
  
    

 ديده در مسئوليت مدني پليس نقش زيان
  (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)

 
   ماهديس خياطي گرگريـ  اله رحيمي حبيب

  )14/4/1395 ، تاريخ پذيرش:16/12/1394(تاريخ دريافت: 
  

  چكيده
 اسـت  عـواملي  از يكـي  »ديـده  زيان مشترك تقصير« حقوقي، هاي نظام از بسياري در امروزه

 را ديده زيان مورد، حسب بار، زيان فعل و وارده ضرر ميان سببيت رابطه جزئي يا كلي قطع با كه
 قضـايي در  رويه و قوانين بررسي با حاضر، مقاله. كند مي محروم خسارت دريافت از جزئاً يا كالً

 ايـن  در نظـام  دو اين تحليل صدد در انگليس، و ايران حقوقي نظام دو در پليس مدني مسئوليت
 حقـوق   پلـيس،  بـا  متهم و مجرم عنوان تحت اشخاصي برخورد در خصوص اين در. است مورد
 ديـده  زيـان ) گنـاهي  بـي ( تقصـير  عـدم  را پلـيس  توسـط  خسـارت  پرداخت شرايط از يكي ايران
  داند. مي

 ميـان  در كه دارد مختلفي فروض ضرر، ورود در پليس و ديده زيان عملكرد نحوه عالوه، به
 خصــوص، ايـن  در. اســت مـورد  تــرين پيچيـده  ضــرر، ورود در دو هـر  مشــاركت فـرض  هـا   آن

 و ديـده  زيـان  تقصـير  احراز و عمل شيوه حيث از و نكرده پيروي واحدي نظر از قضايي نيز رويه
 داده قـرار  مدنظر را...  و بودن مهدورالدم قانوني،  معيارهاي به توجه ازجمله مختلفي امور پليس،
  .است

  
  قضايي رويه تيراندازي، پليس، ديده، زيان خسارت، تقصير مشترك: كليد واژگان

  

                                                      
  نويسنده مسئول) (دانشيار دانشگاه عالمه طباطبائي    Rahimi@atu.ac.ir 

 كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه عالمه طباطبائي  Mahdis.khg87@gmail.com 
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  مقدمه 
، بـراي تحميـل مسـئوليت جبـران     شودكه شامل پليس نيز مي طبق قواعد مسئوليت مدني

ميان و رابطه سببيت  بار زيان: ضرر، فعل ضروري استسه ركن  وجود ،خسارت بر اشخاص
در اين ميـان عـواملي نيـز وجـود دارد كـه در صـورت تحقـق،         1.بار زيانضرر وارده و فعل 

بـردن آن، بـه نحـو جزئـي يـا       يكي از اين اركان را هدف قرار داده و بـا ازبـين   ،حسب مورد
 ،بر ركـن رابطـه سـببيت    ر تأثيد. يكي از اين علل كه با شومانع از تحقق مسئوليت مي ،كلي

گسستن اين رابطه و كاهش يا عدم مسـئوليت مـدني پلـيس در قبـال خسـارت       منجر به ازهم
  .2باشددر ضرر وارده به خود مي ديده زيان، مشاركت شودوارده توسط او مي

عدم تخصيص قاعده مذكور در قوانين خاص مربـوط بـه مسـئوليت پلـيس،     به با عنايت 
كلي، تفاوتي ميان مسئوليت پلـيس و ديگـر   طور  بهتوان گفت از حيث شمول اين قاعده مي

 حسـب  ديده، زيان تقصير ،قوانين طبق كه مواردي اشخاص وجود ندارد. به ديگر سخن، در
 قواعد در موجود معيارهاي همان ،شودمي زيان عامل مسئوليت عدم يا كاهش موجب مورد

 معبـر  در كـه  اشـياء  بـا  برخورد در ديده زيان عمد همچون شود و موارديمي اعمال عمومي
 اعمـال  نيـز  پلـيس  درمـورد  مميز وجه وجود بدون... و) راه وسعت وجود با( هستند عمومي

  .شودمي
، مربوط به تفاوت در نحوه عملكـرد  كندآنچه موضوع متن حاضر را شايسته بررسي مي

 تقصـير  معيـار  درمـورد  بحـث  محـور  ،. در واقـع اسـت از فعاليـت پلـيس    ديـده  زيانپليس و 
 ،قــوانين در پلــيس، فعاليــت ماهيــت بنــابر كــه اســت مــواردي، در حقــوق ايــران ديــده زيــان

 پلـيس  مسـئوليت  عـدم  يـا  كاهش نتيجتاً و ديده زيان شدن مقصرتلقي براي ديگري معيارهاي
 قـانون  در قانونگـذار  كـه  اسـت  معيارهـايي  امـر،  ايـن  بـارز  مصـداق . اسـت  شـده  بينـي  پيش

                                                      
  96ص ).1392 اهللا، مسئوليت مدني(الزامات خارج از قرارداد)، (تهران: سمت، صفايي سيدحسين و رحيمي، حبيب .1
 هاي خارج از قرارداد( قواعـد عمـومي)، (تهـران: مؤسسـه انتشـارات و چـاپ دانشـگاه تهـران،        كاتوزيان ناصر، الزام .2

  493ص ).1387
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 ازجملـه ( مسـلح  نيروهـاي  مـأموران  توسط سالح كارگيري به جواز براي سالح كارگيري به
بيشتر  ،در حقوق انگليس نيز اهميت اين بحث .است گرفته نظر در اشخاص به نسبت) پليس

متحمـل   ،ديدگاني است كه تحت عنوان متهم يا مجـرم در برخـورد بـا پلـيس     از جهت زيان
  ند. شوخسارت از سوي او مي

 ،ديـده  زيـان مربـوط بـه مشـاركت     قواعـد  اعمـال  لحاظ عنايت به اين نكته ضروري است كه به
 بـه  منجـر  ،وارده ضـرر  نـوع  ،ديگـر  عبـارت  بـه  .ندارد وجود مادي ضررهاي و جنايات ميان تفاوتي
مبلـغ مقطـوع خسـارت بـدني در     عنوان  بهديه تنها  ،اينكه در حقوق ايران شود. نمي قواعد در تفاوت

نداشـته و   ديـده  زيـان ثيري در اعمال قواعـد مسـئوليت مـدني در بـاب مشـاركت      أت ،گرفته شدهنظر 
نظر از اينكه مبلغ مقطوع داشـته باشـد (در خسـارت بـدني ذيـل       صرف ديده، زيانخسارت وارده به 

عنوان ديات در قانون مجازات اسالمي) يا فاقد سقف مشخص قانوني باشد (خسارات مالي) مـدنظر  
 درستي به است، حاضر مقاله بحث محور كه نيز 1سالح كارگيري هب قانون 13 ماده. استه قرار گرفت
 داده قرار مشتركي قاعده تحت را مالي و جاني خسارت دو هر و نشده قائل ضرر نوع ميان تفكيكي

 دليـل  بـه  نـه  ،شـده  اشـاره  پلـيس  توسـط  بـدني  هاي آسيب به بيشتر ،حاضر متن در اينكه دليل. است
 حمايـت  لـزوم  و ضـررها  نوع اين ورود بيشتر اهميت دليل به بلكه قاعده، اعمال لحاظ به آن تفاوت
 بدني هاي خسارت باب در پرونده بيشتري تعداد كه است اهميت همين دليل به. است افراد از جاني
 مقولـه  اين در را آرا به دسترسي ميزان باال، تعداد اين و) مالي هاي خسارت با مقايسه در( شده طرح
  .بردمي باالتر

در ورود خسـارت توسـط    ديـده  زيـان شود كه نقش اصلي چنين مطرح مي سؤال  ،بر اين اساس
ممكـن اسـت بـا انجـام      ديـده  زيـان توان گفت فرضيه اصلي ميعنوان  بهپليس چيست؟ در پاسخ نيز 

. در ايـن راسـتا دو   شوداقداماتي موجب محروميت كلي يا جزئي خود از دريافت خسارت از پليس 
  طرح است: فرعي نيز قابل سؤال 

                                                      
 ،محـاكم صـالحه   ينتيجـه طبـق آرا  ركـار گيرنـد و د  ه قانون سالح بـ  كه مأمورين با رعايت مقررات اين صورتي در. «1

بـر آنـان وارد گرديـده باشـد، پرداخـت ديـه و        مـالي  خسارت يا شده مجروح يا و مقتول  گناهي شخص يا اشخاص بي
اي را به اين منظور اختصـاص   ساله بودجه است همه  خواهد بود و دولت مكلف جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط

 ».دمورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار ده  اده و حسبد
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طرح اسـت؟ بـر    در اعمال قواعد خطاي مشاركتي در چه فروضي قابل ديده زياناوالً: مشاركت 
تواند به نحو كامل مي ديده زيانكه  كردتوان فرضيه فرعي اول را چنين مطرح منطقاً مي ،اين اساس

  . كند فاقد نقش بوده يا به نحو جزئي ايفاي نقش در خسارت وارده نقش داشته باشد يا اصوالً
از فعاليت پليس بـراي شـمول قواعـد خطـاي مشـاركتي چيسـت؟        ديده زيانثانياً: معيار عملكرد 

اي از  اين است كه تخلف از رفتار انسان متعارف بايد به درجـه  سؤالفرعي دوم بر مبناي اين  ةفرضي
را  ديـده  زيانگر رفتار پليس (كه عمدتاً استفاده از زور و اسلحه) باشد و  شدت برسد تا بتواند توجيه

  . كندجزئاً يا كالً از دريافت خسارت محروم 
به بررسي اين دو فرضيه پرداخته است.  بخشمقاله حاضر در دو  ،با عنايت به فرضيات مطروحه

م تعلـق خسـارت و   نقش او در كاهش يا عـد  ديده، زيانفروض مختلف عملكرد  ،نخست بخشدر 
بـا   ه اسـت. شـد معيار اين عملكرد از ديد دو نظام حقـوقي ايـران و انگلـيس بررسـي      ،دوم بخشدر 

، در شودمي بيشتر در حقوق انگليس يافت ،ديدهتوجه به اينكه خاستگاه نظريه تقصير مشترك زيان
يت مـدني  در مسـئول  ديـده  زيـان به رويكرد حقوق انگليس در باب تقصـير   بخشقسمت نخست هر 

هاي قانونگذار و قضات ايران در اين خصـوص   ديدگاه ،پليس اين كشور پرداخته و در قسمت دوم
  د.شو تحليل مي

در ورود  ديـده  زيـان اين مقاله با نگاهي تطبيقي ميان حقوق ايران و انگليس، به بررسي نقش  در
پليس در ايـن خصـوص    مرتبط باقضايي  رويهاست و قوانين و  شده خسارت از سوي پليس پرداخته

قضايي و نظريات مشـورتي مـورد تحليـل، بـا مراجعـه بـه        ي. در اين راستا منبع كليه آراشود نقد مي
رساني سازمان قضايي نيروهاي مسلح و مراجعه حضوري به پژوهشكده قوه قضاييه، در  پايگاه اطالع

 تارنمـاي  از گلـيس نيـز  هاي مورد استناد در حقـوق ان  دسترس قرار گرفته است. در خصوص پرونده
  دولتي پارلمان اين كشور استفاده شده است.

