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تاريخ دريافت1400/04/04 :

تاريخ پذيرش1400/04/ 12:
صفحه37-62 :

علی فاضلی ،1نعیمه کریمی
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چکیده
قانون بكارگیري سالح مصوب  ،1373از جمله قوانین خاص کشور است که در آن به احصاي شرایط و نحوه
بكارگیري سالح ،توسط نیروهاي مسلح پرداخته شده است .اما این قانون بر اسـاس شـرایط و منـاطق
جغرافیـایی ،تنوع ماموریـت ها و وظـایف تخصصی نیروهاي مسلح بخصوص پلیس تدوین نشده و این امر
ضمن وجود برخی نقیصه ها به خصوص در مواد 3و  6این قانون ،مشكالتی را پدید آورده و از دیر باز ،مورد
نقد و بررسی حقوقدانان و به ویژه قضات واقع شده که در آرا و قرار هاي مصدور از دادسرا ها و دادگاه هاي
عمومی و نظامی در بسیاري موارد ،شاهد اختالف نظر در تفسیر قانون علیه ماموران تیرانداز ،به ویژه کارکنان
ناجا ،به دلیل گوناگونی و وفور ماموریت هاي آنان میباشیم .بنابراین ،نگاشته کنونی ،ابتدا کاستی ها و معایب
اساسی این قانون را برشمرده و سپس در حیطه بحث ،پیشنهاد هاي مقتضی را ارائه نموده است.
واژگان کلیدی :قانون بكارگیري سالح ،ماموران نیروهاي مسلح،دادسرا و دادگاه هاي نظامی

 .1نویسنده مسئول وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و مدرس دانشگاه
 -2کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و مدرس دانشگاه
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مقدمه
همواره از مسائل مهم در جوامع بشري ،مسئله امنیت بوده که تقریباً همه افراد پیش از هرگونه برنامه ریزي در
زمینه هاي مختلف شغلی ،اجتماعی ،اقتصادي ،و ،...نخست به آن میپردازند .به عبارتی ،شرایط خود را با
حساب سود و زیان هاي حاصل از آن برنامه سنجیده و سپس اگر در آن اوضاع خود را ایمن از برخی مشكالت
ببینند ،نسبت به ورود به آن عرصه اقدام مینمایند .اما امنیت چیست؟ از نظر برخی «اَمنیت حالت فراغت نسبی از
تهدید یا حمله یا آمادگی براي رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند( .آشوري )38 ،1378،به گفته والتر
لیپمن «:1یک ملت در شرایطی در امنیت است که خطر از بین رفتن ارزش هاي اساسی و تقاضایشان مبنی بر
اجتناب از جنگ ،وجود نداشته باشد و قدرت حفظ آن ها را از طریق پیروزي در جنگ دارا باشند»
(میرعرب )137 ،1379،همچنین «امنیت از ضروري ترین نیازهاي یک جامعه است که در گفتمان سلبی بر نبود
خطر و تهدیدات استوار است و در گفتمان ایجابی به تأمین و تضمین آسایش و آسودگی نظر دارد( ».نویدنیا،
 )1384اما برقراري امنیت در هر جامعه بنا به برخی خصایص از جمله :جغرافیاي سیاسی ،2دارا بودن منابع زیر
زمینی ،داشتن دشمنان یا هم پیمانان ،فاکتورهاي خاص خود را داراست .به هر شكل تأمین امنیت در معناي
واقعی و مستمراً ،نیازمند صرف هزینه هاي سنگین ،وجود قوانینی جامع و مهمتر از همه همكاري شهروندان و
بكار گرفتن نیروهاي کارکشته در این زمینه است .قطعاً قانونگذار با تصویب قانون بكارگیري سالح توسط
نیروهاي مسلح در موارد ضروري در تاریخ 1373/10/28ضمن صدور اذن قانونی براي تیراندازي در مواقع
ضروري ؛ حفظ حقوق شهروندي که به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران،3محترم
شمرده شده را مورد توجه قرار داده ،رعایت آن را براي ماموران الزم و تخطی از آن را قابل مجازات دانسته
است .به طور معمول مفهوم سالح یا اسلحه به قدري آشناست که گویا نیاز به تعریف نیست .اما در ماده 1
«آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصوب ،»92
انواع سالح تعریف و به دسته بندي آن ها پرداخته است .براي نمونه سالح گرم «سالحی است که با استفاده از
نیروي گاز باروت (نیروي حاصل از احتراق پیشرانه) یا به صورت دستی مسلح شده و توانایی پرتاب یک یا چند
گلوله را به صورت تک تیر و یا رگبار دارد» و بر  3نوع است .این تعریف چندین ایراد دارد که در جاي خود به
آن خواهیم پرداخت.
1 .Walter Lippmann
2. Geopolitics
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بیان مسئله
گاهی شاهدیم که نظم ،امنیت و حقوق افراد جامعه ،توسط اشخاص قانون گریز مورد تجاوز قرار میگیرد.
مسلماً چنین رفتارهایی را جامعه بر نمیتابد و با توجه به خواست عمومی ،جرم انگاري شده و داراي ضمانت
اجرا خواهد بود .در این میان مأموران پلیس هر کشوري به عنوان بازوان دستگاه قضا و در واقع مسئولین اصلی
پیشگیري از جرم در جامعه ایفاي نقش مینمایند .در این راستا نیازمندي به قوانین حمایتی و مجوز هاي مقتضی
براي انجام هرچه بهتر وظایف ،احساس شده و الزم است نسبت به آن اقدام هاي الزم صورت گیرد .در میهن ما،
ماموران پلیس در کنار سایر نیروهاي مسلح ،وظیفه برقراري نظم و امنیت داخلی کشور را برعهده دارند و
درحین انجام این وظایف ،در شرایط خطیري قرار میگیرند که براي جلوگیري از فرار متهمین یا مجرمین،
پیشگیري از وقوع برخی جرایم و مدافعه شخصی؛ بكارگیري سالح ضروري میشود .در سال 1373به موجب
قانون بكارگیري سالح در موارد ضروري ،مجوز حمل و استفاده از اسلحه  ،در اوضاع و احوال خاص براي
مأموران پیش بینی شد و قانونگذار این اجازه را به آنان داد تا در فرض قرارگرفتن در شرایطی که برشمرده؛ قادر
به استفاده از سالح خویش باشند .از جمله مشكالتی که ماموران پلیس در حین ماموریتها و به ویژه در جرائم
مشهود که با آن مواجهاند ،نخست نحوه بكارگیري سالح جهت توقف افراد یا وسایل نقلیه در موقعیت هاي
مختلف و دوم استنباط هاي گوناگون از قوانین کیفري به جاي قانون خاصِ بكارگیري سالح است که در مورد
انطباق عملكرد ماموران تیرانداز ،میشود.
بعضاً اینگونه تفاسیر ،باعث محكومیت ماموران به مجازات هاي دیه و یا حتی قصاص شده و شاید ادامه این
رویه ،باعث تضعیف روحیه کارکنان پلیس و سلب غیر مستقیم اختیار تیراندازي  ،به سمت متهمین و یا مجرمین
شرور و سابقه دار شود  .تفسیرهایی که گاهی به نادرستی  ،از نحوه عملكرد ماموران در مواقع تیراندازي به
سمت افراد و یا خودرو ها استنباط میشود؛ میتواند ناشی از ابهام قانون و تفاسیر موسع مقامات قضایی  ،در
شیوه رسیدگی به پرونده هاي قتل و جرح ناشی از تیراندازي در حین انجام وظیفه باشد .البته مقصود از مراتب
مذکور  ،ترویج تیراندازي بر خالف مقررات قانونی نیست .در این مقاله سعی شده نحوه عملكرد ماموران
نیروهاي مسلح با محوریت پلیس در پرونده هاي تیراندازي بررسی گردد .همچنین نظر به دکترین حقوقی،
کاستی هاي قانون مزبور احصا شده و در پایان پرسش هایی را که ممكن است ذهن خوانندگان را مشغول نماید،
در حد امكان پاسخ دادهایم.
پیشینه تحقیق
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علی افراسیابی ( )1394در مقاله خود با عنوان «،اختیارات قانونی مأموران پلیس در کاربرد سالح گرم» بیان
داشته است که ماموران پلیس فقط زمانی میتوانند از سالح گرم استفاده کنند که جان مأمور یا شهروند بی-
گناه در معرض خطر فوري باشد .در این صورت ،آن ها باید از فرماندهي ارشد اجازهي تیراندازي بگیرند،
مگر اینكه کسب اجازه موجب تشدید خطرات جانی شود .براي کاهش تیراندازي هاي غیر مجاز در پلیس
ایران ضروري است مأموریت هاي پلیسی بدون حمل سالح گرم انجام شود و فقط در برخی استان هایی که
