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Abstract 
One of the measures taken by law enforcement 
forces against threats, insecurities and the 
establishment of order and security in society is the 
timely and effective use of weapons. The law on 
the use of weapons to protect the lives of citizens 
and also to systematize the behavior of officers in 
the use of weapons, was approved by the Islamic 
Consultative Assembly on 1995. The legislature's 
haste in passing the law, despite legal loopholes 
and the failure to assign some of the permitted uses 
of weapons, has led to violations of citizens' rights 
and confusion of officials in important missions. 
The more comprehensive the law on the use of 
weapons, covering the various dimensions of the 
officers' assigned missions, and the fact that they 
are assigned with full transparency about the 
permitted shooting instances, the officers will act 
with the same awareness and determination in their 
assigned missions. This, on the one hand, leads to 
better observance of civil rights at the community 
level, and on the other hand, leads to the release of 
officers from the maze of law and criminal and 
disciplinary convictions after the shooting. In fact, 
the main questions of this research are as follows; 
What are the gaps and ambiguities of the law on 
the use of weapons by the armed forces in urgent 
cases? And in cases of silence and ambiguity of the 
law, what is the duty of the armed officers? In this 
research, by answering judicial opinions and 
library resources by descriptive-analytical method, 
the answers to the questions have been explained. 

Keywords: Pathology, Use of Weapons, Legal 
Vacuum, Law Enforcement Officers, Ambiguity 
and Silence of Law.  

  چکیده

ها و برقراري  ناامنی، انتظامی در مقابله با تهدیدها یکی از تدابیرِ نیروهاي
قانون . از سالح است مؤثرهنگام و  استفاده به، نظم و امنیت در جامعه

مند  کارگیري سالح جهت صیانت از جانِ شهروندان و همچنین نظام به
به  18/10/1373در تاریخ ، استفاده از سالح نمودنِ رفتار مأموران در

زدگی مقنن در تصویب قانون  شتاب. تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید
اي از موارد مجازِ  مذکور با وجود خألهاي قانونی و عدم تعیین تکلیف پاره

سازِ تعرّض به حقوق شهروندان و سردرگمی  زمینه، استفاده از سالح
به هر نسبت که قانون . شده است، مِ محولههاي مه مأموران در مأموریت

 هاي محوله جامعیت داشته و ابعاد مختلف مأموریت، کارگیري سالح به

مأموران را پوشش دهد و با شفافیت کامل در مورد مصادیقِ مجاز 
تیراندازي توسط ایشان تعیین تکلیف نماید به همان میزان مأموران در 

این که  قاطعیت عمل خواهند نمودخود با آگاهی و  هاي محوله مأموریت
سو منجر به رعایت هرچه بهتر حقوق شهروندي در سطح جامعه  امر از یک

هاي قانون و  و از سوي دیگر منجر به رهایی مأموران از پیچ و خم
، در واقع. شود هاي کیفري و انضباطی بعد از تیراندازي می محکومیت

هاي قانون  ا و ابهامخأله؛ سؤاالت اصلی این پژوهش بدین صورت است
کارگیري سالح در موارد ضروري توسط مأموران مسلح کدام است؟ و  به

در موارد سکوت و ابهام قانون مزبور تکلیف مأموران مسلح چیست؟ در 
 -اي با روش توصیفی آراء قضایی و منابع کتابخانه این پژوهش با مطالعه

  .پاسخ سؤاالت مطروحه تبیین شده است، تحلیلی

مأموران ، خأل قانونی، کارگیري سالح به، شناسی آسیب: ن کلیديواژگا
  . ابهام و سکوت قانون، انتظامی
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  مقدمه

در هیچ ؛ حاکم بر آن جامعه بستگی دارد» امنیت پایدار«اي به میزان  استمرار حیات و قوام هر جامعه
نیروهاي مسلح «مستلزم داشتن ، شود بلکه برقراري آن خود حاصل نمی اي عنصر امنیت به خودي جامعه
جهت صیانت » توسط مأمورین نیروهاي مسلح در موارد ضروري قانون به کارگیري سالح«. است» مقتدر

اصل را بر عدم به کارگیري سالح قرار داده و مواردي که مأموران مجاز به ، از جان افراد و شهروندان
در صرفاً تیراندازي به سوي افراد هستند به طور حصري و استثنائی قید کرده و از تیراندازي مأموران 

  .حمایت کرده است، شده هاي تعیین چهارچوب

 شوند که قانون در مورد هایی مواجه می هاي محوله با وضعیت گاهی مأموران در مأموریت؛ با این حال

در حالت نخست : گیرند در این گونه موارد مأموران میان دو راهی قرار می، تکلیف نکرده است تعیینها  آن
ها و پرهیز از عواقب قضاییِ بعد  تکلیفی ناشی از این خأل الهاي موجود در قانون و ب مأموران باید به خاطر خأل

توان به حادثه  شوند که به عنوان نمونه می منصرف می، دست به سالح نشده و از انجام وظیفه، از تیراندازي
اشاره داشت که با وجود حضور مأمور نیروي انتظامی در  1389معروف قتل در میدان کاج تهران در سال 

العملی از سوي وي براي حفظ جان شهروند و مقابله با قاتل صورت نگرفت که نتیجه این  عکسهیچ ، صحنه
در حالت دوم مأموران در صورت مواجهه با . به خطر افتادن امنیت فردي و عمومی خواهد بود، عملی بی

براي کارگیري سالح در مورد آن ساکت است بر اساس تشخیص خود اقدام نموده و  اموري که قانون به
این امر هم موجب تعرّض به جسم و جان شهروندان که  مقابله با متهمان و مجرمان به تیراندازي متوسل شوند



  555  يراندازیت مجاز موارد نییتب در سالح يریگ کار به ن قانو یشناس بیآس  

 

  .هاي متعدد در محاکم قضایی علیه مأموران فداکار و پاسداران امنیت خواهد شد و ایجاد پرونده

سلح در خارج از چهارچوب هاي منجر به جرح یا قتلِ ارتکابی توسط نیروهاي م آمار باالي تیراندازي
عواقب غیرقابل جبرانی در پی خواهد ، هرگونه خطا و قصور در مقررات به کارگیري سالحاینکه  قانون و
در این پژوهش برآن هستیم تا با احصاء . کند می اهمیت و ضرورت این پژوهش را بیشتر توجیه، داشت

حقِ تیراندازي به سوي اشخاص را دارند و مأموران ، هایی که بر اساس قانون دقیق و شفّاف موقعیت
همچنین شناسایی خألهاي قانون که در عمل منجر به بروز مشکالتی اساسی براي مأموران و شهروندان 

 گویی به موارد سکوت قانون براساس اصول حقوقی و رویه قضایی حاکم در محاکم شده است و پاسخ

هاي  کارگیري سالح در شرایط و موقعیت موران در بهبه روشن شدن تکلیف مأ) اعم از عمومی یا نظامی(
  .زمانی و مکانی مختلف کمک کنیم

 موارد قانونی استفاده از سالح توسط مأموران نیروهاي مسلح - 1

کارگیري سالح توسط مأموران بوده و مجوزِ تیراندازي امري استثنائی و نیازمند  اصل بر عدم جواز به
مجاز ، وران فقط در موارد احصاء شده و در چهارچوب ضوابط و مقرراتبنابراین مأم، تصریح قانون است

کارگیري سالح توسط مأمورین نیروهاي مسلح در  طبق قانون به. به تیراندازي به سوي هر هدفی هستند
  :در سه حالت حق تیراندازي به سوي اشخاص را دارندصرفاً مأموران ، موارد ضروري

 ادهتیراندازي به سوي اشخاص پی - 1- 1

1س. ب. ق 3ماده 
تیراندازي براي : موارد مجاز تیراندازي به سوي اشخاص پیاده را احصاء نموده است؛ 

، تیراندازي براي دستگیري مرتکبین جرایم مشهود سرقت. دفاع از جان خود و جان سایر شهروندان
ي حفاظت از اماکن تیراندازي برا. انفجار و بازداشتی و زندانی در حال فرار، تخریب، ترور، راهزنی
تیراندازي براي . ات و تجهیزات و اماکن نظامی و امنیتی و سالح، تأسیساماکن طبقه بندي شده، انتظامی

