمجازات جرائم نيروهايقانون41ماده : دارد اشعار

بـ هر و ضوابط عمداً مبادرت به تيراندازي نمايد عالوه  جبـرانرنظامي كه درحين خدمت يا مأموريت برخالف مقررات

مـ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم مي و چنانچـه از مـصاديق  قـانون مجـازات 614و 612واد شود

شد2/3/1375اسالمي مصوب . باشد به مجازات مندرج در مواد مذكور محكوم خواهد

و خسارت معاف خواهد:1ره تبص و پرداخت ديه چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از مجازات

و بي و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده شد از بيتگناه باشد ديه بود .المال پرداخت خواهد

و خسارات به موجـب قـانون:2تبصره و نحوه پرداخت ديه  سـالح توسـط كـارگيري بـه مقررات مربوط به تيراندازي

درماموران .هاي مربوط خواهد بود نامهو آئين18/10/1373موارد ضروري مصوب نيروهاي مسلح

و اقداما آئين)ي و تربيتي كشورنامه اجرايي سازمان زندانها رياست قـوه 1384مصوبت تاميني

 قضاييه 

مي آئين33ماده هنگامي كه نگهبانان، زنداني را طبق دستور رسمي كتبي مقامات ...«: دارد نامه مذكور اعالم

...ح باشندنمايند بايد مسل صالحيتدار قانوني براي محاكمه يا بازپرسي يا انتقال به زندان يا محل ديگر از زندان خارج مي

و  اگر زنداني مبادرت به فرار نمايد نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافيـان بـا تمـام تـوان او را تعقيـب نمـوده

و رسـا ايـست داده هرگـاه چنانچه با به  كاربردن تالشهاي ممكن موفق به دستگيري او نشود سه مرتبه با صداي بلنـد

و اطر  و بازهم توقف ننمود، با رعايت جوانب و توجه به اينكه باعث قتل يا جرح كسي نگـردد بـا اسـتفاده از اسـلحه اف

و در مقام ناچاري با نشانه خالي كردن تير .»ي نمايدگيري ساق پاي زنداني از فرار او جلوگير هوايي
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به–مبحث سوم و آيين قلمرو قانون ي پاسداري نامه كارگيري سالح

مي در جمع به همهكه توان گفت بندي آنچه گذشت و مقررات ناظر بر نيروهاي ان مأموركارگيري سالح توسطي قوانين

و مقررات زير : مسلح در حاضر منسوخ هستند به جز قوانين

 1370 قانون مجازات اسالمي مصوب 332ماده-

 1382مصوب قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح41ماده-

ا آيين33ماده- و و تربيتي كشور مصوب نامه اجرايي سازمان زندانها  1384قدامات تأميني

به- و نامـهو آيـين 1373 نيروهاي مسلح در مـوارد ضـروري مـصوب مامورانكارگيري سالح توسط قانون هـا

آن دستورالعمل  هاي اجرايي

 1375 خدمتي گارد محيط زيست مصوب دستورالعمل-

ي پاسداري نيروهاي مسلح نامه آيين-

و آيينت فراوان بين قانون به حال باتوجه به وجود مشتركا نامه پاسـداري نيروهـاي مـسلح در زيـر بـه كارگيري سالح

: پردازيم بررسي قلمرو اجرايي آن دو مي

و بسته پادگان-هاي نظامي مربوط به محيط٩نامه پاسداري آيين و نگهباني از مواضعي كه در فضاي محدود ها انتظامي

و انتظ و مراكز خاص نظامي و نگهبانان مسلح كه پاسدار ناميده امي، امنيتي قرارو تأسيسات دارند مقرراتي را وضع كرده

.شوند به هنگام نگهباني از مواضع مذكور، مكلف بر رعايت آن هستند مي

س ماده به60بند : كارگيري سالح را به شرح زير بيان داشته است آيين نامه پاسداري موارد تجويز

به-1 و توسط پاسبخش به نگهبان ابالغ شده باشدكاربردن وقتي كه دستور . سالح از طرف فرمانده پاسدار صادر

.جان نگهبان در خطر باشد-2

.پاسگاه نگهبان درخطر باشد-3

.عابر يا عابرين به دستور ايست نگهبان توجه ننمايند-4

ش ماده يا نامه براي پاسگاه اين آيين60در بند م رئيسهايي كه فرمانده را منوع كرده مقررات ويـژه پاسدار عبور را اي

در.بيني كرده كه عابر بايد قبل از رسيدن به سي قدمي نگهبان، توقف كند پيش  آن مقررات عبارتند از اينكـه نگهبـان

حالي كه لوله سالح حاضر به تير را به سوي عابر نشانه كرده، با صداي بلند فرمان ايست بدهد عابر بايـد فـوراً ايـست

مي نگهبان هوي،كند مي،پرسدت او را مي،دهد عابر پاسخ  در پانزده قـدمي بـه،دهد اگر آشنا باشد نگهبان فرمان پيش

مي،كند عابر كلمه اول عبور را اعالم مي و اجازه عبور بـه وي داده مـي بالفاصله جزء دوم كلمه عبور را بيان .شـود كند

حارئيس توسط 1360 اين آيين نامه در مهرماه سال-٩ و در حال ضر مالك عمل ستاد مشترك وقت ارتش به نيروهاي سه گانه ارتش ابالغ شده
.باشد نيروهاي مسلح مي
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د ميدرصورتي كه عابر اسم عبور نداشته باشد به دستور نگهبان شود تا پاسبخش در محل حاضـرر همان محل متوقف

و اگر سوار باشند نگهبان پس از فرمان ايست به آنان دستور،شود اگر عابرين متعدد باشند   ارشد آنان را پيش فراخوانده

مي59دهد سپس طبق ماده پياده شدن مي .كند رفتار

ذ ماده كه59در بند ع برخورد با عابريني كه قصد ورود به محوطه تحت نگهباني در مواق: از وظايف نگهبان آمده است

و پس از حصول اطمينان اجازه داده مي و اگر منطقه ممنوع الورود باشد مانع ورود عابر به منطقـه را داشته متوقف شود

و سپس به ضرب گلوله عابر را متوقف مي و اگر اطاعت نكرد دو بار ايست داده . كند ممنوعه گرديده

مراقبين مسلح زنداني مجازند عليه زنداني فراري تيراندازي نماينـد منـوط بـه: است نامه پاسداري آمده آيين75ده در ما

صورت دو مرتبه اخطـار ايـست اينكه استمداد به طرق ديگري براي جلوگيري از فرار زنداني امكان نداشته باشد در اين 

مي مي .المقدور به نقاط پايين بدن اصابت كند نمايند كه حتي دهند درصورت تمرد زنداني به قسمي تيراندازي

ب و خـارج از محـيطهقانون و انتظامي در داخل محـيط نظـامي كارگيري سالح ناظر به وظايف عمومي مأموران نظامي

و آيين  و اطراف پادگان، مربوط نظامي است و محافظت از مواضع نظامي داخل پادگان  نامه پاسداري صرفاً به حفظ نظم

.باشد مي

و نحوه كاربرد آن را در چهار استفاده از سالح را بدون قيد،نامه آيين60ماده»س« بند مورد كه ذكر شدهو شرط بيان

 سالح، استفاده از سالح را به شـليك تيرهـوايي، كمـر بـه كارگيريبه قانون3 ماده3بيان نموده درحالي كه در تبصره 

ك .رده استپايين سپس كمر به باال مشروط

در) نظامي، انتظامي، امنيتي(ست كه نگهبان يك مركز حساس يا حياتيا سؤال اين هرگاه جان يا سالح يا پايگاه خود را

 سالح ابتـدا تيـر كارگيريبه قانون3 ماده3خطر بالفعل ببيند بايد بالفاصله به طرف مهاجم شليك كند يا طبق تبصره 

و بعد كمر به پايي ن را هدف قرار دهد؟ چنانچه فرد غيرنظامي براي سرقت وارد پادگان شـود تكليـف هوايي شليك كند

ب نگهبان مسلح چيست؟ آيا برابر آيين  كارگيري سالح را رعايت نمايد؟هنامه پاسداري تيراندازي كند يا اينكه قانون

و محافظت از آنها گمارده هـا شود نوعاً درون پادگانميباتوجه به اينكه مواضع حساس كه نگهبان مسلح براي مراقبت

و كسانيكه در موارد ممنوع شده در شـب  و خارج از پادگان امكان ورود به آن مناطق را ندارند و افراد غيرنظامي هستند

و آمد مي  ش ماده در داخل پادگان رفت مي60كنند بايد طبق بند ايـن رسد كه مقررات حـاكم بـر رفتار نمايند به نظر

و نميكارگيريبه قانوني موارد با مقررات ها اعمال كرد توان مقررات قانون مذكور را در داخل پادگان سالح متفاوت بوده

نامه پاسداري مـورد رسـيدگي نوع تيراندازي منجر به جرح يا قتل را در چارجوب مقررات آيينو قاضي ناگزير است هر 

.قرار دهد
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ب و اين آييننامه كارگيري سالح، ناسخ آيينههمچنين قانون ها قابليت اجرا نامه هنوز هم در داخل پادگان پاسداري نبوده

.و استناد دارد

نامه به يك نفر غيرنظامي كه جهت سرقت به يـك توقفگـاه خـودرويي اي نگهبان مسلح به استناد اين آيين در پرونده

شد وارد شده  و منجر به مرگ وي  لحـاظ اينكـه نگهبـان رعايـت مقـررات دادگاه نظامي يك بـه. بود تيراندازي نموده

ميهب و پرداخت ديه محكوم با اعتراض محكوم عليه پرونده به شعبه. نمايد كارگيري سالح را نكرده نگهبان را به حبس

و شعبه مذكور تيراندازي نگهبان را منطبق با مـواد 31 و آيـين60و59 ديوانعالي كشور ارسال نامـه پاسـداري دانـسته

 10.نقض كرده استدادنامه را 

به«، مقاله54 مجله دادرسي، شماره-١٠ ص» كارگيري سالح قلمرو كيفري قانون .24 الي19، دكتر رضا فرج اللهي،
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 تعاريف: گفتار سوم

آن: مبحث اول و اقسام  منظور از سالح

 تعريف اصطالحي سالح.»آلتي كه بدان جنگ كنند، آلت جنگ، ساز جنگ«:از نظر لغوي در تعريف سالح گفته شده

و گفته مي و شود سالح وسيله تفاوت چنداني با مفهوم لغوي آن ندارد  يـا دفـاع بـه كـار اي است كه به منظور تعـرض

.رود مي

دو براساس تقسيم مي بندي معمول، سالح به و گرم تقسيم و گرچه اين تقسيم نوع سرد در شود هـاي مورد سـالح بندي

و بيولوژيك، تا حدود زيادي كارايي خود را از دست داده اما با توجه به موضوع بحث ما، به بررسي همـين  كشتار جمعي

مي تقسيم و يا دفاع است كه بـا قـدرت انـساني.شود بندي بسنده  مقصود از سالح سرد، ابزاري طبيعي با قابليت تعرض

و،نمايد همچون قمه، شمشير، كارد عمل مي ـ ... باتوم صـورتهو مقصود از سالح گرم، ابزاري مكـانيكي اسـت كـه ب

و با اراده انسان عمل مي و ادوات خودكار يا نيمه خودكار  11.هاي سنگين شليك گلولهنمايد همچون انواع تفنگ

و هاي دفاع شخصي، شوكرهاي برقي، سـالح البته اين تعريف، تكليف ابزارهاي جديدي چون افشانه را ... هـاي ليـزري

و درخصوص تعلق آنها به هركدام از اين تقسيم مشخص نمي  بندي ابهام وجود دارد اما اين ابزارها را به لحاظ اين نمايد

مي ان همانند سالح كه اثرات آنها برانس  مي گرم، كه غالباً موجب مرگ افراد هاي سرد توان در رديف سالح گردد، نيست

مي تقسيم و يا حداقل و پـشتيباني نيروهـاي مـسلح نيـز.توان گفت كـه سـالح گـرم نيـستند بندي نمود وزارت دفـاع

و شوكرهاي الكتريكي را از مصاديق سالح سرد جنگي هاي اشك انهشاف . برشمرده استآور گازي

و 12:در ترمينولوژي حقوق آمده است سالح سرد سالحي است كه آتش نشود مثل چاقو، كارد، شيشه

.سالح گرم سالحي آتشين است مثل تفنگ

: بندي است سالح گرم به انواع زير قابل تقسيم

و يا كمتر باشد متر ميلي20) قطر دهانه لوله سالح گرم( سالحي است كه كاليبر آن: سبكهاي گرم سالح-1

و مسلسلهاي دستي است .شامل سالحهاي كمري، تفنگها

.متر باشد ميلي30تا20آنها بين سالحهايي هستند كه كاليبر: نيمه سنگينهاي گرم سالح-2

و نيمـهي سالحها: سنگين هاي گرم سالح-3 ي هستند كه از لحاظ فيزيكي كامالً متمايز از سالحهاي سـبك

و ساخت سنگين مي كه ار اين سالحها به گونهباشند مي براياي است .باشد جابجايي نيازمند تجهيزات خاصي

.580ص1380،ر سرايش، چاپ دومنش دكتر محمد معين،، فرهنگ فارسي دوره يك جلدي-١١
.43ص،1363 چاپ، انتشارات بنياد استاد،ولوژي حقوق ترمين، دكتر محمد جعفر، جعفري لنگرودي-١٢
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 نيروهاي مسلح در مامورانقانون به كارگيري سالح توسط« كاربرد عملي بحث فوق در شمول يا عدم شمول مقررات

كه. ها است درباره اين سالح» موارد ضروري را گرچه در اين قانون به اين موضوع تصريح نشده نيـز آيـا سـالح سـرد

به پوشش مي  ب ماده3 ماده3و1هاي خصوص تبصره دهد يا خير؟ اما با بررسي قانون فوق و و ماده4و بندهاي الف

با7 سالح در اين قانون استفاده شده به روشـني در كنار» تيراندازي« توجه به اين كه از عبارت قانون مزبور همچنين

و مي توان دريافت كه منظو مي تـوان اسـتفاده از سـالحهاي نيمـهر مقنن از سالح در اين قانون سالح گرم سبك بوده

و سنگين در شرايط خاص مثل مبارزه با اشرار را نيز مشمول اين قانون دانست اما در  مورد سالحهاي سنگين مثل توپ

 موجـود در ايـن قـانون ماننـد چـرا كـه قـراين. خمپاره ترديد جدي نسبت به شمول قانون نسبت بـه آنهـا وجـود دارد 

بر بردن الفاظ تيراندازي كه عرفاً درباره شليك گلوله كارهب و تكاليف ناظر دسـتور ايـست،ي توپ يا تانك كاربرد ندارد

و امثال آنهـا حـاكي از آن اسـت كـه  تيراندازي كمر به پايين به سوي اشخاص يا تيراندازي به سوي چرخ وسيله نقليه

و سالح سالحكارگيريبهگذار از جهت قانون .هاي سنگين در مقام بيان نبوده است هاي سرد

م: مبحث دوم  قانونوضوعمأموران مسلح

ميماموران، سالحكارگيريبه قانون1با عنايت به مفاد ماده : شوند مسلح مخاطب اين قانون به دو دسته تقسيم

مي مسلحي كه برابر قانون استخداماموران) الف .باشند مي مربوطه جزء نيروهاي مسلح

ميماموران)ب و مقررات استخدامي دستگاههاي متبوع خودشان و مشمول قوانين .دنباش مسلحي كه نظامي نيستند

: مسلح نظامي ماموران) الف

و انتظامي هستند كه به منظور حراست از مرزهاي كشور با نيروهاي مسلح، سازمانهايي نظامي دشـمنان تجاوزو مقابله

و مقابله با قـانون شـكنان ايجـاد مـي  و امنيت در داخل كشور و حفظ نظم بـه اسـتناد قـانون. شـوندو همچنين ايجاد

و قانون استخدامي نيروي انتظامي و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و سپاه  اين نيروها در كشور،استخدامي ارتش

ن و پـشتيباني نيروهـاي،يروي انتظامي، بسيج، ستاد كل نيروهاي مسلحما عبارتند از ارتش، سپاه پاسداران،  وزارت دفاع

مي.مسلح  سالح چيست؟كارگيريبهشود اين است كه دايره شمول قانون سؤالي كه در اينجا مطرح

از وظيفه اول مربوط به وظايف خاص نظامي: نيروهاي مسلح برابر قانون استخدامي مربوطه دو وظيفه اصلي دارند آنان

و وظيفه دوم آنان اجراي وظيفه ضابطين قـضايي اسـت  و تماميت ارضي كشور است ؛قبيل مقابله با تجاوز به استقالل

وظايف ضابطين را به آنان محـول نماينـد جـزء از بدين شرح كه در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي

. شوند ضابطين قضايي تلقي مي

 سالح آمده است كه ماموران مـسلح موضـوع ايـن قـانون بـه منظـور كارگيريبهه در ماده يك قانون عنايت به اينك با

و يا ساير ماموريتهـاي محولـه مجـاز بـه و يا در مقام ضابط قوه قضاييه و جلوگيري از فرار متهم و امنيت استقرار نظم

با حمل سالح مي  و تمثيلي مـي قيد ساير ماموريتهاي محوله، اين ماموري باشند اگرچه باشـد بـه تها جنبه حصري نداشته
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هم نظر مي هم رسد ساير ماموريتهاي محوله بايد و و مشابه موارد مذكور باشد ليكن از آنجا كـه درگيـري بـا رديف سان

و نيز تيراندازي  و آموزش هايي كه در ارتباط با رزمايش دشمن در منطقه جنگي توسط نظاميان و مقـررات ها هاي رزمي

مي آيين ميييابد موضوع نامه پاسداري انجام و داراي احكام خاص خود  باشد كه هيچ مشابهتي با موارد مـذكور مستقل

.اند سالح خارجكارگيريبه از شمول مقررات قانون لذاندارد

: مسلح غيرنظاميماموران)ب

و مسلح ماموران مسلح، ماموران سالح توسط كارگيريبه قانون1حسب تبصره ماده وزارت اطالعات در اجراي وظايف
.باشند مأموريتهاي محوله قانوني مكلف به رعايت اين قانون مي

البته راجع به كاركنان وزارت اطالعات كه ضابط قوه قضاييه هستند يـا خيـر؟ بايـد گفـت كـه قـانون تأسـيس وزارت
آ  ـ اطالعات جمهوري اسالمي ايران نه تنها اختيار ضابطين قوه قضاييه را به 4موجـب مـادههنها واگذار ننموده بلكـه ب

و برعهده ضابطين قـوه قـضا يه محـولئقانون مذكور، كليه امور اجرايي امنيت داخلي كشور را از وزارت اطالعات سلب
.»نموده است

و وزارت اطالعـات حـق هـيچ گونـه بنابراين كليه امور اجرايي امنيت داخلي كشور برعهده ضابطين قوه قضاييه اسـت
و اخلهمد و انجام تحقيقات و جلب اشخاص، دستگيري . نداردرا... اي اعم از احضار
بر،براساس قوانين حاكم فعلي البته در وظايف محوله در زمينة جمع وزارت اطالعات عالوه و پـرورش اطالعـات  آوري
ميامو و خاص داراي اختيارات ضابطين قضايي نيز اط باشد يعني ضمن جمع رد محدود  خود نيز در جـرايم،العاتآوري

و مقابله را نيز خواهند داشت  به عبارتي درحال حاضر وزارت اطالعات براساس قـانون تأسـيس؛مشخص اجازه برخورد
مي اين وزارتخانه يك مرجع جمع و داراي اختيارات ضابطين نمي آوري اطالعات  124مـاده»ب«باشد اما در بنـد باشد
و سرقت ميـراث فرهنگـي،اديقانون برنامه سوم توسعه اقتص و فرهنگي در برخورد با مفاسد بزرگ اقتصادي  اجتماعي

و تحت دستور مقامات قضايي عمل مي .كند كليه اختيارات ضابطين را داشته
: نتيجه

بهماموران،مستنبط از مجموع قوانين حاكم از مسلح مشمول قانون : كارگيري سالح عبارتند
اع-1 و جلوگيري از كاركنان نيروهاي مسلح و امنيت و سپاه كه به منظور استقرار نظم م از نيروي انتظامي، ارتش

و و اجراي احكام قضايي و كشف جرايم و يا در مقام ضابط قوه قضاييه به تفتيش، تحقيق فرار متهم يا مجرم
به ساير ماموريت و مي هاي محوله، مجاز به حمل (باشند كارگيري سالح به1ماده. )ارگيري سالحك قانون

به1تبصره ماده( مسلح وزارت اطالعات در اجراي وظايف محوله قانوني ماموران-2 ) كارگيري سالح قانون
از-3 در محيط زيست كه ضابط دادگستري مي مامورانآن دسته و باشند صـرفاً هنگـام انجـام وظـايف قـانوني

ق اجراي ماموريت  و تعقيب جرايم مصرح در و بهسازي محيط زيـست در هاي محوله براي كشف انون حفاظت
و مكلف به رعايت قانون به   دسـتورالعمل16مـاده(باشـند كارگيري سالح مـي شمار نيروهاي مسلح محسوب

)1/1/75تي گارد محيط زيست مصوب خدم
و دازي باشند مكلفند در هنگام تيران كارگيري سالح نمي مسلح كه مشمول قانون به مامورانبديهي است ساير اشخاص

و قاعده تحذير را رعايت نمايند و مشترك از جمله اصل ضرورت، تناسب ..اصول كلي
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و تكاليف فرماندهان در ارتباط با تيراندازي مأموران: گفتار چهارم  شرايط الزم

 شرايط الزم) مبحث اول

و مهم و صالحيت فردي بايد مدنظر قرار گيرمامورانترين موضوعي كه در استفاده از سالح توسط اولين د احراز شرايط

 بگيرد كه سـالح تحـت اختيـار خـود را در چـه براي اينكه مأمور به درستي تصميم. سالح است كارگيريبهوي جهت

و تحت چه شرايطي به كار ببرد ماده و چگونه  سالح چهار شـرط را احـصاء نمـوده كارگيريبه قانون2زماني، در كجا

: است

ر-1 و : واني متناسب با مأموريت محوله سالمت جسماني

و رواني متناسب بوده كه به استخدام نيروهاي مسلح در آمـده اين شرط به صرف اين كه مأمور داراي شرايط جسماني

مي محقق نمي  منظـور از سـالمت. شـود از ايـن شـرايط برخـوردار باشـد شود بلكه بايد براي مأموريتي كه به آن اعزام

و فيزيك مناسب مـي كارگيريبهجسماني داشتن توانايي  و مطلوب از قواي بينايي، شنوايي، المسه ذكـر. باشـد مناسب

مي است اين نكته هم ضروري  عبارت ديگر مأمور مـسلح بايـد قـدرتهب. داند كه مقنن احراز سالمت رواني را نيز الزم

و تميز مصاديق استفاده از قانون  د كارگيريبهتشخيص و و رفتـار تحريـك آميـز سالح را داشته باشد ر مقابل هرگفتار

و از سالح استفاده ننمايدطرف مقابل . تحت تاثير قرار نگرفته

: هاي محوله هاي الزم در راستاي مأموريت آموزشفراگرفتن-2

و فرمانـدهان مكلفنـد كـه صرف داشتن آموزش عمومي نحـوه اسـتفاده از سـالح كفايـت نمـي،2به موجب بند كنـد

درآموزشهاي الز به ارتباط با مأموريتم .افراد تحت امر خود ارائه نمايندهاي محوله را

در-3 ميكارگيريبهتسلط كامل كه در اختيار آنها گذارده : شود سالحي

و رواني متناسب با مأموريت و طي نمودن دوره درصورت وجود سالمت جسماني هـاي آموزشـي الزم، بـه نظـر محوله

به مي  وضـعيت، پيري، سالحي كه در اختيار دارد مسلط خواهد بود اما در بعضي موارد عللي مثل بيماري رسد كه مأمور

و يا الغري موجب مي و چاقي همچنـين ممكـن. شود كه مأمور تسلط كامل خود را از دست بدهد جسماني از قبيل قد

ب  دره است  سالح در اختيار را نداشـته كارگيريبهدليل عدم تناسب سالح مأمور با موضوع مأموريت، مأمور تسلط كامل

 موضوع اين قانون قـرار ماموران سالح مقرر داشته سالحي كه در اختيار كارگيريبه قانون10 ماده باشد به همين علت

و وظيفه آنان باشد داده مي .شود بايد متناسب با موضوع مأموريت
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به-4 و مقررات به قانون :كارگيري سالح آشنايي كامل

ب بههقانون و صرف خواندن قانون جهت مامورانكارگيري سالح بايد و تفهيم گردد  سـالح كـارگيريبه مسلح تدريس

مي9 ماده.كند كفايت نمي مورد سالحي كه در اختيار آنان گـذاردهي كه آموزش كافي در ماموران: دارد اين قانون اشعار

خو شده است نديده  و درصورتي كه مأموريتي به اين قبيل افراد محـول شـودد اطالع دهند اند بايد مراتب را به فرمانده

بر،فرمانده .اينكه مامور در حدود دستور فرمانده اقدام كرده باشد مسئول عواقب ناشي از آن خواهد بود مشروط

وهب سالح هستند مراتب را بالفاصله كارگيريبه موظفند چنانچه فاقد شرايط الزم براي مامورانبنابراين صورت مستند

.مستدل به فرماندهان خود اطالع دهند

و اعزام به مأموريت از برخورداري شرايط الزم براي فرماندهان نيز  سـالح از كـارگيري بـه مكلفند قبل از تحويل سالح

.ناحيه مأموران خود يقين حاصل نمايند

 تكاليف فرماندهان)مبحث دوم

و اگرچه متأسفانه ضـمانت، تكاليف سالح در مواد متفاوت كارگيريبهقانون و وظايفي را براي فرماندهان احصاء نموده

اجرايي را براي عدم اجراي اين تكاليف مشخص ننموده ولي به هرحال فرماندهان مكلفند كه اين وظايف را با توجه به

و مطلوبي انجام دهند  از.اهميت موضوع به نحو شايسته و يـا قبـل از حويل سـالحت وظايفي كه مربوط به مراحل قبل

بميمامورانتيراندازي ميهباشد : باشد شرح ذيل

و رواني مأموران-1 : احراز سالمت جسماني

و رواني آنان احـصاء نمـوده ماموران شرط اول مسلح شدن، سالح كارگيريبه قانون2 ماده1بند ؛ را سالمت جسماني

و اخذ آزمايـشات الزم ايـن موضـوع را احـراز بنابراين فرماندهان مكلفند به نحو مقتضي مثل  معرفي به مراكز در ماني

.نمايند

به-2 : كارگيري سالح احراز تسلط مأموران تحت امر در

 شوند سالحي كه در اختيار آنان گذارده مي كارگيريبه بايد در ماموران كارگيري سالحبه قانون2 ماده3برابر بند

و تسلط كافي داشته و اين موضوع بايد توسط فرمانده وي احراز گردد مهارت .باشند

:هاي محوله هاي الزم در راستاي ماموريت ارائه آموزش-3

و آنان را درخـصوص فرماندهان مكلفند كه آموزش الزم را در راستاي ماموريت هاي محوله به ماموران ارائه نموده

و چگونگي اجراي ماموريت محوله توجيه نمايند )2 ماده2بند(. نوع
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به-4 و مقررات مربوط به كارگيري سالح احراز اين موضوع كه مامور مسلح آشنايي كامل به قانون

: دارد

بنابراين فرماندهان مكلفند به نحو مقتـضي. مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است2 ماده4اين موضوع نيز در بند

و تداوم اين مهم با ارائه آموزش. دانند سالح را به خوبي مي رگيريكابه مقررات ماموراناحراز نمايند كه  هاي الزم

و پرونده و وقايع و تشريح حوادث و با ارائه .هاي مطرح شده در مراجع قضايي موثرتر خواهد بود آن

: در اختيار قراردادن سالح متناسب با ماموريت-5

شـود بايـد متناسـب بـا موضوع اين قانون قـرار داده مـي ماموران قانون مقرر داشته سالحي كه در اختيار10ماده

و وظيفه آنان باشد .موضوع ماموريت

و مسئوليت-6 به گوشزد نمودن حدود اختيارات : مسلح مامورانها

و فرمانـدهان مربوطـه مكلفنـد قبـل از اعـزام،كارگيريبه قانون8برابر ماده و مـاموران رؤسـا  حـدود اختيـارات

.هاي آنان را گوشزد نمايند وليتمسئ

و تجهيزات الزم-7 : در اختيار قرار دادن وسايل هشدار دهنده

دركارگيريبهبا توجه به اينكه قانون و واقع در بيـشتر مـوارد سالح شرايط خاصي را براي تيراندازي احصاء نموده

ب ماموران فه تنها و كـافي جهـت عنوان آخرين اقدام حق تيراندازي دارند لذا رماندهان بايد تجهيزات مناسـب، الزم

تعقيب متهمين در اختيار مأموران قرار دهند تا ماموران با استفاده از امكانـات مـذكور بتواننـد متهمـين را دسـتگير 

و فقط در موارد ضروري تيراندازي نمايند .نموده

به-8 :ها كارگيري سالح براي مهار ناآرامي صدور دستور

 در ساير. سالح تيراندازي را منوط به دستور فرماندهي دانسته است كارگيريبه قانون5و4ذار فقط در مواد قانونگ

و چنانچه ماموري مجوزي براي تيراندازي نمي،موارد دستور مافوق  مافوق تيراندازي غيرمجاز نمايـد دستوربهباشد

شدو مامور برخ قانون مجازات اسالمي با آمر57برابر ماده .ورد خواهد

بهزدر همين راستا مأموران ني :كارگيري سالح نكات زير را رعايت كنند موظفند پيش از

و رواني خود به فرمانده يا رئيس مربوطه-1 : گزارش دادن بيماري جسمي

 فاقـد احراز نمايند كـه ماموران مسلح احصاء نموده فلذا چنانچه ماموران شرايط خاصي را براي2قانونگذار در ماده

و يا اينكه شرايط مذكور را از دست داده و رواني بوده اند بايد مراتب فوق را بـه اين شرايط از جمله سالمت جسمي

.فرماندهان خود گزارش نمايند
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: گزارش عدم آموزش يا ضعف آموزش الزم-2

و يا اينك سالح را نگذرانده كارگيريبه آموزش الزم درخصوص قانون مامورانچنانچه دراند و كافي ه آموزش الزم

 قـانون9 مـاده.اند بايد مراتب را به فرمانده خود اطالع دهنـد مورد سالحي كه در اختيار آنان گذارده شده را نديده

انـدي كه آموزش كافي در مورد سالحي كه در اختيار آنان گذارده شده است نديـده ماموران: كارگيري مقرر داشتههب

ه خود اطالع دهند درصورتي كه ماموريتي به اين قبيل افراد محول شـود فرمانـده مـسئول بايد مراتب را به فرماند 

.عواقب ناشي از آن خواهد بود مشروط براينكه مامور در حدود دستور فرمانده اقدام كرده باشد

و مشخص نيست كه منظور از عبارت فرمانده مسئول عواقب ناشي قسمت اخير  از آن اين ماده ابهامات زيادي دارد

و حقوقي ناشي از اقدام مامور خاطي و مسئوليت كيفري چه كـسي اسـت؟ آيـا عهدهبهخواهد بود به چه معناست؟

و،مامور و حقوقي ندارد 57فرمانده است؟ اين موضـوع مخـالف بـا مـاده عهدهبهمام مسئوليتت مسئوليت كيفري

به.م.ق و و مامور را مطرح نموده باسالمي است كه بحث آمر و ضمان مالي را عهدهههرحال موضوع پرداخت ديه

هرگاه: قانون مجازات اسالمي كه مقرر داشته 332 سالح با ماده كارگيريبه قانون9مامور گذاشته است؟ آيا ماده 

و هيچ  گونـه تخلـف از مقـررات ثابت شود كه مامور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني، تيراندازي كرده

و جز مواردي كه مقتول يـا مـصدو نكر  مهدورالـدم نبـوده ديـه بـه عهـدهمده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود

 باشد؟ المال خواهد بود در تعارض نمي بيت

و فرمانده نيز مشمول مـاده عده گـردد امـا ايـن برداشـت مـي.م.ن.ج.م.ق54اي معتقدند كه مامور مسئوليت دارد

و مـسئوالن رده.م.ن.ج.م.ق54باشد زيرا ماده صحيح نمي  هـاي مختلـف مربوط بـه تقـصير جزايـي فرمانـدهان

و مامور وجود ندارد و اقدام فرمانده .نيروهاي مسلح است در ثاني رابطه عليت نيز بين نتيجه مجرمانه

وه اوالً بايد اطالع بدهد كه آموزش كافي نديـد: وظيفه دارددو مامور9آنچه كه بديهي است در اجراي ماده اسـت

و يا خـسارتي بـه ديگـري وارد حدود دستور اقدام نمايد ثانياً بايد در  و جرح و در نتيجه عدم آموزش، قتل يا ضرب

ب شود در بنـد موجهـه جـرم عنوان يكي از عللهو اگر اين دو وظيفه را انجام بدهد باتوجه به اينكه امر آمر قانوني

و فرمانـده،رسد كه مامورمينظربهاسالمي پذيرفته شده.م.ق56يك ماده  و حقـوقي نداشـته  مـسئوليت كيفـري

.مسئول عواقب ناشي از اقدام مامور خواهد بود
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 مباحث نظري مرتبط با موضوع: گفتار پنجم

به) مبحث اول  كارگيري سالح حق يا تكليف بودن

و صالحيت مأمور مسلح در موارد ضرور كارگيريبهقانون ي احصاء شده در مواد اين قانون، سالح پس از تعيين شرايط

مي. مأمور مسلح را مجاز به تيراندازي دانسته است  مسلح در مـوارد مامورانست كه آياا شود اين سوالي كه اينجا مطرح

و يا اينكه مخير به استفاده از سالح هستند؟  مجاز به تيراندازي تكليف به تيراندازي دارند

و عبـارت مجازنـد از سـالح4و3خصوصاً عبارت حق به كارگيري سالح در مـواد سالح كارگيريبهباتوجه به قانون

مي6و عبارت مجاز است در ماده5استفاده نمايند در ماده كه استنباط و مـاموران سالح توسـط كارگيريبهشود  حـق

و تكليف نمي از با اين حال بايد توجه داشت كه گاهي وضعيت شخص آميزه. باشد اجازه است و تكليـف اسـت اي  حـق

مييطور به در كه به نظر و مواردي مانند حفظ اماكن انتظامي يا اماكن طبقه رسد حساس بندي شده بويژه اماكن حياتي

و حمله، آتش سوزي، غارت  و در مقابل هرگونه هجوم و گروگانگيري و اموال  وظيفـه قـانوني بـراي، كه مأمور...اسناد

و مراقبت از آنها را برعهد  سالح، تيراندازي يك تكليـف كارگيريبه قانونه دارد با رعايت ساير مقررات مربوط به حفظ

از.شود قانوني نيز براي وي محسوب مي و در مـواردي ماننـد دفـاع  در مواردي مانند دفاع از خود در برابر هجوم، حـق

و هم تكليف است ولي درعين  به معناي اجازه داشتن براي عدم حال حق بودن سالح تحويلي يا قلمرو نگهباني هم حق

در استيفاي آن نيست بلكه از حقوق الزم و .بايد در چارچوب قانون عمل كردهرحال االستيفاء است

و امر آمر قانوني)مبحث دوم  حكم قانون

و احوال خاصي، ارتكاب عملي را كه قانوناً جرم پاره در و اوضاع است به وسيله اي اوقات، قانونگذار به علت وجود شرايط

و مباح اعالم مي  مي وضع قانون ديگري موجه، مشروع و عنصر قانوني جرم را از بين به عبارت ديگـر ارتكـاب. برد كند

و جـرم،عملي كه اصوالً در شرايط عادي جرم است به دليل وجود قانون ديگـر   فاقـد وصـف مجرمانـه شـناخته شـده

و كردن عنصر قانوني به عمل مرتكب مشروعيت مي قانون در اين حالت با زائل. گردد محسوب نمي و آن را موجه دهد

 علـل موجهـه جـرم 13.نامنـد مـي» عوامل موجهه جرم يـا علـل مـشروعيت«، اين عوامل.شناسد غيرقابل مجازات مي 

بر علي مي االصول عالوه و مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني مرتكب را نيز زائل و معاون جـرم كند مباشرجرم، شريك

.سازد را از مجازات معاف مي

.151ص، 1384، سال انتشارات سمت، جلد دوم،»حقوق جزاي عمومي«. محمد صالحليدي،و-١٣
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و امر آمر قانوني يكي از عوامل موجهه جرم است كه در مواد بينـي قانون مجازات اسالمي پـيش57و56حكم قانون

در56 ماده1برابر بند.شده است  مواردي جـرم قانون مجازات اسالمي بعضي از اعمال كه براي آنها مجازات مقرر شده

كه يكي.گردد محسوب نمي  ارتكاب عمل به امر آمـر قـانوني بـوده وخـالف شـرع«از اين موارد مربوط است به وقتي

و امر آمر قانوني همانطور كه رفتار ضابطين دادگستري را در مورد جلب اشـخاص بـا وجـود حكـم.»نباشد حكم قانون