حوادث تروریستی و حملۀ مسلّحانه به مأموران سابقه دارد ،به سالح گرم تجهیز شوند .حسن غالمی رزینی و
همكاران ( )1397در مقالهاي با عنوان بررسی چالش ها و خالءهاي قانونی استفاده از سالح گرم توسط
مرزبانان ،ضمن بررسی شرایط و ضوابط استفاده از سالح ،موارد سكوت مقنن ،ابهامات و چالش هاي استفاده
مرزبانان از سالح در شـرایط مختلـف تیرانـدازي از جملـه منـاطق عملیـاتی درگیـر را بررسی نمودهاند .نجفی
توانا و حسینی( ،) 1393در پژوهشی رویكردها و سیاست جنایی تقنینی مقنن ایـران درخصوص بكارگیري سالح
توسـط مـامورا ن پلـیس را بیـان نمـوده و بـا کمـک نظریـه هـا و مدل هاي سیاست جنایی ،به احصاي موارد
ابهام استفاده از سالح پرداختهاند .اما سوابق به طور کلی به این پژوهش ها خاتمه نیافته که براي پیشگیري از
اطناب بدان ها نمیپردازیم.
اهداف تحقیق
قانون بكارگیري سالح در سال 1373بـا شـتابزدگی ،بیاستفاده از نظرات کارشناسان ذيربط ،بدون شناسایی و
در نظر گرفتن نیازها ،رعایت مصالح اجتماعی و تغییرات در زمینه هاي مختلف در آینده ،به تصویب رسیده
است .در حال حاضر ،قانون مذکور بـا توجـه به پیـدایش اشـكال نـوین بزهكـاري ،بـا نواقص و ابهامات بسیاري
مواجه شده که با سیاست جنایی 1و اجرایی کشور همخوان نیست .مقنن از سال 1373تا به حال ،نتایج مثبت یا
منفی این قـانون از جملـه تیرانـدازي درمناطق ممنوع مرزي و مناطق دریایی را بررسی نكرده و آیین نامه اجرایی
تبصره  3ماده 4و آیین نامه اجرایی تبصره ماده 11این قانون نیز ،بعد از گذشـت  26سـال توسـط هیـأت وزیران،
به تصویب نرسیده است .لذا در این مقاله سعی شده است تا با احصا معایب و نواقص موجود در مواد 3و 6قانون
مزبور ،در بهبود عملكرد ماموران نیروهاي مسلح بخصوص پلیس و سپس ارائه راهكار هایی مناسب براي دچار
نشدن آنان در دامان مجازات هاي کیفري ناشی از تیراندازي ،گامی مهم برداشته شود.
شناخت اشخاص مشمول قانون بکارگیری سالح
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صرف نظر از ماده  1قانون بكارگیري سالح که به احصاي نیروهاي مسلح مشمول این قانون پرداخته ،پایوران
ارتش جمهوري اسالمی ایران به موجب بند«ب» ماده  7قانون ارتش مصوب 1366و سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،بر اساس ماده  3قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و اساسنامه آن مصوب 1361به خصوص در
مواد 5و 17آن در کنار پلیس ،داراي وظیفه انتظامی در استقرار نظم و امنیت میباشند .همچنین وفق ماده  1قانون
حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371به این نیرو اجازه داده شده تا در جرایم مشهود و در مواقعی که ضابطان
عام در محل حضور ندارند؛ براي حفظ آثار و ادله جرم در محل تا حضور آنان اقدام نمایند .مضافا اینكه
ماموران وزارت اطالعات نیز حسب تبصره ماده  1قانون بكارگیري سالح ،در اجراي وظایف و ماموریتهاي
محول قانونی خود ،مكلف به رعایت این قانون بوده لیكن با این اوصاف و در برخی موارد میتوان به این نتیجه
رسید که قانونگذار در تعیین عنوان قانون مذکور  ،دقت کافی ننموده است ،چرا که در عنوان آن تنها به
نیروهاي مسلح اشاره نموده و با این اقدام خود  ،تنها مامورین نیروهاي مسلح که عبارت است از نیروهاي
لشكري و نظامی می باشد را مشمول نموده و این قانون شامل غیر از نیروهاي مسلح نمی باشد  ،این در حالی
است که افرادي مانند قضات ،نمایندگان مجلس ،محیط بانان ،حراست ادارات ،محافظین مقامات رسمی ،
محافظین خودرو حمل پول بانک ها و سایر افراد ذي ربط که جزء نیروهاي مسلح نیستند ،ولی براي دفاع
شخصی از خود یا دیگري و یا اشیا و اموال محوله شده به آنان با داشتن مجوزات مربوط ،حق حمل سالح و
تیراندازي را دارند نیز همین حكم جاري است .البته ممكن است به موجب قوانین خاص ،سازمان هاي متبوع
افراد موصوف نیز مجوزحمل سالح و تیراندازي آنان را به این قانون ارجاع نمایند.
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اکنون با شناخت مشمولین ق.ب.س ،باید گفت که طبق ماده  3قانون نیروي انتظامی مصوب  ،1369هدف از
تشكیل آن ،استقرار نظم ،امنیت ،تامین آسایش عمومی ،فردي و پاسداري از دستاورد هاي انقالب اسالمی در
قلمرو ایران اعالم شده و تقریباً داراي 26وظیفه محصور میباشد .اهم وظایف نیروي انتظامی طبق بند  8ماده 4
قانون ناجا ،عبارتند از -1 :مبارزه با قاچاق -2 .مبارزه با منكرات و فساد -3 .پیشگیري از وقوع جرایم-4 .
 .1مثالً در ماده  27دستور العمل خدمتی گارد محیط زیست آمده است :آن دسته از مأمورین سازمان که ضابط دادگستري میباشند
صرفاً هنگام انجام وظایف قانونی و در اجراي مأموریتهاي محوله براي کشف و تعقیب جرائم مصرح در قانون حفاظت و بهسازي محیط
زیست در شمار نیروهاي مسلح موضوع ماده یک «قانون بكارگیري سالح توسط مأمورین نیروهاي مسلح در موارد ضروري» محسوب و
در چارچوب وموازین دقیق قانون مذکور حق استفاده از اسلحه سازمانی را دارند.
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کشف جرایم -5 .بازرسی و تحقیق -6 .حفظ آثار و دالیل جرم -7 .دستگیري متهمین و مجرمین و جلوگیري
از فرار و اختفاء آنها -8 .اجرا و ابالغ احكام قضایی .در کنار این قانون ،از ماده  28تا  63قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب سال 1392نیز ،ضمن احصاي ضابطان و شرح وظایف آنان ،به ضمانت اجراي عدم توجه به این
مقررات نیز پرداخته شده است.
شرایط مأموران پیش از بکارگیری سالح
تعاریف
منظور از بكارگیري؛ «فرایندي است که از زمان کشیدن سالح (تجرید السالح) تا شلیک هوایی و شلیک به
سمت هدف را شامل میشود» (کاظمیفر .)2016 ،حقوقدانان در تعریف سالح گفتهاند « :آالت و ادوات برنده
یا سوراخ کننده یا له کننده (چماق و پتک) سالح دو قسم است :الف -سالح بالطبع مانند تفنگ و شمشیر و...
که هدف اولی از ساختن آن ها این است که در نظر عرف به عنوان اسلحه بكار رود .ب -سالح بالقصد مانند
تیغ ژیلت و چكش یا تكه آهنی که انسان آن را در مواردي به طور استثنا به جاي سالح معمولی و متعارف به
کار می برد با اینكه عرفاً اختصاص به کاري که سالح به آن اختصاص داده میشود ،داده نشده است .ماده یک
الیحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب ( 1336جعفري لنگرودي.) 360:1390،
ماده « 1آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصوب
 »92که پیشتر اشاره کردیم ،سالح گرم «سالحی است که با استفاده از نیروي گاز باروت (نیروي حاصل از
احتراق پیشرانه) یا به صورت دستی مسلح شده 1و توانایی پرتاب یک یا چند گلوله را به صورت تک تیر و یا
رگبار دارد» و بر  3نوع است .اشكال تعریف فوق این است که نخست ،خودِ «سالح» را در آغاز تعریف نكرده،
سریعاً به دسته بندي آن پرداخته و در همان ابتداي تعریف گفته «سالح گرم سالحی است» .این دور موجود در
تعریف نابخشودنی است .همچنین در ادامه اصطالح «مسلح شده» را بكارگرفته که دور را دو چندان میکند.
بنابراین بهتر است اوالً به جاي سالح در آغاز تعریف از واژگان «وسیله» یا «چیزي» استفاده شده و براي رفع
ایراد دوم از عبارت «آماده به کار» بهره ببرند.
شرایط ماموران در بکارگیری سالح