  .جلوگیري از تردد اشخاص در مرزهاي غیرمجاز

  تیراندازي به منظور دفاع - 1- 1- 1

مأموران با استناد به  ؛مأموران بیان شده است حکم دفاعِ مسلحانه؛ س. ب. ق 3ماده  3و1، 2در بندهاي 
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  :توانند در مقام دفاع برآمده و دست به سالح شوند می بندهاي مذکور در سه حالت

  .دفاع از خود در برابر کسی که با سالح سرد و گرم به آنان حمله نماید - الف

ح کارگیري سال از موارد به، س. ب. ق 3در بند اول ماده ، این مورد به طور مطلق و بدون قید و شرط
دفاع مأمور از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سالح ، اما در بند دوم همین ماده؛ دانسته شده است
کارگیري سالح  ولی اوضاع و احوال طوري باشد که بدون به«منوط به رعایت قید ، آورند به وي حمله می

سازد که آیا در  ه ذهن متبادر میشرط یاد شده این شبهه را ب. شده است» مدافعه شخصی امکان نداشته باشد
، ور شود یک نفر بوده و با سالح سرد و یا گرم به مأمور حمله، صورتی که شخص مهاجم طبق بند اول

کارگیري سالح با وي مدافعه نماید  مأمور مکلّف به رعایت شرط فوق است و باید ابتدا سعی نماید بدون به
اقدام به تیراندازي نماید یا همین که چنین ، قع نشودوا مؤثرو در صورتی که اقدامات صورت گرفته 

  همان ابتدا حق تیراندازي به وي را دارد؟، شخصی به وي حمله نمود

کارگیري سالح مگر در  باید بیان داشت که با توجه به فلسفه وضع این قانون و اصل عدم به، در پاسخ
ولی اوضاع و احوال طوري باشد که «د قی، درست است که مقنّن در بند فوق، موارد ناچاري و ضرورت

را اضافه نکرده است ولی رعایت ترتیبات » کارگیري سالح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد بدون به
یک شخصِ مسلح به سوي مأمور مجوزي براي  دفاع در این بند نیز ضروري است و صرف حمله

دار به سوي  توان با یک چاقوي ضامن سن و کمچه بسا احتمال دارد شخصی م. باشد تیراندازي ابتدایی نمی
قانونگذار در این بند بیان . ور شود ولی مأمور با گرفتن دست او به راحتی خطر را خنثی سازد مأمور حمله

سالح ، شرط است یا خیر؟ یعنی آیا براي تحقّق شرایط دفاع مشروع» برابري در سالح«نداشته که آیا 
سالح مأمور باشد یا لزومی ندارد؟ در پاسخ باید بیان داشت که در تحقّق  ردیف مهاجم باید همانند و هم

چه بسا شخصِ مهاجم با یک کارد ، برابري در سالح شرط نیست، شرایط دفاع مشروع طبق بند فوق
  .تر از یک شخصِ مجهز به سالحِ گرم اقدام نماید اي تر و حرفه خطرناك، معمولی آشپزخانه

آورند ولی اوضاع و احوال طوري  بر یک یا چند نفر که بدون سالح حمله میدفاع از خود در برا - ب
  .شخصی امکان نداشته باشد کارگیري سالح مدافعه باشد که بدون به

دفاع مأمور از جان خود در برابر حمله یک نفر مهاجم بدون سالح و : این بند دربردارنده دو حالت است
، یکی از مشکالت اصلی این بند از قانون. چند نفر مهاجم بدون سالحدفاع مأمور از جان خود در برابر حمله 

» وضع«جمع » اوضاع«، باشد می براي مأموران در حین مأموریت» اوضاع و احوال« عدم تبیین دقیقِ معناي واژه
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در . دهد انجام اعمال مجرمانه را شرح می شکل و طریقه، کیفیت، چگونگیکه  است» حال«و احوال جمع 
نماید اوضاع و احوال  می اقدام به تیراندازي، که مأمور به خاطر حمله چند نفر مهاجمِ غیرمسلح به وي مواردي

زیرا عدم تساوي در دفاع یک نفر مأمور ، شود در محاکم قضایی به نفع وي تعبیر می، اصوالً مقرر در این بند
مگر در موارد ، مغلوب خواهد شد، سالحکارگیري  باشد و مسلماً مأمور بدون به با چند نفر مهاجم منطقی می

رویه ، کند اقدام به تیراندازي می، نفر مهاجمِ غیرمسلح به وي یک خاص ولی زمانی که مأمور به خاطر حمله
 زیرا با دالیلی از قبیل، گردد به ضرر مأمور می، اصوالً متفاوت بوده و اوضاع و احوال مقرر در این بندکامالً 

همواره در سطح باالتري از آمادگی بدنی نسبت ... هاي جسمانی و ها و تمرین به آموزشمأمور با توجه اینکه 
  .شود علیه مأمور در محکمه استدالل می، به سایر اشخاص قرار دارد

در صورتی که مأموران مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در  - پ
  .خطر است

2با توجه به تبصره یک
شود که  می این پرسش مطرح 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  156ده ما 

، رعایت شرایط مقرر در تبصره فوق، س. ب. ق 3ماده  3آیا براي دفاعِ مأموران از جان شهروندان طبق بند 
است؟ در پاسخ این پرسش به ... الزم و دفاع مأمور نیازمند درخواست کمک از سوي شخص یا ناتوانی و

باشد و قانونگذار  اي خاص می کارگیري سالح نسبت به قانون مجازات اسالمی مقرره د قانون بهرس می نظر
بنابراین مأموران در مقامِ دفاع از جان ، به دفاع اشخاص عادي و نه مأموران اشاره دارد، در تبصره یاد شده

یا رعایت سایر  درخواست کمک و، شهروندان تابع شرایط مقرر در این تبصره نبوده و جهت مداخله
  .موارد مندرج در تبصره یاد شده ضرورتی ندارد

بند مذکور این است که آیا مأموري که در  درباره، پرسش دیگر» ... مشاهده کنند«با توجه به عبارت 
به این ، شود شکنجه و تهدید به مرگ شخصی مواجه می، ناله، اي با صداي آه زنی در کوچه حین گشت

دیده وارد عمل شود؟ به نظر  نباید براي دفاع از بزه) شنیده است( را مشاهده نکرده است دلیل که این واقعه
مأمور و در صورت  عنایت نداشته و براي مداخله» مشاهده«جا قانونگذار به معناي لغوي  رسد در این می

 مهم آن است که مأموران با حواس خود، تیراندازي جهت دفاع از شخصِ در معرض خطر، ضرورت

توجه به یک نکته در این بند ضروري است و آن این . مستقیماً در جریانِ حمله و خطر مذکور واقع شوند

                                                      
کننده بوده و یا مسـئولیت دفـاع از وي برعهـده     دفاع از نفس... دیگري در صورتی جایز است که او از نزدیکانِ دفاع -2

 نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.   کننده باشد و یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضاي کمک دفاع
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مأموري مشاهده نماید که یک یا چند نفر اینکه  صرف» جان آنان در خطر است«که با استناد به عبارت 
باید این ، تشخیص مأمور مجوزي براي تیراندازي جهت دفاع از آنان نیست بلکه با، مورد حمله واقع شده

حمله به شکلی باشد که جان آنان را در معرض خطرِ جدي قرار دهد وگرنه صرف یک مشاجره یا 
  .درگیري و حمله شخصی به شهروندان دلیلی بر تیراندازي نیست

 تیراندازي به سوي متهمان و مجرمان - 1- 1- 2

مندرج در  گانه یري مرتکبانِ جرایم پنجمأموران به منظور دستگ، س. ب. ق 3ماده 5و4به موجب بندهاي
مجاز به تیراندازي به سوي ، ربط و متواریان از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال به مراجعِ ذي 4ماده 

  .باشند متهمان و مجرمان موضوع بندهاي مذکور می

، تخریب، طع الطریقق، پرسش این است که آیا منظور قانونگذار از مرتکبان جرایمِ سرقت، 4در بند 
جنایت علیه تمامیت جسمانی و انفجار با اهداف سیاسی بالفاصله پس از ارتکاب این رفتارها و در حال 

