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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،٩ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،حقوق کیفری یها آموزه

  
  اختیارات قانونی پلیس در کاربرد سالح گرم

  )مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان(
  ١  علی افراسیابی  

  دهکیچ
ای قانونی و اجرایی استفاده از سالح گرم توسط پلیس، یکی از موضوعات ه رویه
پلـیس انگلـستان در زمینـۀ تعـدیل . مطالعـات حقـوق بـشری اسـتبرانگیز  بحث

هـا  آن رسـد مطالعـۀ های پلیسی تجـارب مطلـوبی دارد کـه بـه نظـر مـی تیراندازی
 تطبیقـی یکـردبـا روینوشـتۀ پـیش رو . مفیـد باشـدنیز تواند برای پلیس ایران  می
 حمـل سـالح را دربارۀ نظام حقوقی ایران و انگلستان تا سیاست جنایید وشک می

  .بررسی نمایدهای پلیسی  گرم و کاربرد آن در مأموریت
 سـالح گـرم حمـل انـه،موران پلـیس ایـران در جریـان اقـدامات روزأاغلب م      
مـوارد ضـروری کـارگیری سـالح در   بـهِ مورد مذکور در قـانون١٢کنند و در  می

ــا رعایــت شــرط ضــرورت مــی١٣٧٣مــصوب  در . تواننــد از آن اســتفاده کننــد  ب
آن را کنند و مـوارد کـاربرد  انگلستان، عموم مأموران پلیس سالح گرم حمل نمی

 ،مقـررات جـاری انگلـستانبـر اسـاس . کند انجمن افسران ارشد پلیس تعیین می

                                                                 
 ٢۶/۶/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ١۵/۶/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(ali.afrasiabiazer@yahoo.com) علمی دانشگاه علوم انتظامی امین عضو هیئت. ١
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 استفاده کنند که جان مـأمور یـا توانند از سالح گرم میزمانی  پلیس فقط مأموران
از هـا بایـد  آن در ایـن صـورت، .گنـاه در معـرض خطـر فـوری باشـد شهروند بی

تـشدید  ند، مگر اینکـه کـسب اجـازه موجـببگیر تیراندازی ۀ ارشد اجازۀفرماند
مجـاز در پلـیس ایـران  هـای غیـر بـرای کـاهش تیرانـدازی. شـودخطرات جـانی 

ون حمل سالح گرم انجام شود و فقـط در های پلیسی بد ضروری است مأموریت
انه به مـأموران سـابقه دارد، ّمسلح ۀتروریستی و حملحوادث هایی که  برخی استان

رد سـالح گـرم در خـصوص مـوارد کـارب.  تجهیـز شـوندمأموران به سـالح گـرم
ضروری است فقط برای حفظ جان مأمور یا شهروند دیگر از سالح گرم اسـتفاده 

  .از سالح گرم استفاده نشود و دستگیری متهم شود و برای کشف جرم
  .پذیری برقراری نظم، سالح گرم، مسئولیت :یدیلکواژگان 

  مقدمه
مخاطبـان اقـدامات پلیـسی، شـهروندان . استپلیس برقراری نظم در زمان صلح ۀ وظیف

این شهروندان، از حقـوق . کند ها اقدام می که پلیس از طرف آن هستند ای همان جامعه
کننـد  بر پلیس تحمیل میرا  الزاماتی ها این واقعیت. های شهروندی برخوردارند و آزادی

. برقراری نظم استفاده کنـدبرای تواند از هر روش و ابزاری  ها، پلیس نمی که در پرتو آن
نخـست، ابزارهـای نظـامی، . تواند بهره ببـرد برقراری نظم از دو نوع ابزار میبرای پلیس 

در رویکـرد نظـامی، .  دوم، ابزارهای مدنی، اجتماعی و اقناعیاقناعی؛ سرکوبگر و غیر
گیـرد و   جـای مـی»جنـگ بـا جـرم«اقدامات پلیس در راستای برقراری نظم در قالـب 

در ایـن رویکـرد، سـازمان . یابـد ها و ابزارهای نظامی سوق مـی پلیس به استفاده از شیوه
سازمان را در قالب نظـامی امر، ن شود و ای پلیس به ابزارها و تجهیزات پیشرفته تجهیز می

ًطبیعتا در این قالـب، آمـوزش و مـنش نیروهـای پلـیس نیـز رنـگ و بـوی . دهد قرار می

اجتماعی، نهاد پلیس بـه سـمت اسـتفاده از  ـ در رویکرد مدنی. گیرد نظامی به خود می
یابد و مأموران پلـیس از حیـث تجهیـزات، لبـاس و  ابزارهای مدنی و اجتماعی سوق می

  . رفتار با دیگران، تفاوت چندانی با شهروندان عادی ندارندۀونح
نظام پلیسی کشورهای مختلف با توجه بـه شـرایط اقتـصادی، سیاسـی، اجتمـاعی و 

ایـن در . انـد فرهنگی، به یکـی از رویکردهـای مـذکور یـا رویکـرد بینـابین سـوق یافتـه
 مقــررات ۀمطالعــ. شــود بررســی مــیرویکــرد نظــام پلیــسی ایــران و انگلــستان پــژوهش، 
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نخـست اینکـه پلـیس انگلـستان در . استمهم  پلیس انگلستان از چند جهت تیراندازی
که نـسبت بـه ایجـاد محـدودیت در آزادی حضور دارد کار   محافظهِیک بستر اجتماعی

. دماین  اختیارات پلیس مقاومت میۀو در برابر توسعکند  میشدت احتیاط  شهروندان به
بـه کنوانـسیون اروپـایی حمایـت از آن تطبیقی این کشور، تعهد  ۀدومین جذابیت مطالع
از ایـن .  قضایی دیوان اروپایی حقوق بـشر اسـتۀهای بنیادین و روی حقوق بشر و آزادی

مقررات تیراندازی در این کشور از کیفیـت مطلـوبی برخـوردار که رود  حیث انتظار می
 مقـررات ۀ که از ضرورت مطالعـموضوع دیگری. مفید باشدنیز بوده و برای پلیس ایران 

هـای  نتیجـۀ تیرانـدازی قتـل درآمار پـایین دارد،  تیراندازی در پلیس انگلستان پرده برمی
 در ٢٠٠٧ و ٢٠٠۶هـای  دهـد کـه در سـال نـشان مـی آمـاراین . استپلیس در انگلستان 

هـا   مـورد از آن٩، ولی فقط در  استشده  مجوز تیراندازی صادر٠٠٠/١٣ تعداد ١بریتانیا
از . )٧٨: ١٣٩١ ،پـانچ( انـد  نفر مجروح شده٢ نفر کشته و ۵نتیجۀ آن  تیراندازی شده و در

هـای  نتیجـۀ تیرانـدازی  نفـر در٢ در انگلستان، تعداد ٢٠١٢ مارس ٣١ تا ٢٠٠١ریل واول آ
در ایران بر اساس آمار معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا، تعـداد . اند شده پلیس کشته

ابتـدایی  مـاه ١٠های منجر به فوت در   پرداختی در خصوص تیراندازیِتهای دیا پرونده
گونه که بیان شد، ایـن آمـار از تعـداد   همان.)١۵٢: ١٣٩١گودرزی، (  فقره است۵٨، ١٣٩١
و اگـر است شده  له در این معاونت در بحث دیات پرداختی استخراجّهای متشک پرونده

اضـافه شـود، آمـار آن ، بـه  اسـتنشده پرداختها  هایی که هنوز دیۀ آن تعداد تیراندازی
: ١٣٩١ ،پـانچ(  نفر٢۶٠٠ ٣ نفر، در ونزوئال٣۵٠٠ سالیانه ٢در برزیل. یابد میمذکور افزایش 

، ٢٠٠۶ تا ١٩٩۶، از سال )٢٠٠٧جوالی  ( نفر جمعیت١٢٠/۴۶٨/۵ و در دانمارک با )٧٩
 .(Olsen, 2008: 1) اند دهش نتیجۀ تیراندازی پلیس کشته  نفر در۴، ٢٠٠۶  نفر و در سال١١
های منجر به فوت در انگلـستان در مقایـسه بـا  تیراندازیشمار توان مالحظه کرد که  می

تطبیقـی بررسی رو،  این از. استکمتر تعداد جمعیت این کشور نسبت به سایر کشورها 

                                                                 
 بریتانیـا ،٢٠١١بـر اسـاس آمـار . اسـتشور انگلستان، اسـکاتلند، ولـز و ایرلنـد شـمالی  ک۴شامل بریتانیا . ١

  ).پدیا ویکی (ق به انگلستان استّ میلیون نفر متعل۵۴ نفر جمعیت دارد که از این تعداد، ۶٣/١٨١/٧٧۵
  ).پدیا ویکی ( نفر جمعیت دارد۶٩۴/٧٣٢/١٩٠ برزیل ،٢٠١٠بر اساس آمار . ٢
  ).پدیا ویکی ( نفر جمعیت دارد٠٠٠/٢٧٧/٣٠ ونزوئال ،٢٠١٣بر اساس آمار . ٣
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گذاران و مدیران پلیس ایـران  تواند برای سیاست  تیراندازی در کشور مذکور میمقررات
  .مفید باشد

های پلیسی از این حیث در قالب سیاست جنایی  مقررات حقوقی حاکم بر تیراندازی
مجـاز کـاهش  هـای غیـر  تیراندازیآمارشود   که در این حوزه تالش میگردد مطرح می

، شـود ضابط قضایی محسوب مییابد و با عنایت به اینکه پلیس در نظام عدالت کیفری 
 تلفـات آمـارگذاری شود کـه  ای سیاست های پلیسی به گونه موریتأمکه رود  انتظار می
صـورت احتمـال مـرگ مـتهم یـا  که در غیر این ها به حداقل کاهش یابد؛ چرا جانی آن

 پلیس که مستلزم  بودنست و این با نقش ضابطۀ تیراندازی باالگناه در نتیج شهروند بی
 ۀ گـستر،در واقـع. رددستگیری متهم و تحویل وی به مرجع قضایی اسـت، انطبـاق نـدا

هـای غیـر مجـاز پلـیس  تیرانـدازیآمـار  ناظر بـر کـاهش ،سیاست جنایی در این تحقیق
بر اساس مراحل کاربرد سـالح در پلـیس سـاماندهی شـده جستار حاضر مطالب . است
ــن . اســت ــه ســالح گــرم و حمــل آن در رو، از ای ــز پلــیس ب ــه تجهی بخــش نخــست ب