و مشروع مي  و ورود به منزل اشخاص موجه، قانوني  مأمور اجراي حكم اعدام، يا سازد؛ به همان نحو فعل قضايي جلب

و مجروح شدن دشمن مي و كشته شدن  قـانونيوگـردد؛ موجـه عمليات سربازي را كه در ميدان جنگ موجب تخريب

و جرح را به دنبال دارد. سازد مي و قتل و هتك حرمت منزل اشخاص، تخريب و توقيف اين قبيل اعمالي كه دستگيري

ا  درو در شرايط عادي جرم است بنا به و و مر آمر قانوني و مجـاز مواردي حكم قانون وصف مجرمانه را از دسـت داده

و حتي الزامي .گرددمي مشروع

 حكم قانون-1
حِ،قانون مواردي در و صاحبان و يا مقامات قضائي و مكلف به انجام اعمالي مي رف كارمندان دولت كند كـه را موظف

ت  و لذا انجام از.تواند جرم تلقـي شـود كليف قانوني نمي در شرايط عادي جرم است  مـامور مجـري حكـم مـثالً قـانون

و معيني اقدام نمايد مي و او را موظف مي كند تا نسبت به سلب حيات از قاتل محكوم .خواهد

و همچنين اسرار شغلي مستلزم آن است كه افشاء سر از طـرف بعـضي افـراد بـه و حفظ زندگي خصوصي افراد احترام

. يا حرفه خاصي كه دارند جرم شناخته شودجهت شغل 

ميمجازات اسالميق 648در اين خصوص ماده كه«: دارد مقرر و كلية كساني و دارو فروشان و ماماها و جراحان اطبا

و به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي   شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشاء كنند به سه ماه

و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي و يا به يك ميليون وقتي».شوند يك روز تا يك سال حبس

و به استثناي مذكور در اين ماده قانوني توجه شود مي  بينيم كه در مواردي قانون، خود اشخاصي را كه به مناسبت شغل

ميحرفه مربوطه ملزم به رازداري هستند مكلف به افشاي .نمايد اسرار مردم

مي،بنابراين پزشكي كه به حكم قانون  سـالح كارگيريبهكند يا مأموري كه برابر قانون بعضي امراض مسري را افشاء

مي تيراندازي مي و در نتيجه تيراندازي فردي كشته و اعمال آنان در اجـراي مـوازين كند شود به اين جهت كه اقدامات

ن .شودميقانوني است جرم محسوب
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:اند است دو دسته عوامل موجهه جرمكه رفتارشان مشمولصيبه طور كلي اشخا

و رفتارشان بدون نيـاز بـه–دسته اول  شامل اشخاصي است كه حكم قانون مستقيماً آنان را مورد خطاب قرار داده

در موارد زير حكـم. شود وب نمي اند، جرم محس دريافت دستور از مقامات ديگري كه در سلسله مراتب اداري قرار گرفته

ميييقانون به تنها : گردد عامل موجهه جرم تلقي

قانون)19( وقتي حكم قانون مستقيماً جهت افراد بخصوصي صادر شده باشد مثل پزشك معالجي كه در اجراي ماده-1

به) 1320مصوب سال(بيماريهاي آميزشي  مييكي از بيماريهاي واگيردار مذكور در قانون را دهد، بهداري محل اطالع

و به تكليف قانوني خود عمل كرده  است مشمول جرم افشاي اسرار چنين شخصي كه مستقيماً موضوع حكم قانون بوده

.باشد قانون مجازات اسالمي نمي648موضوع ماده 

باشد مانند بازپرسي وقتي شخص مأمور به اجراي حكم قانون، خود در باالترين حد سلسله مراتب اداري قرار گرفته-2

.كه ضمن رسيدگي، به جاي صدور حكم جلب شخصاً مبادرت به بازداشت متهم نمايد

 وقتي كه حكم قانون در انجام مأموريت به قائم مقامي آمر قانوني است، مانند ضابطين دادگستري در موارد جـرائم-3

ي مقام قضايي مداخله نكرده مكلفند كليه اقدامات كه تا وقت) قانون آئين دادرسي كيفري24و21موضوع ماده(مشهود

و هر و فرار متهم تحقيقي را كه براي كشف جرائم الزم بداننـد بـه عمـل الزمه را براي جلوگيري از امحاء اثرات جرم

مي.آورند .سازد در اين مورد نيز حكم قانون مستقيماً رفتار مأموران را موجه

م–دسته دوم وجهه جرم كساني هستند كه حكم قانون آنان را مستقيماً مورد خطاب قرار از اشخاص مشمول عوامل

و حكـم قـانون جـرم  نداده است، ليكن با دريافت دستور قانوني از مقام صالحيتدار، رفتارشان با وجود امر آمـر قـانوني

1موضـوع بنـد(جـرم صورت وجود امر آمر قانوني از شرايط اساسي براي احراز عوامل موجهه دراين.شود محسوب نمي 

يا. خواهد بود) قانون مجازات اسالمي56ماده  دولتي يا قواي سه گانه يا غيرآنها ماموران به طور مثال هريك از مقامات

 قـانون 583كه با داشتن حكمي از مقامات صالحيتدار، شخصي را توقيف يا حبس كنـد، مرتكـب جـرم موضـوع مـاده

و محك و محروميـت از خـدمات دولتـي6وميت به مجازات مجازات اسالمي محسوب نگرديده  ماه تا سه سـال حـبس

از«يكـي اقـدام: درمورد وي منتفي است زيرا ماده مزبور تحقق جرم را موكول به دو شرط نموده است بـدون حكمـي

و توقيـف اشـخاص را تجـويز«و ديگري» مقامات صالحيتدار  و توقيف اشخاص در غيرمواردي كه قانون جلـب جلب

.»استدهنمو

و كنترل راهپيمايي ماموران: سالح مقرر داشته كه كارگيريبه قانون4همچنين ماده هاي غير انتظامي براي اعاده نظم

و ناآرامي  ب پذير سالح مهار آنها امكان كارگيريبههايي كه بدون قانوني، فرونشاندن بلوا كارگيري سالح بـههنباشد حق

.ت تحقق شرايط مندرج در ماده را دارندصور دستور فرمانده عمليات، در



 مقررات قانوني به كار گيري سالح
============================================================= 

.م.ن.ق.سو پژوهشآموزش دفتر

25

��

 امر آمر قانوني-2
و مأموران دولتي و يا امر آمر قانوني اختصاص به كارمندان دارد بـه) لـشكري اعم از كـشوري يـا(امر مقام صالحيتدار

و مبتني بر  باا طوري كه ضمن لزوم وجود قانون، عمل مستخدمين دولتي بايد متكي شـد بـدين مر مقام صالحيتدار نيز

يا ترتيب آمر قانوني يا مقام صالحيتدار نمي و تواند از مقامات غيررسمي چون شوهر نسبت به زوجه، پدر نسبت به فرزند

و انتفاي وصف مجرمان فعل ارتكابي باشد .كارفرما نسبت به كارگر، براي برائت

: به دو شرط نموده است قانون مجازات اسالمي، جرم تلقي نشدن عمل مأمور را موكول56 ماده1بند

 صدور امر از طرف آمر قانوني: اوالً

 خالف شرع نبودن امر: ثانياً

و» قانون« در اينجا اعم از » شرع«مفهوم است چه اصوالً اعتبار قوانين موكول به عدم مغايرت آنهـا بـا شـرع اسـت

.اين امر تأكيد دارد قانون اساسي بر

مطابق قانون باشـد بـا اجـراي آن مـأمور از امتيـاز اگر دستور. مخالف قانون باشد امر آمر قانوني ممكن است موافق يا

مي» عوامل موجهه«قانوني  در استفاده صورتي كه امر آمر قانوني مخالف قانون باشد، اجـراي دسـتور خـالف كند، ولي

و .عواقبي براي مأمور خواهد بود قانون آمر، واجد آثار

:ي مقرر داشته قانون مجازات اسالم332ماده

از« و هيچگونـه تخلفـي هرگاه ثابت شود كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمـر قـانوني تيرانـدازي كـرده

و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه بـه عهـده  و جز مواردي كه مقتول مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود

».المال خواهد بود بيت

و مـأمور بـه57صورتي كه دستور آمر برخالف مقررات باشد به استناد ماده بديهي است در  قانون مجازات اسالمي آمر

.مجازات مقرر در قانون محكوم خواهند شد

به مسائل-3 و اوامر غيرقانوني مربوط  غير قانوني بودن آمر
و دستور ممكن است توسط يكي از مقامات رسمي، ولي در خارج از حدود صالح و يا اصوالً مـأمور امر يت او صادر شود

در.از نظر سلسله مراتب اداري موظف به اجراي دستور مقام صادر كننده نباشد   مثالً يك فرمانده به نظامي ديگري كـه

مي سلسله مراتب فرماندهي او نيست، دستور تيراندازي بدهد كه قانون آن را جرم مي تواند شناسد آيا دستور اين فرمانده

كهل موجهه جرم به حساب آيد؟ در اين مورد يادآوري مي از عوام   قـانون56 مـاده1مذكور در بنـد» آمر قانوني«شود

و دستورات صادره از طـرف كارفرمـا بـه كـارگران و الزاماً يك مقام عمومي است بنابراين اوامر مجازات اسالمي صرفاً
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اوامر آمر قانوني از عوامل موجهه جرم تلقي شـود بـه هرحـال تواند به عنوان مربوطه يا اولياء نسبت به اطفال خود نمي

بهمشكل اساسي راجع  و يا آمر غيرقانونياست . اوامر غيرقانوني صادره از طرف آمر قانوني

و امر غيرقانوني در ماده بيني شـده قانون مجازات اسالمي پيش57مسائل مربوط به امر مقام قانوني بدون حكم قانون

و مأمور به مجـازات مقـرر«:ه مزبور طبق ماد.است هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر

و به تصور اينكه قـانوني اسـت اجـراء  در قانون محكوم مي شوند ولي مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول

و».كرده باشد فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد  و مـأمور جـرم اسـت يعني عمل غير قانوني آمـر

مي مسؤوليت كيفري در مورد مامور و مسؤوليت مدني او باقي و ديه .ماند منتفي

به56 ماده1به عالوه عبارت بند و شرط جرم محسوب نشدن عمل را موكول  قانون مجازات اسالمي نيز عامل موجهه

و خالف شرع از. نبودن آن نموده است) يا خالف قانون(ارتكاب عمل، به امر آمر قانوني و بنابراين مفهوم مخالف شرط

و مـستوجب عبارت مزبور به آساني استنباط مي  و مقام صـالحيتدار نباشـد مـسؤول شود كه چنانچه آمر خود غيرقانوني

مي كيفر مي است، مأمور نيز تنها از آمري كه در سلسله مراتب اداري ملزم به تبعيت از او كه باشد، تواند دستوري بگيرد

و بتواند از عوامل موجهه تلقي شود) قانونيا(اجراي آن ضمن خالف شرع  صورت مـأمور نيـز اين در غير. نبودن مجاز

و مستوجب كيفر .است مسؤول

: پرسش

و سـاز غيرمجـاز در و تخريب ساختماني مسكوني را به علت ساخت  درصورتي كه يك فرمانده تيپ زرهي دستور ورود

و تخريب ساختمان ضمن رعايت نزديكي پادگان تحت فرماندهي به نيروهاي خود مي دهد در حاليكه ورود به منزل غير

و نير،صالحيت مراجع قضايي است مقررات مربوطه در  و مدني فرماندهي وهاي تحت امـر او چگونـه مسؤوليت كيفري

 خواهد بود؟

: پاسخ

و به طور كلي سه نظريه در : كيفر مأمور دولت يا جرم محسوب نشدن رفتار وي وجود داردمورد مسؤوليت

بي: نظريه اطاعت محض–اول و و چراي اوامر مقام باالتراسـت، طبق اين نظريه كه مبتني براطاعت مطلق چون

شود زيـرا مـأمور موظـف بـه اجراي يك دستور حتي غيرقانوني در هر نوع شرايطي عامل موجهه براي مأمور تلقي مي 

.و اجراي اوامر مافوق است بدون اين كه حق بررسي اوامر او را داشته باشداطاعت 

و مأمور نمي تواند با انجام دستور غيرقانوني از عوامل نظريه اطاعت محض مورد قبول قانونگذار ايران قرار نگرفته است

.موجهه جرم استفاده نمايد
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ح: نظريه مسؤوليت مأمور-دوم و تي وظيفه دارد قانوني بودن دستور را مورد بررسـي طبق اين نظريه مأمور حق

و مخالف قانون يافت از اطاعت امر غيرقانوني خـودداري نمايـد زيـرا اجـراي يـك  و درصورتي كه آن را مغاير قرارداده

 جرم شناخته نشدن اعمال مأمور در نظريه مسؤوليت مأمور امري.تواند از عوامل موجهه تلقي شود دستور غيرقانوني نمي

و در هر مورد احتياج به نص قانون خاص دارد .است استثنائي

و امر ظـاهراً: نظريه رعايت ظواهر قانوني–سوم و تفكيك بين امر به وضوح غيرقانوني  اين نظر مبتني بر تمايز

مي. قانوني است و مسلم اوامر، استناد به عامل موجهه جرم را منتفي اي اوامر برعكس اجر. سازد غيرقانوني بودن بديهي
مي) ولي ماهيتاً غيرقانوني(ظاهراً قانوني  .گردد يك عامل موجه تلقي

د57حقوق موضوعه ايران در قسمت اخير ماده مي قانون مجازات اسالمي ولي مأموري كـه...«: داردر اين زمينه مقرر
و به تصور اينكه قانوني است اجراء كرده باشد   فقط به پرداخت ديه يا ضمان مـالي امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول

و قصاص تنها در مورد مأموري كه امـر ظـاهراً قـانوني را اجـرا نمـوده».محكوم خواهد شد بنابراين كيفرهاي تعزيري
و مسؤوليت مدني او به قوت خود باقي خواهد ماند  و ديه  قانون مجـازات57بدين ترتيب قسمت اول ماده. منتفي است

و مأموري اسـت كـه از طريـق اجـراي امـر غيرقـانوني اسالمي نيز در مقام  تعيين كيفر قانوني براي آمر امر غيرقانوني
ب. مرتكب جرم گرديده است و يا ضمان مالي و قـصاص جاي كيفرهقسمت اخير ماده مزبور در مقام تعيين ديه تعزيري

و به تصور اين  .كه قانوني بوده به مورد اجرا گذارده استبراي مأموري است كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول
و سقم ادعاي مأمور نسبت به اشتباه قابل قبول در قانوني بودن امر آمر قانوني مشكل ديگر در اين جا تشخيص صحت

و ظاهراً قانوني بودن امر غيرقانوني. است و مسلم امر از يك طرف الزم است در اين مورد بين غيرقانوني بودن بديهي
و تفكيك گرديداز طرف . ديگر قائل به تميز

و به نظر مي رسد كه راه حل مناسب در بررسي موقعيت مأمور از جهت شغلي، سلـسله مراتـب اداري، سـطح معلومـات
با احراز حسن نيت مأمور، اشتباه وي در تشخيص قلمرو وظايف قانوني، ممكن است. آشنائي وي به وظايف مربوط باشد

و در نتيجـه سـقوط مجـازات از موارد اشتباه در حك  و قصد در جـرائم عمـدي م قانون باشد كه گاهي موجب نفي عمد
.گردد مي

و احراز حسن نيت مأمور مي از57توان موضوع قسمت اخير ماده بدين ترتيب با تشخيص  قـانون مجـازات اسـالمي را
و استقرار مـسؤو رغـم علـي(ليت مـدني از جهـت ديـه موارد اشتباه در حكم قانون دانست كه نتيجه آن سقوط مجازات

.وضمان مالي است) ماهيت جزايي آن
نتيجه اينكه اجراي اوامر غيرقانوني به وسيله مأمور براساس اشتباه قابـل قبـول از طـرف وي از عوامـل موجهـه جـرم

ب قانون مورد بحث تلقي نمي56 ماده1موضوع بند   عنصر معنوي دليل فقدانهشود، بلكه موضوع اشتباه در حكم قانون
در جرم ارتكابي است كه نهايتاً موجب تحقق مسؤوليت مدني مأمور در قالب ديه يا ضمان مالي موضـوع قـسمت اخيـر

مي57ماده  .باشد قانون
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 دفاع مشروع) مبحث سوم

 628، 61،62،625،627شروع در موادممقررات مربوط به دفاع. باشد يكي ديگر از علل موجهه جرم دفاع مشروع مي

. قانون مجازات اسالمي آمده است639و

در:61ماده در هركس و يا آزادي تن خود يا ديگـري و يا مال خود يا ديگري و يا ناموس مقام دفاع از نفس يا عرض

و  برابر هرگونه تجاوز فعلي يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد درصورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب

: ازات نخواهد بودمج

و خطر متناسب باشد-1 .دفاع با تجاوز

.عمل ارتكابي بيش از حد الزم نباشد-2

و خطر مؤثر-3 و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عمالً ممكن نباشد

.واقع نشود

و يا آزادي:تبصره و يا مال و يا عرض و يا ناموس و نياز به وقتي دفاع از نفس تن ديگري جايز است كه او ناتوان بوده

.كمك داشته باشد

و انتظامي در مواقعي:62ماده  مشغول انجام وظيفه خود باشـند دفـاع محـسوبكهمقاومت در برابر قواي تاميني

و نمي ك شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و قرائن موجود خوف آن باشد ه عمليات حسب ادله

.آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد در اين صورت دفاع جايز است

و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگـري واقـع:625ماده و جرح قتل

ي باشد كه مرتكـب را تهديـد شود مشروط براينكه دفاع متناسب با خطر مجازات نمي،شود با رعايت مواد ذيل مرتكب 

.كرده است مي

مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير درصورتي قابل اجراست كه حفاظت مال غير به عهده دفـاع كننـده:تبصره

. يا صاحب مال استمداد نمايدهبود

برد درمور:626ماده مي هر فعلي كه مطابق قانون جرم و نفس يا عرض يا مال محسوب الشود ازو  مـاموران ينكه

. هرگونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود،دولتي صادر گردد
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: دفاع در مواقعي صادق است كه:627ماده

. خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد-الف

. دفاع متناسب يا حمله باشد-ب

يا-ج .تري براي نجات مسير نباشد هرگونه وسيله آسان توسل به قواي دولتي

و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود:628ماده مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي

و باشند دفاع محسوب نمي  و برحسب ادله قرائن موجود شود ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند

صورت دفاع در مقابل آنها نيز كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اينخوف آن باشد

.جايزاست

:ف به قتل باشد مجازات نخواهد داشتموارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوق در:629ماده

ن-الف و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك و اقارب دفاع از قتل يا ضرب  اموس خود

و عنف برآيد-ب و ناموس ديگري به اكراه  دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض

و ربودن انسان يا مال او برآيد-ج  دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت

به مواد قانوني فوق و همچنـين،الذكر براي تحقق دفاع مشروع با عنايت  قانونگذار شرايط خاصي را بـراي تجـاوز

ب كه ميه دفاع مقرر داشته به اختصار ذكر : گردد شرح ذيل اين شرايط

 شرايط تجاوز-1

و يا قريب الوقوع باشد-الف و حمله بايد جنبه فعلي داشته الوقوع بدين معنـي اسـت تجاوز فعلي يا خطر قريب. تجاوز

و يا براي مدافع يقين حاصل شود كه بنابراين اگر. تجاوز به وقوع خواهد پيوستكه تجاوز بايد به مرحله فعليت در آمده

همچنـين. تهديد كننده را به قتل برسـاند،تواند به بهانه دفاع كسي ديگري را تهديد به قتل نمايد فرد تهديد شده نمي 

و انتقام محسوب مي و اقدام مجرمانه در مقابل تجاوزي كه در گذشته انجام گرفته دفاع مشروع نخواهد بود .گردد پاسخ

ب ماده5و ماده4 ماده،3 ماده10و1،2،3،6،7،8 در بند  سالح بر فعليت داشتن يا قريب كارگيريبه قانون6و بند

.الوقوع بودن حمله يا خطر تاكيد شده است

و غير مشروع باشد-ب و حمله بايد غيرقانوني  دار بنابراين هرگاه مأموري به حكم قانون يا امر مقام صـالحيت. تعرض

و درصدد اجراء اوامر قانوني باشد طرف مقابل نمي و صـدمه قـرار دهـد تواند به استناد دفاع مشروع وي را مورد حملـه
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از محكوم به حبس هم نمي. اجراء حكم حق دفاع ندارد مامورانمحكوم به اعدام در مقابل تواند به بهانه دفاع مـشروع

.اند مجروح نمايدي كردن او برآمده زندان را كه در صدد زندانماموران،آزادي خويش

و انتظامي مشروط اسـت بـه اينكـه.م.ق 628برابر ماده  از حـدود مـامورانا مشروعيت دفاع در مقابل نيروهاي نظامي

و مبادرت به اقداماتي كنند كه بيم قتل و دفاع از آزاديي وظيفه خود خارج شوند ا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد

ب .شود دفاع مشروع محسوب نميمامورانازداشت غيرقانوني تن در برابر

 شرايط دفاع-2

و راه منحصر به فرد براي رهائي از حمله باشد. دفاع بايد ضرورت داشته باشد)الف . به عبارت ديگر دفاع بايد ضروري

و بتواند خود را با وسايل ديگر از خطر برهاند نبايد عنوان دفـاع مـشروع مرتكـبهبلذا اگر كسي مورد حمله قرار بگيرد

.جرم گردد

و در نتيجه احتراز از خطر آيا استناد به دفـاع مـشروع ممكـن اسـت يـا خيـر بـين درخصوص اينكه باوجود امكان فرار

 ديوانعالي كشور5 شعبه 20/9/1317 مورخ 2052 حكم شماره.حقوقدانان شعب ديوانعالي كشور اختالف نظر وجود دارد 

 شـعبه دوم 19/5/1319 مـورخ 1439حكـم شـماره. باشـد دفاع جـايز نمـي، كه با وجود امكان فرارستا حاكي از اين

.ست كه باوجود امكان فرار نيز توسل به دفاع ممكن استاديوانعالي كشور حاكي از اين

ي جـز بـها چـاره« باعبـارت3 ماده3در تبصره. سالح مورد توجه قرار گرفته است كارگيريبهاصل ضرورت در قانون

و مؤثر« با عبارت4و در بند الف ماده»كارگيري سالح نداشته باشد قبالً از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده شده

. اصل ضرورت مورد تأكيد قرار گرفته است»واقع نشده باشد

و خطر باشد)ب ( دفاع بايد متناسب با تجاوز ت) اصل تناسب. و يكي از مهمترين شرايط دفاع، وجود ناسـب بـين دفـاع

ب. حمله است  بـهمسلماً اگر كسي مورد ايراد ضرب ساده قرار گرفت مجاز نيست قتـله عنوان دفاع مـشروع ضـارب را

از زياده.برساند مي روي .شود كه مدافع نتواند از مقررات دفاع مشروع استفاده نمايد حد ضرورت باعث

و سالح و توانايي و سني مثالً براي مقابله با يك پيرمـرد ضـعيف؛ مهاجم را در نظر بگيرد مدافع بايد وضعيت جسماني

تر قابل دفع باشد توسل به اقدامات شديد جـايز الزم نيست انسان دست به اسلحه ببرد فلذا اگر حمله با اقدامات ضعيت 

د 15/7/1327 مورخ 12/1588 ديوانعالي كشور در حكم شماره2شعبه. نيست صـورتير اذعان نموده است كـه دفـاع

و يا آلـت،متناسب با حمله است كه طرفين   مسلح به سالحي شبيه به يكديگر باشند بدين معني كه دو چوب يا اسلحه

.مشابه داشته باشند

و همچنين در ماده كارگيريبه قانون7و ماده3 ماده3اصل تناسب نيز در تبصره  ماده5نامه اجرائي بند آئين2 سالح

مو3 .رد تأكيد قرار گرفته است قانون مذكور
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و حمله فعلي يا قريبد)ج و.الوقوع باشد فاع بايد در مقابل تجاوز  بنابراين اگر كسي چاقويي را از دست مهـاجم بگيـرد

 سـالح كارگيريبه قانون6و3،4،5 در ماده.شود پس از آن با همان چاقو مهاجم را بكشد دفاع مشروع محسوب نمي

.ه قرار گرفته استاين موضوع مورد توج

 چنانچه كسي بخواهد از ديگري دفاع نمايد بايد شخص اخير به هيچ وجه قـادر بـه. ناتواني ديگري در دفاع از خود)د

و نياز و احـوال، ضابطه تشخيص ناتوانايي ديگري از دفاع.به كمك داشته باشد دفع تجاوز از خود نباشد و اوضاع  عرف

.است

ب)هـ  قانون مجازات اسـالمي شـرط61 برابر ماده.تأثيري اين قوا در دفع خطره قواي دولتي يا بي عدم امكان توسل

و يـا مداخلـه قـوايا ديگر تحقق دفاع مشروع اين ست كه توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عمالً ممكن نباشـد

و خطر مؤثر واقع نشود  از لذا اگر كسي كه مورد حمله قرار گرف.مزبور در رفع تجاوز  قـواي مـاموران ته بتواند بـا كمـك

.انتظامي از خود رفع خطر نمايد مجاز به دفاع نيست

و در مواد قانوندوقانونگذار رعايت و تناسب را مدنظر قرار داده  سالح به آن استناد نموده كه كارگيريبه اصل ضرورت

.شرح آن در فصول آتي خواهد آمد

آناز منظور و مصاديق  موارد ضروري

و واجب، ضر مي وري در لغت به معناي بديهي و احتياج آن آنچه كه مورد لزوم باشد، كاري كه انـسان نـاگزير از انجـام

مي باشد، و در اصطالح نيز و اجتناب آمده است ناپذير بـه امـري توان موارد ضروري را مواردي دانست كه نيازي الزامي

.وجود داشته باشد

 مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون درصورتي مجازند ماموران« سالح كارگيريهب قانون3 ماده3مطابق تبصره

جز از سالح استفاده نمايند كه اوالً چاره تيرهوايي) الف: سالح نداشته باشند، ثانياً درصورت امكان مراتب كارگيريبهاي

ج)ب ».ندتيراندازي كمر به باال را رعايت نماي) تيراندازي كمر به پايين

كهكارگيريبهتوان گفت منظور از موارد ضروري در قانون باتوجه به مراتب فوق مي : سالح مواردي است

.استفاده از سالح براي مهار مرتكب جرم به موجب قانون مجاز شمرده شده باشد) الف

و آخرين چاره براي مهار مرتكب باشد)ب .استفاده از سالح به عنوان تنها راه

و)ج .اهميت جرم ارتكابي با پاسخ مسلحانه تناسب داشته باشدشدت

ر مي نظر به و آخرينارسد براي شناخت وضعيتي كه تنها اره براي مهار مرتكب جرم تيراندازي است بايد ديد كه آيـاچه

.در يك تراز عقلي تيراندازي بهترين انتخاب براي مهار شخص است يا خير
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به–فصل دوم  رگيري سالحكا مقررات حاكم بر

 كـارگيري بـه اول، اين آمادگي براي ورود به بحث اصلي كه همان مـوارد مجـاز فصلپس از طرح مباحث مقدماتي در

مي سالح مي مي باشد بوجود و ابهامات موجود آيد كه بشرح آتي شرايط مختلف مقرر در اين قانون مورد بحث قرار گيرد

.قرار مي گيرددر آن مورد بحث 

 سالح استثنايي براصل ممنوعيت استفاده از سالح در جامعه است از اين رو حـدود ايـن كارگيريبهي كه قانون از آنجاي

و موارد جواز  سـالح كارگيريبه دقيق احصاء شود به نحوي كه به روشني موارد مجاز طوربه آن بايد كارگيريبهاستثناء

و شهروندان مشخص گردد .براي مأمورين

ن و وسيله نقليهطوربهتوانندميمأمورين مسلح و مجرم و در هرشرايطي به سوي هر متهم اي كه به فرمان ايست مطلق

و اقدام به فرار نمايد تيراندازي نمايند در قانونامأمور بهن توجهي نكرده و موارد مجاز سالح كارگيريو مقررات شرايط

: تيراندازي به شرح گفتارهاي آتي بيان گرديده است

بر:ر نخستگفتا و مشترك حاكم  تيراندازي اصول كلي

 سالح در فصول قبل توضيح داديم اصـول ذيـل از قـانون مـذكور اسـتنتاج كارگيريبهباتوجه به مسائلي كه در قانون

: گردد مي

و خاص اجازه داده استكارگيريبهاصل برعدم-1  سالح است مگر در مواردي كه قانون به طور مشخص

و رعايت مراتب تيراندازي جهت دستگيري متهمكارگيريبهب بين اصل رعايت تناس-2  سالح

بر-3  امر مافوق اصل تقدم قانون

از-4 بهاصل آموزش دادن كاركنان قبل و فرماندهان تحويل دادن سالح  آنان توسط رؤسا

و تجهيز مامور به سالح مناسب-5  اصل مسئوليت سازمان در آموزش

 رعايت اصل تحذير ضروري است-6

ز : پردازيممياصول كلي حاكم بر تيراندازي ير به توضيح اجمالي در

: اصل ضرورت تيراندازي)1

 بايد زماني اقدام به تيرانـدازي نماينـد كـه بـه عنـوان ماموران لذا؛آميزاست تيراندازي يك اقدام مخاطره
و اين اصل از عنوان قانون آخرين اقدام چاره ك«اي جز تيراندازي نداشته باشند ارگيري سـالح توسـط به

مثالً اگر متهمي فـرار كنـد، اولـين. نيز كامالً مشخص است» نيروهاي مسلح در موارد ضروري ماموران
و نـاآرامي غيرمـسلحانه، مرحلـه اول بايـد از گـاز  اقدام مامور نبايد تيراندازي باشد يا براي كنترل شورش

در آتش،پاشآب آور، اشك و و غيره استفاده نمود نهايت درصورت عدم تاثير اين اقدامات نوبت بـه نشاني
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از تيراندازي مي و حتي اگر نوبت به تيراندازي رسـيد، اگـر امكـان داشـته باشـد، در وهلـه اول بايـد رسد
.ي استفاده شودكتيرهاي پالستي

مي3 ماده3اصل ضرورت از تبصره  مـسلح در مـاموران«: شود، براساس ايـن تبـصره قانون نيز استنباط
به يه موارد مندرج در اين قانون، درصورتي مجازند از سالح استفاده نمايند كه اوالً چاره كل كارگيري اي جز

 نيز اين اصل مـورد تاكيـد قانونگـذار4و نيز صدر ماده3 ماده5و2در بندهاي».... سالح نداشته باشند 
رد تيرانـدازي بـراي معافيـت شرط ضرورت يكي از شرايط اساسي است كه در همه مـوا. قرار گرفته است

.مامور از مجازات، دادگاه بايد آن را احراز نمايد
:ل تحذير يا دادن هشدار الزماص)2

قبـل از اقـدام بـه. موظفند قبـل از تيرانـدازي، اقـدامات هـشدار آميـز الزم را انجـام دهنـد ماموران
حج تيراندازي، بايد به طرف مقابل در مورد به  ايـن شـرط بيـان يـك.ت شـود كارگيري سالح اتمام

كـه هـشدار بدين معنـي كـه كـسي. است) قَد اَعذَر منْ حذَّر(» قاعده تحذير« قاعده فقهي به نام 
.دهد معذوراست مي

مي» قاعده اقدام«در اين بحث در نيز پيش و مال خـود را و براساس اين قاعده شخصي كه جان آيد
و مسئوليتي متوجه شـخص مقابـل دهد، خود به ضرر معرض تلف قرار مي  ) مـامور(خود اقدام نموده

.نخواهد بود
به3دادن هشدار الزم، از تبصره ماده براسـاس ايـن.كارگيري سالح نيز قابـل اسـتنباط اسـت قانون

: تبصره
 مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون، درصورتي مجازند از سالح اسـتفاده نماينـد كـه ماموران«

به چارهاوالً : كارگيري سالح نداشته باشند، ثانياً درصورت امكان مراتب اي جز
 تيرهوايي) الف
 تيراندازي كمر به پايين)ب
».تيراندازي كمر به باال را رعايت نمايند)ج

ب ماده : آمده است4همچنين در بند
به« و شورشيان، نسبت كارگيري سالح، با اخالل قبل از ي سـالح اتمـام حجـت كـارگير بـه به گران

».باشد شده
اسـتفاده از عاليـم( اين قانون در مورد تيراندازي به خودروهـا هـشدار بـصري6عالوه برآن در ماده

و،هشدار دهنده  ) تابلو ايست و رسا(و هشدار سمعي ... مورد تاكيد قرار گرفتـه) ايست با صداي بلند
. است
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: پرسش

 به متهمين قانوني است؟14 كمين از داخلمامورانآيا تيراندازي
: پاسخ

و تيرانـدازي از داخـل كمـين، مخـالف صـريح،باتوجه به عدم رعايت قاعده تحـذير  قـانوني نيـست
به6هاي ماده تبصره .كارگيري سالح است قانون

: اصل تناسب در تيراندازي)3

و فرد مهاجم يـا وسـيله موظفند درصورت امكان در موارد مجاز تيراندازي تناسب بين تيرا ماموران ندازي
و يا مرتكب جرم را رعايت نمايند  و يا زنداني فراري 3 تبـصره مـادهدر به همين علـت اسـت كـه.نقليه

 تيرانـدازي كمـر،هوايي درصورت امكان مراتب بايد ابتدا تير مامورانكارگيري سالح تأكيد شده قانون به
بهبه و تيرانداز كمر ن پايين . مايند باال را رعايت

 تيراندازيو موارد مجازشرايط اختصاصي:ومدگفتار

 مـثالً در تيرانـدازي بـراي.منظور شرايطي است كه مختص هريك از موارد شش گانه تيرانـدازي اسـت

بـ كنترل آشوب شـرحهها، شرايطي داريم كه اين شرايط در مورد وسايل نقليه وجود ندارد كه اين شـرايط

.شدآتي توضيح داده خواهد 

و ديگران) مبحث اول  دفاع از خود

بماموران سالح حكم دفاع مسلحانه كارگيريبه قانون3 ماده3و1،2بندهاي :است شرح ذيل انشاء نمودهه را

بر-1 .او حمله نمايد براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سالح سرد يا گرم

بد-2 سوبراي دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه مين و احوال طوري باشد كـه الح حمله آورند ولي اوضاع

.پذير نباشد شخصي امكانة سالح مدافعكارگيريبهبدون 

خمامورانكه درصورتي-3 و جان آنان در .ر استط مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده

د.، مبناي تيراندازي دفاع مشروع است سه بند فوق در از همانطور كه ر بخش اول توضـيح داديـم دفـاع مـشروع يكـي

م .قانون مجازات اسالمي به آن اشاره شده است 628و 626، 61،62،625 وادعوامل موجهه جرم است كه در

و حجم آتش زياد از يك موضع پوشيده عليه ستون-�١  كمين.هاي موتوري، پياده متحرك يا موقتاً ثابت دشمن را گويند كمين تكي توام با غافلگيري
و موثرترين شيوه در عمليات نظامي است يكي از قديمي ص.»هاي نظامي فرهنگ واژه«. ترين .648سرتيپ ستاد محمود رستمي، چاپخانه ارتش،
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و اختصاصي به قانون  سالح ندارد اما در هرحال مامور بايد در كارگيريبهدفاع مشروع يكي از قواعد عام حقوق جزاست

خ و ساير شرايطي كه در بحث دفاع مقام دفاع از شروع از مـ ود، شرط ضرورت در تيراندازي، شرط تناسب در تيراندازي

و شرايط حمله كه در بخش اول توضيح داديم را رعايت نمايد .جمله شرايط تجاوز

ب،3با عنايت به مفاد ماده :سوي اشخاص پياده ضروري استه رعايت نكات ذيل جهت قانوني بودن تيراندازي

دركارگيريبه قانون3 گانه ماده3دفاع مورد بحث در بندهاي-1 يا سالح فقط دفاع مقابل تعرض به جان مأمور

و مال متعلق به مامور يا ديگران نمي  و آزادي و ناموس و شامل تعرض به عرض  البته اگر.باشد ديگران است

 سـارق سويبه حق تيراندازي ماموران،3ه ماد4مال توسط سارق مورد سرقت قرارگيرد، با رعايت شرايط بند

مي.را دارند و هم همكاران فرد مامور .باشد منظور از ديگران هم اشخاص عادي

و سالح مأمور الزم نيست-2 ميهب.رعايت تناسب كامل بين سالح مهاجم تـري رسد قانونگذار اختيار وسـيع نظر

و اين امتياز اع ماموراننسبت به افراد عادي به   صـرفاً در مامورانالبته. طايي از بابت حفظ اقتدار آنهاست داده

و بايد در زمان تيراندازي شـرط تناسـب در تيرانـدازي را جهت حفظ جان خود يا ديگري حق تيراندازي دارند

.رعايت كنند

ح، حتماً بايد به سوي مأمور يا ديگران حمله3ماده1،2،3براي مفاد بندهاي-3 ق استفاده اي واقع شود تا مأمور