مشمول عنوان جرم مشهود ، 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  45فرار است که به استناد ماده 
اند و در مواجهه با  شده و فراري بوده شود که قبال مرتکب این رفتارها است یا خیر شامل کسانی نیز می

از آن رو که اگر این ؛ گیرد رسد این بند هر دو فرض را در بر می اند؟ به نظر می مأموران قصد فرار داشته
راهی براي تشخیص این که رفتار ، در فرض ترور، مثالً افراد قبال شناسایی نشده و تحت تعقیب نبوده باشند

به همین دلیل ایراد مهم دیگري . دقیقاً وجود ندارد، یا یک قتل با انگیزه شخصی ترور بودهها  آن ارتکابی
نبود مالك روشنی براي تشخیص انگیزه مرتکب در ، شود و آن در فرض جرم مشهود بر ماده وارد می

دام به حال فرار از اقدام به جنایت است و در این موارد نیز مأمور در تیراندازي یا عدم آن بین دو محظور اق
شود و نتیجه این گرفتاري تهدیدي است که متوجه امنیت عمومی یا  گرفتار می، تیراندازي یا عدم اقدام

این ، با توجه به نبود تعریفی روشن از ترور در قوانین کیفري ما. باشد می فردي شهروندان یا خود مأموران
  .شود می مشکل دو چندان

  جرمانِ در حال فرارتیراندازي به سوي متهمان و م - 1- 1- 2- 1

توانند براي دستگیري سارق و قاطع الطریق و کسی که  مأموران مسلح می، س. ب. ق 3ماده  4حسب بند 
  .تیراندازي نمایند، اقدام به ترور یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد

  :باره ذکر چند نکته ضروري است در این
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تیراندازي مأموران به افراد ، یی تشکیل شده بسیار شایع هستهاي قضا موضوعی که در پرونده - الف
، باشد می، اند یا حتی در مراحل مقدماتی شروع به سرقت هستند متواري که مرتکب شروع به سرقت شده

و معلوم نیست » مأموران براي دستگیري سارق حق تیراندازي دارند«: بیان داشته کهصرفاً مقنن در بند فوق 
، اند بارت مجوزي براي تیراندازي به سوي اشخاصی که مرتکب شروع به سرقت نیز شدهکه آیا این ع

با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزایی و استثناء ، توان گفت شود یا خیر؟ در پاسخ به خأل قانونی فوق می می
. ق 3ماده  4کارگیري سالح نیست و مشمول بند  شروع به سرقت مجوزي براي به، کارگیري سالح بودن به

  .زیرا این بند ناظر بر سارقینی است که سرقت تام را مرتکب شده و در حال فرار باشند، شود س نمی. ب

در بند مورد بررسی اعم از تخریب اموال دولتی و عمومی و » جرم تخریب«آیا منظور مقنن از  - ب
اموال ، ند جرم تخریبشود؟ در این ب شامل تخریب اموال دولتی و عمومی میصرفاً خصوصی هست یا 

چون تخریبِ اموال شخصی از جرایم قابل گذشت بوده و رسیدگی به ، گیرد برنمی شخصِ خصوصی را در
قابل ، باشد و تا زمانی که شاکیِ خصوصی شکایتی مطرح ننموده آن مستلزم شکایت شاکی خصوصی می

قانون مجازات اسالمی مصوب  675موضوع ماده ، در این بند» تخریب«بنابراین منظور از . تعقیب نیست
... ) کارخانه و، هواپیما، کشتی، بنا، تخریب عمارت( 1375

3
قانون مجازات اسالمی مصوب  686و ماده  

) قطع درختان موضوع قانون گسترش فضاي سبز( 1375
4

قانون مجازات اسالمی مصوب  687و ماده  
هاي آب و  اده عمومی از قبیل شبکهات مورد استفتأسیستخریب و ایجاد حریق در وسایل و ( 1375

...) برق و، فاضالب
5
  .باشد می 

                                                      
هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محـل مسـکونی یـا معـد بـراي       -3

بزند به حبس هاي متعلق به دیگري را آتش  سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ
  شود.  از دو تا پنج سال محکوم می

هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضاي سـبز را عالمـاً عامـداً و بـرخ�ف قـانون مـذکور قطـع یـا          -4
ها را فراهم آورد ع�وه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیري از شش مـاه تـا    موجبات از بین رفتن آن

  اي نقدي از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.  سه سال و یا جز

هاي آب و فاض�ب، بـرق، نفـت، گـاز، پسـت و      هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه -5
از سـد و  هـا اعـم    مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (

هاي هوایی یـا زمینـی یـا نـوري) و      کابل هاي برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات ( کشی و نیروگاه کانال و انشعاب لوله
ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترك دولت و بخـش غیردولتـی یـا     هاي تولید و توزیع و انتقال آن دستگاه

می ایجاد شده و همچنین در ع�ئم راهنمایی و رانندگی و سایر ع�ئمی که به توسط بخش خصوصی براي استفاده عمو
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توضیح ؛ در قوانین کیفري ماست» انفجار«انگاري مطلق  مشکل دیگر در مورد این بند عدم جرم - پ
676این که در مواد 

6
677و  

7
تخریب از طریق انفجار ، صرفاً 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  

حال . کیفري تعیین نشده است، کیفر دانسته شده و براي انفجارِ بدون تخریبانگاري و موجب تشدید  جرم
کارگیري سالح را تجویز  به، چگونه است که قانونگذار ما براي دستگیري مرتکبِ رفتاري که جرم نیست

را منصرف و ، س. ب. ق 3ماده  4باید انفجارِ مذکور در بند ، رسد براي حل مشکل کرده است؟ به نظر می
آیا منظور قانونگذار از واژه . ود به موارد تخریب از طریق انفجار بدانیم و به سایر موارد تسري ندهیممحد
باشد؟  می منفجر کردن هر چیزي اعم از اماکن و وسایل عمومی و دولتی و خصوصی، در این بند» انفجار«

ر خیابان توسط یک فرد و به عبارت دیگر آیا مأمور با مشاهده منفجر کردن خودوري یک شهروند در کنا
زیرا با دقت . پاسخ منفی هست تواند جهت متوقف کردن وي به تیراندازي متوسل شود؟ می، متواري شدن

، در معانی ترور و تخریب و تلفیق آن با انفجار و با استمداد از روح قانون و شکل و سیاق تصویب آن
رسد قانونگذار هر انفجاري را مدنظر  ظر میجرایم مذکور در مقام امنیت داخلی و خارجی بوده و به ن

  .باشد انفجار اموال و اماکن عمومی و دولتی میصرفاً » انفجار«نداشته و مقصود مقنن از واژه 

گانه مزبور است یا  هاي پنج فقط در مورد جرایم مشهود از جرم، س. ب. ق 3ماده  4حکم بند  - ت
رقت شده و مأموران با در دست داشتن حکمِ جلب مرتکب جرم س، ها قبل خیر؟ فرضاً اگر فردي مدت

آیا مأموران مجاز به تیراندازي ، او را مشاهده کنند و متهم با رویت مأموران مبادرت به فرار نماید، وي
 ذیل ماده و 2و  1هاي  با توجه به تبصره، س. ب. ق 3ماده  4براي دستگیري وي هستند یا خیر؟ حکم بند 

در . گیرد را دربرمی» مشهود و غیرمشهود«هر دو حالت ، ر مطلق داللت داردبه دستگیري به طواینکه 
مواردي که مأموران به موجب حکمِ جلب صادره از مقام قضایی در مقام دستگیري اشخاصِ مذکور در 

                                                                                                                                   
ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق  منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده

باشد به حبس از  عمومییا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاري دیگر شود بدون آن که منظور او اخ�ل در نظم و امنیت 
  سه تا ده سال محکوم خواهد شد. 

هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگري را آتش بزند به حبس از سه ماه تا یک سال و شش مـاه محکـوم خواهـد     -6
  شد. 