  ديده زياننحوه عملكرد  .1
از حيث نحوه عملكرد او در مواجهه با پليس و  ديده زيانتقصير  در اينجا موضوع بحث،

ورود خساراتي مانند جراحت، فوت يا خسارت مالي است. بـر ايـن اسـاس و بـا مراجعـه بـه       
، در ديده زيانو پليس را در ورود خسارت به  ديده زياناركت و عملكرد توان مشقوانين مي

  .كردسه فرض مطرح 
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بـه   ديـده  زيـان چنانچه بيان شد، گـاه تقصـير    ديده (عدم تقصير پليس): . مشاركت كامل زيان1-1
ه و كـرد رابطه سببيت ميان فعل پليس و ضرر وارده را قطـع   ،طور كامل هاي است كه ب اندازه

 . شودمعافيت كامل پليس از پرداخت خسارت ميموجب 

 انگليس حقوقالف. 

ديده به نحوي است كه اساساً منجر به ايجاد رابطـه سـببيت انحصـاري     گاه عملكرد زيان
ديدگان از عملكـرد پلـيس در    شود. اين امر در حوزه زيان رفتار او و ضرر وارده به خود مي

به نحوي مطرح شد. در ايـن   2001ربي در سال پرونده اورنج عليه رئيس پليس يوركشاير غ
وسـيله كمربنـد خـود، داخـل سـلول       عنوان متهم دستگير شده بود، به پرونده، شخصي كه به

آويز كرد. دادگاه دعواي همسر متوفي را رد كرد به اين دليـل كـه    بازداشتگاه، خود را حلق
هـا  سـابقه    آنكـه آن تـك زنـدانيان بـدون     شناخت وظيفه مراقبت براي پلـيس در قبـال تـك   

ها بـراي پلـيس وجـود     بيني خطر خودكشي توسط آن خودكشي داشته باشند يا امكان پيشي
% مقصـر بـوده و مسـتحق دريافـت     100داشته باشد، عادالنه و معقول نيست. بنابراين زنداني 

  خسارت از پليس نيست. 
دعـاوي مسـئوليت    دفـاع در  ، اشاره به يكي از مـوارد ديده زيانبه تناسب بحث از تقصير 

خالي از مناسبت در بحث مسئوليت مدني پليس نخواهد بود. ايـن   ،مدني در حقوق انگليس
عـدم  «مبتنـي بـر قاعـده     ،شـود از آن ياد مـي  1»بودن فعاليت غيرقانوني«دفاع كه تحت عنوان 

بـودن فعاليـت در مقـام دفـاع      . كاربرد عنوان غيرقانونياست 2»استماع دعوايي مبتني بر فساد
توسط پليس به اين معناست كه شخصي كه در جريـان ارتكـاب اعمـالي خـالف قـانون يـا       

هاي اخالقي (مانند خودكشي) متحمل خسارت شده، حـق دريافـت خسـارت     خالف ارزش
شود اما در مـوارد  دفاع كامل محسوب مي ،همچون پذيرش خطر ،نخواهد داشت. اين دفاع

را بابـت   ديـده  زيـان . خصوصاً در مواردي كه دادگاه بخواهد شخص رودبه كار ميمحدود 
  . 3شودشبيه مي مشاركتي خطاينقض قوانين جزايي مجازات كند، بسيار به پذيرش خطر يا 

                                                      
1. Illegality 
2. Ex turpi causa non oritur actio  
3. Horsey Kirsty, Rackley Erika, Tort Law, (USA: Oxford University Press,2009)p263 
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توان در نظم  عمومي جستجو كرد. شناختن چنين دفاعي را مي رسميت دليل مهم براي به
شـود كـه حقـوق و قـانون از چنـين      امـر مـي   داليل نظم عمومي مانع از اين ،به عبارت ديگر

  .1جبران بداند فردي حمايت كرده و خسارت وارده به او را قابل
خواهان در حالت مسـتي   1998،2 سال در جنوبيساكو عليه رييس پليس ولز در پرونده 

 كـرد  خود را به بيرون پرتاب  ،دستگير شد و هنگام انتقال وي به اداره پليس از ماشين پليس
. امـا  كـرد دعـواي خسـارت اقامـه     ،و بر اين اساس عليه پلـيس  شدتحمل خسارات بدني و م

با عنايت به نظـم عمـومي و قـانوني، وي در فعاليـت      ،و رد شد زيرا طبق نظر دادگاهادعواي 
هم فرار از دسـتگيري قـانوني اسـت. نبايـد بـه شخصـي كـه در         مجرمانه شركت كرده و آن
كه خسارات ناشـي از عـدم موفقيـت در فعاليـت     اد اجازه دكند فعاليت مجرمانه شركت مي

  .كندمجرمانه خود را مطالبه 
شده بود  مجرم شناخته ،خواهان 2001،3 سال درولينو عليه ريس پليس منچستر  قضيهدر 

دانست كه وي بارها توانسته با پريدن د. پليس ميكردستگير او را پليس  1994 و در سپتامبر
هنگـامي كـه از    ،از دست پليس فـرار كنـد، امـا ايـن بـار      ،در طبقه دوماز پنجره آپارتمانش 
تا پايان عمر  ،آن ةد و در نتيجشدچار شكستگي جمجه و ضربه مغزي  ،پنجره به بيرون پريد

. طبـق رأي دادگـاه،   كرد دعواي خسارت اقامه  ،گير شد. وي بر اين اساس عليه پليس زمين
ز دستگيري قانوني توسـط پلـيس بـه خـود صـدمه      پليس در قبال شخصي كه در حين فرار ا

  مراقبتي ندارد. هيچ وظيفه زند،مي

  ايران حقوق. ب
يكـي از   ،1392مصوب  ،قانون مجازات اسالمي 473تبصره ماده  ،در نظام حقوقي ايران

دنبـال   خـوردن بـه  شـود. تير در مسئوليت مدني پليس محسوب مي ديده زيانمصاديق تقصير 

                                                      
1. Op. cit. p265 
2. Sacco v Chief Constable of South Wales [1998] EWCA Civ 843 (CA). 
3. Vellino v Chief Constable of the Greater Manchester Police [2001] EWCA Civ 1249, 
[2002] 1 WLR 218 (CA). 
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بـه آن  ممنوعه با علم به خطر يا از روي تقصير، امري اسـت كـه ايـن تبصـره      ةورود به منطق
  د. شو مي ديده زيانموجب عدم تعلق خسارت بدني به  كه اشاره كرده

در كليه موارد مذكور در اين : «داردصورت قاعده كلي مقرر مي اين قانون نيز به 537ماده 
ضـمان ثابـت نيسـت. در     ،عليـه باشـد   منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجني ،هرگاه جنايت ،فصل

مستند بـه عمـد يـا     ،مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد لكن سرايت آن ،مواردي كه اصل جنايت
بر اساس قسمت اخيـر ايـن    .»مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست ،عليه باشد تقصير مجني

د، موجـب قطـع رابطـه    شـو ه مؤثر بر تشديد و سرايت ضـرر وارده  ك ديده زيانماده، تقصير 
ديده ايجاد شـده)  تقصير زيانواسطه  بهسببيت ميان تقصير پليس و ميزان خسارت مشدد (كه 

  .شود عدم مسئوليت پليس به ميزان سرايت مي ،و درنتيجه
در  9209970908700774اي با شماره دادنامـه  ق.م.ا.ج در پرونده 537اخير ماده  فرض

. در اين قضيه، مأمور پليس با تيراندازي رسيدييد ديوان عالي كشور أت به 10/5/1392تاريخ 
برخالف قانون (تيراندازي زميني و مستقيم بـه سـوي مـتهم بـدون تيرانـدازي هـوايي قبلـي)        

د ولي نهايتاً وي موفق به فرار شد و در اثر شموجب جراحت شخص متواري از ناحيه دست 
واحـوال پرونـده    ان خود را از دست داد. دادگاه تجديدنظر با توجه بـه اوضـاع  ج ،خونريزي

مورين از اصابت گلوله به او، مصرف مسكر توسط شخص مضروب و فرار أ(عدم آگاهي م
عمد تبرئه و حكـم   شدن و ...) مأمور مقصر را از قتل شبه و عدم استمداد وي پس از مجروح

طبـق رأي دادگـاه    ،. در واقـع كرده به دست او صادر به پرداخت ديه نافذه بابت ورود صدم
تنها ميان تقصير پليس و جراحت وارده به متـوفي، پـيش از فـوت     ،تجديدنظر، رابطه سببيت

بـه دليـل تقصـير شـخص      ديـده  زيـان وجود داشته و رابطه سببيت ميان تقصير پليس و فـوت  
  قطع شده است. ديده زيان

 1كـارگيري سـالح   هقـانون بـ   12و ماده  1قانون مجازات اسالمي جديد 537ماده  جمعاز 
همـان قـانون (سـازمان     13(مأمور در صورت عدم تقصير، ضـامن خسـارت نيسـت) و مـاده     

                                                      
در كليه موارد مذكور در اين فصل، هرگاه جنايت، منحصراً مستند به عمد يا تقصـير مرتكـب باشـد، ضـمان ثابـت      . «1

مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد لكـن سـرايت آن مسـتند بـه عمـد بـا تقصـير        نيست. در مواردي كه اصل جنايت، 
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 1مسئول جبران خسارت نيست) و تبصـره   ديده، زيانپليس در فرض تقصير پليس يا تقصير 
سـالح   كـارگيري  بـه ح كه مفادي مشابه با قانون قانون مجازات جرايم نيروهاي مسل 41ماده 

، قائل بـه  ديده زيانوان در فرض استناد انحصاري ضرر به تقصير تدر اين خصوص دارد، مي
تقصـير صددرصـد    ،عدم مسئوليت پليس (اعم از مـأمور و سـازمان) بـود. بـه عبـارت ديگـر      

أمور و زيـان وارده بـه   كلي رابطه سـببيت ميـان تيرانـدازي مـ    طور  بهدر اين فرض  ديده زيان
هاي مرتبط با مسئوليت مدني پلـيس، در  نيز در پروندهقضايي  رويهكند. را قطع مي ديده زيان

ديـده را  زيـان  ،عامل انحصاري ورود خسارت تلقي شود، حسب مـورد  ديده زيانفرضي كه 
 كـرد  اره توان به سه پرونده اشنمونه ميعنوان  بهداند. مستحق دريافت خسارت از پليس نمي

و متعاقبـاً عـدم    ديـده  زيـان رابطه سببيت انحصاري ضرر به تقصـير  ر سه، كه نقطه مشترك ه
  .استتعلق جبران خسارت به وي 

مرجـع   يأدر بررسـي ر  25/4/1379وچهـارم ديـوان عـالي كشـور در تـاريخ       شعبه سي 
ه در تجديدنظر مبني بر حكم به عدم پرداخت ديه از سوي پليس به ورثه يك قاچـاقچي كـ  

