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  چکیده
، طولی مراتب سلسلهآن است و در  ۀفرماند ۀرهبري هر یگان بر عهد، ي نظامیها سازماندر 

یم متوجه مستقمسئولیت عملکرد هر یگان  .مافوق است ۀهر یگان تابع دستورات فرماند ۀفرماند
 .مدنی دارد ۀی داشته و در مواردي نیز جنبانضباط ۀجنببیشتر این مسئولیت است. آن  ۀفرماند

است که در صورت پرسش یی به این گو پاسختوصیفی درصدد ـ  این پژوهش به روش تحلیلی
در رسد  به نظر می ؟فوق به چه صورت استما ۀمسئولیت فرماند، خارج از انتظار اي بروز حادثه

ي ها سازماننتیجه اینکه  .در حادثه مسئولیت دارد، رسدبشرایطی که قصور فرمانده به اثبات 
 .یفه دارندوظوجه صالحیت اعمال حقوقی را نداشته و تنها در اجراي احکام صادره  یچه بهنظامی 
و در قبال اعمال  هستندفرماندهان مادون موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و  ن مافوقها فرماند

، استپرداخته نبه این مسئله چندان  گذار قانونهرچند  .ی دارندانضباطمسئولیت آنان  یرقانونیغ
و  فرماندهانتوسط  داده رخ یرقانونیِغاعمال ، نظارتی ۀاما در صورت قصور یک فرمانده در وظیف

  .ی استانضباطمستوجب مسئولیت ، پرسنل مادون

  .یگان نظامی، مادونـ  مافوق، الملل حقوق بین، یانضباطمسئولیت ، فرمانده: ژگان کلیديوا
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  مهمقد
هر  .و این سازوکار از دیرباز وجود داشته است هستندین ارکان هر کشوري تر مهماز  ي نظامیها سازمان

و  اجراآن قانون  به وسیلهو  انگاشته شودتا قدرت برتر در کشور  باشدداراي بازوي مسلح باید  حکومت
خارجی را  ۀشور در برابر حملدفاع از ک ۀوظیف، بخشی از نیروهاي نظامیمعمو�ً  .شودامنیت جامعه حفظ 

رو واژه انتظام به  ازاین؛ را بر عهده دارند امنیت داخلی کشور تأمین ۀو برخی دیگر وظیفهستند  دار عهده
؛ اند کردهخطاب  »یانتظامنیروي «امنیت در کشور را  متولیِ ادبیات نظامی ورود پیدا کرد و سازمان مسلحِ

  .عمومی مرسوم است به صورت، ي مسلحها مانسازی تمام به هرچند اط�ق نام نظامی
و است داشته  بر عهدهفرماندهی کل نیروهاي مسلح را شخص اول حکومت  در تمامی اعصار

این عمل حفظ قدرت از  هدف، از دیدگاه مدیریتی .اند دادهآن را مستقل از قوه اجرایی قرار  ۀادار
فرماندهی کل ، سوئد و عراق، نگلستانهمچون ا رهادر برخی کشو .استامنیت آن  تأمینحکومت و 

که به موجب قانون اساسی است دار شده  عهده) وزیر نخست( نیروهاي مسلح را رییس هیئت دولت
توان کشوري را یافت که در طول تاریخ خود سازمان نظامی نداشته  نمیتقریباً  .اعطا شده استبه آن 
جنگ ایران و عراق  .اند نبودهبراي دشمنان ي ا طعمهکه هرگز اهمیت  ي بسیار کمرهامگر کشو ؛است

در  ي نظامیها سازمانارتش و دیگر ، شد که پیرو حوادث اوایل انق�بآغاز  آنجا از 1359در سال 
کشور  ۀبراي حمل را زمینه، ی کشورظامنابسامانی به سر برده و همین تضعیف مقطعی نیروي ن

  .دهد نظامی کشور را نشان میی اهمیت قواي خوب بهاین مثال  .همسایه فراهم کرد
با  چراکه؛ ي نظامی استها سازمانمتوجه ، خاص معظم کل قوا ۀدر حال حاضر نیز توجه فرماند

ساختار خاص  .فکر تجاوز به کشور به ذهن دشمنان وارد خواهد شد، تضعیف مقطعی قدرت نظامی
یک سازمان نظامی  ۀادار .ستبه آن بخشیده ا ها سازماناز دیگر  یماهیت متفاوت، ي نظامیها سازمان

، غیرنظامی همچون یک شعبه بانک سازمانیک  ۀبا ادار، همچون پلیس یا یک واحد از ارتش
ماهیت خاص  .کردمدیریتی هریک را براي دیگري اجرا  ۀتوان روی ینمیسه نیست و مقا قابلوجه  یچه به

 .گویند یمطلبد که به آن فرمانده  یم آن اطاعت کامل در مدت زمان کوتاه را از مدیرِ، یک سازمان نظامی
 ۀدر هم .شود مییرنظامی استفاده غي ها سازمانکه در است برخ�ف اط�ق نام رییس  اط�ق نام فرمانده

که به جرایم خاص نیروهاي است شده   تأسیسي در قوه قضاییه ا جداگانهواحد حقوقی ، رهاکشو
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ي نظامی و غیرنظامی ها سازمانماهیت ساختاري  همین مسئله نشان از تفاوت .کند میمسلح رسیدگی 
و به همین  استخطیر حفاظت از کیان کشور و امنیت داخلی آن بر دوش نیروهاي مسلح  ۀوظیف .دارد

خدمت سربازي را تجربه ، در کشور ما اکثریت افراد ذکور .آن نیازمند ساختار خاصی است ۀادار، جهت
 ۀبه واسطهر مرد ایرانی را زندگی نظامی تشکیل داده است که مقطعی از زندگی ، کرده و به همین دلیل

  .ترند موفقخود  ۀدر زندگی غیرنظامی آیند، افراد آشنا به زندگی نظامی، آن
در ) 1395( دیناروند .کرده استرا تشریح  مسئولیت مدنی پلیساي  در مقاله) 1386( عباسلو

بر مواد  تأکیدي انتظامی با ها مأموریتدنی در مسئولیت مدنی ناشی از صدمات بدانشجویی  ۀنام پایان
 هاي یژگیبررسی ودانشجویی به  ۀنام در پایان) 1397( مقیمی .را شرح داد قانونی و مبانی فقهی
 کریمیانو  توجهی .پرداخت الب�غه احادیث نهج بر یهفرمانده نظامی بصیر با تک شخصیتی و مدیریتیِ

ت کیفري ناشی از رفتار دیگري در قوانین ایران و اسناد مسئولیاي با عنوان  در مقاله) 1397(
 یتبررسی مسئولاي به  در مقاله) 1398( عباسیو  حسینی .کردندرا بررسی این مهم المللی  ینب

و چنین بیان  ندپرداخت فرماندهی در نیروهاي مسلح جمهوري اس�می ایران مراتب سلسلهکیفري 
عوامل  .رود یجرم به شمار م ۀکنند یهونی از عوامل توجامر آمر قان، در حقوق داخلیکردند که 

قوانین و جرایم  ۀکنند که وضع گذار قانونزیرا ؛ برند یرکن قانونی جرم را از بین م ،جرم ۀکنند یهتوج
جزء اختیارات یا وظایف برخی افراد ، جرم استاصو�ً شرایط خاصی انجام عملی را که  در، است
تنها عمل  کرده و نه یفهوظ است که در این حالت چون شخص انجام دتأکی�زم به  .دهد یقرار م

رو نه مسئولیت مدنی دارد و  ازاین؛ انجام نداده بلکه تخلف مدنی نیز مرتکب نشده است يا مجرمانه
  .شخص را از طرفی مخیر یا موظف به انجام عملی دانست توان یزیرا نم؛ نه مسئولیت کیفري

مسلحی که با تبانی یا  نظامیان« :انون مجازات جرایم نیروهاي مسلحق 33بند الف ماده  به موجب
، مصداق محارب نباشند چنانچه ،رؤساي خود سرپیچی کنند یا از اطاعت فرماندهان یجمع دسته

هرگاه « :همین قانون آمده است 29در ماده  .»شوند میمحکوم  سال پانزده  به حبس از سه تاهریک 
، یا افراد خودي شود نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضعتخلف و سرپیچی از تکالیف 

قانون مجازات نیروهاي این دو ماده در فصل سوم  .»شود میمرتکب به مجازات محارب محکوم 
هر فرد  پیروياین موارد نشان از لزوم  .آمده است »جرایم برخ�ف تکالیف نظامی« عنوانِبا  مسلح

  .نظامی از مافوق خود است
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هرگاه دستوري که صادر « :آمده است نامه انضباطی نیروهاي مسلح آیین 6ماده  4صره در تب
نبوده و  اجرا قابل ،خ�ف شرع مقدس اس�م و فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا باشد شود می

ضمن آنکه عدم اجراي این قبیل دستورات بازخواست  ؛پیگرد است مسئول و قابل دستوردهنده
  ».از تعقیب خواهد بودنداشته و مصون 

 ۀی فرمانده در حقوق ایران پرداخته تا وضعیت فرماندانضباطاین پژوهش به بررسی مسئولیت 
  .و پرسنل تحت امر وي مشخص شوداست کرده  سوءاستفادهمتخلف که از اختیار قانونی خویش 

  مبانی نیروهاي مسلح و فرماندهی .1
 و توانایی) فرهنگ لغت دهخدا( توان)، غت عمیدفرهنگ ل( نیرو در لغت به معناي زور و قدرت

که س�ح است کسی مسلح از ریشه کلمه عربی سلح به معناي  .آمده است) فرهنگ لغت معین(
و ) فرهنگ لغت دهخدا( س�ح پوشیده . همچنین در معناي)فرهنگ لغت عمید( جنگ با خود دارد

که شود  میي مسلح به نهادي اط�ق رو نیرو ازاین؛ آمده است) فرهنگ لغت معین( داراي اسلحه
کلمه عربی  ۀنظام نیز از ریش .شوند می هنظامی ادار به صورت ها سازماناین  .استمجهز به تسلیحات 

