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Background and Aim: In the face of the protests, the security and 

law enforcement forces have duties and powers that will ultimately 

lead to the establishment of peace in the society. They also have 

responsibilities. The purpose of this paper is to investigate the 

responsibility of the security and law enforcement forces in the 

protests. 

Materials and Methods: This article is Analytical descriptive and 

the library method uses. 

Ethical considerations: In this article, Originality of texts, honesty 

and trusteeship Has been complied with. 

Results: Security and law enforcement forces have criminal and civil 

responsibilities in the protests. According to the existing laws, if the 

security and law enforcement forces act against the victims outside 

the specified conditions, and in cases such as shooting cause bodily 

harm or murder, They are criminally liable. In addition, any damage 

inflicted on the victims by the security and law enforcement forces 

outside the defined norms and duties, causes civil liability and 

guarantee, as well as the relevant organizations and institutions. fault 

is the basis for determining the cause of damage in civil liability In 

this regard, it is necessary the three pillars, the existence of damage, 

harmful action by security and law enforcement forces and the causal 

relationship between harmful and harmful action of security and law 

enforcement forces, establishing. 

Conclusion: In accordance with the general criminal standards and 

the payment of diyat, and in civil cases, compensation in the form of 

compensation can be paid. Cases such as the rule of law, the rule of 

law, warnings, coercion and reluctance and urgency the criminal and 

civil liability of the security and law enforcement forces in the face 

of protests, removing. 
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داری وظایف و  نیروهای امنیتی و انتظامی در مواجه با اعتراضات زمینه و هدف:

اختیاراتی است که در نهایت منجر به برقراری آرامش در جامعه شود. آنها در عین 

 عملکرد هستند. هدف مقاله حاضر بررسی مسولیتحال دارای مسئولیت نیز 

 اعتراضات است. در انتظامی و امنیتی نیروهای

و  ایوده و از روش کتابخانهـتحلیلی ب -توصیفی حاضر مقاله  ها:مواد و روش

 است. شده استفاده برداریفیش

داری رعایت شده در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت مالحظات اخالقی:

 است.

اعتراضات، دارای مسئولیت کیفری و مدنی  در انتظامی و نیروهای امنیتی: هایافته

هستند. مطابق قوانین موجود، چنانچه نیروهای امنیتی و انتظامی خارج از شرایط 

تعیین شده، علیه متعرضان اقدام نمایند و در مواردی چون تیراندازی موجب آسیب 

بدنی یا قتل آنها شوند، دارای مسئولیت کیفری هستند. عالوه بر این، هرگونه 

ارت وارد شده به متعرضان از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی خارج از موازین خس

و ضمان است در این زمینه، تقصیر مدنی و وظایف تعریف شده، موجب مسئولیت 

گانه مبنای تعیین عامل زیان در مسئولیت مدنی بوده و الزم است ارکان سه

روهای امنیتی و انتظامی و مسئولیت مدنی شامل وجود ضرر، فعل زیانبار از سوی نی

 رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار نیروهای امنیتی و انتظامی محرز شود.

در صورت اثبات مسئولیت، در موارد کیفری مطابق موازین عام کیفری و  :نتیجه

پذیر خت دیه و در موارد مدنی، جبران خسارت به صورت پرداخت غرامت امکاناپرد

قانون، آمر قانونی، هشدار، اجبار و اکراه و اضطرار رافع  مواردی چون حکم است.

 مسئولیت کیفری و مدنی نیروهای امنیتی و انتظامی در مواجه با اعتراضات است.
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 مقدمه. 1

عنوان یک حق در اسناد مختلف اعتراض بهانتقاد و 

حقوق بشری ازجمله اعالمیه جهانی حقوق بشر 

 شده است. به رسمیت شناخته 1948مصوب 

صالح با کسب مجوز از مراجع ذی اعتراضات عموماً

اما اعتراضات  .شودمانند وزارت کشور برگزار می

آمیز و یا قانونی نیست. در همین همیشه مسالمت

انتظامی، به نیابت از دولت  و امنیتی حال نیروهای

و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات 

پردازند. محوله قانونی، به اعمال و اجرای قانون می

در  انتظامی و امنیتی بنابراین مأموریت نیروهای

انین است و هدف از اجرای قانون، جامعه، اجرای قو

طور برقراری نظم و امنیت در جامعه و حفظ آن به

انتظامی  و امنیتی رو نیروهای این دائم است. از

برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات 

ای مانند تجهیز به سالح گرم و اجازه استفاده ویژه

موارد لزوم از آن و اختیار استفاده از قوای قهریه در 

 نیروها این عمل سرعت مواقع از بسیاری در است.

 موجب امر این که گشته هاآن دقت کاهش موجب

ها و شود. در بسیاری از وضعیتمسئولیت می ایجاد

شرایط، نیروهای امنیتی و انتظامی ناچارند 

ای، تصمیم بگیرند که کی و چگونه صورت لحظهبه

دارند استفاده کنند و اخذ  از سالحی که در اختیار

ای که درست باشد با توجه به میزان تصمیم لحظه

های حاکم بر مأمور امنیتی و انتظامی در استرس

شده های ارائهزمان استفاده از سالح و نوع آموزش

باشد و به وی، کاری بسیار دشوار و سخت می

توان از یک مأمور جوان با تجربه اندک و نمی

ط و یا حتی ضعیف این انتظار را های متوسآموزش

 داشت که تصمیم درست را در آن لحظه حساس

خصوص در جو و فضای اعتراضات که کند؛ به اتخاذ

کنترل همه عوامل گاه غیرممکن است. اما هر اقدام 

ازجمله تیراندازی که توسط مأموران امنیتی و 

انتظامی صورت پذیرد بسته به شرایط مختلف، 

های خاصی برای وی به دنبال تبعات و مسئولیت

در زمینه مسئولیت  متعددی تألیفات دارد. تاکنون

ای شده است: بختیار عباسلو، در مقاله پلیس انجام

پلیس پرداخته است.  مدنی به بررسی مسئولیت

نتایج مقاله مذکور بر این امر داللت دارد که پلیس 

چنانچه خارج از ظوایف تعریف شده باعث وارد 

 عباسلو،)ت شود مسئولیت دارد شدن خسار

پرویز اکبری و اصغر عربیان نیز در  (.1386

را  پلیس مسئولیت رفع در هشدار ای، اثرمقاله

های مقاله مورد اشاره بر این اند. یافتههکردبررسی 

امر داللت دارد که هشدار تحت شرایط رفع 

(. 1396 اکبری و عربیان،)مسئولیت پلیس است 

ای، در مقاله هاشمی، همچنین سید محمد

 فعل ارتکاب از ناشی راهور پلیس مدنی مسئولیت

است.  را مورد بررسی قرار داده فعل ترک و بارزیان

 باید تصادفات نتایج مقاله حاکیست کارشناسان

 یا پلیس فعل ترک یا فعل انجام از ناشی قصور

 و کنند مشخص تصادفات، بروز در را پلیس مأمور

 آنها مسئولیت میزان تصادف، نامهعلت در اندموظف

کنند  منعکس قضایی مراجع به و تعیین را

 عملکرد از ناشی اما مسئولیت (.1396، هاشمی)

اعتراضات چندان  در انتظامی و امنیتی نیروهای

مورد توجه قرار نگرفته است. سؤال مهمی که در 

شود این است که این خصوص مطرح و بررسی می
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انتظامی در مقابل  و امنیتی در چه مواردی نیروهای

خسارات وارده به جان و اموال و اشخاص حاضر در 

اعتراضات مسئولیت کیفری و مدنی دارند و موارد 

انتظامی چیست؟  و امنیتی رافع مسئولیت نیروهای

اشاره ابتدا مفهوم  منظور بررسی سؤال موردبه

شده، اعتراضات و نیروهای امنیتی و انتظامی بررسی

بررسی مسئولیت کیفری و در ادامه سپس به 

مسئولیت مدنی نیروهای امنیتی و انتظامی در 

شده و در ادامه از عوامل رافع اعتراضات پرداخته

انتظامی بحث شده  و امنیتی مسئولیت نیروهای

 است.