 .1مسلح :سالح پوشیده و شمشیر بسته .سالح دار و صاحب سالح .باسالح .با اسلحه .سالح بر تن راست کرده .آن که سالح دارد.
(دهخدا)1331 ،
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بكارگیري سالح از سوي ضابطان دادگستري در زمان مواجهه با خاطیان ،چنانچه بر اساس حكم قانون ،در
راستاي حفظ امنیت و حقوق شهروندان باشد ،ضامن سالمت و آرامش جامعه خواهد بود .اما زمانی که اسلحه
خارج از مقررات قانونی یا از سوي افرادي که صالحیت استفاده از آن را ندارند ،به کار رود ،بدون شک نتیجه
آن ترس و ارعاب عمومی خواهد بود .اما کارکنان پلیس طبق قانون ،باید چه شرایطی را جهت حمل سالح و به
کارگیري آن دارا باشند؟ و آیا در صورت نداشتن شرایط موصوف ضمانت اجرایی وجود دارد؟ ماده 2
ق.ب.س ،شرایط ماموران ،قبل از اعزام به ماموریت و یا بكارگیري سالح را احصا کرده است؛ لكن براي نبود
آن ،ضمانت اجرایی وجود ندارد .برابر ماده ،مأموران باید شرایط زیر را دارا باشند -1 :سالمت جسمانی و
روانی متناسب با مأموریت محوله -2 .داشتن آموزشهاي الزم در راستاي مأموریت هاي محوله -3 .تسلط
کامل در بكارگیري سالحی که در اختیار آنها گذارده میشود -4 .آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به
بكارگیري سالح .در این ماده ضابطه خاصی براي شناسایی مامور داراي چنین شرایطی وجود ندارد و همین
باعث بروز برداشت هاي متفاوت میشود .مثالً در بند اول بیان شده که مامور بایستی از سالمت جسمانی و
روانی متناسب با ماموریت برخوردار باشد ،در حالی که در ماموریت هاي متنوع پلیسی ،چه به عنوان ضابط
دادگستري و چه به عنوان ماموران انتظامی ،اغلب احراز این شرایط فراموش میشود .همچنین بكارگیري غیر
تخصصی افراد در برخی ماموریت ها (به علت شرایط ویژه و فورس ماژور) مزید بر علت است .مشكل اساسی
زمانی است که مامور فاقد سالمت الزم در بكارگیري سالح ،باعث مرگ و یا جرح افراد شود .اگر او در مرحله
تحقیقات دادسرا و یا دادگاه ،مدعی نداشتن سالمت در زمان ماموریت شود ،این ادعا توسط دادگاه رد میشود.
چه اصل را بر داشتن سالمت در زمان ماموریت گذاشته و از آن زمان نیز مستندي که نشان از بیمار بودن مامور
باشد ،وجود ندارد .بر همین اساس دادگاه ها با تكیه بر اصل صحت ،ادعاي عدم سالمت مامور را رد و اصل را
بر سالمت وي میگذارند 1.در این میان به دلیل نبود شرایط و ضابطه معینی براي اخذ تست سالمت تن و روان
در آن زمان ،متضرر قضیه ،مامور خواهد بود و دلیل آن ناتوانی در اثبات عدم مسئولیت کیفري خود و نپذیرفتن
فورس ماژور بودن ماموریت هاي محول از سوي دادگاه میباشد .در خصوص بند  3ماده  2قانون یادشده نیز
ایراداتی قابل ذکر است که اغلب مطابق مصاحبات صورت گرفته با کارکنان پلیس به دست آمده .بر این اساس،
هرچند قانونگذار در این بند ،به تسلط کامل مامور به سالحی که جهت ماموریت به وي محول شده به درستی
اشاره نموده ،اما مشكل اساسی جایی است که کارکنان اعم از وظیفه و پایور ،با توجه به نواقص موجود در