انه ّمـسلح اسـتفاده از آن در عملیـات ، بخـش دوم در.پردازد میهای سازمانی  مأموریت
واکــاوی شــود و در بخــش ســوم، مــسئولیت ناشــی از کــاربرد ســالح گــرم  مــیبررســی 

  .گردد می

   مقررات ناظر به تجهیز پلیس و حمل سالح گرم:بخش اول
 »سـتیز شـهروندان قـانون« و »گرا شهروندان قانون«دستۀ  مخاطبان اقدامات پلیسی به دو

. ندارنـد در کنار یکدیگرند و تمایز فیزیکی از هـمهمواره این دو قشر . وندش تقسیم می
نیـز مـٶثر گـرا  شـهروندان قـانونبـر تواند  پلیس در راستای کنترل بزهکاران می اقدامات

که تجهیز پلیس به سالح گرم یا ابزارهای مرگبـاری کـه گفت توان  رو، می این از. باشد
ا خطرناک باشد، ارتباط مـستقیمی بـا میـزان توجـه بـه گر  شهروندان قانونرایتواند ب می

ــزان امکــان حمــل ســالح در  ایمنــی و ســالمت شــهروندان دارد؛ چــرا ــه هــر می کــه ب
های سـازمانی وجـود داشـته باشـد، بـه همـان میـزان امکـان جراحـت یـا قتـل  مأموریت

. یابـد افـزایش مـیگیری یا اشتباه در هویت  نتیجۀ اشتباه در هدف گناه در شهروندان بی
گـاهی ( هم امکان خطا وجود دارد ، بازمظنون باشد مورد هدف همان ِفرداگر حتی  برای آ
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 فرض کنید .شود برای تبیین بحث به ذکر یک مثال بسنده می. )۵۵: ١٣٨٨راتز، : ک.بیشتر ر
، ناگهـان بمبـی  داردعهـدهبـر ه را ّزنی در یـک محلـ یک مأمور پلیس وظیفۀ گشتکه 

پلیس . کند  که در نزدیک محل انفجار بوده از آن محل فرار میشود و فردی منفجر می
فرد متواری . دهد شود و دستور ایست می با مشاهدۀ این صحنه به فرد متواری مظنون می

در ایـن . رسـاند  تیراندازی وی را به قتـل مـیباکند و پلیس  هم فرار می به دالیلی باز بنا
گناه است؟ مأمور پلیس، سازمان پلـیس  حادثۀ فرضی، چه کسی مسئول قتل شهروند بی

صـورت قـاطع  ؟ پاسخی که بـه استگذار که اجازۀ حمل سالح را به وی داده یا قانون
صـورت  توان به ایـن سـؤاالت داد ایـن اسـت کـه نبایـد مـسئولیت ایـن حادثـه را بـه می

که هر مأمور پلیسی ممکـن بـود رفتـار وی را  انحصاری بر عهدۀ مأمور پلیس نهاد؛ چرا
، مخاطبـان  حـالهـر سـؤاالت بایـد توجـه داشـت کـه دراین نظر از  صرف. تکرار کند

این امر ایجـاب . اند و از حقوق شهروندی برخوردارند اقدامات پلیسی شهروندان جامعه
کند که رویکرد پلیس در برقراری نظم، نظارت و کنترل رفتارهای شهروندان باشد و  می

همچنین ابزارهایی که در اختیار پلـیس . تناب شوداز رویکردهای سرکوبگر و مرگبار اج
 مأموران پلـیس را در برقـراری ،ای باشد که به میزان ضرورت گونه گیرد، باید به قرار می

  :دارد  سازمان ملل متحد بیان میۀ ارشادی،در خصوص این ابزارها. نظم یاری کند
موران أوع از زور در اختیار م متنۀبرای استفادرا تمام ادارات پلیس باید طیفی از ابزارها 

  .(United Nations, 2004: 26)قرار دهد 

های روزانه  موریتأکه پلیس در مکند  میکید أ این سند بر این واقعیت ت،به بیان بهتر
ها  شود که برقراری نظم در آن ها مواجه می نظمی با انواع متنوعی از مسائل مجرمانه و بی

ها مستلزم اسـتفاده از زور اسـت و  ود و فقط برخی از آنش های افتراقی انجام می  روشبا
رو بایـد ابزارهـای  از ایـن. انه نیـستّمسلح ،در این طیف نیز استفاده از زور در هر مورد
از موران قرار گیرد تـا بتواننـد در هـر مـورد أدفاعی و تجهیزات پلیسی متنوع در اختیار م

  .ابزار مناسب آن استفاده کنند
اصل تفکیک قوا و رسد،  به نظر می بحث در خصوص آن مفید موضوع دیگری که

هـایی کـه بـه ایـن اصـل پایبندنـد،  در نظـام. اسـتپایبندی به آن از سوی سازمان پلیس 
. )١۶٠: ١٣٨٣ ،قاضی( یابد قضاییه و مجریه جریان میگانۀ مقننه،  حاکمیت از گذر قوای سه
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اقـدامات آن بـر اسـاس قـانون مۀ هدهد و   این قالب، پلیس وظایف اجرایی انجام میدر
برقراری نظم، پلیس وظیفه دارد با استفاده از اختیـاراتی کـه برای . مصوب پارلمان است

، از وقوع جرم پیشگیری کند و در صورت وقوع، آن را  استقانون به وی تفویض کرده
 بنابراین در ایـن قالـب، پلـیس در .و متهم را به مراجع قضایی تحویل دهدنماید کشف 

صورت اطالع از وقوع جرم، وظیفۀ دستگیری بزهکار و تحویل وی به مراجع قـضایی را 
پس از تحویل متهم به مراجع قضایی، پلیس اختیار انجام هـیچ عملـی را .  داردعهدهبر 

ندارد، مگر اینکه مرجع قضایی بر اساس قـانون مـصوب مجلـس، اجـرای اقـدامی را از 
 در چـارچوب ایـن قالـب، متـضمن حقـوق و فعالیـت. نیروهای پلیس درخواست کنـد

بحث در خصوص پایبنـدی بـه اصـل تفکیـک قـوا از ایـن . های شهروندی است آزادی
 ایـن از. شده همخوانی داشته باشد است که تجهیزات پلیس باید با قالب بیانمهم حیث 

  ـ ارتبـاط تنگـاتنگی بـا وظـایف اداری،رو، تجهیز یا عدم تجهیز پلـیس بـه سـالح گـرم
که در صورت تجهیز پلـیس  ی پلیس و پایبندی به تفکیک قوا در جامعه دارد؛ چراقضای

مـتهم شاید ترین حالت  بینانه بینی شود که در خوش  باید این احتمال پیش،به سالح گرم
 یک شهروند عادی بهکه  تیراندازی کشته شود و در حالت بدبینانه امکان دارد ۀنتیج در

شـود،  ای که از سـالح خـارج مـی  و کشته شود؛ زیرا گلولهقرار گیرد اشتباه آماج گلوله
تـوان  مـی. تواند به هر فردی اصابت کند دهد و می ناکرده تشخیص نمی بزهکار را از بزه

ًکه تجهیز پلیس به سالح گرم لزوما منجر به تیراندازی و هر تیراندازی منجر نمود تصور 

کـه در راهکارهـای کاهـشی و گفـت تـوان  در پاسـخ مـی. شـود به کشته شدن فرد نمی
 بایـد ، موضـوع برنامـهۀ متناسب با هـر مرحلـه از فراینـد وقـوع جـرم یـا حادثـ،پیشگیرانه

 به سالح گرم کمتر باشد، به همـان ّمسلحتعداد کارکنان قدر هر . راهکارهایی اجرا شود
ر دیابد و احتمال مرگ یا جراحت ناشی از تیرانـدازی  میزان امکان تیراندازی کاهش می

 پیـشگیری ۀگانـ٢۵هـای راهکاربا نگاهی گـذرا بـه . شود بررسی تعدیل می  موردۀجامع
شـود کـه کنتـرل دسترسـی و وضـع قواعـد   رونالد کالرک مالحظـه مـیِوضعی از جرم

 این از. )٣٠۵: ١٣٩٢ ،کالرک(های پیشگیری وضعی از جرم هستند راهکار ۀجمل مناسب از
های پلیسی، کاهش تعداد افـسرانی اسـت  ازیتیراندآمار رو یکی از راهکارهای کاهش 

  .کنند که سالح گرم حمل می
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شـده در نظـام   وظایف اداری پلیس، در رویکرد سـنتی بـر ابزارهـای تعریـفدربارۀ
کید می عدالت کیفری که شدیدترین آن ولی در . شود ها دستگیری و سرکوب است، تأ

محـور بـه  ر رویکـرد جامعـهگـذا های رابـرت پیـل، بنیـان و با احیای دیدگاه عصر حاضر
کننـد از گـذر مـشارکت و همکـاری بـا  هـای پلـیس تـالش مـی برقراری نظم، سـازمان

نهادهای عمومی غیر کیفری، نهادهای خصوصی و شهروندان، نظم اجتماعی را برقـرار 
گـاهی بیـشتر ( نمایند و تا جای ممکن از ابزارهای خشن و سرکوبگر استفاده نکننـد بـرای آ

 پلـیس از ابزارهـای ۀاسـتفادکـه شود  با این وصف مالحظه می. )٧۵ ـ ۶۶: ١٣٨٨راتز، : ک.ر
  .سالح گرم مطلوب نیستبه ویژه سرکوبگر 
 وظایف قضایی پلیس، باید به این موضوع توجـه کـرد کـه اسـتفاده از سـالح رۀدربا

مـرگ . بینجامـدمرگ بزهکار در جریان کشف جرم و دسـتگیری به گرم ممکن است 
از سـویی، فـردی . دارده از فرایند عدالت جنایی از دو جهـت اهمیـت وی در این مرحل

رسد، از تضمینات اصل برائـت   می»قتل«نتیجۀ تیراندازی پلیس به  که در این مرحله در
توانـد جلـوۀ مجـازات قبـل از محاکمـه را  برخوردار است و تیراندازی پلیس به وی مـی

بط دسـتگاه قـضایی وظایف قضایی، ضا از سوی دیگر، پلیس در ارتباط با ١.داشته باشد
متهم توسط پلیس دسـتگیر و بـه عـدالت که کند   ایجاب میوظایف ضابط بودن. است

پس از تسلیم وی به عدالت جنـایی، بـا رعایـت تـضمینات دادرسـی . جنایی تسلیم شود
امکان تیراندازی پلیس . شود عادالنه به اتهامات متهم رسیدگی و رأی مقتضی صادر می