درگيري مسلحانه با نيروهاي پليس در مرز كشته شـده بـود، بـه دليـل تقصـير صددرصـدي       
  شخص متوفي به شرح زير، اولياي دم را محروم از مطالبه ديه از پليس دانست:

 نيسـت  وارد نظـر  بـه  اعتراض ،عنه معترض رأي مستندات و پرونده محتويات به توجه با«
 مانـدن  جاي به و) خارجي الكلي مشروب قوطي 650( قاچاق ةمكشوف كاالي به توجه با زيرا
 سـاير  اتفـاق  بـه  مقتـول  اينكه و آن ضبط و مقتول از كالشينكف غيرمجاز سالح قبضه يك

 خـود  ،داشـته  متقابـل  تيرانـدازي  و داده نشـان  مقاومت ،دولت مأمورين مقابل در قاچاقچيان
 كـه  جـرايم نيروهـاي مسـلح    مجـازات  قـانون  24 مـاده  ذيل تبصره طبق و بوده مقصر مقتول
 المـال  بيـت  از ديـه  ،نباشـد  مهدورالـدم  يـا  و مقصـر  مجروح يا مقتول كه درصورتي گويد مي

 المـال بيـت  از ديه ،باشد مقصر خود مقتول چنانچه كه است اين مفهومش ،شود مي پرداخت

                                                                                                                             
  ».عليه باشد، مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست مجني

گونـه مسـئوليت    كارگيري سالح نمايند از اين جهـت هـيچ   مأموريني كه با رعايت مقررات اين قانون، مبادرت به به. «2
  ».جزايي يا مدني نخواهند داشت
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ــا و ــان ي ــه ارگ ــه مربوط ــه ب ــق اش ورث ــي تعل ــردنم ــي .گي ــذا عل ــا ه ــراض رد ب ــ اعت  ةدادنام
  .»گرددمي ابرام و بوده قانوني موازين با منطبق ،تجديدنظرخواسته

ي شـعبه دوم دادگـاه   أر 5/7/1379ويكم ديوان عالي كشور در تاريخ  شعبه سي نيهمچن
آن به لحاظ مقصربودن متوفي و اينكه با اقدامات خود موجبات  موجب بهنظامي يك را كه 

المـال ندانسـته،    فوت خود را فراهم كرده است، اولياء دم وي را مستحق دريافت ديه از بيت
. شخص متوفي در اين پرونده به اتهام حمل مواد مخدر با اتومبيـل خـود متوقـف    كردتأييد 

ل او جهـت مشـايعت او تـا پاسـگاه، در راه بـا      شده و بعـد از سوارشـدن مـأموران بـه اتومبيـ     
كردن مأموران از ماشين به بيرون و فراركردن نمود كه  شدن از مسير، سعي در پرت منحرف

بعد از درگيري با مأموري كه در جلو نشسته بود، با دسـتور آن مـأمور و تيرانـدازي توسـط     
 بـه ...  نظـامي  دادسـتان «ده: وفق استدالل مطروحه در اين پرونـ  مأمور ديگر، متهم كشته شد.

 ارسـال  دادگـاه  بـه  مقتـول  ديـه  تعيـين  جهت را پرونده ،نبوده مهدورالدم مقتول اينكه لحاظ
 اقـدامات  بـا  متـوفي و اينكـه   مقصـربودن  لحاظ به يك نظامي دادگاه دوم شعبه. است داشته
 از ديـه  دريافـت  مسـتحق  را وي دم اولياء است، كرده فراهم را خودش فوت موجبات خود
ت ئـ اسـت... طبـق نظـر هي    كرده صادر نظامي دادستان تقاضاي رد به رأي ،ندانسته المال بيت
 اعـالم،  مـردود  را معتـرض  اعتـراض  و شـده  صـادر  قـانوني  مـوازين  طبق دادگاه رأي ،شعبه
  .»نمايد  مي ابرام را تجديدنظرخواسته ةدادنام

اسـاس عـدم تعلـق خسـارت بـه        ،، در هر دو نظام حقوقيشودطور كه مالحظه مي همان
است كه منجر به ايجاد رابطه سببيت انحصاري ضرر  ديده زيانتقصير صددرصد   ،ديده زيان

  . كندوي را از دريافت خسارت محروم مي ،شده و درنتيجه ديده زيانبه تقصير 
هنگامي  ،وضعيت مسئوليت پليس ديده (انتساب انحصاري ضرر به پليس): . عدم مشاركت زيان1-2

تـري   عامل منحصر در ورود خسـارت محسـوب شـود از وضـعيت روشـن      ،كه مأمور پليس
 .استبحث  يكي از فروض منطقي قابلعنوان  به ،حال برخوردار است؛ بااين
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 انگليس حقوقالف. 

دفـاع پذيرفتـه   عنـوان   به مشترك خطايهايي كه در حقوق اين كشور معموالً در پرونده
 ،بنابراين اگر خطـاي خواهـان   شود.موجب خسارت خواهان مي شده است، اسباب متعددي

براي رفـع   يدفاع تواندخطاي مشترك نمي ،ي بر خسارت وارده به او نداشته باشدتأثيرهيچ 
ديده) بايـد در همـان ضـرري    بديهي است كه خواهان (زيان.  . 1دباشمسئوليت مدني پليس 

   2ده است، مشاركت كرده باشد.كركه پليس وارد 

 ايران حقوق. ب

ه كـرد از قـوانين تخطـي    ،در اين خصوص، بسته به اينكه آيا پليس حين ورود خسـارت 
 ديده زيانمسئول جبران خسارت  ،شخص مأمور يا سازمان پليس ،باشد يا خير، حسب مورد

سالح، در اين فـرض بـه جهـت     كارگيري بهقانون  12خواهند بود. وفق مفهوم مخالف ماده 
كامـل بـر عهـده    طـور   بهكامل ميان رفتار پليس و ضرر وارده، مسئوليت وجود رابطه سببيت 

، طبـق  ديـده  زيـان گيرد. همچنين در صورت عدم تقصير مأمور و عدم تقصير مأمور قرار مي
  مسئول جبران خسارت خواهد بود.  ،اين قانون، سازمان پليس 13ماده 

 دادگـاه نظـامي يـك در تـاريخ     200506طبـق مفـاد دادنامـه شـماره      ،در اين خصـوص 
ــده    ،24/8/1391 ــه سرنشــين و رانن ــدازي از فاصــله نزديــك ب ــه دليــل تيران ــأمور پلــيس ب  م

قـاپي صـورت گرفـت و     موتورسيكلت كه پس از توقف موتورسيكلت مشكوك بـه كيـف  
فقره ديه كامل و  ، محكوم به پرداخت يكشدشدن راننده  منجر به فوت سرنشين و مجروح

عمل پليس در اين حادثه بـه   ،. به عبارت ديگرشدديه جراحات وارده به مجروح اين حادثه 
  منتسب به آن است. ،نحوي صورت گرفته كه كل خسارات

اداره كل حقوقي سازمان قضايي نيروهـاي مسـلح    777/34/7نظريه شماره  طبق همچنين
فاقد كاله  كردن موتورسوار متخلف نظور متوقفم ، مأمور پليسي كه به10/7/1384به تاريخ 

خـوردن   راكـب موتـور، موجـب بـرهم     نامه، با گذاشتن دست خود بـر شـانه   ايمني و گواهي

                                                      
1. Horsey Kirsty, Rackley Erika, op. cit. p269 
2. Steele Jenny, Tort Law (USA: Oxford University Press,2007) p479 
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عملي برخالف مقـررات انجـام داده    ،خوردن و فوت وي شد زمين ،تعادل وي و متعاقب آن
رسـيكلت  موتو كـه مـورد مشـكوكي هـم از راكـب       حتي درصـورتي  ،است. در فرض مسئله

شـده، بـرخالف مقـررات بـوده و      نامبرده به شرحي كه اشاره  كردن  توقفمشد،  مي  مشاهده
به همين  است.علت تامه حادثه  ، زدن تعادل راكب موتورسيكلت توسط مأمور انتظامي برهم

تنهــا پلـيس مســئول جبــران خسـارت وارده اســت و هــيچ بخشـي از آن منتســب بــه     ،جهـت 
  نيست. ديده زيان

در اين موارد در هر دو نظام حقوقي، رابطه سببيت انحصـاري ميـان رفتـار      اني ديگربه بي
تعلـق كـل خسـارت بـه       آيـد كـه نتيجـه آن،   پليس و خسـارت وارده بـه وجـود مـي     بار زيان
   .است ديده زيان
بحـث از فـروض مشـاركت     ):ديـده و پلـيس   ديده (جمـع تقصـير زيـان    . مشاركت جزئي زيان1-3
-هر دو مرتكب تقصـير مـي   ديده زيانشود كه مأمور پليس و در جايي پيچيده مي ديده زيان

شوند. اين فرض كه بسياري از موارد خسارات را خصوصاً در جريان تيرانـدازي در حقـوق   
  بيني نشده است. در قوانين خاص پيشدهد، ايران به خود اختصاص مي

 انگليس حقوقالف. 

در صـورت مشـاركت    ديده زيان، »مشترك تقصير«ه طبق نظري ،سابقاً در حقوق انگليس
اما امروزه از ايـن دفـاع    1كلي محروم بودطور  بهدر زيان وارده به خود، از دريافت خسارت 

شود بلكـه بـراي كـاهش خسـارتي كـه      استفاده نمي ديده زيان يبراي رد كامل و كلي دعوا
بنـابراين دفـاعي جزئـي    شـود.   يبپردازد اسـتفاده مـ   ديده زيانپليس در مقام پرداخت بايد به 

هاي متعارف براي امنيت خود برنداشـته   گام ،شود؛ خصوصاً زماني كه خواهانمحسوب مي
   .)2شودو اين خطا موجب ورود خسارت به وي مي

هاي انگليس بر ايـن اسـت كـه نسـبت تقصـير خواهـان و        رويه دادگاه ،در اين خصوص
كند. به ديگر سخن، اينكه طرفين به چه نسبت در خسارت بار پليس را بررسي ميعمل زيان

                                                      
1 Elliott Catherine, Quinn Frances, Tort Law,(England: Pearson Education Ltd,2009)p116 
2 Horsey Kirsty, Rackley Erika, op. cit. p267 
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مثال در طور  بهخواهد بود.  ديده زياناند، مؤثر بر ميزان كاهش خسارت وارده دخالت داشته
پليس در تعقيب اتومبيل شخصي كـه   2000 سال درنلسون عليه رئيس پليس كامبريا پرونده 

بـه دليـل ترمـز ناگهـاني      ،تحـت تعقيـب بـود   با اتومبيل مشابه آن به دليـل سـرعت زيـاد     قبالً
خواهان، با اتومبيل وي تصادف كرد و موجب خسارت مالي و آسـيب جزئـي جسـماني بـه     
وي شد. دادگاه ضمن تشخيص وظيفه مراقبت براي پليس در قبال اشخاصي كـه در تعقيـب   

بـه   و كـرد % عنـوان  25دخالتي ندارند، ميزان تقصير مشترك خواهـان در ترمـز ناگهـاني را    
 . كرداو را از دريافت خسارت محروم  ،همين ميزان

، 2004در سـال   دايفـد  پلـيس  عليـه  پاركينسـون ديگـري موسـوم بـه پرونـده      در پرونـده 
زد در اثر تصادف با اتومبيل پليس به باريكي قدم مي ةخواهان وقتي در حالت مستي در جاد

رانندگي مأمور پليس، دچار جراحات شديدي شد و بر اين اسـاس عليـه پلـيس اقامـه دعـوا      
د، خواهـان مسـت   كـر تأييـد  آن را طبق رأي دادگاه نخستين كه دادگاه تجديدنظر نيز  .كرد

بينـي   پـيش  سـت ايب ميمتوجه حضور اتومبيل نشد، ولي مأمور پليس نيز  ،بود و به همين دليل
امكـان حضـور    ،اي كـه پـر از سـاختمان اسـت، در آن وقـت از شـب      كرد كه در منطقـه مي

را  ديـده  زيـان % 35% پليس و 65شخص پياده در خيابان وجود دارد. دادگاه در اين پرونده، 
  مسئول دانست.