 .1یكی از شاخههاي اصل صحت در علم اصول ،اصل صحت در عمل دیگران است بدین معنا که باید رفتار و گفتار دیگران را حمل
بر صحت کرد ،هرچند در مورد زمان اجراي این قاعده اختالف نظر وجود دارد (محمدي)241-13810233،
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سالح که اغلب ناشی از پیشرفته نبودن اسلحه ،ناکارآمدي،کهنگی و متناسب نبودن با ماموریت است؛ دچار
مشكالت فراوان میشوند(.نجفی توانا و همكاران  .)138 :1393،همچنین عدم تخصیص سالح به صورت فردي
و ثبت اسلحه به نام شخص در اداره مربوط ،یكی دیگر از شكوه هاي آنان است .بدین ترتیب اگر افراد از زمان
ورود به اداره ،اسلحه شخصی تحویل گرفته و ماموریت هایشان را با همان اسلحه در زمان خدمت انجام دهند ،به
اصطالح "،قلق اسلحه" را به دست گرفته و بهتر میتوانند از آن استفاده نمایند .به عالوه در مواردي که
ضرورت تیراندازي احساس شود ،باید ابتدا اقدامات پیش نیاز براي مهار فرد را انجام داده و سپس اقدام به
تیراندازي نمایند .مشخصاً الزمه این امر وجود تجهیزاتی است که از قدرت متناسب برخوردار بوده و به ندرت
کشنده یـا غیرکشـنده باشد .فقدان این تجهیزات موجب بكارگیري سالح تقریباً در همه موارد است .بنابراین
فقدان چنین مقرراتی براي الزام سازمان پلیس جهت تجهیز ماموران به سایر ابزارهـاي دفـاعی و جدید و بروز،
موضوعی است که در قانون بكارگیري سالح مغفـول مانده و الزم است این مهم در قالب مادهاي قانونی
گنجانده شود( .نشست هـاي،سـازمان قضایی .)1387 ،
موارد مجاز بکارگیری سالح توسط ماموران
چرایی به کارگیري و حمل سالح توسط مامورا ن براي استقرار نظم و امنیت ،جلوگیري از فرار ،توقف و
دستگیري مـتهم یـا مجـرمین اسـت ،نـه سـلب حیـات افراد .برابر همین قانون ،ماموران مجـاز بـه حمـل سـالح،
ملزم به رعایت شرایط خـاص و ضروري که تعیـین شده ،هستند؛ در غیر این بایستی متحمل کیفر اعمال خود
شوند .لـذا بـا تاکیـد بـر اینكـه قانونگذار به هیچ ضابطی اجازه استفاده بیمـورد از سـالح را نـداده ،اما نحوه
بكارگیري آن را بر مبناي روش علمی بیان نكرده است .حتـی دراین قانون طریقه تیراندازي در شرایط و نقاط
مختلف عملیاتی و درگیري بـه روشـنی تعیـین نشده است (.نجفی توانا و همكاران )96 :1393،پس در این بخش
به نواقص و چالش هاي مرتبط با تیراندازي به سمت افراد پیاده و سواره ،موضوع مواد 3و  6قانون ،میپردازیم.
تیراندازی به سمت افراد پیاده
برابر بند هاي ده گانه ماده  3ق.ب.س ،مامورین در مواردي حق بكارگیري سالح به سمت افراد پیاده را دارند
که -1:براي دفاع از خود در برابر کسی که با سالح سرد یا گرم به آنان حمله نماید -2 .براي دفاع از خود در
برابر یک یا چند نفر که بدون سالح حمله میآورند ولی اوضاع و احوال طوري باشد که بدون بكارگیري
سالح مدافعه شخصی امكان نداشته باشد -3 .در صورتی که مأمورین مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد
حمله واقع شده و جان آنان در خطر است -4 .براي دستگیري سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و
یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد -5 .در موردي که شخص بازداشت شده یا زندانی از
بازداشتگاه یا ز ندان و یا در حال انتقال فرار نماید ،از اقدامات دیگر براي دستگیري و یا توقیف وي استفاده
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کرده و ثمري نبخشیده باشد -6 .براي حفظ اماکن انتظامی (قبیل مرکز فرماندهی ،ستاد ،پاسگاه ،پایگاه ،انبار
سالح یا مهمات و مرکز آموزشی) -7 .براي حفظ سالحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان میباشد.
 -8براي حفظ اماکن طبقه بندي شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور،
تخریب ،آتشسوزي ،غارت اسناد و اموال ،گروگان گیري و اشغال -3 .براي جلوگیري و مقابله با اشخاصی
که از مرزهاي غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمینمایند -11 .
براي حفظ تأسیسات ،تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره  :1در موارد فوق در صورت اقتضاي شرایط ،اخطار قبلی الزامی است .تبصره  :2نیروهاي مسلح در
مواردي که در چهارچوب بندهاي مذکور مأموریت داشته باشند ،مجاز به استفاده از سالح میباشند .تبصره :3
مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سالح استفاده نمایند که اوالً چارهاي
جز بكارگیري سالح نداشته باشند ،ثانیاً در صورت امكان مراتب :الف .تیر هوائی ب .تیراندازي کمر به پایین
ج .تیراندازي کمر به باال را رعایت نمایند.
اما در این میان هریک از بند هاي ذکر شده به طریقی داراي نواقص  ،اشكاالت و ابهاماتی است که در ادامه به
تشریح آن ها به صورت موضوعی میپردازیم:
تیراندازی در موارد دفاع مشروع
همان گونه که از بند اول،دوم و سوم ماده  3ق.ب.س مالحظه میگردد ،تجویز بكارگیري سالح توسط
ماموران ،زمانی است که براي دفاع از خود یا دیگري ،به ناچار از سالح استفاده نمایند .بدیهی است مامور باید
بداند ،دفاع چه شرایطی دارد تا بكارگیري سالح توسط وي ،قانونی تلقی گردد .به موجب ماده 156ق.م.ا،
شرایط دفاع مشروع ،عبارتند از  :الف -رفتار ارتكابی براي دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد .ب -دفاع
مستند به قرائن معقول یا خوف عقالیی باشد .پ -خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع
دیگري صورت نگرفته باشد .ت -توسل به قواي دولتی بدون فوت وقت عمالً ممكن نباشد یا مداخله آنان در
دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره -1دفاع از نفس ،ناموس ،عِ رض ،مال و آزادي تن دیگري در صورتی جایز است که او از نزدیكان دفاع
کننده بوده یا مسئو لیت دفاع از وي برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضاي کمک نماید یا در
وضعیتی باشد که امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره  -2هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع
برعهده مهاجم است.
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تبصره  -3در موارد دفاع مشروع ،دیه نیز ساقط است .جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت-
المال پرداخت میشود.
نكته بعد در تكمیل این ماده ،ماده 157ق.م.ا است که ماموران بایستی با لحاظ شرایط مذکور در آن ،اقدام به
بكارگیري سالح نمایند.
برابر ماده 157ق.م.ا « :مقاومت در برابر قواي انتظامی و دیگر ضابطان دادگستري در مواقعی که مشغول انجام
وظیفه خود باشند ،دفاع محسوب نمیشود .لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب
ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل ،جرح ،تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد،
دفاع جایز است».
اکنون با دقت در مواد 156و 157و توجه به عبارات آن 1،ماموران باید بدانند ،زمانی در محاکم میتوانند به
موضوع دفاع مشروع استناد نمایند که کلیه شرایط مذکور رعایت شده باشد .ولی مشكلی که ماموران پس از
تیراندازي و آن هم در محاکم با آن روبرو هستند ،اثبات اصل دفاع است .به عنوان مثال ،در پرونده هایی که
ماموران به دفاع مشروع توسل میجویند ،باید ضرورت دفاع را ثابت کنند .به عبارتی؛ باید ثابت شود که خطر
تهاجم غیر قانونی ،قریب الوقوع ،یا در صورت وقوع ،غیر قابل دفع به شكلی غیر از بكارگیري سالح بوده که
در صورت دفع نكردن آن؛ جان خود و سایرین به خطر میافتاده و نهایتاً ثابت شود که دفاع با نوع تهاجم تناسب
داشته است .به عنوان نمونه ،وقتی فردي به مأمور با مشت و لگد حمله کند ،مامور نمیتواند در برابر این عمل
مهاجم؛ بدون مقدمه و اوالً تیراندازي کند .بلكه باید ابتدا و در همان لحظه نوع خطر ،ضرورت دفاع و تناسب
خطر با دفاع را بررسی کرده؛ ثانیاً از طرق دیگر مانند  :دفاع شخصی ،استفاده از افشانه و غیره ،دفع خطر شود.
نهایتاً در پایان به عنوان آخرین راهكار مستند به تبصره  3ماده  3قانون؛ از اسلحه استفاده نمایند .یا مثالً هنگامی
که ماموران 110و یا پلیس پیشگیري ،در پی استمداد مردم ،در محل حادثه حاضر میشوند ،باید ثابت نمایند که
نخست مستند به تقاضاي فرد مورد تهاجم ،مشهود انگاشتن جرم و ناتوانی خود و فرد از دفاع در برابر مهاجم؛
اقدام به تیراندازي نموده است .با این اوصاف ،قانونگذار در تبصره  2ماده  ،3با لحاظ ضابطیت ماموران ،شرایط
را سهل نموده و در صورت محرز بودن اصل دفاع اثبات عدم رعایت شرایط دفاع را برعهده مهاجم واگذارده.
تیراندازی در جرایم مشهود
برابر بند  4ماده  3ق.ب.س ،مامورین براي دستگیري سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا
تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد حق بكارگیري سالح دارند .لذا ماموران تنها زمانی میتوانند به
 .1ضرورت ،توسل به قواي دولتی ،ناتوان از دفاع ،تقاضاي کمک ،اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم ،دیه نیز ساقط
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سمت متواري 1شلیک کنند که  )1آثار و عالئم جرائم ذکر شده در محل بصورت«مشهود» برابر ماده 45قانون
آیین دادرسی کیفري مصوب سال 92باشد )2 .2فرد پس از رویت ماموران ،متواري شود .واپسین نكته ،حصري
بودن جرائم مذکور در آن است .به عبارتی ،ماموران تنها در صورت رویت فردي که مرتكب جرم سرقت،
راهزنی ،ترور مقامات ،تخریب اموال عمومی (و نه خصوصی) و انفجار به هر شكل به قصد مقابله با نظام شده و
در حال فرار باشد؛ اما نكته اي که در این میان باید بدان توجه داشت و ماموران پلیس نیز باید در آن تدقیق بسیار
نمایند این است که در کلیه جرائم مشهود حق بكارگیري سالح را ندارند بعنوان مثال بند(چ) ماده 45ق.آ.د.ک
که ولگرد را ضمن تعریف بعنوان افرادي قرار داده که ضابطین به محض روئیت وي و بدون انتظار انجام
هرگونه فعلی و به صرف حضور در محل می توانند بازداشت نمایند را نمی توانند از موارد مشمول ماده قرار
داد ؛ چه قانونگذار بر اساس اصل آزادي افراد ،اصل برائت و اصل صحت اعمال مسلمین ،هیچگاه عنوان متهم را
به طور موسع تعریف ننموده و در قانون اشارهاي به ولگرد یا «مظنون» 3نرفته است .بر همین اساس ،پلیس نباید
هر فردي را که مظنون به ارتكاب جرم باشد متهم قلمداد نموده و نسبت به تیراندازي به سمت وي و دستگیري
اقدام نماید .زیرا اقدام آنان قطعاً غیر قانونی تلقی می گردد.