نتیجـۀ تیرانـدازی  که امکـان دارد مـتهم در  چرا؛شده مغایرت دارد م، با روند بیانبه مته
باشـد و همـراه تواند با ابهام مشروعیت اقـدامات پلیـسی  این امر می. پلیس به قتل برسد

عنوان تجمیع اختیارات اجرایی و قضایی تلقی شـود و  تواند به قتل متهم توسط پلیس می
  .کم در خیابان را به تصویر بکشدمحاکمۀ خیابانی و اجرای ح

آزادی دسترسی شهروندان به سالح گرم، آزادی مـصرف مـشروبات الکلـی، میـزان 
تواننـد در  های اساسی جامعـه مـی ی و ارزشّزا، فرهنگ کل مّدسترسی به مواد مخدر توه

                                                                 
مراتب ناپسند جلوه  اگر میزان مجازات متهم نیز به چالش مذکور اضافه شود، تیراندازی پلیس به متهم به. ١

و بسیاری از کشورها حتی در جرایم مهم نیز مجازات نیست همۀ جرایم مرگ مجازات که   چرا؛نماید می
  .اند نت اجراهای خود خارج کردهمرگ را از شمار ضما
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ای که به هر میزان دسترسی بـه سـالح و  گونه به.  پلیس به سالح گرم مؤثر باشندتجهیز
تر باشد، تجهیز پلیس به  و فرهنگ خشونت گستردهتر  راحتوبات الکلی در جامعه مشر

هـا و شـرایط خـاص  ارزش برخی کشورها، متناسب بـا. شود پذیرتر می سالح گرم توجیه
اجتماعی خود، به یکی از رویکردهای تجهیز یا عدم تجهیـز نیروهـای پلـیس بـه سـالح 

 تجهیز در برابرام حقوقی ایران و انگلستان  رویکرد نظ،با این وصف. گرم گرایش دارند
  .شود میبررسی مأموران پلیس به سالح گرم 

   رویکرد نظام حقوقی ایران به تجهیز پلیس به سالح گرم.١
کارگیری سالح  قانون به«حمل سالح گرم توسط پلیس در ایران، مقررات خصوص در 

.  حاکم است١٨/١٠/١٣٧٣ مصوب » در موارد ضروریّمسلحتوسط مأمورین نیروهای 
شده، ولـی مقـررات آن   استفاده»ّمسلحنیروهای «هرچند در عنوان این قانون از عبارت 

 ایـن ١کـه مـادۀ   چرا؛پلیس نظارت داردبه ویژه ن دادگستری و اًماهیتا به اقدامات ضابط
  :گوید میقانون 

گیری از منظور اسـتقرار نظـم و امنیـت و جلـو  موضوع این قانون که بهّمسلحمأمورین 
یه به تفتیش، تحقیق و کشف جـرایم و ی قضاۀفرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قو

کـارگیری  له، مجـاز بـه حمـل و بـهّهای محو یا سایر مأموریت اجرای احکام قضایی و
کارگیری سالح در موارد ضروری کلیۀ ضوابط  ند به هنگام بها باشند موظف سالح می

  .ایت نمایندو مقررات این قانون را رع

اند، در شمار وظایف ضابطان دادگستری قرار  شده کلیۀ وظایفی که در این ماده بیان
، فرمانـدهان، ١٣٩٢ قـانون آیـین دادرسـی کیفـری ٣٠ و ٢٩، ٢٨دارند و بر اساس مـواد 

 های الزم را سپری کرده و کارت ضابط داران نیروی انتظامی که آموزش افسران و درجه
، ضابط عام هستند و در اکثـر جـرایم وظـایف ضـابط را اند کردهت دریافرا  دادگستری
را مطرح نکرده  تجهیز پلیس به سالح گرم به صراحت،هرچند این مواد . دنده انجام می

 ،١٣۶٩ قـانون تـشکیل ناجـا مـصوب ٢که نیروی انتظامی بر اساس مـادۀ  آنجا ، ازاست
های سازمانی   در همۀ مأموریت، مأموران پلیس در ایران استشده  شناختهّمسلحنیروی 

شایان ذکر . ها، یعنی برقراری نظم، اختیار حمل سالح را دارند مرتبط با وظایف ذاتی آن
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، ولـی رود به شـمار مـی ّمسلح پلیس یکی از نیروهای ،که در مقررات جاری ایران است
وهـای  قانون مجـازات جـرایم نیر١ ۀ قانون اساسی، ماد١١٠ اصل ۶گونه که از بند  همان
 جمهوری اسالمی ایـران مـصوب ّمسلح قانون آیین دادرسی نیروهای ۵٩٧ و مادۀ ّمسلح
کـه در   چـراشـود؛ محسوب نمی نیروی نظامی ،شود، نیروی انتظامی  استنباط می١٣٩٣

به لحاظ . استبه کار رفته  »نظامی« در کنار عنوان »انتظامی« عنوان ،همۀ این مقررات
کننـدگان  فـاوت فراوانـی بـا اقـدامات نظـامی دارد و تـدوینماهیتی نیز اقدامات پلیس ت

شـود اینکـه بـا  سؤالی که مطـرح مـی. اند  نیز توجه نمودهاین موضوعبه مقررات مذکور 
» الـف«توجه به حذف کارکنان وظیفه و کارمندان از شمار ضابطان دادگستری در بنـد 

ه سـربازان و کارمنـدان  کـتوان گفت می، آیا ١٣٩٢ین دادرسی کیفری ی قانون آ٢٩ ۀماد
  ندارند؟را  حق حمل و کاربرد سالح گرم ،االجرا شدن این قانون بعد از الزم

که حذف سربازان و کارمندان نیروی انتظامی از شمار ضابطان باید گفت در پاسخ 
 اختیار قانونی  دادگستری،در راستای وظایف ضابطها  که آنکند  دادگستری ایجاب می
 فرماندهی ۀ مگر اینکه یک کارمند به واسط،نداشته باشندرا  گرم حمل و کاربرد سالح

، ضـابط دادگـستری های الزم و اخذ کـارت ضـابطان آموزشواحد انتظامی و گذراندن 
، سـربازان و  بـودنضـابطاز ولی در جریان اجـرای وظـایف ذاتـی غیـر . شودمحسوب 

 زیـرا ؛آن استفاده نماینـدتوانند سالح گرم حمل کرده و در موارد مجاز از  کارمندان می
 ١ ۀ یکی از مـوارد مـذکور در مـاد بودن،استفاده از سالح گرم در جریان وظایف ضابط

نیـز  است و وظـایف دیگـری ١٣٧٣کارگیری سالح در موارد ضروری مصوب  قانون به
  . نکرده استها اشاره وجود دارند که این ماده به آن

اسـت، وارد ضـروری مغفـول مانـده موضوعی که در قانون به کارگیری سالح در مـ
موران بـه سـایر ابزارهـای أآور برای الزام سازمان پلـیس بـه تجهیـز مـ فقدان مقررات الزام

موران پلـیس در أدر صـورتی کـه ضـروری اسـت مـ. باشد میدفاعی و تجهیزات پلیسی 
 خـود تجهیـزات دیگـری داشـته باشـند تـا بتواننـد از زور ۀهـای روزمـر موریتأجریان م
فقـدان ایـن تجهیـزات .  کمتر کشنده یا غیر کشنده در موارد لزوم استفاده کنندمتناسب

 بـا برخـورد ،موریتی به سالح گرم متوسل شوند و اینأدر هر مها  آنشود که  موجب می
بنـابراین بـه نظـر .  متناسب با نوع جـرم و رفتـار مظنونـان و متهمـان مغـایر اسـتِافتراقی
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همچنـین . یر کشنده و کمتر کشنده ضروری اسـت تجهیز پلیس به تجهیزات غرسد می
هـای فنـون کنتـرل  آمـوزشکـه های پلـیس ضـروری اسـت  تیراندازیآمار کاهش برای 

هــای  خــشم، فنــون مــذاکره و فنــون مــدیریت عملیــات پلیــسی نیــز بــه لیــست آمــوزش
 تجهیز عالوه بر تجهیز نیروهای ۀیعنی در مرحل؛ دانشجویان و کارکنان پلیس اضافه شود

فنـون دانش و پلیس به که س به ابزارهای غیر کشنده و کمتر کشنده، ضروری است پلی
  .تجهیز شودنیز کنترل خشم، مذاکره و مدیریت عملیات پلیسی 

   رویکرد نظام حقوقی انگلستان به تجهیز پلیس به سالح گرم.٢
  تجهیز پلیس به سالح گرم، بهتر اسـترۀبابررسی مقررات حقوقی انگلستان دراز پیش 

اولین سـاختار پلـیس مـدرن . به تحوالت برقراری نظم توسط پلیس انگلستان اشاره شود
بـا توجـه بـه انتقـادات .  در لندن ایجـاد شـد١٨٢٩در جهان با ابتکار رابرت پیل در سال 

فراوان نسبت به طرح تشکیل پلیس، تبلیغات فراوانی بـرای مـدیریت افکـار عمـومی در 
جامعـه پلـیس اسـت و «شعار تبلیغاتی پیل این بود کـه . راستای تشکیل پلیس انجام شد

واسطۀ اجرای وظایف شـهروندی  اند که به  نیروهای پلیس تنها شهروندانی.پلیس جامعه
رویکرد اجتماعی پلیس چند دهه ادامه یافت و پلـیس . »کنند خود دستمزد دریافت می

زنی و برقراری  ر به گشت در سطح شه١ومت سایر شهروندان با پای پیاده و باۀمثاب لندن به
 ۀم و توسـعافـزایش جـرایبـا .  ادامـه داشـت١٩۵٠ ۀاین رویکرد تا دهـ. پرداخت نظم می
، رویکرد اجتماعی پلـیس تعـدیل شـد و ادارات پلـیس بـه خودروهـای گـشت، فناوری

سیم و سایر تجهیزات پلیسی تجهیز شدند تا بتوانند خود را با تحـوالت جامعـه تطبیـق  بی
 ادامـه ١٩٧٠شود تا دهۀ   شناخته می»پلیس استاندارد«عنوان با  حاضر که رویکرد. دهند
تـرین  ، واکنش سریع به جـرم و تقاضـای تلفنـی شـهروندان، مهـماین رویکرددر . یافت

 مطالعاتی انجـام ١٩٧٠ تا ١٩۵٠های  بین سال. شد معیار ارزیابی کارکرد پلیس قلمداد می
و تقاضاهای شهروندان، تأثیر کمی بر کاهش داد واکنش سریع به جرم  شد که نشان می

جای  داشت به ، تحقیق هرمن گلدشتاین بود که بیان میها آنترین  مهم. جرم داردمیزان 
های پیشرفته، بهتر اسـت روش  یفناورر به جرایم و تجهیز نیروهای پلیس به ّواکنش مکر