 

 ها. مواد و روش2

تحلیلی بوده و از روش  -توصیفی حاضر مقاله 

 است. شده استفادهای کتابخانه

 

 مالحظات اخالقی .3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.
 

 ها. یافته4

اعتراضات، دارای  در انتظامی و نیروهای امنیتی

مسئولیت کیفری و مدنی هستند. مطابق قوانین 

موجود، چنانچه نیروهای امنیتی و انتظامی خارج 

شده، علیه متعرضان اقدام نمایند و از شرایط تعیین

در مواردی چون تیراندازی موجب آسیب بدنی یا 

قتل آنها شوند، دارای مسئولیت کیفری هستند. 

شده به متعرضان عالوه بر این، هرگونه خسارت وارد

از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی خارج از موازین 

و وظایف تعریف شده، موجب مسئولیت و ضمان 

ها و نهادهای مربوطه است. همچنین سازمانآنها و 

در این زمینه، تقصیر مبنای تعیین عامل زیان در 

گانه، مسئولیت مدنی بوده و الزم است ارکان سه

وجود ضرر، فعل زیانبار از سوی نیروهای امنیتی و 

انتظامی و رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار 

 نیروهای امنیتی و انتظامی محرز شود.
 

 بحث .۵

 . اعتراضات۵-1

های سیاسی انتقاد و اعتراض ازجمله حقوق و آزادی

های رود که در نظامشمار میشهروندان به

هایی، به رسمیت تفاوتساالر، هرچند با مردم

 (. حکومت225، 1378شده است )دورژه، شناخته 

)پیران، وی حقوق شهروندی باشد باید، پاسخگ

باشد به این معنی دولتی پاسخگو  (. اگر18، 1377

ز حق انتقاد و است که در آن جامعه شهروندان ا

حمایت از انتقاد، حمایت از  نظارت برخوردارند.

هایی است که نه توهین هستند، نه افترا، نه بیان

نه تبلیغ علیه نظام و نه جرم سیاسی نشر اکاذیب، 

 (.9-46، 1393)انصاری، 

پذیرفته شده نظام اسالمی نیز انتقاد و اعتراض در 

باب خاصی تحت  (. وجود200، 1379است )ایازی، 

حکایت از اهمیت « نصیحت ائمه مسلمین»عنوان 

مباحث عمومی درباره موضوعات و امور عمومی 

 ،ارد. حضرت علی )ع( به اصرار مردمجامعه د

پذیرد، صراحتاً مردم را برای نظارت خالفت را می

دیگر به  تیعبارکند و بهبر عملکرد خود دعوت می

دهد و حق نظارتشان را به ها حق نظارت میآن

به مسجد آمد و به منبر رفت »شناسد. رسمیت می
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و مردم بر او فراهم آمدند، گفت خالفت شما را 

خوش نداشتم اما اصرار کردید که خلیفه شما باشم 

بدانید که بدون نظارت کلیدهای اموال شما با من 

درهم از آن نظارت شما یک است اما بدون 

)بخشایش اردستانی « دهید؟گیرم، رضایت مینمی

حقوق شهروندان  (.143-168، 1392و دشتی، 

تنها در انتخاب حکومت و حاکم و تشکیل حکومت 

دینی منحصر نیست. مردم صاحب امانت و حق 

شوند؛ از حق نظارت و انتقاد برخوردارند شمرده می

موازین توانند در صورت تخلف حکمرانان از و می

شده و سودمند نیفتادن نظارت و انتقاد، در تعیین

مسیر برکناری حاکم گام بردارند. در حقوق 

شده است. از آغاز  موضوعه ایران از انتقاد حمایت

حق مردم  پیروزی انقالب اسالمی ایران، توجه به

های اجرایی مدنظر قرار برای نظارت بر دستگاه

ی جمهوری گرفت و در اصل هشتم قانون اساس

جمهوری اسالمی ایران این امر به اسالمی ایران 

آبادی و صالحی، تاج)شده است رسمیت شناخته 

مقدمه قانون اساسی ایران بر  (. در116-90، 1390

نظارت مستمر امت »این موضوع تحت عنوان 

تأکید « مسلمان بر کار مسئوالن کاردان و مؤمن

لت موجب اصل سوم قانون اساسی دوشده و به

جمهوری اسالمی ایران موظف است همه امکانات 

خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین 

سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

های خویش به کار برد. مردم عالوه بر این شیوه

تر نظارت همگانی در یک جامعه تر و عینیملموس

جمله آزادی نشریات و مطبوعات زمدنی و مدرن ا

آزادی احزاب،  24موجب اصل یان مطالب بهدر ب

موجب های سیاسی و صنفی بهها، انجمنجمعیت

موجب ها بهآزادی اجتماعات و راهپیمایی 26اصل 

در قانون اساسی ایران مقرر و نحوه اجرای  27اصل 

 اصل آن در قوانین مدون تشریح گردیده است. در

 ها،راهپیمایی و اجتماعات تشکیل: است آمده 27

 مبانی به مخل آنکه شرط به سالح، حمل بدون

 به 27 اصل در که همانطور .است آزاد نباشد اسالم

 و سالح حمل از خودداری شودمی بیان صراحت

 تجمعات تشکیل شرط نبودن اسالم مبانی مخل

 و اسالم مبانی مفهوم بودن مبهم .است شده تعیین

 وجود همچنین و آن مصادیق تعیین در اختالفات

 و اسالم علیه تبلیغ همانند اتهامی عناوین برخی

برگزاری  هایی درمحدودیت به منجر نیز نظام

 احزاب قانون 10ماده  است. مطابق شده اعتراضات

 برای توانندمی سیاسی هایتشکل این تنها نیز

درخواست  کشور وزارت از اعتراضی تجمع برپایی

 وزارت از مجوز اخذ بر این اساس، .نمایند مجوز

 و شده برای برگزاری اعتراضات الزامی کشور

 غیرقانونی باشد نداشته را مجوز این که تجمعی

 نامهآیین 1مطابق بند ت ماده  .شودمی تلقی

 هایراهپیمایی و اجتماعات امنیت تأمین چگونگی

 غیره و راهپیمایی تحصن، تجمع، قانونی، هرگونه

 جام شود،مقررات آیین مذکور ان و قوانین طبق که

 انقالب ابتدایی هایسال قانونی، است. در مراسم

 برگزار کشور وزارت از مجوز اخذ بدون تجمعات

 تجمعات برای زمینه این در محدودیتی و شدمی

اساس آنچه گفته اعتراضات دو بر .نداشت وجود

دسته است؛ اعتراضاتی که بدون مجوز برگزار 

شود و اعتراضاتی که مجوز برگزاری آن از سوی می
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وزارت کشور صادر شده. در این مقاله منظور از 