4

حال ماموران پلیس ممكن است از طریق اطالع مردمی(یعنی مجوز مقیود در تبصره  1ماده  45ق.آ.د.ک) و یا
گزارش مرکز 110خبري به ماموران پلیس واصل گردد که فردي در حال تخریب خودرو هاي پارک شده در
 .1متواري تازي است یعنی نهان گشته.فراري (دهخدا ،ذیل همین واژه)
 .2ماده  -45جرم در موارد زیر مشهود است :الف -در مرئی و منظر ضابطان دادگستري واقع شود یا مأموران یادشده بالفاصله در محل
وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بالفاصله پس از وقوع مشاهده کنند .ب – بزهدیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند،
حین وقوع جرم یا بالفاصله پس از آن ،شخص معینی را به عنوان مرتكب معرفی کنند .پ – بالفاصله پس از وقوع جرم ،عالئم و آثار
واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد .ت -متهم بالفاصله پس از
وقوع جرم ،قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بالفاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود .ث -جرم در منزل یا محل سكناي افراد،
اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن ،در همان حال یا بالفاصله پس از وقوع جرم ،ورود مأموران را به منزل یا محل سكناي
خود درخواست کند .ج – متهم بالفاصله پس از وقوع جرم ،خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد .چ – متهم ولگرد باشد و در
آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد .تبصره  -1چنانچه جرائم موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )302این قانون به
صورت مشهود واقع شود ،در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري ،تمام شهروندان میتوانند اقدامات الزم را براي جلوگیري از فرار
مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند .تبصره  -2ولگرد کسی است که مسكن و مأواي مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل
یا حرفه معینی ندارد
 .3گمان برده شده است.ولی گاهی آن را به معنی گمان برنده یعنی بجاي ظان استعمال کنند( .نشریه دانشكده ادبیات تبریز سال 2
شماره )1
 .4در این باب و به طور کلی رعایت قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي الزم است و ماموران بایستی بر حسب
وظیفه از آن آگاه باشند.
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خیابان است و پس از حضور ماموران؛ تخریب کننده فرار نماید .حال آیا با این اوصاف پلیس میتواند به سمت
وي ،به دلیل تخریب تعداد کثیري از خودروهاي شهروندان ،تیراندازي نماید؟
در پاسخ به این سوال و سایر وجوه مشابه باید گفت خیر؛ حق تیراندازي ندارد .چه با توجه به نص قانون ،تنها
تخریب اموال عمومی 1یا دولتی 2که جرمی غیر قابل گذشت بوده مشمول این بند میباشد .توجه به این نكته
بسیار حائز اهمیت است ،زیرا با وجود احصاي جرایم مذکور به صورت عام در بند  ، 4در نگاه اول شاید این
ذهنیت ایجاد گردد که عنوان «تخریب» مشمول سایر عناوین مجرمانه در قانون مجازات مانند «تخریب اموال و
اماکن تاریخی» و «تخریب اموال شخصی» اعم از حقیقی و حقوقی نیز میباشد 3.حال آنكه در رویه این چنین
نیست و متاسفانه به دلیل ذکر این جرم در کنار جرایمی مانند ترور و انفجار که در این جرایم ،قصد مقابله با
نظام ،مد نظر است؛ دادگاه ها فرض میکنند که در این ماده عنوان تخریب ،صرفاً براي اموال دولتی مصداق
دارد .لذا این استنباط باعث تفسیر هاي نادرست دادگاه ها شده که غالباً با محكومیت ماموران ،همراه است.
گفتنی است در جامعهشناسی نیز به تخریب اموال فرهنگی و عمومی در مبحث وَندالیسم 4پرداخته و از اهمیت
آن به عنوان یک ناهنجاري فراگیر اجتماعی سخن راندهاند.
تیراندازی به سمت افراد بازداشتی  ،زندانی و تحت نظری

 .1اموال یا مشترکات عمومی به اموالی گفته می شود که جهت مصلحت عموم مردم و براي استفاده آحاد مردم اختصاص داده شده
اند مانند :پل ها ،موزه ها و معابر و دولت تنها مدیریت این اموال را بر عهده دارند؛ به عبارتی دقیق تر اموال عمومی برخالف دو نوع
دیگر اموال که تحت مالكیت اختصاصی اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی هستند ،داراي مالک خاص نیستند .ویژگی همه اموال
عمومی چه آن هایی که از ابتدا عمومی بوده اند و چه آن هایی که به ناحق خصوصی شده و دیگر بار عمومی شده و چه اموالی که
برهه اي خصوصی بوده اند؛ اما بنا به دالیلی مشروع مانند ملی شدن ،به اموال عمومی بازگشتهاند (پیلهوار)11 :1332 ،
 .2ماده  2آببن نامه اموال دولتی " -اموال دولت" :اموالی است که توسط وزارتخانهها ،مؤسسات و یا شرکتهاي دولتی خریداري
میشود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولتدرآمده یا در میآیند.
 .3منظور عنوان تخریب ذکر شده در موادي مانند 68706830631 ،5580677از قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات است.
 .4وَندالیسم (به فرانسوي)Vandalisme :یا وَندالیزم (به انگلیسی )Vandalism :بهمعناي تخریب کنترلنشده اشیاءو آثار فرهنگی با
ارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاري اجتماعی به حساب میآید و دالیل متعددي براي آن عنوان میکنند.وندالیسم را در زمره
انحرافات و بزهکاريهاي جوامع جدید دستهبندي کرده و آن را عكسالعملی خصمانه و واکنشی کینهتوزانه نسبت به برخی از فشارها،
تحمیالت ،نامالیمات ،اجحافها و شكستها تحلیل میکنند .یكی از نابهنجاريها گرایش جوانان به تخریب است ،که در نوع خود
میتواند شامل تخریب اموال عمومی ،فضاي سبز ،جادهها ،دیوارها ،و… باشد .کسی را که دست به چنین کارهایی میزند در اصطالح
جامعهشناسان «وَندال» میگویند ،و گرایش به اینگونه تخریبها وندالیسم نامیده میشود( .ویكی پدیا ،وندالیسم)
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بر اساس بند  6ماده  3ق.ب.س مامورینی که مشاهده نمایند شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا
زندان و یا در حال انتقال فرار نمایند و از اقدامات دیگر نیز براي دستگیري و یا توقیف وي استفاده کرده و
ثمري نبخشیده باشد میتوانند به سمت وي تیراندازي نمایند .بر اساس ماده « 1آیین نامه اجرایی تبصره بند ()5
ماده ( )3ق.ب.س ،مصوب  ،»1381بازداشتی «به کسی اطالق میگردد که طبق قوانین و مقررات تا اتخاذ
تصمیم نهایی در بازداشتگاه نگهداري میشود» .بازداشتگاه «محل نگهداري موقت متهمانی است که طبق قوانین
و مقررات تأسیس و اداره میگردد» و وفق « آیین نامه نحوه ایجاد ،اداره و نظارت بر بازداشتگاه هاي انتظامی
مصوب »91که موخر بر آیین نامه قانون بكارگیري سالح است ،تعریف بازداشتگاه که  2قسم شده ،چنین است:
« بازداشتگاه عمومی ـ محل نگهداري متهمانی است که با قرار کتبی مقامهاي صالحیتدار قضایی تا اتحاذ
تصمیم نهایی به آنجا معرفی میشوند ...ج ـ بازداشتگاه انتظامی ـ بازداشتگاهی است که در اجراي وظایف
ضابطیت نیروي انتظا می برابر شرایط و مقررات این آیین نامه در اماکن در اختیار نیروي انتظامی ایجاد شده یا
میشود»؛ 1همچنین تحت نظرگاه «مكانی است که متهمان حسب مورد به دستور مقام قضایی یا در جرایم مشهود
به موجب قانون بر اساس گزارش کتبی ضابطان و مقامات ذیصالح قانونی تا تسلیم به مقام قضایی و حداکثر تا
مدت  24ساعت در آن محل نگهداري میشوند ».و چون تعریفی از زندان در آیین نامه اخیر نیامده ،بنابراین
وفق آیین نامه اجرایی قانون بكارگیري سالح؛ باالخره زندان «محلی است که در آن محكومان قطعی با معرفی
مقامات ذي صالح قضایی و قانونی براي مدت معین یا به طور دائم به منظور اصالح و تربیت و تحمل کیفر
نگهداري میشوند ».بنابراین ماموران پلیس باید بدانند که منظور از "بازداشتگاه" ،با توجه به تعریف باال ،در
واقع بازداشتگاه هاي رسمی پلیس و یا بازداشتگاه هاي رسمی سازمان زندان ها میباشد .پس به کار بردن لفظ
بازداشتگاه براي محل نگهداري متهمین در کالنتري و پاسگاه اشتباه بوده و صحیح آن" ،تحت نظرگاه" است
که تیراندازي به سمت متهم در حال فرار از تحت نظرگاه با توجه به نص قانون ،خالف مقررات تشخیص داده
خواهد شد .همچنین در مواردي که ماموران پلیس به عنوان انتقال دهنده و یا بدرقه کننده متهم و یا مجرم ،انجام
وظیفه میکنند؛ تنها در صورتی که فرد بازداشتی و یا زندانی در حین انتقال به محل هایی از جمله :مرجع
قضایی ،مقر پلیس ،زندان و یا بازداشتگاه محل دیگر در همان استان و یا استان دیگر فرار نماید ،بایست تمامی
اقدامات الزم جهت دستگیري و متوقف نمودن وي را انجام داده و تنها در صورتی که اقدامات اولیه بینتیجه
بماند ،با رعایت ترتیبات الزم ،نسبت به تیراندازي به سمت وي اقدام نماید .نكته قابل ذکر این است که در