                                                                 
1. Baton. 
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. آن را حـل کنـدجای واکـنش بـه جـرم،   پلیس تغییر یابد و پلیس تالش کند بهاجرایی
دیدگاه گلدشتاین توجه محققان و سیاسـتمداران پلـیس در انگلـستان را بـه خـود جلـب 

 »محور به برقـراری نظـم  مسئله یا رویکرد مسئلهّرویکرد حل«عنوان با دیدگاه وی . کرد
 برقراری نظم در انگلستان حـاکی از احیـای دوبـارۀ ِتحوالت بعدی. ه استشد شناخته

 ١»نظمــی قــانون جــرم و بــی« ١٩٩٨در ســال . ی در پلــیس اســترویکردهــای اجتمــاع
نظمی را  تواند مسئلۀ جرم و بی تنهایی نمی داشت نهاد پلیس به تصویب شد که اذعان می

  .اند جرم از دسترس پلیس خارجپدیدآورندۀ که عوامل   چرا؛حل کند
، هـا دورهایـن همـۀ شـود کـه در  سیر تحوالت پلیس انگلستان مالحظه می بررسی با

تـوان از رویکـرد  رویکرد غالب پلیس در برقراری نظم، رویکرد اجتمـاعی اسـت و نمـی
توان از  وجود، در کنار تحوالت برقراری نظم، می این با. نظامی بحث کرد نظامی یا شبه

 تحـوالت ۀمطالعـ. کـردیـاد های پلیس نیـز  تحوالت استفاده از سالح گرم در مأموریت
ن کشور حکایـت از آن دارد کـه پلـیس دارای یـک تـصویر استفاده از سالح گرم در ای

تحوالت حمل سالح گـرم در پلـیس انگلـستان بـه پـنج  ٢.نظامی است  و غیرّمسلح غیر
 ّمسلح پلیس نیمه .٣ ؛انهّمسلح انکار .٢ ؛ آماتوریسم خطرناک.١: شود مرحله تقسیم می

  .ای  مرحلۀ حرفه.۵؛ ای ًتقریبا حرفه. ۴؛ بر اساس مقررات ملی
بـه . شـد به سالح گرم آغاز ١٩۵۵مرحلۀ اول با تجهیز نیروهای پلیس دیپلماتیک در 

. انه در لندن برخی افسران پلیس نیز به سالح گرم تجهیـز شـدندّمسلحهای  سرقتدنبال 
  . ادامه داشت١٩۶۶در این مرحله که تا 

 هـا و ها مناسـب نبـود، فـشنگ های آن  سالحنوع و ّمسلحهای  وضعیت آموزش پلیس
شدند و بعد از رسیدن به صحنۀ جرم در کنار  صورت مجزا حمل می قطعات سالح به

کید مـی هم قرار می ًاصـال از آن اسـتفاده نکننـد کـه شـد  گرفتند و به افسران پلیس تأ

  .)۵۶: ١٣٩١ ،پانچ(

انه در مقابله با بزهکاران و حفظ جـان مـأموران کـه تـا ّمسلحاین شیوۀ برقراری نظم 
                                                                 

1. Crime and Disorder Act. 

در ایـن کـشور همـۀ . کنـد عنوان یکی از کشورهای پادشاهی متحده، فرق می وضعیت ایرلند شمالی، به. ٢
  .کنند افسران پلیس سالح گرم حمل می
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در این سال سه نفـر از افـسران . نقد قرار گرفت ت، کارآمد نبود و مورد ادامه داش١٩۶۶
گـذاران پلـیس   سیاسـت،قتـل ایـن سـه افـسر. بزهکار به قتل رسـیدندتوسط یک پلیس 

پردازان این امـر را  اگرچه برخی نظریه. های قبلی فراخواند انگلستان را به بازبینی سیاست
، بـه نظـر )۵٨: همـان(انـد  هـا نقـد کـرده ت بـودن سیاسـ»محور خاصیت حادثه« عنوان با

توانـد مـضر باشـد، در  ها مـی در سایر زمینههرچند گذاری  رسد این شکل از سیاست می
 ،کـه تجهیـز پلـیس بـه سـالح گـرم  چـرا؛زمینۀ تجهیز پلیس به سالح گرم مفیـد اسـت

ساس تواند بدون اح تواند داشته باشد و چنین موضوعی نمی ناپذیری می جبرانپیامدهای 
هـا و  ارزش های عمـومی جامعـه بایـد بـا همچنین سیاست. نیاز در دستور کار قرار گیرد

در موضـوع تجهیـز پلـیس بـه سـالح . فرهنگ عمومی حاکم بر آن تناسب داشته باشند
قرار دادن سیاست پلیس سایر الگو گرم نیز باید بر اساس نیازهای جامعه گام برداشت و 

رسـد  به نظر مـی. تواند مفید باشد نمی)  دارندّمسلحپلیس هایی که  جمله آن از(کشورها 
 منطقـی باشـد و از ّمـسلحکارانـه بـا پلـیس  رویکرد پلیس انگلستان در برخورد محافظـه

گـذاران پلـیس از حفـظ جـان شـهروندان و چهـرۀ  یان و سیاستّهای ذهنی متول دغدغه
ــت دارد ــیس حکای ــاعی پل ــر در وا .اجتم ــیس دیگ ــسر پل ــک اف ــدن ی ــشته ش ــۀ ک قع

 حـوادثطلبـان ایرلنـد شـمالی در لنـدن و  هـای اسـتقالل گـذاری گیری، بمـب گروگان
دیـده   آمـوزشّمسلحگذاران پلیس را به سمت ایجاد واحدهای  تروریستی دیگر، سیاست

 ّمـسلحسـوی ایجـاد واحـدهای  ، پلیس انگلستان بهبعد به ١٩٩٠از اوایل دهۀ . سوق داد
 انتخـاب ١دیـده از بین افـراد ورزیـده و آمـوزش ّمسلحهای  پرسنل گشت. گرایش یافت

شـوندۀ  ّمـسلح تیر خـود ُکخ، هفت  هکلراندMP5شوند و تجهیزات مناسب و سالح  می
 در حـال حاضـر در پلـیس ٢.گیـرد ها قرار می گلوک و اسنایپر مارک استیر در اختیار آن

                                                                 
والتور تیرانـدازی برگـزار هـای سـیم ، آمـوزشّمـسلحهـای سـیار  در پلیس انگلستان برای افـسران گـشت. ١

فــرد . شــود هــای ناگهــانی مجــسم مــی انه و صــحنهّمــسلحهــا، وقــایع  در قالــب ایــن آمــوزش. شــود مــی
هـای  گیـری گیـرد کـه چگونـه از تـصمیم ها یـاد مـی نتیجۀ قرار گرفتن در این وضعیت گیرنده در آموزش
آمـوزش . داری داشـته باشـد زده و احساسی اجتناب نماید و در اسـتفاده از سـالح گـرم خویـشتن شتاب

 هـا در صـحنۀ عملیـات مـؤثر اسـت گیـری منطقـی آن در ارتقـای قـدرت تـصمیمر فراگیـران، ّمستمر و مکر
(Mitchell & Flin, 2007: 375).  

 همـۀدر ایـن کـشورها . متحدۀ آمریکا و دانمـارک وضـعیت متفـاوت اسـت  هلند، ایاالتهایدر کشور. ٢
  .(Olsen, 2008: 5)  اختیار حمل سالح گرم را دارند، ذاتی سازمانهای افسران پلیس در تمام مأموریت
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موران بـا أباشند و سـایر مـ  مجهز به سالح گرم می، پلیسۀهای ویژ  فقط گشتانگلستان
  .دهند کشنده وظایف جاری را انجام می وم و تجهیزات پلیسی غیرتبا

   استفاده از سالح گرم در عملیات پلیسی:بخش دوم
خالف رویکردهای جاری در تجهیز سـازمان پلـیس بـه سـالح گـرم کـه بـا رعایـت  بر

گرم در  استفاده از سالح ،گرا ارتباط نزدیک دارد حقوق، آزادی و جان شهروندان قانون
و پایبنـدی پلـیس بـه گذاری به حقـوق مـتهم  ًعملیات پلیسی غالبا تابعی از میزان ارزش

 مقررات حقوقی حاکم بر استفاده از سـالح گـرم ،در این بخش. استاصل تفکیک قو
  .شود میبررسی در عملیات پلیس در کشور ایران و انگلستان 

 تیرانـدازی پیـشگیرانه؛ .١: گنجـد  رویکـرد مـی۴تیراندازی توسط پلـیس در قالـب 
قـصد   تیرانـدازی بـه.۴ ؛قصد نابود کردن  تیراندازی به.٣قصد کشتن؛  تیراندازی به  .٢

 از ارتکـاب ،کند از گذر تیرانـدازی در تیراندازی پیشگیرانه، پلیس تالش می. دفع خطر
 مواضـع غیـر حـساس کوشد  میرو این  از،جرم، فرار متهم یا تعرض وی پیشگیری کند

صـورت   تیرهـای ابتـدایی بـه،ًمعموال در ایـن رویکـرد. یا مظنون هدف قرار گیردمتهم 
. دنشو هدف مجروح کردن پا یا دست شلیک می هوایی و هشداردهنده و تیرهای بعد با

 حـساس یـا ، لذا کشتن متهم یا مظنون استْ هدف پلیس١،قصد کشتن در تیراندازی به
قصد نابودسازی در  تیراندازی بهاز . اردغیر حساس بودن مواضع طرف مقابل اهمیتی ند

در ایـن رویکـرد مـأمور تـالش . دشو گذاری انتحاری استفاده می گیری و بمب گروگان
 تیر اول از پای با، هدف را )ساقۀ مغز (کند از طریق تیراندازی به مواضع حساس بدن می

  تیرانـدازی بـهدر.  بمب را نداشته باشدانفجار ماشۀ اسلحه یا چکاندندرآورد تا فرصت 
کنـد خطـر را  الوقوع است و تـالش مـی قصد دفع خطر، پلیس تابع خطر بالفعل یا قریب

توانـد طـرف مقابـل را مجـروح یـا   مأمور متناسب با خطر مـی،در این رویکرد. دفع کند
طبیعی است که در این رویکرد مأمور پلیس باید از حداقل زور برای دفـع . مقتول نماید

بـرای دفـع .  و برای استفاده از زور دالیل منطقـی نـوعی داشـته باشـدخطر استفاده کند