ب.از سالح را داشته باشد ميه البته مي رسد در مواردي نظر و يا گرم باشد صرف كه مهاجم مسلح به سالح سرد

مي احراز قريب .كند الوقوع بودن خطر يا حمله براي تيراندازي از سوي مأمور كفايت

ب-4 نهتيراندازي مأمور مسلح بايد و بيش از حد الزم  مكلفند درصـورت ماموران.يز نباشدعنوان آخرين چاره بوده

و تيراندازي كمر به باال را رعايت نماينديامكان بسته به مورد، مراتب تيرهوا .ي، تيراندازي كمر به پايين

،اين شـرط. اخطار قبلي جهت استفاده از سالح را به مهاجم بدهند، مكلفند درصورت اقتضاي شرايط ماموران-5

ب در؛ قاعده تحذير است نامهبيان يكي از قواعد فقهي  بدين معني كه قبل از تيراندازي بايد بـه طـرف مقابـل

او. سالح اتمام حجت شود كارگيريبهمورد شخص بايد بداند كه اگر به دستور مامور توجـه نكنـد بـه طـرف

.تيراندازي خواهد شد

د درصورتي مسلح ماموران-6 .فاده از سالح را دارند مأموريت داشته باشند حق است3ر چارچوب بندهاي ماده كه

ج مـاده و به وظيفه قانوني خود عمل نكند برابر بند  بديهي است چنانچه مأمور مسلح به موقع اقدام به تيراندازي ننمايد

مس53  15.ول خواهد بودؤ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

هرنظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرائم ذيل گردد در هرمورد به حبس از شش ماه تا سـه سـال محكـوم: مقرر داشته.م.ن.ج.م.ق53 ماده-�١
ب) الف: شوديم ج چنانچه اموال مجروح يا بيمـار يـا مـرده) چنانچه نسبت به مجروح يا بيمار آزار روحي يا صدمه بدني وارد كند ) اي را تـصاحب كنـد

. كند چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي كه در معرض خطراتي قرار دارند درحالي كه كمك رساني از وظايف اوست از كمك خودداري
:خصوص مقررداشته است كه در معرض مخاطرات جاني قراردارند نيز در اين رساني به افرادي حده قانون خودداري از كمكماده وا
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 دستگيري) مبحث دوم

م كارگيريبه قانون3 ماده5و4به موجب بندهاي أموران انتظامي به منظور دستگيري سارق، قـاطع الطريـق، سالح،

و همچنين نسبت به متواريان از بازداشـتگاه يـا كسي و درحال فرار باشد و يا انفجار نموده و يا تخريب كه اقدام به ترور

و يا متهمين يا مجرمي كه در حال انتقال به مراجع ذيربط فرار نمايد حق تيراندازي دارند كه در  بـ2 زندان شـرحه بنـد

:شودمي ذيل توضيح داده

و مجرمين براي دستگيري-1  تيراندازي به سوي متهمين

ب3 ماده4برابر بند و قاطع مسلح مي مامورانكارگيري سالحه قانون و كـسي كـه توانند براي دستگيري سارق الطريـق

و  و يا انفجار نموده و يا تخريب و تشخيص صحيح اعمـال.شد تيراندازي نمايندبا درحال فرار اقدام به ترور  لذا شناخت

: باشد مجرمانه مذكور در تصميم استفاده يا عدم استفاده از سالح بسيار حائز اهميت مي

 قانون مجازات اسالمي سارق كسي است كه اقدام به ربودن پنهـاني مـال 197مستنبط از ماده: جرم سرقت-الف

.منقول شخص ديگري نموده است

و 185 در قانون مجازات اسالمي قاطع الطريق تعريف نشده ليكن مستنبط از مـواد:)راهزني( قاطع الطريق-ب

و رهگذران 653 و يا ربودن مال مسافران و برهم زدن امنيت  مـسلحانه يـا طـور بـه قانون مذكور اقدام به ارعاب مردم

و شوارع راهزني ناميده مي به اخاذي به عنف در راهها ميشود كه .شود فاعل اين جرم قاطع الطريق يا راهزن گفته

قط: قانون مجازات اسالمي مقرر داشته 185ماده و بعاسارق مسلح مهـرالطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را

و وحشت ايجاد كند محارب است و رعب . بزند

و شوارع به نحوي:ا نيز مقرر داشته.م.ق 653ماده از انحاء مرتكب راهزني شود درصورتي كه عنـوان هركس در راهها

تا محارب بر و شالق مي74او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس .شود ضربه محكوم

و بتواند با اقدام فوري يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعالم فـوري بـه مراجـع يـا-1  هركس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند
و يـا وجـود اسـتمداد يـا مقامات صالحيتدار از وقوع  خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون اينكه اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود

و احوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد، به حبس جنحه و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكـوم داللت اوضاع اي تا يك سال
ا. خواهد شد  يا توانسته كمك مؤثري بنمايد به حبس جنحه ين مورد اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي در اي از سه ماه تا دو سال

 ديده مسؤوالن مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب. جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد
مي دام به درمان او يا كمكو اق و سـاير. شوند هاي اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات ذكر شده محكوم نحوه تأمين هزينه درمان اين قبيل بيمـاران

اي مسائل مربوط به موجب آيين . است كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد نامه
ا-2 و هرگاه كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلفند به شخاص آسيب ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند كمك نمايند از اقدام الزم

شد كمك به آنها خودداري كنند به حبس جنحه .اي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد
و راهها به تناسب احتياج مراكز درمان فوري-3 و بيماران كه احتياج به كمـك فـوري وسائل انتقال مصدومين) اورژانس( دولت مكلف است در شهرها

و فراهم نمايد . دارند ايجاد
و اشخاص آسيب-4 مي ماموران انتظامي نبايد متعرض كساني كه خود متهم نبوده .رسانند، بشوند ديده را به مراجع انتظامي يا مراكز درماني
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و وحشت است: ترور-ج  قانونگذار در قانون مجازات اسالمي از لفظ ترور. مفهوم لغوي اين واژه دهشت، ترس زياد

و فقط در مواد و مستوجب مجـازات دانـسته 516و 515استفاده نكرده  قانون مذكور سوء قصد به مقامات عالي را جرم

.نظر زيادي وجود دارد بين حقوقدانان نيز در تعريف ترور اختالف. است

و تروريـست يعنـي،در اصطالح سياسيون ترور و وحشت ميان مردم است و ايجاد رعب و از بين بردن مخالفان  كشتن

رس آدم و آنكه براي و وحشت كندكش و يا ايجاد رعب .يدن به هدف خود كسي را به طور غافلگير بكشد

: در ترمينولوژي حقوق در تعريف تروريسيم آمده است

و يا همه مردم كشور كشور كارهاي جنايي ضد و طبقات معين .به منظور ايجاد هراس در اشخاص يا اصناف

ميهاي سلب حيات افراد با انگيزه،نتيجه اينكه ترور .شودمي باشد كه به فاعل اين جرم تروريست گفته سياسي

و مراجع تقليد سـوء قـصد: اسالمي مقرر داشته.م.ق 515ماده و هر يك از رؤساي قواي سه گانه هركس به جان رهبر

ميسهنمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از  .شود تا ده سال محكوم

ر:ا نيز مقرر داشته.م.ق 516ماده و يا نماينده سياسـي آن در قلمـرو ايـرانئهركس به جان يس جمهور كشور خارجي

مي515سوء قصد نمايد به مجازات مذكور در ماده  شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله محكوم

و ميال اگر مجازات خفيفاِ متقابل بشود .شود تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم

حيز در لغت به معني خراب كر: تخريب-د و از  اقـدام بـه ايـراد. انتفاع انداختن مال است دن، برهم زدن، تباه كردن

و اموال عمومي جامعه تخريب ناميده مي شود كه به فاعل اين جرم خرابكار خرابي به تمام يا قسمتي از موسسات دولتي

.شود گفته مي

و كارگيريبهقانون3 ماده4تخريب عنوان شده در بند و شـامل تخريـب امـوال شخـصي  سالح داراي اطـالق بـوده

ش.ا.م.ق727گردد ليكن به استناد ماده عمومي مي ميتخريب اموال و رسيدگي به آن باشد خصي از جرائم قابل گذشت

در اي از قـضات نيـز معتقدنـد منظـور عده.هم مستلزم شكايت شاكي خصوصي است قـانون از تخريـب عنـوان شـده

ميهب و شـامل كارگيري سالح كه موجد حق تيراندازي براي مأمور مسلح و دولتـي اسـت باشد تخريب امـوال عمـومي

.باشد تخريب اموال شخصي نمي

آن(تركيدن) مانند دمل(انفجار در لغت به معني شكافته شدن، بازشدن سر چيزي: انفجار-هـ و امثال  16.است) بمب

ت و در نتيجـه در اصطالح نظامي نيز و فـشار زيـاد غيير شكل آني ماده از حالت جامد يا مايع به حالت گاز توام با گرمـا

 17. ازدياد ناگهاني حجم را انفجار گويند

ص»فرهنگ فارسي«-�١ .136، دكتر محمد معين،
.124ص، 1378 سال، انتشارات ستاد مشترك ارتش، سرتيپ ستاد محمود رستمي،»فرهنگ واژهايي نظامي«-١٧
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: پرسش
ب3 ماده4آيا حكم بند دره قانون م غيرمـشهود نيـزيم مشهود است يا اينكه شامل جـرايمورد جرا كارگيري سالح فقط

و طور مثالهب.شود مي  بـا دردسـت داشـتن حكـم جلـب وي، او را مـاموران اگر كسي مدتي قبل مرتكب سرقت شـده
و متهم با مشاهده  مجاز به تيراندازي براي دستگيري وي هستند ماموران مبادرت به فرار كند آيا مامورانمشاهده كنند

 يا خير؟

: پاسخ
ب3 ماده4بند مه قانون و غير ميكارگيري سالح شامل جرم مشهود شود ليكن باتوجه به نص قانون، سارق بودن، شهود

و يا جرم مـشهود  و دستور دستگيري متهمين از سوي قاضي صادر شده باشد و انفجار بايستي احراز شده قاطع الطريق
و يا شروع به ارتكاب جرم مذكور نمي  و به صرف مظنونيت به سرقت . توان به سوي شـهروندان تيرانـدازي نمـود باشد

 18. مؤيد همين نظر است4/4/76 اداره كل حقوقي قوه قضاييه در مورخه نظريه

: پرسش

ب3 ماده4آيا حكم بند � قاطع الطريق�تخريب� ترور(گانه هاي پنج كارگيري سالح فقط در جرائم مشهود از جرمه قانون
و انفجار و�نه آدم ربائي مسلحا�م مهم از قبيل قتلياست يا اينكه شامل ساير جرا) سرقت مي... جاسوسي  شود؟ نيز

:اسخپ
مي فقط مشمول جرائم پنج3 ماده4 باتوجه به نص صريح قانون حكم بند و شامل ساير جرا گانه مذكور م نيستيشود

بيحتي شروع به جرا  مـورخ 33084نظريه شـماره. باشد نميمامورانكارگيري سالح توسطهم مذكور نيز مجوزي براي
ق17/4/85 و كميسيون م نيروهاي مسلححقوقي سازمان قضايي ضايي ميؤ نيز  19.باشد يد همين نظر

: پرسش
 قانوني است يا خير؟3 ماده4 اگر مأموري به كسي مظنون به ارتكاب سرقت شود آيا تيراندازي مامور به استناد بند

:پاسخ
الم پنجي قانونگذار احراز وقوع جرا داند لذا چنانچه مأمور قبل از تيراندازي زامي مي گانه را قبل از تيرانداري توسط مأمور

نظريـه. باشـد نمي مجوز قانوني براي تيراندازي به سوي اشخاص،گانه نداشته صرف مظنونيتم پنجيعلم به وقوع جرا 
م20/4/88 مورخه 15419شماره  و حقوقي سازمان قضايي همؤ كميسيون قضايي  20. نظر استينيد

به-2 و متواريان در حال انتقـال بـه منظـور توقيـف يـا تيراندازي نسبت  متواريان از بازداشتگاه يا زندان

: دستگيري آنان
ب3 ماده5بند بماموران: كارگيري سالح مقرر داشتهه قانون در : ... كارگيري سـالح را دارنـده انتظامي در موارد زير حق

ز  و يا درحال انتقال فرار نمايد موردي كه شخص بازداشت شده يا زنداني از بازداشتگاه يا  از اقدامات ديگـر بـراي،ندان
و ثمري نبخشيده باشد و يا توقيف وي استفاده كرده .دستگيري

و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، انتشارات فكر سازان، سال شستن مجموعه-١٨ ص 1378هاي قضايي معاونت قضايي ،251.
و-١٩ و،حقوقي نظريات مشورتي كميسيون قضايي .310– 209ص،1388چاپ، جلد سوم،هاي مسلح نيروحقوقي سازمان قضايي معاونت قضايي
و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، شماره-٢٠ .218ص، 1381 سال، تابستان46 فصلنامه قضايي
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و پس از تصويب هيأت وزيران بـه اجـرا نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه آيين: تبصره و دادگستري تهيه هاي كشور
.گذاشته خواهد شد

 به تصويب هيأت وزيران رسيده است كه مـتن 30/4/1381ر نيز در تاريخ آيين نامه اجرايي مذكو

: آن بشرح ذيل است

 تعاريفو مفاهيم-1ماده

و اداره مي: بازداشتگاه) الف و مقررات، تأسيس .گردد محل نگهداري موقت متهماني است كه طبق قوانين

و مقررا به كسي اطالق مي: بازداشتي)ب ت، تا اتخاذ تصميم نهايي در بازداشتگاه نگهـداري گردد كه طبق قوانين

.شود مي

يا محلي است كه در آن محكومان قطعي، با معرفي مقامات ذي:زندان)ج و قانوني، براي مدت معين صالح قضايي

و تحمل كيفر نگهداري مي و تربيت . شود به طور دايم به منظور اصالح

: رار بازداشتي يا زنداني، موظفند به ترتيب زير اقدام كنندقصورت مشاهدة مأموران ذيربط در–2ماده

و دستگيري فرد متواري اقدام نمايند) الف .با استفاده از امكانات موجود نسبت به تعقيب

و رسا، سه مرتبه به فرد يا افراد متواري ايست بدهند)ب .با صداي بلند

و جوانب به نحوي كه به ديگران آسي)ج .ب نرسد، اقدام به شليك تيرهوايي نمايندبا رعايت اطراف

.درصورت عدم تأثير اقدامات فوق، فرد متواري را از ناحيه كمر به پايين مورد هدف قرار دهند)د

و يا اجـراي آنهـا ممكـن-1تبصره  تيراندازي از ناحية كمر به باال درصورتي مجاز است كه مراحل فوق رعايت گرديده

.نباشد

كـارگيري قـانون بـه6 برابر مـاده كه فرار با استفاده از وسايط نقليه انجام گيرد، مأموران موظفند درصورتي-2تبصره

. اقدام نمايند1373سالح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 

و بازداشتي دستورالعمل اجرايي چگونگي برخورد ناآرامي-3تبصره و زندانيان هايي از اليههاي متوار هاي داخل زندان

و تربيتـي كـشور  و اقدامات تـأميني و بازداشتگاهها توسط سازمان زندانها نيـروي انتظـامي جمهـوريو دروني زندانها

و به تأييد  . قوه قضاييه خواهد رسيدرئيساسالمي ايران تدوين

و انتقال افراد زنداني يا بازداشتي توسـط گروهـي از مـأموران صـ-4تبصره ورت گيـرد، تـشخيص درصورتي كه نقل

.باشد تيراندازي برعهده فرمانده گروه مأموران مراقب مي



 مقررات قانوني به كار گيري سالح
============================================================= 

.م.ن.ق.سو پژوهشآموزش دفتر

40

��

مي،در شرايطي كه رعايت ترتيبات-3ماده شود، مأموران يا مأموران مجاز موجب متواري شدن بازداشتي يا زنداني

.باشند به استفاده از سالح، بدون رعايت ترتيبات فوق مي

و تقل-4ماده ربط موظفنـد مـأموران موضـوع قـانون بيني نشده مـسئوالن ذيـل حوادث پيشي به منظور پيشگيري

و تقليل سالح توسط مأموران نيروهاي مسلح درموارد ضروري مصوب به و آيـين 1373كارگيري هـاي نامـه را با قانون

.اجرايي آن حتماً آشنا نمايند

و منجـر بـه در كلية مواردي كه مأمور يا مأموران مسلح در اجراي مأمو-5ماده ريت خود اقدام به تيراندازي نموده

و كه قتل يا جرح شده باشد اعم از اين  ا شاكي خصوصي مطرح گردد، سـازمان مربـوطيشكايت از طريق يگان مربوط

موظف است همراه با گزارش جامع خود درخصوص اقدامات مأمور يا مأموران عمـل كننـده نظريـة هيئـت كارشناسـي

ح  و به مرجع قـضايي رسـيدگي فاظت اطالعات مركب از نمايندگان و يگان مربوط اخذ كننـده ارسـال، بازرسي، حقوقي

مكلف است با بررسي دقيق موضوع، نظرية خود را مبني بر انطباق يا عدم انطباق اقـدام مـأمور يـا هيئت مزبور.نمايند

».كارگيري سالح با مقررات مربوط اعالم نمايدبه مأموران در

ميزيرامه فوق شرايطن آيين2ماده : داند را براي تيراندازي به سوي زنداني يا بازداشتي فراري الزم

 آيين نامه كه عبارت2 اين شرط از صدر ماده.تيراندازي بايد بوسيله مأمور انتظامي مراقب زنداني يا بازداشتي باشد) الف

و از صدرذمأموران ب3ماده يربط را به كار برده  انتظامي را بـراي تيرانـدازي صـالح ماموراني سالح كه كارگيره قانون

البته درصورتي كه مأمور مراقب در حين تعقيب از ساير مأموران مسلح تقاضاي مساعدت نمايد. شود دانسته برداشت مي

زي توانند با رعايت سـاير شـرايط تيرانـدا يا شرايط به نحوي باشد كه مساعدت ساير مأموران ضروري باشد آنان نيز مي 

.نمايند

و به صرف اعالم سايرين نمي)ب توانـد از سـالح مأمور مراقب بايد شخصاً فرار متهم يا محكوم عليه را مشاهده نمايد

.استفاده نمايد

و دستگيري فرد متواري اقدام نمايد)ج  بنابراين بـه.مأمور مراقب بدواً بايد با استفاده از امكانات موجود نسبت به تعقيب

م و مأمور بايد ابتدا به تعقيب وي بپردازدصرف فرار ) رعايت اصل ضرورت.(تهم يا محكوم مجوز تيراندازي وجود ندارد

ا)د و رسا سه مرتبه به فرد يا افراد متواري  در مـاموران اگر اقدام مـأمور يـا: ست بدهديمأمور مراقب بايد با صداي بلند

و دستگيري متهم يا محكوم متواري بي م تعقيب اند ابتدا مأمور مراقب تكليف دارد با صداي بلند به نحوي كه فرد نتيجه

تح.(متواري نوعاً متوجه شود سه مرتبه ايست بدهد )ريذرعايت قاعده
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و جوانب به نحوي كه به ديگران آسيب نرسد اقدام به شليك هوايي نمايد) هـ  مرحله بعد.مأمور مراقب با رعايت اطراف

ه مي. وائي است از ايست دادن، تيراندازي و معموالً ايـن تيرهـا شود كه مأمور بايد سه تير عرفاً گفته هوايي شليك كند

.خطر نيست مشقي هستند اما اگر فشنگ جنگي باشد هميشه تيراندازي هوايي بي

ه ايست معموالً در مرحل.درصورت عدم تاثير اقدامات فوق، فرد متواري را از ناحيه كمر به پايين مورد هدف قرار دهد)و

بر يا تيراندازي هوايي متهم يا محكوم تسليم مي و جان خود را مي شود و اما اگر باز.دهد آزادي ترجيح هم تسليم نشود

يا اينكه شرايط به نحوي باشد كه امكان اجراي مراحل فوق ممكن نباشد نوبت به تيراندازي به سوي متهم يا محكـوم 

و باتوجه به اينكه هدف از تيرا مي  مراقب بايد بـه سـوي پـاي فـرد مامورانندازي دستگيري فرد متواري است لذا رسد

و متوقف نمايند (متواري تيراندازي نمايند تا او را مجروح )رعايت اصل تناسب.

و يا عمالً امكان اجراي مراحل قبلي وجود نداشتكه درصورتي)ز با اجراي مراحل قبل باز هم فرد متواري متوقف نشد

و بـه عنـوان. رسد راندازي كمر به باال مي نوبت به تي  تيراندازي كمر به باال كه قانون در مورد آن احتياط فراوان نمـوده

درآخرين راهكار در آخرين مرحله از تيراندازي به آن مجوز داده،  ميممكن است . شـود بسياري از موارد باعث قتل فرد

و يا در اجراي ماده فرد متهم يا محكوم ممكن است به اتهام سبكي مثل توه و قتل عمد و يا اتهام سنگين محاربه 2ين

و درصورت فرار از بازداشتگاه يا زندان، صرف و يا زندان باشد نظـر قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در بازداشتگاه

و ميزان محكوميت آنان، برابر بند  و آيينكارگيريبه قانون3 ماده5از نوع اتهام م سالح  بـا مـاموران ربوط بـه آن نامه

 در اين مورد قانونگذار فرقي.رعايت ساير شرايط حق تيراندازي به سوي فرد متواري جهت متوقف ساختن وي را دارند

و غيرمالي نگذاشته است و همچنين محكومين مالي و سنگين و محكومين جرايم سبك .بين متهيمن

فر2 ماده2برابر تبصره)ح 6ار با استفاده از وسايل نقليه انجام گيرد مأموران موظفند برابر ماده آيين نامه درصورتي كه

ب ، اقدام نمايند كه در فصول آينده1373كارگيري سالح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوبهقانون

.بحث خواهد شد

و انتقال افراد زنداني آيين2 ماده4برابر تبصره)ط  يا بازداشتي توسط گروهي از مأموران صورت نامه درصورتي كه نقل

.باشد گيرد تشخيص تيراندازي برعهده فرمانده گروه مأموران مراقب مي

:سوال

نظر فرار نمايد حكم محل تحتازونظر نگهداري شود چنانچه فرد متهم در غير از بازداشتگاه يا زندان مثل محل تحت

با  و درصـورت فـرار از تحـت نظرگـاه، قضيه چيست؟ آيا احكام قانوني فرار از و زندان حـاكم اسـت  مـاموران زداشتگاه

.توانند براي دستگيري متهم اقدام به تيراندازي نمايند مي
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: پاسخ

و محل تحت نظر قدري توضيح داده شود .در اينجا الزم است بدواً واژه زندان، بازداشتگاه

: بازداشتگاه-1

: اند همان است به سه نوع تقسيم شدهبازداشتگاه كه محل نگهداري موقت مت

يسئر 30/8/1385نامه نحوه اداره بازداشتگاههاي امنيتي مصوب آيين1به موجب ماده: بازداشتگاه امنيتي-الف

و بـا قـرار كتبـي مقامهـاي محل نگهداري متهماني است كه به لحاظ حـساسيت،قوه قضاييه و نظـامي هـاي امنيتـي

ميصالحيتدار قضايي تا اتخاذ و تحت تصميم نهايي به آنجا معرفي مي شوند .گردد نظر سازمان زندانها اداره

موقت-ب نامه اجرايي مصوب قوه قـضاييه بوجـود به موجب آيين 1385اين نوع بازداشتگاه در سال: بازداشتگاه

و با حفاظت معمولي، عدم احداث برجهاي ديده  و استفاده از سيم خاردار در اطراف آمد نظر سازمان زنـدانهاو تحت باني

و مخصوص نگهداري متهماني است كه صدور قرار تامين به بازداشت آنها منجر شدهمي اداره .است شود

باشـد كـه مـي 1384نامـه اجرايـي زنـدانها در سـال آيين4اين بازداشتگاه موضوع ماده: بازداشتگاه عمومي-ج

و اعتياد استس18 مخصوص نگهداري متهمين غير از اشخاص زير و متهمين مواد مخدر .ال تمام

: زندان-2

 زندان محلي است براي نگهداري محكومين قطعي با معرفي مقامات 1384ي زندانها مصوبي اجرانامه آيين2برابر ماده

يا ذي .آموزي دائم به منظور تحمل كيفر با هدف حرفهطوربهصالح براي مدت معين

ق:نظر تحت-1 و انقالب در امور كيفري در سال قانونگذار در اين 1387انون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي

ب1290.ك.د.آ.ق 120ي در ماده. كار بردهب24واژه را در ماده  كميـسيون.كـار رفتـه اسـته نيز اين اصطالح

گـ اعالم نموده منظور از تحت 11/4/1346مشورتي اداره حقوقي دادگستري در نظريه مورخ  رفتن، نظـر قـرار

و بازداشت از جهت كيفيت اجراء اختالف دارد تحت.بازداشت نيست .نظر بودن با حبس

و بازداشـتي بـه عنـوان: نيز اعالم داشته8/5/67-1976/7اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه مشورتي شماره زنـداني

.انها در مورد آن مطرح گرددبيني نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زند نظر بودن در قانون پيش تحت

و انقـالب در امـور كيفـري مـصوب قانون آيين 123و ماده 1290.ك.د.آ.ق 120در ماده دادرسي دادگاههاي عمومي

و محافظـت خواهـد متهم از هنگام ابالغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي، تحت:و تبصره ذيل آن آمده است 1378 نظر

.بود
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تح در عمل مشاهده مي ميتشود كه و فرد را بازداشت به نظري را بعنوان بازداشتي تلقي كرده كنند اما سازمان زندانها

هاي اجرايي موجود از پذيرش متهماني كه به موجب قرار صادره از مرجع قضايي معرفـي نـشده باشـند نامه موجب آيين 

و يگانهاي انتظامي به مدت امتناع مي  و اينگونه افراد در كالنتريها مي24نمايند گردنـد كـه اصـطالحاً ساعت بازداشت

مي اينگونه بازداشتگاه را تحت .گويند نظر

و زندان تصريح كارگيريبه قانون3 ماده5آيين نامه اجرايي موضوع تبصره بند  سالح نيز فقط به دو مفهوم بازداشتگاه

و نامي از .نامه هيأت وزيران وجود ندارد در آيين نظر محل تحت داشته

تيرانـدازي جهـت متوقـف فقط حق مامورانكارگيري سالح، اين باتوجه به صراحت قانون به بنابر

و مجرميني كه درحال انتقال به مراجـع  و يا متهمين ساختن متهمين فراري از بازداشتگاه يا زندان

و قانوني فرار مي  و از محل كه تحتيحق تيراندازي به متهمين نمايند را دارند تحت نظر قرار گرفته

را نظر فرار مي .ندارند هرچند كه متهم تحت نظري، اتهام سنگيني نيز داشته باشد كنند

بـ3 مـاده5 آيين نامه اجرايي تبصره بنـد5 مادهيمسئله ديگر درخصوص موضوع كارشناس كـارگيري سـالحه قـانون

: نامه مذكور مقرر داشته آيين5 ماده.باشد مي

و منجر به قتـل يـا جـرح در كليه مواردي كه مأمور يا مأموران مسلح در اجراي مأموريت خود اقدام به تيراندازي نموده

 سـازمان مربـوط موظـف اسـت،شده باشد اعم از اينكه شكايت از طريق يگان مربوطه يا شاكي خصوصي مطرح گردد 

ناسـي مركـب از همراه با گزارش جامع خود درخصوص اقدامات مأمور يـا مـأموران عمـل كننـده نظريـه هيـأت كارش

و به مرجع قضايي رسيدگي كننـده ارسـال نماينـدو يگان مربوط نمايندگان حفاظت اطالعات، بازرسي، حقوقي  . را اخذ

 در مـاموران انطباق يا عدم انطبـاق اقـدام مـأمور يـا هيأت مزبور مكلف است با بررسي دقيق موضوع، نظريه خود را بر

. نمايندكارگيري سالح با مقررات مربوط اعالمهب

 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در هريك از جرائم موضوع قانون مجازات جرايم نيروهاي 133اوالً به استناد ماده

و ميزان تـأثير آن مـشخص نباشـد دادگـاه موظـف اسـت موضـوع را بـه مسلح درصورتي كه موضوع يا جرم ارتكابي

و نظر آنان را كس .ب نمايدكارشناس يا هيأت كارشناسي ارجاع

آن تبصره اين ماده نيز دستورالعمل را پيش و شـرح وظـايف و تعـداد و تركيـب را بيني نموده كه نحوه تـشكيل هيـأت

و.نمايد مشخص مي و31 اين دستورالعمل در هفت فصل 23/3/88 مورخ 74299 تبصره طي گردشكار شماره20 ماده

.به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده است

و قبل انياً اينكه كارشناسي مورد سخن در آيينث نامه اجرايي، قبل از صدور قرار ارجاع به كارشناسي توسط مقام قضايي

و مقـررات كارشناسـي مقـرر در  از طرح شكايت در مرجع قضايي رأساً توسط يگان مربوطه انجام پذيرد برخالف اصول

.قانون آيين دادرسي مدني است
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ين نامه مذكور آمده است كه در كليه مواردي كه مأمور يا مأموران مسلح در اجراي مأموريت خود اقدامآي5ثالثاً در ماده

و   مـاموران سازمان مربوط موظف است نظريه هيأت كارشناسي را درخصوص اقدامات مـأمور يـا ... به تيراندازي نمايند

و ضوابط اعالم نمايند وزكه درصورتي.عمل كننده با مقررات رارقـ راجـع بـه3 مـاده5يران صرفاً در مورد بنـد هيأت

و زنداني بازداشتي و يا درحال انتقال مجاز به تصويب آيين ها و زندان انـد نـه در بقيـه نامه اجرايي بـوده ها از بازداشتگاه

.موارد

و براي موارد غير از بند و اين3 ماده5به عبارت ديگر هيأت وزيران از حدود اجازه قانوني تجاوز نموده  نيز تسري داده

و اعتبار قانوني ندارد و قرارهـاي نهـايي دادسـرا ديـده.موضوع برخالف قانون بوده متأسفانه در برخـي از آراء محـاكم

در مي و قرار خود به نظريه هيأت كارشناسي مزبور در همه موارد تيراندازي اسـتناد شـده اسـت شود كه .گردشكار رأي

م و حقوقي و حقوقي سازمان قضايي كميسيون قضايي 49637/86/2/7 در نظريه شـماره نيروهاي مسلحعاونت قضايي

ب3 ماده5نامه اجرايي بند اظهار نموده مقررات آيين3/2/86مورخه  در مـوارد مـاموران كارگيري سالح توسـطه قانون

و قابل تعم و تسري به مواد ديگر تيراندازي نيستيضروري، منحصر به همين بند است  21.م

و زنـداني متـواري مداخلـه كننـده در مامورانرابعاً در تركيب اعضاي هيأت كارشناسي، مأمور يا دسـتگيري بازداشـتي

.عضويت ندارد

نامه اجرايي در حدود صالحيت خود اعالم نظر نمايد آيا نظريه آنان آيين5هيأت كارشناسي در مادهكه درصورتيخامساً

ا  مرجع تجديدنظر آن چه مرجعي است؟،عتراض است يا خير؟ درصورت اعتراضاز طرف شاكي يا مأمور قابل

ب متأسفانه در آيين عنوان نماينـدگان دوايـرهنامه مذكور به اين مهم توجهي نشده است اما بايد گفت كه اگرچه چند نفر

مي مختلف يك يگان نظامي در  نظ هيأت كارشناسي حضور دارند اما نظر هيأت مذكور را ر كارشناسـي تلقـي توان يك

بنابراين چنانچه. بنابراين اعتراض به نظريه مذكور نيز تابع اصول كلي مقررات كارشناسي خواهد بود. كرد نه نظر هيأت

و معلوم مسئله موافقت نـدارد از آن متابعـت  و احوال محقق مرجع قضايي تشخيص دهد كه عقيده كارشناسي با اوضاع

و اگر نمي بي كند و يا اخذ توضيح درباره تحقيقات كارشناسي را ضروري تشخيص دهد قـرار تكميـل نظريه را ناقص ابد

مي.نمايد كارشناسي را صادر مي  را همچنين دادگاه و يا كار را به هيأت كارشناسي ارجـاع تواند كارشناس ديگري تعيين

.دهد

 راجـع بـه 24/4/1387 مـورخ12623/34/7اداره حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز در نظريه مشورتي شماره

ب : است شرح ذيل اعالم نظر نمودههسوال مربوط به هيأت كارشناس مورد سخن

ب3 ماده5 آيين نامه اجرايي تبصره بند5 اظهارنظر كميسيون ماده كارگيري سالح صرفاً ناظر به موارد تيراندازيه قانون

ف  ميبه شخص بازداشت شده يا زنداني كه در حين انتقال و اقدامات ديگري براي دسـتگيري وي مثمـر ثمـر رار نمايند

 
و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح-٢١ .207ص،1388 سال،انتشارات فكرسازان، نظريات مشورتي كميسيون قضايي
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در در مواردي كه كميسيون مزبور در حدود صالحيت مربوط اقدام بـه اظهـارنظر كارشناسـي مـي.باشدمي،نبوده كنـد

و تجديدنظر نسبت به نظريه كميسيون پيش آيين  22.بيني نشده است نامه موصوف مقررات خاصي جهت اعتراض

ا و ماده 265ز مواد مستنبط و انقالب در امور مدني  قـانون آيـين دادرسـي78 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي

و معلوم مورد كارشناسي و احوال محقق و انقالب در امور كيفري چنانچه نظريه كارشناسي با اوضاع دادگاههاي عمومي

و يا مشكوك باشد قاضي رسيدگي كننده به آن تر مي تيب اثر نميمطابقت نداشته و را دهد تواند نظر كارشناسان ديگري

.جلب نمايد

 تيراندازي براي حفاظت) مبحث سوم

ب3 ذيل ماده8و6،7به موجب بندهاي  مسلح براي حفاظت حق استفاده مامورانكارگيري سالح در موارد ذيله قانون

: از سالح را دارند

ن(تيراندازي براي حفظ اماكن انتظامي-1 يروهاي انتظامي از قبيل مركز فرماندهي، ستاد، پاسگاه، پايگاه، انبار مقر

و مركز آموزشي ).3 بند ششم ماده()سالح يا مهمات

و اسـناد و مهمات جنگي و محل نگهداري انواع اسلحه اماكن انتظامي از اين جهت كه محل استقرار نيروهاي انتظامي

مي داراي طبقه  ب بندي و مقنن براي حفظ اين اماكن در برابر مهاجمان، با رعايت شرايط مقرر باشند داراي حساسيت وده

.در اين قانون اجازه استفاده از سالح را به نگهبانان اين اماكن داده است

مجموعـه مقصود مقنن از حفظ اماكن انتظامي صرفاً حفاظت از ساختمانهاي نيروي انتظـامي نيـست بلكـه حفاظـت از

و مهمات اماكن،درلكاركنان شاغ(انتظامي  نظر نيز مورد)و ساير اموال موجود در داخل اماكن ساختمانها، اسناد، سالح

از مقنن بوده بنابراين اگر  و آتش زدن بخواهـد وارد ايـن امـاكن شـود تخريب، ترور،جمله سرقت مهاجم به هرقصدي

.ه نمايدنگهبان موظف است با رعايت ساير شرايط از سالح براي دفع مهاجم استفاد

و نكته ديگر اينكه موارد تصريح شده در و ايـن بنـد شـامل تمثيلي مي ... اين ماده از قبيل مركز فرماندهي، ستاد باشد

و تفريحي ناجا نمي كليه اماكن انتظامي مي .شود گردد اما شامل اماكني از قبيل مراكز رفاهي

كه جهت انجام مأموريت در اختيتيراندازي-2 ميبراي حفظ سالحي .)3بند هفتم ماده( باشد ار آنان

و سالح مأمور تا زماني كه براي انجام ماموريت در اختيار خودش مي و دفاع از حقوق مردم باشد در خدمت امنيت كشور

و نظم مي  باشد اما همين كه در اختيار افراد غيرمجاز قرار گيرد ابزاري جهت سلب نشان دهندة حاكميت مقتدرانه قانون

و تعرض به حقوق مردم خواهد بود امن اگـر. اي برخوردار اسـت العاده بنابراين حفاظت از سالح از اهميت فوق.يت جامعه

ميطوربهسالح  تواند در مقابل حمله جهت خلع سالح وي با رعايت شرايط مجاز در اختيار مأمور قرار گرفته باشد مأمور

و فعليت يافتن  و قطعي بودن و همچنين شرط تناسب در دفاع جهت حفاظـت از سـالح بـه ديگر از جمله حتمي  حمله

و حقوق فصل-٢٢ و حقوقي سازمان قضايينامه قضايي .158ص،42 شماره،1387تابستان، نيروهاي مسلحي معاونت قضايي
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استفاده از سالح براي حفظ سالح در مقابل مهاجم غيرمسلح به سختي قابل قبول اسـت. سوي مهاجم تيراندازي نمايد

اد بار.طوري باشد كه دفاع غيرمسلحانه ممكن نباشد) مثل تعداد مهاجمين(مگر اينكه اوضاع واحوال  عـا كـه اثبات اين