، هرچند اعتراضات نوع اول است اعتراضات عمدتاً

 ثیری ندارد. در ماهیت مسئولیت پلیس تأ
 

 و نظامی . نیروهاي امنیتی۵-2

نیروهای امنیتی و انتظامی، نیروهایی هستند که 

وظیفه حفاظت از نظم و امنیت عمومی و نظام 

 و عباسلو)دار هستند را عهدهسیاسی حاکم 

در ایران نیروهای امنیتی و  .(23 ،1391، ورورایی

انتظامی، طیفی از نیروهای مختلف را شامل 

 نیروهای از ایشود. نیروی انتظامی، شاخهمی

 بر ایران در را پلیس کارهای که است، ایران مسلح

 ادغام از 1370 سال در انتظامی نیروی. دارد عهده

 اسالمی انقالب کمیته و ژاندارمری شهربانی،

 امنیت حفظ مسئولیت اکنونهم و شد تشکیل

 توسط آن کارکرد و دارد عهده بر را ایران درون

-15 ،1393، ناعم)شود می نظارت کشور وزارت

 از نیروی انتظامی، هدف قانون 3مطابق ماده  (.14

استقرار نظم و امنیت و تأمین » این نیرو: تشکیل

آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از 

دستاوردهای انقالب اسالمی در چارچوب این قانون 

. «در قلمرو کشور جمهوری اسالمی ایران است

 نیروی ویژه هاییگان رسمی نام با ناجا ویژه یگان

 از ایمجموعه ایران، اسالمی جمهوری انتظامی

 ایران اسالمی جمهوری پلیس عملیاتی هاییگان

ترین نیروهای فعال در یگان مذکور از مهم .است

زمان اعتراضات است. اما نیروهای امنیتی و 

 انتظامی محدود به نیروی انتظامی نیست. وزارت

 اسالمی جمهوری دولت هایوزارتخانه از اطالعات

 پردازش و گردآوری مسئولیت که است، ایران

 همچنین سازمان .دارد برعهده را امنیتی اطالعات

 یا اسالمی انقالب پاسداران سپاه اطالعات حفاظت

 اطالعاتی متمرکز سازمان اطالعات امنیت سازمان

 و پاسداران سپاه کل فرماندهی ستاد از مستقل و

 ایران اسالمی جمهوری رهبر نظر زیر مستقیماً

 حفظ و پردازش آوری،جمع مسئولیت که باشد،می

 و سپاه واحدهای سایر تخصصی و نظامی اطالعات

 دشمنان وضعیت از الزم هایآگاهی آوردن دست به

 حکومت و پاسداران سپاه خارجی و داخلی

 با مقابله همچنین ایران، اسالمی جمهوری

 دارد. عهده بر را آنان هایتوطئه
 

 عملکرد از ناشی کیفري . مسئولیت3-۵

 اعتراضات در انتظامی و امنیتی نیروهاي

کیفري شخص حقیقی  مسئولیت .1-3-۵

 نیروي امنیتی و انتظامی

انتظامی در راستای اجرای  و امنیتی نیروهای

وظایف خود دارای اختیارات متعددی هستند اما 

مادی قدرت  باشند.ی مسئولیت کیفری نیز میادار

اعتراضات ابزارهای  در انتظامی و امنیتی نیروهای

کارگیری سالح ها، بهمتفاوتی دارد که یکی از آن

برای حفظ نظم و امنیت در جامعه است و همین 

امر عمدتاً ممکن است مسئولیت کیفری برای 

انتظامی به دنبال داشته باشد.  و امنیتی نیروهای

ارگیری سالح کترین قانونی که در زمینه بهجامع

قانون »توسط نیروهای پلیسی وجود دارد 

کارگیری سالح توسط مأمورین نیروهای مسلح به

 16 ر مادهداست.  1373مصوب  «در موارد ضروری
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هرگاه »: شده است مقرریری سالح کارگبهقانون 

 یریکارگمأمور برخالف مقررات این قانون اقدام به

پیگرد  سالح نماید حسب مورد وفق قوانین تحت

گرفته و به مجازات عمل ارتکابی محکوم  قرار

کارگیری بر این اساس هرگونه اقدام و به «گردد.می

سالح از سوی مأموران امنیتی و انتظامی برخالف 

کیفری مطابق قوانین قانون، موجب مسئولیت 

 (.323، 1392، محمدصادقی میر)عمومی است 

خصوص مسئولیت کیفری یکی از مباحث مهم در

کارگیری نیروهای امنیتی و انتظامی، موارد خاص به

 و امنیتی واقع چنانچه نیروهای سالح است. در

انتظامی در شرایطی غیر از آنچه که قانون 

کارگیری سالح تعیین کرده است اقدام به به

تیراندازی نمایند، دارای مسئولیت کیفری هستند. 

 حسال کارگیریبه قانون 3این شرایط مطابق ماده 

الف( برای دفاع از خود در برابر کسی »اند از: عبارت

ها حمله نماید. ب( که با سالح سرد یا گرم به آن

برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون 

احوال طوری  و آورند ولی اوضاعسالح حمله می

کارگیری سالح مداخله شخصی باشد که بدون به

که مأمورین  ورتیص امکان نداشته باشد. ج( در

حمله  مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد

د( برای حفظ  خطر است. شده و جان آنان درواقع

سالحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان 

شده بندیه( برای حفظ اماکن طبقه باشد.می

ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه به

سوزی، ریب، آتشهجوم و حمله جهت ترور، تخ

گیری و اشغال و( غارت اسناد و اموال و گروگان

برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و امکان نظامی و 

ماده مذکور تأکید  2در تبصره «. انتظامی و امنیتی

شده است که نیروهای مسلح فقط در چهارچوب 

الذکر چنانچه مأموریت داشته باشند بندهای فوق

 باشند.یمجاز به استفاده از سالح م

نکته مهم در استفاده نیروهای امنیتی و انتظامی 

اعتراضات، هشدار به  در استفاده از سالح در

 قانون 3ماده  1تبصره  معترضان است. مطابق

در صورت اقتضای شرایط »سالح:  کارگیریبه

ای قاعده تحذیر قاعده «.قبلی الزامی استاخطار 

 ؛ محقق189 ،7 ،1387 طوسی،)است که فقها 

 که کسی» (. با عنوان1022 ،4 ،1408، حلی

خصوص در« است معذور ضمان از دهد هشدار

معافیت شخص هشداردهنده از مسئولیت مدنی 

که این بحث با موضوع  اند. اما ازآنجامطرح نموده

خورد، بررسی آن پیوند می دیه تیراندازی و بحث

در باب مسئولیت کیفری پلیس خالی از فایده 

 نخواهد بود.

های پلیسی، بررسی طبیعت و ماهیت ویژه مأموریت

سازد. در بسیاری از این قاعده را الزم و ضروری می

که معمول  نحویاقدامات و عملیات پلیسی، به

منظور وظیفه خود و بهاست، پلیس برای انجام

جلوگیری از بروز هرگونه خسارت مالی و جانی، به 

مقابل شود و از شخصی که در هشدار متوسل می

آمیز اقدام صورت مسالمتخواهد تا بهمیاوست، 

نماید، از اقدامات خالف نظم و قانون بپرهیزد و 

فقها  (.253، 1388، جباری )شعاریان و تسلیم شود

اند که هایی در این خصوص متذکر شدهبا ذکر مثال

اگر شخصی، در اینجا نیروهای امنیتی و انتظامی 

فی، هشدار دهد ولی قبل از تیراندازی به سوی هد
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شخصی بدون توجه به هشدار وی از آنجا عبور کند، 

و مورد اصابت تیرانداز قرار گیرد، تیرانداز ضامن 

نیست و البته برای رفع مسئولیت در چنین مواردی 

 -1اند که از این قرار است: شرایطی را تعیین کرده

 -3ه دیدوصول هشدار به خسارت -2هشدار مؤثر 

، 1371، )محقق داماد دیدهبرای خسارتکان فرار ام

ای یکی از شرایط فوق هرگاه در قضیه ( بنابراین10

صادق نباشد و به عبارتی یکی از شرایط فوق موجود 

تواند نباشد، مسئولیت شخص هشداردهنده می

مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. نظام حقوقی 

ایران، در قوانین مختلف بحث تحذیر )هشدار( را 

عنوان رافع مسئولیت طور ضمنی از آن بهمطرح و به

 341رده است. قانون مجازات اسالمی در ماده یادک

هرگاه در معبر عام عملی به »دارد: مقرر می

مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت 

یا خسارتی گردد، مرتکب ضامن دیه و خسارت 

 «نخواهد بود.