                                                                 
1. Shoot to kill. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

وزه
آم

 
ری

کیف
وق 

حق
ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٩

٢١٢  

زور تـا میزانـی   ضرورت متوسل شـد و توسـل بـهّحد از  نباید به ابزارهای زور بیشخطر
  . باشدپذیر شود که با احتساب معیارهای عینی توجیه تجویز می

 اصـل  در،١٩٩٠ مـصوب »اصول اساسی استفاده از زور و سالح گرم توسط پلیس«
  :دارد نهم مقرر می

 در دفاع از خـود .١ :افسران پلیس نباید از سالح گرم علیه فردی استفاده نمایند، مگر
 پیشگیری از ارتکاب .٢ ؛یا دیگری در برابر تهدید فوری مرگ یا جراحت شدید بدنی

 بازداشت فردی کـه چنـین .٣ ؛جرم مهم که خطر جدی به حیات دیگری در پی دارد
منظـور پیـشگیری از فـرار وی،   بـه.۴ ؛کند ها مقاومت می و در برابر آنخطری ایجاد 

. که اقدامات کمتر از تیراندازی برای نیل به این هـدف کـافی نباشـد صورتی فقط در
ای، استفادۀ عمدی مرگبار سالح گرم، فقط در صـورتی جـایز اسـت کـه  در هر واقعه

  .ًبرای حمایت از جان، مطلقا ضرورت داشته باشد

  :اساس اصل دهمبر 
های مذکور در اصل نهم، افسران پلیس باید حضور خود را به متهم اعالم  در وضعیت

صورت آشکار به متهم اعالم نمایند و فرصت کافی بـرای  و قصد تیراندازی خود را به
 جانی ّحد از اجرای دستور را به متهم بدهند، مگر اینکه انجام این اقدامات خطر بیش

رای پلیس یا دیگری در پی داشته باشد یـا آشـکارا بـا شـرایط واقعـه یا جراحت شدید ب
  ١. باشدامعن تناسب نداشته و بی

   استفاده از سالح گرم در عملیات پلیسی ایران.١
کـارگیری  بـه« قـانون ،کاربرد سالح گرم توسـط مـأموران پلـیس در ایـراندر خصوص 

. المی رسـیده اسـت به تصویب مجلس شورای اسـ١٣٧٣در » سالح در موارد ضروری
 مـورد ١٢مطالعۀ مقررات این قانون حکایت از این امر دارد که مـأموران پلـیس ایـران در 

  :اختیار تیراندازی دارند
  نماید؛  برای دفاع از خود در برابر کسی که با سالح سرد یا گرم حمله می.١
ای  هگونـ کنـد ولـی اوضـاع بـه  برای دفاع در برابر کسی که بدون سالح حمله می.٢

   شخصی امکان نداشته باشد؛ۀباشد که بدون کاربرد سالح مدافع
                                                                 

  .یک از کلمات و حروف آن بار حقوقی دارد شده و هر صورت دقیق از متن اصلی ترجمه این متن به. ١
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 شـده و جـان وی در حملـه واقـع  مورددیکه مأمور مشاهده کند فر صورتی  در.٣
  خطر است؛

انفجار نموده ، تخریب یا  و کسی که اقدام به ترورراهزن برای دستگیری سارق و .۴
  ؛استو در حال فرار 

یـا در  شده یا زنـدانی از بازداشـتگاه یـا زنـدان و اشت در مواردی که شخص بازد.۵
  حال انتقال فرار نماید و اقدامات دیگر برای دستگیری وی ثمربخش نباشد؛

   برای حفظ اماکن انتظامی؛.۶
  است؛ه ی انجام مأموریت در اختیار آن برای حفظ سالحی که برا.٧
  شده؛ بندی  برای حفظ اماکن طبقه. ٨
   تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی؛ برای حفظ تأسیسات،.٩
انه بـا رعایـت شـرایط و ّ مـسلحقانونی غیر های غیر ها و راهپیمایی  کنترل ناآرامی.١٠

  عنوان آخرین راهکار؛ تشخیص رئیس شورای تأمین به
 ۀانه بـه تـشخیص فرمانـدّمـسلحقـانونی  هـای غیـر ها و راهپیمایی  کنترل ناآرامی.١١

  عملیات؛
به قراین  قصد متوقف ساخت آن در مواردی که بنا سوی اتومبیل به اندازی به تیر.١٢

 حامـل افـراد متـواری، امـوال مـسروقه،  باشد یا مسروقه،و دالیل معتبر یا اطالعات موثق
معاونت حقوقی و امور مجلـس وزارت دفـاع و ( کاالی قاچاق، مواد مخدر، سالح یا مهمات باشد

  .)١٧ـ١٢: ١٣٩٠ّپشتیبانی نیروهای مسلح، 
گـذار ایـران در تعیـین مـوارد تیرانـدازی  که قانونسازد  روشن میدقت در این موارد 

ای که در برخی موارد که نیازی به تجویز استفاده  گونه به. استنداشته ای منسجم  رویه
شده و در برخی موارد دیگر که ضرورت کاربرد سالح  از سالح نیست، این اجازه داده

در ادامـه . گذار سـلب شـده اسـت اجازۀ کاربرد سالح از سوی قانونشود،  احساس می
  .گردد بررسی میص قانون مذکور یاقن

توان به امکان تیراندازی بـه  ضروری، می تجویز تیراندازی در موارد غیرخصوص در 
اتومبیل مسروقه یا اتومبیل حامل اموال مسروقه، افراد متـواری یـا کـاالی راهزن، سارق و 
هـای  هـا و راهپیمـایی  تیراندازی برای کنترل ناآرامی،انی یا بازداشتی متواریزند، قاچاق

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

وزه
آم

 
ری

کیف
وق 

حق
ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

٩

٢١۴  

بـا . حـساس اشـاره کـرد حیـاتی و غیـر  غیرۀشد بندی انه و حفظ اماکن طبقهّ مسلحغیر
که تیراندازی در این موارد ضرورتی نـدارد و گفت توان  تیراندازی میپیامدهای توجه به 

در . خطـر باشـد گنـاه در ه جان مأمور یا شهروند بـیپذیر است ک فقط در مواردی توجیه
شده، اهمیت جرم یا خطر به میزانی نیست کـه بتـوان بـرای کنتـرل خطـر یـا  موارد اشاره

حـسب مـورد از  توانـد بـر  پلـیس مـی،در این موارد. نموددستگیری بزهکار، تیراندازی 
هـای لیـزری یـا  آور، شـوکر و سـالح  اشـکافـشانۀابزارهای دیگـری از قبیـل مـذاکره، 

های  ها و ناآرامی تیراندازی به راهپیمایی.  پالستیکی استفاده کندۀهای دارای گلول سالح
 مگـر اینکـه نـاآرامی بـه خـشونت منجـر شـود و جـان ،انه نیز قابل نقد اسـتّمسلح غیر

 ازتـوان  هـا مـی خطر باشد که در این صورت برای حفظ جان آن شهروندان و عابران در
فرامـوش را نباید جانب احتیـاط و ضـرورت ، وجود این با. استفاده کردگبار این ابزار مر

تـرین حقـوق شـهروندی اسـت و  که تجمع و اعتراض مدنی یکـی از اساسـی د؛ چراکر
  .است به رسمیت شناختهآن را قانون اساسی ایران نیز 

کند، ولی مقررات جاری بـه  مواردی که تجویز تیراندازی را ایجاب میخصوص در 
گـذار انتحـاری و  گیـر، بمـب سوی گروگـان توان به تیراندازی به ، میاستپرداخته ن آن

هرچنـد . کنـد، اشـاره کـرد های مهم تیراندازی یا حمله می سوی شخصیت فردی که به
تـصریح مـوارد  گانه گنجانـد، بـا توجـه بـه دوازدهبندهای  توان در قالب این موارد را می

صـراحت  ها، بهتر است موارد اخیر نیـز بـه  برخی از آنر بهّمجاز تیراندازی و اشارۀ مکر
  همچنین موضـوع دیگـری کـه. بیان شودکارگیری سالح در موارد ضروری  در قانون به
  . اسـت»در صـورت امکـان«رسد محل ایراد باشد، رعایت مراتب تیرانـدازی  به نظر می

، ١٣٧٣وب کارگیری سـالح در مـوارد ضـروری مـص  قانون به٣ مادۀ ٣بر اساس تبصرۀ 
کـارگیری  ای جـز بـه ًمأموران در صورتی مجازند از سالح استفاده نمایند که اوال چـاره

  تیرانـدازی کمـر/ تیـر هـوایی « مراتـب،ًسالح نداشته باشـند و ثانیـا در صـورت امکـان
 »در صـورت امکـان«اگرچه عبارت .  را رعایت نمایند»تیراندازی کمر به باال/ به پایین
  گیــر یــا ســوی گروگــان ص موجــود مفیــد باشــد، تیرانــدازی بــهیاقــتوانــد در رفــع ن مــی
گذار انتحاری در اغلب مـوارد مـستلزم آن اسـت کـه بـدون رعایـت مراتـب بتـوان  بمب

  .تیراندازی کرد
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کـارگیری سـالح در مـوارد  نویـسی بـرای اصـالح قـانون بـه  پـیش، حال حاضـردر
و در مرکـــز  شـــده  از ســـوی وزارت کـــشور تهیـــه٢٨/١/١٣٩٢تـــاریخ در  ،ضـــروری
 انتظارات علمـی ،نویس متأسفانه در این پیش. استگردیده های مجلس مطرح  پژوهش

 در »ّمـسلحپلیس و افراد «و در برخی موارد شاهد افزایش اختیارات است برآورده نشده 
نویس ضمن ابقای موارد مجـاز تیرانـدازی  ای که در این پیش گونه به. تیراندازی هستیم
 اختیـار تیرانـدازی ٣ مادۀ ۴عمال برخی اصالحات قابل دفاع، در بند ِدر قانون سابق و ا

سـوی   اختیـار تیرانـدازی بـه۶ مادۀ »الف« و در بند »مرتکبین جرایم مشهود«سوی  به
مطالعــۀ ایــن ! رســمیت شــناخته اســت  را بــه»اتومبیــل حامــل مجــرم یــا مــتهم فــراری«

کنندگان سند مـذکور  ه تدوینکند ک نویس این فرض را در ذهن خواننده ایجاد می پیش
اند که فلسفۀ تدوین مقررات قانونی برای تیراندازی توسط پلیس، محدود  فراموش کرده

  ! مأموران و شهروندان استرایکردن موارد تیراندازی به جرایم مهم و خطرات جانی ب
، موضـوع رسـد بـه نظـر مـیآن در این بخش مفید موضوع دیگری که بحث دربارۀ 