 . 1الزم است بدانید که براي برخی جرایم بازداشتگاه و مقررات خاصی وجود دارد نک به  :آیین نامه اجرایی ایجاد و اداره
بازداشتگاههاي ویژه متهمان جرائم خاص مصوب 1383818825
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برخی تیراندازي ها ماموران ،مدعی فرار فرد بازداشتی و یا زندانی می شوند .لكن بر اساس نظریات پزشكی
قانونی و کارشناسان سالح مشخص میشود که گلوله از سمت جلو به فرد شلیک شده و ماموران دچار چالش
می گردند .لذا ماموران باید تمامی شرایط محل فرار ،به ویژه تاریكی هوا ،ناهمواري سطح زمین ،وسعت محل و
فاصله مناسب براي شلیک به سمت متهم را مدنظر قرار دهند .همچنین حاالت متهم یا زندانی حین فرار را در
نظر گرفته تا بتوانند به نحوي فراري بودن متهم را توجیه نمایند .در غیر این صورت ممكن است ادعاي ایشان
توسط مراجع قضایی رد شده و تیراندازي آنان بر خالف مقررات تشخیص گردد.
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عابرین از مرزهای غیر مجاز
با توجه به اینكه در نقاط مختلـف کشـور ازجمله مناطق ممنوعه مرزي به دلیل شرایط جغرافیایی دسترسی آسان
به خاک کشور مقابل ،حمایت اشرار از خاطیان و… ،امكان رعایت شرایط قانون بكارگیري سالح وجود ندارد،
در این شرایط تكلیف ضابطان مشخص نیست(.غالمی رزینی و همكاران، )11 ،1396،مثالً در مواردي که
محكومین قطعی به جرایم سنگین از زندان گریخته و در مناطق کوهستانی که گذر از آنها دشوار است .اوالً آیا
مجوز تیراندازي به سمت افراد وجود دارد؟ ثانیاً اگر مجوزي به موجب ق.ب.س وجود دارد چگونه در آن
شرایط می توان مقررات تیراندازي از کمر به پایین و ...را رعایت کرد؟ گفته شده که مامور نباید به بهانه نجات
یک انسان یا احتمال فرار خـاطی بـه کشـور مقابـل ،جـان یـک انسان را از او بگیرد و همچنین مامور باید با
رعایت شرایط گفته شده تیراندازي نماید این صحیح است اما با توجه به شرایط مختلـف و متنوع عملیـات هاي
پلیسی در حفاظت از مزرهاي زمینی و دریایی ،به عنوان حافظان مرزهاي کشور در پلیس مرزبانی،چالش هاي
بسیاري دیده میشود و این موضوع ،ضمن اینكـه موجـب سـردرگمی در انجام ماموریت هاي ضابطان شده،
اثرات نامطلوبی نیز بر جامعه و اذهان عمـومی از عملكرد پلیس داشته است .در بند 9ماده 3قانون بكارگیري
سالح به مجوز تیراندازي ماموران پلیس به سوي افرادي که از مرزهاي غیر مجاز ،قصد ورود و یا خروج را
داشته و به اخطار مأموران مرزبانی توجه نمینمایند اشاره شده است با توجه به بند 3ماده 15قانون ورود و اقامت
اتباع خارج در ایران ،اصالحی « ،1367هر کس عمداً بدون داشتن اسناد و جواز الزم از مرز ایران عبور کند و
همچنین هر کس که از راه هاي غیرمجاز و یا مرزهاي ممنوعه عبور نماید» ،قابل تعقیب و مجازات میباشد.
 . 1بدیهی است این شرایط در تمامی تیراندازي ها مدنظر قرار گیرد .در قسمتی از ماده  33آییننامه اجرائی سازمان زندانها آمده است:
«…اگر زندانی مبادرت به فرار نماید نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافیان با تمام توان او را تعقیب نموده و چنانچه با بكار بردن
تالش هاي ممكن موفق به دستگیري او نشود سه مرتبه با صداي بلند و رسا ایست داده هرگاه باز هم توقف ننمود ،با رعایت اطراف و
جوانب و توجه به اینكه باعث قتل یا جرح کسی نگردد با استفاده از اسلحه و خالی کردن تیر هوائی و در مقام ناچاري با نشانه گیري
ساق پاي زندانی از فرار او جلوگیري نماید»...
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افزون بر این به موجب ماده 34قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهاي کشور مصوب
 « 1،1367هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حكم گذرنامه از کشور خارج شود ،به حبس از  1تا  2سال یا
پرداخت جزاي نقدي از یكصد هزار تا پانصد هزار ریال محكوم خواهد شد ».با اندکی دقت در بند 9ماده
3ق.ب.س و همچنین ماده 6که پیرامون متوقف نمودن وسایل نقلیه بحث مینماید ،می توان به این نتیجه مهم و
شائبه دار رسید که به دلیل ذکر بند 9ذیل ماده  ،3منظور مقنن در واقع ،افراد پیاده اي است که در حال عبور و یا
ورود غیر مجاز به مرزهاي کشور میباشند و این مقرره مشمول افراد سوار بر وسایل نقلیه نمیگردد .در فرضی که
کسی قصد عبور از مرزهاي غیرقانونی را دارد ،از آنجایی که صرف عبور به معناي وقوع جرم بوده و شروط
مندرج در تبصره  2و شق اول تبصره  3ماده  3براي مرزبان ،پیوسته مفروض بوده ،لذا تنها چیزي که درباره
مرزبان الزم به رعایت میماند؛ تیراندازي از کمر به پایین است و این شرط هم حسب اوضاع و احوال ،گاه خارج
از حیطه اراده او قرار میگیرد .در عمل نیز مرزبان همواره به عابر پیش از رسیدن به خط مرزي اخطار داده و اگر
وي تسلیم نشود ،شلیک می کند.
تیراندازی برای حفاظت از تأسیسات و تجهیزات
در بند 10ماده  ،3به تیراندازي در راستاي حفظ تأسیسات و تجهیزات و اماکن نظامی و ...اشاره دارد .در واقع
این بند شامل محل استقرار نیروهاي مسلح ،محل نگهـداري سـالح و مهمـات ،اسـناد طبقـه بنـدي شده نظامی،
انتظامی و امنیتی میباشد .البته در ارتباط با پلیس ،در صورتی که مقرهاي انتظامی پلیس از جمله کیوسک،
پاسگاه ،کالنتري ،ستاد فرماندهی و همچنین تأسیسات آنان مثل دکل هاي مخابراتی و یا انبارهاي نگهداري
سالح و مهمات به شرط مستقر بودن در مقرهاي مذکور ،به قصد تخریب و براندازي آن مورد تعرض و حمله
قرار گیرد ،ماموران براي حفظ و صیانت از موارد برشمرده ،مجاز به بكارگیري سالح با رعایت موازین قانون و
شرط ضرورت می باشند .نكته قابل توجه و مبهم در این بند ،احصا نكردن تجهیزات و یا تاسیسات نظامی-
انتظامی و ارائه نكردن تعریفی از این اصطالحات می باشد .بنابراین در صورتی که مفهوم آن را عام و شامل کلیه
تجهیزات و تاسیسات بدانیم؛ متاسفانه میتوان نتیجه گرفت اگر در یک درگیري مامور باتوم 2خود را که جهت
دفاع در اختیار دارد (و از لحاظ مادي داراي ارزش ناچیزي است) از دست بدهند ،باز هم مجاز به بكارگیري
سالح می باشد .اما نباید چنین برداشت کرد زیرا علی رغم مسامحه قانونگذار در موارد برشمرده شده ،باید به
 .1قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهاي کشور و اصالح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت
اتباع خارجه در ایران
 .2وسیلۀ کوتاه و باریک چوبی یا فلزي یا پالستیكی که مأموران پلیس یا نگهبانان از آن به عنوان سالح استفاده می کنند (دهخدا،علی
اکبر،ذیل همین واژه)
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این نكته توجه داشت که ماموران حتماً بایست میان فعل صورت گرفته توسط متهم یا مهاجم و تیراندازي خود
تناسب برقرار نموده و در صورت تشخیص ضرورت ،تیراندازي کنند .به عبارتی باید شرایط را اینگونه بسنجند
که آیا براي مقابله با از دست دادن این تجهیزات یا تاسیسات نیاز به بكارگیري سالح می باشد یا خیر؟ آیا ارزش
از دست دادن مثال باتوم برابر با جرح یا فوت یک انسان است؟
تبصره  3ماده  3قانون بكارگیري سالح دو شرط را در تیراندازي مقدم می داند .یعنی مامور پلیس در مواجهه با
فرد مورد نظر باید اوالً چارهاي جز بكارگیري سالح نداشته باشند ،ثانیاً در صورت امكان مراتب الف .تیر هوائی
ب .تیراندازي کمر به پایین ج .تیراندازي کمر به باال را رعایت نمایند .به عبارتی ،این تبصره به این موضوع
اشاره دارد که مامور تمام اقدامات الزم جهت دستگیري فرد را انجام داده باشد؛ لكن منتج به دستگیري نگردد
که درین فرض بكارگیري سالح در موضوع مصداق پیدا می کند .اما با لحاظ این نكته که باید بر اساس اصل
احتیاط و ضرورت ،ترتیبات بعدي (تیرهوایی،کمر به پایین ،کمر به باال) را انجام دهد .منظور از عبارت "در
صورت امكان" در بند دو تبصره  ،3این است که اگر رعایت ترتیبات در این تبصره ،باعث فوت وقت ،فرار
فرد ،آسیب به مامور یا سایرین ،مقر و یا تجهیزات و تأسیسات پلیس شد؛ در این موارد با در نظر گرفتن شرایط
خطر؛ نوع جرم و توجه به اصول تناسب ،ضرورت و احتیاط ،بدون رعایت ترتیبات به سوي فرد تیراندازي
گردد.
منظور از فرد متواری
در دکترین حقوقی تعریفی از فرار ارائه شده که میتوان با استنباط از آن ،مالکی براي شناسایی متواري یا فراري
لحاظ شود .پس گفته اند  «:فرار محبوس :عناصر این جرم عبارت است از :محبوس باید قانوناً حبس شده باشد
(در زندان یا اماکنی مانند آن) .ب -حبس براي جرم جنایی یا جنحه باشد نه براي خالف و یا حبس براي
پرداخت دین و محبوسین جنگ که مشمول جرم باال نیستند .ج – محبوس از اماکن موقت یا غیر موقت
نگهداري زندانیان خارج شود .د -عامد باشد» (جعفري لنگرودي)496:1390 ،
مطابق این تعریف اگر کسی محبوس در زندان یا بازداشتگاه باشد ،چون عنوان متواري یا فراري بر او صدق می
کند؛ میتوان به سمت وي تیراندازي کرد .مشروط بر این که نخست ،جرم یا اتهام وي مشمول جرایم درجه یک
تا پنج موضوع ماده 19ق.م.ا مصوب 92باشد .1دوم ،متواري عامد باشد و نهایتاً از اماکن یاد شده گریخته باشد.
هرچند این تعریف در بیان «فرار محبوس» است و نه کسی که حتی دستگیر هم نشده ،اما مالک خوبی براي
تشخیص متواري بوده و میتوان با افزودن فرض دیگري که پیشتر مطرح شد ،تعریف روشنی از آن در اصالحات
 .1باید متوجه بو د که در مورد محكومیت هاي مالی مانند نفقه همسر و یا چک پرداخت نشده ،تیراندازي نابخردانه است.
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بعدي ق.ب.س به دست داد .اما پرسش در فرضی است که متهم از جلوي درب دادسرا و یا از داخل ساختمان
دادسرا و به طورکلی دادگستري بگریزد،آیا مجوزي براي شلیک به وي وجود دارد؟ پاسخ منفی است.زیرا پس
از تحویل متهم به دادسرا دیگر مسئولیت وي بر عهده پلیس نیست.
تیراندازی به سوی وسایل نقلیه
منظور از وسایل نقلیه
در تمام موارد فوق ،ق.ب.س ساکت بوده و تنها راه براي تطبیق موارد تیراندازي با قانون ،قیاس رفتار ارتكابی
تیرانداز با کلیات حقوق جزا و یا عمومات ق.ب.س میباشد .این کاستی قانونی به قدري مهم است که در این
فروض ،دادگاه ها ،وکال و حتی طرفین قضیه به چالش ژرفی می افتند .مثال در جرایم مرتبط با مواد مخدر
هنگامی که پلیس در تعقیب خودروي حامل مواد مخدر است یا در مناطقی که کاروان هاي حامل مواد مخدر
وکاالي قاچاق وجود دارند آیا می توان با وجود اطالعات موثقی که براي پلیس مخابره شده ،پیش از آنكه این
افراد متواري شده یا زودتر از پلیس شلیک کنند ،مأموران براي متوقف کردن کاروان تیراندازي نمایند؟ 1بدیهی
است اگر تعریف وسیله نقلیه را آن قدر بگستریم که حیوان ،داخل در تعریف آن بگنجد ،در این فرض می توان
گفت مأموران حق تیراندازي به وسیله (نه مستقیم به افراد) را حسب ماده 6خواهند داشت .اما اگر حیوان حامل
مواد درون تعریف وسیله نقلیه ندانیم؛ پس حق تیراندازي به سمت کاروان وجود ندارد .مگر آنكه ابتكار
تیراندازي را کاروانیان به دست گرفته و سپس پلیس در مقام دفع خطر بر بیاید .به گمان ما اگر بخواهیم براي
پرهیز از برداشت هاي گوناگون و رفع ک استی در فروضی که حامل مواد حیوان است،گامی برداریم؛ بهتر است
به جاي واژه "وسیله نقلیه" که همواره چیزي غیر از حیوان را به ذهن متبادر میكند ،از واژه "حامل مواد مخدر"
و یا عبارت کلی "هر چیزي که حامل ....باشد" در اصالحات بعدي استفاده شود.