مایـد و یـا   هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگري را تخریب نماید یا به هر نحو ک�ً یا بعضاً تلف ن -7
از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه [و] در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریـال یـا   

  کمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.  
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توانند از سالح خود استفاده نموده و از  شوند می بعد از وقوع جرم با فرار متهم مواجه می، 4بند 
). 208، 1387، سازمان قضایی نیروهاي مسلح( کارگیري سالح برخوردار خواهند بود قانون بههاي  حمایت

به دستگیري بدون دستور بازپرس و مقام قضایی اطالق دارد که در خصوص » دستگیري«  بنابراین واژه
طور دستگیري با دستور قاضی که در جرایم غیرمشهود ممکن است و جلب  جرایم مشهود است و همین

  ).17، 1395، شاکري و بابایی شاهاندشتی( شود نامیده می

معلوم نیست که آیا منظور از ترور در . مبهم و ناکارآمد است» ترور«استفاده قانونگذار از عبارت  - ث
اقدام به قتل افراد است یا آن که معناي اصطالحی ترور که انجام برخی جرایم به قصد ایجاد وحشت ، جا این

معلوم نیست ، را در نظر گرفته است؟ در صورتی که منظور قانونگذار از ترور قتل باشد، تو سلب آرامش اس
معناي ، استفاده نکرده است و اگر منظور از ترور، باشد که عنوان قانونی و شناخته شده می» قتل«  چرا از واژه

راز قصد مرتکب دائر آید که اح این مشکل پیش می، المللی است اصطالحی و رایج آن در حقوق کیفري بین
تحقق ترور در این   امري درونی و نیازمند بررسی فنی و قضایی و شرط الزمهکه  بر ایجاد رعب و وحشت

، چگونه به مأمور انتظامی سپرده شود؟ قانونگذار در این موارد باید با استفاده از عبارات مأنوس، معنا است
د نیز به منظور جلوگیري از هرگونه اختالف باید مقصود خود انتظار رعایت قانون را داشته باشد و در این مور

  ).26، 1391، محمدخانی و صوفی( از ترور را به صورت روشن و عاري از ابهام بیان دارد

ه اقدام به ترور ک یسکق و یالطر تواند به سمت سارق و قاطع یفقط م مأمور، س. ب. ق 3ماده  4طبق بند 
به متهمان  يراندازیا تیه آکن است یپرسش ا. ندک يراندازیت، در حال فرار است رده وکا انفجار یب و یا تخری

 يها ه قرصک یسانکا یو  یلکال دارندگانِ مشروبات عفت و نگه یمناف، موادمخدر، مثلِ قتل يگریم دیجرا
جا فقدانِ  ست؟ در اینیف چیلکر؟ تیا خیدارد  یقانون وجه، کنند و جرایمی از این قبیل می عیگردان توز روان

منطقی روشن در انتخاب جرمی مانند تخریب براي تجویز تیراندازي به سوي مرتکب در حال فرار آن و عدم 
279تجویز آن به سوي مرتکبان جرایم مهمی مانند احراق یا محاربه موضوع ماده 

8
قانون مجازات اسالمی  

281و قاچاق موضوع ماده  1392مصوب 
9
و پخش مواد سمی موضوع  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  

                                                      
ها اسـت، بـه نحـوي کـه موجـب نـاامنی در        محاربه عبارت از کشیدن س�ح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن -8

محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوي یک یا چند شخص خاص س�ح بکشـد و عمـل او جنبـه عمـومی نداشـته      
    شود. باشد و نیز کسی که به روي مردم س�ح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی

  ها شوند محاربند.   قاچاقچیانی که دست به س�ح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهراهزنان، سارقان و  -9
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668ماده 
10

تهدید علیه بهداشت عمومی از قبیل آلوده کردن آب ( 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  
اصل بر عدم ، باید گفت که در عمل. آشکار است...) وها  در رودخانهکننده  آشامیدنی یا ریختن مواد مسموم

در قانون مزبور احصاء شده  یبه صورت استثنائ يسالح توسط مأموران بوده و موارد ضرور يریارگک به
در صرفاً  یط و مقررات قانونیر شرایت سایمأموران با رعا، س. ب. ق 3ماده  4بند  يبنابراین در اجرا. است

  .باشند یسالح م يریارگک م احصاء شده در آن بند مجاز به بهیرابطه با جرا

بازداشتگاه و متهمان بازداشتی یا زندانی در تیراندازي به سوي متواریان از زندان و - 1- 1- 2- 2
 حال انتقال

کسانی هستند که بیشترین انگیزه ، صالح متهمان بازداشتی و محکومان زندانی در حال انتقال به مراجع ذي
گروهی از این اشخاص به دلیل ارتکاب جرایم مهمِ . را براي فرار از دست مجریان قانون و عدالت دارند

مأموران در . انگیزه بیشتري براي یافتن فرصتی براي فرار دارند، کیفرهاي سنگینِ دیگر مستوجب اعدام یا
ها و یا در حال انتقال به منظور جلوگیري از  ها و زندان توانند به سوي متواریان از بازداشتگاه صورتی می

ستفاده کرده باشد و آن فرار تیراندازي نمایند که از اقدامات دیگري براي دستگیري وي قبل از تیراندازي ا
  .اقدامات ثمري نبخشیده باشد

 نظرگاه توانند به سوي افراد متواري از تحت آیا مأموران می که شود این است می حال پرسشی که مطرح

تحت «تیراندازي نمایند؟ به بیان دیگر افرادي که به صورت موقتی در ) به منظور جلوگیري از فرار آنان(
حکم ، چه از محل مزبور فرار نماید چنان، شوند نگهداري می، ها هاي کالنتري ظرگاهمانند تحت ن» نظرگاه

قضیه چیست؟ آیا احکام قانونی فرار از بازداشتگاه و زندان بر این مورد نیز حاکم است و در صورت فرار 
ر قرار نظ تحت«توانند جهت دستگیري وي اقدام به تیراندازي نمایند؟ واژه  مأموران می، شخص تحت نظر

رفت ولی  از دیرایام به عنوان یک واژه متداول و معروف در عرف دادرسی کیفري به کار می» دادن
را به احکام دوران تحت نظري  53الی 46کیفري مواد  دادرسی در قانون آئین 1392قانونگذار در سال 

موقت به  ون بازداشتنظر نیز همچ در پاسخ به پرسش یاد شده گفته شده است که گرچه تحت. اختصاص داد
بلکه منظور قانونگذار از ، در بازداشتگاه نیستها  آن اما به معناي بازداشت، انجامد سلبِ آزادي از متهمان می

                                                      
هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگري را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یـا سـند و    -10

) ضـربه  74از چهل و پنج روز تا یک سال و تـا (  باشد را از و بگیرد به حبس اي که متعلق به او یا سپرده به او می نوشته

  ش�ق محکوم خواهد شد. 
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11»نظر تحت«
هاي پلیس براي  ها یا قرارگاه نگهداري متهم در مقر نیروهاي انتظامی یا دفاتر کالنتريصرفاً 

12تحقیق و تکمیل تحقیقات است
نیز فقط به دو ، س. ب. ق 3ماده  5اجرایی موضوع تبصره بند  نامه آئین. 

. نامه مذکور به میان نیامده است گاه در آئین نظر مفهوم بازداشتگاه و زندان تصریح نموده است و نامی از تحت

مأموران فقط حق تیراندازي ، کارگیري سالح بنابراین شاید بتوان تصور کرد که با توجه به صراحت قانون به
، کنند را دارند فرار می، جهت توقف متهمان فراري از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال به مراجع قانونی

  .کنند را ندارند لذا حق تیراندازي به متهمانی که تحت نظر قرار گرفته و اقدام به فرار می

در ، نظرگاه اصطالح تحتزیرا پیش از خلقِ ؛ حال این تصور از دقت چندانی برخوردار نیست با این
نظر شایع بود و  واژه بازداشت تحت، قضایی و مأمورانِ انتظامی در ادبیات مراجع، س. ب. زمانِ تصویب ق

هاي  ضمن این که بازداشتگاه. شد نظر نیز نوعی بازداشت محسوب می نگهداري متهم به صورت تحت
توجه به این که ممکن است اتهام شخصِ از این رو با . نظرگاه نیستند ضابطان مکانی جدا از تحت