عنوان رافع هرچند در این ماده عنصر هشدار به

طر و خمسئولیت مطرح نگردیده است لیکن اعالم

 عنوان تنها عامل رافع بیانهشدار به نحو متعارف به

رسد حذف عنصر هشدار که شده است. به نظر می

تنها هیچ وجود داشت، نه 1352در قانون سال 

توجیه حقوقی ندارد بلکه با مبانی فقهی ما نیز 

منافات دارد. در بیان عنصر هشدار کافی است به 

ر در وضع قانون گذااین نکته اشاره شود که قانون

 به نظر برخی از حقوقداناندچار اشتباه شده است. 

مسامحه  (. این256، 1388، جباری)شعاریان و 

قانون اساسی و  167گذار را با توسل به اصل قانون

توان مرتفع ساخت و جهت رجوع به منابع فقهی می

گانه رفع مسئولیت هشداردهنده تحقق عناصر سه

ای از رگیری سالح نیز در پارهکاالزم است. قانون به

قاعده طور مستقیم و غیرمستقیم بهمواد خود به

قانون  3ماده  3اند: تبصره مذکور اشاره نموده

مأمورین مسلح در »دارد: کارگیری سالح مقرر میبه

کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند 

ی کارگیرای جز بهاز سالح استفاده نمایند که چاره

سالح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب: 

 -3تیراندازی کمر به پایین  -2تیراندازی هوایی  -1

 «تیراندازی کمر به باال را رعایت نمایند.

خود در رابطه با  6کارگیری سالح در ماده قانون به

کارگیری سالح در مورد وسایل نقلیه مقررات به

است. این ماده  بینی و وضع نمودهخاصی را پیش

مأمورین مذکور »دارد: بیان می 1در تبصره 

های ایست و بازرسی، اند که در ایستگاهموظف

اندازه الزم )اعم از موانع، وسایل هشداردهنده به

تابلو، چراغ گردان( تعبیه نمایند. همچنین در 

مأمورین مذکور »همان ماده آمده است:  2تبصره 

ل نقلیه تیراندازی توانند به وسایدر صورتی می

با صدای  1نمایند که عالوه بر انجام امور تبصره 

رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و 

 «راننده به اخطار ایست توجه ننموده باشد.

خصوص در سالح کارگیریبه قانون 12ماده 

معافیت مأمورین از خسارت مدنی و جزایی چنین 

رعایت مقررات این مأمورینی که با »آورده است: 

 این کارگیری سالح نمایند، ازقانون مبادرت به به

گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند جهت هیچ

رسد، تمامی شرایط مزبور که به نظر می« داشت.

ها مأمورین نیروی انتظامی در صورت رعایت آن
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 تفصیل مورد معاف از مسئولیت خواهند بود، به

ن امر )تیراندازی طبق بررسی قرار گرفت و ای

مقررات( ممکن نخواهد بود، جز اینکه مأمورین 

های الزم را دیده مذکور در این زمینه آموزش

 باشند.

 سالح کارگیریبه قانون 4موجب ماده همچنین به

مأمورین امنیتی و انتظامی در مواجهه با شورش و 

 کارگیریبه بلوا، در صورت وجود شرایط زیر، حق

الف( قبالً از » ور فرمانده را دارند:سالح به دست

شده و مؤثر وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده

کارگیری سالح با واقع نشده باشد. ب( قبل از به

کارگیری سالح اخالل گران و شورشیان نسبت به به

رسد منظور از به نظر می«. حجت شده باشداتمام

همان نوعی هشدار نسبت به « حجتاتمام»

کارگیری سالح است که در صورت ن در بهمعترضا

تداوم شورش و اخالل، مأمورین انتظامی به سالح 

 خود متوسل خواهند شد.

قابل استنباط است که اولین  4این از ماده  عالوه بر

ها، شرط استفاده از سالح در اعتراضات و ناآرامی

، 1383، گلدوزیان) دستور فرمانده عملیات است

شود این است که در اینجا مطرح می (. سؤالی481

ها را بر عهده ناآرامی که چه کسی وظیفه تشخیص

اشاره،  قانون مورد 4ماده  1اساس تبصره دارد. بر

شهرستان وظیفه  یا استان رئیس شورای تأمین

 ها را بر عهده دارد.تشخیص ناآرامی

کارگیری سالح، استفاده از سالح در البته قانون به

معترضین بدون سالح بوده و به پلیس مواردی که 

 ماده 2 شوند را تعیین کرده است. بندور میحمله

 پرداخته موضوع این به سالح کارگیریبه قانون 3

 برابر در خود از دفاع برای»: داردمی بیان چنین و

 ولی آورندمی حمله سالح بدون که نفر چند یا یک

 کارگیریبه بدون که است طوری احوال و اوضاع

. «باشد نداشته امکان شخصی مدافعه سالح،

 سالح بدون باید معترضان اساس ماده مورد اشاره،بر

 باشد ایگونهبه احوال و اوضاع و باشند کرده حمله

 شخصی مدافعه سالح، کارگیریبه بدون که

 نشان گونهاین ماده نگارش طرز. نباشد پذیرامکان

 عنوانبه موارد این در سالح از استفاده که دهدمی

 آنکه از قبل و است شده پذیرفته حلراه آخرین

 استفاده خود قانونی اختیار این از پلیس مأموران

 خطر متعارف هایروش از استفاده با باید کنند

 تهاجم دفع به موفق چنانچه و نمایند دفع را موجود

، نسل محمد) شوند متوسل خود سالح به نشدند

 که است این شودمی مطرح که سؤالی (.38 ،1389

 در را سالح از استفاده که احوالی و اوضاع از منظور

 به چیست؟ دهدمی اجازه غیرمسلح مهاجم برابر

 را نوعی معیار باید موارد گونهاین در رسدمی نظر

 شرایط آن در که معنی این به قرارداد، عمل مالک

 معقول و متعارف پلیس یک احوال و اوضاع و

 آن تشخیص معیار و شدمی عملی چنین مرتکب

 معیار سنجش در دیگر عبارت به باشد،می عرف

 شد. متوسل عرف به باید نوعی

 

 کیفري شخص حقوقی  مسئولیت. 2-3-۵

حقوقی پلیس  کیفری شخص مسئولیتخصوص در

 مسئولیت ایران، حقوقی نظام در نیز باید گفت که

 دیـشهرون وقـحق نقض قبال در پلیس ریـکیف

 نگرفته قرار گذارقانون توجه مورد مستقل طوربه
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 باید الجرم زمینه این در بحث منظوربه و است

 و مطالعه مورد را زمینه این در مختلف قوانین

 مسائل با رابطه در انسجام عدم این. داد قرار بررسی

 قوانین تدوین ضرورت الذکرفوق موضوعات و

 پیش از بیش را زمینه این در منسجم و کارآمد

 مجازات قانون 143 مطابق ماده  .سازدمی آشکار

 مسئولیت بر اصل کیفری مسئولیت در»اسالمی: 