نیروهاي مسلح ). فرهنگ لغت معین( نظم گرفته شده و به معناي سیستم یکپارچه مطیع فرمانده است
این  .شوند میپشتیبانی  دولتو قواي آفندي و پدافندي هستند که توسط  ها سازمان، کشوریک 

ي متبوع رهاطبقه حاکم کشو ارجیِهاي داخلی و خ اند تا سیاست نیروها به آن دلیل به وجود آمده
در برخی  .خود را پیش برده و از طبقه و ملت خود در برابر تجاوزگران داخلی یا بیگانه دفاع کنند

، ي نظامیها سازمانویژگی مشخص  .اند نیز در نیروهاي مسلح گنجانده شده نظامی قواي شبه رهاکشو
که همگی تحت است داشتن لباس و ک�ه متحدالشکل و اط�ق درجه به پرسنل بوده 

  ).54: 1398، خاکی( خود باشند ۀتحت امر فرماندباید ، هاي مختلف بندي تقسیم

 جایگاه نیروهاي مسلح در نظام جمهوري اسالمی .1- 1

موضوع نیروهاي مسلح از نظر اعتقادي نیز مورد توجه قرار گرفته ، نظام جمهوري اس�می ایراندر 
هاي اساسی حکومت  اعتقادات اس�می است و یکی از تفاوت، زیرا مبناي حکومت ایران؛ است

زیربناي ، دیدگاه اس�م نسبت به دفاع و جهاد .آن است امور نظامی، هاي سیاسی اس�می با سایر نظام
امور نظامی منحصر به ، عقاید اس�م براساس .ساختار نیروهاي مسلح جمهوري اس�می ایران است
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مردم وظیفه دارند براي حفظ و حراست از اس�م و مرزهاي  بلکه عموم، ارگان یا افراد خاصی نیست
عنوان شغل براي گروهی از مردم یا  این امر به رهار غالب کشود که یدرحال .حکومت اس�می بکوشند

در اس�م  ؛ حال آنکهشود میتلقی  یدوست و وطن پرستی یهنم ۀیزانگ ملی با يامر، تر یبا دیدي آرمان
  ).180: 1398، بهدین و همکاران(رود  به شمار میالهی  اي وظیفه ،از منظري با�تر و وا�تر

سپاه پاسداران و نیروي انتظامی است و ، لح کشور شامل ارتشدر حال حاضر نیروهاي مس
در  .دهد عملیات مسلحانه انجام می، شرایط خاص و به صورت محدود دروزارت اط�عات نیز 

هاي انق�ب اس�می با یکدیگر ادغام  شهربانی و کمیته، اوایل دهه هفتاد شمسی واحدهاي ژاندارمري
مبحث دوم قانون اساسی کشورمان نیز به ارتش و سپاه  .ادندو نیروي انتظامی را تشکیل د ندشد

ارتش جمهوري اس�می ایران      « :قانون اساسی 143به موجب اصل  .پاسداران اختصاص دارد
 150در اصل  .»تمامیت ارضی و نظام جمهوري اس�می کشور را بر عهده دارد پاسداري از استق�ل و

�ب اس�می که در نخستین روزهاي پیروزي این انق�ب تشکیل سپاه پاسداران انق« :نیز آمده است
حدود وظایف و  .ماند ي آن پابرجا میردهادستاو نقش خود در نگهبانی از انق�ب و ۀبراي ادام، شد

بر  تأکیدبا  ،رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهاي مسلح دیگر قلمرو مسئولیت این سپاه در
  .»شود میبه وسیله قانون تعیین ها  آن ه میانهماهنگی برادران همکاري و

  در نیروهاي مسلح مراتب سلسلهاصول فرماندهی و  .1- 2
فرماندهی کل نیروهاي مسلح جمهوري اس�می ایران با مقام « قانون اساسی: 110اصل  به موجب

ختیارات مراتب در حدود ا رؤسا و مدیران در تمام سلسله، فرماندهان .فقیه است یمعظم رهبري و ول
مقام معظم  چنانچه .شدریاست یا مدیریت خواهند ، فرماندهی، مصوب سازمانی از طرف معظم له

دستورات ، فرماندهی کل قوا تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به شخص دیگري تفویض فرمایند
ر مقاطع وزیر کشور دبراي مثال  .»ا�جرا خواهد بود �زم، شده آن شخص در حدود اختیارات تفویض

که با توجه به اشراف به مسائل است عنوان جانشین رهبر معظم در فرماندهی تعیین شده  مختلف به
  .تفویضی پرداخته است ختیاراتا براساسکشور به فرماندهی نیروي انتظامی ، داخلی کشور

داران ستاد کل سپاه پاس، ستاد فرماندهی کل قوا در طول ستاد مشترك ارتش جمهوري اس�می ایران
و فرامین و تدابیر  یتمأمورست و برحسب ها آن ستاد نیروي انتظامی و در رده با�تر از، انق�ب اس�می
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  ).40: 1395، زادگان و فرجی ذنؤم( کند یانجام وظیفه م، اب�غی مقام معظم فرماندهی کل قوا
قررات نیروهاي وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح جمهوري اس�می ایران تابع قوانین و م

که مسئولیت پشتیبانی نیروهاي مسلح را در قالب  شود میمحسوب مسلح بوده و بخشی از دولت 
نیروهاي مسلح از با�ترین مقام تا  .قوانین و تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا بر عهده دارد

فرماندهی یا ، قوا رؤسا یا مدیران که از طرف فرماندهی کل، رده به وسیله فرماندهان ترین یینپا
که در اصط�ح آن را  هستند یوستهپ هم زنجیر به يها مانند حلقه، ریاست یا مدیریت دارند

در نیروهاي مسلح نیروهاي مسلح فرماندهی مسئول ، اد فرماندهی کل قواتس .گویند یمراتب م سلسله
  .)40: 1395ن و فرجی، زادگا (مؤذن  کند و معظم له را در اداره امور نیروهاي مسلح یاري می است

  عرف عمومی نیروهاي مسلح در جهان .1- 3
ها  آن ان را به فکر تدوین قوانین مرتبط بهدان حقوق، ي نیروهاي مسلحها مأموریتتجربیات فراوان 

وجود ، ي دورها گذشتهکه از است گري داشته  ینظام ۀریشه در فلسف، بسیاري از این قوانین .واداشت
که  بوده استي جهان یکسان رهادر بین کشو رو بسیاري از اصول حقوق نظامی ازاین؛ داشته و دارد

  ).70: 1386، مالمیر(شود  میاشاره در اینجا به برخی از آنان 
و در است در تمامی جهان وجود داشته ، اختیار با�ي فرمانده در هدایت یگان به سمت هدف

توانسته یک سازمان نظامی ، اختیار نظامیکه یک فرمانده بدون است هیچ کجاي جهان مشاهده نشده 
از  پیرويلزوم و  استجدیت در رهبري آن ، در واقع ذات و ماهیت یک سازمان نظامی .را اداره کند

از دستور  نکردن اطاعت، بر همین اساس .دستورات فرماندهی بر نیروهاي مادون الزامی است
  امی به آن رسیدگی خواهد کردجرم محسوب شده و دادگاه نظ رهاکشو ۀدر هم، فرماندهی

  .)40: 1395زادگان و فرجی،  (مؤذن
 و وجود دارد رهاکشو ۀدر هم بررسی تخصصی جرایم نظامی با هدفي نظامی ها دادگاهتشکیل 

ي ها دادگاه ۀادار، ي دیکتاتوريها نظامدر برخی  .شود مییی دیده ها تفاوتیریت آن مدشیوۀ در 
، اما در نظام مدرن، برد یم سؤالاستق�ل قوه قضاییه را زیر  که استنظامی توسط خود نظامیان 

رو رویه  ازاین؛ ندنک یمبخشی از قوه قضاییه به جرایم نظامیان رسیدگی  عنوان بهي نظامی ها دادگاه
 172اصل  به موجبکشور ما نیز  و دروجود داشته  رهامحاکمات اختصاصی نظامیان در همه کشو
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  .شده است تأکیدیل دادگاه نظامی لزوم تشکبر  انون اساسی،ق
در تمام ، به معناي کمک به دشمن است، با توجه به اینکه فرار از خدمت در شرایط جنگی

در  ها اعدام دستاین  .و مستوجب اعدام است شود میاین عمل مصداق خیانت محسوب  رهاکشو
حاضر در تمام جهان و در حال  وجود داشتي متفقین و متحدین ها جبههزمان جنگ جهانی دوم در 

نیز مصداق محارب انون مجازات نیروهاي مسلح ق 65در ماده  .یک عرف درآمده است به صورت
  ).43: 1390، میرمحمدصادقی( استآمده براي فراریان از خدمت در زمان جنگ 

  ي سالح توسط نیروهاي مسلحریکارگ به .1- 4
، از دیدگاه حقوقی .ر حاکم اس�می استحفظ امنیت کشور در اختیا با هدف صحیح از س�ح ۀاستفاد

این نیروها تحت فرماندهی حکومت  .اختیار بازداشت و تعقیب ندارند وجه چیه بهنیروهاي مسلح 
قانون و یا دستور  به حکم در واقعو  شوند میضابط دادگستري محسوب  حال نیدرعقرار داشته و 

ن نیروهاي امأمورکارگیري س�ح توسط  به نِقانومطابق  .کنند میفرماندهی به عملیات نظامی اقدام 
ع�وه بر نیروهاي ، در این قانون .از س�ح استفاده کنندنباید نیروهاي مسلح  تا جاي امکان، مسلح

مشمول بوده ، محدود خود ۀبخش عملیاتی وزارت اط�عات در حیطه اقدامات مسلحان، مسلح کشور
  .هستند مسلح یروهايتوسط مأموران ن کارگیري س�ح قانون به و ملزم به رعایت مفاد

که اثر مثبت آن براي امنیت  مأموران مسلح باشندنیاز است ، گاه براي بازداشت متهم یا متهمین
به دستور مقام مشخص بلکه ، پرسنل نیروهاي مسلح در این مورد اختیارات ندارند .کل جامعه است

 اولقانون  .ندارند یبرابر آثار آن مسئولیت در، و در صورت رعایت قانون کنند میاقدام به عملیات 
نیروهاي مسلح  مأموران که یهنگام .که کسی حق استفاده از س�ح را ندارداست چنین بیان داشته 