ب و الزم بوده .عهده مأمور استهاستفاده از سالح براي حفظ سالح ضروري

و حملـه براي حفظ اماكن طبقه تيراندازي-3 و حساس در مقابل هرگونه هجـوم به ويژه اماكن حياتي بندي شده

و اشغال جهت ترور، تخريب، آتش و اموال، گروگانگيري .)3بندهشتم ماده( سوزي، غارت اسناد

و در ارتباط با امنيت ملي يا منطقهن طبقه اماك يا بندي شده اماكني هستند كه از حساسيت زيادي برخوردار بوده اي

و باتوجه به اينكه در  به3 ماده10و6بند بخشي از يك منطقه هستند و انتظامي آمده است  عبارت اماكن نظامي

 اماكن غيرنظامي مثل سامان انرژي3 در بند هشتم ماده بندي شده رسد كه منظور قانونگذار از اماكن طبقه نظر مي

مي فرودگاهها،اتمي، پااليشگاهها .باشدو نيروگاههاي اتمي

و انتظامي مـصوب آيين  فرمانـدهي كـل قـوا امـاكن20/1/75نامه تعيين حريم اماكن نظامي

: است بندي شده را به چهار دسته تقسيم نموده طبقه

و تأسيساتي هستند كه چنانچه كالً يا قسمتي از آنها مورد آسيب قـرار گيرنـد، سيـستمام: اماكن حياتي)الف اكن

و يا صدمات جدي درجهت نيل به اهداف سياسي كـشور وارد سـازد  د از قـسمت(.دفاعي كشور به خطر افتد بنـد

) تعاريف اصطالحات

اكني هستند كه چنانچه تمام يا قسمتيام: توان گفت باتوجه به تعريف فوق درخصوص اماكن حياتي غيرنظامي مي

و هزينـه زيـادي از آنها مورد آسيب قرار گيرند امنيت ملي به خطر مي  و براي جبران خـسارت نيـاز بـه زمـان افتد

.باشد مانند پااليشگاهها مي

ز:اماكن حساس)ب و تأسيساتي هستند كه هرگاه كالً يا قـسمتي از آنهـا مـورد آسـيب قـرار گيرنـد يـان اماكن

و يا لطماتي در جهت نيل به اهـداف سياسـي بـه كـشور وارد عمده اي به بخشي از سيستم دفاعي كشور وارد آيد

و اصطالحات(.سازد )بند هـ از قسمت تعاريف

اي از كـشور شود كه بروز آسيب در آنها، منطقه اماكن حساس غيرنظامي باتوجه به تعريف فوق به اماكني گفته مي

ميرا تحت تأثير .دهد مانند فرودگاه مركز استان قرار

و يا قسمتي از آنها مورد آسيب واقـع شـوند زيـان قابـل:اماكن مهم)ج و تأسيساتي هستند كه هرگاه كالً  اماكن

و يا نيل به اهـداف سياسـي منطقـه اي از كـشور را بـا توجهي به سيستم دفاعي بخشي از مناطق كشور وارد سازد

( اشكال مواجه سازد و اصطالحات بند. )و از قسمت تعاريف

 اماكن مهم غيرنظامي باتوجه به تعريف فوق تأسيساتي هستندكه آسيب به آنها موجب تـأثير منفـي در بخـشي از

.يك منطقه شود مثل نيروگاههاي برق محلي
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و:اماكن قابل حفاظت)د حفاظت از آنها جهت تأسيساتي هستند كه در گروههاي فوق قرار نگرفته ولي نگهداري

ز از قسمت تعاريف(جلوگيري از نفوذ عوامل دشمن الزم باشد  ) اصطالحاتوبند

و بـه منظـور اماكن قابل حفاظت غير نظامي نيز باتوجه به تعريف فوق تأسيساتي هستند كه اهميت كمتري دارند

م جلوگيري از بهره و سوء استفاده احتمالي دشمنان از آنها مراقبت .مثل مخازن آب محلي گردديبرداري

بندي شده وجـود شـرايط براي حفاظت از اماكن طبقهماموران براي قانوني بودن تيراندازي3 ماده8 باتوجه به بند

: ذيل الزامي است

و قابل حفاظت باشد نظر مكان مورد)1 و حساس، مهم .يكي از مصاديق چهارگانه حياتي

ب)2 و امـواله جهت ترور، تخريب، آتش هجوم يا حمله به اين اماكن و اشـغال،سوزي، غارت اسناد  گروگـانگيري

.انجام گرفته باشد

. مأمور مسلح نگهبان يا مسئول حفاظت فيزيكي اين اماكن باشد)3

به مأمور مسلح چاره)4 .كارگيري سالح نداشته باشد اي جز

در)5 .صورت اقتضاي شرايط هشدار بدهد مأمور مسلح

و اصل تناسب را رعايت نمايد مأمور)6 .مسلح مراتب تيراندازي

و امنيتي-4 و انتظامي و اماكن نظامي )3 ماده10بند( تيراندازي براي حفظ تأسيسات، تجهيزات

 تعيين تكليف نموده كه پيش از اين توضـيح آن داده شـد3مورد حفظ اماكن انتظامي مقنن در بند ششم ماده در

و امنيتي آورده است10بند ليكن مقنن مجدداً در و امنيتـي. اماكن انتظامي را در كنار اماكن نظامي  اماكن نظامي

و در اختيار نيروهاي مسلح، وزارت دفاع،) اموال منقول(و تجهيزات) اموال غيرمنقول( شامل كليه تأسيسات متعلق

و ستاد كل نيروهاي مسلح مي .شود وزارت اطالعات

و امنيتي تابع همان مقررات براي حفظ اماكن انتظامي است كه بيـان تيراندازي براي حفظ تأسي سات اماكن نظامي

و انتظـامي در صـورتي مجـازا نكته حائز اهميت اين.شد و امنيتي ست كه تيراندازي براي حفظ تجهيزات نظامي

و امنيتي در .اندازي باشدبرابر آثار تخريبي ناشي از تير است كه اين تجهيزات داراي حداقل ارزش مالي
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 تيراندازي براي جلوگيري از تردد غيرمجاز در مرزها-5

ب3ماده»9«بند و مقابله: مسلح مقررداشتهمامورانكارگيري سالح درخصوص تجويز تيراندازيه قانون براي جلوگيري

و به اخطار  تومامورانبا اشخاصي كه از مرزهاي غيرمجاز قصد ورود يا خروج را داشته . نمايند جه نمي مرزباني

و اقامت غيرمجاز در ايران اصالحي15ماده . عبور غيرمجاز از مرزهاي ايران را جرم شـناخته اسـت 1367 قانون ورود

و خروج غيرقانوني افراد از مرزها جلوگيري نمايند مامورانبنابراين پس مرزباني مكلفند كه از ورود و درصورت ضرورت

ش .رايط از سالح خود استفاده نماينداز اخطار الزم با وجود ساير

: انواع مرز

و تـصويب هيـأت: مرز مجاز-1 عبارت است از معابر تردد مرزي كه براساس پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مـسلح

و موافقت كشور همجوار معين مي .شود وزيران

مي: مرز غيرمجاز-2 و مرزهاي مجاز ميباشد مرز غير مجاز كليه نقاط مرزي كه خارج از معابر .شوند تلقي

: با عنايت به مراتب فوق شرايط ذيل براي تيراندازي به منظور جلوگيري از تردد در مرزها الزامي است

.عبور افراد از مرز غيرمجاز باشد-1

. عابرين با ادامه حركت به طرف مرز براي ورود يا خروج قصد خود را عملي كرده باشند-2

.بدهند هشدار ايست به عابرين ماموران-3

. عابرين به هشدار مأموران توجهي نكرده باشند-4

. مأموران تيرهوايي شليك نمايند-5

. درصورت عدم توجه عابرين به هشدارهاي مكرر مأموران حق تيراندازي زميني را دارند-6

: پرسش

بماموران غيرمجاز از مرز مجاز عبور نمايد آيا طوربهكه شخص در صورتي  كارگيري سالح دارند يا خير؟ه حق

: پاسخ

و امكـان منفي است باتوجه به اينكه در مرزهاي مجاز نيروهـاي مـسلح انتظـامي هـر دو كـشور مـستقر هـستند

. نداده استماموراندستگيري متهم به سهولت وجود دارد قانون چنين اختياري به 
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 برقراري نظم) مبحث چهارم

و راهپيمايي قانون اساسي27به موجب اصل ها بدون حمل سالح به شـرط جمهوري اسالمي ايران، تشكيل اجتماعات

و راهپيمـايكه درصورتيلذا. به مباني اسالم نباشد آزاد است آنكه مخل  و يـا(هـاي غيرقـانونيياجتماعـات مـسلحانه

ازمامورانبرگزار گردد) غيرمسلحانه و اعاده نظم انجام دهند انتظامي حق دارند اقدامات الزم را جهت جلوگيري . آن

و پنجم قانون و آشوب سالح به بيان موارد جواز تيراندازي به سوي راهپيمايي كارگيريبهمواد چهارم ها هاي غيرقانوني

و ماده در مورد راهپيمايي4ماده. پرداخته است و شورش درمورد راهپيمايي5هاي غيرمسلحانه هاي مـسلحانه اسـت ها

ب ميكه به تفكيك : پردازيمه بررسي آن

و شورش غيرمسلحانه كارگيري سالح در راهپيماييبه-1  هاي غيرقانوني

ب4ماده : كارگيري سالح مقررداشتهه قانون

و ماموران ان و ناآرامي پيماييكنترل راه تظامي براي اعاده نظم و بلوا هايي كه بدون هاي غيرقانوني، فرو نشاندن شورش

سالهب بكارگيري بهح مهار آنها امكان پذير نباشد حق دستور فرمانده عمليات درصورت تحقق شرايطهكارگيري سالح را

: زير دارند

و مؤثر واقع نشده باشد) الف .قبالً از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده شده

ب)ب بهقبل از بها اخاللكارگيري سالح و شورشيان نسبت اكارگيريبه گران .باشد تمام حجت شده سالح

و در غياب رئيس حسب مورد برعهده4هاي موضوع ماده تشخيص ناآرامي-1 تبصره و شهرستان  شوراي تأمين استان

و درصورتي كه فرماندار معاون سياسي نداشته باشد اين مـسئوليت را بـه يكـي از هريك برعهده معاون آنها خواهد بود

.اعضاي شوراي تأمين محول خواهد نمود

و امنيت موضوع اين ماده نيروي نظامي طبق مقررات قانوني مأموريـت پيـدا-2تبصره  در مواردي كه براي اعاده نظم

ب ميهنمايند از لحاظ مقررات .باشند كارگيري سالح مشمول اين ماده

و پـشتيباني آيين نامه اجرايي ماده فوق توسط وزارت خانه-3تبصره و دفاع و دادگستري  نيروهـاي مـسلح هاي كشور

و پس از تصويب هيئت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد .تهيه
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ها مفهوم واژه

در لغت به معناي طي نمودن يك مسير است اما در اصـطالح بـه تجمعـات انـساني از پـيش طراحـي: راهپيمايي-1

مي شده مي اي گفته خ شود كه افراد حاضر در آن مسيري را طي و شعارهاي موردنظر ميكنند . كنند ود را اعالم

مي برخالف راهپيمايي: تجمعات-2 شـوند بـدون آنكـه ها، در تجمعات افرادي در يك محل مثل پارك يا ميدان جمع

 23.طي مسير نمايند

و انجمن قانون فعاليت احزاب،6 ماده2تبصره: غيرقانوني راهپيمايي-3 و انجمن جمعيتها و صنفي هـاي هاي سياسي

و يا تجمع را دو شرط دانسته ديني شناخته اسالمي يا اقليتهاي  اول اينكه: شده مالك قانوني بودن يك راهپيمايي

. باشـد دوم اينكه براي برگزاري راهپيمايي يا تجمع از وزرات كشور مجوز اخـذ شـده. بدون سالح باشد راهپيمايي

. استبنابراين اگر هريك از دو شرط فوق رعايت نگردد راهپيمايي يا تجمع غيرقانوني

ميهب. اين اصطالحات تعاريف مشابهي دارند. ناآراميو اغتشاش، بلواء،شورش-4 رسد كه به اعمـال غيرقـانوني نظر

و شخصي،  و با انجام اعمال غيرقانوني مثل تخريب اماكن عمومي و همسو بيش از دو نفر كه به صورت هماهنگ

و  آ مامورانسرقت، درگيري با مردم و، به منظور برهم زدن سايش عمومي بـه خـاطر نيـل بـه مقـصود مـشترك

و سعي در تضعيف يا براندازي آن انجام مي  مي،شود، شورش مخالفت با نظام حاكم و ناآرامي .گويند بلوا، اغتشاش

. تهران مشاهده كرديم1388 عملي آن را در خرداد ماه سال نمونه

ب4هدف مقنن در ماده هـاي غيرقـانوني، فرونـشاندن راهپيمـايي نظم، كنتـرل كارگيري سالح صرفاً اعادهه قانون

و ناآرامي   لذا، اگر بتوان بدون استفاده از سالح به اين اهداف رسيد حق اسـتفاده از سـالح بـراي.است شورش، بلوا

آب آور يـا ماشـين مثالً چنانچه با اخطار دادن يا استفاده از گازهاي اشك. وجود ندارد ماموران پـاش جمعيـت هـاي

.ق شوند حق استفاده از سالح وجود نداردمتفر

ر تشخيص ناآرامي و يا معاون وي مـيئها نيز برعهده و يا شهرستان . مـاموران باشـد نـه يس شوراي تأمين استان

در.م.ن.ج.م.ق39 مكلفند به استناد ماده ماموران و شهرسـتان را اجـراء نماينـد مـصوبات شـوراي تـأمين اسـتان

.و مستوجب كيفر خواهند بودصورت مجرم محسوب غيراين

و انجمن-٢٣ و انجمن قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و صنفي و اقليتهاي ديني شناخته شده هاي سياسي .هاي اسالمي
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: پرسش

آيا براي اجراي مصوبات شوراي تامين الزم است كه اين مصوبات از طريق سلسله مراتب فرماندهي بـه نيروهـاي

؟  مسلح ابالغ شود

: پاسخ

و حقوقي سازمان قضايي : در پاسخ به اين سوال چنين اظهارنظر نمـوده نيروهاي مسلح كميسيون مشورتي قضايي

و تشكيالت شوراي امنيت كـشور مـصوب حدو و اختيارات شوراي تامين در قانون راجع به تعيين وظايف د وظايف

و ماده8/6/86 مي.ن.ج.م.ق39 مشخص شده باعنايت بـه اينكـه. باشدم ضمانت اجراي تصميمات شوراي تامين

اب  و انتظامي و تصميمات شوراي تامين توسط يگانهاي نظامي الغ تصميمات آنهـا از طريـق جهت اجراي مصوبات

و فوري نيـز عمـالً ابـالغ سلسله مراتب نيروهاي مسلح پيش  و حوادث غيرمترقبه و در موارد اضطراري بيني نشده

و مصوبات مزبور از طريق سلسله مراتب فرماندهي ميسر نمي  و مـصوبات تصميمات باشـد لـذا اجـراي تـصميمات

و مسئوالن  نظامي يا انتظامي نياز به ابـالغ موضـوع از طريـق سلـسله مراتـب شوراهاي مذكور توسط فرماندهان

 24.فرماندهي ندارد

: پرسش

و مصوبات شوراي تامين مربوطه اختالف وجود داشته باشـد تكليـف مـامور و يا مافوق چنانچه بين دستور فرمانده

و كدام يك از اوامر ارج  باشد؟ميحمسلح چيست

: پاسخ

و تدابير ابالغي سلسله مراتب نيروهاي مسلح مغايرتي وجود داشـته باشـد چنانچه تصميمات شوراي تام ين با اوامر

برابر بند سيزدهم شرح وظايف دبيرخانه شوراي امنيت كشور ارزيابي مصوبات شوراي تامين استانها يا شهرستانها از 

و دستورالعمل و مقررات و سياستهاي امنيتي به عهده دبي لحاظ تطبيق با قوانين ميها  25.باشد رخانه مزبور

ب : شرح ذيل استهب4هاي غيرمسلحانه مستند به ماده كارگيري سالح در ناآراميهشرايط قانوني

و اعالم وجود ناآرامي-1 شه تشخيص و يا رستان، بديهي اسـت كـه درخـصوص ها از سوي شوراي تامين استان

ش پيماييراه .وراي تامين نيستهاي غيرقانوني نيازي به اعالم اين موضوع از طرف

بر-2 و عدم تاثير آن ها ناآرامي مهار استفاده از وسايل ديگر

ب-3 و شورشيان براي و عدم توجه آنانهاتمام حجت با اخاللگران  كارگيري سالح

،، يزدانيان-٢٣ .35و36صص،50 شماره،سي، مجله دادر»شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح« محمدرضا
. همان منبع-�٢



 مقررات قانوني به كار گيري سالح
============================================================= 

.م.ن.ق.سو پژوهشآموزش دفتر

52

��

ب-4  كارگيري سالح از سوي فرمانده عملياتهصدور دستور

ب7برابر ماده-5 و بايد حتي المقدور در مامورانكارگيري سالحه قانون زمان تيراندازي پا را هـدف قـرار بدهنـد

بي كارگيري سالح به گونههب .اي وارد نشود گناه لطمه اي باشد كه به افراد

و به تصويب هيأت وزيران نرسيده است4نامه اجرائي ماده قابل ذكر است كه آيين . تا به حال تهيه

و شورش كارگيري سالح در ناآراميبه-2  هاي مسلحانه ها

ب5ده ما و امنيـت در راهپيمـايي ماموران: داشته كارگيري سالح مقرره قانون و انتظامي براي اعاده نظـم هـاي نظامي

و شورشو ناآرامي غيرقانوني مسلحانه   مـذكور موظفنـد بـه مـاموران.هاي مسلحانه مجازند از سالح استفاده نماينـد ها

و بدون تعلل نسبت به برقرا و جمع دستور فرمانده عمليات و امنيت، خلع سالح و دستگيري افراد ري نظم آوري مهمات

.و معرفي آنان به مراجع قضايي اقدام نمايند

مي) باغي(و قيام كنندگان نيز) بغي(در شرع مقدس اسالم، قيام مسلحانه عليه حكومت اسالمي و از نظـر ناميده شوند

و قانوني محارب محسوب مي   كـارگيري بـه سالح هدف مقنن از تجويز كارگيريبهانونق5در ماده. شوند حكم شرعي

و سالح، كشتن افراد حاضر در راهپيمايي و خلع سالح افراد مـسلح و امنيت هاي مسلحانه نيست بلكه هدف اعاده نظم

ريكارگيبه سالح، شركت كنندگان در شورش بدواً تسليم شوند نيازي به كارگيريبهدستگيري آنان است فلذا اگر بدون 

و بـا ماموراناما اگر اين هدف بدون سالح محقق نشد.باشد سالح نمي و با دستور فرمانده عمليات  موظفند بدون تعلل

و دستگير نمايند و آنان را خلع سالح .رعايت ساير شرايط به سوي افراد مسلح تيراندازي نموده

كها شود اين كه اينجا مطرح مي هايي پرسش و شورش مسلحانه چيست؟ آيا براي اينكه راهپيمايي منظور از ست

درو شورش مسلحانه تلقي راهپيمايي و شورش مسلح باشند يا اينكه حتـي راهپيماييشود الزم است همه افراد حاضر

كند؟ آيا سالح بايد ظاهر باشد يا اينكه اگر سالح اگر يك نفر از آنان نيز مسلح باشد براي احراز اين موضوع كفايت مي

ميافراد كند؟ آيا افراد بايد حامل سالح گرم باشند يا اينكه اگر حامل سالح سرد هم باشند براي مخفي هم باشد كفايت

 مسلحانه كافي است؟ راهپيمايياحراز 

: پاسخ

مي.م.ن.ج.م.ق33باعنايت به ماده و تعريف جرم شورش حضور حداقل سه نفر از نظاميان را الزم با كه در بيان و داند

و اصل برائت عن  تعداد مسلحانه حداقلراهپيماييرسد كه براي احرازمينظربهايت به اصل تفسير مضيق قوانين جزايي

و يك نفر از آنان مسلح باشد .شركت كنندگان بايد سه نفر بوده
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در، سالح كارگيريبه قانون5همچنين مستنبط از ماده و اگر سالح آنـان بايد ظاهر باشراهپيمايي اسلحه افراد مسلح د

.گردند نمي5مخفي باشد بازهم مشمول ماده

و چنانچه شركت كنندگان در راهپيمايي5منظور از سالح مذكور در ماده ها حامل سالح سرد باشند نيزسالح گرم است

.باشد نمي5بازهم موضوع از مصاديق ماده 

 سـالح كـارگيري بـه قـانون5اي مسلحانه مستند به مـادهه باتوجه به مراتب فوق شرايط قانوني تيراندازي در ناآرامي

ميهب : باشد شرح ذيل

و ناآرامي-1 و شورش احراز راهپيمايي غيرقانوني . هاي مسلحانه با فرمانده عمليات است ها

. سالح از سوي فرمانده عمليات صادر شودكارگيريبهدستور-2

در-3 و افراد مسلح .وني خود را تسليم ننمايندهاي غيرقان راهپيماييشركت كنندگان

و جمـع-4 و خلـع سـالح و امنيـت و دستور فرمانده عمليات بايد بدون تعلل جهت برقراري نظـم آوري مهمـات

و معرفي آنان به مراجع قضايي اجراء گردد .دستگيري افراد

پا بايد حتي7 در زمان تيراندازي برابر ماده ماموران-5 و مراقبت المقدور نمايند كه اقدام آنان را هدف قرار بدهند

و به اشخاص ثالث كه دخيل در ماجرا نمي .باشند آسيب نرسد منجر به فوت نشود

و غيرمسلحانه موضوع مواد كارگيري سالح در ناآرامي مقايسه به 5و4هاي مسلحانه

و مقايسه اين مواد موارد ذيل حائز اهميت استكارگيريبه قانون5و4با عنايت به مواد : سالح

و ناآرامي راهپيمايي4وضوع مادهم-1 و بلوا و موضـوع مـاده، شورش هـا، راهپيمـايي5هايي غيرمسلحانه است

و ناآرامي .هاي مسلحانه است شورش

و ناآرامي تشخيص راهپيمايي-2 و شهرستان رئيس حسب مورد برعهده4ها موضوع ماده ها  شوراي تامين استان

و راهپيمايياهد بود درصورتي كه تشخيصو در غياب هريك برعهده معاون آنان خو هاي غيرقانوني مسلحانه

و ناآرامي .هاي مسلحانه با فرمانده عمليات است شورش ها

و موثر واقعا سالح اين كارگيريبه شرط4در ماده-3 ست كه قبالً از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده شده

و شورشيان نسبت به  و با اخاللگران و در مـاده سالح اتمام حجت شده كارگيريبهنشده باشد  چنـين5باشد

ميمينظربه عليهذا.شرطي قيد نشده است كه رسد كه رعايت اصل ضرورت در تيراندازي اقتضاء  مامورانكند

. اين مهم را انجام دهند5قبل از تيراندازي موضوع ماده

و تكليف به استفاده از سالح در مواد-4  فرمانده عمليات است فلـذا دستوربه سالح ارگيريكبه قانون5و4تجويز

و وي اگر ماموري بدون دستور فرمانده عمليات تيراندازي نمايـد بـرخالف مقـررات تيرانـدازي نمـوده عمـل

و بتواند ادعاي خود را ثابت كندمباشد مگر اينكه مدعي دفاعمي.م.ن.ج.م.ق41مشمول ماده  .شروع شود
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به) مبحث پنجم  منظور متوقف ساختن وسايل نقليهتيراندازي

 ماموران سالح تيراندازي به سوي وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها توسط كارگيريبه قانون6حسب ماده

: موضوع اين قانون در موارد زير مجاز است

حا) الف و يا اطالعات موثق مسروقه يا و داليل معتبر مل افراد متـواري يـا درصورتي كه وسايل نقليه بنا به قرائن

و مهمات باشد و يا به طور غيرمجاز حامل سالح .اموال مسروقه يا كاالي قاچاق يا مواد مخدر

به)ب .باشدو يا مردم استفاده شدهماموراندرصورتي كه از وسيله نقليه براي تهاجم عمدي

و بازرسي وسايل ماموران:1تبصره از(هشدار دهنده به انـدازه الزم مذكور موظفند كه در ايستگاههاي ايست اعـم

.تعبيه نمايند) چراغ گردانوموانع، تابلو

 بـا1توانند به وسايل نقليه تيراندازي نمايند كه عالوه بر انجام امور تبصره مذكور درصورتي مي ماموران:2تبصره

و راننده به اخطار ايست تو و بلند به راننده وسيله نقليه ايست داده .جهي ننموده باشدصداي رسا

. تفـاوت اساسـي دارد3 افراد پياده موضوع ماده سويبه با تيراندازي6 وسيله نقليه موضوع ماده سويبهتيراندازي

از هدف از تيراندازي به سوي اشخاص، متوقف كردن خود شخص با شليك تير و هـدف بـه طـرف پـاي اوسـت

 بنابراين مامور بايد به سمت وسـيله نقليـه طـوري.نقليه است وسيله نقليه، متوقف كردن وسيله سويبهتيراندازي 

.تيراندازي نمايد كه راننده يا متصدي وسيله نقليه مورد هدف قرار نگيرد

 26مفهوم وسيله نقليه: الف

و وسيله نقليه در لغت به معناي هرنوع وسيله و دريا را داشته باشد مانند اي است كه قابليت حمل نقل در زمين، هوا

ميخ و غيرموتوري تقسيم و معموالً به دو نوع موتوري .شود ودرو، موتور سيكلت، گاري

مي6اما رويه قضايي وسيله نقليه مذكور در ماده و حتي هرجانداري داند كـه بتـوان اعمـال مجرمانـه را هر وسيله

رادر. را با آن انجام داد6مندرج در ماده  ي به كار برده لذا بر هر نوع وسـيلهكلطوربهواقع مقنن لفظ وسيله نقليه

و كاال را داشته باشد جاري است نقليه و نقل انسان و.اي كه خاصيت حمل  بنابراين وسيله نقليه شـامل چهارپايـان

.شدمياز اين بود قيد موتوري براي عبارت وسيله نقليه ذكرو اگر غير گردد گاري نيز مي

و قضايي سازمان نيز درخصوص تيراندازي به طرف حاملين ٢٧ نيروهاي مسلح قضاييكميسيون مشورتي حقوقي

با   كـارگيري بـه قـانون6توجه به مطلق بودن عنوان وسيله نقليه در مـاده كاالي قاچاق با چهارپايان اعالم نموده

و اينكه چهارپا و كاالي قاچـاق از طريـق چهارپ نيز وسيله نقليه به شمار مي يانسالح و حمل مواد مخدر ايـان آيد

 
مي-�٢  دكتر محمد،»مبسوط در ترمينولوژي حقوق«. شود گاري، ارابه، موتور سيكلت، درشكه، دليجان، اتومبيل باري يا سواري وسيله نقليه محسوب

ج پنجم، چاپ اول .3774ص،1378 سال،جعفر جعفري لنگرودي،
.252ص،1378، تهران،، انتشارات پونه قضايي نيروهاي مسلحمان كتاب استعالم قضايي قضات ساز-٢٧
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شود در مورد سؤال با تحقق ساير شرايط منـدرج در قـانون مربوطـه، تيرانـدازي باعث گسترش اين نوع جرايم مي

و امـور. به آنها فاقد اشكال قانوني است ماموران همچنين كميسيون مذكور در پاسخ به استعالم اداره كـل قـوانين

و يا محـل كارگيريبه قانون6ل نقليه مذكور در مادهيحقوقي ناجا اعالم نموده كه وسا   اختصاص به وسيله خاص

و در مـوارد ضـروري مطـابق بنـدهاي ايـن مـاده و دريائي است و اعم از وسيله نقليه زميني، هوائي خاصي ندارد

ميمامورانتيراندازي   28.باشد واجد شرايط جهت متوقف ساختن آنها وفق مقررات قانون مزبور مجاز

 تعريف قراين معتبر:ب

 قرينه در لغت يعني آنچه كه دليل باشد براي فهم مطلبي يا پيدا كردن مجهولي يا رسيدن.اين جمع قرينه است قر

 29.به مقصدي

و نشانهبهن معتبريبنابراين قرا مي مجموعه شواهد .شود هاي دال بر يك موضوع گفته

مي قراين به دو : شوند نوع تقسيم

 مانند عبور خودرو در بيابانهـايي كـه؛ حاكم داللت برانجام امري كندو آن زماني است كه عرف: قرينه عرفي-1

.عرفاً محل تردد خودروهاي حامل كاالي قاچاق يا مواد مخدر است

بر: قرينه عقلي-2 در؛انجام امري كندو آن زماني است كه عقل داللت و زمان خـاص مانند خودرويي كه مكان

و بازرسي با سرعت زياد عبوعليرغم هشدارهاي متعدد ماموران، عامداً  و متوقفراز چندين پاسگاه ايست  كرده

اوشود نمي و .وال حاكم داللت بر ارتكاب عمل مجرمانه از ناحيه او داردح اوضاع

و قانونگذار در مقـام بيـانمينظربهعنايت به توضيحات فوقاب و عقلي است رسد قراين معتبر شامل قرينه عرفي

و نه  .مالك شخصيمالك نوعي است

 تعريف داليل معتبر:ج

٣داليل جمع دليل ب. است ٠ ميه دليل يعني آنچه كه براي اثبات امري ازا.رود كار اقـرار،: ين ادله در امور مدني عبارتند

و در امور كيفري ادله عبارتند از  و سوگند و علـم قاضـي:شهادت، اسناد، اماره منظـور از عبـارت. اقرار، شهادت، قسامه

و آيين دادرسـي كيفـري نيـست كارگيريبه قانون6ل معتبر كه در ماده دالي  سالح آمده داليل مذكور در قانون مدني

و عقالني است كه شخصيبلكه منظور توج متواري حامل كاالي قاچاق را به اين باور رسانده كه خودروي هات منطقي

و مامور حق د يا مواد مخدر است .اردتيراندازي به سمت خودرو را

و نظريات مشورتي« كتاب-٢٨ و حقوقي و حقوقي سازمان قضايي»پرسشهاي قضايي ، 1381 سال، چاپخانه ارتش نيروهاي مسلح،، معاونت قضايي
.166ص
.759ص،1380،، دوره يك جلدي، نشر سرايش، چاپ دوم»فرهنگ فارسي معين« محمد،، معين-٢٩
ميا دليل عبارت، قانون مدني194برابر ماده-٣٠ .كنند ست از امري كه اصحاب دعوي براي اثبات دفاع به آن استناد
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 تعريف اطالعات موثق:د

و اطالع نيز به معناي واقف شدن بركاري است آن،برخالف اطالع. اطالعات جمع اطالع است سـت كـه احتمـالا خبر

و نادرستي در آن مي  و سـقم آن مـشخص گرديـدهات اطالع.باشد درستي  بـه عبـارت ديگـر؛ اخباري است كه صحت

و مياطالعات اخباري است كه از طرق موثق و مشخص سدر يا منابع مورد اعتماد به مأموران درخصوص موضوع معين

مثالً از طريق مخبرين معتمد، به مأموران اطالع داده شود كه اتومبيلي با شماره پالك معين حامل مواد مخدر يا اسلحه

و يا از طريق ساير مأموران اطالع داده شود كه اتومبيل مشخص اقدام به حمله بـه سـوي  و سـپس است آنـان نمـوده

مي.متواري شده است  و در دسترس و بعضاً مورد ارزيابي هم قرار گرفته به اين اطالعات كه منبع آن شناخته شده باشد

.گويند اطالعات موثق مي

: پرسش

و اطالعات موثق چيست؟ و داليل معتبر  منظور از قراين

: پاسخ

و اطالعاتيمنظور مقنن از عبارات قرا و داليل  سالح ايـن اسـت كـه باتوجـه بـه كارگيريبه قانون6موثق در مادهن

و علم متعارف حاصل شود كه وسيله نقليـه مـوردنظر حامـل افـراد و احوال قضيه براي مامور اطمينان و اوضاع شرايط

و مواد مخدر است  نتيجـه فرد عادي در شرايط مشابه به همـيني كه هر طوربهمتواري، اموال مسروقه، كاالي قاچاق

و موارد احصاء شده آن نيست و تعريف دقيق حقوقي و منظور از دليل مفهوم خاص .برسد

و احوال حادث شده در همـه زيرا در غيراين و اوضاع و انطباق با واقعيات در شرايط و قطعي دليل صورت ارزيابي دقيق

و اجراي ماموريت  و انتظامي را مختل مي هاي نظا هاي محوله سازمان موارد توسط مامور ممكن نيست نظريه. نمايد مي

 نيز مؤيد همـين موضـوع نيروهاي مسلح كميسيون مشورتي اداره كل حقوقي معاونت قضايي وحقوقي سازمان قضايي 

 31.است

و حقوقي سازمان قضايي، جلد دوم، انتشارات فكر سازان، چاپ اول نشستن مجموعه-٣١ و 221صص،1387 سال،هاي قضايي معاونت قضائي
222.
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: پرسش

و با وسيله نقليه متواري شود را دارند؟مامورانآيا  حق تيراندازي نسبت به گواهي كه حكم جلب وي صادر شده

:پاسخ

ب فلسفه باتوجه به اينكه و قيود ب مادههكار برده وضع قانون و  شـامل متهمـين متـواري اسـت6 شده در بندهاي الف

.باشد شامل افراد غير متهم نمي

به: هـ و گمان در تيراندازي  سوي وسيله نقليه جايگاه ظن

ا و بازرسي خودروها را نداده  بنابراين تيراندازي به سوي وسايل نقليـه.ستمقنن در موارد ظن صرف، حتي اجازه ايست

و از مـصاديق تيرانـدازي عمـدي بـرخالف مقـررات موضـوع مـاده و گمان وجاهـت قـانوني نداشـته 41از روي ظن

مي.م.ن.ج.م.ق .گردد محسوب

س : اظهار نموده20/4/88 مورخ15419/88/34/7در نظريه شماره.م.ن.ق.كميسيون قضايي وحقوقي

6 انتظامي به سوي وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها منحصر به موارد تصريح شده در ماده مامورانتيراندازي

ميكارگيريبهقانون و مقررات قانون مزبور و صرف مظنونيت از موجبـات تيرانـدازي سالح با رعايت ساير شرايط باشد

 32.برابر مقررات ياد شده نيست

 شرايط تيراندازي به سوي وسيله نقليه:و

ب ماده و ميماموران سالح كارگيريبه قانون6به موجب بندهاي الف توانند براي متوقف كردن وسـيله در هفت مورد

: نقليه از سالح استفاده نمايند

و يا اطالعات موثق وسيله نقليه مسروقه باشدكه درصورتي-1 و داليل معتبر : حسب قرائن

ا مفقود شود مالك يا متصرف مكلف است بالفاصـلهيا چنانچه وسيله موتوري يا پالك آن سرقت.م.ق 722رابر مادهب

.ترين مركز نيروي انتظامي اعالم نمايد موضوع را به نزديك

م اطالعات مربوط به وسايل نقليه موتوري مسروقه به همراه دستور توقيف صادر شده از سوي مقامات قضايي در سيست

و به سادگي از سوي ماموران قابل استعالم است .اطالعات ناجا ثبت

و فصلنامه قضا-٣٢ س يي .218ص،46 شماره،1388، سالم.ن.ق.حقوقي
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و يا اطالعات موثـق بـراي مـامور و داليل معتبر لذا چنانچه سرقت وسايل نقليه موتوري يا غيرموتوري براساس قرائن

وسيله نقليه را صورت اجتماع ساير شرايط جهت متوقف ساختن وسيله نقليه حق تيراندازي به سمت محرز شود مامور در

.دارد

و يا اطالعات موثق وسيله نقليه حامل افراد متواري باشدكه صورتيدر-2 و دالئل معتبر : حسب قراين

 سالح اشخاصي هستند كه حسب مورد برابـر كارگيريبه قانون6منظور از عبارت افراد متواري مذكور در بند الف ماده

و مقررات موضوعه مانند جرايم مشهود، مأموران حـق دستور مقام قضايي تحت تعقيب قرار گرف و يا به تجويز قوانين ته

و به منظور عدم دستيابي مأموران متواري شده  و به همين علت 6380/34/7نظريـه شـماره. اند دستگيري آنان را دارند

و حقوقي سازمان قضايي20/2/88مورخ  33.است نيز مؤيد همين موضوع نيروهاي مسلح كميسيون قضايي

ند كـهت چيست؟ آيا منظور كساني هـس6همچنين در پاسخ به اين سؤال كه منظور از افراد متواري مذكور در متن ماده

و تحت تعقيب مرجع قضايي هستند؟ آيا منظور كساني هستند كه جـرم  بنا به دستور قضايي حكم جلب آنان صادر شده

و تحت تعقيب ضابط دادگستري هست  و مشهودي انجام داده ند؟ آيا منظور كساني هستند كه پليس به آنان مظنون شده

و متواري شده است؟  به آنان دستور ايست داده ليكن فرد مظنون تعمداً به ايست پليس توجهي ننموده