جرمِ سنگینی باشد و فرار وي تبعات منفی زیادي بر امنیت داشته باشد و جز از طریقِ تیراندازي ، نظر تحت
، به دست آمده از بررسی برخی آراء و احکام صادره از محاکم رویه قضایی، نتوان وي را متوقف نمود

  .داند می، س. ب. ق 3ماده 5ري را نیز مشمول بند نظر و نگهداري شده در کالنت شخص تحت

  :تکلیف این مورد باید قائل به تفکیک باشیم رسد جهت تعیین به نظر می

در کالنتري جهت فراهم نمودن مقدمات ها  آن دستگیر و نگهداري، متهمانی که برابر مقررات قانونی
 5تواند از مصادیق بند  می فرار از محل مزبور، باشد به بازداشتگاه یا سایر مراجع قانونی ضروريها  آن اعزامِ

توسط ضابطان دادگستري دستگیر شده ، بنابراین متهمی که برابر برگ جلب. تلقی شود، س. ب. ق 3ماده 
، اقدام به فرار نماید، مقدمات انتقال از کالنتري در زمانِ تهیهاینکه  در بینِ مسیر انتقال و چهاینکه  چه، است

جهت ، اما در مورد افرادي که هنوز اقدام قضایی. باشد مجاز به تیراندازي می، رعایت سایر شرایط مأمور با
، حاضر نمودن وي نزد مرجع صالح صورت نگرفته و دادستان در این خصوص دستوري نداده است

جهت دستگیري وي تیراندازي مأموران ، اقدام به فرار نماید، چه افراد مزبور قبل از اعزام یا حین اعزام چنان
  .باشد موجه و قانونی نمی

                                                      
  شود.   به دوران تحت نظر، بازداشت پلیسی نیز گفته می - 11

منظـور از تحـت نظـر قـرار     «اعـ�م نمـوده:    11/04/1346کمیسیون مشورتی اداره حقوقی دادگستري در نظریه مورخ  - 12
 ».  حبس و بازداشت از جهت کیفیت اخت�ف داردگرفتن، بازداشت نیست. تحت نظر بودن با 
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ولو سبک مانند ( اگر متهم یا محکومی به دلیل ارتکاب هر جرمی، س. ب. ق 3ماده » د«مطابق بند 
گري یربط فرار کند و از اقدامات د از بازداشتگاه و یا در حین انتقال به مراکز ذي) فرار از خدمت سربازي

 يبه سو يراندازیمأموران مجاز به ت، ده باشدینبخش يرده و ثمرکده استفا يا توقف ویو  يریدستگ يبرا
مطابق با شرع مقدس  ینین قوانیا وضع چنیسازگار است  یین موضوع با عدالت قضایا ایباشند؟ آ یآنان م

ت شده است؟ بر اساس نظریه مشورتی یجا رعا نین جرم و مجازات در ایا تناسب بیاسالم و عدل است 
در ، کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهاي مسلح، 24/08/1391 مورخ 40600/34/7شماره 

 یا زندانیشده  ه شخص بازداشتک يمأموران در مورد، سالح يریارگک قانون به) 3( ماده» 5«بند  ياجرا
 يوف یا توقی يریدستگ يگر برایند و از اقدامات دکا در حال انتقال فرار یا زندان و یاز بازداشتگاه 

، از نوع اتهام نظر ، صرفسالح نداشته باشد يریارگک جز به يا ده باشد و چارهینبخش يرده و ثمرکاستفاده 
رت یاعالم عدم مغا، ضمناً. باشند یسالح م يریارگک مجاز به به، یط و مقررات قانونیر شرایت سایبا رعا
13یاصل نودوششم قانون اساس يدر اجرا یام اسالمکن با احیقوان

14نگهبان است يهده شورابه ع 
این . 

کارانه و به دلیل تعارض با عدالت  دیدگاه از نظر قضایی موجه است ولی از نظر دکترین قطعاً محافظه
  .قابل انتقاد و نیازمند اصالح است، کیفري و قاعده احتیاط در دماء

  تیراندازي براي حفاظت و نگهبانی - 1- 1- 3

  :حق استفاده از سالح را دارند، مأموران براي حفاظت و نگهبانی، س. ب. ق 3ماده  10و  9، 8، 7، 6برابر بندهاي 

 15تیراندازي براي حفظ اماکن انتظامی - 1- 1- 3- 1

باید از سوي این نیروها در ، باشد اماکن انتظامی که محلِ استقرار نیروهاي انتظامی و سالح و مهمات می
تظامی خطرهاي بسیار جدي براي امنیت مردم زیرا سقوط یک مرکز ان، حفظ شود، قبال هرگونه تعرّض

کارگیري سالح براي حفاظت از تمامی  نظر بر تجویز به» از قبیلِ«به همین دلیل قانون با استعمال واژه . دارد
  .اماکن نیروي انتظامی داشته است

                                                      
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراي اس�می بـا احکـام اسـ�م بـا اکثریـت فقهـاي شـوراي نگهبـان و          -13

 ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضاي شوراي نگهبان است.   تشخیص عدم تعارض آن

  ، قانون بکارگیري س�ح توسط مأمورین نیروهاي مسلح24/08/1391 مورخ 40600/34/7رجوع شود به نظریه مشورتی شماره  - 14

 مقر نیروهاي انتظامی از قبیل فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار س�ح یا مهمات و مراکز آموزشی   - 15
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بندي شده به ویژه اماکنِ حیاتی و حساس در مقابل  تیراندازي براي حفظ اماکن طبقه- 1- 1- 3- 2
  گروگانگیري و اشغال، غارت اسناد و اموال، سوزي آتش، تخریب، رگونه هجوم و حمله جهت تروره

که تمثیلی » از قبیل«در خصوص اماکن انتظامی توضیحاتی داده شد و عنوان گردید که با توجه به واژه 
، به اماکنِ امنیتیمربوط ، رسد این بند قانون می مشمول ماده هستند ولی به نظر، است تمام اماکن انتظامی

اي و یا  ملّی و منطقه باشد که از حساسیت زیادي برخوردار هستند و ارتباط با امنیت نظامی و غیرنظامی می
)، الملی و داخلی اعم از بین( ها فرودگاه، ها پاالیشگاه، اتمی مثل سازمان انرژي. بخشی از یک منطقه دارند

هاي تسلیحات و مهمات  مسلح و کارخانه و ستادکل نیروهاي هاي ارتش و سپاه پادگان، هاي اتمی نیروگاه
اماکن طبقه بندي شده با ماهیت بند ... ملی و مرکز اسناد، اطالعات دفاع و وزارت هاي وزارت و مجموعه

16حیاتی اماکن: شوند می به چهار دسته تقسیم، فوق
17حساس اماکن، 

18مهم اماکن، 
 اماکن قابل، 

19حفاظت
.  

بندي  تشخیص اماکن طبقه، مسلح در مورد این بند از قانونِ مذکور ساسی نیروهايیکی از مشکالت ا
مصرح ... (گاز و، نفت، مخابرات، برق، ات آبتأسیسباشد؟ به عنوان نمونه آیا  می... مهم و، حساس، شده

 مأمورِ يراندازیشوند و ت می محسوب یتین امنکاما)، 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  687در ماده 

 یت عمومیر؟ اگرچه به قصد اخالل در امنیا خیاست  ین قانونکن امایتخریب کنندگان ا ينگهبان به سو
نباشد؟ سازمان قضایی نیروهاي مسلح در نظریه مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی در مقام پاسخ به این 

قانون ) 687( هبرق و مخابرات و نفت و گاز موضوع ماد، ات آبتأسیس«: پرسش چنین بیان داشته که
قانون ) 3( ماده» 8«موضوع بند  یاتین حساس و حکن است از اماکحسب مورد مم یمجازات اسالم

ت به یص آن با عنایه تشخکشود  یمزبور تلق یماده قانون» 10«بند  یتین امنکا امایسالح و  يریارگک به
 ارشناس خواهد بودکنظر  جلبننده و عنداللزوم با ک یدگیرس یبا قاض یانکو م یت زمانیط و موقعیشرا

                                                      
افتـد و بـراي جبـران     ها مورد آسیب قرار گیرند، امنیت ملی به خطر می اماکنی هستند که چنان چه تمام یا یخشی از آن - 16

 هاي بین الملی.   ها، فرودگاه باشد. مانند پا�یشگاه خسارت نیاز به زمان و هزینه زیادي می

هـاي   اي از کشور را تحت تأثیر قـرار دهـد ماننـد فرودگـاه     ها، منطقه ها در آن شود که بروز آسیب به تأسیساتی گفته می - 17
 محلی و سدهاي منطقه اي.  