ن در تـشخیص جـواز تیرانـدازی یـا ضـرورت تـشخیص آن از سـوی امأموراختیار عمل 
 در غیــر از مــورد ،در مقــررات جــاری کــاربرد ســالح در ایــران. اســت ارشــد ۀفرمانــد

 عملیـات ۀانه کـه در آن، تـشخیص فرمانـدّمسلحمجاز  سوی تجمعات غیر تیراندازی به
کننده در ضـرورت  مور عملمعیار قانونی بودن تیراندازی است، در سایر موارد، تشخیص مأ
در این خصوص شرایط و . تیراندازی و انطباق مورد با یکی از موارد مجاز، مالک است

احوال وضعیت تیراندازی و تشخیص مأمور بر اساس معیارهـای نـوعی بررسـی  و اوضاع
  . تیراندازی ضروری و قانونی بوده یا خیر،در آن وضعیتکه شود تا مشخص شود  می

  ز سالح گرم در عملیات پلیسی انگلستان استفاده ا.٢
گونه که در مباحث قبل بیان شد، انگلستان ملزم به تبعیت از مقـررات کنوانـسیون  همان

کنـد   این کنوانسیون ایجاب مـی٢حق حیات مندرج در مادۀ . اروپایی حقوق بشر است
کـرد موضوعی کـه بایـد بـه آن توجـه . های پلیس تابع شرایط خاص باشد تیراندازیکه 

ایـن . شده است اینکه مجازات مرگ از شمار ضمانت اجراهای کیفری انگلستان خارج
بـارتر از  مراتـب سـرزنش شود که تیراندازی منجر به فوت در انگلستان به امر موجب می
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که در این کـشور حتـی در  اند؛ چرا  باشد که مجازات مرگ را حذف نکردهکشورهایی
علیـه در جـرایم شـدید بـه حـبس ابـد  کـومصورت محاکمه و صدور حکم قطعـی، مح

شود و تیراندازی منجر به فوت در مرحلۀ پلیسی که متهم از اصل برائت بهره  محکوم می
 از زور در ۀ پلـیساسـتفادکـه شـده  در تفسیر ایـن مـاده بیـان. پذیر نیست برد توجیه می

اشـته شده تناسب مطلـق وجـود د صورتی مجاز است که بین هدف و میزان زور استفاده
 دفـاع .١: انـد توان از زور استفاده کرد سه دسته ها می اهدافی که برای حصول آن. باشد

 دستگیری قانونی یا پیشگیری .٢؛  استگرفته مجاز قرار از فردی که آماج خشونت غیر
در جریان اقدامات قـانونی بـرای فرونـشاندن . ٣ًاز فرار فردی که قانونا دستگیر شده است؛ 

گونـه کـه  همـان. (Association of Chief Police Officers: 2013, 16)آشـوب یـا شـورش 
. تـوان از زور اسـتفاده کـرد گانۀ مذکور می شود فقط در راستای اهداف سه مالحظه می

هـا،  شـود کـه شـدیدترین آن استفاده از زور نیز طیفی از اقـدامات پلیـسی را شـامل مـی
سـل بـه سـالح گـرم بایـد بـه مـوارد طبیعی اسـت کـه تو. تیراندازی با سالح گرم است
 انجمـن افـسران ارشـد پلـیس در بخـش ، از همـین رو١.ضروری و مهـم محـدود شـود

  :استاستفاده از سالح گرم مقرر داشته 
وسـیلۀ  هـای پلـیس، پیـشگیری از خطـر فـوری بـه حیـات بـه هدف اصلی تیرانـدازی

  .(Ibid.: 45)ت نظر خود اس سازی سوژه از ادامۀ اقدامات یا تهدیدات مورد متوقف

 ّمـسلح ،قبل از تیرانـدازی« باید ّمسلحدر مواردی که تیراندازی ضرورت دارد، افسر 
بودن خود را اعالم، دستورات واضح به سوژه صادر و فرصت کافی برای اجرای دستور 

 ایـن فراینـد بـا شـرایط واقعـه متناسـب نباشـد و ّ مگر اینکه طی،در اختیار فرد قرار دهد
ارزیـابی . (Ibid.: 44) »انی یا جسمی به دیگـری را در پـی داشـته باشـدموجبات خطر ج

صورت موردی و با احتساب شرایط حـاکم بـر  ضرورت استفاده از زور توسط پلیس، به
  :گیرد ها موارد زیر مدنظر قرار می در این ارزیابی. شود حادثه انجام می

                                                                 
 »اصول اساسی استفاده از زور و سالح گرم توسـط مـأموران پلـیس« ِ مقررات عمومی۵ بند »الف« ّشق. ١

دارد   بیـان مـی١٩٩٠مصوب هشتمین کنگرۀ ملل متحد در پیشگیری از جرم و اصالح بزهکاران مـصوب 
 نیل به یکی از اهداف ایو برباشد نظر متناسب  اهمیت جرم مورد استفاده از زور یا سالح گرم باید باکه 

  .مجاز انجام شود
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  اند؟  شدههای دیگری احتساب  از توسل به تیراندازی، چه گزینهـ قبل
  اند؟ چه ابزارهایی در زمان حادثه در دسترس بودهـ 
  اند؟ مؤثر واقع نشدهنشده است و یا در صورت استفاده، این ابزارها استفاده از چرا ـ 
الوقـوع بـه حیـات   پیشگیری از خطـر واقعـی یـا قریـبایآیا توسل به تیراندازی برـ 

  شده است؟ شخص انجام
که امکان سلب حیات دیگری را در پی دارد، با احتساب آیا استفاده از سالح گرم ـ 

  خطرات بالقوه در آن شرایط ضرورت دارد؟
  تواند در پی داشته باشد؟  دیگران میرایتیراندازی چه خطراتی بـ 
منظـور دسـتگیری تیرانـدازی  متهم آن بـهبه طرف نظر یا جرمی که  آیا خطر موردـ 
  ندازی با سالح گرم را توجیه کند؟، به میزانی اهمیت دارد که تیرا استشده

  اند؟ شده  ثبت و گزارش، مرتبطهای همۀ تصمیمآیا ـ 
 اسـتفاده از سـالح گـرم، پلـیس انگلـستان تـابع رۀبـاشده در از بین رویکردهای بیان

 منجـر بـه جـرح ِتواند با تیرانـدازی در برخی موارد پلیس می.  است»دفع خطر«رویکرد 
 منجـر بـه مـرگ دفـع ِوسیلۀ تیراندازی اقع دیگر، خطر بهخطر را دفع کند و در برخی مو

 مـرگ طـرف مقابـل ،هـای پلیـسی هرچند هـدف تیرانـدازی. )١٣٠: ١٣٩١، پـانچ(شود  می
  .تواند یکی از نتایج تبعی آن باشد نیست، ولی می

وسـیلۀ  حق حیات هر فرد بایـد بـه« کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ٢بر اساس مادۀ 
وسـیلۀ مجـازات قـانونی یـا محکومیـت کیفـری نقـض   این حق بـه.قانون حمایت شود

منـع ،  اروپایی را بـه حمایـت از حـق حیـات شـهروندانهای تاین ماده دول. »شود نمی
  هـای ناشـی از اسـتفاده از زور سلب حیات شـهروندان و انجـام تحقیقـات قـضایی قتـل

 کنـد مـیتوسط مأموران دولـت یـا قـصور در حمایـت از حـق حیـات شـهروندان ملـزم 
(Association of Chief Police Officers: 2013, 14) .ـــه ـــان علی ـــدۀ عثم   در پرون

  کــشور پادشــاهی متحــده، دیــوان اروپــایی حقــوق بــشر بیــان داشــت مقامــات عمــومی
گــاه شــوند، در مــواردی کــه بــه   صــورت معقــول از خطــر ســلب حیــات شــهروندان آ

  هــا انجــام دهنــد  آن مناســب جهــت حمایــت از حــق حیــاتۀبایــد اقــدامات پیــشگیران
(European Court of Human Rights, 1995: Para. 150).  ه توسط شددر متن منتشرهرچند
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شـود  شـده کـه اسـتنباط مـی ای بیـان گونه  این رأی دیوان به، افسران ارشد پلیسانجمن
دولت در حمایت از حق حیات شهروندان در برابر اقدامات مجرمانۀ سایر شـهروندان، بایـد 

؛ (Association of Chief Police Officers: 2013, 14) ُات مثبت و کنشی انجـام دهـداقدام
 که این تکلیف فقط ناظر بر پیشگیری از خطرات ناشی از شهروندان علیه گفتتوان  می

های الزم برای پیـشگیری از خطـرات سازوکاریکدیگر نیست، بلکه دولت مکلف است 
  . در دستور کار خود قرار دهدمأموران خود را نیزاقدامات ناشی از 

. در خصوص مجوز استفاده از سالح توسط مأموران پلـیس دو رویکـرد وجـود دارد
کند و مأمور عملیات در   موارد مجاز تیراندازی را مشخص میْ قانون،در رویکرد نخست

در .  یکـی از مـوارد مـذکور در قـانون باشـد،صورتی مجـوز تیرانـدازی دارد کـه مـورد
شـود کـه فرمانـده مـأمور عملیـات یـا  تیراندازی مجاز تلقـی مـیهنگامی  رویکرد دوم،

خالف مقررات حاکم بر پلیس ایران  بر. فرمانده عملیات مجوز تیراندازی را صادر کند
 مجاز بـه حمـل سـالح ِ افسران، در پلیس انگلستان١،که در آن مجوز قانونی وجود دارد

ه مجوز تیراندازی از سـوی فرمانـده ارشـد توانند تیراندازی کنند ک میزمانی  فقط ٢گرم
کـه بـه اقـدامات عملیـاتی پلـیس و ای هستند   باتجربه افراد، این فرماندهان٣.صادر شود

در راستای اجرای وظـایف، ایـن افـسران در قبـال . مقررات حقوقی آشنایی کامل دارند
 و مـسئولیت شخـصی و سـازمانی دارنـد، های کارکنان تحت مـسئولیت خـود تیراندازی

 ِدر واحـد پلیـسیچنانچـه . اسـته  حق حیات شهروندان بر عهـدۀ آنوظیفۀ حمایت از
 در برابـر مراجـع قـضایی و ،ها تیراندازی شود، در کنار افسر عملیاتی تحت مسئولیت آن

دلیل ایجاد این نهاد در واحدهای پلیس انگلـستان ایـن اسـت . گو هستند سازمانی پاسخ
صـحنۀ عملیـات و  نتیجـۀ حـضور در ن اسـت در ممکـّمـسلحهـای  که کارکنان گشت

. تأثیرپذیری از شرایط آن احساسی عمل کنند و در موارد غیرضروری تیرانـدازی نماینـد
                                                                 

 دستور فرمانـده ،انهّمسلحقانونی  عات غیرسوی تجم  فقط در مورد تیراندازی به،در مقررات جاری ایران. ١
 مأمور عملیات مکلـف بـه تیرانـدازی ،عملیات برای تیراندازی ضرورت دارد و در صورت صدور دستور

  .است
2. Authorized firearms officers. 