: پاسخ داده23/2/87 مورخ1106/7اداره حقوقي قوه قضاييه طي نامه شماره

و زندگي افراد در معرض خطر است بايد محدود عنايت به اينكه تفسير قوانين جزايي خصوصاً با  در مواردي كه سالمت

و عدم توجه آنان به دستور پليس مجوز تيراندازي به سوييبه قدر مت قن انجام شود صرف مظنون شدن پليس به افراد

و حكم دستگيري آنان كتبـ افراد مظنون نيست ولي افرادي كه تحت تعقيب مراجع صالحيت  اً صـادر دار قضايي هستند

و يا اشخاصي كه پس از ارتكاب جرم مشهود از صحنه متواري شده مي شده  قانون6توانند از مصاديق بند الف ماده اند

كه.استعالم باشند  مزبور مجاز به تيراندازي هستند بايد صرفاً به سوي وسـيله نقليـه ماموران مضافاً اين كه در مواردي

دري كه سوار وسيله نقليه هستند به عالوه افراد مذكور بايد داراي مهارت تيراندازي نمايند نه به سوي افراد هاي كـافي

و به هرحال منظور متوقف ساختن وسيله نقليه است .تيراندازي باشند

و يا اطالعات موثق وسيله نقليه حامل اموال مسروقه باشدكه درصورتي-3 و داليل معتبر : حسب قراين

و يـا اينكـه شـخص اموال مسروقه اموالي است  كه از طريق سرقت تحصيل شده خواه سارق حامل ايـن امـوال باشـد

و اطالع از مسروقه بودن اموال با خودرو اموال مسروقه را حمل نمايد .ديگري با علم

و يا اطالعات موثق وسيله نقليه حامل كاالي قاچاق باشديحسب قراكه درصورتي-4 و داليل معتبر :ن

كاري برخالف قانون كه پنهاني انجام شود، متاعي كه معامله يـا: چنين تعريف شده فارسي معين اين قاچاق در فرهنگ

.ورود آن به كشور ممنوع است

و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، شماره-٣٣ ص 1388، سال45 فصلنامه قضايي، حقوقي معاونت قضايي ،244.
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و يا معامله آن از طرف دولت ممنوع« نامه دهخدا معادل در لغت» قاچاق«ي كلمه برده، ربوده، آنچه ورود آن به كشور

ف» است و اين كلمه در معمعنا شده و فـروش«دلارهنگ عميد تردستي، كاري كه پنهاني با تردستي انجام شود، خريد

و يا معامله آنها ممنوع باشد .تعبير شده است» كاالهايي كه در انحصار دولت

 بـه.در قانون صراحتاً تعريفي از قاچاق ارائه نشده، بلكه در هر مورد به ذكر مصاديقي از عمل قاچاق اكتفـا شـده اسـت

و نگاهـداري اجنـاس: آمده است 1312 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب26 مثال، در ماده عنوان و فروش خريد

و فروش تملك آنها در انحصار دولت است قاچـاق  و اشيايي كه به موجب قانون انحصار دخانيات، خريد و ادوات دخانيه

ا45 در ماده.شود محسوب مي  مي همين قانون در تعريف اشياء ممنوع و ممنوع الصدور مقـصود از قاچـاق: گويـد لورود

و يـا نگـاه  و يا مخفـي كـردن و نقل و يا حمل و يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش اسلحه وارد كردن به مملكت

 الورود است وارد كردن اشيا ممنوع،الصدور الورود يا ممنوع مقصود از قاچاق اشيا ممنوع. داشتن آن است در داخل مملكت

و يا خارج كردن اشيا ممنوع و يا تسليم آن است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياء مزبور كشف شود الصدور

و يا هرنوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت  و يا هرشخص ديگري براي خارج كردن و نقل . به متصدي حمل

الورود را اشخاص در داخل كـشور بـراي ور، هرگاه اشيا ممنوع مذك45همچنين به موجب ماده واحده قانون تفسير ماده

و انتقال نموده يا واسطه در آن امر شوند نيز قاچـاق محـسوب  و با علم به اينكه ممنوعاً وارد شده نقل تجارت يا كسب

ين قانونا29 طبق ماده. نيز مصاديقي از عمل قاچاق نام برده شده است 1350 در قانون امور گمركي مصوب.شود مي

و يـا  اقداماتي نظير وارد كردن كاال به كشور يا خارج كردن كاال از كشور به ترتيب غيرمجاز، خارج نكردن وسايط نقليه

كااليي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده باشد، بيرون بردن كاالي تجارتي از گمـرك بـدون 

و پرداخت حقوق گمركي و عوارض، اظهار كردن كالي ممنوع الورود يا غيرمجاز تحت تسليم اظهارنامه و سود بازرگاني

و اقـدامات ديگـري عنوان كاالي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر، وجود كاالي اظهار نشده ضمن كاالي اظهار شده

 34. شود نظير اينها، عمل قاچاق شناخته مي

مي: قانون امور گمركي29 ماده-�٣ : شود موارد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب
ك-1 از وارد كردن كاال به كشور يا خارج و  ردن كاال از كشور به ترتيب غيرمجاز مگر آنكه كاالي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز يا مجاز مشروط نبوده

و عوارض بخشوده باشد و سود بازرگاني .حقوق گمركي
و يا كاالئي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده-2 و كاال خارج نكردن وسائط نقليه .به استناد اسناد خالف واقع مبني بر خروج وسائط نقليه
و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از خـروج-3 و سود بازرگاني و پرداخت حقوق گمركي  بيرون بردن كاالي تجارتي از گمرك بدون تسليم اظهارنامه

ق. كشف شود و درصورت نبودن كاال بهاي آن را كه از مرتكب گرفتـه مـي هرگاه خارج كننده غير از صاحب مال يا نماينده از انوني او باشد گمرك عين كاال شـود پـس
و عوارض مقرره به صاحب كاال مسترد مي و سود بازرگاني شد دريافت حقوق گمركي و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد .دارد

آن-4 . تعويض كاالي ترانزيت خارجي يا برداشتن از
. هار كردن كاالي ممنوع الورود يا غيرمجاز تحت عنوان كاالي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگراظ-5
از-6 و عوارض آن بيشتر و سود بازرگاني و مأخذ حقوق گمركي  وجود كاالي اظهار نشده ضمن كاالي اظهار شده به استثناء مواردي كه كاالي مزبور از نوع مجاز بوده

و سو و عوارض كاالي اظهار شده نباشدمأخذ حقوق گمركي كاالي اظهار نشده ضمن كاالي ترانزيتي اعم از اينكه كاالي مزبور مجاز يا مـشروط يـا ممنـوع.د بازرگاني
. باشد مشمول اين بند خواهد بود

 يا به كشور كه به عنوان ترانزيت خـارجي يـا ورود خارج نكردن يا وارد نكردن كاالئي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور-7
. يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مواردي كه ثابت شود در عدم خروج يا ورود كاال سوء نيتي نبوده است) CABOTAGE(موقت يا كابوتاژ

و عوارض مربوط به هر عنوان برخالف مقررات اين قانون37 واگذاري كاالي معاف مندرج در ماده-8 و سود بازرگاني .و يا بدون پرداخت حقوق گمركي
و با استفاده از اسناد خالف واقع-9 و عوارض آن كمتر است با نام ديگر و سود بازرگاني  اظهاركردن كاالي مجاز تحت عنوان كاالي مجاز ديگري كه حقوق گمركي
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فع«توان گفت در مجموع در تعريف قاچاق مي اليت غيرقانوني در امر واردات، صادرات، خريـد، فـروش، توليـد، هرگونه

و ارز  و نگهداري كاال مي» توزيع، حمل  شخص يا اشخاصي را كه مبادرت به انجام قاچاق نمايـد.شود قاچاق محسوب

مي» سوداگر«يا» قاچاقچي« » اچـاقق« يا به اختـصار» كاالي قاچاق«گيردو كاالي اقتصادي را كه مورد قاچاق قرار

.نامند مي

و يا اطالعات موثق وسيله نقليه حامل مواد مخدر باشديحسب قراكه درصورتي-5 و داليل معتبر :ن

و الحاق موادي به آن مصوب  مجمـع9/5/89و اصالحي 1376مواد مخدر در قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر

.اند تشخيص مصلحت نظام احصاء شده

و ذكر اين نكته ضرو و مـواد مخـدر را بـدون قيـد و كاالي قاچاق ري است كه اگرچه قانونگذار عبارت اموال مسروقه

و ارزش مواد مخدر در بنـد الـف مـاده  و ميزان و بدون درنظر گرفتن ارزش مال مسروقه، ارزش كاالي قاچاق 6شرط

و اجازه داده كه كارگيريبهقانون  اموال مذكور تيرانـدازي نماينـد امـا بـا به سوي خودروي حامل ماموران سالح آورده

و شرط تناسب هم در آن رعايت و اينكه تيراندازي بايد در موارد ضروري انجام شود عنايت به اهميت موضوع تيراندازي

رسد در مواردي كه مال مسروقه يا كاالي قاچاق يا مواد مخدر حمل شـده عرفـاً داراي ارزش چنـداني مي نظربهگردد 

قا  و و يا حمـل نباشد  گـرم تريـاك،5بل مسامحه باشد مثل سرقت يك جلد دفترچه يا حمل يك باكس سيگار قاچاق

متوجـه شـدند آثـاركه بايد هرزماني ماموران كلي طوربه. حق تيراندازي به سوي وسيله نقليه را نداشته باشند ماموران

. است اقدام به تيراندازي ننمايندالحصول دستگيري متهم تخريبي تيراندازي آنان بيشتر از نتايج ممكن

و مهمات غير مجاز باشديحسب قراكه درصورتي-6 و يا اطالعات موثق وسيله نقليه حامل سالح و داليل معتبر :ن

و تفنگ شكاري بدون مجوز قانوني برابر مواد و فشنگ و محترقه و مواد منفجره و مهمات جنگي و نقل اسلحه 1حمل

و قاچاقچيان مسلح مصوب قانون تشديد مجا2و و مهمات مي26/11/50زات قاچاق اسلحه .گردد جرم محسوب

 معافيت با تسليم اظهارنامه خالف يا اسناد خالف واقع بيرون بردن كاال از گمرك با استفاده از شمول-10
و كيفيت كاالي صادراتي به نحوي كه منجر به خروج غيرقانوني ارز از كشور گردد) 22/10/1358الحاقي(-11 .اظهار خالف راجع به كميت
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از1 ماده2براساس آئين نامه اجرايي تبصره و شكاري غيرمجاز عبارتند  35: اين قانون انواع اسلحه سرد جنگي

: سالح سرد جنگي) الف

و انواع كارد انواع سرنيزه قابل نصب بر روي اسلحه-1 هاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يـا مـشابه هاي جنگي

.آنها

مي هاي اشك افشانه-2 و بلند مدت .گردد آور گاز در انواع مختلف كه منجر به اختالس تنفسي كوتاه

.هاي گازي تهوع آور، خواب آور، بيهوش كننده افشانه-3

مي-4 .گردد شوكرهاي الكتريكي در انواع مختلف كه منجر به اختالل عصبي

و كلت بادي يا گازي شبه سالح انواع-5 ) اسلحه بادي شبيه سالح جنگي( مختلف تفنگ

 هاي بيولوژيكي هاي آلوده به ميكروب انواع پرتاب كننده سوزن-6

:سالح شكاري)ب

و گلوله زن در انواع مختلف انواع تفنگ-1 .هاي شكاري ساچمه زن

شك انواع اسلحه-2 و مخصوص . ار حيوانات آبزيهاي بيهوش كننده جانداران

)م.م6/9 الي6/5( اينچ38 الي22و تپانچه خفيف با كاليبرهاي انواع تفنگ-3

و ثابت ساچمه زن با كاليبر-4 .م.م12 انواع تفنگ ورزشي اهداف پروازي

 مواد منفجره)ج

) معدن( باروت سياه-1

 فتيله كندسوز-2

 فتيله انفجاري-3

 آنفو-4

و اسالري(اي انفجاريه امواسيون-5 ) امواليت

 ديناميت-6

 انواع پوسترها-7

و غيرالكتريكي انواع چاشني-8  هاي الكتريكي

و نمك-9 آن اسيد پيكريك و استرهاي  ها

ن توسط وزير دفا 71/111/2/252/24206 طي نامه شماره 14/9/1389نامه در تاريخ اين آيين-�٣ و مواد و اريهع در امور سالح، مهمات  مورد بازنگري
.اصالح قرار گرفته است
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 انواع پودر آذر-10

و ميخ انواع گلوله-11  كوب هاي مشبك كاري

) يرن، تي ان تي نيتروسلوز، نيتروگلس( انواع تركيبات آلي نيتره شده-12

و غيرالكتريكي تأخيري يا آتي انواع چاشني-13 .هاي الكتريكي

: انواع مواد محترقه)د

 باروت شكاري-1

و سنگين-2  انواع اقالم نورافشاني سبك

 فسفر سفيد، قرمز-3

س%60 انواع پراكسيدهاي معدني از قبيل آب اكسيژنه-4 و اكسيد رببه باال، پراكسيد، پتاسيم

. انواع پراكسيد آلي از قبيل بنزوئيل پراكسيد، استيل پراكسيد-5

و پركلرات پتاسيم انواع پركلرات-6 .ها از قبيل پركلرات آمونيم

و كلرات انواع اكسيد كننده-7 .هاي قوي از قبيل نيترات، آمونيم

و يك استثناء مي م با عنايت به اينكه تيراندازي برخالف اصل و متـ وارد قدر باشد بايد به يقن آن در قـانون اكتفـا شـود

مي.فلسفه وضع اين قانون نيز تيراندازي در موارد ضروري است  و مهمـات لذا به نظر رسد كه منظـور مقـنن از سـالح

مي،6مذكور در بند الف ماده  و سالح شكاري و مواد منفجره و مهمات  البته اگر اموال مذكور به طـور.باشد سالح گرم

و شامل اموال قاچاق گردد غيرمجاز  حق تيراندازي بـه سـوي6 باز هم به استناد بند الف ماده مامورانوارد كشور شده

.خودروي حامل آن را دارند

بهكه درصورتي-7 :و يا مردم استفاده شده باشدماموراناز وسيله نقليه براي تهاجم عمدي

و ايراد حملهيا مردمو مامورانچنانچه راننده عمداً با وسيله نقليه به و وسيله نقليه خود را عمداً جهت زير گرفتن  نمايد

و جرح و يا كشته بـشوند يـا اينكـه ماموراننظر از اينكهو يا مردم براند صرف مامورانضرب  يا مردم مجروح، مصدوم

پي عمل راننده نتيجه ب ماده داشتهن اي در بحقماموران6باشد به موجب بند ه سـمت وسـيله نقليـه جهـت تيراندازي

.متوقف ساختن وسيله نقليه را دارند

بي اما اگر براثر بي از احتياطي، و پـس و عدم رعايت مقررات دولتي وسيله نقليـه از كنتـرل راننـده خـارج شـود مباالتي

 يا مـردم چـه ورانمام يا مردم، راننده مقصر متواري گردد صرف نظر از اينكه نتيجة برخورد خودرو با مامورانبرخورد با 

. را ندارندماموران حق تيراندازيبوده
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: پرسش

و سرنشينان آن و پياده، اگر راكب وسيله نقليه آيـاا به فرار گذارندپ وسيله نقليه را كه حامل مواد مخدر بوده رها نموده

 دارند؟ حق تيراندازي6 به استناد ماده ماموران

: پاسخ

 سوي وسايل نقليه بايد به منظور متوقف ساختن آن انجام شود لذا پس از توقف خودرو بـه باتوجه به اينكه تيراندازي به

به6استناد ماده به كارگيري سالح نمي قانون 33084/85/34/7 نظريـه شـماره. تيراندازي نمـوديطرف افراد فرار توان

م17/4/85مورخ ميؤ كميسيون قضايي وحقوقي سازمان قضايي نيز  36.شدبا يد همين نظر

 كـارگيري بـه قانون6ندازي قانوني به سوي وسيله نقليه مستند به مادهابا عنايت به توضيحاتي كه داده شد شرايط تير

ب : شرح ذيل استهسالح

 مسلح صـورت گيـرد مامورانتيراندازي به سوي وسيله نقليه بايد به منظور متوقف ساختن وسيله نقليه توسط-1

ت و يا درجايي پارك باشد حق تيراندازي وجود نداردلذا چنانچه وسيله نقليه در .رافيك متوقف شده

و يا اطالعات موثق به اين نتيجه رسيده باشند كه وسيله نقليـه مـسروقهوني حسب قرا ماموران-2  داليل معتبر

و مهمـا طوربهحامل افراد متواري يا اموال مسروقه يا كاالي قاچاق يا مواد مخدر يا ت غيرمجاز حامل سـالح

و يا اينكه از وسيله نقليه براي تهاجم عمدي به  بنـابراين چنانچـه.و يا مردم استفاده شده است ماموراناست

گيرد تيراندازي به سوي وسيله نقليه غيرقانوني علل ديگري غير از موارد فوق وسيله نقليه تحت تعقيب قرارهب

و صرف عدم توجه به فرمان ايست. است  مجـوز،مـامورانو حتـي فـرار از مقابـل مـاموران صرف مظنونيت

را نيروهاي مسلحقضايي سازمان كل حقوقي اداره نظر كميسيون مشورتي.باشد تيراندازي نمي  نيز همين نظـر

 37. است تاييد نموده

و بازرسي ماموران،6 ماده1برابر تبصره-3  وسايل هشدار دهنـده بـه انـدازه، موظفند كه در ايستگاههاي ايست

ا و مستفاد از اين تبصره، چراغوعم از موانع، تابلوالزم  بايد به نحو مقتضي اوالً به مامورانگردان تعبيه نمايند

و در ثاني جهت هشدار دادن به وسيله و متصدي وسيله نقليه بفهمانند كه مأمور هستند و راننده افراد مخاطب

و غيره بكار،نقليه تا موانع، تابلو، چراغ گردان و بازرسي ببرند و چنانچه از ايست راننده وسيله نقليه آگاه گردد

 ايـن. وسيله نقليه جهت متوقف ساختن وسيله نقليه را دارند سويبه حق تيراندازي ماموران فرار نمود ماموران

و حقوقي سازمان قضايي-�٣ .209ص،1388 سال، چاپ اول، جلد سوم،حقوق جزاي اختصاصي. نيروهاي مسلحنظريات مشورتي كميسيون قضايي
و مجموعه نشست-٣٧ .223و 224صص نيروهاي مسلح،سازمان قضاييحقوقي هاي قضايي حقوق جزاي اختصاصي، معاونت قضايي
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و بدان معني نيست كـه شـرط تيرانـدازي ايجـاد مامورانتبصره تكليف و بازرسي مشخص كرده  را در ايست

و بازر و بازرسي استايست و فرار وسيله نقليه از ايست .سي

و بازرسـي برخي از اين شرط برداشت مي نمايند كه براي تيراندازي به سوي هر وسيله نقليه لزوماً بايستي از قبل ايست

و بازرسي متواري  و وسيله نقليه از ايست و يا موقت در محل تشكيل شده باشد و دايم و بـدون برقـراري ايـست شـود

 38. حق تيراندازي به سوي وسيله نقليه را ندارندمامورانزرسي با

اي كه حامـل مـواد مخـدر يـا در بيشتر موارد در برخورد با وسايل نقليه مامورانچنانچه اين ديدگاه را بپذيريم در عمل

و عدم برخورد با مجرمين با و بازرسي در محل را ندارند و مهمات هستند امكان دايركردن ايست عث فرار آنان از اسلحه

و عدالت مي  بر مي نظربه.شود قانون كه رسد منظور اين تبصره تأكيد  بايد قبـل از تيرانـدازي بـه ماموراناين امر است

و به آنان هشدار ماموران كه اعالم نمايند سوي وسيله نقليه به متصدي يا راننده آن  مسلح قانوناً در تعقيب آنان هستند

. را متوقف نمايندبدهند كه وسيله نقليه

و در نظريه مورخه و: اعالم نمـوده اسـت4/4/86اداره حقوقي قوه قضاييه نيز نظر مخالف را پذيرفته رعايـت مقـررات

و دو ماده انجام دستورات مندرج در تبصره   چنانچـه بـدون. براي تيراندازي به وسيله نقليـه ضـروري اسـت6هاي يك

و اجازه مقرر در ماده رعايت مقررات فوق تيراندازي شود اي و مرتكب آن در حدود ماده6ن تيراندازي خارج از اذن  بوده

 39. قابل تعقيب كيفري است، قانون16

توانند به وسايل نقليه تيراندازي نمايند كه عالوه بر انجـام مسلح درصورتي مي ماموران،6 ماده2برابر تبصره-4

وس1امور تبصره  و بلند به راننده و راننده به اخطار ايـست تـوجهي ننمـوده با صداي رسا يله نقليه ايست داده

و مطلعـين ادعـا. باشد و يا اوليـاء دم و راننده مجروح يبديهي است چنانچه تيرانداز ادعا نمايد كه ايست داده

و راننده هم شنيده اس .توي را رد نمايند بار اثبات اين موضوع به عهده تيرانداز است كه ثابت كند ايست داده

بهنامه رضازاده، پايان-٣٨ .104ص،كارگيري سالح كارشناسي ارشد، بررسي قانون
.250ص، استعالمات قضايي قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح از اداره حقوقي قوه قضاييه-٣٩
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 اشخاص حامل سالحو وظايفتكاليف: سومگفتار

از مسلح مامورانوظايف) مبحث اول  كارگيري سالحبهقبل

(اخطار دادن درصورت اقتضاي شرايط قبل از تيراندازي-1 ) رعايت قاعده تحذير:

و  سـالح كـارگيري بـهاز را مكلـف نمـوده كـه قبـل مـاموران قانونگذار در مواد متعدد اين موضوع را تاكيد نموده

ا از)3 ماده1تبصره(خطار قبلي بدهند درصورت اقتضاي شرايط ول سـالح بـا اخـال كـارگيري بـهو يا قبـل گـران

( سالح اتمام حجت نمايندكارگيريبهشورشيان نسبت به  ب ماده. )4بند

ميماموران6 ماده2 برابر تبصره همچنين اندازي نمايند كه عالوه بر استفاده از توانند به وسايل نقليه تير درصورتي

و راننده به اخطار ايست توجهي ننمـوده  و بلند به راننده وسيله نقليه ايست داده وسايل هشدار دهنده با صداي رسا

.باشد

: احراز ضرورت تيراندازي مطابق قانون-2

ما3 ماده3برابر بند مور بايد قبل از تيراندازي به اين نتيجـه احراز اصل ضرورت در تيراندازي بدين معني است كه

و  و چاره جهت دستگيري فرد متواري با متوقف ساختن وسيله نقليـه برابـر قـانون تيرانـدازي ... برسد كه تنها راه

و چنانچه موثر واقع نـشده ماموران.است  مكلفند قبل از تيراندازي از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده نموده

. ايندتيراندازي نم

بهماموران وظايف)بحث دومم  كارگيري سالح مسلح هنگام

بكارگيريبهاين وظايف برابر قانون : شرح ذيل استه سالح

: اصل تناسب در تيراندازي را رعايت نمايند-1

ده نماينـد كـه مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون درصورتي مجازند از سالح استفا ماموران3 ماده3برابر تبصره

به اوالً چاره  بيتيرهوا) الف:د ثانياً درصورت امكان مراتبنته باششكارگيري سالح ندا اي جز تيراندازي كمر به پايين)ي

.تيراندازي كمر به باال را رعايت نمايند)ج

: مكلفند هنگام تيراندازي به سوي افراد پا را هدف قرار دهندماموران-2

را سالح بايد حتـي كارگيريبه موضوع اين قانون هنگام ماموران سالح كارگيريبهن قانو7برابر ماده المقـدور پـا

و مراقبت نمايند كه اقدام آنان منجر به فوت نشود .هدف قرار بدهند

 مسلح مكلفند هنگام تيراندازي مراقبت نمايند كه به اشخاص ماموران،7 برابر قسمت اخير ماده-3

.باشند آسيب نرسد ماجرا نميثالث كه دخيل در
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بهمامورانوظايف)مبحث سوم  كارگيري سالح مسلح بعد از

: دو وظيفه مهم دارندماموران سالح كارگيريبهبعد از

و در اولـين ماموران،7برابر تبصره ماده-1 و مواظبـت نمـوده  مكلفند از حال مجروحين مراقبت

.فرصت آنان را به مراكز درماني برسانند

و به امضاء حاضرين در ماموران-2 و صورتجلسه ماوقع را تنظيم  مكلفند كه صحنه را حفظ نموده

و سريعاً موضوع را به فرمانده يا رئيس خود گزارش نمايند .صحنه رسانده

م كارگيريبه قانون16و12،13مواد و همچنين اي قانون مجازات جرايم نيروه41و ماده.ا.م.ق 332و57 واد سالح

و سازمان و دولت و انتظامي را مشخص نموده مسلح شقوق مختلف مسئوليت ماموران اند كـه در ادامـه بـه هاي نظامي

.پردازيمميبررسي اين موضوع 

 پيامدهاي حقوقي تيراندازي: چهارمگفتار

و يا اير و يا قتل افراد اد خسارت بـه امـوال ماموران مسلح درصورت استفاده از سالح ممكن است موجب ايجاد جراحت

و يا اينكه مقررات قانوني رعايت كارگيريبه مطابق قانون ماموران تشخيص اينكه تيراندازي.ديگران شوند   سالح بوده

و سازمان و همچنين تشخيص حدود مسئوليت مدني يا كيفري ماموران و انتظامي بـا دادگـاه صـالح نشده هاي نظامي

.باشد مي

 ماموران مسئوليت مدني)مبحث اول

 سالح تيراندازي كارگيريبه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح چنانچه ماموري برخالف مقررات قانون41برابر ماده

.نمايد عالوه بر مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني نيز خواهد داشت

ب و صرف كاره البته در بعضي از موارد ممكن است مامور اً مـسئوليت مـدني داشـته برنده سالح مسئوليت كيفري نداشته

و آن درصورتي است كه مامور به اوامر غيرقانوني فرمانده آناش باشد  اقدام به تيراندازي نمودهو به تصور قانوني بودن

چنانچه مامور به اشتباه قابـل قبـول در اجـراي دسـتور فرمانـده اقـدام بـه قانون مجازات اسالمي57 طبق ماده.باشد

: قانون مجازات اسالمي مقرر داشته57ماده. مسئوليت كيفري نداشته ولي مسئوليت مدني داردتيراندازي نموده باشد

و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي امرهرگاه به شوند غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر

و به تصور اينكه   قانوني است اجرا كرده باشد فقط به پرداخت ديـه ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول

شدلاميا ضمان .ي محكوم خواهد
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: مقرر داشتهماموران قانون مجازات اسالمي درخصوص تيراندازي قانوني 332ماده

و هيچ ت گونه تخلف از مقـررا هرگاه ثابت شود كه مامور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني، تيراندازي كرده

و جز مواردي كه مقتول يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه برعهـده بيـت المـال نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود

.خواهد بود

 قانوني است يا خيـر؟ چنانچـه،بنابراين مامور ناچار است كه در زمان اخذ دستور تيراندازي دقت كند كه آيا اين امر آمر

و مامور بدون اشتباه قابل قبول دس و مدني دارد امركه درصورتيتور غيرقانوني تيراندازي را اجرا نمايد مسئوليت كيفري

و مامور بواسطه اشتباه قابل قبول آن  به عهدهو جبران خسارترا اجراء كرده باشد فقط پرداخت ديه آمر غيرقانوني بوده

.مامور خواهد بود

: سؤال

د دستور تيراندازي صادر نمايند؟ توانن آيا دادستان يا ديگر مقامات قضايي مي

:پاسخ

و چنين اختياري به مقامات قـضايي كارگيريبهپاسخ منفي است چراكه موارد مجاز تيراندازي در قانون  سالح ذكر شده

 مـاموران اداره حقوقي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال اظهار نموده كه صدور دسـتور تيرانـدازي بـه.داده نشده است

 40.از طرف دادستان يا ساير مقامات قضايي فاقد مجوز قانوني استانتظامي

و ارايه تعليمات الزم يا تجويز استفاده از قوه قهريه با رعايـت بديهي است كه در موارد كسب تكليف از سوي ضابطين

و صدور آن از سوي مقامات قضا اولويت و شرعي به معناي دستور تيراندازي نبوده و موازين قانوني يي نه تنها بالمانع ها

.بلكه ضروري است

 مسئوليت كيفري ماموران)مبحث دوم

 حـسب سالح نمايد كارگيريبه سالح هرگاه مامور برخالف مقررات اين قانون اقدام به كارگيريبه قانون16برابر ماده

.شود مورد به مجازات عمل ارتكابي محكوم مي

و ضوابط عمداً مبـادرت هرنظام: نيز مقرر داشته.م.ن.ج.م.ق41ماده ي كه درحين خدمت يا ماموريت برخالف مقررات

بهكه درصورتيو شودميبه تيراندازي نمايد عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم منجر

 مـصاديق مـوادو چنانچـه از گردد قتل يا جرح شود عالوه بر مجازات مذكور، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي 

شد2/3/75مصوب.ا.م.ق614و 612 . باشد به مجازات مندرج در مواد مذكور محكوم خواهد

.يه اداره حقوقي قوه قضاي26/12/71 مورخ1321/7 نظريه مشورتي-�٠
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و صرف،41گردد كه ماده مالحظه مي نظر از نتيجه تيراندازي قابل تيراندازي عمدي برخالف مقررات را جرم محسوب

بمي مجازات و چنانچه تيراندازي منجر به قتل يا جرح نيز شود عالوه بر آن مجازات قانوني، حـسب مـورد ممكـن داند

و درصورت وجود شرايط مـشمول مـاده  و يا پرداخت ديه محكوم گردد . گـردد مـي.ا.م.ق614و 612است به قصاص

اگر شاكي نداشته يا شاكي گذشـت.ا.م.ق 612تيراندازي منجر به قتل فردي شود به استناد مادهكه درصورتيبنابراين

ي  و و همچنين اگر مامور براثر تيراندازي عمدي ديگري را مجروح نمايد نمايد كـه درصورتيا به هر علت قصاص نشود

و صيانت جامعه شود يا بيم تجري ديگران باشد دادگاه مرتكـب قتـل را بـه  و امنيت اقدام مامور موجب اخالل در نظم

حبدهحبس از سه تا  و مرتكب جرح را به دو تا پنج سال مي سال حبس .نمايدس محكوم

: پرسش

و مقصر چيست؟  منظور از مقتول يا مصدوم

: پاسخ

گرفته باشد چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت«: قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مقرر داشته42تبصره ماده

و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبو  و خسارت معاف خواهد بود و پرداخت ديه و بيگناه باشـد ديـه از مرتكب از مجازات ده

شد بيت .»المال پرداخت خواهد

 بـا رعايـت مـامورانكه در صورتي«: در موارد ضروري نيز مقرر داشته ماموران سالح توسط كارگيريبه قانون13 ماده

و يـا و در نتيجه طبق آراء محاكم صالحه شخص يـا اشـخاص بيگنـاهي مقتـول مقررات اين قانون سالح به كارگيرند

و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بـودم و يا خسارت مالي بر آنان وارد گرديده باشد، پرداخت ديه جروح

.»...و

و به معني كوتاهي در مقصر از نظر لغوي اسم فاعل و آنكه و تكليف خود كننده و سستي كار . كنـد مـي باشـد كوتاهي

بي قانون مجازات اسالمي تقصي 336 برابر ماده بير اعم است از و عدم رعايت نظامات احتياطي، مبادالتي، عدم مهارت

 سـالح در مـوارد كـارگيري بـه كه بدون رعايت قانون كه منظور از مأمور مسلح مقصر، مأموري است واضح است. دولتي

و تعيين مقتول يا مصدوم مقصر نظرات متفاوتي ارائه. ضروري تيراندازي نموده است .شده استاما در تعريف

و در ماده ماموران براي2و1 سالح، شرايط خاصي را در مواد كارگيريبهقانون  طـور بـه6 الي3 مسلح مشخص نموده

و ضروري اجازه تيراندازي به . داده استماموراناستثنايي در موارد خاص

و يـاي مأموران سالح فرد مقصر كسي است كه در جريان تيرانداز كارگيريبهبا عنايت به مواد قانون ، مرتكب اقدامات

و مقنن در قانون گردد تخلفاتي كه در صورت ارتكـاب سالح به مأموران اجازه دادهكارگيريبهكه در قانون ممنوع شده
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و مقررات قانوني از سالح استفاده نمايند  به عبارت ديگر، مقصركسي اسـت. اعمال مزبور توسط افراد، با رعايت ضوابط

ميكه وظايف و جان خويش را به مخاطره و عامداً عليه نفس خود اقدام .اندازدو تكاليف قانوني خود را انجام نداده

و بدون توجه به ايست) سالحكارگيريبهق6بند الف ماده( بنابراين چنانچه راننده خودرويي حامل كاالي قاچاق باشد

و بر اثر تيراندازي ماموران مي ماموران قانوني متواري شود، ليكن اگر راننده خودرويي بـدليل كشته شود، مقصر شناخته

و ترس از دستگيري به ايست نداشتن و يا فرار از خدمت و براثـر تيرانـدازي مامورانگواهينامه  مـاموران توجهي نكرده

قي سـازمان هاي قضايي اداره كل حقـو نشست 106و 105نظريه شماره. توان نامبرده را مقصر دانست كشته شود نمي

 41. قضايي نيز مؤيد همين موضوع است

در كه منظـور از مقـصر در پاسخ به اين سوال5/3/87 مورخ 1256ي شماره اداره كل حقوقي قوه قضائيه در نظريه كـه

و مجمـل اعـالم نمـوده منظـور از طوربه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح آورده چيست؟41 ماده1 تبصره  مـبهم

ه به اينكه پس از آن بيگناه آورده شده است آن است كه مقتول يا مجروح بدون اينكه مرتكب جرمي شـده مقصر باتوج

 42.باشد در اثر تيراندازي مجروح يا مقتول شده باشد

و همچنين مواد قانون41كه لفظ مقصر را بايد در ارتباط با مفاد ماده بديهي است  قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

و آئين گيريكار به و نامه سالح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري هاي مربوط مـورد تفـسير قـرار دهـيم

و نمي تخطي از مقررات قانون مزبور موجب مقصر شناخته شدن فرد مي را گردد و تكاليف شخصي و اقدامات تواند افعال

و  43. فرد را مقصر دانستدر امري غير از حادثه تيراندازي به اين موضوع مرتبط كرد

: پرسش

و مدني چنانچه ماموري كه مبادرت به تيراندازي نموده به همراه مقتول يا مصدوم هر دو مقصر باشند مسئوليت كيفري

 آنان چگونه خواهد بود؟

: پاسخ

و قانون مجازات جرايم نيروه كارگيريبهپاسخ به سوال بايد گفته شود كه متأسفانه در قانون در اي مسلح حكـم سالح

و به همين علت در اين خصوص نيز  : نظريه ابراز شده است4اين موضوع مشخص نشده

و به لحاظ تقصير فرد مقتول يا مصدوم ديه مأمور صرفاً مسؤوليت: نظريه اول و مسئوليت مدني ندارد به كيفري دارد اي

. گيرد او تعلق نمي

و، مجموعه نشستهاي قضايي- �١  الي 215صص،1381 سال، چاپ اول، انتشارات فكرسازان، جلد دوم نيروهاي مسلح،حقوقي سازمان قضايي معاونت قضايي
217.
و حقوقي سازمان قضايي مجموعه نشست-�٢ .218و 217صص، جلد دوم نيروهاي مسلح،هاي قضايي، معاونت قضايي
و مجموعه نشست-�٣ .218و 217صص، جلد دوم نيروهاي مسلح،حقوقي سازمان قضايي هاي قضايي، معاونت قضايي
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اي: نظريه دوم ن دسته از حقوقدانان معتقدند كه چون مقتول يا مصدوم مقصر بوده خـونش مأمور مطلقاً مسئوليت ندارد؛

و مدني ندارد و مأمور هر چند مرتكب تقصير هم شده باشد مسئوليت كيفري . هدر رفته محسوب

و مقصر به تناسب تقصير انجام شده، مسئوليت دارند؛ طرفداران اين نظريـه معتقدنـد برابـر مـاده: نظريه سوم 12مأمور

و تبـصره ماموران سالح توسط كارگيريبهون قان  قـانون مجـازات جـرايم41 مـاده1 نيروهاي مسلح در موارد ضروري

كنند از مسؤوليت جزايي سالح مبادرت به تيراندازي مي كارگيريبهكه با رعايت مقررات قانون نيروهاي مسلح مأموراني

و مق و در صورت عدم رعايت ضوابط ررات قانون مزبور، چنانچه تيراندازي منجر به قتل يا جرحو مدني مبرا خواهند بود

و ماده قانون اخير16شود به استناد ماده  و مـدني بـه41الذكر  قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مـسئوليت كيفـري

ب. عهده آنان خواهد بود و بنا به نظر كارشناس، شخص مقتول نيزهالبته چنانچه بر اساس تحقيقات به علـت عمل آمده