 هاي برق.   ها موجب تأثیر منفی در بخشی از یک منطقه شود، مثل نیروگاه که آسیب به آنتأسیساتی هستند  - 18

انـد، در حـال    تأسیساتی هستند که اهمیت کمتري دارند با این که در گذشته از امـاکن مهـم و حسـاس و حیـاتی بـوده      - 19
 گردد.   مراقبت می ها برداري و سوءاستفاده احتمالی دشمنان از آن حاضر به منظور جلوگیري از بهره
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سالح توسط  يریارگک به، ص داده شدیتشخ یاتیا حساس یا حی یتین امنکه از اماک یدر صورتکه 
. مجاز خواهد بود يسالح در موارد ضرور يریارگک برابر مقررات قانون بهها  آن حفظ يمأموران برا

20 

ورود یا ، هاي غیرمجاز مرز تیراندازي براي جلوگیري و مقابله با اشخاصی که از- 1- 1- 3- 3

 نمایند خروج داشته و به اخطار ماموران مرزبانی توجه نمی

مراقبت و کنترل از ، 1369قانون نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مصوب  4ماده  10به موجب بند 
توانند با  در نتیجه مأموران ناجا می، باشد مرزهاي جمهوري اسالمی ایران از وظایف مأموران انتظامی می

، کنند رعایت شرایط قانونی در راستاي انجام این وظیفه به افرادي که به صورت غیرمجاز از مرزها عبور می
  .تیراندازي نمایند

تکلیف تیراندازي به اشخاصی که به طور غیرمجاز قصد خروج یا ورود از ، س. ب. ق 3ماده  9در بند 
توانند با استناد به این بند به  می ن است که آیا مأمورانپرسش ای. مرزهاي مجاز دارند روشن نشده است

به عبارت ، صرفاً با توجه به تصریح این بند، رسد سوي چنین اشخاصی تیراندازي نمایند؟ به نظر می
مأموران حق تیراندازي به ، کارگیري سالح و استثنائی بودن امر تیراندازي طبق قانون به» مرزهاي غیرمجاز«

شوند را ندارند و بایستی به هر  مرزهاي مجاز کشور به طور غیرمجاز وارد یا خارج میاشخاصی که از 
البته بهتر بود قانونگذار بین ورود یا خروج غیرمجاز گروهی ، مقابله نمایندها  آن طریقی غیر از تیراندازي با

  .شد تفاوت قائل می، با ورود یا خروج غیرمجاز یک شهروند غیرمسلح، افراد یا مسلحانه

به عنوان  یمناطق، یت ملیامن یعال يچه توسط شورا دومین موضوع مسکوت این است که چنان
به  يراندازیمأموران مجاز به ت، س. ب. ق 3ماده  9ا با توجه به بند یآ، منطقه ممنوعه اعالم شود

در  يراندازیا تیگر آیر؟ به عبارت دیا خیهستند ، نندک یادشده تردد میه در مناطق کرمجاز ین غیعابر
دارد  یسالح تفاوت يریارگک مقررات و ضوابط قانون به ياز نظر اجرا يمناطق ممنوعه و مناطق عاد

ه مأموران برابر ک يه مواردیلکدر ، کارگیري سالح ت مقررات قانون بهیرسد رعا می ر؟ به نظریا خی
ن یب یفرق، ات قانون مزبورت مقرریبوده و از جهت رعا یالزام، باشند یم يراندازیمجاز به ت، قانون

در  يراندازیبه ت، قانون موصوف 3ماده  9در ضمن در بند . ر مناطق وجود نداردیمناطق ممنوعه با سا
  .ح شده استیتصر يمناطق مرز

                                                      
 ، قانون به کارگیري س�ح توسط مأمورین نیروهاي مسلح29/09/1391مورخ  45571/34/7نظریه مشورتی شماره  - 20
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  هاي غیرقانونی ها و راهپیمایی تیراندازي در ناآرامی- 1- 1- 4

21به موجب اصل بیست و هفتم قانون اساسی
به شرط آن ، هاي بدون سالح پیماییتشکیل اجتماعات و راه، 

ها به نحو غیرقانونی یا با  اما ممکن است اجتماعات و راهپیمایی. آزاد است، که مخلِ مبانی اسالمی نباشد
مسلحانه برگزار  در مجوز صادر شده و حسب مورد به نحوِ مسلحانه یا غیر، عدول از چهارچوب معین

. نمایند می براي کنترل و اعاده نظم برابر وظایف ذاتی اقدام میمأموران انتظا، در این گونه مواقع؛ گردد

فرونشاندنِ شورش و ، هاي غیرقانونی مأموران براي اعاده نظم و کنترلِ راهپیمایی، س. ب. ق 4طبق ماده 
کارگیري سالح را به  حقِ به، پذیر نباشد امکانها  آن کارگیري سالح مهار هایی که بدونِ به بلوا و ناآرامی

، به استناد همین ماده. دارند، در صورت تحقق شرایطی که مقنن مشخص کرده، ستور فرمانده عملیاتد
به  تأمیننحوه ابالغ مصوبات و تصمیمات شوراي ، محل است تأمینتشخیص و اعالم ناآرامی با شوراي 

ین که جهت هاي نظامی و انتظامی در مواقع ناآرامی و شورش از چه طریقی هست؟ با عنایت به ایگان
از ها  آن ابالغ تصمیمات، هاي نظامی و انتظامی توسط یگانتأمین، اجراي مصوبات و تصمیمات شوراي 
پیش بینی نشده و در موارد اضطراري و حوادث غیرمترقبه نیز عمالً ، طریق سلسله مراتب نیروهاي مسلح

لذا اجراي تصمیات و ، باشد میابالغ تصمیمات و مصوبات مزبور از طریق سلسله مراتب فرماندهی میسر ن
هاي مذکور توسط فرماندهان و مسئوالن نظامی یا انتظامی نیاز به ابالغ موضوع از طریق  مصوبات شورا

  ).36، 1390، یزدانیان( سلسله مراتب فرماندهی ندارد

 غیرمسلحانه 23و شورش 22هاي غیرقانونی کارگیري سالح در راهپیمایی به - 1- 1- 4- 1

برخی مواقع به ، که داراي مجوز از مراجع قانونی مثل وزارت کشور یا استانداري نیستند هایی راهپیمایی
در اماکن و اصوالً ها  ها و شورش با توجه به این که راهپیمایی. گردد هایی منجر می ها و ناآرامی شورش

اطالع قبلی در این  گیرند و مسلّماً شهروندانی ناخواسته و بدون وآمد شهر شکل می رفت معابر عمومی و پر
در این . کنند و نه راه رفت گیرند و در این هیاهو نه راه برگشت پیدا می ها و بین معترضان قرار می شلوغی

کننده  و تحریککننده  هاي مأموران باید هدفمند و به سوي افراد رهبري گیري و تیراندازي مواقع هدف
مسلماً مسئولیت کیفري در پی خواهد ، سمت جمعیت بهصرفاً هاي بدون هدف خاص و  باشد و تیراندازي

                                                      
    ها، بدون حمل س�ح، به شرط آن که مخل به مبانی اس�م نباشد آزاد است.  تشکیل اجتماعات و راهپیمایی -21

  پذیرد.   ون اخذ مجوز از وزارت کشور انجام میشود که بد هایی اط�ق می به راهپیمایی - 22

 پذیرد.   هاي متفاوت انجام می ها و بلواهاي متعددي است که به طور هم زمان و براي هدف واحدي در محل اغتشاش - 23
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مصدوم یا فوت شوند ولی از آن جا که ، ها طرفی در آن تیراندازي زیرا احتمال دارد شهروندان بی؛ داشت
مأموران در این موضوع مقرره خاصی نداشته و ، دستورالعملِ خاصی در این راستا تدوین نشده است