توانـد بـدون کـسب اجـازه از   پلیس فقط در صورتی میّمسلح مأمور ،در مقررات جاری پلیس انگلستان. ٣
  .گناه در معرض خطر فوری باشد انده عملیات تیراندازی کند که جان مأمور یا شهروند بیفرم
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های پلـیس را بـه  تیراندازیکه  با ایجاد این فیلتر بر آن است ١ افسران ارشد پلیسانجمن
ساسی سـنجی را بـر شـرایط احـ موارد ضـروری محـدود نمایـد و عقالنیـت و مـصلحت

  .عملیات حاکم نماید

   مسئولیت ناشی از کاربرد سالح گرم:بخش سوم
  گــرو  در،انۀ پلــیسّمــسلحهــای  بخــشی بــه فعالیــت اجــرای مقــررات قــانونی و انــسجام

هـای  در این بخش، ضمانت اجراهای تیرانـدازی. ضمانت اجرای کیفری و انضباطی است
  .شود میبررسی ها  مجاز و فرایند رسیدگی به آن غیر

   مسئولیت ناشی از کاربرد سالح گرم در پلیس ایران.١
های غیر مجاز در پلیس ایران، ضمانت اجرای کیفری، مدنی و انـضباطی در پـی  تیراندازی

 و قــانون ١٣٩٢مــصوب ضــمانت اجراهــای کیفــری در قــانون مجــازات اســالمی . دارد
اهــای انــد و ضــمانت اجر شــدهبیــان  ١٣٨٢٢مــصوب  ّمــسلحمجــازات جــرایم نیروهــای 

 و قـانون اسـتخدامی ناجـا در بخـش ّمـسلحنامـۀ انـضباطی نیروهـای  ینیـانضباطی در آ
 ،تیرانـدازی پلـیسچنانچـه . انـد آمـده ١٢١ و ١٢٠واد های انضباطی موضوع مـ کمیسیون

مجـاز   اگر تیراندازی غیراما.  نداردشود، مأمور تیراندازی هیچ مسئولیتیشناخته قانونی 
 مـأمور تیرانـداز یـا ناجـا ْگنـاه باشـد، حـسب مـورد  مجروح بیشناخته شود، یا متوفی یا

 ْمجـاز بـودن تیرانـدازی، حـسب مـورد ای کـه در صـورت غیـر گونه به. مسئولیت دارد
 صـورتی در«شـود و  ِمجازات قصاص یا پرداخت دیه به همراه حبس تعزیری اعمال مـی

کـارگیری   قـانون بـه١٣گناه باشد، بر اساس مـادۀ  که تیراندازی مجاز و طرف مقابل بی
 ،بـارانی( »سالح در موارد ضروری، سازمان مسئول پرداخت دیه و جبران خسارات اسـت

مجاز بـودن تیرانـدازی بـه معنـای  ِ صرف غیر،در این موارد. )٨٣: ١٣٨٩ ،؛ رجبی ٨۵: ١٣٨۶
قـانون بـر اسـاس عمـد بـودن   بلکه تشخیص عمـد یـا غیـر،عمدی بودن جنایت نیست

اینکـه در  نیازمند بررسـی در ایـن زمینـه ِموضوع. شود  انجام می١٣٩٢مجازات اسالمی 
                                                                 

گـذاری کـالن و تـدوین  و سیاسـتاسـت شـده   از فرماندهان ارشد پلیس انگلستان تشکیل،این انجمن. ١
  .استآن مقررات تیراندازی در پلیس انگلستان بر عهدۀ 

گاهی از ضمانت اجرای استفادۀ غی. ٢   .١۵۶: ١٣٨۶ ،میر مال: ک.رمجاز از سالح گرم  ربرای آ
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 قـانون ٢٠۶ مـادۀ »ب«بنـد بـه اسـتناد مجـاز، در برخـی مـوارد   تیراندازی غیـرصورت
مـصوب  قانون مجازات اسـالمی ٢٩٠ مادۀ »ب« یا بند ١٣٧٠مصوب مجازات اسالمی 

هـای   تیرانـدازیگونـه قبح اخالقی ایـناما . شده است ، رأی قصاص نفس صادر١٣٩٢
مجاز به میزانی نیست که حکم قـصاص نفـس صـادر شـود و بـا مـأمورانی کـه در  غیر

 شوند، بـه گناه می  با تقصیر ساده یا فاحش مرتکب قتل شهروند بی،جریان برقراری نظم
 رفتار شهروند عادی که در جریان شوخی یا تقصیر سـاده یـا فـاحش مرتکـب قتـل ۀمثاب

 گیر چنین درْبرقراری نظمبرای ًکه اوال مأمور پلیس   چرا؛ شودشوند، برخورد دیگری می
 توانـد از انجـام ً ثانیا برقراری نظم وظیفۀ پلـیس اسـت و پلـیس نمـی است،ای شده واقعه

ای ندارد و مجبـور بـه حمـل  یک شهروند عادی چنین وظیفهاما وظیفه خودداری کند، 
شـود کـه  د وقتـی مبـرهن مـیضرورت برخورد افتراقـی در ایـن مـور. سالح گرم نیست

بـه قـصد انتقـام دیگـری را قتل عمدی فردی کـه با تیراندازی منجر به قتل مأمور پلیس 
دکتـر این موضوع در جلسۀ آموزشی که با سخنرانی . شود یکسان فرض میکشته است، 
بـه بیـان ایـن نماها  تناقضدر پاسخ به این وی . گردید، مطرح شدنیا برگزار  حسین آقایی

برابــری شــهروندان و مــأموران پلــیس کــه از ســالح اســتفاده «بــسنده کــرد کــه مطلــب 
 مـسئولیت ،که شهروندان عادی در قبال حمل سالح گـرم  چرا؛ مشکلی ندارد،کنند می

 مـسئولیت ، مجزا از قتل عمد دارند، ولی مأموران پلـیس بـه دلیـل حمـل سـالحِکیفری
 حمل سـالح صـحیح رۀبااین مطلب در رسد به نظر می. )١٣٩٢ ،نیـا آقایی( »کیفری ندارند
نتیجۀ تیراندازی مأمور پلیس و  برابر با قتل دردر رفتار ناعدالتی خصوص است، ولی در 

 فردی که بدون هیچ مـسئولیتی و بـا قـصد قتـل یـا بـه هـر دلیـل ِنتیجۀ تیراندازی قتل در
ستفاده حمل سالح غیر مجاز و قتل عمدی با ا. کند، کافی نیست دیگری تیراندازی می

 غیر همنوع است و معافیت از مجازات حمل سـالح ِ مشمول مقررات تعدد مادی،از آن
 مرتکـب ،با استفاده از سالح مجـازتوان  می. ثیر استأت ه بیشد مجاز بر جنایت واقع غیر

بـه نظـر . عمـدی شـد مجاز مرتکب قتل غیـر قتل عمدی شد یا با استفاده از سالح غیر
مأموریـت و بـا ابـزاری کـه حـال کـه در را ندازی مأمور پلیس توان تیرا نمیکه رسد  می

 با تیراندازی فردی که ،سازمان در اختیار وی قرار داده و ملزم به تحویل گرفتن آن است
اقدام به تهیۀ سالح گرم و اسـتفاده از آن ْبا قصد هیچ مسئولیتی در برقراری نظم ندارد و 
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هـای   مـستلزم بررسـی ظرافـت، این مـواردو تعیین مجازات دردانست ، برابر  استکرده
 منجر بـه ِهای ناشی از تقصیر ساده یا فاحش اینکه تیراندازی موضوع دیگر. خاص است

 منجـر بـه ِهـای عمـدی ًفوت که در قالب عمل نوعا کشنده قلمداد شده، بـا تیرانـدازی
 ۀماد» ب«بر اساس بند  دو هرمجازات شود و  فوت، در مقررات جاری مشابه فرض می

در خـصوص مـسئولیت ! است قصاص نفس ١٣٩٢مصوب  قانون مجازات اسالمی ٢٩٠
 قـانون مجـازات جـرایم ۴١ ۀتوان به مـاد مجاز می های غیر کیفری فرمانده در تیراندازی

 ،لهّ اشاره کرد که برای مأمورانی که در انجام وظایف محو١٣٨٢ مصوب ّمسلحنیروهای 
 ٣ ۀبـا توجـه بـه اینکـه مـاد. ن کرده اسـتییتعشوند مجازات  مرتکب تقصیر جزایی می

سـای واحـدهای پلـیس را ٶکارگیری سالح در مـوارد ضـروری فرمانـدهان و ر قانون به
استفاده از سالح را بـه مـأموران ارائـه کننـد، در برای های الزم  آموزشکه ف کرده ّمکل

  .اند  مذکور قابل مجازاتۀصورت قصور در اجرای این وظیفه بر اساس ماد

  مسئولیت ناشی از کاربرد سالح گرم در پلیس انگلستان .٢
سـازوکارهای کـه ف اسـت ّ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دولت مکلـ٢بر اساس مادۀ 

ایجادشده،  جمله سازوکارهای از. الزم برای تضمین حق حیات شهروندان را ایجاد کند
زات مأمورانی کـه مجا. های منجر به فوت شهروندان است رسیدگی قضایی به تیراندازی

رسانند، بازدارندگی عمومی  گناه را به قتل می  شهروند بی،مجاز نتیجۀ تیراندازی غیر در
کمیـسیون مـستقل در انگلـستان، . امعـه را در پـی داردو آموزش هنجارهـای اساسـی ج
مجـاز  هـای غیـر  و سـازوکار سـازمانی، بـه تیرانـدازی١رسیدگی به شکایات علیه پلـیس

 مقـام ِیطرفـ رسیدگی کمیـسیون مـستقل از حیـث بـی. کند سیدگی مینیروهای پلیس ر
 ٩٨ًشده تقریبا رسـیدگی بـه  کننده مطلوب است، ولی بر اساس مطالعات انجام رسیدگی

شـود و فقـط دو درصـد از  مراجع رسـیدگی سـازمانی انجـام مـی توسط درصد شکایات
 شـود ن رسـیدگی مـیشکایات مرتبط با جرایم مهم ارتکابی توسط پلیس در این کمیسیو