2

شرایط تیراندازی به سوی وسایل نقلیه
3

به موجب ماده  6ق.ب.س ،تیراندازي به سوي وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأموران در
موارد زیر مجاز است:

 . 1البته این فرض هم در وضعی که پلیس هواناجا دست به کار شده و هم نیروي زمینی مثالً از قبل کمین کرده ،در هر دو صورت
متصور است.
.2مثال اینگونه" :هر چیزي که حامل اموال مسروقه ،مواد مخدر ،افراد متواري ،کاالي قاچاق و یا به طور غیر مجاز حامل سالح و مهمات
باشد"
.3وسیله نقلیه یا وسیله جابجایی به وسیلهاي گفته میشود که براي ترابري افراد یا بارها طراحی شده و به کار میرود .وسیله نقلیه شامل
گاري ،دوچرخه ،وسیله موتوري (موتورسیكلت ،خودرو ،کامیون ،اتوبوس) ،ترابري ریلی (قطار و تراموا) ،شناور (کشتی ،قایق) ،وسیله
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الف :در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دالیل معتبر و یا اطالعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواري یا
اموال مسروقه یا کاالي قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سالح و مهمات باشد.
ب :درصورتی که از وسیله نقلیه براي تهاجم عمدي به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.
تبصره  :1مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه هاي ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه الزم (اعم
از موانع ،تابلو ،چراغ گردان) تعبیه نمایند.
تبصره  : 2مأمورین مذکور در صورتی می توانند به وسائل نقلیه تیراندازي نمایند که عالوه بر انجام امور تبصره
یک ،با صداي رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد».
اکنون با توجه به ماده  ،6ماموران پلیس در حین ماموریت هاي خود و هنگام مواجه شدن با جرائم موضوع این
ماده  ،باید توجه داشته باشند که منظور قانونگذار از وسیله نقلیه که به صورت عام به آن اشاره شده ،شامل
هرگونه وسیله نقلیه موتوري و غیر موتوري میباشد و ممكن است شامل موتور سیكلت ،خودرو سواري ،خودرو
سنگین ،قایق،کشتی ،قطار ،هواپیما ،بالگرد و ...باشد .خصیصه مهمی که این وسایل بایستی دارا باشند در واقع،
قابل انتساب بودن ویژگی هاي مصرح در ماده 6که همان مسروقه ،حامل افراد متواري یا اموال مسروقه یا کاالي
قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سالح و مهمات است .اما نكته اي که در این موضوع به میان
می آید و اطالق مذکور در ماده 6را گویا در عمل تخصیص می زند ،این است که در وسایل نقلیه اي همچون
هواپیما 1و بالگرد اعمال شرایطی که الزمه تیراندازي به سوي وسیله نقلیه است امكان پذیر نبوده و یا بی فایده و
نامعقول است .به عنوان مثال ،رعایت شرایط تبصره 1و 2ماده 6قانون بكارگیري سالح در توقف هواپیما و
بالگرد عمالً امكان پذیر نیست و توقف آنها مشمول مقررات خاص مربوط به خود میباشد که در این بحث نمی
گنجد.در مبحث بعد به تیراندازي از درون بالگرد به سمت افراد یا وسایل نقلیه می پردازیم.
تیراندازی از درون بالگرد
مبحثی که به آن توجهی نشده ،تیراندازي از درون بالگرد به سمت خودرو هاي مشمول ماده  6ق.ب.س ،افراد
متواري ،متهمین خطرناک ،محكومین فراري از زندان،اشرار شناخته شده و غیره میباشد .یعنی عالوه بر
خودروهاي موضوع ماده  ،6آیا می توان به افراد مشمول ماده 3از درون بالگرد تیراندازي کرد؟ در مأموریت
هاي پلیس هنگامی بالگرد بكار می رود که متهم یا فرد متواري خطرناک بوده و بزه انتسابی در زمره جرایم
نقلیه آبیخاکی ،هواگرد (هواپیما ،بالگرد) است (.مشارکتکنندگان ویكیپدیا  Vehicleدر دانشنامه ویكیپدیاي انگلیسی،
بازبینیشده در  31شهریور .)1389
 .1بر اساس ماده  1قانون هواپیمایی کشوري ،هواپیما« :منظور از هواپیما که در این قانون ذکر می شود وسیله نقلیه اي است که بتواند
در نتیجه عكس العمل هوا خود را در فضا نگاهدارد».
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سنگین باشد .مثالً گریز مجرم خطرناک از زندان ،سرقت مسلحانه ،قتل ،گروگان گیري ها و یا در مواردي که
متهم راننده ماهري بوده و از چنگ خودروهاي پلیس گریخته و مسیري را در پیش می گیرد که بهترین راه براي
تعقیب او استفاده از بالگرد است.
تیراندازی به سمت شناورها
در مورد وسـایل نقلیـه دریایی نیز در حالتی که ناخـدا و سـكاندار شناور به اخطار ایست ماموران ایستگاه هاي
بازرسی یا گشت دریـایی توجـه نكنـد ،کـاربرد سالح مجاز خواهد بود .هرچند تعبیه وسایل هشدار دهنده و
تذکر دادن به صداي بلند بـراي متوقف کردن وسایل نقلیه در تبصره هاي  1و  2ماده 6قانون پـیش بینـی شـده
اسـت.
برابر قانون بكارگیري سالح در مواجه با وسایل نقلیه بایسـتی الستیک و موتـور وسلیه نقلیه مورد هدف قرار
گیرد .اما با توجه به اینكه تیراندازي به سمت الستیک براي شناور و قایق متصور نیست؛ لذا پیشنهاد کرده اند
هنگام تعقیب این وسایل تا حد امكـان پروانـه و یا موتور آنان هدف قرار گیرد و براساس مقررات بین المللی و
سیاسـت حقـوقی کشورهاي موفق در این زمینه (از جمله انگلستان)،فقط در مواقعی که «جـان مـامور یا
شهروندان»در خطر است از سالح استفاده شود(. .غالمی رزینی و همكاران )27 :1396،البته درخصوص
تیراندازي به موتور قایق،چون موتور و مخزن سوخت در یک راستاست پس همواره خطر انفجار وجود دارد.
پرسش اساسی این است که در صورت انفجار قایق مسئولیت آن برعهده کیست؛مأمور یا سازمان متبوع وي؟
برخی قضات استدالل میكنند که حتی االمكان باید از تیراندازي خودداري و به تعقیب و مراقبت دریایی ادامه
داد تا جایی که سوخت قایق خاطی به اتمام رسد .اما احتمال اتمام سوخت قایق خود مأموران نیز وجود دارد .به
زعم ما چنینی استداللی انتزاعی صرف بوده و عمالً در دستگیري و تامین امنیت دریایی کارساز نیست .در
شرایط جوي مختلف و یا در اوضاع گوناگون دیگري که ممكن است بر روي دریا رخ دهد ،شرایط تیراندازي
بسیار دشوار خواهد بود .فرضاً مواج بودن دریا ،عدم تعادل قایق ،سرعت حرکت و یا شرایط جوي نامناسب
مانند تاریكی هوا ،مه آلودگی و ...از جمله عوامل موثر در تیراندازي است .اینگونه کاستی ها در امر
قانونگذاري از علل اصلی سردرگمی بسیار ماموران در مدیریت صحنه حادثه و نتیجتاً افزایش آمار روزانه
پرونده هاي مسئولیت ناشی از تیراندازي است .هنگامی که مأمور مالک نسبتاً روشنی در اوضاع و احوال
گوناگون براي تیراندازي ندارد ،چه چیزي را باید مبناي تمیز و تطبیق در بكارگیري قانونی سالح قراردهد؟ و
اساساً چگونه؟ شاید آموزش اساسی ترین شاخصه باشد ،اما خالء قانونی و عبارات کلی مانند «ضرورت» به
نوعی است که تكرار و تمرین بسیار در امر آموزش نیز رافع چالش ها نخواهد بود.
ابهامات مشترک در ماده 3و 6
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در برخی مناطق مرزي شرایط جغرافیـایی مثل نزدیكـی بـه مرز کشور مقابل ،باز بودن میدان نبرد و امكان فرار
خاطی ،و… ،رعایت شرایط تیراندازي عمالً سخت است .،پس مالحظه میشود که مقنن باید شرایط جوي منطقه
و شرایط آب و هوایی را در زمان عملیات و درگیري در نظر بگیرد(.همان) حسب ظواهر ،در تیراندازي طبق
ماده ، 6باید توجه داشت که ،هدف ،متوقف نمودن وسیله (خودرو ،قایق و…) است و قانونگذار هیچگونه
مجوزي مبنی بر شلیک به سمت راننده یا سرنشین را به کسی نداده .به عبارتی ،در صورت بی توجهی راننده به
ماموران و عدم توقف خودرو ،نمیتوان این عمل را مجوزي براي شلیک به سمت خود راننده دانست .الزم است
بیافزاییم اوالً وسایل نقلیه که در چنین مواردي به کار می روند ،صرفاً وسیله بوده و فاعل فعل شخص راننده
است .1لذا در فرضی که خودرو پس از شلیک ماموران متوقف شده و راننده متواري گردد ،آیا می توان قائل به
تیراندازي به سمت خود راننده یا سرنشین شد؟پاسخ آراي محاکم منفی است و نظر خود را مستند به ماده  3ق.
ب .س مینمایند .با این استدالل که تیراندازي به شخص فراري ،مصداق مدافعه شخصی یا سایر موارد برشمرده
در آن ماده نیست و تنها در صورتی میتوان به فراري تیراندازي کرد که وي سارق ،قاطع الطریق،کسی که اقدام
به ترور ،تخریب و یا انفجار نموده باشد.
نكته قابل توجه اي که در تبصره  2ماده 6مشاهده شده و برخی محاکم ،برداشت هاي متفاوتی از آن دارند ،این
است که ماموران در صورتی میتوانند به سمت وسیله نقلیه تیراندازي کنند که اوالً ،نسبت به برقراري ایست و
بازرسی در مسیر حرکت وسیله نقلیه در حال فرار اقدام کرده؛ ثانیاً ،در ایست و بازرسی با صداي رسا و بلند به
راننده وسیله نقلیه ایست داده شود و ثالثاً ،چنانچه راننده به اخطار ایست ماموران توجهی ننمود ،ایشان میتوانند به
سمت وسیله نقلیه و نه راننده شلیک نمایند .نكته اي که شاید از ذهن دور بماند این است که در واقع تبصره
یک ،امري خاص بوده و استقرار ایست و بازرسی را مختص ایستگاه هاي اختصاصی ایست و بازرسی که
مصوب شوراي عالی امنیت ملی باشد ،دانسته است .به عبارتی قانونگذار به ماموران مستقر در این ایستگاه ها ،در
صورت مواجه شدن با موارد مصرح در ماده  ،6حق بكارگیري سالح را پس از صدور دستور ایست تجویز
نموده است .نه آنكه در فروضی مثل تعقیب و مراقبت توسط ماموران یا پس از متواري شدن راننده اي که
خودروي او متوقف شده ،مجدداً با تجهیزات ایست و بازرسی برپا نموده ،با صداي بلند ایست کشیده و او
توجهی به دستور ایست نكرده باشد ،بتوان تیراندازي کرد 2.این ابهام براي حقوقدان نیز پیش آمده « :برابر تبصره
. 1یعنی عقالً نمی توان پذیرفت که خودرو به طور خود به خود و بدون سرنشین مرتكب چنین رفتاري شود .خودرو وسیله ارتكاب است
و نه فاعل فعل مجرمانه.
 . 2ساده تر آنكه ،رعایت شرایط گفته شده در این ماده در صورتی است که از قبل ایست و بازرسی وجود داشته باشد .اال در فروضی که
گفته شد ومانند آن ،رعایت چنین نكاتی عمالً بیهوده و اساساً فكاهی است.
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 2ماده  6قانون به کـارگیري سـالح مـأموران مـذکور در صـورتی مـیتوانند به وسایل نقلیه تیراندازي نمایند
که عالوه بر انجـام امـور تبصـره 1ایـن مـاده (تعبیه وسایل هشدار دهنده اعـم از موانـع ،تـابلو ،چـراغ گـردان
بـه انـدازه الزم در ایستگاه هاي ایست و بازرسی) ،با صداي رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده
به اخطار ایست توجهی ننموده باشد .این ابهام وجود دارد که آیا مأموران براي مجاز بودن تیراندازي به سمت
وسایل نقلیه (خودرو ،شنارو ،قـایق و…) قبـل از تیراندازي حتماً باید ایستگاه ایست و بازرسی ایجاد نماینـد و در
غیـر ایـن صـورت حق تیراندازي ندارند؟» (نجفی توانا و همكاران  .)138 :1393،در پاسخ میتوان گفت که
منظور از تبصره  1و الزام به انجام آن در تبصره  2در فرضی است که متهم در محل ایستگاه هاي ایست و
بازرسی مصوب شوراي امنیت کشور ،1مرتكب جرایم مصرح شده و یا در حال رانندگی به سمت ایستگاه هاي
مذکور باشد ،چه اگر غیر از این قائل باشیم ،کار براي ماموران پلیس دشوار و چه بسا غیر ممكن میگردد .زیرا
شاید خودرو تحت تعقیب ،درون حوزه شهري و نه در ایست و بازرسی در حال فرار باشد.
در تبصره دو ،مامورا ن را در صورتی مجاز به تیراندازي به سمت وسایل نقلیه می داند که شرایط عمل مجرمانه یا
وضعیت پیش بینی شده در قانون بكارگیري سالح محرز باشد؛ یعنی -1 :عمل مجرمانه یا وضعیت موجـود از
مصـادیق احصـاء شـده قـانون بكـارگیري سـالح باشد؛  -2مامور پلیس در حال ماموریت باشد؛  -3مامور چاره
اي جز به کارگیري سالح نداشته باشد و  -4با توجه به وضعیت موجود و بررسی منطقی آن توسط مامور،
ضرورت بـه کـارگیري سالح احراز شود .به بیان موجز ،وجود مراتـب مزبور ،مقدمـه الزمِ ایجادِ حـق و اختیـار
بـه کارگیري سالح توسط ماموران است؛ نه ایجادِ تكلیف براي آنان در بكارگیري سالح .بلكه تكالیف آنان
عبارتند از  :تكلیفِ دادنِ اخطارِ قبلی در صورت اقتضاي شرایط و  -2تكلیفِ رعایتِ مراتبِ تیراندازي در
صورت امكـان.