اقدام به مقابله ... هاي رنگی جهت شناسایی افراد یا رنگ پاشی و ده از گلولههایی مانند استفا با روشصرفاً 
  .نمایند و در نهایت تیراندازي می

  هاي مسلحانه کننده در ناآرامی کارگیري سالح به سوي افراد شرکت به - 1- 1- 4- 2

و امنیت و خلع  در هر صورت برقراري نظم، وظیفه نیروهاي مسلحِ موضوع قانون، هاي مسلحانه در ناآرامی
سالح و دستگیري شورشیان بوده و شرایط تیراندازي در این مواقع با شرایط تیراندازي در سایر موارد 

مأموران نظامی و انتظامی براي اعاده نظم و «: دارد می در این زمینه مقرر، س. ب. ق 5ماده . متفاوت است
. هاي مسلحانه مجازند از سالح استفاده نمایند شورشها و  امنیت در راهپیمایی غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی

خلع سالح ، مأموران مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلّل نسبت به برقراري نظم و امنیت
 که توجه داشته باشیم. »آوري مهمات و دستگیري افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند و جمع

بنابراین . است» عملیات فرمانده«به دستور، س. ب. ق 5و  4استفاده از سالح در مواد  تجویز و تکلیف به
برخالف مقررات عمل کرده و مشمول ماده ، اگر مأموري بدون دستور فرمانده عملیات تیراندازي نماید

ادعاي  باشد مگر این که مدعیِ دفاع مشروع بشود و بتواند می 82قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح  41
  ).78، 1392، حسینی( خود را اثبات نماید

  تیراندازي به سوي وسایل نقلیه - 2

مأموران اصوالً بنابراین ، بازداشتن وسیله نقلیه از حرکت است، هدف از تیراندازي به سوي وسایل نقلیه
ت حالت حق در هف، س. ب. ق 6ماموران انتظامی طبق ماده . باشند مجاز به تیراندازي به سوي راننده نمی

. وسیله نقلیه حامل افراد متواري باشد. وسیله نقلیه مسروقه باشد: تیراندازي به وسیله نقلیه متواري را دارند

وسیله نقلیه حامل مواد مخدر . وسیله نقلیه حامل کاالي قاچاق باشد. وسیله نقلیه حامل اموال مسروقه باشد
وسیله نقلیه براي تهاجم عمدي به مأموران و یا . اشدوسیله نقلیه حامل سالح و مهمات غیرمجاز ب. باشد

تیراندازي به سوي وسایل نقلیه به منظور متوقف کردن آن ، س. ب. ق 6مطابق ماده . مردم استفاده شود
نقلیه بنا به قرائن و دالیل معتبر و یا اطالعات موثق مسروقه  توسط مأموران در مواردي مجاز است که وسیله

  .واري یا اموال مسروقه یا کاالي قاچاق یا مواد مخدر و یا سالح و مهمات غیرمجاز باشدیا حامل افراد مت
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: باشد می» وسیله نقلیه«تبیین واژه ، اولین خأل و ابهام پیش آمده در بحث تیراندازي به سوي وسایل نقلیه

، مانند خودرو، باشداي است که قابلیت حمل و نقل را داشته  وسیله نقلیه در لغت به معناي هر نوع وسیله
بدین ، نامه راهنمایی و رانندگی نقلیه در آئین وسیله). 307، 1353، عمید... (قاطر و، گاري، موتورسیکلت

با . »روند جایی انسان و کاال به کار می به وسایل موتوري و غیرموتوري که براي جا«: شرح تعریف شده است
استفاده از چهارپایان ، الهاي قاچاق در نوارهاي مرزيترین روشِ ورود و خروج کا شایعاینکه  توجه به

احصاء نموده ، موارد مجاز تیراندازي مأموران را به طور حصري، س. ب. ق 6و  3باشد و از طرفی مواد  می
باشد و راکب  آیا نیروهاي مسلح با یقین به این که چهارپا حامل کاالي قاچاق می، که شامل فرض اخیر نیست

در پاسخ باید گفت که با توجه به مطلق  مجاز به تیراندازي هستند یا خیر؟، نماید ن توجهی نمیبه ایست مأمورا
آید و حمل  پا نیز وسیله نقلیه به شمار می چهاراینکه  و، س. ب. ق 6بودن عنوان وسیله نقلیه در ماده 

با تحقق سایر شرایط  ،شود مخدر و کاالي قاچاق از طریق چهارپایان باعث گسترش این نوع جرایم می مواد
گیري  بنابراین به عنوان نتیجه. فاقد اشکال قانونی استها  آن تیراندازي مأموران به، مندرج در قانونِ مربوطه

اعم از موتوري و ( شامل تمامی وسایل نقلیه، س. ب. ق 6توان گفت که مفهوم وسایل نقلیه در ماده  کلی می
انواع ، ها ها و لنج ها و کشتی انواع قایق...) مسافربري و، باري ،سواري( ها انواع اتومبیل)، غیرموتوري

  .شود می...) اسب و قاطر و( انواع موتورسیکلت و انواع چهارپایان، هواپیماهاي کوچک و بزرگ

که ناخدا و ) کاال یا مواد مخدر، انسان( شناور یا قایق حامل قاچاق، به سمت کشتی يدر تیرانداز
کمر به پایین  يرعایت شرایط تیرانداز)، کمر به باال قابل رویت است( اند نشسته خدمه آن در داخل کشتی

از شرایط تر  بسیار سخت يانجام تیرانداز، دریا يبسیار سخت خواهد بود و همچنین با توجه به شرایط جو
 يندازو تیرا يگیر هدف، چرا که با باال و پایین آمدن قایق و مواج بودن دریا، و در خشکی است يعاد

ناجا هاي  تر این است که در ساختار برخی از یگان از طرفی مشکل چالشی. نیست پذیر امکانعمالً ، صحیح
پیش بینی شده ، با ترددکنندگان مرزي يگیر سنگین در هنگام در نیمه يها استفاده از سالح، مانند مرزبانی

اندازي کمر به پایین در استفاده از این امکان رعایت تیر، سالح يکارگیر که با توجه به مقررات قانون به
  ).4، 1396، غالمی رزینی و همکاران( وجود ندارد) نیمه سنگین( ها نوع سالح

، خیز کشور به مأموران نیروي انتظامی به ویژه در نقاط مرزي و قاچاق از مسائل و مشکالت مبتال
 یانتظام يرویچه مأموران ن حال چنان، باشد می» کن راه پاك«مواجهه با خودروهاي اسکورت یا به عبارتی 

ن ک كبه راه پا، باشد یم یمخدر و مواد سوخت ان موادیه محلِ عبور و مرورِ قاچاقچک يا در منطقه
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اروانِ موادمخدر از کن علت یشود و به هم يه منجر به فوت وک يا ند به گونهینما يراندازیمخدر ت مواد
حال با توجه به مقررات ، شف نشودکچ گونه موادمخدري یز هیول نمحل مزبور عبور عبور ننمایند و از مقت

، ه حامل موادمخدر را داده استیله نقلیوس يبه سو يراندازیت ۀه فقط اجازکماده مورد اشاره » الف«بند 
 يبه سو يراندازیاز آن جایی که موارد ت«ر؟ یا خیبوده است  ین قانونیمأموران مطابق مواز يراندازیت

قانون ) 6( توسط مأموران به صورت احصاء شده در مادهها  آن ساختن ه به منظور متوقفیل نقلیوسا
ر از موارد یمشخص شده است و در غ 1373مسلح مصوب  يروهایسالح توسط مأموران ن يریارگک به
ها  آن ساختن ه به منظور متوقفیل نقلیوسا يبه سو يراندازیمأموران مجاز به ت، ر شده در ماده مزبورکذ
قاچاق  ياالکا یا اطالعات موثق داللت بر حمل مواد مخدر یل معتبر و یلذا چنانچه قرائن و دال. باشند ینم