 به اين امـر پرداختـه اسـت.    1نيز در ماده  1945قانون اصالحي حقوق (خطاي مشترك) 
% مشـاركت  100توانـد  اي است كه خواهان هرگز نمي گونه فاظ قانونگذار در اين قانون بهال

در اثـر خطـاي    ديـده  زيـان  به خسارت وارداز در خطا كرده باشد چرا كه بيان داشته: بخشي 
در  ، وقتـي . بـرخالف قـانون مزبـور   استوي و بخشي در نتيجه خطاي فاعل زيان وارد شده 

كـرد.  رد اقـدام بـه خودكشـي    بدر بازداشت پليس به سر مي ،ريوز شخصي به نام 2001سال 
% مقصـر دانسـت و بازمانـدگان وي را از دريافـت خسـارت      100وي را  ،دادگاه تجديـدنظر 

پلـيس و زنـداني هركـدام بـه ميـزان       ،. اما طبق نظر مجلس اعيان در اين پرونـده كردمحروم 
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تشخيص داده بود كه ممكن است وي  ،% مقصر بودند زيرا پزشك مستقر در اداره پليس50
  . 1خودكشي كند

 ايران حقوقب. 

توان قاعـده  در حقوق ايران در اين فرض از قوانين خاص مرتبط به مسئوليت پليس نمي
تـوان  سالح نيز تنهـا مـي   كارگيري بهقانون  13. از مفهوم مخالف ماده كردخاصي استخراج 

سازمان ناجا مسئول جبران خسـارت نخواهـد   ، ديده زيانفهميد كه در فرض تقصير مأمور و 
ده شـ مسئوليت به چه نحـو اسـت، مشـخص ن    ،بود ولي اينكه آيا مأمور مقصر است و دركل

  . كرداست. لذا ناگزير بايد به قوانين عام مراجعه 
تخلـف از   ،واقع در غالب موارد در جريان امري همچون تيرانـدازي كـه هـم پلـيس     در
مرتكب تقصير شده باشـد، مصـداقي از اجتمـاع سـبب و      ديده زيانهم شخص  كند، قوانين 

يابد: پليس به دليل اينكه خسارت مستقيم ناشي از فعل او (تيراندازي) است، مباشر تحقق مي
(با اثبـات عـدم   است مباشر تلقي شده و مسئوليت او طبق قانون مزبور بر مبناي فرض تقصير 

بـه نحـو غيرمسـتقيم و بـه نحـو       ديـده  زيـان مـا  ) اشـود تقصير مأمور، وي از مسئوليت مبرا مي
كنـد و مسـئوليت او در   سبب ورود خسـارت بـه خـود را ايجـاد مـي      ،تسبيب، با اعمال خود

. پيش از تصويب قانون مجازات اسالمي جديـد  باشدصورتي است كه مرتكب تقصير شده 
مباشر ضـامن   قانون مدني  در اجتماع سبب و مباشر، 332، طبق قاعده مستنبط از ماده 1392
توان دريافـت  هاي گذشته مي مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد. با تحليل آرا در سال بود

ها در مصاديق متعددي كه بـر مبنـاي ايـن فـرض طـرح       كه به دليل وجود اين قاعده، دادگاه
 هـا   آناند چرا كه از ديـد  نداده ديده زيانشده، هرگز حكم به تقسيم مسئوليت ميان پليس و 

ضامن كليـه خسـارت وارده بـه خـود در اثـر تيرانـدازي بـود كـه          ديده زيانتنها در صورتي 
پليس مسـئول   ،. در ساير مواردكندشد كه او را اقوي از مباشر (پليس) مرتكب تقصيري مي

                                                      
1. Horsey Kirsty, Rackley Erika, op. cit. p271 
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ديـوان عـالي كشـور     يتـوان بـه نحـو عملـي در آرا    % شناخته شده است. اين امر را مي100
  .كردمالحظه 

بـه تـاريخ    9009979165900316دادنامـه شـماره    ،ودوم ديـوان عـالي كشـور     شعبه سي
، نقـض  ديده زيانرا به دليل تقسيم مسئوليت با عنايت به درجه تقصير پليس و  15/12/1390
خـودرو حامـل    ة. طبق مفاد اين پرونده، در درگيـري ميـان پلـيس و قاچاقچيـان، راننـد     كرد

مشروب الكلي قاچاق، بعد از دو مرحله عدم توجـه بـه دسـتور پلـيس، بـه دنبـال تيرانـدازي        
تقصـير  تأثير . طبق نظر كارشناس اسلحه، ميزان باختو جان  تير خورد ،پليس داخل اتومبيل

% برآورد شد كه با عنايت بـه  15 ،% و نقش پليس در ايراد خسارت85متوفي در بروز حادثه 
شـد. بـه نظـر    المال پرداخت مـي  % از ديه كامل بايد توسط بيت15خلف مأمور پليس، عدم ت

هـاي حقـوقي سـازگار    بندي تقصير متـوفي بـا معيـار    تعيين درجه ،قضات ديوان عالي كشور
، يـا  شـود % مقصر بوده كه منجر به عدم تعلـق ديـه بـه وي مـي    100واقع متوفي يا  درنبوده و 
 ديـده  زيـان المال پرداخت شود. در ايـن پرونـده   بيتاز بايد اش  هتقصير بوده كه دي كامالً بي

ثير تقصير او در بروز خسارت، اقوي از مباشر (مـأمور پلـيس)   أسبب به دليل ميزان تعنوان  به 
  .يستبوده و مستحق دريافت خسارت ن

درصد در وقـوع حادثـه نقـش     15واقع پليس به ميزان  دررسد، باوجود اينكه مي نظربه  
، ديوان عالي كشور با توجه به قواعد موجود استته و نظريه كارشناس نيز مؤيد اين امر داش

 ،. در واقـع كـرد درستي رأي صادره بر مبناي درجه تقصير را نقـض   در زمان صدور رأي، به
وجود  ديده زياناي كه پيش از تصويب قانون مجازات اسالمي جديد در زمينه تقصير  قاعده

اي اسـت  وان در نقض حكم دادگاه تالي قرار گرفت، يادآور قاعـده داشت و اساس رأي دي
عمل ميـان   تأثيربندي از حيث ميزان  شد و درجهكه سابقاً در نظام حقوقي انگليس اعمال مي
با توجـه بـه قواعـد موجـود پـيش از       دانان  حقوقعاملين زيان وجود نداشت. حتي برخي از 
عيت مسئوليت را بر تعـداد واردكننـدگان زيـان    تصويب قانون جديد مجازات اسالمي با قاط

  . 1هستند ديده زيانقائل به مسئوليت مساوي ميان پليس و  ،تقسيم كرده و در اين فرض

                                                      
 84)ص1378، (46سياسي (دانشگاه تهران)، شمارهوعلوممجله دانشكده حقوق» ديده تقصير زيان«جنيدي لعيا، . 1
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ي پس از تصويب قانون جديد مجـازات  يها اين، در صورت طرح چنين پرونده باوجود 
توان تقسيم مسئوليت بين پلـيس و  گرفته در آن، در اين موارد مي اسالمي و تغييرات صورت

: اصل بر تساوي مسئوليت اسـت  پذيرفتماده مقرر است، در كه  نحوي به را مقصر ديدة زيان
تقسـيم   دانـان،  حقـوق اگرچـه بـه عقيـده يكـي از      .1متفـاوت باشـد   هـا    آنعمـل   تأثير مگر 

رو  يص روبـه عمل با اشـكاالت عملـي در تشـخ   تأثير تقصير يا ميزان تأثير مسئوليت به نسبت 
رسـد ايـن   ،اما به نظر مي2نمايدبوده و آن را دستخوش نظر شخصي كارشناسان و قضات مي

تقصـير يـك شـخص     تـأثير تر بوده و مانع از تحميل خسارت به ميزان بيشتر از  معيار عادالنه
نخسـت بايـد    ،در تقسـيم مسـئوليت   دانـان،  حقوق. مضاف بر اينكه به عقيده يكي از شودمي

ثير عمـل  أو در صـورت عـدم امكـان تعيـين تـ      شـود مشـخص   ديـده  زيـان ثير عمـل  أميزان ت
   3توان حكم به تساوي داد.هركدام، مي تأثير يا تساوي  ديده زيان

بنابراين با عنايت به قوانين و رويه امروزي در حقوق هر دو كشور، در فرضي كه پلـيس  
هـا   آنعمل، به تأثير ر به ميزان ، ضركنندجزئاً مشاركت  ،هر دو در ورود ضرر ديده، زيانو 

 .شودبه اين ميزان از دريافت خسارت محروم مي ديده زيانمنتسب بوده و 

  در زيان وارده   ديده زيانمعيار عملكرد . 2
در قالـب قاعـده فقهـي     ديـده  زيانعالوه بر پذيرش مبناي فقهي تقصير  ،ايران حقوقدر 

 ةلحاظ زمان ايجـاد، بـه قبـل از زمـان ايجـاد قاعـد      به دانان  حقوقكه به عقيده برخي » اقدام«
ديـده بـا انجـام    وقتـي زيـان   ،و طبق اين قاعده4گردددر حقوق انگليس برمي مشترك تقصير

را احترام آنچه  شود،اقداماتي به نحو آگاهانه، موجب ورود زيان توسط ديگران به خود مي
مسـئول جبـران كامـل     ،عامـل زيـان   ،متعلق به خود است از بين برده و درنتيجه از اين بابـت 

                                                      
  231اهللا،پيشين،ص صفايي سيدحسين و رحيمي، حبيب. 1
  206ص).1390ميزان نشر: تهران( ،)تطبيقي نگرش با(مدني مسئوليت بختيار، عباسلو .2
 مجلـه  »كـامنال  و اسـالمي  حقوق در مدني مسئوليت بر ديده زيان تقصير  تأثير تطبيقي مطالعه«  عليرضا، اسماعيلي پور. 3