تخطي از ضوابط قانوني در وقوع حادثه تيراندازي منجر به قتل يا جرح مقصر شناخته شود مسئوليت مأمور در پرداخـت 

و مقررات مربوط به موجبات ضمان به تناسـب درصـد تقـصير خواهـد بـود  نظريـه مـشورتي شـماره. ديه، برابر قواعد

سا3/2/86 مورخ49636/286/7 و حقوقي  44. زمان قضايي اين نظريه را پذيرفته است كميسيون قضايي

و تقصير فرد.مأمور مطلقاً مسئوليت دارد: نظريه چهارم و مدني دارد  به موجب اين نظريه مامور مقصر مسئوليت كيفري

و مدني مامور ندارد؛ طرفداران اين نظريه معتقدند : مصدوم يا مقتول تاثيري در مسئوليت كيفري

و مشخصي را جهت تيراندازييكارگيربه قانون:اوالً و در طوربه ماموران سالح موارد خاص  اسـتثنايي احـصاء نمـوده

و ماده12 ماده يا قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح صرف41 همين قانون نظر از اينكه مقتول يا مصدوم مقصر باشد

 سالح تيراندازي نماينـد از مـسئوليت گيريكاربه با رعايت مقررات قانون ماموراننباشد به صراحت مقرر شده؛ چنانچه 

و مدني مبرا خواهند بود  مسلح بر خالف مامورانبه عبارت ديگر خواه مقتول يا مصدوم مقصر باشد يا نباشد اگر. جزايي

و كارگيريبهمقررات قانون و مـدني آنـان زايـل نخواهـد شـد و مسئوليت كيفري  سالح تيراندازي نمايند مسئول بوده

و مدني در نظر نگرفته استقانونگذا .ر شرط ديگري را براي مسئوليت كيفري

و محقون ماموراناصل بر عدم جواز تيراندازي: ثانياً و تيراندازي به سوي افراد فقـطو حرمت دماء الدم بودن افراد است

و با رعايت مقررات قانون   سالح كارگيريبهنونقا16 سالح است به همين علت هم ماده كارگيريبهدر موارد ضروري

 سالح نمايد حـسب مـورد بـه مجـازات عمـل كارگيريبهمقرر داشته هرگاه مأمور برخالف مقررات اين قانون اقدام به

و وفق قوانين تحت پيگرد قرار مي . گيرد، صرفنظر از اينكه مقتول يا مصدوم مقصر باشد يا نباشد ارتكابي محكوم

كه قاضي ابتدا به اين سالح تكليف نمودهكارگيريبهقانونگذار در مواد قانون، ماموران در بررسي موضوع تيراندازي:ثالثاً

و بـرخالف قـانون مـذكور موضوع رسيدگي كند  كه آيا مأمور مسلح برابر قانون تيراندازي نموده يا اينكه مقـصر اسـت

و تقصير يا عدم تقصير مقتول يا مصدوم با وجود تقصير مأم ور تيرانداز رافع مسئوليت كيفري وي نيست تيراندازي نموده

 
و-�� .203و 202صص،1388 انتشارات فكر سازان، چاپ اول، سال، جلد سوم نيروهاي مسلح،حقوقي سازمان قضايي نظريات مشورتي كميسيون قضايي
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و با احراز تقصير مأمور نوبت بـه بررسـي تقـصير مـصدوم يـا اگرچه مي تواند از موجبات تخفيف در مجازت مأمور باشد

. رسد مقتول نمي

و الزامات خاصي را براي تيراندازي مشخص نموده تا مجرمين خاطي توسـط:رابعاً سـتگيردمـاموران قانونگذار مقررات

 سالح اخطار دادن در صورت اقتضاي شـرايط اسـتفاده از سـالح در كارگيريبه قانون3هاي ماده مثالً در تبصره. شوند

جز چارهمامورانكه مواردي و همچنين در صورت امكان تيراندازي هوايي، تيراندازي كارگيريبهاي  سالح نداشته باشند

ر كـه در صورتي( حال چنانچه مأموري بدون رعايت اين موارد.ا احصاء نموده است كمر به پائين، تيراندازي كمر به باال

و مـدني فوراً در صورت مشاهده يك سارق تيراندازي نمايد) امكان اجراي آن را داشته  و مسئوليت كيفري ، مقصر است

وم خـودش را تـسليم مـأمور نمود مقتول يا مـصد سالح را رعايت مي كارگيريبهچه بسا اگر مأمور مقررات قانون. دارد

و اصالً نيازي به تيراندازي مأمور نيز وجود نداشت مي و موازين حقـوقي مي نظربه. نمود رسد كه نظريه چهارم با اصول

. سازگارتر است

و انتظامي)مبحث سوم و سازمانهاي نظامي  مسئوليت دولت

يا سالح تيرا كارگيريبهدرصورتي كه ماموران مسلح مطابق قانون ندازي نمايند هرچند كه موجب ايجاد جراحت يا قتل

و مدني نخواهد داشت . ايراد خسارت به اموال ديگران شده باشند مسئوليت كيفري

 سـالح كـارگيري بـهي كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت بـه ماموران: سالح مقررداشته كارگيريبه قانون12ماده

مس نمايند از اين جهت هيچ .ئوليت جزايي يا مدني نخواهند داشتگونه

مي13ماده كه: دارد همين قانون اشعار ب ماموراندرصورتي و در نتيجـه كاره با رعايت مقررات اين قانون سالح گيرنـد

و يا مجروح شده يا خسارت مالي برآنان وارد گرديده باشـد،گناه طبق آراء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بي   مقتول

و و دولت مكلف است همه سـاله بودجـه پرداخت ديه اي را بـه ايـن جبران خسارت برعهده سازمان مربوطه خواهد بود

و حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد  در.منظور اختصاص داده مورد كـساني هـم كـه تبصره مفاد اين ماده

م.اند جاري است قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور شده   اجراي مفاد اين ماده را عطـف بـه13اده تبصره

ب و اين شائبه را ميهماسبق نموده و كارگيريبهتوان فرض كرد مامور وجود آورده كه چگونه  سالح، سالها قبل از وضع

و مقررات قانون مزبور را نموده باشد 1373 سالح مصوب كارگيريبهتصويب قانون و. رعايت ضوابط  اين امـر ميـسور

نخدومق و عمدتاً مقتبس از 1373 سالح كارگيريبهواهد بود مگر اينكه قبول نماييم كه قانونر و واليات قانون اياالت

 45.نظامنامه هيأت وزراي نظام يكصد سال پيش است

به-�� كا،كارگيري سالح بررسي قانون .113ص، رضا زاده، محمدرشناسي ارشد پايان نامه
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 چنانچه تيرانـدازي مطـابق مقـررات صـورت: قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نيز مقرر داشته41تبصره يك ماده

و بي گرفته باشد و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و خسارت معاف خواهد بود و پرداخت ديه گنـاه مرتكب از مجازات

مي باشد ديه از بيت   سالح نگارش شده جز اينكـه كارگيريبه قانون13 اين تبصره عيناً همانند ماده.شود المال پرداخت

م مرجع پرداخت ديه يا خسارت را به جاي دولت، بيت .عرفي كرده استالمال

ب332ماده جزهگيرند كاره قانون مجازات اسالمي نيز تصريح دارد كه چنانچه مامور  سالح برابر مقررات تيراندازي نمايد

و يا مصدوم � مهدورالدم،مواردي كه مقتول .المال خواهد بود نبوده ديه به عهده بيت�

و يا بيتمينظر به و جنبه حمايتي داردا رسد مبناي جبران خسارت توسط دولت . لمال احكام حكومتي است

و تشخيص دهد كه مقتول به هرصورت چنانچه دادسرا درخصوص مامور بكارگيرنده سالح قرار منع تعقيب صادر نمايد

 سالح جهت صـدور كارگيريبه قانون13باشد مكلف است پرونده را در اجراي ماده يا مهدورالدم نمي مقصر يا مصدوم 

.اخت ديه توسط سازمان مربوطه به دادگاه صالحيتدار ارسال نمايدحكم به پرد

چون در موارد: در اين خصوص اظهارنظر نموده28/12/71 مورخ10706/7اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه مشورتي

ي نيـست تـا المال دولت قانوناً مكلف به تمكين است لذا اين موارد دعوي حقوقي به معني اصطالح پرداخت ديه از بيت 

و به همين جهت در صورت تطبيق مورد با اين مستلزم طرح دعوي عليه دولت براساس تقديم دادخواست حقوقي باشد

و صدور حكم از سوي محاكم جزايي، ادارات ذيربط براساس آن نسبت به پرداخت ديه اقدام مي در.نمايند موارد  بنابراين

در،مواردي كه به علت نفي تقصير از سوي مامور صورت مطالبه ديه از جانب ذينفع، دادسرا قرار منع تعقيب صادر شده

با  و بايستي پرونده مامور را به همان دادگاهي كه صالحيت رسيدگي به امر جزايي دارد ارسال نمايد تا دادگاه رسـيدگي

13يل مـورد مـذكور در مـاده تطبيق موضوع با موارد پرداخت ديه از بيت المال كه موارد آن در قوانين معين است از قب 

 بنـابراين اوالً مطالبـه.المال بدهد در موارد ضروري حكم به پرداخت ديه از بيتماموران سالح توسط كارگيريبهقانون

ثانياً دادگاه جزايي كه به امر جزايي صالحيت رسيدگي داشته به ايـن.ء دم كافي است لياديه در اين موارد با تقاضاي او

 47. ثالثاً پرداخت هزينه دادرسي هم منتفي است.يت رسيدگي داردامر نيز صالح

م20/3/85 مورخه31306/85/34/7نظريه مشورتي شماره و حقوقي سازمان قضايي نيز يد نظريـهؤ كميسيون قضايي

 48.باشد مزبور مي

و منظور كسي است كه خونش هدر رفته است-�� في. مهدورالدم يك عنوان فقهي است و فقهاي اماميه زاني، محارب مفسد را .. االرض، ساب النبي
 مـورخ5815/7 در نظريـه شـمارههقـضايي اداره حقوقي قـوه. افراد با مرجع قضايي استندانند بديهي است كه تشخيص مهدورالدم بود مهدورالدم مي 

بر9/7/82 و .دادگاه اثبات شود اعالم نموده كه مراد از مهدورالدم بودن كسي است كه شارع مقدس اجازه كشتن او را داده باشد
و حقوقي سازمان قضايي-�٧ . 159ص، انتشارات فكرسازان، جلد دوم نيروهاي مسلح، نظريه مشورتي كميسيون قضايي
. ان منبعهم-�٨
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: پرسش

ب و در اثرهاگر كسي در داخل خودروي حامل كاالي قاچاق عدم توجـه راننـده بـه فرمـان عنوان سرنشين نشسته بوده

و فرار راننده خودرو، سرنشين كشته يا مجروح گردد مسئوليت قتل يا مصدوم مامورانو متعاقباً تيراندازي مامورانايست 

 شدن سرنشين به عهده چه كسي است؟

: پاسخ

:است در پاسخ به اين سوال دو حالت قابل تصور

و اطالع از اينكه ران-1 و نده حامل كاالي قاچاق استاگر سرنشين با علم و به فرمان ايست توجه نخواهـد كـرد

صورت سرنشين رسد كه در اينمينظربهسوار خودرو شده احتمال تيراندازي منتهي به مرگ او هم وجود دارد

و حتي راننده مقصر كه به دستور ايست اقدام به ضرر   توجهي نكرده مسئول پرداخـت ديـه مامورانخود كرده

. مقتول يا مصدوم نيستسرنشين

و اطالعي از اينكه راننده حامل كاالي قاچاق بوده نداشته اما در مسير راه راننده بـه ايـست-2 اگر سرنشين علم

و بر ماموران و فرار نموده و يا مصدوم شود راننده مقصر ماموراناثر تيراندازي توجهي نكرده  سرنشين مقتول

و مسئول پرداخت ديه خواهد بود .است

و پاسخ معظم له درخصوص موضوع فوقءاستفتا ميبهالذكر انجام شده از مقام معظم رهبري : باشد شرح ذيل

ر ظله اي دام محضر مبارك حضرت آيت اهللا العظمي خامنه  وس المسلمينوالعالي علي

: رساند احتراماً؛ به استحضار حضرتعالي مي

و كاروانهاي قاچاق و كاال از حوزهدر مناطق مرزي متجاوزين مرزي و فاقـد تـشريفات مواد مخدر هاي غيرمتعارف

درننماي كمرگي به صورت پياده به وسيله شتر يا با وسيله نقليه تردد مي  و باد  محـافظ مـرز، بـه مـاموران مواجهه

 به منظور متوقف ساختن متجـاوزين، پـس از اجـراي مقـررات مامورانكنند در نتيجه فرمان ايست آنان توجه نمي

و تيراندازي هوايي به سوي آنان با هدف گرفتن كمر به پايين نفر پياده يا شتر يا چرخهـاي خـودرو شـليكا يست

و بلندي زمين، متحرك بودن هدف يا عـدم مهـارت مـامور مي كنند كه بعضاً به علت عوارض طبيعي نظير پستي

ن، شتر سوار،گلوله به افراد پياده مي راننده يا سرنشينان خودرو اصابت و موجب قتل يا جرح . گردد موده

؟ديحاليه با عنايت به مراتب معروض مستدعي است نظر حضرتعالي را در رابطه با مسائل زير بيان فرماي

و خسارت مالي، مامور است كه مهارت كافي در هدف گيري الستيكها را نداشته است؟-1 و جرح  آيا ضامن قتل

و خسارت مالي، دولت-2 و جرح و خروج افراد مذكور ماموران است كه به آيا ضامن قتل  دستور جلوگيري از ورود

 را داده است؟
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و خسارت مالي، راننده خودرو است كه به دستور ايست-3 و جرح و نفـس مامورانآيا ضامن قتل  توجـه ننمـوده

و سرنشينان خودرو را در معرض خطر قرارداده است؟  خود

 ان مباشر ضامن باشد آيا حق رجوع به راننده را دارد؟در رابطه با بند سوم، چنانچه مامور به عنو-4

و يا مقتول گردنـد آيـا در ايـن مامورانچنانچه سرنشينان خودرو به جهت عدم توجه راننده به ايست-5  مجروح

و ضامن پرداخت ديه راننده خودرو مي  باشد يا مامور؟ مورد راننده مسبب قتل يا جرح است

 پاسخ استفتاء

و تفريط در تيراندازي نكرده باشـد اعالم ايست به نحوي مامور مربوط اگر- و تعدي كه قابل شنيدن باشد نموده

.معلوم نيست ضامن باشد

.در فرض مرقوم فوق، دولت نيز معلوم نيست ضامن باشد-

مياي راننده- و مي كه به دستور ايست توجه نكرده مي دانسته يا احتمال ضا داده كه به سوي او تيراندازي من شود

.است

به: پنجمگفتار و نواقص موجود در قانون  كارگيري سالح ابهامات

و نواقص موجود در اين قانون بيان شده اما جهت جمع بندي اگرچه در مباحث پيشين به تناسب بحث برخي از ابهامات

مي اهمموضوع به صورت مختصر به : شود اين ابهامات اشاره

آ-1 و  موزش نظامي نيز كاربرد دارد؟آيا اين قانون در شرايط جنگي

 يگان را مكلف دانسته بعد از هر تيرانـدازي منجـر بـه كارگيريبه قانون3 ماده5نامه اجرايي بند آيين5ماده-2

قتل يا جرح زنداني يا بازداشتي زنداني متواري، كميسيون كارشناسي جهت بررسي قانوني يا غيرقانوني بـودن

و كميسيون مذك  در.ور نظر خود را اعالم نمايد تيراندازي تشكيل و  اين موضوع در اصل قـانون نيامـده اسـت

.نامه خاص در مورد كل قانون كارايي دارد نتيجه برخي از همكاران محترم را معتقد نموده كه مفاد اين آيين

3رهو تبـص11و تبصره مـاده4 ماده3نامه اجرايي تبصره يكي ديگر از نقايص اين قانون عدم تصويب آيين-3

مي3 ماده5 آيين نامه اجرايي بند2ماده .باشد قانون مذكور

كه-4 و آرپي استفاده از سالحشاملدر اين قانون مشخص نشده و نيمه سنگين مثل توپ جـي نيـز هاي سنگين

 گردد يا خير؟ مي

د-5 و همچنين تيرانـدازي در و هوايي اخـل هواپيمـا در اين قانون نحوه تيراندازي به سوي وسايل نقليه دريايي

.مشخص نشده است
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 مثال طوربه. سالح مشخص نشده است كارگيريبه قانون10و2،8،9ضمانت اجرايي عدم رعايت مفاد مواد-6

اگر فرمانده سالحي در اختيار مامور قرار دهد كه متناسب با موضوع ماموريت وظيفه مامور نباشد چه ضـمانت

.اجرايي دارد

و ثغور مسئوليت فرمان-7 و كافيكه درصورتيدهان حدود سالحي را در اختيار ماموري قرار دهند كه آموزش الزم

. سالح مشخص نشده استكارگيريبه قانون9ماده نديده در

و مشخص بيان نشده طوربه سالح كارگيريبهرعايت اصل تناسب در قانون-8  مثـال مـامور طوربه. است دقيق

يك مي .كتاب شده تيراندازي نمايد جلدتواند به كسي كه مرتكب سرقت

بيني شده كه مامور حق تيراندازي به سـوي برخـي از مـرتكبين جـرايم را دارد امـا اين قانون پيش3در ماده-9

و آدم ربا� جاسوسي�جرايم مهمي مثل قتل .ذكر نشده است... يي

و همراه-10 و مدني ماموري كه مبادرت به تيراندازي نموده  با مقتول يـا مـصدوم هـردو حدود مسئوليت كيفري

.مقصر باشند مشخص نشده است

 سالح درخصوص تيراندازي به سوي وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنهـا كارگيريبه قانون6 در ماده-11

و مـاموران اين ابهام وجود دارد كه آيـا و بازرسـي ايجـاد نماينـد  قبـل از تيرانـدازي حتمـاً بايـد ايـستگاه ايـست

.صورت حق تيراندازي ندارنددرغيراين

.اند خالء قانوني وجود دارد نظر قرار گرفته در مورد تيراندازي نسبت به افرادي كه تحت-12

مي5 مشخص نيست كه منظور از شورش مسلحانه در ماده-13 و در چه مورد شـورش مـسلحانه قانون چه باشد

.شود محسوب مي
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ب:1پيوست شماره سهقانون  نيروهاي مسلح در موارد ضروريمامورانالح توسط كارگيري

و يـا ماموران-1ماده و جلوگيري از فرار متهم يا مجرم و امنيت  مسلح موضوع اين قانون كه به منظور استقرار نظم

و يا ساير مأموريت در مقام ضابط قوه قضائيه به و اجراي احكام قضائي و كشف جرائم مج تفتيش، تحقيق از هاي محوله،

ب  و ميهبه حمل و مقررات اينهب باشند موظفند به هنگام كارگيري سالح كارگيري سالح در موارد ضروري كليه ضوابط

.قانون را رعايت نمايند

سـالح مـشمول ايـن كارگيريبه مسلح وزارت اطالعات در اجراي وظايف محوله قانوني، در مورد ماموران- تبصره

.باشند قانون مي

: مسلح موضوع اين قانون بايد شرايط زير را داشته باشندماموران-2ماده

و رواني متناسب با مأموريت محوله-1 . سالمت جسماني

.هاي محوله هاي الزم در راستاي مأموريت داشتن آموزش-2

در-3 آنكارگيريبه تسلط كامل مي سالحي كه در اختيار .شود ها گذارده

ب-4 ب آشنايي كامل و مقررات مربوط به .كارگيري سالحهه قانون

بماموران-3ماده :كارگيري سالح را دارنده انتظامي در موارد زير حق

. براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سالح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد-1

يا-2 ميچ براي دفاع از خود در برابر يك كهآ ند نفر كه بدون سالح حمله و احوال طوري باشد وندب ورند ولي اوضاع

.شخصي امكان نداشته باشد كارگيري سالح مدافعههب

كه-3 و جان آنان در خطراستماموران در صورتي . مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده

و قاطع-4 ت براي دستگيري سارق و يا و كسي كه اقدام به ترور و در حال فرار باشدالطريق و يا انفجار نموده .خريب

و يا در حال انتقال فرار نمايد، از اقدامات ديگر-5  در موردي كه شخص بازداشت شده يا زنداني از بازداشتگاه يا زندان

و يا توقيف و ثمري نبخشيده باشد براي دستگيري .وي استفاده كرده

و پس از تصويب هيأت وزيران بـه وزارتخانه نامه اجرايي اين بند توسط آيين-تبصره و دادگستري تهيه  هاي كشور

.اجرا گذاشته خواهد شد

مقر نيروهاي انتظامي از قبيل مركز فرماندهي، ستاد، پاسـگاه، پايگـاه، انبـار سـالح يـا( براي حفظ اماكن انتظامي-6

و مركز آموزشي ).مهمات

مي براي حفظ سالحي كه جهت انجام مأمور-7 .باشد يت در اختيار آنان
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ب براي حفظ اماكن طبقه-8 و حملـه جهـت تـرور،هبندي شده و حساس در مقابل هر گونه هجـوم ويژه اماكن حياتي

و اشغالو اموال، گروگان سوزي، غارت اسناد تخريب، آتش .گيري

ي-9 و و مقابله با اشخاصي كه از مرزهاي غير مجاز قصد ورود و بـه اخطـار براي جلوگيري  مـامورانا خروج را داشته

.نمايند مرزباني توجه نمي

و امنيتي- 10 و انتظامي و اماكن نظامي . براي حفظ تأسيسات، تجهيزات

. در موارد فوق در صورت اقتضاي شرايط، اخطار قبلي الزامي است-1تبصره

از نيروهاي مسلح در مواردي كه در چهارچوب بندهاي مذكو-2تبصره ر مأموريت داشته باشند، مجاز بـه اسـتفاده

.باشند سالح مي

" مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند از سالح استفاده نمايند كـه اوال ماموران-3تبصره

ب چاره :نداشته باشند، ثانياً در صورت امكان مراتب كارگيري سالحهاي جز

 تير هوائي-الف

 تيراندازي كمر به پائين-ب

. تيراندازي كمر به باال را رعايت نمايند-ج

و كنترل راهپيمائيماموران-4ادهم و انتظامي براي اعاده نظم و بلوا  هاي غير قانوني، فرو نشاندن شورش

ب ناآرامي ب مهار آنها امكان كارگيري سالحههايي كه بدون راهپذير نباشد، حق  به دستور فرماندهكارگيري سالح

:عمليات، در صورت تحقق شرايط زير دارند

و مؤثر واقع نشده باشد" قبال-الف . از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده شده

ب-ب بهه قبل از و شورشيان نسبت .سالح اتمام حجت شده باشدكارگيريبهكارگيري سالح با اخاللگران

در4ي موضوع مادهها تشخيص ناآرامي-1تبصره و و شهرستان  حسب مورد بر عهده رئيس شوراي تأمين استان

را غياب هر يك بر عهده معاونان و در صورتي كه فرماندار معاون سياسي نداشته باشد اين مسئوليت بـه آنان خواهد بود

.يكي از اعضاي شوراي تأمين محول خواهد نمود

و امنيت موضوع اين ماده نيروي نظامي طبق مقررات قـانوني مأموريـت در مواردي كه براي اعاده-2تبصره نظم

ميكارگيريبه پيدا نمايند از لحاظ مقررات .باشند سالح مشمول اين ماده

و پشتيباني نيروهـاي مـسلح نامه اجرائي ماده فوق توسط وزارتخانه آيين-3تبصره و دفاع و دادگستري هاي كشور

و پس از تصويب شد هيأتتهيه .وزيران به اجرا گذاشته خواهد
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و امنيت در راهپيمائي ماموران-5ماده و انتظامي براي اعاده نظم و نـاآرامي نظامي و هاي غير قـانوني مـسلحانه هـا

از شورش و بـدون تعلـل ماموران. سالح استفاده نمايند هاي مسلحانه مجازند  مذكور موظفند به دستور فرمانده عمليـات

و جمع نسبت و امنيت، خلع سالح و معرفي آنان به مراجع قضائي اقـدام آوري مهمات به برقراري نظم و دستگيري افراد

.نمايند

 موضوع اين قانون در موارد زير ماموران تيراندازي به سوي وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها توسط-6ماده

:مجاز است

و يا اطالعات موثق مسروقه يا حامل افراد متواري يا اموال در صورتي كه وسيله نقل-الف و داليل معتبر يه بنا به قرائن

و مهمات باشد مسروقه يا كاالي قاچاق يا و يا به طور غير مجاز حامل سالح .مواد مخدر

به-ب .و يا مردم استفاده شده باشدماموران در صورتي كه از وسيله نقليه براي تهاجم عمدي

و بازرسي وسايل هشدار دهنده به انـدازه الزم مذكور موظفند كه در ايستگاه ماموران-1صره تب از(هاي ايست اعـم

.نمايند تعبيه) موانع، تابلو، چراغ گردان

با1توانند به وسائل نقليه تيراندازي نمايند كه عالوه بر انجام امور تبصره مذكور در صورتي مي ماموران-2تبصره

و بلند به رانندهصد و راننده به اخطار ايست توجهي ننموده باشد اي رسا .وسيله نقليه ايست داده

و مراقبت نمايند سالح بايد حتي كارگيريبه موضوع اين قانون هنگام ماموران-7ماده المقدور پا را هدف قرار بدهند

د كه اقدام آنان منجر به فوت و به اشخاص ثالث كه دخيل .باشند آسيب نرسدر ماجرا نمينشود

و مراقبت از حال مجروحين بر عهده- تبصره و بايـد در اولـين فرصـت آنـان را بـه ماموران مواظبت  انتظامي است

.مراكز درماني برسانند

و فرماندهان مربوط مكلفند قبل از اعزام-8ماده و مسئوليتماموران رؤسا .نمايندهاي آنان را گوشزد حدود اختيارات

انـد بايـد مراتـب را بـهي كه آموزش كافي در مورد سالحي كه در اختيار آنان گذارده شده است نديده ماموران-9ماده

و در  آن فرمانده خود اطالع دهند صورتي كه مأموريتي به اين قبيل افراد محول شود فرمانده مـسئول عواقـب ناشـي از

ح .كرده باشد دود دستور فرمانده اقدامخواهد بود مشروط بر اين كه مأمور در

ميماموران سالحي كه در اختيار-10ماده و وظيفه موضوع اين قانون قرار داده شود بايد متناسب با موضوع مأموريت

.آنان باشد

و مأموريت-11ماده و امنيتي در مواردي كه طبق قانون  هاي محوله بـا نيـروي انتظـامي همكـاري نيروهاي نظامي

از مي .سالح استفاده خواهند نمود كنند طبق ضوابط اين قانون
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و پـشتيباني نيروهـاي مـسلح بـا نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه آيين-تبصره و دفـاع هاي كشور، اطالعـات

و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح .تهيه

با ماموران-12ماده بهي كه سـالح نماينـد از ايـن جهـت هـيچ گونـه كارگيريبه رعايت مقررات اين قانون مبادرت

.داشت مسئوليت جزائي يا مدني نخواهند

كه-13ماده و در نتيجه طبق آراء محاكم صـالحه ماموران در صورتي  با رعايت مقررات اين قانون سالح بكار گيرند

مج گناهي شخص يا اشخاص بي و يا و جبـران مقتول روح شده يا خسارت مالي بر آنان وارد گرديده باشد، پرداخت ديه

و دولت مكلف  و است همه ساله بودجه خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود اي را به اين منظـور اختـصاص داده

.حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد

قب- تبصره . اند جاري اسـتل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور شده مفاد اين ماده در مورد كساني هم كه

مي-14ماده توانند در مواردي كه مقتضي بدانند عالوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جاني نيروهاي مسلح

و زيان مالي كه ات به مأموران اند، مطابق مقرر مسلح در جهت انجام وظيفه طبق اين قانون متحمل شدهمامورانو ضرر

.مذكور كمك مالي نمايند

و پرداخت وجوه مـذكور در مـواد-15ماده اي خواهـد بـود كـه توسـط نامـه بـه موجـب آيـين14و13 نحوه تأمين

و وزارتخانه و بودجـه بـا هاي كشور، اطالعات، دفاع و سازمان برنامـه و دارايي پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي

و به تصويب هيأت وزيرانهماهنگي ستاد  .خواهد رسيد كل نيروهاي مسلح تهيه

به-16ماده سالح نمايد حسب مـورد بـه مجـازات عمـل كارگيريبه هرگاه مأمور برخالف مقررات اين قانون اقدام

مي ارتكابي وفق قوانين تحت پيگرد .گيرد قرار

و ابالغ اين قانون كليه قواني-17ماده مي از تاريخ تصويب و مقررات مغاير ملغي .گرددن
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كـارگيري سـالح توسـط قـانون بـه)3(ماده)5(نامه اجرايي تبصره بند آيين:2 پيوست شماره

 نيروهاي مسلح در موارد ضروري مأموران 

هاي رتخانه وزا26/2/1378 مورخ61/6/1/919 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 30/4/1381هيأت وزيران در جلسه مورخ

و به استناد تبصره بند  و دادگستري به)3(ماده)5(كشور توسط مأموران نيروهاي مسلح در مـوارد كارگيري سالح قانون

:ذيل تصويب نمود نامه اجرايي بند مذكور را به شرح آيين- 1373 مصوب-ضروري 

به)3(ماده)5(نامه اجرايي تبصره بند آيين  توسط مـأموران نيروهـاي مـسلح در مـوارد ضـروري كارگيري سالح قانون

و مفاهيم-1ماده  تعاريف

مي: بازداشتگاه-الف و اداره و مقررات تأسيس .گردد محل نگهداري موقت متهماني است كه طبق قوانين

مي: بازداشتي-ب و مقررات تا اتخاذ تصميم نهايي در بازداشتگ به كسي اطالق  نگهدارياهگردد كه طبق قوانين

. شود مي

و قانوني براي مدت: زندان-ج به محلي است كه در آن محكومان قطعي با معرفي مقامات ذي صالح قضايي معين يا

و تحمل كيفر نگهداري مي و تربيت .شوند طور دائم به منظور اصالح

: به ترتيب زير اقدام كنند مأموران ذي ربط در صورت مشاهده فرار بازداشتي يا زنداني موظفند-2ماده

. بااستفاده از امكانات موجود نسبت به تعقيب ودستگيري فرد متواري اقدام نمايند-الف

و رسا سه مرتبه به فرد يا افراد متواري ايست بدهند-ب . با صداي بلند

و جوانب به نحوي كه به ديگران آسيب نرسد، اقدام به شليك تيرهوا-ج . يي نمايند با رعايت اطراف

. درصورت عدم تاثير اقدامات فوق، فرد متواري را از ناحيه كمر به پايين مورد هدف قرار دهند-د

يا-1تبصره و اجراي آنها ممكـن تيراندازي از ناحيه كمر به باالدرصورتي مجاز است كه مراحل فوق رعايت گرديده

.نباشد

به)6(از وسايط نقليه انجام گيرد، مأموران موظفند برابر ماده كه فرار با استفاده در صورتي-2تبصره كارگيري قانون

. اقدام نمايند1373سالح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 

و بازداشـتيهاي-3تبصره و زنـدانيان از دستورالعمل اجرايي چگونگي برخورد با نا آراميهاي داخل زنـدان متـواري

وه اليه و تربيتي كشور و اقدامات تأميني و بازداشتگاهها توسط سازمان زندانها جمهوري نيروي انتظامي اي دروني زندانها

و به تأييد رييس قوه قضاييه خواهد رسيد . اسالمي ايران تدوين

و انتقال افراد زنداني يا بازداشتي توسط گروهي از مأموران صـورت گيـر-4تبصره تـشخيصد، در صورتي كه نقل

. باشد تيراندازي بر عهده فرمانده گروه مأموران مراقب مي
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مي-3ماده يا در شرايطي كه رعايت ترتيبات موجب متواري شدن بازداشتي يا زنداني مـأموران مجـاز بـه شود، مأمور

. باشند استفاده از سالح بدون رعايت ترتيبات فوق مي

ح-4ماده و تقليل موضوع قـانون بـه الن ذي ربط موظفند مأموران مسئووادث پيش بيني نشده، به منظور پيشگيري

با 1373كارگيري سالح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب  و آيين را آن نامه قانون هـاي اجرايـي

. حتماً آشنا نمايند

خ-5ماده ودر كليه مواردي كه مأمور يا مأموران مسلح در اجراي مأموريت منجر به قتـل ود اقدام به تيراندازي نموده

و يا شاكي خصوصي مطرح گردد،  سازمان مربوط موظـف يا جرح شده باشد اعم از اينكه شكايت از طريق يگان مربوط

از است همراه با گزارش جامع خود در خصوص اقدامات مأمور يا مأموران عمل كننده  نظريه هيأت كارشناسـي مركـب

بهنمايندگان حفاظت و و يگان مربوط را اخذ . مرجع قضايي رسيدگي كننده ارسال نمايد اطالعات، بازرسي، حقوقي

در هيأت مزبور مكلف است با بررسي دقيق موضوع، نظريه خود را مبني بر انطباق يا عدم انطباق اقدام مأمور يا مأموران

 كارگيري سالح با مقررات مربوط اعالم نمايد به
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ش ب15آيين نامه اجرايي موضوع ماده:3مارهپيوست  مـاموران كارگيري سـالح توسـطه قانون

13/6/79 مصوب نيروهاي مسلح در موارد ضروري

درمامورانسالح توسط كارگيريبهقانون"به جاي عبارت"قانون"نامه واژه در اين آيين-1ماده موارد نيروهاي مسلح

كا18/10/1373 مصوب-ضروري  مي به .رودر

و برنامه ريزي كشور مكلف است همه ساله اعتبار الزم جهـت اجـراي مـاده-2ماده را)13( سازمان مديريت قـانون

و اعتبار مربوط به اجـراي مـاده  از)14(ضمن رديف جداگانه در اليحه بودجه كل كشور آن را در ذيـل رديـف هريـك

.ربط پيش بيني نمايد دستگاههاي ذي

مياع- تبصره ذي تبارات مذكور بر پايه درخواست دستگاههاي مربوط تخصيص و طبق مقررات  ربط در اختيـار يابد

.قرار خواهد گرفتهاآن

و تعيين ميزان آن-3ماده و خسارت قـانون)6(و)5(،)4(،)3(كه در اجراي مـواد) قانون»13« موضوع ماده( ديه

ذيمربوط حادث شده باشد از محل اعتبارات2 .راساس راي مرجع قضايي پرداخت خواهدشدبربط توسط دستگاههاي

به- تبصره و از كارگيريبه مأموراني كه پس از پيروزي انقالب اسالمي منطبق با مفاد قانون، مبادرت سالح نموده

يا  و جبران خسارت گرديده باشند در صورتي كه وجوه مربوط توسط سازم اين لحاظ ملزم به پرداخت ديه ان متبوع مأمور

و يا وابسته به دولت و نهادهاي انقالبي و مدارك الزم، وجوه ذكر شده يا ديگر سازمانها پرداخت نشده باشد با ارايه اسناد

شد از محل اعتبارات اين آيين .نامه پرداخت خواهد

به-4ماده و زيان مالي كه و ضرر در ميزان پرداخت خسارات وارده در قبال صدمات جاني ارتبـاط مأموران در حين يا

و نيز كمك مالي به اين مأموران با انجام وظيفه  از)قانون"14"موضوع ماده(بر وفق قانون وارد شده است ، در هر يك

و نيروهاي مسلح وزارتخانه و انتظامي(ها، سازمانها و) نظامي و با رعايـت قـوانين با تاييد باالترين مقام دستگاه مربوط

شدمقر .رات پرداخت خواهد
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و تربيتـي كـشور آيين نامه اجرايي سازمان زنداناز:4 پيوست شماره و اقـدامات تـأميني ها

 1384مصوب 

دار زندان محلي است كه در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده اسـت، بـا معرفـي مقامـات صـالحيت-3ماده

دا  ، براي مدت معين يا به طور و قانوني و بازسازگاري ئم به منظور تحمل كيفر، با هدف حرفه قضايي آموزي، بازپروري

. شوندمينگهداري 

دار قـضايي، تـا اتخـاذ تـصميم بازداشتگاه، محل نگهداري متهماني است كه با قرار كتبي مقامات صالحيت-4ماده

.شوند نهايي به آنجا معرفي مي

و ادارة كلية مراكز-22ماده و اشتغال، زندان حرفه تأسيس، احداث و بازداشتگاه آموزي و مراكز ها و ساير مؤسسات ها

و نيز تغيير محل آنها، به طور انحصاري در اختيار سازمان مي   اطالعاتي،،مراجع قضايي، اجرايي. باشد وابسته به سازمان

و بازداشتگاه و انتظامي از داشتن زندان مي نظامي . باشد هاي اختصاصي ممنوع

. نامه خارج است هاي انضباطي نيروهاي مسلح از شمول آيين بازداشتگاه-تبصره

از-23ماده و انتظـامي و متهمان به مراجع قضايي، اجرايي، اطالعـاتي، نظـامي و انتقال محكومان  اعزام، بدرقه، نقل