یی ها مقاومتممکن است ، شوند میقانون وارد عمل  به حکم، تعقیب و بازداشت متهم با هدف
استفاده از ، مسلح یروهايتوسط مأموران ن کارگیري س�ح قانون به به موجب .وجود داشته باشد

حیوانی درنده قرار  ۀحمل مورد سرباز در حین نگهبانیاگر مجاز است و  جانظ فح با هدفس�ح 
، با هدف حفظ جان خود، نیروهاي مسلح در حین عملیات .حق استفاده از س�ح را دارد، گرفت

موجب  تیراندازي وي اناًیاحمقاومت متهم و  که یدرصورترو  ازاین؛ مجاز به استفاده از س�ح هستند
 اسلحه ي نخستینِرهاتیمعمو�ً  .ددار رااز س�ح  استفادهحق ، رسدبآسیب  مأمورانشود به جان 
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واقع  مؤثراگر این عمل  .و آسیب جانی ندارد کند یمکه با صداي بلند ایجاد وحشت است گازي 
هم جان  اگر این امر مقدور نبود و باز .دارند را ي متهمپا بهدر نخستین اقدام حق تیراندازي ، نشد

قانون ماده سوم  به موجب .تیراندازي مستقیم به متهم ایرادي ندارد بار نیا، افتاد خطر درپرسنل 
 یريکارگ انتظامی در موارد زیر حق به مأموران« :مسلح یروهايکارگیري س�ح توسط مأموران ن به

  :دارند س�ح را
  کند؛ود در برابر کسی که با س�ح سرد یا گرم به آنان حمله براي دفاع از خ. 1
واحوال  اوضاع آورند ولی ند نفر که بدون س�ح حمله میچبراي دفاع از خود در برابر یک یا . 2

  ؛امکان نداشته باشد یشخص ۀس�ح مدافع یريکارگ طوري باشد که بدون به
 در شان جان و اند شده حمله واقع موردمشاهده کنند یک یا چند نفر  مأموران که یدرصورت. 3

  ؛خطر است
انفجار کرده و در حال  و کسی که اقدام به ترور یا تخریب و یا راهزنبراي دستگیري سارق و . 4

  ؛فرار باشد
انتقال فرار  شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان یا در حال در موردي که شخص بازداشت. 5
 .»ثمري نبخشیده باشد استفاده کرده و يو یفستگیري یا توقاز اقدامات دیگر براي د، کند

  :همین ماده آمده است ۀدر تبصر
که کنند س�ح استفاده  مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از مأموران«
 )ب؛ ییواتیر ه )الف :صورت امکان مراتبِ ثانیاً در ؛س�ح نداشته باشند یريکارگ ي جز بها رهچااو�ً 

   .»کنندرا رعایت  تیراندازي کمر به با� ؛ ج)تیراندازي کمر به پایین
به کار را س�ح  ،با رعایت مقررات این قانون مأموران که یدرصورت« :نیز آمده است 13در ماده 
 یا مجروح شده یا خسارت گناهی یشخص یا اشخاص ب ،محاکم صالحه يطبق آرا یجهگیرند و درنت

خواهد بود و  پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط، باشد شدهوارد  مالی بر آنان
مورد در اختیار  اي را به این منظور اختصاص داده و حسب ساله بودجه دولت مکلف است همه
  .»نیروهاي مسلح قرار دهد

 .رت گیردخارج از قوانین صو، ممکن است تیراندازي نیروهاي مسلح، شده گفتهبا توجه به موارد 
، يبا فرد مأمورهدف قرار گیرد یا طی دعواي شخصی  مأموران بهی رسان بیآسمتهم بدون براي مثال 
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یا  مأموراندر این صورت ؛ براي تیراندازي رعایت نشود شده انیبیا ترتیب استفاده کند از س�ح 
سازمان  .را داردشده و دادسراي نظامی ص�حیت رسیدگی به این مسائل جرم مرتکب  ،فرماندهان آن

احکامی همچون ، و پس از تحقیقات اختیارات دارداین مسائل  ۀقضایی نیروهاي مسلح در محاکم
  .متخلف است مأمورانزندان یا حتی قصاص در انتظار ، دمتخ از انفصال

  هاي فرمانده در یگان نظامی مسئولیت .2
)، فرهنگ لغت معین( سرپرستیو ن شد و افعال، اعمال، دار وظایف عهدهمسئولیت در لغت به معناي 

 و ییگو پاسخ، یده پاسخمعادل و ، یتمأمور، رسالت، تعهد، وظیفه، نقش، کار، تکلیفمترادف 
 سرپرست و ییگو پاسخ، دهی پاسخ، در جاي دیگر همچنین است. )فرهنگ لغت دهخدا( سرپرست

  .نامیده شده است
حقوقی و اخ�قی بر مبناي واژه  هاي یتاصول و مبانی مسئولدربارۀ  ها بسیاري از بحث

  .اند شده  دادهقرار  »ولیتئمس«
در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه وجود نداشته است و در ، واژه مسئولیت، در حقوق تطبیقی

ست به کار رفته ها آن قانون مدنی فرانسه منسوب به 1382نیز که متن ماده  دوماو  گروسیوس آثار
 1804و نه در قانون مدنی  اند کردهاستفاده  »تعهد به جبران خسارت«از مسئولیت  يجا آنان به .است

  ).65: 1392، اردبیلی( شود میفرانسه یافت ن 1810و نه در قانون جزاي 
و هر فرد را مسئول است مسئولیت دولت به کار رفته  یی از جملهها نامبا مسئولیت ، � در حقوق کامن

 در واقع .دارد اي در حال حاضر مسئولیت در مسائل اجتماعی کاربرد ویژه .ندا هعملکرد خویش دانست
در صورت عدم اجراي صحیح کند و  میبراي وي مسئولیت ایجاد ، بر دوش هر فرد شده دادهتکالیف قرار 

سو اگر  هر به .است مورد بحثی انضباطالبته مسئولیت در دو نوع مدنی و  .رد آن مسئول استدر مو، آن
  ).65: 1392اردبیلی، ( مسئول آن خواهد بود، اي حاصل شود یجهنت، عملش ۀواسطشخصی به 

مسئولیت «: تعریف کرد گونه این توان یمسئولیت فرماندهی را م، نوین) آموزه( دکتریندر 
می به خاطر جرایم جنگی که نیروهاي مسلح تحت فرماندهی آنان با دیگر اشخاصی فرماندهان نظا

این مسئولیت مبتنی است بر قصور و کوتاهی فرماندهان  .»شود میمرتکب ، اند آنانکه تحت کنترل 
نیروهاي تحت فرماندهی خود یا مجازات آنان به خاطر این  یرقانونینظامی در جلوگیري از اعمال غ
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اخیر این دکترین این است که براي احراز قصد  هاي یشرفتبحث در پ قابل يها از جنبه یکی .جرایم
آنان تا چه اندازه باید در مورد اقدامات ، ی به فرماندهان نظامیانضباطمجرمانه و انتساب مسئولیت 

ر تصو دو حالت قابل در مورد میزان آگاهی ؟نیروهاي تحت فرماندهی خود علم و آگاهی داشته باشند
و علم  یآگاه شان زمانی که فرماندهان نظامی در مورد جرایم نیروهاي تحت فرماندهینخست  :است

حالت دوم زمانی است که  ؛ی کافی استانضباطاین وضعیت براي انتساب مسئولیت  که واقعی دارند
یزان در م، و در این حالت شود میفرماندهان نظامی آگاهی واقعی ندارند و وجود آگاهی آنان فرض 

، ی مسئول شناختانضباطمتناسب آگاهی که به واسطه آن بتوان فرماندهان نظامی را از نظر 
ع یکی معیار موس؛ شده است  دو معیار متفاوت ارائه »آگاهی فرضی«در مورد  .نظر وجود دارد اخت�ف

ق یا اخصیا اعم و دیگري معیار مضی. که آیا  شود میاین نکته بررسی و ارزیابی ، عدر معیار موس
از باب پیشگیري آگاهی ، اش نیروهاي تحت فرماندهی یرقانونینظامی باید از اعمال غ یفرمانده
  ).25: 1386، جاویدزاده( ؟باشد داشته

قانون دادرسی به موجب ماده یکم  .ی مدنظر استانضباطمسئولیت  بیشتر، در مسائل نظامی
 نیروهاي مسلح يخاص نظامی و انتظامی اعضا وظایف رسیدگی به جرایم مربوط به« :نیروهاي مسلح

انق�ب اس�می و  هاي کمیته، پلیس قضایی، شهربانی، ژاندارمري، سپاه، جمهوري اس�می ایران ارتش
  .»خاص نظامی است يها دادگاه طبق مواد این قانون در ص�حیت يهر نیروي مسلح قانونی دیگر

  قاعده تحذیر .2- 1
فرهنگ لغت ( ساختن است خطردادن و کسی را متوجه  داشتن و بیم ذرح مقصود از تحذیر در لغت بر

ولی شنونده به هشدار او ، از انجام کاري یا فعلی هشدار دهد پیشاصط�ح اگر کسی . در )معین
 .هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت، برده وارد شود جنایتی به نام، توجه نکند و به علت آن کار
آن  تأثیرولی ، استنشده تحذیر یکی از عوامل رافع مسئولیت مطرح ، هرچند در مقررات موضوعه

بار و خسارت است و در  ت بین فعل یا ترك فعل زیانیلفعسببیت با  ۀقطع رابط، در رفع مسئولیت
ورزشی براي افراد  اگربراي مثال  .هشدار یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی است یز� ن حقوق کامن

 .خوانده شودها  آن هشدار باید براي .شود میبه ورزشکار اخطار داده  ط مربیتوس، مضر باشدخاصی 
 يکمک مؤثر ،تفهیم شده باشدها  آن مربیانهشداري که داراي امضا و تاریخ باشد و به بازیکنان و 
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  ).60: 1395، سعادتی( براي مربی در دفاع از خود براي احتراز از مسئولیت خواهد بود
 تواند یر رفع مسئولیت پلیس باید گفت با توجه به اینکه تحذیر و هشدار منقش تحذیر د ۀدربار