 درصورتی حقوقی شخص و است حقیقی شخص

 قانونی نماینده که است کیفری مسئولیت دارای

 آن منافع راستای در یا نام به حقوقی شخص

 اشخاص کیفری مسئولیت. شود جرمی مرتکب

 مرتکب حقیقی اشخاص مسئولیت مانع حقوقی

 مطابق اصل کیفری هایمجازات در «.نیست جرم

 که دیگری افراد ها،مجازات و جرایم بودن شخصی

 اندنبوده دخیل جرم ارتکاب در وجه هیچ به

 گویا اصل این اینجا در اما شد. نخواهند مجازات

 مسئولیت در زیرا است، شده انحراف دچار نحویبه

 مگر است حقیقی شخص مسئولیت بر اصل کیفری

 جهت در یا نام به حقوقی شخص نماینده اینکه

 و شود جرمی مرتکب حقوقی شخص منافع

 جرم یک خاطر به را شخص موارد این در درنتیجه

 چون است، استثنایی امر این اما کنیم،می مجازات

 نام به یا حقوقی شخص منافع برای حقیقی شخص

 بر فرض واقع در و است شده مرتکب را جرمی وی

 ارتکاب برای حقوقی شخص اراده که است این

سوال  .است شده محقق اشنماینده دستبه جرم،

 از یکی وجود 143 ماده مهم این است درخصوص

 یا است الزم کیفری مسئولیت برای شرط دو این

کند؟ در پاسخ باید گفت می کفایت هم یکی وجود

 لذا .است کافی شرط دو این از یکی وجود که صرف

 نام به را جرم حقوقی، شخص قانونی نماینده اگر

 مرتکب خود منفعت جهت در ولی حقوقی شخص

 شخص برسد، وی خود به تنها آن نفع و شود

 طرف از .داشت خواهد کیفری مسئولیت حقوقی

 به رساندن نفع جهت در ارتکابی عمل اگر دیگر

 نماینده نام با جهتی به ولی باشد، حقوقی شخص

 لحاظ از حقوقی شخص  باز باشد، شده انجام

در مجموع باید گفت  .بود خواهد مسئول کیفری

که نیروهای امنیتی و انتظامی چنانچه در راستای 

منافع نهاد مربوطه مرتکب جرم شود، مسئولیت 

کیفری هم متوجه شخص حقیقی و هم شخص 

 حقوقی پلیس و نهاد امنیتی مربوطه است.
 

 انتظامی و امنیتی مسئولیت مدنی نیروهاي. ۵-4

 و امنیتی برای تحقق مسئولیت مدنی نیروهای

انتظامی، الزم است ارکان مسئولیت مدنی محقق 

بار، رابطه سببیت بین شود. ورود خسارت، فعل زیان

بار و ضرر، ارکان مسئولیت مدنی را زیانعمل 

زاده، ؛ قاسم60، 1387باریکلو، ) دهندتشکیل می

ضرر اولین شرط تحقق  (. ورود72، 1387

اساساً با وجود ضرر است  و مسئولیت مدنی است

شود و در شرایطی که مسئولیت مدنی محقق می

نشده است، مسئولیت مدنی که ضرری حادث 

(. 253-262، 1389کاتوزیان، ) موضوعیت ندارد

ضرر  ؛شودمی تقسیم نوع چند بر کلی طورضرر به

 یعنی مادی ضرر. جمعی و معنوی ضرر و مادی

 اموال. به خسارات یا شخص به جسمانی صدمات



 475 / و همکاران کبریا                               ...                             مسئولیت ناشی از عملکرد نیروهای امنیتی و انتظامی

 
 

فعل و  وجود مدنی، مسئولیت تحقق در دیگر رکن

رفتار زیانبار است. به عبارتی شرط دیگر تحقق 

مسئولیت مدنی این است که اقدام و عمل زیانباری، 

صورت گیرد این فعل زیانبار چه به صورت مستقیم 

ایجاد خسارت و تحمیل سبب و چه غیرمستقیم 

(. 21-22، 1389)ره پیک،  زیان بر کسی شود

است که باعث  اقدام و فعلی زیانبار، فعل از منظور

 در. (13 ،1389 نیا،حکمت) ضرر و خسارت گردد

بحث حاضر، برای اینکه مسئولیت مدنی نیروهای 

امنیتی و انتظامی محقق شود، الزم است، اقدامات 

ه معترضان گردد؛ بدین آنها باعث ایجاد خسارت ب

نتیجه اقدامات نیروهای امنیتی و معنی که در

انتظامی به معترضان خسارت وارد شود و خسارت 

 وارد شده در نتیجه اقدام آنها باشد.

سببیت  دیگر ارکان تحقق مسئولیت مدنی، رابطهاز 

که میان ت این است یاست. منظور از رابطه سبب

: شده بتوان رابطه قرار کردفعل زیانبار و ضرر ایجاد

تیجه یعنی بتوان گفت که خسارت ایجادشده درن

ل و فعل مشخص صورت گرفته است. یک عم

خصوص رابطه سببیت دیدگاه و نظریات مختلفی در

ه است؛ یکی از نظریات مطرح شده، دمظرح ش

مرعشی شوشتری، ) نظریه برابری اسباب است

همه عواملی که  اساس این نظریه،بر (.167 ،1377

اند، به یک اندازه ثیرگذار بودهدر ایجاد خسارت تأ

در جبران خسارت مسئولیت دارند. سبب نزدیک، 

، 1389ره پیک، ) دیگر در این زمینه استنظریه 

مطابق آن، اسبابی که با خسارت رابطه  ( که26-22

نزدیکی دارند، دخیل در خسارت محسوب 

توان به نظریه سبب متناسب نیز اشاره شوند. میمی

مبنای  عواملی که برکرد. مطابق نظریه مذکور، صرفاً

تواند سبب ایجاد خسارت شوند روند انجام امور می

 .عنوان اسباب خسارت لحاظ شوندباید به

ابطه سببیت مسئولیت مدنی نیروهای شک، ربی

امنیتی و انتظامی تابع قواعد عمومی مسئولیت 

قانون  537 تا 526 مدنی در ایران است. مطابق مواد

مورد، حسب ، بر1392جازات اسالمی مصوب م

ثیر و نقشی که در مسئولیت هر عمل به میزان تأ

آمدن ضرر داشته است، همچنین تساوی و یا وارد

خصوص پذیرفته شده است که درعامل مقدم 

نیروهای امنیتی و انتظامی در مواجه با معترضان 

 نیز مصداق دارد.

ای کنندهرابطه سببیت، نقش مهم و تعیین تقصیر در

عنوان عضوی از به دارد. نیروهای امنیتی و انتظامی

کارکنان دولت محسوب شده و مسئولیت فردی 

ی ت فردها، مطابق نظام حقوقی کشور، مسئولیآن

شود. بدین معنی مبتنی بر عنصر تقصیر قلمداد می

خصوص رکه در مقررات مسئولیت مدنی در ایران د

اساس دولت، نظریه تقصیر حاکم است. بر کارکنان

نچه نیروهای امنیتی و انتظامی نظریه مذکور، چنا

نتیجه تقصیر از جانب خود آنها باعث وارد آمدن در

در قبال آنها  خسارت به معترضان گردند، شخصاً

قانون  332مسئولیت مدنی دارند. مطابق ماده 

قانون  12مجازات اسالمی و همچنین ماده 

، در صورت حادث شدن 1373کارگیری سالح به

نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی و خسارت در

 نظامی، با اثبات عنصر تقسیر از سوی آنها، شخصاً

ر این در قبال معترضان مسئولیت داشته و در غی
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های مربوطه آنها مسئول صورت، نهادها و سازمان

 هستند.