  25ص)1392( ،7 شماره اسالمي، حقوق و فقه
  86ص)1391( ،57 شماره قضايي، حقوق هايديدگاه فصلنامه »مدني مسئوليت بر ديده زيان فعل اثر« محمود كاظمي. 4
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با تصويب قانون مجازات اسالمي جديـد در   طور كه بيان شد، همان ..1خسارت نخواهد بود
در قالـب مـاده    ديده زيان مشترك تقصير، مبناي حقوقي محكمي نيز براي قاعده 1392سال 
تعبيـري  د كـه طبـق آن، در صـورت اسـتناد انحصـاري جنايـت (بـه        شاين قانون ايجاد  537

) خسارتي به وي تعلق نخواهد گرفـت. بـه   ديده زيانعليه (  خسارت) به عمد يا تقصير مجني
و  ديـده  زيـان انحصـاري نباشـد، خسـارت وارده ميـان      ،كه اين استناد ديگر سخن درصورتي

  .شوداز دريافت بخشي از خسارت محروم مي ديده زيانعامل زيان تقسيم شده و 
تواند بر كاهش يا عـدم مسـئوليت   ديده ميي كه تقصير زيانأثيرتعالوه بر  راستادر اين 

مشــخص، طــور  بــهمــدني پلــيس داشــته باشــد، ازآنجاكــه در بحــث تيرانــدازي در حقــوق، 
 ديـده  زيانيكي از شرايط پرداخت خسارات توسط سازمان پليس را عدم تقصير  ،قانونگذار

يكـي از اركـان اعمـال قاعـده      يده،د زيانرفتار  بودنداند و در حقوق انگليس نيز تقصيرمي
توسـط سـازمان    ديـده  زيانتواند مؤثر بر جبران خسارت مي ديده زيان، بحث از تقصير است

هـاي مختلفـي    در ايـن مـورد داراي طيـف    ديده زيانپليس تلقي شود. مضاف بر اين، تقصير 
در . شـود تواند منجر به عدم جبران خسارت توسط پليس يا كـاهش ميـزان آن   است كه مي

-مـي بررسـي   ديـده  زياندر اعمال قواعد مشاركت  ديده زيانمعيار عملكرد ، پيشِ رو بخش

  .شود

 انگليس حقوق. 2-1

يكـي از اركـان   ، اعمال مراقبت معقول و متعارف براي امنيت خود توسط خواهـان  عدم
. در اين خصوص نياز شوددر حقوق اين كشور محسوب مي مشاركتي تقصيراجراي قواعد 

در خصـوص   ..2دعوا وظيفه مراقبت خواهـان را ثابـت كنـد    ةخواندعنوان  بهنيست كه پليس 
نـد كـه   ر دا بيشتر تمايـل  ،تر بوده و قضاتها شخصي رويكرد برخي دادگاه ،مشترك خطاي

در اين راستا  .(.3معقول است يا خير ،آيا اين رفتار در اين شرايط براي اين خواهان مشخص

                                                      
  221ص).1389سمت،:تهران( ،2ج ،)2مدني بخش( فقه قواعد سيدمصطفي، داماد محقق. 1

2. Stuhmcke Anita, Essential Tort Law, (UK:Cavendish Publishing Ltd,2001)p68 
3. Harpwood Vivienne, Modern Tort Law,(USA: Cavendish Publishing Ltd,2009)p414 
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حتي اگر رابطه سببيت هم وجود داشته باشد ولي خواهان از ريسك و خطـر آگـاه نباشـد و    
 خطـاي تـوان قائـل بـه وجـود     نتوان انتظار داشت كه وي از وقوع آن پيشـگيري كنـد، نمـي   

، شخصي كه 1990در سال  منچستر پليس عليه كركهاممثال در پرونده طور  بهبود.  مشترك
، با توجه به حاالت رواني خود (با توجه به ابتالي كرددر سلول بازداشتگاه پليس خودكشي 

وي به افسردگي و سابقه اقدام به خودكشي و تـذكري كـه همسـرش هنگـام انتقـال وي بـه       
دي بـا  تـوان از فـر  موران پليس داده بود) به نحو متعارف رفتار كـرده و نمـي  أبازداشتگاه به م

. درنتيجـه  كنـد چنين وضعيت رواني انتظار داشت كه از وقوع خسارت به خـود جلـوگيري   
  . 1وي مرتكب تقصير مشترك با پليس مقصر نشده است

در  ،واحــوال هــر پرونــده اوضــاع ،در حقــوق ايــن كشــور شــودكــه مالحظــه مــي چنــان
  كند. از فعل پليس، نقش مهمي ايفا مي ديده زيانمقصرشناختن 

 ايران قوقح. 2-2

نقـض   ،اي، معيـار تقصـير پلـيس   با عنايت به قواعد مسئوليت مدني در باب تقصير حرفـه 
 ،سـالح  كـارگيري  بـه نمونه در زمينـه  عنوان  به. استمقررات قانوني مربوط به فعاليت پليس 

سـالح ذكـر شـده و درنتيجـه بـه لحـاظ احـراز         كـارگيري  بهتفصيل در قانون  اين وظايف به
  . شودايجاد نميشكل جدي م ،تقصير مأمور

سه رويكرد متفاوت  ،دهد كه قضات درعملقضايي در اين زمينه نشان مي يبررسي آرا
تفسـير   سـپس سـه رويكـرد و    بررسي ايـن ند. دار ديده زيانبر مبناي تقصير و نحوه عملكرد 

  .آيددر پي ميمورد نظر 
پرداخته  ها آنهاي مرتبط با اين امر كه در ذيل به  با بررسي پرونده تفسير مضيق قانوني: .الف

توانـد  مـي   آنمواردي كـه ارتكـاب    ،توان دريافت كه به عقيده برخي قضاتشده است مي
 در قـانون سـالح   كـارگيري  بـه تلقي شود، همان مـواردي اسـت در قـانون     ديده زيانتقصير 

كـارگيري سـالح    از بـه در اين رويكـرد، از مـوارد جـو    ،به عبارت ديگر است. شدهتصريح 

                                                      
1. Harpwood Vivienne, Principle of Tort Law,(UK: Cavendish Publishing Ltd,2000)p129 
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 ديـده،  زيـان . بنابراين موارد تقصـير  شودپي برده مي ديده زيانتوسط پليس، به موارد تقصير 
 .استمحدود به عناوين خاص موجود در قوانين 

كـارگيري   به قـانون بـه   ديده، زيانقاضي براي احراز تقصير يا عدم تقصير  ،بر اين اساس
مجــاز بــه اســتفاده ســالح در مــورد  ،كــه پلــيسرا ســالح مراجعــه كــرده و تنهــا اشخاصــي 

اداره كل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز با ارائه نظريه  داند.ست، مقصر ميها آن
اصــل بــر عــدم «بــا ايــن عبــارت كــه  19/9/1391در تــاريخ  43571/34/7مشــورتي شــماره 

كه در قانون احصـا   جز موارد ضروري و استثنايي سالح توسط مأموران است به كارگيري به
داستان شده و تيراندازي بـه سـوي متهمـان بـه جرايمـي غيـر از        ، با اين گروه هم»شده است

موارد مندرج در قانون (مانند قتل، جرايم منافي عفت، نگهدارندگان مشروبات الكي، سارق 
    داند.هاي روانگردان و ....) را موجب مسئوليت پليس مي كنندگان قرص ساده، توزيع

سالح بـه   كارگيري بهداليلي همچون لزوم تفسير مضيق قانون  ، شاملستدالل اين گروها
. اين قاعـده كـه در   است »اليبطل دم المسلم«موارد مصرح در قانون و استناد به قاعده فقهي 

شود، يك قاعده فقهي اصطيادي است كـه عمـدتاً   نيز ياد مي» قاعده طل«عنوان  بهفقه از آن 
عنـوان   بهشده است. كاربرد اين قاعده در جايي است كه شخص معيني  در بحث ديات ذكر

 ،شود و لذا براي هدرنرفتن خون مسلمان با اعمال ايـن قاعـده  قاتل يا ضامن ديه شناخته نمي
بـا   يكـي از نويسـندگان حقـوقي،     .1شـود مـي  ديـده  زيـان المال مسئول جبـران خسـارت    بيت

ترين مبنا را قاعـده طـل دانسـته و در     المال، مهميتبرشمردن چند مبنا براي پرداخت ديه از ب
وجـود مصـلحت اجتمـاعي را مبنـاي پرداخـت        موردي همچـون تيرانـدازي توسـط پلـيس،    

توانـد بسـته بـه    عالوه، با وجود اينكه ارتكاب هر جرم مي به ..2داندالمال مي  بيت ازخسارت 
 ةبـودن سـالح مـورد اسـتفاد     به دليل خطرناك كند،خطري را متوجه جامعه  ،عوامل مختلف

پليس، تنها در مواردي كه خطر جرم ارتكابي بيشـتر از اسـتفاده از سـالح باشـد، قانونگـذار      
  دهد.اجازه استفاده از آن را به پليس مي

                                                      
 174ص).1386سمت،: تهران( ،)جزا حقوق بخش( فقه قواعد عباسعلي، زنجاني عميد. 1

  83ص)1384( ،5 شماره حقوق، و فقه مجله»ديه پرداخت در المال بين مسئوليت قلمرو« حسينعلي،  باي. 2
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كه در ايـن قـانون دو نـوع معيـار بـراي       دهدنشان ميموارد مذكور در اين قانون بررسي 
   1وجود دارد: ديده زيانتقصير 

: متجـاوز بـه   اسـت ، اساس تقصير ديده زياننوع و عنوان اتهام  ،كه مطابق آن اولي معيار 
شـده، عبـور    بنـدي  جان مأمور يا اسلحه مأمور، جان ديگـري، امـاكن انتظـامي، امـاكن طبقـه     

غيرمجاز از مرز، سرقت، قطع طريق، ترور و تخريب و انفجار و فرار متعاقـب ارتكـاب ايـن    
  اعمال. 
مدنظر قانونگـذار قـرار گرفتـه اسـت:       ،ديده زياننظر از نوع اتهام  ي كه صرفدوم معيار

نقليـه   فرار از بازداشتگاه يا زندان (ابتدائاً يا در حال انتقال) و حمل افراد متواري توسط وسيله
نظر از نوع اتهام يا عنوان كيفري محكوميـت شـخص متـواري     صرفها   آنانگاري  كه جرم

شـدن رفتـار    در تقصـيرتلقي   ر در اينجا برخالف مـورد اول، صورت گرفته است. به بيان ديگ
نقليه) تفاوتي ندارد كه شـخص متـواري بـه     شدن از زندان يا توسط وسيله (متواري ديده زيان

 دربرخواهدتري را  عناوين وسيع ،چه اتهامي در بازداشت بوده و درنتيجه نسبت به مورد اول
  .گرفت