از اینکه اقدامات منجر به خسارت  پیشپلیسی  هاي یتاگر هنگام فعال ،شنیداري و دیداري باشد
ولی ، هشدار داده شود ،به اشخاصی که ممکن است از آن فعالیت متحمل خسارت شوند ،شود
د و متحمل نچنین اقدامی به عمل نیاور، بار زیان ۀامکان دوري از حادثرغم فرصت و  بردگان به نام

 .فاقد معلولیت است، انیعنوان عامل ز در این صورت پلیس به ؛دنالی شومیا خساراتی اعم از جانی 
 ،به افرادي که در آن مکان حضور دارند خود يها مأموریتانجام  برايبراي مثال پلیس در مکانی 

، ترك آن مکان و اع�م این امر که امکان تیراندازي و اصابت به اشخاص وجود داردبر  هشداري مبنی
و  نکنندمکان اقدام  وجود امکان و فرصت �زم نسبت به ترك آن حال اگر اشخاصی با .دهد یم

  .نیستپلیس مسئول  ،خسارتی وارد شودها  آن سپس به علت برخورد تیر به

  اضطرار .2- 2
از خطري که او را تهدید  تواند یزدن به مال یا حق دیگري نم جز با صدمه اضطرار وضع کسی است که

 يا اضطرار از جهت رفع مسئولیت به معنی فرار از حادثه .ار استچان اقدامبپرهیزد و در این ، کند یم
 انیعامل زدر اینجا  .شود میان کمتر یکه منجر به ز يا به حادثه ،است که دیگري ایجاد کرده تربار زیان

 شبار برای زیان ۀو امکان دیگري جز ایجاد حادثباشد، خود نباید در ایجاد شرایط اضطراري نقش داشته 
ناگزیر  اند،  کردهن ایجاد اا مجرمیپلیس به علت شرایطی که مجرم  ،براي مثال .وجود نداشته باشد

در این صورت پلیس  ؛دفرار کن، دارد ان کمتري در بریکه ز اي به حادثه تر بزرگ يا از حادثه شود می
 گفتنی .اند افسران پلیس شدهفرار مجرم است که موجب  ۀبلکه مسئولیت آن بر عهد، مسئولیتی ندارد

؛ تنها با یک گزینه مواجه است، است تفاوت اضطرار با قوه قاهره این است که در قوه قاهره فاعل زیان
  ).70: 1388، میرائیان( نه استزیان مخیر بین انتخاب دو گزی فاعلِ ،اضطرار رد که یدرحال

  دهید انیزپذیرش خطر توسط  .2- 3
و بدین  ضروریاتاز نظر فقهی از است که شده  عنوان اقدام مطرحموضوعی با در حقوق ایران 

ضمان آن مال ، گذاشت حرممعناست که هرگاه مالک احترام مال خود را اسقاط کرد و بنا را بر عدم 
است، نبرده  نام يا صراحت از چنین قاعده به، در مقررات قانونی ذارگ قانونهرچند  .شود میاسقاط 
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، ا مجنون بدهدی یرهرگاه کسی مالی را به تصرف غ« :دارد یکه مقرر م قانون مدنی 1215ولی ماده 
تلویحی این قاعده را پذیرفته  به طور ،»شدن آن مال نخواهد بود فاقد یا تلف مسئولِ ،ا مجنونیصغیر 

ا یوقتی شخصی مالی را تحویل  . در واقعاند کرده یادعنوان قاعده اقدام  ان از آن بهدان حقوقاست که 
ا ی و ریسککند  یبه ضرر خود در رابطه با مالکیتش اقدام م، دهد یدر اختیار اشخاص فوق قرار م

  ).70: 1389، رجبی( پذیرد یخطر ناشی از آن را م
رش خطر معروف است و یکی از عوامل رافع عنوان پذی با�  در حقوق کامن يا چنین قاعده

در  ،کند یبراي مثال وقتی فرد مظنون از پلیس فرار مشده است. این عنوان مطرح  درپلیس  یتمسئول
از پلیس تقاضاي  تواند یو نم پذیرد یرا م ها آسیبو  ها تناشی از خسار خطرِخود این صورت 

  .کند تخسار ۀمطالب

  اعمال حاکمیت .2- 4
اعمال حاکمیت  ،یکم قانون مسئولیت مدنیرد معافیت مسئولیت مدنی به موجب ماده یکی از موا

هرچند  .آید میمنافع اجتماعی طبق قانون به عمل  تأمیندولت است که برحسب ضرورت براي 
دولتی در راستاي یکی  يها سازمانمقصود از اعمال حاکمیت آن دسته از اقداماتی است که دولت و 

در واقع این دسته از اقدامات در مقابل اعمال  ،دهند یانجام م اند شده  یلي آن تشکاز وظایفی که برا
مایحتاج  تأمینمانند  اش تصدي یعنی اقداماتی است که دولت براي پشتیبانی از اجراي وظایف اصلی

این ماده، براساس  .دهد یام�ك و غیره انجام م یدوفروشروزمره و پرسنلی و خر هاي یازمنديو ن
 منافع اجتماعی و طبق قانون تأمینبودن براي  ضروري، ي عدم مسئولیت ناشی از اعمال حاکمیتبرا

 ،نباشند ها یژگیواین بنابراین آن دسته از اعمال حاکمیت که داراي  ؛شده �زم است انجام عملِ بودنِ
وردي که در م گفته شد، مسئولیت مدنی پلیس ۀدربارآنچه با توجه به  .نیسترافع مسئولیت دولت 

و از این اقدامات خسارتی به بار  دهدمنافع اجتماعی و طبق قانون اقداماتی انجام  تأمینپلیس براي 
 شده یینشرایط تع ۀدربار که این مورد وجود دارد در هایی ابهامالبته  .نیستدار مسئولیت  عهده، آید

  .ستبودن اعمال ا منافع اجتماعی و طبق قانون تأمینبراي آن اعمال یعنی 
منافع اجتماعی  تأمینمستقیم با در ارتباط پلیسی  هاي یتفعالتمامی  رسد یدر این مورد به نظر م

ن و با پیگیري شکایات و اجراي دستورات اجلب و دستگیري متهمبراي براي مثال اقداماتی که  .نیست
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، نخواهدبود اجتماعی منافع تأمینمستقیم براي  به طور، گیرد یصورت م یخاص ۀپروند ۀمقام قضایی دربار
که  گیرد یصورت م ینظم در محل خاص ۀپلیس که به منشور حفظ و اعاد هاي یتولی آن دسته از فعال

  ).60: 1389، ساعد( خواهد بود ویژگیواجد این ، مستقیم عموم است به طورنفع آن  ذي

  اجراي دستورات قضایی اشتباه یا نادرست .2- 5
از  پسولی ، کندنیت اجرا  ص�حیت اجراي آن را دارد با حسن اگر پلیس دستورات مقام قضایی که

فاقد  ،لیس از آن مطلع نبوده استپولی ، شده بوده اغاجرا مشخص شود دستور نادرست بوده یا ال
عنوان  آن را خود بر عهده دارد یا به يکه اجرا یدر مورد احکام همچنین .مسئولیت مدنی است

باشد یا ناحکام مطلع ي بودن یا الغا اگر پلیس از نادرست، دارد ورنیروي قهریه در اجراي احکام حض
دقت نکند و بعداً مشخص شود  یهعل احکام به مفاد حکم و احراز هویت محکوم ياجرا در مورد

اجراي احکام اعتماد کرده  ۀعنوان نمایند ا پلیس به دادوروز بهی، است شده اجراشده اشتباه اجرا حکمِ
که حکم است شده یانی متوجه فردي زو  ،استشده  ود حکم اشتباه اجرامشخص شاست ولی بعد 

 .در این موارد پلیس مسئولیت جبران خسارت وارده را بر عهده دارد ،شده است اشتباه علیه او اجرا به
هر دو داراي مسئولیت  ،اجراي احکام در اجراي حکم مداخله داشته باشد مأمورع�وه بر پلیس اگر 

� اگر پلیس دستور کتبی مقامات قضایی را با اعتقاد به اینکه معتبر و  نمدر حقوق کا .تضامنی هستند
، ا فاقد اعتبار استیدستور ناقص این ولی بعد مشخص شود ، کندنیت اجرا  با حسن ،صحیح است

  ).50: 1391، طوسی(شود  نمیموجب مسئولیت پلیس 

  دفاع مشروع .2- 6
علت رفع مسئولیت  .است دیده یانبار در مقابل ز زیان ۀدفاع فاعل حادث، یکی از موارد رافع مسئولیت مدنی
که هر  زند یم يکار به  علت است که مرتکب دستاین ان به دان حقوقدر این مورد بنا به نظر برخی از 

بنا و  یرتفس ۀکنند یها توجبنبودن دفاع مشروع  خطا، اندان حقوق ۀبه عقید .دهد یانسان متعارفی آن را انجام م
منع اضرار  ۀاهمیت قاعد رسد یبه نظر م .کند یبار به مهاجم استناد پیدا م داشتن فعل زیان به نظر دیگر استناد
علت تجویز  .مانع اضرار اولیه شد، با اضرار بعدي و ثانوي توان یاست که گاهی م يبه دیگران در حد

یا به تعبیر دیگر دفاع مشروع حالتی از  ؛تاولیه اس يمقابله با اضرار عاد، گذار قانونرار مذکور توسط ضا
از مصلحت  يتر بزرگو  تر مهمزیرا مدافع از مصلحت  ،بار است حا�ت نفی مسئولیت فاعل فعل زیان
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و مدنی هاي  یکی از عوامل رافع مسئولیت رهادفاع مشروع در قوانین اغلب کشو .کند میمهاجم دفاع 
ی اردن و ماده نقانون مد 292قانون مدنی عراق و ماده  212ه از جمله در ماد ؛شده است  شناختهی انضباط

البته تنها تفاوت قانون مدنی عراق با قوانین مصر  .استشده مطرح  تأکیداین امر با  ،قانون مدنی مصر 100
خود مدافع یا نقص  سمتو اردن در این است که طبق قانون عراقی در دفاع مشروع باید خطر قوي 