 

 . جبران خسارت۵-۵

 جبران روش اولین اقتصادی و مالی خسارت جبران

 و امنیتی بسیاری از اقدامات نیروهای. است

سارت مالی ـاد خـه ایجـظامی ممکن است بـانت

انجامد و او ملزم به جبران خسارت شود. تردیدی بی

انتظامی در راستای  و امنیتی نیروهاینیست که 

های محوله در اعتراضات، انجام وظایف و مأموریت

ممکن است به اموال و حقوق مالی شهروندان یا 

انتظامی خسارت مالی وارد  و امنیتی نهادهای

ها سازند که در این صورت موضوع مسئولیت آن

باید مورد ارزیابی قرار گیرد. اتالف اموال شهروندان 

سازمان پلیس برای مأمور پلیس مسئولیت مدنی و 

به همراه دارد و او مکلف به جبران خسارات مالی 

 باشد.وارده می

ها نیز  بر این امر داللت دارد که بیشترین بررسی

 امنیتی آمار در رابطه با جبران خسارت در نیروهای

ای گونهانتظامی بر همین روش مبتنی است. به و

حدود  1387شده، در سال مکه مطابق آمار اعال

، حدود بیست 1388میلیارد تومان و در سال  چهار

شده  عنوان خسارت نقدی پرداختتومان بهمیلیارد 

 (.311، 1388، شعاریان) است

 جبران مهم هایروش از دیه پرداختهمچنین 

 انتظامی و امنیتی نیروهای مسئولیت در خسارت

و  311مطابق مواد  (.20، 1380گرجی، ) است

در  ،1392قانون مجازات اسالمی مصوب  312

المال گناه از بیتصورت فقدان عاقله، دیه مقتول بی

شود. حکم مذکور صرفاً شامل دیه بوده پرداخت می

شود. همچنین مطابق و خسارت مالی را شامل نمی

 قانون 41کارگیری سالح و ماده قانون به 13ماده 

داخت دیه از مسلح، پر نیروهای جرائم مجازات

شود. المال شامل خسارت بدنی نمیسوی بیت

هم « اعاده به وضع سابق»توان به عالوه بر این، می

عنوان روش دیگر جبران خسارت اشاره کرد. به

شاید بتوان ادعا کرد اعاده به وضع سابق بیشتر به 

اموال منقول و غیرمنقول ارتباط دارد و در موارد 

جسمانی، اعاده به وضع آسیب ویژه در بسیاری به

؛ 126، 1389، زادهملک) سابق مصداق ندارد

 عنوانهب (.300-301، 1388، جباریشعاریان و 

های جسمانی و بدنی درنتیجه مثال در آسیب

تیراندازی نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، 

توان اعاده به وضع سابق را مطرح کرد زیرا زنده نمی

کردن مقتول یا بهبودی کامل کسی که عضوی از 

 پذیر نیست.شده امکانبدن وی قطع
 

 . معافیت نیروهاي امنیتی و انتظامی۵-6

انتظامی در اقدامات و  و منیتیا نیروهای

های قانونی خود در مقابله با اعتراضات مأموریت

ممکن است خساراتی را وارد آورد در این صورت بر 

طبق قاعده عمومی اسباب معافیت وی از مسئولیت 

 توجه قرار گیرد. مدنی بایستی مورد

 و امنیتی قانون از عوامل رافع مسئولیت نیروهای

حکم قانون هر مورد که شخص بهانتظامی است. در 

خسارتی به دیگری وارد آورد مسئولیتی برای 

جبران آن نخواهد داشت. بنابراین هرگاه پلیس 

باری مرتکب شود موضوع معافیت چنین افعال زیان
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شعاریان، ) گرددمسئولیت مدنی مطرح میوی از 

نیروهای امنیتی و  هرگاه مثالً  (.222، 1388

 اغتشاش و نظمیبی باعث که را انتظامی، متعرضی

 است، گردیده مرتکب مشهود جرم و شده جامعه در

 نگاه نظرتحت را وی ساعت چندین و نماید دستگیر

 نخواهد مسئولیتی خسارت، ورود فرض در دارد.

 انتظامی نیروی قانون 4و  3مطابق مواد . داشت

نیروهای  1389 مصوب ایران اسالمی جمهوری

 در امنیت و نظم حفظ به مکلف امنیتی و انتظامی

 همین وی وظیفه ترینمهم اساساً و بوده جامعه

 انتظامی و امنیتی نیروهای هرگاه بنابراین. است

 معافیت موضوع شود مرتکب باریزیان افعال چنین

 عنوانبه گردد،می مطرح مدنی مسئولیت از وی

 پلیس آنکه فرض در که گفت توانمی کلی قاعده

 قوانین اجرای در قانون حکم به را بارزیان افعال

 مقابل در مسئولیتی باشد داده انجام جاری

 مأموریت توابع و لوازم از داشت نخواهد دیدهزیان

 که است این انتظامی و امنیتی به نیروهای محوله

 دارد، عملی اقدام به نیاز که آنجا تا بتواند وی

 چنین آنکه ولو برساند انجام به را خود مأموریت

 غیر در چه گردد خسارت ورود سبب هاییمأموریت

 انتظامی و امنیتی نیروهای از تواننمی صورت این

 انجام درستیبه را خود وظایف که داشت انتظار

 از برخی به توانمی مطلب این تأیید در .دهد

 1 تبصره .نمود اشاره زمینه این در خاص مقررات

 داشته بیان مسلح نیروهای مجازات قانون 41 ماده

 صورت مقررات مطابق تیراندازی چنانچه»: که است

 و دیه پرداخت و مجازات از مرتکب باشد گرفته

 مجروح یا مقتول اگر و بود خواهد معاف خسارت

 المالبیت از دیه باشد گناهبی و نبوده مقصر

 قانون 12 ماده موجببه. شد خواهد پرداخت

 که مأمورینی»: نیز 1373 مصوب سالح کارگیریبه

 کارگیریبه به مبادرت قانون این مقررات رعایت با

 جزائی مسئولیت گونههیچ جهتاین از نمایند سالح

 قانون 13 ماده همچنین. «داشت نخواهند مدنی یا

 که صورتی در»: که است نموده مقرر یادشده

 سالح قانون، این مقررات رعایت با مأمورین

 صالحه محاکم آراء طبق درنتیجه و کارگیرندبه

 مجروح یا و مقتول گناهیبی اشخاص یا شخص

 باشد، گردیده وارد آنان بر مالی خسارت یا شده

 سازمان عهده بر خسارت جبران و دیه پرداخت

 سالههمه است مکلف دولت و بود خواهد مربوطه

 حسب و داده اختصاص منظور این به را ایبودجه

 پس .«دهد قرار مسلح نیروهای اختیار در مورد

 که گرفت نتیجه چنین توانمی کلی قاعده عنوانبه

 شود مرتکب عملی قوانین اجرای در پلیس هرگاه

 برای مسئولیتی گردد خسارت ورود سبب که

 جبران اینکه در اما داشت نخواهد خسارت جبران

 دارد وجود ابهام کیست عهده به خساراتی چنین

 مسئولیت سالح کارگیریبه نحوه قانون در زیرا

 به منحصر خساراتی چنین جبران به پلیس سازمان

 ورود سبب سالح از استفاده که است موردی

 دیگر اقدامات چنانچه اما باشد شده مالی خسارت

 پلیس سازمان مسئولیت آورد، وارد خسارتی پلیس

 برای پلیس هرگاه مثالً. است نشده روشن

 با است بانک از فرار حال در که سارقی دستگیری

 ملک در ورود با و بپردازد او تعقیب به اتومبیل

 آورد وارد خسارتی آن صاحب درختان به دیگری
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 بررسی و طرح قابل پلیس سازمان مدنی مسئولیت