چـرا كـه در بيشـتر مـوارد در      ،ي بسياري را مثال زدهاتوان پروندهبراي اين رويكرد مي
طـور   بـه . شـود صادره مشاهده مـي  يرد پاي اعمال اين معيار در آرا ديده، زياناحراز تقصير 

، سه آن را ابرام كردكه ديوان عالي كشور  91/947/14اي به شماره دادنامه نمونه در پرونده
شوند و مأموران پليس بـا ايـن تصـور كـه     مينفر براي خريد مواد مخدر به اتومبيلي نزديك 

را كه پس از سوارشـدن بـه اتومبيـل خـود، سـعي در      ها  آن ،اين اشخاص قصد سرقت دارند
موجب فـوت  ها  آنتيراندازي يكي از مأموران به سوي اتومبيل  ند.دكرتعقيب  ،فرار داشتند

يراندازي كرده بود ت، د. طبق رأي صادره، مأموري كه خارج از مأموريتشسرنشين اتومبيل 
به اين دليل كه قصـد سـرقت نداشـته     ديده زيانبه پرداخت ديه محكوم شد. در اين پرونده، 

فرار بعد از انجام سرقت،  ،كارگيري سالح بلكه قصد خريد مواد مخدر داشت و در قانون به

                                                      
  گران و نويسندگان قانون مزبور سابقه ندارد. تحليلبندي در ميان  چنين تقسيم. 1
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گنـاه  بـي  ،شود و در اين قضيه سرقتي رخ نـداده اسـت  كارگيري سالح محسوب مي جواز به
  ناخته شد. ش

 مـأمورين  ،كـه طبـق مفـاد آن   كرد اي مشاهده توان  در پرونده ديگر اين امر را مي نمونه
 7/5 ،داشـت  سرنشـين  نفـر  يـك  و راننده يك كه مزدا وانت دستگاه يك از انتظامي نيروي
 سـوق  پاسـگاه  طـرف  بـه  او خود رانندگي به خودرو با را متهم و كرده كشف ترياك كيلو
 دوداشت  قصد ،مارپيچي حركت انجام و نامأمور دستور از سرپيچي با راه در راننده .دادند
 بـه  مـتهم،  نكـرد  متوقـف  راسـتاي  در. ندك بودند پرت سوار وانت باالي در كه را مأمور نفر

 مـذكور  اخطـار  بـه  مـتهم  امـا  شـليك كـرد   ييهوا تير ،ديگر مورأم  ن،امورأم از يكي دستور
 بـه  نظـامي  دادسـتان  .او را كشـت  و كـرد  تيرانـدازي  او سوي به ناچار ،مورأم .نكرد توجهي
 ارسـال  دادگـاه  بـه  مقتـول  ديـه  تعيين جهت را پرونده ،نبوده مهدورالدم ،مقتول اينكه لحاظ
 خـود  اقـدامات  بـا  اينكـه  و متـوفي  مقصـربودن  لحاظ به ،يك نظامي دادگاه دوم شعبه. كرد

 به رأي و ندانست المال بيت از ديه دريافت مستحق را وي دم ياوليا ،شد خود فوت موجب
گرفـت مبنـي    قـرار  دم اولياي اعتراض مورد امر اين .كرد صادر نظامي دادستان تقاضاي رد

 ،اي نبود كه متوفي مهدورالدم محسوب شود.  درنهايـت  بر اينكه ميزان مواد مخدر به اندازه
و رد ادعـاي   ديـده  زيـان بـا احـراز تقصـير     5/7/1379 تـاريخ  در كشور عالي ديوان 31 شعبه

   .كرد ابرام را تجديدنظرخواسته 177/79 شماره دادنامه  اولياي دم،
 در و انـد نمانـده  وفـادار  چنـدان  نيـز  خود معيار به مواردي در رويكرد اين به قائلين البته
 سـاير  گـرفتن  ناديـده  بـه  منجـر  حتـي  گـاه  اتهـامي، عنـوان    بـه  توجـه  در افراط ،موارد برخي

كـه   9209970910100089اي به شـماره دادنامـه    است. در پرونده هدش نيز قانوني معيارهاي
ن پلـيس بـا   ا، مأموررسيدوهشتم ديوان عالي كشور  ييد شعبه بيستأت به 8/3/1392در تاريخ 

 شحكم مأموريت براي دستگيري شخصي به اتهام بدهكاري وي به شخص ديگر، بـه منـزل  
بـا چـاقو بـه     ،منظـور فـرار   بـه او پـس از اينكـه   . نددشجه اما با مقاومت او موا كردندمراجعه 

كـه   كـرد به سـمت وي تيرانـدازي    ،، يكي از مأموران براي دفاع از خودكردموران حمله أم
مـأمور را بـه دليـل احـراز دفـاع مشـروع، از        ،. دادگـاه در رأي خـود  شدوي  مرگمنجر به 
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مستحق دريافـت ديـه از    ،گناهيرا به دليل بي ديده ، زيانحال و درعين دانست امسئوليت مبر
  .دانستالمال بيت
واقع مشخص نيست كه چرا مرجع صـدور رأي در ايـن  پرونـده بـراي جـواز عمـل        در 
، عنـوان اتهـامي   ديـده  زيانكند و براي احراز تقصير از معيار دفاع مشروع استفاده مي ،مأمور

واعد عام دفاع مشروع كه دفاع مشروع . ضمن اينكه حكم موجود در قكندلحاظ ميوي را 
كلـي اسـت و اساسـاً در    طـور   بـه مبتني بر سقوط ديه  ،گيردبا استفاده از سالح را نيز دربرمي

رسـد و وفـق نظـر    نوبت به معيار ديگري نمـي  كند،موردي كه قاضي دفاع مشروع را احراز 
دفـاع مشـروع در برابـر    ، تنها درمورد قانون مجازات جديد 156ماده  3قانونگذار در تبصره 

  شود.المال پرداخت مي  ديه وي از بيت ،مهاجم ديوانه
اي بـا  مثـال در پرونـده  طـور   بـه  شـود. ديگري نيز ديده مي ياين رويكرد دوگانه در آرا

ويكـم ديـوان عـالي     شـعبه سـي   در 18/7/1383موضوع حمل كاالي قاچـاق كـه در تـاريخ    
سـعي در فـرار داشـت     ،عمدي با اتومبيل پليس با ايجاد تصادف ديده زيان، طرح شدكشور 

راننـده   ،و درنتيجـه كـرد  تيرانـدازي   ، كردن اتومبيل كه پليس با رعايت قانون، براي متوقف
اما چون پس از توقف و تفتيش اتومبيل  كشته شداتومبيلِ مشكوك به حمل كاالي قاچاق، 

دار پرداخـت   عهـده  ،پلـيس شد اتومبيل وي خالي از بار قاچاق بوده، سـازمان  وي، مشخص 
 ،توجـه ويـژه شـده اسـت     ،سـالح  كـارگيري  بهقانون  6د. در اين پرونده نيز به ماده او شديه 
گنـاهي  حمل بر بي ،اين ماده، صرف عدم كشف محموله قاچاق )الف(بند  طبقكه  طوري به

مـاده   )ب(رسد بر اساس همين رويكرد و با عنايت به بند . اما به نظر ميسته شددان ديده زيان
مصـداق تقصـير   بايسـت  ميدر ايجاد تصادف عمدي با اتومبيل پليس،  ديده زيانعملكرد  6

 ستبايميسالح، ن كارگيري بهمور در أو با توجه به عدم تقصير مشد  ميمحسوب  ديده زيان
ضيقي اگرچه به عقيده كساني كه آن گرفت. چنين رويكرد متعلق مي ديده زيانخسارتي به 
هـايي از ايـن دسـت،    اند، با جلـوگيري از هـدررفتن خـون مسـلمانان و مصـلحت     را پذيرفته

ـ اما به نظر مي كندعدالت را تا حدي تأمين مي قـانون بـه داليـل زيـر     رّرسد صرف اعمال م، 
  :اتكا نخواهد بود چندان قابل عاري از ايراد محسوب نشده و در اين زمينه



1395 زمستان، دهمهف، شماره پنجم، سال خصوصيفصلنامه پژوهش حقوق  30

در معيارهاي قانونگذار براي جواز استفاده مأمورين از سالح (در برخي  دودستگي: اوالً
اتهامي) واجد منطق واحـدي  عنوان   بهاتهامي و در مواردي عدم توجه عنوان  بهتوجه صرف 

. بـاوجود اينكـه برخـي نويسـندگان     كنـد ديـدگان ايجـاد مـي   نبوده و نوعي تبعيض بين زيان
سـالح در مـواردي كـه شـخص از طريـق پلـيس بـه نحـو قـانوني           يريكـارگ  بهدرمورد حق 

يكـي از  عنـوان   بـه اين امر در قانون صريحاً 1ترديد دارند  كند،بازداشت شده و اقدام به فرار 
. بـا اعمـال ايـن معيـار درعمـل ممكـن اسـت        است كارگيري سالح ذكر شدهموارد جواز به

تقصـير وي (فـرار از   تـأثير  ده باشـد امـا   فردي به دليل عدم پرداخت مبلغي پول بازداشت شـ 
اي كـاال يـا مـواد    بازداشتگاه) در عدم تعلق خسارت به او، تفاوتي بـا يـك قاچـاقچي حرفـه    

اي از اهميت رسيده كه قضات سـازمان  مخدر نخواهد داشت. اين تبعيض، درعمل به درجه
 كـارگيري  بـه سال از تصويب قـانون   18شدن قريب به قضايي نيروهاي مسلح باوجود سپري

: كردنـد سالح، از اداره كل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اين خصـوص سـؤال   
 مراجـع  بـه  انتقـال  حـين  در يـا  و بازداشـتگاه  از خدمت از فرار ولو جرمي هر به متهمي اگر«

 بـه  تيرانـدازي  بـه  مجـاز  ،سـالح  كارگيريبه قانون نظر مورد مأموران آيا كند، فرار ربط ذي
اداره كـل حقـوقي سـازمان قضـايي نيروهـاي مسـلح نيـز در نظريـه          ؟»باشـند مـي  آنان سوي

» 5« بند اجراي در: «كردچنين اظهارنظر  24/8/1391به تاريخ  40600/34/7مشورتي شماره 
 از زنـداني  يـا  شـده بازداشـت  شـخص  كـه  درمـوردي  سـالح،  كـارگيري بـه  قـانون ) 3( ماده

 يـا  دسـتگيري  بـراي  ديگـر  اقـدامات  از و كنـد  فـرار  انتقال حال در يا و زندان يا بازداشتگاه
 نباشـد،  سـالح  كـارگيري بـه  جـز  ايچـاره  و باشد نبخشيده ثمري كرده، استفاده وي توقف
 بــه مجــاز مــأموران ،قــانوني مقــررات و شــرايط ســاير رعايــت بــا اتهــام نــوع از نظــرصــرف

 اصـل  اجـراي  در اسـالمي  احكـام  بـا  مغـايرت  عدم اعالم ضمناً. باشندمي سالح كارگيري به
اداره حقـوقي سـازمان نيـز     ،بر اين اساس .»است نگهبان شوراي عهده به اساسي قانون) 96(