مطابق قانون مصر و اردن دفاع مشروع براي جلوگیري از خسارات مالی  که یدرحال، ددیگري را تهدید کن
  ).50: 1391(طوسی،  خود یا دیگري نیز پذیرفته شده است

  :است شرایط دفاع مشروع به شرح ذیل س�میا جازاتم انونق 525و  380، 302، 156مطابق مواد 
  ؛ا دیگري را تهدید کندیدافع شخص م ضمال و جان و عر ،وجود خطري حال و فوري. 1
  ؛تجاوز و حمله باید نامشروع باشد. 2
  ؛ا سایر افراد را نداشته باشدیگرفتن از قواي انتظامی  کننده امکان کمک دفاع. 3
  نکند؛دفاع باید متناسب با حمله باشد و از حد �زم تجاوز  .4
خود از دفاع ناتوان بوده و ، است شده  حمله واقع باید شخصی که مورد، در دفاع از دیگري .5

  .نیاز به کمک داشته باشدیا  کندتقاضاي کمک 
  :قابل بیان است یدفاع مشروع پلیس نکاتۀ دربار

 برده در مقابلِ دفاع مشروع نام اغلب، با توجه به اینکه پلیس مجهز به تجهیزات و س�ح است. 1
باشد که امکان  اي گونه بهتهاجم  ایمگر اینکه طرف مقابل نیز مسلح نیست؛ قبول  قابل دیده یانز
کارگیري س�ح توسط مأموران  قانون بهاین مسئله در  .شود سلبموقع س�ح از پلیس  به یريکارگ به
  ؛به آن اشاره شد تر پیشکه آمده است  مسلح یروهاين

  دانست؛دفاع مشروع  توان یاحتمالی را نم ۀپیشگیري پلیس از حمل. 2
دفاع  توان یمتقابل پلیس را نم ۀحمل، مهاجم حمله صورت گرفتکه به وسیله . پس از این3

  .دانستمشروع 
اگر چنین امکانی براي  .گرفتن از قواي کمکی نداشته باشد در مواردي که پلیس امکان کمک. 4

این اقدام را دفاع  توان ینم، کندعلیه مهاجم  یو اقدامخودداري ورزد برده از آن  پلیس باشد ولی نام
  .)50: 1395(دیناروند،  ستمشروع دان
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  فرماندهی طولی دستور یانضباطمسئولیت  .3
برخ�ف  ؛در مسئولیت مدنی �زم نیست قانون اشخاص را ملزم به جبران خسارت کرده باشد

او را  گذار قانوندانست که  میشخص را مسئول  توان یی که در آن تنها وقتی مانضباطمسئولیت 
عمل شخص منجر به ورود خسارت به دیگري  که  ینهم ئولیت مدنیدر مس .مسئول تلقی کرده باشد

قانون  یحتصر شخص مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود بوده و این الزام نیازي به، شود
است بنابراین تعریف مسئولیت به تعهد قانونی شخص بر رفع ضرري که به دیگري وارد کرده ؛ ندارد
ی انضباطدر تعریف مسئولیت  .ی اشتباه استانضباطمدنی و  ي آن به هر دو نوع مسئولیتو تسرّ
 اند که بعضی از تعاریف مختلفی در این زمینه پرداخته ان به ارائهدان حقوقنظر وجود ندارد و  اتفاق
  :بدین قرار استها  آن

  ؛خود ۀشخص براي تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمان »اهلیت«یا  »قابلیت«. 1
  شود؛» تحمیل«یا  »الزام«شخص بر او  ۀجزایی رفتار مجرمان پیامدهايه عبارت از این است ک. 2
  ).32: 1390(نوربها،  جزایی رفتار مجرمانه خودپیامدهاي بودن شخص نسبت به تحمل  یا مجبور التزام. 3

یعتاً دستور طب .یگان طولی صادر شده استمنشأ دستور از ، در یک اقدام نظامی غیرقانونی
ی فرمانده انضباطمسئولیت  ۀکنند اثبات، است آن یگان که به مقامات مادون رسیده ۀغیرقانونی فرماند

تکلیف ، اند بودهتحت امر که تنها مجري اوامر  پرسنلمادون و  فرماندهاناما در مورد ، است
دستور به ، ناجا در استان ۀنیروهاي ویژ ۀفرماند، خیابانی یدر شورشبراي مثال  .نامشخص است

مادون در سطح شهرستان به پرسنل خود دستور  ۀدهد و پیرو آن فرماند یمبا آشوبگران  برخورد قاطع
صادر  ها دستهاین دستور به فرماندهان گروهان و  .دهد یمسرکوب اعتراضات  با هدفتیراندازي 

 .س�ح گرم اتفاق افتاده است به وسیلهشدن مردم  کشته، آن در شهرستان مذکور به موجبشده و 
فرمانده یگان حفاظت در  .دارد یممت را به مجازات عام�ن جنایت واحکو، افکار عمومییعتاً طب

پلیسی به معناي استفاده از  عرفتواند بیان دارد که تنها دستور برخورد قاطع را داده که در  یماستان 
ح گرم را یارات خود فراتر رفته و دستور استفاده از س�از اخت، اما فرمانده شهرستان، س�ح سرد است

ی خواهد بود و البته فرمانده استان انضباطفرمانده شهرستان داراي مسئولیت ، بر همین مبنا .داده است
که این مسئله خارج  استمستوجب تنبیهات نظامی ، به دلیل عدم نظارت دقیق بر فعالیت مادون خود

  .از پژوهش کنونی است
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  امر آمر قانونی .3- 1
طولی دستوردهنده ۀ یم متوجه فرماندمستقی انضباطرو مسئولیت  ازاین؛ اردفرمانده در نقش آمر قرار د

شده  مجازات مقررها  آن اعمالی که براي«: دارد یمقرر م انون مجازات اس�میق 158ماده  .است
  :شود میدر موارد زیر جرم محسوب ن، است
  ؛دارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خ�ف شرع هم نباش که یدرصورت .1
  .»عملی براي اجراي قانون اهم �زم باشد که یدرصورت .2

هر فعل یا ترك ، به موجب این ماده هرگاه عملی بنا بر حکم قانون یا امر قانونی ارتکاب یابد
 ،بنابراین حکم قانون یا امر آمر قانونی ؛براي آن مجازات تعیین کرده است گذار قانونفعلی است که 

مشروع است را که به دستور مقامات قضایی به دستگیري متهم پرداخته هم افعال ضابط دادگستري 
و است، دار حکم اعدام را به اجرا گذاشته  و هم فعل دژخیم را که بنا به امر مقام ص�حیت ،سازد می

افعال این  .کردن دشمن قیام کرده است جنگ به کشتن و مجروح ياثنا که دررا هم افعال سربازي 
آن در قانون  یروجرح و قتل و نظا ضرب، ا بازداشت غیرقانونییجرم عنوان با  نفسه یهریک ف

 با رعایت شروطی زوال یافتهها  آن ۀولی چون به موجب حکم قانون وصف مجرمان؛ اند شده یفتوص
  ).43: 1380، انصاري( گویی در اصل جرمی واقع نشده است، است

  آمر طولی .3- 2
مراتب اداري اقتدار عملی  ولی در سلسله است، ونی بودهص�حیت قانفاقد  فرض این است که آمر

است، متکی ساخته  ظاهر امور را به شرا که اقدامات مأمور توان یدر این صورت نیز نم .داشته باشد
چنین  15/05/25 - 720حکم شماره طی یکی از شعب دیوان عالی کشور  در این باره .مقصر شناخت

عمل خود را ، توقیف غیرقانونی اگر متهم در تمام مراحلدر مورد جرم « :اظهارنظر کرده است
به  نبایددادگاه ، شودبرداشت و از بعضی اوراق نیز همین دستور باشد دستور مافوق کرده  بر یمبتن

، اجبار اداري متهم به اطاعت امر آنان بدون توجه به ،اند اینکه آمرین سمت قانونی نداشته ۀم�حظ
  .»کندیت مبادرت به صدور حکم محکوم

مقصر شناخته  ،در قبال آن ندارد مبادرت کند اي یفهگونه وظ به اجراي امري که هیچ مأمورهرگاه 
براي مثال مدیر دفتر دادگاه هیچ تکلیفی در اجراي قرار  .هرچند این امر قانونی باشد ؛شود می
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  ).120: 1393، روشن و همکاران( ندارد ،بازداشتی که مقام قضایی صادر کرده است
 ۀدستور جلب متهم باید در ورق، براي مثال .امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد

 574صوري �زم باشد یا طبق ماده  یطامضا و ممهور به امضا و مهر مقام قضایی و سایر شرا، جلب
ها و  گاهبازداشت مأموراناگر مسئو�ن و «: کرده است بینی یشکه چنین پباشد  انون مجازات اس�میق

دادن دفاتر خود به  کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن یا تسلیم ها از ارائه ندامتگاه
یا  جلوگیريبه مقامات صالح  ینکنند یا از رساندن تظلمات محبوس خوددارياشخاص مزبور 

مر کتبی رسمی از طرف به موجب ا کنندمگر اینکه ثابت  ؛قبل خواهند بود ۀمشمول مادکنند، خودداري 
 ».مقرر خواهد شد، اند در این صورت مجازات مزبور درباره آمر به آن بوده مأموررییس مستقیم خود 

در این صورت است که اگر مسئو�ن و  . تنهاشده باشد اب�غ مأموربه  یو رسم یاین امر باید کتب
  .اند جرمی مرتکب نشده ،باز زدند اده سرها از تکلیف مقرر در این م ها و ندامتگاه ان بازداشتگاهمأمور

اگر موافق با حکم قانون باشد دشواري به وجود  دار یتان از دستور مقام ص�حمأمورپیروي 
با توجه به  .وضعیت متفاوت است ،ولی اگر آمر قانونی دستوري برخ�ف قانون صادر کرد .آورد ینم

اطاعت محض از امر مافوق را که  گذار قانون دشو میمعلوم  س�میا جازاتم انونق 158بند الف ماده 
 مردود شناخته است ،مراتب نظامی ضروري است اداري و سلسله يها ایجاد انضباط در دستگاه از نظر