 24». به سمت آن برخالف مقررات است يراندازیت، دیتوسط خودرو ننما

» يحامل افراد متوار«عبارت ، س. ب. ق 6در متن ماده اینکه  توجه به، »افراد متواري«ابهام در عبارت 
ا منظور از یست؟ آیه منظور از عبارت مزبور چکن است یپرسش ا، د و شرط و به طور مطلق بیان شدهین قبدو
ب یم جلب آنان صادر شده و تحت تعقکح ییه بنا به دستورِ مقام قضاکهستند  یسانک» يافراد متوار«
ب ضابطان یو تحت تعق بِ جرمِ مشهود شدهکه مرتکهستند  یاشخاص» يافراد متوار«ا منظور از یباشند؟ آ یم

، س به آنان به لحاظ مظنون بودنیه پلکهستند  يافراد» يافراد متوار«ا منظور از یباشند؟ و  یم يدادگستر
رسد  شوند؟ به نظر می یم يننموده و متوار یست مأموران توجهین آنان تعمداً به ایکل، ست دادهیدستور ا

ه حسب مورد کهستند  یاشخاص، س. ب. ق 6ماده » الف«ور در بند کمذ» يافراد متوار«منظور از عبارت 
م ین و مقررات موضوعه مانند جرایز قوانیا به تجویب قرار گرفته و یتحت تعق ییبرابر دستور مقام قضا

  .اند شده يمأموران متوار یابیآنان را دارند و به منظور عدم دست يریمأموران حق دستگ، مشهود

بنا به قرائن و دالیل «مأموران پیش از تیراندازي باید ، س. ب. ق 6ماده » الف«شود به استناد بند  یادآوري می
است وگرنه حق ... مطمئن شوند که خودرو مسروقه است یا حامل افراد متواري یا» معتبر و یا اطالعات موثق

تحت عنوان «ي همچنین اگر مأمور اقدام به تعقیب و تیراندازي به سوي وسیله نقلیه متوار. تیراندازي ندارند
خواري یا ارائه ندادن مدارك خودرو نماید و پس از توقف  مانند جرم روزه» دیگري غیر از جرایم مصرح

مصدوم یا ، در نتیجه تعقیب و گریز و تیراندازي مأمورانکه  متواري کاشف به عمل آید که راننده، خودرو
یا اتومبیل وي حامل ) سارق(مثالً  باشد، س. ب. ق 6از اشخاصِ قابلِ تعقیبِ مصرح درماده ، متوفی شده
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در حالی که مأمور در حین تعقیب و تیراندازي از وجود مواد مخدر یا کاالي ، موادمخدر یا کاالي قاچاق باشد
، بلکه ظنّ و تصور وجود این موارد در خودروي مزبور را هم نداشته است، نه تنها اطالعی نداشته... قاچاق و

 يریارگک مأموران باید قبل از به، به بیان دیگر. کارگیري سالح خواهد بود از خالف قانون بهاقدام مأمور تیراند
ا ی يا حاملِ بودن افراد متواریا اطالعات موثّقی مبنی بر مسروقه بودن خودرو یل معتبر و یقرائن و دال، سالح

ا یل معتبر یه بدون وجود دالک ياردن در مویبنابرا. داشته باشند، ا موادمخدریقاچاق  ياالکا یاموال مسروقه 
 یسالح تنها در موارد استثنائ يریارگک ه بهکن یت به ایبا عنا، ندیبه خودرو نما يراندازیاطالعات موثق اقدام به ت

 يشف بعدکمزبور خارج است و یموضوع از شمول مقررات قانون، باشد یمجاز م، ه مقنن احصاء نمودهک
 یو مدن يفرکیت یشدن اقدام مأموران نخواهد شد و مسئول یو موجب قانونا اموال مسروقه از خودریسالح 

. باشد یب مکمزبور به عهده مرت يراندازیاز ت یناش
25 

  نتیجه

از اقدامات ، توسط نیروهاي مسلح در مواقع ضروري و در حین انجام وظایف، اقدامِ به تیراندازي
موجبات تعرّض به حقوق شهروندان و ، این زمینه جدانشدنی این قشر بوده که عدم وجود قانونی جامع در

لیکن پژوهش حاضر با بررسی مواد مرتبط . آورد هاي محوله را فراهم می بالتکلیفی مأموران در ماموریت
با شناسایی ، در حوزه مواردي که قانوناً مأموران مجاز به تیراندازي هستند، کارگیري سالح در قانون به

سعی بر رفع ، ألهاي قانون مذکور و بررسی مشکالت عملی مأموران در این حوزهها و خ ابهام، ها کاستی
  :باشد این موارد داشته و نتایج به دست آمده به شرح زیر می

در بحث دفاع مشروع توسط مأموران ؛ در خصوص خألهاي تیراندازي به سوي اشخاص پیاده؛ نخست
 ماده) 1( رعایت قید اشاره شده در بند، حمله نمایدبه سوي مأمور ، باید بیان داشت که اگر شخصی مسلح

 الزامی بوده و صرف حمله» دفع شخص امکان نداشته باشد، کارگیري سالح بدون به«، ق ب س) 3(

از طرفی باید بیان داشت که مأموران در ، باشد مجوزي براي تیراندازي نمی، به سوي مأمور، شخصِ مسلح
ي به درخواست کمک و یا رعایت سایر موارد مندرج در تبصره یک ماده مقام دفاع از جان شهروندان نیاز

کارگیري سالح نسبت به قانون مجازات  زیرا قانون به، ندارند 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  156
افرادي غیر از ، خاص بوده و هدف قانونگذار از اشخاص مورد اشاره در تبصره مذکوراي  اسالمی مقرره
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صرفاً مأموران ، نظر از کالنتري در صورت متواري شدنِ شخصِ تحت، شایان ذکر است. شدبا می مأموران
با رعایت شرایط قانونی و مستند به ، نظر با دستور قضایی دستگیر شده باشد در صورتی که شخصِ تحت

  .اقدام به تیراندازي نمایند، توانند جهت متوقف کردن وي می، س. ب. ق 3ماده  5بند 

مأموران قبل از شروع به ؛ صوص خألهاي قانونی در حوزه تیراندازي به سوي وسایل نقلیهدر خ؛ دوم
علم به این داشته باشند که خودرو ، باید بر حسبِ قرائن و دالیل معتبر یا اطالعات موثّق، تعقیب وسیله نقلیه

یراندازي به سوي وسیله صورت اگر مأمور اقدام به ت است در غیر این... مسروقه یا حامل افراد متواري یا
کارگیري  تیراندازيِ وي خالف قانون به، نماید» تحت عنوان دیگري غیر از جرایم مصرح«نقلیه متواري 
شدن اقدام مأموران نخواهد  یاز خودرو موجب قانون... ا اموال مسروقه ویسالح  يشف بعدکسالح بوده و

قلیه دانست که در صورت حمل مواد مخدر و ن توان نوعی وسیله الزم به ذکر است چهارپا را می. شد
  .مأموران حق تیراندازي به آن را دارند، کاالي قاچاق

کارگیري سالح توسط مأموران نیروهاي  گردد با عنایت به این که مقنّن در قانون به می پیشنهاد؛ سوم
اي مسلح نهاده و تمیز و تشخیصِ مواقع ضروري استفاده از سالحِ سازمانی را بر دوش خود نیروه، مسلح

نحوه استفاده از  این در حالی است که نیروهاي مسلح در دوران آموزشی بیشتر تحت تعلیماتی در زمینه
به این نحو که تمرکز ، سالح بوده و نه نحوه سنجش و تشخیص موارد ضروري براي استفاده از سالح

یق و بدون خطا به هدف بوده و در مورد بیشتر در مورد نحوه تیراندازيِ دق، مراکز آموزش نظامی و انتظامی
و این که مأمور بداند در کدام موقعیت باید از سالح استفاده ها  چگونگی نحوه سنجشِ شرایط و موقعیت

زدگی و  با شتاب، 1373کارگیري سالح در سال  ضمن این که قانون به، شود کمتر آموزش داده می، کند
هاي فراوانی مواجه  به تصویب رسیده و با خألها و ابهام بدون در نظر گرفتن رعایت مصلحت اجتماعی

، باشد هاي حساس و متعدد مأموران نظامی و انتظامی نمی هاي امروزيِ ماموریت گوي چالش است که پاسخ
کارگیري  بازنگري صورت پذیرد و قانون به، هاي آموزشی اشاره شده بنابراین ضروري است در برنامه

  .و اصالح قرار گیردسالح نیز مورد بازبینی 
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