 اینکه اثبات با و فرضی چنین در مسلماً بود خواهد

 را باریزیان اقدام چنین قانون اجرای در پلیس

. داشت نخواهد مدنی مسئولیت است شده مرتکب

 قانون 13 ماده مالک از استفاده با توانمی مقابل در

 مسئول را پلیس سازمان سالح، کارگیریبه نحوه

 در که هرچند نمود تلقی یادشده خسارات جبران

 مسئولیت که شود استدالل است ممکن مقابل

 نظر در استثنایی امر یک عنوانبه غیر فعل از ناشی

 مشابه موارد به تسری و قابل و شودمی گرفته

 رواین از(. 222، 1388 جباری،شعاریان و ) نیست

 و شودمی روشن فرض این در گذاریقانون نقص

 مقرر کلی قاعده یک عنوانبه گذارقانون که بجاست

نیروهای  ناحیه از قوانین رعایت صورت در که نماید

 به وارده خسارات جبران امنیتی و انتظامی،

 از و بود مربوطه خواهد سازمان عهده به شهروندان

 سالح از استفاده موارد به حکم این تخصیص

 نماید. خودداری

انتظامی از  و امنیتی در بسیاری از موارد نیروهای

کند و دستورات مراجع و اشخاص دیگر تبعیت می

مراتب اداری و نظامی مطابق قانون نیز در سلسله

باشد ملزم به اطاعت از دستورات مافوق خود می

حتی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 

 امنیتی هایی برای نیروهایمجازات 1381مصوب 

شده است که در صورت عدم بینیانتظامی پیش و

رعایت و اجرای دستورات مقام مافوق به آن مجازات 

 گردد.محکوم می

 مقررات و ضوابطبرحسب  دستوراتش باید آمر

 در نباشد، هم شرع خالف وصادرشده  قانونی

 آیا که دید باید دستوری چنین صدور صورت

 یا است آورمسئولیت جرم وقوع مقررات،موجب به

 اسالمی مجازات قانون 159 و 158 مواد طبق یر؟خ

 جرم قانونموجب به که اعمالی ،1/2/1392 مصوب

 و شودینم تلقی جرم باشد، قانونی امر به اگر است،

 دستور اگر اما. نیست متصور برایش مجازاتی

 مباشر و آمر شود، واقع جرم رسمی، آمر یرقانونیغ

 امری اینکه تصور بهمأمور  چنانچه واند مجرم دو هر

 از معاف مباشر نماید، اجرا را آن است، قانونی

 ،1376 بازگیر،) است مجرم آمر ولی بوده مجازات

56). 

 دفاع مشروع از دیگر عوامل رافع مسئولیت نیروهای

که شخص  هنگامی انتظامی است. و امنیتی

بار انجام منظور جلوگیری از ضرر اقدامی زیانبه

زده است و در چنین دهد به دفاع مشروع دستمی

ای از حالتی مسئولیت مدنی نخواهد داشت. عده

ای از نویسندگان معتقدند که دفاع مشروع، چهره

اضطرار است که یک فرد با هدف مقابله با خطری 

روست، به ناچار دست به اقدام روبها آن که فوری ب

 (.3112، 1390کاتوزیان، ) زندو فعل زیانبار می

مسئولیت  خصوصقواعد عمومی دفاع مشروع در

شود و انتظامی رعایت می و امنیتی مدنی نیروهای

دو شرط فعلیت تجاوز و تناسب دفاع مشروعی که 

دهد، الزمه انتظامی انجام می و امنیتی نیروهای

، 1388شعاریان، ) از مسئولیت مدنی استفیت معا

 و امنیتی دفاع مشروع نیروهای خصوصدر(. 99

( با توجه به 1ذکر است:  انتظامی نکات ذیل قابل

انتظامی مجهز به تجهیزات  و امنیتی اینکه نیروهای

باشد، غالباً دفاع مشروع نامبرده در و سالح می
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مگر اینکه باشد. قبول نمیدیده قابلمقابل زیان

ای گونهطرف مقابل نیز مسلح باشد یا تهاجم به

موقع سالح از کارگیری بهباشد که امکان به

 (2انتظامی سلب شود.  و امنیتی نیروهای

انتظامی از حمله  و امنیتی پیشگیری نیروهای

عنوان دفاع مشروع تلقی توان بهاحتمالی را نمی

مله صورت وسیله مهاجم حاینکه به از ( بعد3نمود. 

انتظامی را  و امنیتی گرفت حمله متقابل نیروهای

( در مواردی 4توان دفاع مشروع قلمداد نمود. نمی

انتظامی امکان کمک گرفتن  و امنیتی که نیروهای

از نیروی کمکی را نداشته باشد، بنابراین اگر چنین 

انتظامی باشد ولی  و امنیتی امکانی برای نیروهای

نامبرده از آن امتناع نماید و اقدامی را علیه مهاجم 

 این اقدام را دفاع مشروع دانستتوان بنماید، نمی

 (.103، 1391)عباسلو و وروایی، 

 و امنیتی نیروهای مسئولیت رافع درخصوص

ون در قان .کرد اشاره نیز اضطرار به توانمی انتظامی

خصوص اضطرار و در مدنی و سایر قوانین موضوعه

نشده است.  اثر آن در مسئولیت مدنی حکمی بیان

است  شده قانون مجازات اسالمی مقرر 55در ماده 

هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل »که: 

منظور حفظ جان یا سوزی، سیل و طوفان بهآتش

مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات 

عمداً ایجاد نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را 

نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب 

در ادامه . «بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد

این حکم و در تبصره ماده مذکور آمده است که 

 دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.

حقوقدانان در این خصوص نظریات مختلفی ابراز 

بر  (،54، 1351-1352، )امامی برخیاند و نموده

این باورند که اضطرار از اسباب رفع مسئولیت 

، 1390، )کاتوزیان در مقابل برخی دیگرنیست. 

دارند وقتی فردی از سر اضطرار  (، اعتقاد323

موجب وارد آمدن خسارت به دیگری شود، بر چه 

مبنایی باید مسئول تلقی گردد؟ و مسئولیت مدنی 

رسد اینکه صراحت داشته باشد؟ آنچه به نظر می

قانون مجازات اسالمی تردیدی در  55تبصره ماده 

گذارد که شخص مضطر از این خصوص باقی نمی

باشد و نظر مشهور نیز مسئولیت مدنی معاف نمی

عنوان تواند آن را بهچنین است که با این وصف می

ارتباط مطرح  این قاعده کلی پذیرفت. آنچه در

یروهای امنیتی و انتظامی ن شود این است که آیامی

نتیجه اضطرار ممکن است سبب خسارت به که در

توان مقصر و دیگران یا معترضان شوند را می

مسئول دانست؟ در شرایطی که بحث انتفای 

وضعیتی که یک راننده  شخصی در میان است. مثالً

برای نجات خود و مسافران، سبب خسارت به 

ا عامل رفع بتوان اضطرار رشود شاید دیگری می

اما  (267، 1388، )شعاریان مسئولیت نداست

 ، ازخصوص عملکرد نیروهای امنیتی و انتظامیدر

آنجا که بحث منافع شخصی این افراد در میان 

گیری نتیجه نیست بر این مبنا شایسته است در

کلی نقش اضطرار در خسارات وارده توسط پلیس، 

 به این مهم نیز توجه کافی مبذول گردد.
 