  ).155: 1397، منصوري(

  هیپا دونمسئولیت پرسنل نظامی  .3- 3
 .صحبت شد �میانون مجازات اسق 158ماده  به موجبدر مورد رفع مسئولیت پرسنل مادون  تر پیش

هرگاه به امر « :همان قانون آمده است 159 ماده در .استي پیچیده تا حداین مسئله از نظر حقوقی 
به مجازات مقرر در قانون محکوم  مأمورآمر و  ،جرمی واقع شود، غیرقانونی یکی از مقامات رسمی

اینکه قانونی است اجرا کرده  قبول و به تصور که امر آمر را به علت اشتباه قابل يمأمورولی  شوند می
امر  مأموراگر ، به استناد صدر ماده مذکور .»به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد تنها، باشد

براي  .به مجازات مقرر محکوم خواهد شد ،اردذگببه اجرا  ،بودن آن آشکار است آمر را که غیرقانونی
اسیران جنگی را به  دستور تیرباران، با دشمن اروییینیروهاي نظامی هنگام رو یاگر فرمانده، مثال

نباید  مأمور، یگرد عبارت به .اند هر دو مقصر و مسئول مأمورآمر و ، نیروهاي تحت امر خود صادر کند



 1399 نوزدهم، پاییز و زمستانشماره نهم، دوره ، ه علمی مطالعات حقوق بشر اسالمیفصلنامدو ۲۳۴

 

اطاعت کند  ،است المللی ینحقوق داخلی و ب یژهو مخالف موازین انسانی به که یامر آمر قانونی را هنگام
  ).222: 1391، صادقی و جهانی میرمحمد( رود یلغو دستور به شمار نم، ر فرماندهو این نافرمانی از ام
، به حکم قانون است لعام مأموربودن امر آمر قانونی با این فرض که  یرقانونیبدیهی است غ

 يمأمور .به جهل خود نسبت به قانون متوسل شود تواند ینم مأمور در این باره .کند یمصداق پیدا م
ادعا کند نسبت به  تواند ینم است، قصد اقرار متهم شده و آزار بدنی متهمی به که به اذیت

در صورتی از این اتهام مبرا خواهد شد که ثابت کند تنها  .بودن این عمل جاهل بوده است یرقانونیغ
: دارد یمقرر مباره در این  انون مجازات اس�میق 580ماده  .به ارتکاب این عمل اکراه شده است

بدون  ،ن قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشداک از مستخدمهری«
به حبس از یک ماه تا ، منزل داخل شود  ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضاي صاحب

خود که ص�حیت حکم را  يساؤمگر اینکه ثابت کند به امر یکی از ر ؛یک سال محکوم خواهد شد
اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق ، مکره به اطاعت امر او بوده ،داشته است

عمومیت قاعده اکراه جز در قتل در سایر جرایم نیز صادق  از نظراین حکم  .»آمر اجرا خواهد شد
 دکن یاختیار را از مباشر عمل سلب ماصو�ً زیرا اکراه ، کند یاست و همواره از مکره رفع مسئولیت م

  .)222: 1391صادقی و جهانی،  (میرمحمد

  ی فرماندهان مافوقانضباطمسئولیت  .3- 4
 بایدفرمانده مسئول تمام و کمال آثار آن بوده و ، تا اینجا مشخص شد که در یک عملیات نظامی

پرسنل مادون نیز  انون مجازات اس�می،ق 159ماده  به موجب .کندمطابق عرف و قانون عمل 
ی فرمانده سهیم بوده و پرداخت دیه در صورت احراز شرایط قانونی انضباطسئولیت توانند در م یم

اما فرماندهان مافوق نیز به سبب ، فرماندهی اشاره شد مراتب سلسلهبه  تر پیش .براي آنان صادق است
آنان محسوب  ۀدر برخی موارد مسئول عمل متخلفان، اختیار نظارتی که بر فرماندهان مادون دارند

با توجه به  .است شده پرداختهیت فرماندهان مافوق مسئولدر اینجا به بحث مفصل در مورد  .وندش می
توسط ها  آن که بسیاري از استان بزرگ دان حقوق ۀشده از فلسف ها منعکس اینکه اکثر این بحث

  .ستالملل مرتبط با آن نیز اشاره شده ا به منابع حقوق بین، است ما نیز پذیرفته شده حقوق کشور
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  مسئولیت ناشی از رفتار دیگري .3- 4- 1
از جهت شناسایی ، یانضباطآشنایی با مبانی مسئولیت ناشی از رفتار دیگري اعم از مسئولیت مدنی و 

در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از  .این مسئولیت از اهمیت بسزایی برخوردار است ۀو تبیین فلسف
جبران «بحث ، یگري موجب بروز خسارت شده استبا توجه به اینکه رفتار د، رفتار دیگري

 .تنها مسئول جبران خسارت وارده از جانب دیگري است، و فرد مسئول شود میمطرح  »خسارت
بحث از ، گرفته جرم است رفتار صورت کهازآنجا، ی ناشی از رفتار غیرانضباطدر مسئولیت  که یدرحال

دخالتی در ظاهراً شخصی که یعنی  ؛آید ین مدر قبال رفتار دیگري به میا »شخص مسئول«مجازات 
ی ناشی از انضباطپرداختن به مبانی مسئولیت  ،به همین خاطر .ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته است

 این به ییگو پاسخ و مسئول شخص هرتحمیل مسئولیت  ۀرفتار دیگري از جهت آشنایی با فلسف
 یا معاونت آن انجام در نه واست  شده جرمانهم رفتار مرتکب نه که را شخصی توان یم آیا کهسؤال 

 رفتار از ناشی مدنیِ مسئولیت نسبت به ؟،کرد مجازات دیگري رفتار خاطر به، است داشته مشارکت
  ).50: 1388، زاده ملک( شود میز اهمیت بیشتري برخوردار ا دیگري

با هدف انطباق این ی ناشی از رفتار دیگري و انضباطان کشورمان در توجیه مسئولیت دان حقوق
اند که در این میان  را مطرح ساخته هایی یهنظر، یانضباطنوع مسئولیت با ارکان و مفهوم مسئولیت 

شده در این  طرح هاي یهنظر .تر هستند شده شناخته ها یهنظریه خطر و نظریه خطا نسبت به سایر نظر
این مبانی نظري  .داد رسی قرارعنوان مبانی عقلی یا مبانی نظري مورد بر با توان یزمینه را م

موجد معیار و م�کی براي ، آورد یبراینکه موجبات توجیه حقوقی این نوع مسئولیت را فراهم م ع�وه
  .ی ناشی از رفتار غیر نیز خواهند بودانضباطتعیین حدود مسئولیت 

خطر آن کار ان و یباید ز شود می مند هر کس که از سود و منفعت کاري بهره، نظریه خطر براساس
که ثروت و قدرت بیشتر یعنی قبول مسئولیت  اند یدهمدافعان این نظریه بر این عق .را هم بپذیرد

به بنا ها که هریک  صنعتی و کارخانه هاي همدیران و کارفرمایان مؤسس، داران یهبنابراین سرما؛ تر ینسنگ
کسب مزایا و امتیازهاي بیشتري  در طلب، جایگاه اداري و اجتماعی نسبت به کارگران و نیروهاي خود

این ، از دیدگاه برخی اساتید حقوق .ي برخورداري از این مزایا و امتیازها را بپذیرندرهاباید خط، هستند
نفع اصلی است و از کار و فعالیت افرادي  شخصی که ذي ؛ یعنیبر عدالت و انصاف است نظریه مبتنی

در توجیه مسئولیت  طورکلی به .ن اعمال را نیز بپذیرداحتمالی ای ضررباید مسئولیت ، شود میمنتفع 
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 جهت ینی ازاانضباطگفت مسئولیت  توان یی ناشی از رفتار دیگري بر مبناي نظریه خطر مانضباط
 شان زیردستان کننده از کارِ اینکه استفاده بر  ع�وهها  آن که شود میمدیران وغیره ، متوجه کارفرمایان

رو در صورت بروز رفتار  ازاین؛ صدد کسب مزایاي بیشتري نیز هستنددرها  آن نسبت به، هستند
شخص مسئول  موقعیت ،نظریه ینا بر در واقع بنا ؛باشند گو پاسخباید  شان یردستانمجرمانه از سوي ز

  .شود میزیردستانش  ۀشدن وي به دلیل رفتار مجرمان است که منجر به مسئول شناخته
را باید  ها هی کارفرمایان و مدیران مؤسسانضباطمسئولیت منشأ ه خطا مؤید این امر است ک ۀنظری

ی اشخاصی انضباطقی مسئولیت ومبناي حق، یگرد عبارت به .وجو کرد جست شان در تخطی شخصی
ر افعال بمراقبت  ۀدادن وظیف اهمال در انجام، گیرند یتحت پیگرد قانونی قرار م، که به دلیل فعل غیر

 کارفرما اجراي آن را بر و عنوان مدیر رعایت مقرراتی است که شخصاً به نظارت برفقدان دیگري و 
ا انجام کاري را یمکانی  ۀاستنباط کرد فردي که مسئولیت ادار توان یایشان م ۀگفت از .اند گرفته عهده

باید نسبت به اعمال و رفتار زیردستان خود نظارت کافی داشته باشد و تعلیمات کافی ، بر عهده دارد
در واقع مسئولیت وي  .مسئول است، کوتاهی کرد اش یفهوظ اگر چنین نشد و در انجام .بدهدها  آن به

در توجیه نظریه خطا ، یگرد عبارت به .خطایی است که خود مرتکب شده استاز نظر در درجه اول 
م را وقوع جر ۀزمین ،در صورت عدم نظارت، دارند نظارت را بر عهده ۀگفت افرادي که وظیف توان یم

 به جهت، نقشی فرعی است، جرم پیوستنِ وقوع در بهها  آن بنابراین اگرچه نقش؛ کنند میفراهم 
ها را هم در وقوع جرم  حتی بعیدترین نقش کند یسعی م گذار قانون، وقوع جرم يها زمینهبردن  بین از

ی ناشی از ضباطانی این افراد که از آن تحت عنوان مسئولیت انضباطناي مسئولیت بم .بررسی کند
  ).70: 1377، کاظمی( نیز همین امر است ،است شده یادرفتار دیگري 