وي را   شـده، نـوع اتهـام   با تكيه محض بر نص قانون، در خصـوص فـرار شـخص بازداشـت    
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و تعارض مزبور به قوت  سالح، مؤثر ندانسته و عمالً مشكلي را حل نكرده  جهت استفاده از
  د باقي است.خو

 : -) در زمـان حكومـت قـانون بـه    هـا  آن بـار  زيـان بسيار مهمي (از جهت آثـار   جرايمثانياً

 ةتكيـ  ،ه و درنتيجهنشدتصريح به آن كه در قانون مزبور  است كارگيري سالح وجود داشته
شود؛ امري كه صرف به اين نظريه، موجب محدودشدن مأمور در مواجهه با جرايم مهم مي

كننـدگان نظـم،   تواند با ايجاد فرصـت بـراي اخـالل   بلكه مي ،نفع منافع جامعه نبودهتنها به نه
  ببرد. سؤال هاي پذيرش اين نظريه را نيز زير مصلحت

توانـد دربرگيرنـده   اتهامي نميعنوان  بهاعمال اين تفسير محدود و توجه  ،از سوي ديگر
كـارگيري سـالح   صويب قانون بهها بعد از تسال ، آنانگاري جرايم خطرناكي باشد كه جرم

فردي كه به جرم پولشويي يا كالهبرداري  ،توان گفتراستي ميصورت گرفته است. آيا به
، بر جامعه تحميـل  استتحت تعقيب است، خطري كمتر از سارق معمولي كه در حال فرار 

  .استقطعاً منفي  سؤال كند؟ پاسخ به اين مي
: دوگانگي موجود در احراز عد حاكي از اين امر  ديده، زيانم تقصير پليس و تقصير ثالثاً

توان از موارد جواز اقـدام پلـيس،   الزم و ملزوم يكديگر نبوده و عمالً نمي ،است كه اين دو
جواز اقدام پليس بر مبناي دفاع مشروع كه  شد،برد. چنانكه مالحظه  ديده زيانپي به تقصير 

 1و عدم پرداخت خسارت به او تلقي گردد (مهاجم) ديده زياناز موارد سقوط حرمت نفس 
  . يستو عدم پرداخت خسارت به او ن ديده زيانلزوماً به معناي مقصربودن 

: دليلي وجود ندارد كه تفسـير مضـيق بـه نحـوي      كـه تنهـا تـأمين و     صـورت گيـرد  رابعاً
باشد. به بيان ديگر، با اينكه مصلحت اجتمـاعي اقتضـا دارد در    ديده زيانكننده منافع تضمين

چـون عمـل پلـيس بـراي       موارد ورود خسارت توسط پليس (با فرض عدم تقصـير پلـيس)،  
وجودآمـده توسـط پلـيس     تأمين مصالح اجتماعي بوده، اجتمـاع بايـد از عهـده خسـارت بـه     

از شمول عناوين موجود در قانون اما اين امر و خسارت در موارد بسياري كه خارج   ،2برآيد
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اي با پرداخت ديه ندارد. كمـا اينكـه   مالزمه  است، ديده زيانكارگيري سالح براي تقصير به
المال بايد به نحو مضيق و محدود به مـوارد مصـرّح در قـانون تفسـير     موارد پرداخت از بيت

  .1شود
تري نسبت به نظريه اول ارائه وفق اين نظر كه طيف محدود :ديده بودن زيانمهدورالدم. 2-2
 .شود، وي از دريافت خسارت محروم ميديده زيانبودن دهد، تنها با احراز مهدورالدممي

.  در 2شـدن اسـت  شده، مهدورالدم كسي است كه شرعاً مستحق كشتهطبق تعريف ارائه
قانون مجـازات اسـالمي جديـد     302شوند ماده اينكه چه اشخاصي مهدورالدم محسوب مي

منحصر بـه   ،اشخاص مهدورالدم دانان،  حقوقه كه به عقيده برخي كردبند، آن را بيان  5در 
قانون مجازات اسالمي جديد، موارد ذكرنشـده در   220اين موارد مذكور نبوده و طبق ماده 

فتاوي معتبر ارجاع داده شده را قانون اساسي به منابع معتبر فقهي و  167قانون كه طبق اصل 
قانون مجازات اسالمي سابق كه در ذيـل   332ماده  ،در تقويت اين نظر 3.گرددمينيز شامل 

هرگاه ثابت شود كـه مـأمور   «داشت: ات ضمان ذكر شده بود، مقرر ميموجب به باب مربوط 
گونـه تخلـف از   نظامي يا انتظامي در اجـراي دسـتورِ آمـر قـانوني تيرانـدازي كـرده و هـيچ       

مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جز مواردي كـه مقتـول و يـا مصـدوم     
 .»المال خواهد بودديه به عهده بيت ،مهدورالدم نبوده

هاي مربوط به حوزه مسـئوليت مـدني پلـيس، اعمـال     اخير در برخي پرونده هايسالدر 
ق رأي دادگـاه كيفـري اسـتان مازنـدران بـا      مثـال، طبـ  عنـوان   بهخورد. اين معيار به چشم مي

ربايي و تجاوز بـه عنـف تحـت    ، شخصي به اتهام آدم9109971518300022شماره دادنامه 
گيرد و به دليل عدم حضور با وجود اخطار مراجـع قضـايي، حكـم جلـب و     مي تعقيب قرار

كنـد و  هم فرار ميگيري از سوي مأموران، متشود. با غافلورود به منزل او به پليس داده مي
. كشته شدوي   ،كند كه درنهايتسالح،  به او شليك مي كارگيري بهپليس با رعايت قانون 
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طبق نظر اكثريت قضات دادگاه با عنايت به عدم تقصير مأموران در برخورد و تيراندازي بـه  
ه بودن مقتول در مرجع قضايي، حكم به پرداخت ديـه بـ  سوي متهم و عدم احراز مهدورالدم

  .شدالمال صادر ورثه وي از بيت
مستنبط از پرسش برخي قضات سازمان قضايي نيروهاي مسـلح  از اداره   ،در همين راستا

: سؤاليافت.   ها  آنتوان نشانه وجود چنين نظري را در ذهن كل حقوقي اين سازمان نيز مي
 شـده،  احصا قانون همان در آن موارد كه سالح كارگيري به قانون وفق ،مأموران تيراندازي«

 منظـور بـه  فقـط  باشـد،  خـودرويي  يـا  افـراد  يـا  فـرد  سـوي  بـه  تيراندازي اگر. است مشخص
 كـه  هسـتند  قاچـاق  كاالي حاملين جرايمي چنين مرتكب افراد اكثر كه است كردن متوقف
 بـه  راننـده  اگـر  كه است اين سؤال. شود مي محسوب بازدارنده هاي مجازات از آن مجازات
 آيـا  شود، صادر پيگرد منع قرار و باشد مقررات وفق تيراندازي و نكند توجه مأموران ايست
 تلقـي  مهدورالـدم  اقـدام،  قاعـده  و مـأموران  ايست فرمان به توجه عدم لحاظ به مقتول عمل
 حـدود  بـه  تعـدي  ،مهدورالدم واژه اينكه يا نيستند ديه دريافت مستحق ،دم ياوليا و شود مي
 در ايسـت  فرمـان  بـه  توجـه  عـدم  صـورت  در متهم توسط قاچاق كاالي حمل و است الهي

 مـأمور،  خـدمتي  سـازمان  يـا  المـال  بيـت  از وي ديـه  بايـد  نبـودن  مهدورالدم و فوت صورت
  ؟»شود پرداخت

گويي مقصود از اين پرسش آن است كه آيا اشخاصي كه به فرمان ايست پلـيس توجـه   
محسوب نشوند يا اينكـه معيـار ديگـري     الدم تلقي شوند تا مستحق ديهكنند بايد مهدورنمي

اداره كـل حقـوقي سـازمان قضـايي      سـؤال،  وجود دارد. در پاسخ به اين  ها  آنبراي تقصير 
-بيـان مـي   5/11/1392در تـاريخ    115523/34/7نيروهاي مسلح در نظريه مشورتي شـماره  

 موجـب  قـانوني  و شـرعي  مـوازين  برابـر  او قتـل  كه است كسي مهدورالدم از منظور: «دارد
 كاالي حامل خودرو كه هرچند ،ايست فرمان به توجه عدم صرف. نباشد مرتكب مسئوليت
 چنانچـه  سؤال، فرض در. باشد نمي خودرو راننده شدن تلقي مهدورالدم موجب باشد، قاچاق

 قــانون  6 مــاده »ب« »الــف« بنــدهاي برابــر خــودرو ســوي بــه تيرانــدازي قــانوني موجبــات
 بـا  مأموران و باشد نكرده توجهي ايست فرمان به نيز راننده و باشد فراهم سالح كارگيري به
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 شـده  راننـده  قتـل  بـه  منجـر  و باشـند  كـرده  تيراندازي به اقدام ،مزبور قانون مقررات رعايت
 مـوارد  در مسـلح  مـأموران  توسـط  سـالح  كـارگيري بـه  قـانون  13 ماده صراحت باشد، برابر
 پرداخت قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ، 41 ماده 1 تبصره و 1373 مصوب ،ضروري

 مقصـر  مقتول چنانچه و است مقتول مقصرنبودن به منوط ،مربوط سازمان يا المال بيت از ديه
درسـتي ميـان   بـه  ،اداره حقـوقي سـازمان   ،در واقـع   .»گيـرد  نمي تعلق دم ياوليا به ديه ،باشد

كارگيري سالح، تفكيك قائل شده و در قانون به ديده زيانبودن و موارد تقصير مهدورالدم
موجـب   ،هرچند كه خودرو حامل كاالي قاچاق باشـد  را، صرف عدم توجه به فرمان ايست

داند اما مجدداً به معيار نص قـانون مراجعـه كـرده و     شدن راننده خودرو نمي تلقي مهدورالدم
)، الـف (خـودرو برابـر بنـدهاي     دارد كه چنانچه موجبات قانوني تيراندازي به سـوي بيان مي

كارگيري سالح فراهم باشد و راننده نيز به فرمان ايست توجهي نكرده قانون به  6ماده  )ب(
تيراندازي كرده باشند و موجب قتل راننـده   ،باشد و مأموران با رعايت مقررات قانون مزبور

صرنبودن مقتول اسـت و  منوط به مق ،المال يا سازمان مربوط شده باشند، پرداخت ديه از بيت
  گيرد.  دم تعلق نمي يچنانچه مقتول مقصر باشد ديه به اوليا
  :كردتوان به موارد زير استناد در مقام انتقاد از اين نظريه مي

بـودن  منحصـر بـه مـوارد مهدورالـدم     ،سـالح توسـط پلـيس    كارگيري به: اگر جواز اوالً
 ديده زيانبودن به هر صورت بايد خسارت مباشد و نتيجتاً در غير موارد مهدورالد ديده زيان

سالح و درنظرگرفتن معيار براي تقصـير   كارگيري بهتوسط پليس جبران شود، وجود قانون 
امري عبث و زائد خواهد بود. اين در حالي است كه فلسفه تصويب ايـن قـانون،    ديده، زيان

، تحميـل زيـان   ديـده  يانزمأموران و حمايت از  ةمورد استفاد ةبودن وسيلدر كنار خطرناك
، بر مبناي مصلحت اجتماعي و جلوگيري ديده زيانناشي از برخي اعمال مجرمانه بر شخص 

  از سودبردن اشخاص مخل نظم و امنيت جامعه است. 
كـه گرچـه    شـود ديـدگاني مـي  پذيرش اين نظر موجب حمايت گسـترده از زيـان   اً،ثاني 

تقصـير  ها  آن بودن نرسيده، عملد مهدورالدمبه حها  آناند،  چون تقصير مرتكب جرم شده
كه چنـين حمايـت   درحالي ،ندشومحسوب نشده و از حمايت قانون برخوردار مي ديده زيان
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و تحميل مسئوليت بر پليس، واجد منطق قـانوني و حقـوقي و حتـي     ديده زياناي از گسترده
  عرفي نبوده و پذيرش آن با مانع جدي مواجه است. 