2

منظور از «قرائن و دالیل معتبر و یا اطالعات موثق»
 .1یكی از نهادهایی که در سال هاي اولیه پیروزي انقالب اسالمی تأمین امنیت داخلی کشور را برعهده داشت ،شوراي امنیت ملی کشور
بود که این در سال  1361با پیشنهاد وزیر کشور وقت (علی اکبر ناطق نوري ) از نخست وزیري به وزارت کشور واگذار شد .این شورا
در ابتدا تحتنظر نخستوزیر وقت و ریاست آن هم برعهده نخست وزیر وقت بود واز طرفی جلسات شورا نیز در نخست وزیري
تشكیل میشد .پس از حادثه هشتم شهریور  1361که طی آن شهیدان رجائی و باهنر رئیس جمهور و نخست وزیر وقت به شهادت
رسیدند ،با پیشنهاد وزیر وقت کشور واگذاري شوراي امنیت کشور به وزارت کشور مطرح شد و پس ازتهیه اساسنامه این شورا در
 1362به مجلس شوراي اسالمی ارائه و در همان سال به تصویب رسید (آذر ،00:34 - 1398شناسه خبر )318613:
/318613https://basirat.ir/fa/news/
. .2رعایـت ایـن تكلیـف بسـتگی بـه شرایط ،اوضاع و احوال موجود دارد که خود مامور باید آن را تشخیص داده و در صورت مجلس
قید نماید.
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در بند الف ماده 6آورده ....« :در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دالیل معتبر و یا اطالعات موثق »....مسئله
اینجاست که منظور از عبارات کلی فوق چه بوده و مالک تشخیص آن چیست؟ پاسخ به این پرسش در رفع
ابهامات موجود و پیرو آن تشكیل یک رویه یكسان در این مورد بسیار کارگشاست .در نشست هاي قضایی
سازمان قضایی نیروهاي مسلح در پاسخ به این پرسش گفته شده «منظور مقـنن از دالیـل معتبر … در مـاده 6
قانون فوق الذکر این است که با توجه به اوضاع و احوال و شرایط بـراي مـأمور اطمینان حاصل شود که وسیله
نقلیه حامل افراد متواري ،اموال مسروقه است ،به طوري که هـر فرد عادي نیز به این نتیجه برسد و منظور مفهـوم
خـاص و تعریـف دقیـق حقـوقی و مـوارد احصاء شده نیسـت( ».مجموعـه نشسـت هـاي سـازمان قضایی :1387،
.)222
سوال دیگر این است که آیا مأموران پلیس در مواجهه با خودرویی که حامل اتباع خارجی غیرمجاز بوده،حق
تیراندازي دارند؟ نظر به فرض مسئله؛  -1با توجه به ماده 6قانون ،آیا مأموران مجاز به تیراندازي به سوي
خودروي مذکور جهت متوقف نمودن و دستگیري اتباع بیگانه غیر مجاز هستند؟  -2چنانچه تیراندازي مأموران
منجر به ایراد صدمه بدنی یا قتل اتباع گردد ،نوع حادثه (عمدي ،شبه عمدي )... ،و نحوه انتساب آن چگونه
است؟  -3وصف مجرمانه رفتار راننده خودرو در عدم توجه به ایست مأموران ،حمل اتباع خارجی غیرمجاز و
همچنین سرنشینان خودرو (اتباع خارجی غیرمجاز) چیست؟ در جواب گفته اند «:مأمورین نیروي انتظامی فقط
در حدود مقررات قانون بكارگیري سالح توسط مأمورین نیروهاي مسلح ،در موارد ضروري مصوب 1373و با
رعایت شرایط مقرر در آن مجاز به استفاده از سالح و تیراندازي هستند و توجهاً به تبصره  2ماده  3قانون
مذکور ،مأمورین نیروي انتظامی فقط در موارد احصاء شده در بندهاي  4و  5ماده  3این قانون مجاز به
بكارگیري اسلحه به سوي فرد فراري میباشند و خارج از این موارد احصاء شده حق بكارگیري آن را ندارند و
هرگونه اقدام خالف مقررات قانون مذکور باتوجه به ماده 16قانون یاد شده حسب مورد ،موجب محكومیت
مرتكب وفق مقررات قانون خواهد بود و لذا قانوناً مجاز نیستند که به طرف سرنشینان و راننده اتومبیلی که اعالم
شده یا بعداً معلوم شود که حامل اتباع خارجه غیرمجاز هستند ،تیراندازي نمایند -2 .تشخیص عمدي و یا
غیرعمدي بودن عمل مرتكب امري است موضوعی که احراز آن با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه با
قاضی رسیدگیکننده است -3 .باتوجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده  2قانون مجازات
اسالمی مصوب 92/2/1پیش بینی شده است ،هر فعل یا ترک فعلی که در قانون براي آن مجازاتی تعیین نشده
جرم نیست و چون تاکنون در هیچ یک از قوانین موضوعه کشور براي افرادي که به عنوان راننده ،اتباع خارجی
را که به طور غیر مجاز وارد کشور ایران شده اند از یک محل به محل دیگر در خاک ایران نقل و انتقال
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میدهند مجازاتی تعیین نشده است ،لذا عمل آنها جرم محسوب نمیشود؛ اما در مورد اتباع خارجه به عنوان
ورود غیرمجاز به کشور قابل تعقیب و مجازات هستند» (نشست قضائی ،استان یزد)
ابهام در عبارتِ «یا به طور غیر مجاز حامل سالح و مهمات باشد»
هرچند فرض اولیه این است که پلیس بنا به اطالعات موثق متوجه شده که در درون خودرو سالح و مهمات
غیرمجاز وجود دارد اعم ازینكه خودِ راننده حامل سالح باشد یا سرنشینان او .خواه حمل سالح تعمداً و دانسته
باشد و یا سهوي و ندانسته .مثالً راننده نداند که احدي از مسافرانش حامل اسلحه کمري است؛ یا میداند که
مسافرش مسلح و سالحش غیر مجاز است .نهایتا اینكه راننده میداند مسافرش سالح دارد؛ اما محرز نیست که
وي مجوز حمل سالح دارد یا نه .مثالً فردي خود را نظامی در حال در ماموریت جا زده است .لكن این عبارت
در بند الف ماده 6به قدري ابهام دارد که ممكن است چندین تفسیر دیگر را نیز متبادر کند -1 .به طور کلی
وسیله نقلیه ،مجوز حمل سالح و مهمات ندارد؛ چه اسلحه و مهمات مجاز چه غیر مجاز -2 .وسیله نقلیه ،حامل
سالح و مهمات غیر مجاز است؛ به این معنی که ممكن است مجوز حمل سالح و مهمات داشته باشد ،اما سالح
و مهماتی که حمل میكند غیرمجاز است .فروض دیگري نیز قابل تصور است به این شكل که عالوه بر وسیله
نقلیه که میتواند به طور غیر مجاز حامل سالح باشد ،ممكن است سرنشینان حاضر در وسیله نقلیه ،زمان و حتی
مكان نیز در مسئله مطرح شود .به این تبیین که خودروي حامل ،هم مجوز حمل دارد و هم سالح و مهمات
محمول مجازند؛ اما برهه زمانی که در آن حمل می شوند و یا مكانی که محموله از آنجا عبور میكند ،غیرمجاز
است 1.فرض دیگر اینكه ،وسیله حامل ،مجاز به حمل سالح است ،زمان و مكان نیز مجاز است؛ اما فرد یا
افرادي که حامل آن هستند ،مجاز به چنین کاري نیستند .در کدام یک مجوز تیراندازي وجود دارد و در کدام
یک خیر؟ این ها گوشه اي از ابهامات و ایهامات ق.ب.س در اثر قانونگذاري شتابزده است .پاسخ به این فروض
را بر حكمت قانونگذار بار میكنیم با این امید که در اصالحات سپسین ،مرتفع گردند.
نتیجه گیری
سیاسـتی کـه مقـنن در تصـویب قانون بكارگیري سالح داشته ،سیاست جنایی منطبق بر واقع گرایی نبوده و
ایرادات آشكار قانون را نمیتوان نادیده گرفـت .در این قانون تعـارض بـین حـق و مصلحت مطرح است ،نه
تعارض بین دو حـق .مـدافعان مصلحت گرایی گفته اند در تعارض حق شـهروندي و مصـلحت جامعـه،
ارجحیت با مصلحت جامعه است .اما این گفته تا کنون راه به جایی نبرده .با نگاهی کلی بـه قانون مجاب می
شویم که قانونگذار دقتی معطوف به جزئیاتی مانند شرایط جغرافیایی نكرده و در تبیین مالک هاي نسبتاً روشن
 . 1مثال در مبادي ورودي و خروجی مرزهاي کشور یا ارگان هایی مثل دادگستري ها واماکن نظامی.
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تالشی مشاهده نمی شود؛ در این موارد تكلیف ضابطان چه خواهد بود؟ قـانون تنها مقرر داشته که در صورت
ضروررت و در حالتی که چاره دیگري نباشد .در اینجا مامور و طرف مقابل در حادثه حضور داشته و دادرس
صرفاً بر اساس تحقیقات ،تصمیم می گیرد .منطقاً اظهارات طرفین همواره ممكن است عنصر نفع شخصی را دارا
باشد و تمیز واقعیت عاري از این عنصر بسیار دشوار است .به طورکلی آیا باید اصل را بر صحت گفتار و کردار
مامور گذاشت یا طرف مقابل؟ مالک تشخیص ضرورت را باید حفظ جان افراد قرار داد یا حفظ نظم عمومی؟
در واقع تیراندازي یک حق است و نه تكلیف و یک فرع بر اصل است .یعنی اصل استقرار نظم بوده و الزمه
حفظ نظم همواره بكارگیري سالح نیست .زیرا به طرق دیگر نیز برپایی نظم امكان پذیر است .به باور ما با
تمسک به قاعده «الیبطل دم امرء مسلم» میتوان ارحجیت را با حفظ جان افراد دانست .زیرا در اسالم ارتكاب
اعمال خالف را موجبی براي انعزال صفت اسالم کسی نمی دانند.
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Analysis and review of Articles 3 and 6 of the Law on the Use
of Weapons and the resulting ambiguities

Abstract
The Law on the Use of Weapons, approved in 1994, is one of the special laws of the
country in which the conditions and manner of using weapons by the Armed Forces
are counted. However, this law has not been formulated on the basis of geographical
conditions and regions, variety of missions and specialized duties of the Armed
Forces, especially the police, and this, despite some shortcomings, especially in
Articles 3 and 6 of this law, has created problems. Criticism of jurists, especially
judges, has been found in the opinions and appointments issued by public and military
courts and tribunals in many cases, there is disagreement in the interpretation of the
law against shooters, especially NAJA staff, due to the variety and abundance. We are
their missions. Therefore, the present article first enumerates the main shortcomings
and disadvantages of this law and then presents appropriate proposals in the field of
discussion.
Keywords: Law on the Use of Weapons, Armed Forces Officers, Prosecutor's Office
and Military Courts