  :دو نکته ضروري است بیان، ی ناشی از رفتار دیگريانضباط یتدر انتها در رابطه با مبانی نظري مسئول
ب اقوي بمباشر معنوي و س هاي یهنخست آنکه در نگاه اول ممکن است چنین به نظر برسد که نظر

؛ ی ناشی از رفتار دیگري در نظر گرفتانضباطناي عقلی یا نظري مسئولیت بم توان یباشر را نیز ماز م
چند به نقل از  دکتر محسنی »یانضباطدوره حقوق جزاي عمومی مسئولیت «در کتاب  که چنان
رم جآمده است نظریه خطا از بسیاري از جهات به نظریه مسئولیت مباشر معنوي  معروف دان حقوق

خود عملی را انجام  شخص مباشر معنوي ،که در مسئله مباشرت معنوي جرم گونه همان .ه استشبی
در اینجا نیز بدون آنکه مدیر یا کارفرما عملی را ، شوددیگري مرتکب جرم  شود میو موجب  دهد ینم

به  توجه ولی .آورد یبه علت اهمال در انجام وظایف موجبات تحقق جرم را فراهم م، انجام دهد خود
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مشترك میان مباشر معنوي جرم یا شخصی که سبب اقوي از  ۀاین نکته ضروري است که تنها نقط
دخالتی در عملیات مادي جرم  کدام یچآن است که ه یرمسئولو کارفرما یا مد آید یحساب م  مباشر به
مال در وظیفه وجود دارد این است که مدیر یا کارفرما با اهها  آن تفاوت بارزي که میان ولی .ندارند
که در  گونه همانو  آورند یبروز جرم را فراهم م ۀغیرمستقیم زمین به طور ،)مطابق نظریه خطا( نظارت

مباشر معنوي یا فرد  که یدرحال ؛در بروز جرم نقشی فرعی استها  آن نقش، شده استادامه بدان اشاره 
آنکه  يجا اما به؛ د مجرمانه نیز هستندبلکه واجد قص، در بروز جرم دخالت دارند یماًتنها مستق ب نهبس

، آنچه گفته شد بنا بر .پذیرد یعمل مادي جرم توسط این افراد صورت گیرد توسط دیگري صورت م
که  اي یژهموقعیت و جایگاه و بنا برکه ) مدیر یا کارفرمایی( ناي مسئولیت این افراد با مسئولیت افراديبم

نظریه ( شود میمنجر به رفتار مجرمانه  ه دلیل عدم نظارتی کهو یا ب) نظریه خطر( از آن برخوردارند
متفاوت ، شوند میشناخته  شان یردستانز ۀمسئول رفتار مجرمان يا قصد مجرمانه گونه یچو بدون ه) خطا
ی ناشی از انضباطتوجیه مسئولیت  براي توان یاز این دو نظریه نم نگارنده ۀبه عقید، رو ینازا ؛است

  .ناي نظري استفاده کردبعنوان م رفتار دیگري به
ت نظریه خطر به دلیل آنکه تا حدودي منطبق سببه ن نظریه خطا، دوم آنکه از نظر نگارندگان ۀنکت

ی انضباطبراي مسئولیت  يتر توجیه مناسب ،ی استانضباطبودن مسئولیت  بر مفهوم اصل شخصی
به دلیل ترك فعلی که مرتکب شده فرد  شدنِ شناخته مسئول .رسد یناشی از رفتار دیگري به نظر م

یعنی عدم نظارت بر رفتار زبردست خود در مقایسه با مسئولیت وي به خاطر جایگاهی که از ، است
 چنانچه .رسد یبه نظر م تر یمنطق، اعم از اینکه مرتکب تقصیر شده است یا خیر ،آن برخوردار است

  .قرار گرفته است گذار قانونرش نظریه خطا مورد پذی انون مجازات اس�می،ق 142در ماده 
وي داراي  ۀمجرمان در عملِ، مقامات مافوق یک فرماندهکرد توان استنباط  بر این اساس می

، حقوقی خاصی در این مورد موجود نیست ۀقاعد، البته به دلیل پیچیدگی موضوعهستند. مسئولیت 
  .و پرسنل تحت امر خود هستند تحت شرایطی مسئول اشتباهات فرماندهان مادون اما فرمانده مافوق

  به سبب اختیار نظارتیی انضباطمسئولیت  .3- 4- 2

به خاطر رفتار ، فرمانده نظامییک  ی بر مقام مافوقانضباطدر رابطه با مبنا و فلسفه تحمیل مسئولیت 
در کنار ها  آن است که پرداختن بهشده متعددي مطرح  هاي یهد�یل و نظر، شان زیردستان ۀمجرمان
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این د�یل  ینتر مهم .رسد یضروري به نظر م ،نی مسئولیت ناشی از رفتار دیگري در حقوق داخلیمبا
  :هستندبه قرار ذیل 

1 .؛مت از سوي مقام مافوقپذیرش داوطلبانه س  
ساختن  متوقف قدرت اعم از ا فرماندهان نظامی از تمام اختیارات و امکاناتیبرخورداري مقام مافوق . 2

  ؛رف انجامدر شُ ارتکاب جنایات یا منع اقدامات پیشگیري ازبراي وسایلی  همچنین و، دستور خود
(علیرضائی،  اندان حقوقی ناشی از رفتار دیگري از سوي انضباطپذیرش اصولی مسئولیت . 3
1399 :76(.  

مت استناد این است که مقامات مافوق داوطلبانه س نخستین دلیل قابل المللی ینی بانضباطحقوق 
فرض کرد آگاهانه به وظایف خود که به موجب حقوق  توان یو بنابراین م پذیرند یرا م خود

از این دیدگاه  .رضایت دارند، متناسب استها  آن و با مسئولیتشده است محول ها  آن به المللی ینب
، وظایف محوله به ایشان که مصرف آگاهی و رضایت مقامات مافوق نسبت بهدریافت چنین  توان یم

به این دلیل  توان یایرادي که م .شود می زیردستان ۀشدن در قبال رفتار مجرمان شناخته جب مسئولمو
وي �زم  شدنِ شناخته مسئول برايوارد کرد این است که اگرچه آگاهی فرمانده نسبت به وظایفش 

وانایی انجام رغم آگاهی باید ت به، المللی ینچراکه مطابق با استاد ب؛ کافی باشد تواند یاما نم است
بنابراین صرف رضایت ؛ خود را نیز داشته باشد یردستانوظایف یعنی توانایی جلوگیري یا مجازات ز

  .توجیه مناسبی براي مسئولیت وي شناخته شود تواند یش نمیو آگاهی فرمانده از وظایف خو
کسی که به  ایی بر مقام مافوق فرمانده نظامی انضباط مسئولیتدلیل دومی که در توجیه تحمیل 

 اعم از قدرت شده این است که وي داراي تمام اختیارات و امکانات مطرح ،کنند میاین عنوان عمل 
 تواند یمها  آن وسایلی است که به کمک تمامیساختن دستور یا امر خود و نیز برخوردار از  متوقف

در رویه  .ع شودنام ،ترف انجام اسهم از ارتکاب جرایم پیشگیري کند و هم اقداماتی را که در شُ
عنوان قلب  مافوق به، یک پرونده حقوقینیز با توجه به  )ICC( المللی کیفري دیوان بین عملی

شده است که امکان هرگونه تصمیم و اقدام برایش   اصلی در نظر گرفته ۀگیرند یمعملیات و تصم
ی مقامات مافوق تحت طانضباماهیت دکترین مسئولیت  ۀرویکردي دربار ،بر این اساس .وجود دارد

  .شده است عنوان رویکرد مسئولیت مطلق اتخاذ
گفت در  توان یم، گرفتن تعریف مسئولیت مطلق با درنظر همچنین با توجه به آنچه گفته شد و
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حقوقی  یمبنای، اند از طریق نوعی مسئولیت بدون تقصیر ان با ارائه این رویکرد خواستهدان حقوقواقع 
البته توجه به این نکته  .دبنبیا یردستانر مقامات مافوق در قبال اعمال زببراي تحمیل مسئولیت 

تنها  نه، مسئولیت بدون تقصیر براساسضروري است که تحمیل این مسئولیت سنگین بر مقام مافوق 
شده  در رابطه با مسئولیت مقام مافوق در نظر گرفته المللی ینعاد�نه نیست بلکه با آنچه در اسناد ب

کردن مقام مافوق در اتخاذ اقدام ضروري و  بر کوتاهی المللی یناد بندر اس .ز همخوانی نداردیناست 
 تأکید، وي شدنِ شناخته مسئول برايمعقول براي جلوگیري از ارتکاب جرم یا مجازات مرتکب آن 

تقصیر یا عدم ( مقام مافوق در هر دو حالت، رویکرد مسئولیت مطلق براساسآنکه  حال ؛شده است
رو استناد به رویکرد مسئولیت مطلق در توجیه مسئولیت  ازاین؛ شود میمسئول شناخته ) تقصیر
  .رسد یی مقام مافوق منطقی به نظر نمانضباط

پذیرش ، یابد یی مقامات مافوق قابلیت طرح مانضباطیکی دیگر از د�یلی که در توجیه مسئولیت 
  .ان استدان حقوقسوي  از رفتار دیگري ازناشی ی انضباطمسئولیت  اصولیِ

  مافوق ۀمسئولیت فرماند ۀبررسی روی .4
به دستور ، 1392ي غربی استان کرمانشاه در سال ها شهرستاندر یکی از  ،در یک مثال حقوقی

ي انتظامی ا دسته .به جرم فروش مواد مخدر صادر شد ع.ني آقاحکم بازداشت ، مقامات قضایی
براي دستگیري ، شد دار عهدهفرماندهی دسته را ، ستوان دوم ۀجبا درها  آن نفر که ارشد سهمتشکل از 

به ، کرد یماندازي  سنگ مأمورانکه به سمت  یدرحال، و پس از فرار متهم از منزل ندمراجعه کرد
با شکایت  .وي شدموجب مرگ در نهایت که قرار گرفت تیراندازي مورد ، دسته ۀدستور فرماند