: بر  ق.م.ا سابق در متن اوليه  332توان گفت عدم ذكر مفاد ماده پايه تفسير لفظي ميثالثاً
اليحه و همچنين متن نهايي قانون جديـد مجـازات اسـالمي، حـاكي از ايـن امـر اسـت كـه         

در مـوارد   ديـده  زيانبودن معيار مهدورالدم يگفته، تمايل به ابقاقانونگذار نيز به داليل پيش
  ه است. تيراندازي پليس نداشت

 حمايت كنندهتأمين كه مناسبي معيار ،گفتهپيش نظر دو از يكهيچ :مؤثر علل مجموع. 3-2
 بـه  تيراندازي در مأموران اليدشدنمبسوط موجب و باشد جامعه و ديده زيان از كافي و الزم
 كـه  شـود  تعيـين  ايگونـه بـه  بايـد  مطلـوب  معيـار  همچنـين . دهدنمي ارائه نشود، افراد سوي

 لزوم همچون تعاليمي با مخالف امري كه تيراندازي هنگام مأموران اليدشدنمبسوط موجب
 ارتقاي منظوربه امنيتي نيروهاي محدودكردن در حداكثري رويكرد و پليس عملكرد كنترل
 .نشود 1است شهروندان بين امنيت حسن

وفق نظر سوم، در هر پرونده بايد با توجه به مجموع عوامل مـؤثر، تقصـير    ،اساس اينبر 
واحـوال، اهميـت جـرم ارتكـابي،     . مواردي همچون قرائن و اوضـاع كردرا احراز  ديده زيان
آن بـر احسـاس امنيـت مـردم و...      تأثيرانجام عمل (ارتكاب جرم همراه با خشونت) و  نحوه

معيارهاي دو نظـر قبلـي    ،ين نكته ضروري است كه اين نظربايد مدنظر قرار گيرد. توجه به ا
بلكه آن را از حالت انحصاري خارج كرده و موارد مندرج در  ،كندكلي نفي نميطور  بهرا 

هايي از فاكتورهايي كه بايد مورد نظـر قاضـي قـرار گيـرد،     نمونهعنوان  بهقانون و... را صرفاً 
 ديـده،  زيانصرف به معياري همچون اتهام  ةكي، تشدكند زيرا چنانچه مالحظه محسوب مي

تواند آثـاري درعمـل   بودن، ميآن هم محدود به موارد مصرّح در قانون يا معيار مهدورالدم
  ايجاد كند كه با اهداف قانونگذار و منافع عمومي ناسازگار است.

                                                      
 نظـم  در مسـلح  نيروهـاي  جـرايم  مجـازات  قـانون  محمدرضـا،  كشكولي، محمدي سلمان، كوناني، ايرج، گلدوزيان. 1

  114 ص).1391جنگل، انتشارات: تهران( كنوني، حقوقي
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ونـده  پر ،تواند درعمـل شده، بسيار كلي بوده و ميممكن است ايراد شود كه معيار گفته
تـوان  و به اين صورت به تشتت آرا دامن زنـد. در پاسـخ مـي    كندرا به سليقه قاضي واگذار 

خسارت وجـود دارد   مطالبه ةگفت پيچيدگي در احراز مسئول جبران خسارت در هر پروند
سالح باشـد. ضـمن اينكـه     كارگيري بههاي با موضوع و اين امري نيست كه مختص پرونده

خورد و معيـار چنـدان دور از ذهنـي نيسـت. در     قضايي به چشم مي يااين نظر در برخي آر
 وچهـارم ديـوان  شـعبه سـي   در 12/2/1379اي با موضوع گروگانگيري كه در تاريخ پرونده

دادگـاه نظـامي يـك كـه بـر مبنـاي آن        4244/8، دادنامـه شـماره   رسيدگي شدعالي كشور 
دم شخص متوفي به دليل انجام اعمال مجرمانه متوفي، مستحق دريافت ديه تشـخيص   ياوليا

شدن شخصـي، منطقـه تحـت    گرفتهگروگان داده نشدند، ابرام شد. در اين پرونده به دنبال به
شـخص گروگـان بـه     گيـران كـه حامـل نامـه    نظارت پليس قرار گرفت. دو نفر از گروگـان 

گيـران در قبـال آزادي وي بودنـد،    خت پـول بـه گروگـان   اش مبني بر تقاضاي پرداخانواده
 ،مورد ظن پليس قرار گرفتند و پس از عدم توجه به دستور ايست پليس، با تيراندازي پليس

نه  ،ديده در اين پرونده، معيار تقصير زيانشودسرنشين موتور كشته شد. چنانچه مشاهده مي
گيــري در زمــره مــوارد كــه گروگــانديــده اســت (چــرا بــودن زيــانبــر مبنــاي مهدورالــدم

شود) و نه بر اساس موارد مصرّح در قـانون (چـرا كـه عنـوان     بودن محسوب نميمهدورالدم
سالح ذكـر نشـده و حتـي دفـاع مشـروع از جـان        كارگيري بهگيري در مواد قانون گروگان

ديگري نيز مصداق ندارد زيرا در لحظه ورود خسارت به سرنشين موتور، شخص گروگـان  
در محل حضور نداشته و تهديد از جانب سرنشين موتور متوجه وي نبـود). در ايـن پرونـده    

  خورد.به چشم مي ديده زيانواحوال پرونده براي تعيين تقصير توجه قاضي به اوضاع
حتـي در   ،واحوال هنگـام ورود خسـارت  مطابق آنچه بيان شد، توجه به شرايط و اوضاع

و قضات اين كشور قرار گرفته اسـت. در   دانان  حقوقخي حقوق انگليس نيز مورد توجه بر
عدم اعمال مراقبـت معقـول و متعـارف     ديده، زيانيكي از شرايط تقصير  ،حقوق اين كشور
اما بـه مـرور در    شودمعيارهاي عيني اعمال مي ،كه در اين خصوص است براي امنيت خود 

ج شـده و بـه سـمت معيارهـاي     معيارهـا از حالـت عينـي خـار     ،هـا برخي دادگاهقضايي  رويه
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در  شـد شخصي پيش رفته است. لذا اساساً دو معيـار نخسـت كـه در حقـوق ايـران بررسـي       
 حقوق انگليس مورد توجه قرار نگرفته است.

    گيري نتيجه
 ديـده  ممكن است زياندر نظام حقوقي ايران و انگليس و با عنايت به قواعد عمومي، . 1

جزئـاً   ،و درنتيجه را قطع كندرابطه سببيت پليس با خسارت وارده  ،با توجه به عملكرد خود
گانه (مشاركت كلي، عدم مشـاركت  . در فروض سهشوديا كالً از دريافت خسارت محروم 

. با عنايت به تغييـرات حقـوق ايـران    استقسم اخير   ،ترين بحثو مشاركت جزئي) پيچيده
متفاوت باشـد،   ها  آنعمل  تأثير فرضي كه در باب تقسيم مسئوليت ميان سبب و مباشر، در 

 همـين قاعـده  حقـوق انگلـيس نيـز از     شود.عمل در نظر گرفته مي تأثيرمسئوليت با توجه به 
 ه است.كردپيروي 

هايي كه در خصوص مسئوليت غالب پرونده ،با عنايت به اين امر كه در حقوق ايران. 2
تـوان  مـي  اسـت  لي كشـور نيـز رسـيده   به مرحله رسيدگي در ديوان عا شدمدني پليس ذكر 

بـه نـوعي در    ديـده  زيـان هايي كه شعب ديوان عالي كشور در مواجهه با پرونده كه دريافت
متفـاوتي در   يكنـد، بـا اتخـاذ معيارهـاي مختلـف، آرا     ورود خسارت به خود مشاركت مي

در  حتـي بـا اعمـال معيـار واحـد نيـز      هـا    آنكـه برخـي از    اندموضوعات واحد صادر كرده
گيرند. صرف توجه به معيارهاي عيني (خروج از رفتار متعارف) تعارض با يكديگر قرار مي

شدن ، سنگ محك مناسبي براي تقصيرتلقيمشترك وجود خطايتواند در كليه موارد نمي
بايـد  باشد و در خصوص مسئوليت مدني پليس در تيراندازي به سوي افراد،  ديده زيانرفتار 

كـار گرفتـه   ه واحوال خاص هر پرونـده باشـد، بـ   نطبق بر شرايط و اوضاعمعياري جامع كه م
 شود. اين معيار در نظام حقوقي انگليس نيز مورد توجه قضات اين كشور قرار گرفته است.

 هـاي دادگـاه  قضات متعدد هايپرسش به عنايت با ديده زيان تقصير معيار از بحث در. 3
 هـا معيارها مختلف و متفاوت است. دادگـاه  ،ستها آن ميان شبهه وجود از حاكي كه نظامي
 معيارهـاي ( گيرنـد مـي  نظر در معيارهاي متعددي را ديده، زيان اقدام كردنتقصيرتلقي براي
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 و) ديـده  زيـان  بـودن مهدورالـدم  يـا  قانون در مندرج جرايم به توجه صرف همچون مضيقي
-ايـن امـر موجـب بـي     .نـد كنمي صادر خسارت جبران عدم يا جبران به حكم ،مورد حسب

 ضـمن  راسـتا  ايـن  در .عدالتي خواهد شد. بنابراين معيار مزبور نيازمند تبيين و توضيح اسـت 
 به ديگري تبصره شودپيشنهاد مي خسارت، بروز در »مؤثر علل مجموع« به توجه نظريه ارائه
 عوامل مجموع درنظرگرفتن با دادگاه .2تبصره: « زير افزوده شود شرح به س.ب.ق 13 ماده
-اوضـاع  سـاير  و اتهـامي  عنـوان  عمـل،  نحـوه  همچـون  ديده، زيان به خسارت ورود بر مؤثر

  .»دكنمي اظهارنظر ديده زيان جبران خسارت درمورد قضيه، بر حاكم واحوال
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