و بازداشتگاه مي داشتن زندان . باشد هاي اخصاصي ممنوع

ني بازداشتگاه-تبصره . نامه خارج است روهاي مسلح از شمول اين آيينهاي انضباطي

و متهمـان بـه مراجـع قـضايي، مراكـز درمـاني، تربيتـي، آموزشـي،-23ماده و انتقـال محكومـان  اعزام، بدرقه، نقل

مي هاي تحت مرخصي و يا ساير مربوط، براساس ضوابطي كه از سوي سازمان اعالم شـود بـه عهـدة نيروهـاي الحفظ

يا سازمان مي مسلح يگان انتظامي  و استقرار كامل يگان و تا تأمين نيروهاي مورد نياز شده، ايـن امـر بـه وسـيلةدباشد

.گيرد نيروهاي انتظامي صورت مي
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 نامه پادگاني آيين:5پيوست شماره
و يا منطقه: تعريف پادگاني-1مادة طـ پادگان محل و دريـايي بـه ور اي است كه عناصري از نيروهاي زميني، هـوايي

و يا مستقالً در آن مستقر شده باشند . مجتمع

و دريـايي: تبصره و شهرباني عنصر ديگري از نيروهاي زميني، هوايي اگر در يك جايي غير از عناصر ثابت ژاندارمري

. توان پادگان ناميد وجود نداشته باشند آنجا را نمي

و يا منط: حدود پادگان-2مادة باشـد منتهـا اي است كه پادگان در آنجا مستقر مـيقهحدود پادگان همان حدود محل

و طبق مقررات خاصي ممكن است از طرف مقامات باالتر در آن دگرگونيهاي . داده شوديبنابر مقتضيات

مي يي كه در يك پادگان به طور جداگانه مستقر شده باشند سرباز جاي استقرار يگانها:تبصره . شود خانه ناميده

و كارمنـدان هاي پادگاني عبارت از مجموعه افسران، هنرفران، درجه عده: هاي پادگاني عده–3مادة داران، سـربازان

و قسمت مي ارتش جمهوري اسالمي ايران كه در يگانهاي .باشند هاي مختلف يك پادگان مستقر

ري خواهند بـود كـه بـه طريـق هنگام فرار زنداني در صورتي مراقبين مجاز به تيراندازي بر عليه زنداني فرا-92ماده

ديگري امكان دستگيري يا جلوگيري از فرار آنان ميسر نباشد در اين صورت در فاصله زماني كه فرار از نظر دور نـشود 

مي دو مرتبه با صداي بلند اخطار به ايست مي  المقـدور نمايند كه حتي دهند در صورت تمرد فراري، به تربيتي تيراندازي

.ن بدن اصابت نمايدتير به قسمت پايي

و ورزش-هاي تير ادارة امور ميدان  آموزش

و بنا به دستور فرمانده پادگان برنامه استفاده از ميدان-117ماده و ورزش برحـسب ظرفيـت آنهـا هـاي تيـر آمـوزش

و ابالغ مي  و. گــردد نيازمنديهاي يگان پادگان تنظيم يا براي برنامـه، اين برنامه بنا به موقعيت ممكن است يك ماهه

. مدت بيشتري تنظيم شود

 هاي تير اقدامات عمدة زير به عمل خواهد آمد؛ جهت ادارة ميدان-118مادة

و سرباز درجه(تعيين مسئوليت) الف و آمـد اشـخاص) دار و جلـوگيري از رفـت و حفاظت هر ميدان به منظور نگهداري

. غيرمجاز

و تهيه سنگر، پناهگاه، پرچم انجام اقدامات تأميني الزم از لحاظ)ب و قرمز ارتباط تلفنـي داخـل ميـدان تيـر هاي سبز

. غيره

و تسهيالت مورد احتياج ميدان تير مانند راه پيش)پ و خروج به مبدان هدف بيني وسايل ها، دفتر مدير تيـر، هاي ورود

و غيره . آبريزگاه، آب، آشاميدني
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ي-119ماده مي بنابه دستور فرمانده پادگان و ابـالغ خواهـدك روش جاري تيراندازي كه شامل نكات زير باشد تهيـه

 شد؛ 

مي) الف . گــردد ابالغ به مدير تير سازماني در صورتي كه در سازمان منظور نشده يك نفر معرفي

. تعيين مسئول ميدان تير)ب

.قرق ميدان تير)پ

. مسئول خط آتش)ت

).امنيت زميني يا ساحلي(افسر تأمين امنيت پناهگاه افراد)ث

و درجه)ج  ). كننده هماهنگ(داران كمك مربي افسران مربي

ب)چ و استفاده از هدفه طريقه .ها كار بردن

و پرچم سبز پس از قطع آتش استفاده از پرچم)ح . هاي قرمز در موقع شروع تيراندازي

و شيپورچي–استفاده از بلندگو)خ . شيپور

و خارج ميدانبراقرار شبك)د .ه مخابراتي داخل

و آمبوالنس در هر ميدان تير قبل از شروع تيراندازي حضور پزشك يا پزشك)ذ .يار با وسائل مورد احتياج

تي استفاده از چراغ)ر و قرمز به جاي پرچم در .هاي شبانه اندازيرهاي سبز

.كنترل قرق نزديك در تمام مدت تيراندازي)ز

و بروز حوادثاعالم آتش)ژ .بس در مواقع لزوم

و فشنگ بازديد جنگ)س و شمارش پوكه و تنظـيم صـورت مـصرفي افزار هاي باقيمانده پس از هر مرحله تيرانـدازي

. مهمات تيراندازي شده

و تنظيم صورتجلسه پاك شـده تخريب گلوله)ش و پاك كردن ميدان تير پس از خاتمه هر تيراندازي هاي عمل نكرده

. هاي عمل نكردهن تير از گلولهميدا



 مقررات قانوني به كار گيري سالح
============================================================= 

.م.ن.ق.سو پژوهشآموزش دفتر

86


�

 نامه پاسداري آيين:6پيوست شماره

مي–1مادة و معين : شود پاسدار به منظور انجام وظايف زير انتخاب

و اموال ارتشي) الف . حفاظت تأسيسات

و مراقبت زندانيان)ب . نگهباني

.حفظ انتظامات برابر مقررات)پ

.اداي احترامات نظامي)ت

و لباس عناصر پاسداري-9مادة و تجهيزات : جنگ افزار

مي) الف مي شود جنگ جنگ افزار عناصر پاسداري برحسب وظايفي كه به آنها محول . گيرند افزار

و در صورت لزوم ساير جنـگ جنگ ، طپانچه مسلسل زارهـا بـراياف افزار پاسدار عموماً عبارت است از تفنگ با سر نيزة

مأتقويت، كه مناس . موريت پاسداري باشدب با

 ..... مقررات مربوط به وظايف عمومي–60مادة

: موارد استعمال اسلحه)س

: برد نگهبان در موارد زيرين اسلحه بكار مي

ب-1 و توسط پاسبخش نگهبان ابالغ شده باشدهوقتي كه دستور . كاربردن اسلحه از طرف فرماندهي پاسدار صادر

ج-2 . ان نگهبان در خطر باشددر صورتي كه

. موقعي كه پاسگاه نگهبان در خطر باشد-3

. عابرين به دستور ايست توجه ننمايدياموقعي كه عابر-4

و همچنين در زمان جنگ ممكـن اسـت از طـرف- تبصره و يا در مواقع غير عادي كـه) ف،ر(در مواقع بخصوص

و حفاظت منطقه را عهده  و فرماندهي و يا مناطق ممنوع دار مسئوليت و طـي سلـسله مراتـب است معين العبـور تعيـين

و يا عابرين بدون اتمام حجت تيراندازي نمايند در اين صورت  پاسداري به نگهبانان ابالغ گردد كه به محض رويت عابر

و به قسمتهاي تابعه نيز ابال) ف،ر( .غ نمايدبايد به محض صدور چنين دستوري مراتب را به مقام باالتر گزارش

مي در اجراي اين دستور به منظور جلوگيري از سوء تصادف بين پاسبخش و نگهبانان توصيه هـاي شود كـه سـرعت ها

و نزديك شدن به هم يكديگر را بـه خـوبي  قراردادي عالئم شرطي با دقت خاصي تعيين گردد تا طرفين قبل از رويت

ز و معموالً در اين مورد مخصوص نگهبان و مناسبتر خواهد بوددرك نمايند .وجي تعيين بشوند بهتر



 مقررات قانوني به كار گيري سالح
============================================================= 

.م.ن.ق.سو پژوهشآموزش دفتر

87


	

از) ف،ر(هايي كه عبور به وسيله نگهبانان در پاسگاه: طرز برخورد)ش و يا رئيس پاسـدار ممنـوع اعـالم شـده اسـت

مي اشخاصي كه به محوطه پاسگاه وارد مي نمايند مخصوصاً در شب بايد كلمه عبور شوند يا از آخرين حد نگهباني عبور

و ترتيب آن به شرح زير است : بخواهد

مي-1 : شود در مواقعي كه كلمة عبور دو جزء تعيين شده باشد به ترتيب زير عمل

به-شود عابري به طرف پاسگاه نزديك مي  قدمي محل توقف نگهبـان برسـد در حـالي كـه نگهبـان30 قبل از اينكه

ميسمت لوله اسلحه حاضر به تير خود را به طرف عابر روزا ) ايست(دهد نه كرده است فرمان

. عابر به محض شنيدن فرمان ايست نگهبان بايد فوراً ايست نمايد

؟) كيست(كند سپس نگهبان سؤال مي

. آشنا(دهد عابر در صورت داشتن كلمه عبور جواب مي (

).براي دادن كلمه عبور پيش(دهد بعد نگهبان فرمان مي

و در با اين فرمان عابر به سمت نگهب و بالفاصـله جـزء، قدمي نگهبان متوقف10ان حركت  جزء اول كلمه عبور اعالم

و اجا ميزدوم را نيز اعالم . گيرده عبور

: اجازه مكالمات فقط به قسم زير است: مثال

 آشنا: عابر

. براي دادن كلمه عبور پيش: نگهبان

(عابر ) سرنيزه-چنار:

.پيش به عبور: نگهبان

و مطمئن در مواق-2 عي كه كلمه عبور از سه جزء تعيين شده باشد به منظور اينكه عابرين نيز از هويت نگهبانان مطلع

: شود گردند به ترتيب زير عمل مي

مي)1(مانند قسمت در همين بند عمل  قدمي نگهباني متوقف گرديد جـزء اول كلمـه10شود منتها پس از از آنكه عابر

ميعبور اعالم سپس نگهبان شخ و اجازه عبور و متعاقباً جزء سوم را اعالم . گيرد صاً جزء دوم را ابراز

: اجازه مكالمات فقط به قسم زير است: مثال

 كيست؟- ايست:نگهبان

 آشنا: عابر

.براي دادن كلمه عبور پيش: نگهبان

 چنار: عابر

 سرنيزه 176: نگهبان
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 بوستان: عابر

 پيش به عبور: نگهبان

و صداي خفيف اجرا گردد كـه فقـطر) الف و بدل كردن كلمة عبور مخصوصاً جزء اول وسوم بايد طوري به آهستگي د

. طرفين آنرا بشنوند

چنانچه عابر پس از توقف، كلمه عبور نداشته باشد نگهبان با توجه به دستورات اين آيين نامـه ضـمن نـشانه روي)ب

ط و ميكامل به عابر فوراً پاسبخش را احضار . نمايد بق دستور پاسبخش رفتار

و سـؤال مـي-3 كنـد اگر عده از يك نفر بيشتر تا چند نفر به پاسگاه نزديك شوند نگهبان بـه كليـة آنهـا ايـست داده

و به ترتيب كيست؟ در صورت شنيدن جواب آشنا فرمان مي رفتار)1( بنددهد فقط ارشد عده براي دادن كلمة عبور پيش

ميو در خاتمه سؤا ميل اشخاصي(دهد نمايد آيا همه اين اشخاص با شما هستند؟ درصورت شنيدن جواب مثبت فرمان

و اگر جواب مثبـت) آيا بين اشخاص غريبه نيست؟(كند شدند سؤال مي پس از آنكه نزديك) كه با ايشان هستند پيش 

. دهد شنيد اجازه عبور مي

و با عابرين از جهات مختل-4 و سـپس اگر چندين عابر ف به پاسگاه نزديك شوند كلية آنها را با فرمان ايـست متوقـف

دهد در آن واحد بيش از يك نفرو هيچوقت اجازه نمي. نمايد يك يك يا ارشد آنها را براي دريافت كلمه عبور احضار مي

امبادله اسم عبور بايستي به ترتيبي صورت گيرد كه بقيه. به محل توقف نگهبان نزديك گردد پيبه .درنبن سم عبور

از-5 : ترتيب تقدم احضار براي دريافت كلمة عبور دادن اجازه عبور عبارتند

 پاسـدار بـه داران ها، درجـه ها، گشتي افسر فرمانده، افسر نگهبان، افسر پاسدار، ساير افسران به تريب درجه، پاس بخش

.ترتيب درجه، آشنايان

و-6 و سپسمي) پياده شويد( نقليه سوار باشند نگهبان پس از فرمان ايست فرمان عابرين كه در وسيلهيااگر عابر دهد

مي)1(طبق بند  مي رفتار و نگهبان بسته به ابتكار خود در صورتي كه الزم بداند و يا ارشد عـده نمايد تواند به كلية عده

. كه سوار نقليه هستند فرمان پياده شويد بدهد

و قبالً دستوراتي درمورد ساعت تقريبي ورود عده مزبور اگر عابرين يك قسمت-7 نظامي تحت فرماندهي يك نفر باشد

و دادن ايست مانند بند و نگهبان نيز در انتظار ورود باشد پس از ورود عده مي)1(داده شده باشد و اگر دستور اقدام نمايد

آ  نهـا قبـل از اينكـه اجـازه عبـور صـادر نمايـد قبلي در مورد ورود قسمت نظامي نداشته باشد به محض متوقف كردن

و اجازه عبور احضار مي .نمايد پاسبخش را براي كسب تكليف

و يـا در مواقعي كه گشتي-8 و پناهگـاه و نگهبانان متحرك به همديگر برخورد نمايند طرفين ضـمن اخـذ موضـع ها

مي)1(وضعيت مناسب به ترتيب بند  .نمايند رفتار
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به-9 و طبـق باتوجه كلية موارد فوق اگر نگهبانان در موارد برخوردها هر نوع ترديدي پيدا نمايند پاسبخش را احـضار

.نمايند دستور پاسبخش رفتار مي

مي-61مادة : نمايند بازرساني كه به اتفاق پاسبخش از نگهبانان بازديد

و درصورتي كه بازرسان راجع به وظايف نگهباني سئواالتي بنمايند نگهبا نان موظف هستند كه درجواب وظايف عمومي

.خصوصي خود را بيان نمايند

 ... بردن زندانيان-74ماده

: مراقبين در موارد زير حق استعمال اسلحه دارند-8

 در مورد حفظ جان خود) الف

 برعليه زنداني فراري)ب

و نگهبانان زندان-9 نم، مراقبين و اسلحه مربوطه را اخذ و برگ مي ساز و از هرآماده انجام وظيفه .گردند وده

: مقررات مربوط به مراقبت زندانيان-75ماده

مي) الف باشد كه استمداد با طرق ديگري براي جلوگيري از فرار زنداني تيراندازي برعليه زنداني فراري درصورتي مجاز

دهـد درصـورتي تمـرد زنـداني بـه قـسمي براي مراقب امكان نداشته باشد در اين صورت دو مرتبه اخطار ايـست مـي 

.المقدور به نقاط پايين بدن اصابت كند نمايد كه حتي تيراندازي مي

در مواقع بروز اغتشاش يا هرنوع عدم نظم، مراقبين زندانيان در حدود توانايي خود اقدامات الزم جهت استقرار نظم)ب

.آورندو جلوگيري از فرار زندانيان را به عمل مي

و ساعت كار آنهـا از افـسر1مراقبين زندانيان محكوم به حبس جنايي درجه)ج  بايد دستورات كافي راجع به ميزان كار

و پس از پايان كار، آنهـا را و مسئوليت دارند كه زندانيان كارهاي محوله را انجام دهند زندان يا معاون او دريافت دارند

و بهره كار را به  و تحويل داده ميبرگردانند .نمايد ارشد مراقبين گزارش

را)د و كنتـرل آنهـا و همچنين هـدايت و نگهداري، زندانيان را نگهبانان زندان يا مراقبين بايد قواعد مربوط به مراقبت

.دقيقاً به كار برند
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و وظـايف شـوراي امنيـت كـشور:7پيوست شماره از قانون تعيين حدود اختيـارات

 8/6/1368مصوب 

ميشو-13ماده : گردد راي استان از افراد زير تشكيل

) رييس شورا(استاندار-1

و اجتماعي استانداري-2 ) معاون شورا( مديركل سياسي

 فرماندة نيروي انتظامي استان-3

 مدير كل اطالعات استان-4

 فرماندة سپاه پاسداران-5

) درصورت وجود(فرماندة نظامي استان-6

ويمد-7  يركل دادگستري يا معاون

و نيز مسايل از وظايف اصلي شوراي تأمين استان مي توان به مسئوليت اتخاذ تصميم درخصوص كلية موضوعات امنيتي

و تدوين سياست  و تهيه و قضايي مرتبط با امنيت استان هاي عام امنيتي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، تبليغي

و ارائه آن به شوراي امنيت كشور براي تصويب اشاره كرد استان در چارچوب سياست .هاي عام امنيتي كشور

و بـه شوراي تأمين شهرستان از مسئوالن نهادهاي مشابه با شوراي تأمين استان در سطح شهرستان، تشكيل مي گردد

.جاي استاندار، فرماندار رياست شورا برعهده دارد

و ميوظايف شوراي تأمين شهرستان، همان .باشد ظايف شوراي تأمين استان، ليكن در سطح محدودتري

از-6ماده : شوراي تأمين استان مركب خواهد بود

).رئيس شورا( استاندار-1
و فرمانده سپاه پاسداران ناحيه مستقر در مركز-2  فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي منطقه در مركز منطقه

.استان
.اني استان رئيس شهرب-3
).باالترين مقام ژاندارمري در استان( فرمانده ژاندارمري استان-4
).در صورت وجود( فرمانده نظامي در استان-5

. در صورتي كه چند نيروي نظامي در استان وجود داشته باشد همه فرماندهان شركت خواهند نمود- تبصره
).در صورت وجود( سرپرست كميته انقالب اسالمي استان-6
. مسؤول كل اطالعاتي در استان-7

مي-تبصره و دادستان انقالب را براي شركت در شوراي تأمين استان دعوت نمايد استاندار .تواند دادستان استان
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 از قانون مجازات اسالمي:8پيوست شماره
 كليات) الف

بر-2ماده مي هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون .گردد اي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب

 امر آمر قانوني)ب

: شود اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است، در موارد زير جرم محسوب نمي-56ماده

و خالف شرع هم نباشد-1 .درصورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده

.ي قانون اهم الزم باشدرتي كه ارتكاب عمل براي اجرا درصو-2

و مأمور بـه مجـازات مقـرر در قـانون-57ماده  هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر

و به تصور اين كه قانوني است اجرا كرده باشـد، محكوم مي شوند ولي مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول

شدفقط به پرداخت ديه يا ضم .ان مالي محكوم خواهد

 دفاع مشروع)ج

در-61ماده و يا آزادي تن خود يا ديگري و يا مال خود يا ديگري و يا ناموس  هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض

و يا خطر قريب الوقوع، عملي انجام دهد كه جرم باشد، درصورت اجتمـاع شـرايط زيـر قابـل برابر هرگونه تجاوز فعلي

م و : جازات نخواهد بودتعقيب

و خطر متناسب باشد-1  دفاع با تجاوز

.عمل ارتكابي بيش از حد الزم نباشد-2

و خطر مؤثر واقع-3 و يا مداخلة قواي مذكور در رفع تجاوز توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت، عمالً ممكن نباشد

.نشود

ي– تبصره و و يا عرض و يا آزادي تن ديگري جايز است كـه او نـاتوان از دفـاع وقتي دفاع از نفس يا ناموس ا مال

و نياز به كمك داشته باشد .بوده

و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خـود باشـند، دفـاع محـسوب-62ماده  مقاومت در برابر قواي تأميني

و حسب ادله نمي و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفة خود خارج شوند

و ناموس گردد، در اين صورت دفاع، جايز است .آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض

بي– 616ماده بي درصورتي كه قتل غيرعمد به واسطة مباالتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت احتياطي يا

و نيـز بـه پرداخـت ديـه نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظاما  ت واقع شود، مسبب به حبس از يك تـا سـه سـال

.درصورت مطالبه از ناحية اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد
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و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شـخص ديگـري واقـع– 625ماده و جرح  قتل

شود مشروط براينكه دفاع، متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد كب، مجازات نمي شود، با رعايت مواد ذيل، مرت

.كرده است مي

 مقررات اين ماده درمورد دفاع از مال غير درصورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غيـر بـه عهـدة دفـاع– تبصره

.كننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد

كه– 626ماده مي درمورد هرفعلي شود ولـو اينكـه از مـأموران مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب

.دولتي صادر گردد، هرگونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود

كه– 627ماده : دفاع در مواقعي صادق است

ب) الف .اشدخوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قراين معقول

.دفاع متناسب با حمله باشد)ب

م)ج .سر نباشديتوسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات،

و ديگر ضابطان دادگستري، در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خـود-628ماده  مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي

ا باشند، دفاع محسوب نمي و قـراين شود ولي هرگاه اشخاص مزبور و برحـسب ادلـه ز حدود وظيفة خـود خـارج شـوند

درض يا مال گـردد، در ايـن صـورت دفـاع موجود، خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عر

.مقابل آنها نيز جايز است

و جرح)د  قتل

 عمد، شبه عمد، خطا: قتل نفس بر سه نوع است– 204ماده

عم-205ماده مي قتل و اولياي دم توانند با اذن ولي امر، قاتل را با رعايتد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است

و ولي امر مي .تواند اين امر را به رييس قوه قضاييه يا ديگري تفويض نمايد شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند

: قتل در موارد زير قتل عمدي است– 206ماده

ك) الف آنه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارد خـواه مواردي

.كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود

.مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد)ب

ك)ج و كاري را كه انجام مي مواردي دهد نوعاً كشنده نيست ولـي نـسبت بـه طـرف براثـره قاتل قصد كشتن را ندارد

و قاتل نيز به آن آگاه باشد و امثال آنها، نوعاً كشنده باشد و يا ناتواني يا كودكي و يا پيري .بيماري
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و اگر مستحق قتل باشد قاتـل قتل درصورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد-226ماده

.بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند

مي– 295ماده : شود در موارد زير ديه پرداخت

مي) الف و آن درصورتي است كه جاني نه قـصد جنايـت قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي محض واقع شود

و  و به نسبت به مجني عليه را داشته باشد  نه قصد فعل واقع شده براو را مانند آن كه تيري را به قصد شكاري رها كند

.شخص برخورد نمايد

مي)ب را قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي شبيه عمد واقع و آن درصورتي است كه جاني قصد فعلـي شود

مج كه نوعاً سبب جنايت نمي  و قصد جنايت را نسبت به ني عليه نداشته باشد مانند آنكـه كـسي را بـه شود داشته باشد

و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشـرتاً بيمـاري را بـه قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي  شود بزند

و اتفاقاً سبب جنايت براو شود .طور متعارف معالجه كند

.مواردي كه جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايز نيست)ج

و نابالغ به منزلة خطاي محض است جنايت-1ره تبص و شبه عمدي ديوانه .هاي عمدي

و اين امـر بردادگـاه-2تبصره  درصورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بدون بكشد

و يا مهدورالدم نبوده است، قتل به و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه، مورد قصاص منزلة خطاي شـبه عمـد ثابت شود

و ديه از او ساقط است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص .است

بي-3تبصره بي هرگاه براثر و عدم رعايت مقررات مربوطـه بـه امـري، قتـل يـا احتياطي يا مباالتي يا عدم مهارت

م  و يا جرح، اي اتفاق نمي شد حادثه قررات رعايت مي ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن و يا ضرب افتاد، قتل

.در حكم شبه عمد خواهد بود

و تيـراو بـه انـسان– 296ماده  در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشـته باشـد

مي بي .شود گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب

و هـيچ– 332ماده گونـه هرگاه ثابت شود كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيرانـدازي كـرده

و يا مصدوم مهدورالدم نبوده، ديهلتخلف از مقررات نكرده است، ضامن دية مقتو  و جز مواردي كه مقتول  نخواهد بود

.المال خواهد بود به عهدة بيت
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 مجمـع تـشخيص مـصلحت نظـام دربـاره 28/10/1381صوبه مورخم:9وست شماره پي

و ارز مـصوب8تفسير ماده  قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال

: موضوع استفساريه12/2/1374

و ارز مـصوب-8ماده  مجمـع تـشخيص 12/2/1374قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجـع بـه قاچـاق كـاال

، بعضي از محاكم مرتكبان قاچاق خارج از مبادي. ها موجب گرديده است استنباطات مختلفي را در دادگاهمصلحت نظام

و كاالي مكشوف را مسترد مي  و برخي از محاكم با التفات به قسمت اخير ماده مذكور را تبرئه  قانون مجازات45نمايند

ر كه كاالي قاچاق بدست آيد آن را مشمول حكم با اصالحات بعدي، در هر كجاي كشو 1312مرتكبين قاچاق مصوب

و مرتكبان را محكوم مي .مستدعي است نظر تفسيري مجمع در خصوص ماده مذكور اعالم گردد. نمايند قوانين قاچاق

:نظر تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام

و ارز مـصوب)8(ماده  مجمـع تـشخيص 12/2/1374 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجـع بـه قاچـاق كـاال

و ناظر بر و منحصر به مرزهاي عادي نيست و ويژه بوده مصلحت نظام، ناظر به كليه مبادي ورودي كشور اعم از عادي

و ساير مواد قانوني مربوط به احكام قاچاق نمي و كاال تعريف قاچاق كاال و محدوديتي در احكام ساير قوانين قاچاق باشد

د.كند ايجاد نمي  و هشتم دي تفسير فوق و يـك مجمـعر جلسه روز شنبه مورخ بيست و هـشتاد و سيـصد ماه يكهـزار

.تشخيص مصلحت نظام، به تصويب رسيد
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و قاچاقچيـان مـسلح:10پيوست شماره و مهمـات قانون تشديد مجازات قاچاق اسـلحه

 26/11/1350مصوب 

و مواد منفج-1ماده و مهمات جنگي و تفنگ شكاري ممنوع اسـت وارد يا خارج كردن اسلحه و فشنگ و محترقه ره

و چنانچه  يك يا چند نفر بدون اجازه يكي از اشياء مـذكور را وارد يـا خـارج كننـد حـسب مـورد بـه مگر با اجازه دولت

:شوند مجازاتهاي زير محكوم مي

 مقاومت مسلحانه نمايند بـه هرگاه مرتكب يا مرتكبين كه الاقل يك نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قواي دولتي-1

و اگر مقاومت ننمايند به تا اعدام . سال15حبس با كار از سه

از-2 و مواد منفجره به حبس با كار و مهمات جنگي  هرگاه مرتكب يا مرتكبين هيچيك مسلح نباشند در مورد اسلحه

و در مورد ا سه تا ده سال و مواد محترقه به حبس عادي و فشنگ شكاري .ز سه ماه تا سه سالتفنگ

و بـه-1تبصره  مـاموران كساني كه هنگام ورود به كشور يكي از اشياء مذكور در اين ماده را با خود داشـته باشـند

مي مربوط اعالم نمايند مشمول و در مورد اشيايي كه همراه دارند طبق مقررات مربوط اقدام .شود مقررات اين ماده نبوده

اس-2تبصره و انواع و شكاري كه مشمول مقررات اين قانون است از طـرف وزارت جنـگ تعيـين لحه سرد جنگي

.شود اعالم مي

به-2ماده و يا مخفي كردن يا ساختن هر يك از اشياء مذكور در ماده يك و نقل و فروش يا نگهداري يا حمل  خريد

و د طور غير مجاز ممنوع است مي2ر بند مرتكب حسب مورد مشمول مقررات مذكور .باشد ماده يك

و فروش هر نوع اسلحه مجاز ممنوع اسـت مگـر بـا اجـازه- تبصره و تعمير يا خريد  اشتغال به كسب براي ساختن

مي متخلفين به حبس. وزارت جنگ .شوند عادي از سه ماه تا سه سال محكوم

آن-3ماده ممنوع يا در انحصار دولت يا موكول به اجـازه هرگاه يك يا چند نفر جنس يا نقودي را كه صدور يا ورود

در صورتي كه مرتكب يا مرتكبين كه الاقل يك نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قواي دولت است مسلحانه قاچاق كنند 

و اگر  مقاومت ننمايند به به حس با كار از سه تا ده سـال محكـوم دولتي مسلحانه مقاومت نمايند به حبس دائم يا اعدام

.شونديم
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 هرگاه براي ارتكاب بزه مندرج در اين ماده با توجه به نوع جنس مورد قاچاق به موجب قوانين ديگر كيفر-1تبصره

مي شديدتري مقرر شده باشد .شود مرتكب به كيفر اشد محكوم

و تعيين-2تبصره جريمه نقـدي طبـق در تمام موارد مذكور در اين قانون دادگاه نسبت به ضبط مال مورد قاچاق

.خواهد نمود قوانين مربوط رأي مقتضي صادر

و مباشر-3تبصره  در مورد جرائم موضوع اين قانون هرگاه ثابت شود كه مال مورد قاچاق متعلق به ديگري است

د اين قـانون خواهـ3و1باشند عالوه بر مباشر صاحب مال نيز حسب مورد مشمول مواد يا مباشرين عامل صاحب مال

.بود

و قبل از كشف قضيه يكي از متهمـين-4ماده  در جرائم مربوط به اين قانون هرگاه بيش از يك نفر مداخله داشته

را تعقيب را از وقوع جرم ماموران و يا ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيـب سـايرين مسبوق نموده

و يا  م مامورانفراهم نمايد مي ؤثري در كشف جرم دولت را به نحو و راهنمايي كند دادگاه توانـد او را از مجـازات كمك

.معاف نمايد

و ماده43 مقررات ماده-5ماده و رسيدگي به 411 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و كيفر ارتش ملغي  قانون دادرسي

.هاي نظامي خواهد بود صالحيت دادگاه جرائم مندرج در اين قانون در
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ــماره ــت ش ــاه:11پيوس ــي دادگ ــين دادرس ــانون آي ــالب از ق و انق ــومي ــاي عم  ه

 1378در امور كيفري مصوب

و-1ماده و تعقيـب مجرمـان و تحقيق جـرائم و مقرراتي است كه براي كشف  آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول

و و صدور رأي و نحوه رسيدگي و تعيين وظايف و اجراي احكام . اختيارات مقامات قضايي وضع شده استتجديد نظر

و بـازجويي-15ماده و تعليمات مقام قـضايي در كـشف جـرم  ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت

و داليل و حفظ آثار و اجراي تصميمات قضايي بـه مقدماتي و ابالغ اوراق و مخفي شدن متهم و جلوگيري از فرار جرم

م ازيموجب قانون اقدام و عبارتند :نمايند

. نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران-1

و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان-2 . رؤسا

و در محـدوده وظـايف ماموران-3  نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي كه به موجب قـوانين خـاص

مي محوله ضابط دادگستري .شوند محسوب

را-4  ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي

.به آنان محول كند

و-5 ميماموران مقامات .شوندي كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب

ا- تبصره و مورد اعتماد قاضي باشند گزارش ضابطين در صورتي معتبر .ست كه موثق

در صورت تخلف بـه سـه مـاه تـا يكـسال. ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي را اجرا كنند-16ماده

و يا از شد انفصال از خدمت دولت .يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند

و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايف-17ماده ي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حـوزه رياست

.قضايي است

و-18ماده  ضابطين دادگستري به محض اطالع از وقوع جرم، در جرائم غير مشهود مراتب را جهت كـسب تكليـف

مي اخذ دستور الزم به مقام ذي و در خصوص جرائم مشهود تمامي اقدامات الزم را به منظـ صالح قضايي اعالم ور كنند

و جلوگيري  و داليل جرم و عالئم و آثار و ادوات را حفظ آالت و تحقيقـات مقـدماتي و يا تبـاني، معمـول از فرار متهم

و بالفاصله به اطالع مقام قضايي مي .رسانند انجام

م-19ماده و تعقيب و ادله وقوع آن و حفظ آثار از تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم تهم

مي بدو پيگرد قانوني تا تسليم .ضابطين دادگستري حق اخذ تأمين از متهم را ندارند. گيرد به مرجع قضايي صورت
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و در مدتي كه مقام قضايي تعيـين مـي-20ماده نمايـد نـسبت بـه انجـام ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت

و تكميل پرونده اقدام  ع. كنند دستورات و يا تكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هـر مـاه چنانچه بهر لت اجراي دستور

ايـن)16(متخلف از اين امر به مجـازات مقـرر در مـاده.گزارش آنرا با ذكر علت به مقام قضايي ذي ربط ارسال نمايند 

.قانون محكوم خواهد شد

مي-21ماده :شود جرم در موارد زير مشهود محسوب

و يا بالفاصله جرمي كه در مرئ-1 و منظر ضابطين دادگستري واقع شده  ياد شده در محل وقوع جرم حضور ماموراني

.بالفاصله پس از وقوع مشاهده كنند يافته يا آثار جرم را

و يا مجني عليه بالفاصـله پـس از وقـوع جـرم شـخص در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده-2 اند

.نمايد جرم معرفيمعيني را مرتكب 

و داليل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب-3 و آثار واضحه يا اسباب  بالفاصله پس از وقوع جرم عالئم

.محرز شودو داليل ياد شده به متهم

.شود در صورتي كه متهم بالفاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير-4

ــرم ورود-5 ــوع ج ــس از وق ــاحبخانه بالفاصــله پ ــه ص ــواردي ك ــاموران در م ــد م ــا نماي ــود تقاض ــه خ ــه خان . را ب

. وقتي كه متهم ولگرد باشد-6

و يا اطالعات ضابطين دادگستري از منابع موثق نباشد قبل-22ماده و امارات وقوع جرم مشكوك بوده  هرگاه عالئم

تحقيقات الزم را بدون اينكه حق دستگيري يا ورود به منزل كسي را داشته باشند به عمـلي،از اطالع به مقامات قضاي

و نتيجه را به مقامات ياد شده اطالع مي .دهند آورده

 در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صالحيت مقام قضايي محل خارج است، مقام قـضايي محـل-23ماده

ال و هر تحقيقي كه براي كشف جرم الزمزممكلف است كليه اقدامات و فرار متهم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم

و نتيجه اقدامات خود را سريعاً .قضايي صالح اعالم نمايد به مقام"بداند به عمل آورده

مي در مورد اشخاصي كه رسيدگي به جرائم آنان در صالحيت دادگاه-تبصره م مراتـب باشد ضـمن اعـال هاي مركز

و داليل جرم جمع و منحصراً آثار .بالفاصله به مركز ارسال خواهد گرديد آوري

مي-24ماده رسانند، در صورتي كـه مرجـع ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطالع مرجع قضايي صالح

را  مي مذكور اقدامات انجام شده مورد ضابطين مكلفند بـه دسـتور مقـام تواند تكميل آن را بخواهد، در اين كافي نيافت

و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل  و آورند، ليكن نمي قضايي تحقيقات توانند متهم را در بازداشـت نگهدارنـد

با ذكر داليل بالفاصـله چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد 

و حداكثر تا مدت كتباً به مته  مي)24(م ابالغ شود و در اولين فرصـت ساعت توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده
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و يـا بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطالع مقام قضايي برسانند مقام قضايي در خـصوص ادامـه بازداشـت

، اماكن همچنين. نمايد آزادي متهم تعيين تكليف مي  و جلب اشخاص در جرائم غير مشهود بايد با تفتيش منازل و اشياء

.طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از

حق ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده-25ماده و ديگر اند به وي تسليم نموده

مي داخله ندارند، مگر به دستورم و يا مأموريت جديدي كه از طرف وي به آنان ارجاع .شود مقام قضايي

و جلوگيري از فرار يـا پنهـان شـدن يـا- 132ماده و حضور به موقع وي، در موارد لزوم  به منظور دسترسي به متهم

از تباني با ديگري، قاضي مكلف : قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايداست پس از تفهيم اتهام به وي يكي

. التزام به حضور با قول شرف-1

و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله-2 و اجراي حكم . التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه

.الكفاله اخذ كفيل با وجه-3

و غير منقولنامه بانك اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت-4 .ي يا مال منقول

. بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون-5
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دسـتورالعمل تـشكيل يگانهـاي حفاظـت در دسـتگاههاي كـشوري:12پيوست شماره

 فرماندهي معظم كل قوا5/4/1379مصوب 

نيروي انتظامي جمهـوري اسـالمي«ه جايب» ناجا«،»يگان حفاظت« به جاي» يگان« در اين دستورالعمل-1