، در دادسراي نظامی .عمومی بازگشایی شد همچنین نظامی ون پرونده در دادسراي .خانواده ع
کارگیري س�ح توسط  قانون بهو عدم رعایت ، ازحد از زور یشب ۀدسته به سبب استفاد ۀفرماند

به  خدمت از  انفصالبه ، همان قانون 3ماده  5عدم مصداق بند  همچنین و، مسلح یروهايمأموران ن
مادون که  پرسنلاما دیگر ، ن تومان جزاي نقدي محکوم شدمیلیودوازده سال و پرداخت  یکمدت 

دیه  پرداختفرمانده دسته متخلف به ، در دادگاه عمومی .شدندتبرئه ، تیراندازي را انجام داده بودند
  .شداما مسئولیت مادون مرتفع ، کامل مرد مسلمان محکوم شد

ي که براي دستگیري متهم ا ستهد ۀکه فرماند است شده  برداشتدر تفسیر این مثال حقوقی چنین 
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کارگیري س�ح توسط مأموران  قانون به 3ماده  .مسئولیت کامل اقدام خود را دارد، فرستاده شد
ن هنوز .ع و چوناست عمومی بیان کرده  به صورتیري س�ح را کارگ بهشرایط ، مسلح یروهاين

را به آن  همان قانون 3ماده  5 توان مصداق بند ینم، بازداشت نشده بود و تنها حکم متهم را داشت
استفاده از س�ح ، ي کرده بودانداز سنگچون متهم غیرمسلح بوده و تنها اقدام به  همچنین .نسبت داد

دسته که به تشخیص خود دستور  ۀو فرماند شد  دادهغیرموجه تشخیص ، مأمورانگرم توسط 
این نکته بیان  .مرتفع است، رسنل مادونیت پمسئولاما ، مسئول است در این باره، تیراندازي داده بود

با ، براي پرسنل مادون نون مجازات اس�میقا 159یا  158ضررت دارد که تشخیص مصداق ماده 
با انعطاف صورت گرفته ، یه از اط�عات دینی و حقوقی بهره کمی دارندپا دونتوجه به اینکه پرسنل 

دادگاه ، بودن آن مشخص است غیرشرعی، حوضو بهدر صورت انجام عمل غیرانسانی که معمو�ً و 
یک از  فرماندهان مافوق نیز در هیچ .را در مورد پرسنل مادون صحیح بداند 159تواند مصداق ماده  یم

فرمانده واحد ک�نتري مسئولیت  .مستوجب مسئولیت نشدند، مراحل تحقیقات و صدور حکم
اما دادسراي ، مسئول است، در عملکرد انگاري نظارت بر عمل این دسته را داشت و به دلیل سهل

، شود میکه چون دستگیري متهم غیرمسلح عمل سختی محسوب ناست نظامی چنین تفسیر کرده 
به  .ک�نتري دستگیري این فرد را به مقام مادون سپرد و احتمال قتل وي نیز موجود نبود ۀفرماند

  .فرمانده ک�نتري از هرگونه مسئولیتی مبراست، همین دلیل
، پلیس اط�عات و امنیت که به دو نفر مشکوك بود، ر جریان یک مثال حقوقی دیگر در ارومیهد

به دستور  .متهمین سوار موتور شده و در محیط شلوغ فرار کردند است. بودهها  آن خواهان بازداشت
لی و، شدو بازداشت دو متهم ها  آن سرباز به چرخ موتور تیراندازي کرد که موجب توقف، فرمانده

پلیس  مأموراندادستان نظامی آذربایجان غربی علیه  .کردو به دست یک زن برخورد  کمانه کردتیر 
 .پرونده به شعبه یکم دادگاه نظامی ارسال شد، شدن تحقیقات پس از تکمیل .کیفرخواست صادر کرد

ن و اثبات آن ابودن متهم با توجه به اظهارات فرماندهی پلیس اط�عات و امنیت کشور مبنی بر سیاسی
کارگیري س�ح توسط  قانون به 6مصداق ماده ، پس از بازداشت که اسناد آن به دادسرا تسلیم شد

یت شناخته شد و مسئولیت کیفري رسمدر مورد توقیف وسیله نقلیه به  مسلح یروهايمأموران ن
المال  یتبز زن مجروح ا ۀدی، همین قانون 13ماده  به موجب همچنین .شدفرمانده و سرباز مرتفع 

  .پرداخت خواهد شد
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همان  6که چون تمامی مصادیق مندرج در ماده است  شده برداشتاز این مثال حقوقی چنین 
 قرائن مناسب در این حوزه و همچنین بودن جرم و با توجه به سیاسی، است شده  گرفتهبه کار  قانون

 احتمال به .توجیه بود غ قابلتیراندازي در آن جاي شلو، اثبات گناهکاري دستگیرشدگان همچنین
عمل ، شد یمگناهی آنان اثبات ن یببودن افراد وجود نداشت و بعدها  اگر قرائن کافی براي مجرم، زیاد

با  .شد و مسئولیت کیفري براي وي به همراه داشت یمفرمانده در دستور تیراندازي جرم محسوب 
ین مورد نیز توسط در ا شده حادثنایت ج ۀصادر شد و دیها  آن حکم برائت، ارائه این مستندات

  .المال پرداخت شد یتب
خودرویی که ، در شهرستان مرزي بانه در استان کردستان 1388در یک مثال حقوقی دیگر در سال 

 .داده شدبانه دستور توقف  ـ راه سقز  یسپلشده و به   ییشناسا مأمورانکرد توسط  یمکا�ي قاچاق حمل 
پاسگاه براي توقف خودرو به استفاده از س�ح روي  ۀرفت و فرماند هراه از بی خودرو نظر مورددر محل 

ي بانه و سقز که دستور ها شهرستانپلیس امنیت  .یکی از سرنشینان خودرو کشته شد، آورد که در پی آن
یت کیفري مبرا مسئولبه علت صدور دستور مطابق عرف و قانون از ، توقف خودرو را صادر کرده بودند

خارج از عرف و قانون از س�ح استفاده ، مادون بود ۀراهی که در حکم فرماند ینباما فرمانده پاسگاه ، ندبود
مستوجب مسئولیت کیفري و  که و امکان توقف خودرو بدون استفاده از س�ح وجود داشتبود کرده 

قانون  159ماده  به موجب ه بود،قصاص شناخته شد و سرباز تحت امر وي که اقدام به تیراندازي کرد
  .مرد مسلمان شد ۀپرداخت نصف دی به محکوممجازات اس�می 

 وجود با .مشهود استانون مجازات اس�می ق 159ی مصداق ماده خوب به، از این مثال حقوقی
رسد در  یمالبته به نظر  .دستور این اقدام صادر شد، امکان توقف خودرو بدون استفاده از س�ح گرم

دیپلم  و ایشان که در حکم سرباز صفر با تحصی�ت زیرِاست شده  يگیر سخت، مأمورمورد سرباز 
اما ، هرچند مسئولیت کیفري وي مرتفع شد .ه استقدرت تحلیل فقهی و حقوقی حکم را نداشت، بود

صدور این  هرحال به، انه بودگیر سختپرداخت دیه به آن تعلق گرفت که به نظر این حکم کمی 
  .بوده و مشروعیت حقوقی داردقانون مجازات اس�می  159حکم بر مبناي ماده 
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  گیري نتیجه
  :استبه دست آمده نتایج ذیل ، شده طرحبه تفسیر مطالب توجه با 

یک فرمانده است و هر فرمانده نظامی در مورد  ۀترین وظیف بدیهی، اصل مسئولیت فرماندهی. 1
  ؛لیت کامل داردمسئو)، گروهان، گردان، تیپ( عملکرد یگان تحت امر خود

، کلی صحبت کرده و جزئیات آن به صورت، قانون در مورد اختیارات عملیاتی فرمانده نظامی. 2
شده توسط یک  عملیات رهبري، عمومی به صورت .شود میبا توجه به عرف و منطق مشخص 

شده  اصول انسانی در آن رعایت سپس، باشدبا موفقیت همراه باید در مرحله اول ، فرمانده نظامی
  ختم شود؛باشد و استفاده از س�ح نیز به موارد ضروري 

انون مجازات ق به موجب، مسئولیت پرسنل مادون در مورد دستورات غیرانسانی فرمانده. 3
وتحلیل اصول شرعی و قانونی  یهتجزاما با توجه به وضعیت توانایی ، است شده یحتصر اس�می

  ؛گیرد صورت می، ن نوع مسئولیتنهایت انعطاف و تعدیل در ای، توسط پرسنل
در اعمال ، نظارت بر پرسنل و فرماندهان زیردست ۀفرماندهان مافوق با توجه به وظیف. 4

یرقانونی غیا مانع انجام عمل ، مگر آنکه با نظارت دقیق خود دارند؛نیز مسئولیت ها  آن یرقانونیغ
  ؛به اط�ع مراجع قضایی برسانندپرسنل خطاکار را تنبیه کرده و گزارش را سرعت  بهشوند و یا 

تحلیل مسائل حقوقی ص�حیت نداشته و به این در نیروهاي مسلح ، در حقوق کشورمان. 5
اختیارات محدود  به فرماندهان پلیس، ي غربیرهااما در کشو، تنها مجري اوامر قضایی هستند، جهت

  ؛آن صورت گیرد به موجبتواند  یمکه تیراندازي داده شده است حقوقی 
فراوانی  هاي اشتراك، الملل ینبحقوق کشورمان با حقوق ، در مورد مسئولیت پرسنل مادون. 6
وتحلیل مسائل شرعی و حقوقی  یهتجزاما در کشور ما عرف تعدیل قضایی با توجه به قدرت ، دارد

  برقرار است؛، پرسنل
ن پیش اطار به متهمبرخی اعمال که بر مبناي اخ به موجبفرمانده نظامی ، در حقوق کشورمان. 7

این مسئله در حقوق  .تواند در عملیات نظامی از خود سلب مسئولیت کند یم، از عملیات است
  ؛الملل تصریح نشده است ینب

هایی را براي مسئولیت فرماندهان نظامی  ضمانت، قوانین مرتبط با جرایم نیروهاي مسلح. 8
  .کرده استمشخص 
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