 نتیجه .6

نتایج نشان داد، نیروهای امنیتی و انتظامی در 

مواجه با اعتراضات دارای مسئولیت کیفری و مدنی 
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وهای انتظامی و امنیتی چنانچه هستند. نیر

خالف قوانین موجود، موجب قتل معترضان بر

شوند، در قبال جنایت صورت گرفته مسئولیت 

کیفری دارد. مسئولیت کیفری در چنین مواردی 

شخصی بوده و برعهده شخص نیروی امنیتی  کامالً

 کارگیریبه قانون در و انتظامی است. قانونگذار

استفاده از سالح را در شرایطی برای نیروهای  سالح

چنانچه . امنیتی و انتظامی مجاز دانسته است

ط ـوابمی و امنیتی خارج از ضظاـنیروهای انت

ز شده مرتکب جرم علیه معترضان گردد اتعیین

لحاظ کیفری مسئولیت داشته و به لحاظ حقوقی 

گردد. چنانچه جرم نیروهای مستوجب مجازات می

امنیتی و انتظامی علیه معترضان در راستای منافع 

نهادهای مربوطه مانند پلیس باشد، مطابق ماده 

قانون مجازات اسالمی عالوه بر مسئولیت  143

شخص حقیقی، برای شخص حقوقی یعنی نهاد 

 نیز مسئولیت کیفری به دنبال دارد.پلیس 

نیروهای امنیتی و انتظامی در مواجه با معترضان 

مسئولیت مدنی نیز دارد. نهادها و نیروهای نظامی 

عنوان بخشی از دولت جمهوری اسالمی و امنیتی به

قواعد ناظر بر مسئولیت مدنی  ایران تلقی شده و

ها نیز مصداق دارد. دولت بر مسئولیت مدنی آن

برای مسئولیت مدنی دولت و مسئولیت مدنی افراد 

که  نباید به دنبال مبنای واحدی بود درصورتی

 امنیتی و نظامی خسارت ناشی از عمل نیروهای

شناختن مسئولیت دولت، باشد. در به رسمیت

نیازی به اثبات تقصیر نیست و چنین امری برخالف 

اخالق و انصاف نیست. جبران ضرر توسط دولت 

شود و ستی شخص معینی را سبب نمیتنگد

شود. خسارت در میان تمامی شهروندان توزیع می

قانون اساسی ضرر مادی و  171موجب اصل به

معنوی ناشی از اشتباه قاضی توسط دولت جبران 

شود که اگر چنین نباشد شود و ادعا میمی

زند و کسی به این کار پرخطر دست نمیهیچ

بایستی مسئولیت  درست به همین جهت است که

مطلق دولت در ارتباط با خسارت ناشی از اعمال 

که  پلیس نیز به رسمیت شناخته شود و درصورتی

صورت امنیتی به و نظامی بار نیروهایاقدام زیان

شده باشد، نهادهای امنیتی و  غیرعمدی واقع

بار انتظامی مسئول تلقی شود و چنانچه فعل زیان

اص امنیتی و انتظامی عمدی باشد نهادها و اشخ

صورت تضامن مسئول جبران خسارت قرار گیرند به

قانون مسئولیت مدنی چنین فرض  11اما از ماده 

شود که دولت در مقام اعمال حاکمیت مجبور می

خصوص دربه جبران خسارت نخواهد بود. 

مسئولیت کیفری نیز مأموران امنیتی و انتظامی 

عمدتاً در قانون چنانچه خارج از قوانین موجود که 

شده است دست به  کارگیری سالح تعیینبه

تیراندازی به سمت معترضان بزنند، مطابق قواعد 

البته  کیفری حاکم دارای مسئولیت کیفری هستند.

رفع مسئولیت نیروهای امنیتی و انتظامی در برخی 

موارد ممکن است. وجود قانون و یا آمر قانونی 

سیاری از موارد ازجمله این عوامل است. در ب

نیروهای امنیتی و انتظامی از دستورات مراجع و 

کند و مطابق قانون نیز در اشخاص دیگر تبعیت می

مراتب اداری و نظامی ملزم به اطاعت از سلسله

که باشد. همچنین هنگامیدستورات مافوق خود می

منظور جلوگیری از انتظامی به و امنیتی نیروهای
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دهند به دفاع مشروع انجام میبار ضرر اقدامی زیان

اند و در چنین حالتی مسئولیت مدنی زدهدست

 نخواهد داشت. اگرچه با توجه به اینکه نیروهای

انتظامی مجهز به تجهیزات و سالح  و امنیتی

باشد، غالباً دفاع مشروع نامبرده در مقابل می

باشد. مگر اینکه طرف قبول نمیدیده قابلزیان

ای باشد که گونهباشد یا تهاجم بهمقابل نیز مسلح 

موقع سالح از پلیس سلب کارگیری بهامکان به

دیده در شود. از طرفی دیگر؛ هرگاه تقصیر زیان

وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد، این 

شود که او از جبران آن بخش از امر موجب می

خسارت، که منتسب به تقصیر )یا اقدام او بوده 

م شود؛ مشروط بر اینکه بتوان خسارت است، محرو

 ایجادشده را به هر دو قابل انتساب دانست.

 

 . سهم نویسندگان7

صورت برابر در تهیه و تدوین کلیه نویسندگان به

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش، تضاد منافعی وجود ندارد.
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 .1376 ،چهار شماره دادرسی، مجله ،«ارتش

فرزانه،  دشتی،، احمد اردستانی، بخشایش -
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 سهامی شرکت تهران، انتشاراتچاپ سوم،  اول،

 .1389 انتشار،

 تهران، چاپ اول، دیات، ابوالقاسم، گرجی، -

 .1380تهران،  دانشگاه انتشارات

چاپ  اختصاصی، جزای حقوق ایرج، گلدوزیان، -

 .1383 تهران، دانشگاه تهران، سوم،

 فی اإلسالم شرائع حسن، بن جعفر حّلی، محقق -

 مؤسسه قم، چهارم، جلد الحرام، و الحالل مسائل

 .1408 اسماعیلیان،

 نقش) تحذیر قاعده» مصطفی، داماد، سید محقق -

 قضائی و حقوقی مجله ،«(مسئولیت رفع در هشدار

 .1371شماره پنج،  دادگستری،

 کارگیریبه قانونی موازین غالمرضا، نسل، محمد -

 علوم دانشگاه انتشارات تهران، دوم، چاپ سالح،

 .1389، ناجا انتظامی

 مقاله» محمدحسن، سید شوشتری، مرعشی -

 .1377 ،دادرسی، شماره دونشریه  ،«تسبیب قاعده

 بر مبتنی مدنی مسئولیت» سلیمان، زاده،ملک -

 حقوق ارشد کارشناسی نامهپایان ،«پلیس تقصیر

 .1389، تهران دانشگاه خصوصی،

 کیفری حقوق حسین، محمدصادقی، میر -

جلد دوم،  مالکیت(، و اموال علیه )جرائم اختصاصی

 .1392 میزان، چاپ چهارم، تهران، نشر

چاپ  انتظامی، عملیات هایطرح علیرضا، ناعم، -

 .1393 ناجا، آموزش و تربیت معاونت تهران، سوم،

 پلیس مدنی مسئولیت» محمد، سید هاشمی، -

 تأکید با) فعل ترک و بارزیان فعل ارتکاب از ناشی

 هایپژوهش مجله ،«(راهور پلیس مسئولیت بر

 .1396 ،چهار و هفتاد شماره انتظامی، دانش

 