» قانون مقررات استخدامي نيروي انتظـامي جمهـوري اسـالمي ايـران« به جاي» مقررات استخدامي ناجا«،»ايران 

و امور داخلي مجلس شوراي اسالمي،27/4/74) آزمايشي( مصوب قانون« به جاي» قانون ناجا« كميسيون شوراها

و27/4/69مصوب»ي اسالمي ايران نيروي انتظامي جمهور  كل« مجلس شوراي اسالمي سـتاد« به جـاي» ستاد

مي» كل نيروي مسلح  .شود استفاده

و وزارت نهادها، سازمان-2 و يا ويژگي خاص، نيازمند يگان حفاظت باشـند، خانه ها ها كه به لحاظ اهميت، گستردگي

ت مي شكيل يگان حفاظت نمايند درصورتي كه ضرورت تشكيل يگان حفاظـت توانند مطابق اين دستورالعمل درخواست

.به تصويب نرسيد، حفاظت آنها كماكان توسط ناجا تأمين خواهد شد

مي-3 و وظايف آنها به شرح ذيل و تعيين مأموريت : باشد نحوة تشكيل يگانها

و وظـ-1-3 و ساختار كلي، مأموريـت و ناجـا دستگاه متقاضي، درخواست ايجاد يگان ايف يگـان را بـه وزارت كـشور

.نمايد منعكس مي

ذي( وزارت كشور پس از اخذ نظر ناجا-2-3 نتايج بررسي خود را به همـراه نظـر ناجـا،) ربطو عنداللزوم ساير مراجع

مي جهت تصميم .دهد گيري به ستاد كل ارائه

و وظـايف آن بـه تـصويب ريـيس سـتاد كـل درصورت موافقت ستاد كل با ايجاد يگان، ساختار كلي، مأمو-3-3 ريت

.رسد مي

و در حـدود آن دسته از كاركنان يگان-4-3 ها كه حسب تأييد ناجا، آموزش الزم را ديـده باشـند، در حـوزة مأموريـت

.شوند وظايف خود، ضابط دادگستري محسوب مي

مي) گاردها(يگانهاي حفاظت موجود: تذكر نم نيز .ايندبايست به شرح فوق عمل

و استخدامي يگان-4 و ضوابط اداري مي تابعيت و كاركنان آنها بصورت ذيل : باشد ها

ذي يگان-1-4 مي ها در شرايط عادي در تابعيت دستگاه و در شرايط خاص به تشخيص ستاد كل نيروهـاي ربط باشند

و يا شوراي امنيت كشور، تحت كنترل عملياتي ناجا قرار مي .گيرند مسلح

و استخدامي كاركنان يگان-2-4 مي) به غير از كاركنان نيروهاي مسلح(ها مقررات اداري .باشد مقررات جاري دستگاه

مي-3-4 و پس از بررسي در وزارت كشور به تصويب ستاد كل .رسد دستورالعمل انضباطي يگانها با پيشنهاد ناجا

كه-4-4 و بخشي از كاركنان يگانها به تشخيص ناجا به صـورت قطعـي بايـستي از كاركنـان ناجـا فرماندهان يگانها

و سهمية مصوب، تحت ضوابط ماده  و تبصره85باشند، برمبناي جداول آن مقررات استخدامي ناجا خدمت تحـت(هاي

مي) امر .شوند توسط ناجا تامين

و عملياتي يگانها برعهدة دستگاههاي كشو كلية هزينه-5-4 .ري استهاي اداري نيروي انساني
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مي-5 و وزارت كشور در ارتباط با يگانها به شرح ذيل .باشند وظايف خاص ناجا

و انتظامي يگان–1-5 و تصويب ها در چارچوب سياست خط مشي كلي حفاظتي هاي ابالغي ستاد كل با پيشنهاد ناجا

. گردد شوراي امنيت كشور تعيين مي

و ابالغ مي هاي حفاظتي انت خط مشي اجرايي برنامه-2-5 و ناجـا بـر اجـراي آن نظـارت ظامي، توسط ناجا تهيه شـود

. نمايد مي

ها، بر مبناي ساختار كالن مصوب ستاد كل، پس از پيشنهاد توسط ناجا كـه بـا همكـاري ساختار سازماني يگان-3-5

مي سازمان ذي . بايست به تأييد وزير كشور برسد ربط تهيه شده،

و نشان-4-5 ذي هاي يگان لباس، عالئم ربط با پيشنهاد ناجا بـه تـصويب وزيـر كـشور ها، پس از كسب نظر سازمان

. رسد مي

و تجهيز تخصصي يگان-5-5 و85 مـاده1ها بـا رعايـت تبـصرة آموزش حفاظتي، تسليح  قـانوني اسـتخدامي ناجـا

مي باهمكاري دستگاه ذي حف ربط بر عهده ناجا و صدور مجوز حمـل سـالح نيـز توسـط و پـس از اسـتعالم باشد اناجـا

ذي صالحيت از حراست سازمان مربوط صورت مي . ربط است گيرد، ساير امور حفاظت اطالعات بر عهده حراست

ذي فرماندهان يگان-6-5 از ها از ميان پرسنل انتظامي يا نظامي با هماهنگي دستگاه ربط توسط فرمانـده ناجـا، پـس

.شوند اعالم موافقت ستاد كل، نصب مي

مي179و 165 ضوابط اجراي مواد-6 . باشد قانون برنامة سوم توسعه نيز همين دستورالعمل

و فرماندهي كل قوا رسيد، از آن تاريخ الزم5/4/79 اين دستورالعمل در تاريخ-7 االجرا به تصويب مقام معظم رهبري

و اصالح آن ستاد كل مي و مرجع تفسير . باشد بوده
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و شكاري موضوع تبـصره:13پيوست شماره  مـاده2فهرست انواع اسلحه سرد جنگي

و قاچاقچيان مسلح مورخه و مهمات 14/9/89يك قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه

 14/9/1389: تاريخ 71/111/2/252/24206: شماره

و شكاري  اعالم انواع اسلحه سرد جنگي

 سالم عليكم

ب و آل محمد با صلوات )ع(ر محمد

و2به موجب تبصره: رساند با احترام، بااستحضار مي و مهمـات  ماده يك قانون تـشديد مجـازات قاچـاق اسـلحه

و 1354آن قانون مصوب)1( ماده2و قانون اصالح تبصره 1350قاچاقچيان مسلح مصوب ، انواع اسلحه سـرد جنگـي

و محترقه از طر و مواد منفجره پششكاري و مي.ن.ف وزارت دفاع و اعالم .شودم تعيين

و شكاري در روزنامه رسمي مورخ . ابالغ گرديـد 23/11/1353در اجراي قانون مذكور فهرست انواع اسلحه سرد جنگي

هاي جديد، مصاديق سالح سرد تغييـر كـرده بطـوري كـه درحـال سال گذشته با ورود تكنولوژي35نظر به اينكه طي

ه  و شوكرهاي الكتريكي مختلف كه كارايي قابل مالحظه مچون افشانهحاضر اقالمي اي هـم دارنـد بعنـوان هاي گازي

و طي سالهاي اخير نيروي انتظامي در مواجهـه بـا متخلفـان ايـن اقـالم سالح سرد در سطح وسيعي استفاده مي  شوند

و( ) واردات، توزيع، حمل، استفاده آو... رده ولي مراجع قضايي بدليل اينكه نام اين اقالم اقدامات پيشگيرانه خود را بعمل

كه2در فهرست موضوع تبصره   ماده يك قانون مورد اشاره درج نشده است از پيگيري قضايي خودداري كرده، بطوري

.مشكالت امنيتي متعددي در اين خصوص بوجود آمده است

و به استناد تبصره ف2لذا باتوجه به اهميت موضوع الذكر، خواهشمند است دستور فرماييد، فهرسـتوق ماده يك قانون

و محترقه بشرح پيوست جهت ابالغ به سازمان  و مواد منفجره و شكاري  هاي ذيربط در روزنامه انواع اسلحه سرد جنگي

. رسمي منتشر گردد

و پشتيباني نيروهاي مسلح  وزارت دفاع

 سرتيپ پاسدار احمد وحيدي
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ت و قاچاقچيان مـسلح مـصوب2بصره در اجراي و مهمات  26/11/1350 ماده يك قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه

و پشتيباني نيروهـاي و محترقه بشرح زير از طرف وزارت دفاع و مواد منفجره فهرست انواع اسلحه سرد جنگي شكاري

: گردد مسلح اعالم مي

: سالح سرد جنگي) الف

بر-7 و انواع كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يـا مـشابه روي اسلحه انواع سرنيزه قابل نصب هاي جنگي

.آنها

مي هاي اشك افشانه-8 و بلند مدت .گردد آور گاز در انواع مختلف كه منجر به اختالس تنفسي كوتاه

.هاي گازي تهوع آور، خواب آور، بيهوش كننده افشانه-9

ميشوكرهاي الكتريكي در انواع مختلف كه منج-10 .گرددر به اختالل عصبي

و كلت بادي يا گازي شبه سالح-11 ) اسلحه بادي شبيه سالح جنگي( انواع مختلف تفنگ

 هاي بيولوژيكي هاي آلوده به ميكروب انواع پرتاب كننده سوزن-12

:سالح شكاري)ب

و گلوله زن در انواع مختلف انواع تفنگ-1 .هاي شكاري ساچمه زن

و مخصوص شكار حيوانات آبزيهاي انواع اسلحه-2 . بيهوش كننده جانداران

)م.م6/9 الي6/5( اينچ38 الي22و تپانچه خفيف با كاليبرهاي انواع تفنگ-3

و ثابت ساچمه زن با كاليبر-4 .م.م12 انواع تفنگ ورزشي اهداف پروازي

 مواد منفجره)ج

) معدن( باروت سياه-1

 فتيله كندسوز-2

ه انفجاري فتيل-3

 آنفو-4

و اسالري(هاي انفجاري امواسيون-5 ) امواليت

 ديناميت-6

 انواع پوسترها-7

و غيرالكتريكي انواع چاشني-8  هاي الكتريكي

و نمك-9 آن اسيد پيكريك و استرهاي  ها
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 انواع پودر آذر-10

و ميخ انواع گلوله-11  كوب هاي مشبك كاري

آل-12 تي(ي نيتره شده انواع تركيبات ) نيتروسلوز، نيتروگلسيرن، تي ان

و غيرالكتريكي تأخيري يا آتي انواع چاشني-13 .هاي الكتريكي

: انواع مواد محترقه)د

 باروت شكاري-1

و سنگين-2  انواع اقالم نورافشاني سبك

 فسفر سفيد، قرمز-3

و اكسيد سرببه%60 انواع پراكسيدهاي معدني از قبيل آب اكسيژنه-4  باال، پراكسيد، پتاسيم

. انواع پراكسيد آلي از قبيل بنزوئيل پراكسيد، استيل پراكسيد-5

و پركلرات پتاسيم انواع پركلرات-6 .ها از قبيل پركلرات آمونيم

و كلرات انواع اكسيد كننده-7 .هاي قوي از قبيل نيترات، آمونيم
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بن:14پيوست شماره  مصاديق 1387 قانون مجازات اسالمي الحاقي 651 مادة3د تبصرة

:سالح را به شرح زير دانسته است

).مصداقي است(باشد منظور از سالح مذكور در اين بند موارد ذيل مي

و نارنجك-1  انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ

و گرم از قبيل قمه،شمشير، كارد، پنجها-2  بوكس نواع اسلحة سرد

و مصداقي استدر اين . جا هم تمثيلي

و سرنيزه-3 هاي قابـل انواع اسلحة سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگرهاي متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آنها

.نصب بر روي تفنگ

و تفنگ زني، تفنگ هاي ساچمه انواع اسلحة شكاري شامل تفنگ-4 هـاي شـامل هاي مشمول بيهوش كردن جانداران

آ .بزيانشكار كردن



 مقررات قانوني به كار گيري سالح
============================================================= 

.م.ن.ق.سو پژوهشآموزش دفتر

106

���

و اصـالح قـانون بـه كـارگيري سـالح در نويس پيش:15پيوست شماره اليحه بازنگري

 1387دبيرخانه شوراي امنيت كشور مورخ 

 بـا حـضور 1373 نيروهاي مسلح در موارد ضروري مـصوب سـال مامورانبازنگري در قانون به كارگيري سالح توسط

ذي نمايندگان دستگاه و هاي و پشتيباني نيروهـاي مـسلح، وزارت دادگـستري، ربط از جمله زارت اطالعات، وزارت دفاع

ستاد كل نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسالمي ايـران، سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي، نيـروي انتظـامي، وزارت 

و امور مجلس(كشور (و نمايندگان اداره امنيتي به شرح ذيل مورد موافقت قرار گرفت) معاونت حقوقي ارد جديـد بـهمو:

و خط دار چاپ شده است )شكل پر رنگ

و جلوگيري از فرار متهم يا مجرم ماموران-1ماده و امنيت و افراد مسلح موضوع اين قانون كه به منظور استقرار نظم

و اجراي احكام قضايي، حفاظت از شخصيتو يا در مقام ضابط قوه و كشف جرايم و تحقيق ت ها، امني قضاييه به تفتيش

و يا ساير مأموريت و اطالعاتي و اقدامات امنيتي مي پرواز و به كارگيري سالح باشند موظفند هاي محوله، مجاز به حمل

و مقررات اين قانون را رعايت نمايند . به هنگام به كارگيري سالح در موارد ضروري كليه ضوابط

و ماموران: تبصره هاي مسئول طبـق ساير افرادي كه توسط دستگاه مسلح وزارت اطالعات در اجراي وظايف قانون

و همكاري با نيروهاي نظـامي  و-ضوابط قانون براي انجام برخي از اقدامات خاص از قبيل حفاظت شخصي  انتظـامي

مي امنيتي مسلح مي . باشند شوند، در مورد به كارگيري سالح مشمول اين قانون

:ي بايد شرايط زير را داشته باشندو افراد مسلح موضوع اين قانونماموران:2ماده

و رواني متناسب با به كارگيري سالح-1 . سالمت جسماني

. هاي الزم در راستاي وظايف محوله داشتن آموزش-2

مي-3 . شود تسلط كامل دربه كارگيري سالحي كه در اختيار آنها گذارده

به-4 و مقررات مربوط . سالحي كارگيربهآشنايي كامل به قانون

 را طبـق ضـوابط همـان4و2،3 مسئول تسليح كننده بايستي زمينه تحقق موارد منـدرج در بنـدهاي دستگاه: تبصره

. دستگاه براي افراد تسليح شونده فراهم نمايد

:و افراد مسلح مشمول اين قانون در موارد زير حق به كارگيري سالح را دارندماموران:3ماده

از-1 . خود در برابر كسي كه با سالح يا گرم به آنان حمله نمايدبراي دفاع

مي-2 و احـوال طـوري براي دفاع از جان يا ناموس خود برابر يك يا چند نفر كه بدون سالح حمله آورند ولي اوضاع

. باشد كه بدون به كارگيري سالح مدافعه شخصي امكان نداشته باشد

يا-3 و جان يا ناموس آنان در خطر باشددر صورتي كه مشاهده كنند يك .چند نفر حمله واقع شده
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و قاطع-4 و مهمات، قـاتلين، الطريق، گروگان گيران، آدم براي دستگيري سارق و سالح ربايان، قاچاقچيان مواد مخدر

ب و در حال فرار و يا انفجار نموده و يا تخريب . اشدمرتكبين جرايم مشهود، كسي كه اقدام به جاسوسي، ترور

و يا در حال انتقال فرار نمايد، از اقدامات ديگر-5 در موردي كه شخص بازداشت شده يا زنداني از بازداشتگاه يا زندان

و ثمري نبخشيده باشد و يا توقيف وي استفاده كرده . براي دستگيري

و نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه آيين: تبصره-6 و دادگستري تهيه  پس از تصويب هيأت وزيران بـه هاي كشور

. اجرا گذاشته خواهد شد

و امنيتي-7 و تجهيزات نظامي، انتظامي . براي حفظ اماكن، تأسيسات

و حساس(بندي شده راي حفظ اماكن طبقهب-8 مصوب شوراي امنيت كشور در مقابـل هرگونـه) به ويژه امكان حياتي

 ، و حمله جهت ترور، تخريب، آتش سوزي و اشغالهجوم و اموال، ربايش، گروگانگيري .غارت اسناد

و شخصيت-9 و خارجي داراي رده حفاظتي، حفاظـت از اجـالس براي حفاظت از مقامات هـا، گردهمـايي هاي داخلي

و» مصوب شوراي امنيت كشور« و گردهمـايي و يا اجالس و مقام داخلي يا خارخي و نيز حفاظت از هرگونه شخصيت

كه برنامه . طبق مصوبه شوراي تأمين استان انجام شوداي

مي-10 و مقررات جاري در اختيار آنان . باشد براي حفظ سالحي كه برابر قوانين

و بـه اخطـار مـأموران-١١ و يا خروج را داشته و مقابله با اشخاصي كه از مرزهاي غير مجاز قصد ورود  براي جلوگيري

. نمايند توجه نمي

. فوق در صورت اقتضاي شرايط، اخطار قبلي الزامي است در موارد-1تبصره

از-2تبصره و افراد مسلح در مواردي كه در چهارچوب بندهاي مذكور مأموريت داشته باشند، مجاز به استفاده  نيروها

. باشند سالح مي

سالو افراد ماموران-3تبصره ح استفاده نمايند كـه مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند از

جز اوالً چاره : سالح نداشته باشند، ثانياً در صورت امكان مراتب كارگيريبهاي

 تيرهوايي-الف

 تيراندازي كمر به پايين:ب

 تيراندازي كمر به باال:ج

و براي مواردي نظير عمليات انتحاري، حفاظت از شخصيت. را رعايت نمايند و امنيـت پـرواز  امكـان رعايـت كـه .... ها

گانه ياد شده وجود نداشته باشد، آيين نامه اجرايي نحوه اقدام به تيراندازي در دبيرخانه شوراي امنيـت كـشور مراتب سه

و به تصويب اين شورا مي . رسد تهيه
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وو كنتـرل راهپيمـاييم انتظامي براي اعاده نظـ ماموران-4ماده و بلـوا هـاي غيـر قـانوني، فـرو نـشاندن شـورش

به مهار آنها امكانهايي كه بدون به كارگيري سالح راميآان  را به دستور فرمانده عمليات، كارگيري سالح پذير نباشد حق

: در صورت تحقق شرايط زير دارند

و مؤثر واقع نشده باشد-الف . قبالً از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده شده

و قبل از به كارگيري سالح با اخالل-ب . سالح اتمام حجت شده باشدكارگيريبه شورشيان نسبت به گران

در4هاي موضوع ماده تشخيص نا آرامي-1تبصره و و شهرسـتان  حسب مورد بر عهده رئيس شوراي تأمين استان

و در صورتي كه فرماندار معاون سياسي نداشته باشد ايـن مـسئوليت را بـه غياب هريك برعهده معاون آنان خواهد بود

. از اعضاي شوراي تأمين محول خواهد نموديكي

 در مواردي كه براي اعاده نظم وامنيت موضوع اين ماده نيروي نظامي طبق مقررات قانوني مأموريت پيدا-2تبصره

. باشند نمايند از لحاظ مقررات به كارگيري سالح مشمول اين ماده مي

و پشتيباني نيروهـاي مـسلح وزارتخانه توسط نامه اجرايي ماده فوق آيين-3تبصره و دفاع و دادگستري هاي كشور

و پس از تصويب هيأت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد . تهيه

و انتظامي ماموران-5ماده و امنيت در راهپيماييو امنيتي نظامي و ناآرامي براي اعاده نظم ها هاي غيرقانوني مسلحانه

و بدون تعلل ماموران. فاده نمايند هاي مسلحانه مجازند از سالح استو شورش  مذكور موظفند به دستور فرمانده عمليات

و جمع و امنيت، خلع سالح و معرفي آنان به مراجع قضايي اقدام نسبت به برقراري نظم و دستگيري افراد آوري مهمات

. نمايند

سشناورهاي دريايي تيراندازي به سوي وسايل نقليه يا-6ماده اختن آنها توسـط مـأموران موضـوع به منظور متوقف

: اين قانون در موارد زير مجاز است

و يا اطالعات موثق مسروقه يا حامل افراد-الف و داليل معتبر مجـرم يـا مـتهم در صورتيكه وسيله نقليه بنا به قرائن

و  و يا به طور غير مجاز حامل سالح . مهمات باشدمتواري يا اموال مسروقه يا مشروبات الكلي يا مواد مخدر

به-ب .و يا مردم استفاده شده باشدماموران در صورتي كه از وسيله نقليه براي تهاجم عمدي

در مورد وسيله نقليه حامل كاالي قاچاق براساس طرح مصوب شوراهاي تأمين استان كه به تأييـد شـوراي امنيـت-ج

. كشور رسيده باشد

و بازرسي ثابت به اندازه الزم از وسـايل هـشدار دهنـده گاه مذكور موظفند كه در ايست ماموران-1تبصره هاي ايست

. استفاده نمايند) اعم از موانع، تابلو،چراغ گردان(
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و ناگهـاني-2تبصره و بازرسي موقت و در شرايط نياز به برقراري تورهاي ايست براسـاس( در مواقع خاص امنيتي

شدالمقدور از وسايل حتي) تصميم شوراي تأمين محل . هشدار دهنده استفاده خواهد

 بـا1توانند به وسايل نقليه تيراندازي نمايند كه عالوه بر انجام امور تبصره مذكور در صورتي مي ماموران-3تبصره

و راننده به اخطار ايست توجهي ننموده باشد و بلند به راننده وسيله نقليه ايست داده . صداي رسا

از-7ماده ها، اماكن وسيله نقليه يا هرنوع وسيله پرنده براي عمليات انتحاري يا تهاجم عليه شخصيت در مواردي كه

و حساس، جمعيت  و ستون حياتي در مربوط مي مامورانهاي نظامي استفاده شود ها توانند بدون رعايت الزامات منـدرج

. براي متوقف ساختن آن از سالح استفاده نمايند6ماده 

و وضوع اين قانون هنگام به كارگيري سالح عليه افراد بايد حتيم ماموران-8ماده المقدور پـا را هـدف قـرار بدهنـد

و با اشخاص ثالث كه دخيل در ماجرا نمي . باشند آسيب نرسد مراقبت نمايند كه اقدام آنان منجر به فوت نشود

و مراقبت از حال مجروحين بر عهده-تبصره با ماموران مواظيت و يد در اولين فرصت آنان را به مراكـز مذكور است

. درماني برسانند

و فرماندهان مربوط مكلفند قبل از اعزام-9ماده و مسئوليتماموران رؤسا .هاي آنان را گوشزد نمايند حدود اختيارات

مراتـب را بـه اند بايدي كه آموزش كافي در مورد سالحي كه در اختيار آنان گذارده شده است نديده ماموران-10ماده

و در صورتي كه مأموريتي به اين قبيل افراد محول فرمانده مسئول عواقب ناشي از آن خواهد  فرمانده خود اطالع دهند

. بود مشروط بر اينكه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام كرده باشد

و وظيفه شود بايد موضوع اين قانون قرار داده مي ماموران سالحي كه در اختيار-11ماده  متناسب با موضوع مأموريت

مي. آنان باشد . باشد مسئوليت تشخيص تناسب سالح با مأموريت برعهده سازمان مربوط

و مأموريت-12ماده و امنيتي در مواردي كه طبق قانون هاي محوله بـا نيـروي انتظـامي همكـاري نيروهاي نظامي

. هند نمودكنند طبق ضوابط اين قانون از سالح استفاده خوا مي

سالح نمايند هيچگونه مسئوليت جزايي يـا كارگيريبهي كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به ماموران-13ماده

. مدني نخواهند داشت

كه-14ماده و ماموران در صورتي  موضوع اين قانوني با رعايت مقررات مذكور در اين قانون از سالح اسـتفاده كننـد

و يا مجروح شده يا خسارت مـالي بـر آنـان وارد در نتيجه طبق آر اء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بيگناهي مقتول

و دولت مكلف است همه ساله بودجه  و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود اي گرديده باشد، پرداخت ديه

د و حسب مورد در اختيار سازمان مربوطه قرار .هدرا به اين منظور اختصاص داده
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. اند جاري است مفاده اين ماده در مورد كساني هم كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور شده:تبصره

توانند در مواردي كه مقتضي بدانند عالوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جاني نيروهاي مسلح مي-15ماده

و زيان مالي كه  انـد، مطـابق مقـررات بـه ام وظيفه طبق اين قـانون متحمـل شـده مسلح در جهت انجمامورانو ضرر

. مأموران مذكور كمك مالي نمايند

و پرداخت وجوه مـذكور در مـواد-16ماده اي خواهـد بـود كـه توسـط نامـه بـه موجـب آيـين15و14 نحوه تأمين

د وزارتخانه و و پشتيباني نيروهاي مسلح، امـور اقتـصادي و معاونـت برنامـه هاي كشور، اطالعات، دفاع و ارايـي ريـزي

و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و با كسب نظر ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه . راهبردي رياست جمهوري

 هرگاه مأمور برخالف مقررات اين قانون اقدام به بكارگير سالح نمايد حسب مورد به مجازات عمل ارتكابي-17ماده

و وفق قوانين تحت پيگ ميمحكوم . گيرد رد قرار

و مقررات مغاير ملغي مي-18ماده و ابالغ اين قانون كليه قوانين . گردد از تاريخ تصويب
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و مĤخذ :منابع
، معاونت آموزش نيروي انتظامي،)با تكيه بر روش كارگاهي(باراني، محمد، روش تدريس كاربرد قانوني سالح-1

.1386تهران، چاپ اول،

.1377 ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ نهم،،محمد جعفرجعفري لنگرودي،-2

به،حسيني، سيدرضا-3 و پـژوهش مامورانكارگيري سالح توسط جزوه مقررات  مسلح، اداره كل دفتـر آمـوزش

.سازمان قضايي نيروهاي مسلح

به،دلير، حميد-4 و پژوهش سـازمان مسلح، اداره كل دف مامورانكارگيري سالح توسط جزوه مقررات تر آموزش

.قضايي نيروهاي مسلح

به«پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان رضازاده، محمد،-5 و بررسي  مسلح مامورانكارگيري سالح توسط تحليل

.، دانشگاه پيام نور87-88سال» در نظام كيفري ايران

به،فرج اللهي، رضا-6 ، شماره، مجل1373كارگيري سالح مصوب قلمرو كيفري قانون ص54ه دادرسي ،19.

.فرهنگ فارسي عميد، سه جلدي، چاپ نهم-7

.1387شناسي جنايي، معاونت آموزش ناجا، تهران، چاپ اول، زاده، ماهرخ، اسلحه كيان-8

، چاپ دوم،،معين، محمد-9 .، تهران1380 فرهنگ فارسي، نشر سرايش

.1383 دادگستر، تهران، چاپ اول، شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، نشر،مالمير، محمود-10

، انتشارات بهرامي، تهران، چاپ پنجم،،مصاليي، عليرضا-11 .1388 محشي قانون مجازات اسالمي

و آسايش عمومي، نشرميزان، تهران، چاپ پنجم،. ميرمحمد صادقي، حسين-12 .1384جرايم عليه امنيت

و توسعه قضايي قوه قضاييه،-13 انتشارات روزنامـه رسـمي»و مقررات كيفري مجموعه قوانين« معاونت حقوقي

.1386كشور، تهران، چاپ اول، 

و تحقيقات قوه قضاييه،-14 .1389، چاپ اول،»كارگيري سالحبه« معاونت آموزش

، معاونت قضايي وحقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، پرسش-15 هاي قـضايي وحقـوقي، تهـران، جلـد اول

1381.

و تدو-16 و مقررات رياست جمهوري،مجموعه قانون مجازات اسالمي، چـاپ معاونت پژوهش و تنقيح قوانين ين

.1382چهارم، تهران، 

و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح-17 ، جلد»نظريات مشورتي كميسيون قضايي وحقوقي« معاونت قضايي

.1388سوم، انتشارات فكر سازان، چاپ اول،

ن-18 ، جلد دوم، انتشارات»هاي قضايي مجموعه نشست« يروهاي مسلح، معاونت قضايي وحقوقي سازمان قضايي

.فكرسازان
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منتخـب آراء ديوانعـالي كـشور در مـورد احكـام« معاونت قضايي وحقوقي سازمان قضايي نيروهـاي مـسلح،-19

.1382چاپخانه سپاه،» هاي نظامي دادگاه

و حقـوقي نظريات مشورتي« معاونت قضايي وحقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح،-20 ،» كميـسيون قـضايي

، .1386جلد دوم، انتشارات فكرسازان

و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح،-21 ، جلد اول، انتشارات»هاي قضايي مجموعه نشست« معاونت قضايي

.1385نگين قم،

.1384، انتشارات سمت،)جلد دوم(حقوق جزاي عمومي. وليدي، محمد صالح-22

لبفهرست مطا

 درآمد

 مقدمه

1ص كليات: فصل اول

آن: گفتار نخست و اهميت 1ص طرح موضوع

 سالحپيشينه تقنيني ناظر به بكارگيري: گفتار دوم

و مقررات پيش از انقالب: مبحث اول 3ص قوانين

مصوب)الف و دستورالعمل حكام و واليات 3ص:ق.هـ1325 ذيعقده14قانون تشكيل اياالت
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3ص:ال اسلحه در مواقع عاديموارد استعم-1

4ص: موارد استعمال اسلحه در مواقع غيرعادي-2

مصوب)ب 4صق. هـ 1333نظام نامه اداره نظميه هيأت وزراي نظام دولت

اليحه قانوني راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح كـه وارد منـزل يـا مـسكن اشـخاص)ج

مصوب مي 5صش.هـ1333 خرداد ماه25شوند

و استعمال اسلحه به نگهبانان بانكها مصوب)د ـ 1350ماده واحده قانون اجازه حمل ش. هـ

6ص

و تربيتي كشور مصوب آئين)ب و اقدامات تأميني و مقررات اجرايي سازمان زندانها  1364 نامه قانوني

 1370قانون مجازات اسالمي مصوب)ج

نقانون مجازات جرائ)د  1371يروهاي مسلح مصوبم

به ) هـ  1373كارگيري سالح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب قانون

1/1/75دستورالعمل خدمتي گارد محيط زيست مصوب)و

به15نامه اجرايي موضوع ماده آئين)ز  نيروهـاي مـسلح در مامورانكارگيري سالح توسط قانون

.ت وزيران هيأ13/6/1379موارد ضروري مصوب

به3 ماده5نامه اجرايي بند آئين)ح در قانون كارگيري سالح توسـط مـأموران نيروهـاي مـسلح

: هيأت وزيران30/4/81موارد ضروري مصوب 

 : 9/10/1382قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب)ط

و تربيتي كشور آئين)ي و اقدامات تاميني رياست قـوه 1384 مصوب نامه اجرايي سازمان زندانها

 قضاييه 

به–مبحث سوم و آيين قلمرو قانون ي پاسداري نامه كارگيري سالح
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 تعاريف: گفتار سوم

آن: مبحث اول و اقسام  منظور از سالح

م: مبحث دوم  قانونوضوعمأموران مسلح

: مسلح نظامي ماموران) الف

: مسلح غيرنظاميماموران)ب

: نتيجه
و تكاليف فرماندهان در ارتباط با تيراندازي مأموران شرايط: گفتار چهارم  الزم

 شرايط الزم) مبحث اول

و رواني متناسب با مأموريت محوله-1 : سالمت جسماني

: هاي محوله هاي الزم در راستاي مأموريت آموزشفراگرفتن-2

در-3 ميكارگيريبهتسلط كامل كه در اختيار آنها گذارده : شود سالحي

به-4 و مقررات به قانون :كارگيري سالح آشنايي كامل

 تكاليف فرماندهان)مبحث دوم

و رواني مأموران-1 : احراز سالمت جسماني

به-2 : كارگيري سالح احراز تسلط مأموران تحت امر در

:هاي محوله هاي الزم در راستاي ماموريت ارائه آموزش-3

به احراز اين موضوع كه مامو-4 و مقررات مربوط به كارگيري سالحر مسلح آشنايي كامل به قانون

: دارد

: در اختيار قراردادن سالح متناسب با ماموريت-5

و مسئوليت-6 به گوشزد نمودن حدود اختيارات : مسلح مامورانها

ودر-7 و تجهيزات الزماختيار قرار دادن : سايل هشدار دهنده

بهصدور دست-8 :ها كارگيري سالح براي مهار ناآرامي ور
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 مباحث نظري مرتبط با موضوع: گفتار پنجم

به) مبحث اول  كارگيري سالح حق يا تكليف بودن

و امر آمر قانوني)مبحث دوم  حكم قانون

 حكم قانون-1

 امر آمر قانوني-2

به مسائل-3 و اوامر غيرقانوني مربوط  غير قانوني بودن آمر
 دفاع مشروع)ث سوممبح

 شرايط تجاوز-1

 شرايط دفاع-2

به–فصل دوم  كارگيري سالح مقررات حاكم بر

بر: گفتار نخست و مشترك حاكم  تيراندازي اصول كلي

: اصل ضرورت تيراندازي)1

:ل تحذير يا دادن هشدار الزماص)2

: اصل تناسب در تيراندازي)3

 تيراندازيموارد مجازو شرايط اختصاصي:ومدگفتار

و ديگران) مبحث اول  دفاع از خود

 دستگيري) مبحث دوم

و مجرمين براي دستگيري-1  تيراندازي به سوي متهمين

: جرم سرقت-الف

:)راهزني( قاطع الطريق-ب
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: ترور-ج

: تخريب-د

: انفجار-هـ

 تيراندازي براي حفاظت) مبحث سوم

ميتيراندازي براي حفظ سالح-6 كه جهت انجام مأموريت در اختيار آنان .)3بند هفتم ماده( باشدي

و حملـه راندازي براي حفظ اماكن طبقهيت-7 و حساس در مقابل هرگونه هجـوم به ويژه اماكن حياتي بندي شده

و اشغال جهت ترور، تخريب، آتش و اموال، گروگانگيري .)3بندهشتم ماده( سوزي، غارت اسناد

و امنيتي تيراندازي-8 و انتظامي و اماكن نظامي )3 ماده10بند( براي حفظ تأسيسات، تجهيزات

 تيراندازي براي جلوگيري از تردد غيرمجاز در مرزها-9

 برقراري نظم) مبحث چهارم

ها مفهوم واژه

 تيراندازي به منظور متوقف ساختن وسايل نقليه) مبحث پنجم

 مفهوم وسيله نقليه: الف

قر:ب  اين معتبرتعريف

 تعريف داليل معتبر:ج

 تعريف اطالعات موثق:د

به: هـ و گمان در تيراندازي  سوي وسيله نقليه جايگاه ظن

 شرايط تيراندازي به سوي وسيله نقليه:و

 اشخاص حامل سالحو وظايفتكاليف: سومگفتار

از مسلح مامورانوظايف) مبحث اول  كارگيري سالحبهقبل

(ن درصورت اقتضاي شرايط قبل از تيراندازي اخطار داد-1 ) رعايت قاعده تحذير:

: احراز ضرورت تيراندازي مطابق قانون-2
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به) بحث دومم  كارگيري سالح وظايف ماموران مسلح هنگام

بهمامورانوظايف)مبحث سوم  كارگيري سالح مسلح بعد از

 پيامدهاي حقوقي تيراندازي: چهارمگفتار

 مسئوليت مدني ماموران)مبحث اول

 مسئوليت كيفري ماموران)مبحث دوم

و انتظامي)مبحث سوم و سازمانهاي نظامي  مسئوليت دولت

به: پنجمگفتار و نواقص موجود در قانون  كارگيري سالح ابهامات

 از قانون مجازات اسالمي:8پيوست شماره
ت نظـام دربـاره مجمـع تـشخيص مـصلح 28/10/1381مصوبه مورخ:9وست شماره پي

و قانون نحوه اعمال تعزي8تفسير ماده ارز مـصوب رات حكومتي راجع به قاچاق كـاال

12/2/1374 

و قاچاقچيـان مـسلح:10پيوست شماره و مهمـات قانون تشديد مجازات قاچاق اسـلحه

 26/11/1350مصوب 

و انقالب از قانون آيين دادرسي دادگاه:11پيوست شماره  امور كيفـريدر هاي عمومي

 1378مصوب

دسـتورالعمل تـشكيل يگانهـاي حفاظـت در دسـتگاههاي كـشوري:12پيوست شماره

 فرماندهي معظم كل قوا5/4/1379مصوب 

و شكاري موضوع تبـصره:13پيوست شماره  مـاده2فهرست انواع اسلحه سرد جنگي

و قاچاقچيـان مـسلح مو و مهمـات رخـه يك قـانون تـشديد مجـازات قاچـاق اسـلحه

.هاي گازي تهوع آور، خواب آور، بيهوش كننده افشانه14/9/89

 مصاديق 1387 قانون مجازات اسالمي الحاقي 651 مادة3تبصرة بند:14پيوست شماره

 سالح
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و اصـالح قـانون بـه كـارگيري سـالح در نويس پيش:15پيوست شماره اليحه بازنگري

 1387دبيرخانه شوراي امنيت كشور مورخ 