 منجر به قتل پلیس لنـدن و منچـستر در ِ دو فقره تیراندازی،در حال حاضر. )١٣٩١ ،پـانچ(
  .این مرجع در دست رسیدگی است

                                                                 
1. Independent Police Complaints Commission. 
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  گیری نتیجه
در نظـام . هر دو نظام پلیسی در ارتباط با برقراری نظم با سالح گرم مزایا و معایبی دارند

داران عملیـاتی بـه سـالح  هان، افسران و درجهپلیسی ایران همۀ ضابطان قضایی و فرماند
هـای  نیست و فقـط در مأموریـتضروری که این کار  صورتی در. شوند  میّمسلحگرم 

 بحث ضرورت در نظـام پلیـسی ،واقع در. مأموران به سالح گرم تجهیز شوندباید خطیر 
رم نیز بهتر برای تجهیز مأموران به سالح گ. شده است بینی ایران فقط در تیراندازی پیش

 مأموران به این ابـزار ،شود و فقط در موارد ضروریمراجعه به مالک ضرورت که است 
 راه را بـرای رفتـار احـساسی خـشن بـا ،حمـل سـالح گـرم توسـط پلـیس. تجهیز شوند

کند و مأمور پلیس در جریان درگیری لفظی یا فیزیکـی بـا متهمـان یـا  شهروندان باز می
 اقناعی با شـهروند عـادی یـا اقـدام فیزیکـی و ِسانیۀ لاکرجای مذ شهروندان عادی، به

نظـام . شـود استفاده از فنون ورزشی برای دستگیری متهم، بـه سـالح گـرم متوسـل مـی
هـا  و فقـط تعـداد معـدودی از گـشتتوجه کـرده اسـت این موضوع به پلیس انگلستان 

  .دارندرا مجوز حمل سالح گرم 
موارد مجاز تیراندازی بر اساس گفت که ید در خصوص استفاده از سالح گرم نیز با

مجـوز ْقـانون  ،در موارد ضروریگاه ای که  گونه به. ندارد انسجام درونی ،قانون جاری
دهد، اما در برخی موارد غیر ضروری نیز مانند دستگیری بازداشتی و زنـدانی  تیراندازی نمی

 از. شـده اسـت ده حامل کاالی قاچاق، مجـوز تیرانـدازی دایمتواری و توقف خودرو
هدف اصـلی  «،در انگلستان. دنبازبینی شوًمجددا مقررات جاری که رو بهتر است  این

سازی سـوژه از  وسیلۀ متوقف های پلیس، پیشگیری از خطر فوری به حیات به تیراندازی
نظر خود است و در مـواردی کـه تیرانـدازی ضـرورت   موردهایادامۀ اقدامات یا تهدید

 بودن خود را اعالم، دستورات واضح بـه ّمسلح ، باید قبل از تیراندازیّمسلحدارد، افسر 
 ّمگر اینکه طی. سوژه صادر و فرصت کافی برای اجرای دستور در اختیار فرد قرار دهد

این فرایند با شرایط واقعه متناسب نباشد و موجبات خطر جانی یا جسمی بـه دیگـری را 
بنـابراین در ایـن . (Association of Chief Police Officers: 2013, 44) »در پی داشته باشـد

معیار .  تیراندازی با هدف دستگیری متهم متواری یا برای کشف جرم وجود ندارد،نظام
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اجـرا بـرای مـدیریت حادثـه محاسـبه  حسب اهمیـت مـورد و اقـدامات قابـل  برمذکور
ع پلیـسی مقررات تیراندازی پلیس انگلستان از حیـث اینکـه توسـط یـک مرجـ. شود می

مـوارد تیرانـدازی گـذار،  که خود قـانون است و ضرورت دارد پذیرنقداست شده  وضع
 هر دو نظام ،مجاز های غیر در خصوص ضمانت اجرای تیراندازی. نمایدتعیین را پلیس 

  .اند  کردهبینی پیشرا های خوبی  حقوقی تضمین
و برخی دیگر ج دارد روا قاچاق کاال و مواد مخدر ۀ پدید،ایرانهای  برخی استاندر 
های تروریستی و حملـه بـه مـأموران پلـیس و مـأموران امنیتـی  گذاری ها با بمب از استان
هایی از حمله بـه مـأموران پلـیس و شـهادت   نمونه١٣٩٣در سال ؛ برای نمونه، اند مواجه
در کـشور پادشـاهی . بلوچـستان واقـع شـد و هـای خوزسـتان و سیـستان ها در استان آن

 کشور اسکاتلند گرایش بـه اسـتقالل از پادشـاهی متحـده دارد و پلـیس ایـن متحده نیز
  .کند ین اتحادیه سالح گرم حمل میخالف سه کشور دیگر عضو ا کشور بر

بهتر است ایران نیز در تجهیز پلـیس بـه سـالح گـرم از رویکردهـای رسد  به نظر می
 ّ مـسلحان بـه صـورت غیـرهـا مـأمور اسـتانهمۀ ای که در   به گونهافتراقی استفاده کند،

 ۀتروریـستی و حملـحوادث هایی که  وظایف جاری خود را انجام دهند و فقط در استان
در خـصوص مـوارد مجـاز . جهز شـوندمانه به مأموران سابقه دارد، به سالح گرم ّمسلح

فقط برای دفاع از جان مأمور یا شهروند دیگر و نیـز بـرای که شود  تیراندازی پیشنهاد می
گیر از سالح گرم اسـتفاده شـود و بـرای کـشف  اری و گروگانحگذار انت  با بمبمقابله

 فقط برای حفظ جان مأمور ،به عبارت بهتر. استفاده نشودآن جرم و دستگیری متهم از 
  .به کار رودیا دیگری سالح گرم 
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  یشناس تابک
معاونـت تهران، ، ١٣٩٢مصوب  های قانون مجازات اسالمی سخنرانی در ارتباط با نوآورینیا، حسین،  آقایی .١

  . ش١٣٩٢حقوقی و امور مجلس ناجا، 
  . ش١٣٨۶، معاونت آموزش ناجاتهران، ، روش تدریس کاربرد قانونی سالحبارانی، محمد،  .٢
یتانیاپانچ، موریس،  .٣ طـرح تحقیقـاتی معاونـت تهـران، خسرو طوسـی، ترجمۀ ، تیراندازی در نظام پلیسی بر

  .ش ١٣٩١، حقوقی و امور مجلس ناجا
سـازمان تحقیقـات و مطالعـات تهـران، رضـا میرزائیـان، ، ترجمۀ وحیدپلیس و استفاده از زورراتز، هوارد،  .۴

  . ش١٣٨٨، ناجا
معاونت آمـوزش و تحقیقـات قـوۀ تهران، ، کارگیری سالح توسط مأموران مسائل قضایی بهرجبی، ابراهیم،  .۵

  . ش١٣٨٩، یهیقضا
  . ش١٣٨٣، تهران، میزان، چاپ شانزدهم، های حقوق اساسی بایستهقاضی، ابوالفضل،  .۶
علـی ترجمـۀ ُریچارد ورتلی و لراین مازرول، یش ، ویراشناسی محیطی و تحلیل جرم جرمکالرک، رونالد،  .٧

  . ش١٣٩٢عالمت، تهران، افراسیابی، 
همـایش مـسئولین حقـوقی و امـور مجلـس : در، »مبادی و اصول معاضدت قضایی«گودرزی، علیرضا،  .٨

  . ش١٣٩١بودجه،  و  طرح برنامهۀونت حقوقی و امور مجلس ناجا، ادارمعاتهران، ، ناجا
  . ش١٣٨۶، تهران، دادگستر، ، چاپ دومّشرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلحمیر، محمود،  مال .٩
کـارگیری سـالح توسـط  قانون به، ّمسلحمعاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای  . ١٠

، مرکز خدمات فرهنگی مطهـرجا،  بی، وارد ضروری به انضمام قوانین و مقررات مربوطهّنیروهای مسلح در م
  . ش١٣٩٠

11. Association of Chief Police Officers, Deaths Resulting from The Status Use of Force, 

2013. 

12. European Court of Human Rights, McCann v United Kingdom, 21 EHRR 97, 1995. 

13. Olsen, Frode Z., The Use of Police Firearms in Denmark, Copenhagen, Obtained from 

Internet, 2008. 

14. Mitchell, Lucky & Rhona Flin, Shooting Decisions by Police Firearms Officers, Scotland, 

University of Aberdeen, 2007. 

15. United Nations, Human Rights Standards and Practice for the Police, Professional 

Training Series No. 5/ Add. 3, Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights, 2004. 
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  موجز المقاالت
   الجنایةّن فی القصاص من غیر محلّبداع المقنإ

  . ش١٣٩٢ة عام ّمیسالفی قانون العقوبات اإل
  
  
  
  
  
  

  بجامعة قمكستاذ مشارأ( عادل ساریخانی ّ(  
  جرامعلم اإل قانون العقوبات وفی فرعالدکتورا طالب ( مّی مقدئمرتضی میرزا(  

. ش ١٣٩٢ فـی عـام ّیرانـیبـداعات المـشرع اإلإ الجنایـة، مـن ّالقصاص مـن غیـر محـل
 ّکـان االقتـصاص مـن غیـر محـلوالسؤال األساس فی هذا الموضوع هو الـسؤال عـن إم

اختلـف الفقهـاء فـی هـذه .  الجنایة فحسبّ منها أو یلزم القصاص من محلّأقلوالجنایة 
یقبل القـصاص مـن غیـر  فمنهم من ال. غیر المضبوطةوالمسألة بین الجنایات المضبوطة 

ا إلی أصل المماثلة فی القـصاص ویحکـم بالدیـة ً الجنایة فی غیر المضبوطة مستندّمحل
ا إلی اإلجماع وعمومـات القـصاص وفـی المـضبوطة یقـول اکثـر ًمنهم من یقبله مستندو

  والّ بإمکـان القـصاص مـن المحـلًالّ، معلّالفقهاء بعدم إمکان القصاص من غیر المحل
 ّ البعض یری إمکان القصاص من غیر المحلّولکن. ّدلیل علی القصاص من غیر المحل

ری إمکـان هـذا یـه ّن أنـّتج عن دراسة وجهة نظر المقـنالنا. ه مشروط برضی الجانیّ أنّإال
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  . من القصاص من دون تفریق بین المضبوطة وغیر المضبوطة إذا رضی الجانیالنوع
 الجنایة، الجنایات المـضبوطة، الجنایـات ّالقصاص من غیر محل :ةسی الرئالمفردات

  .غیر المضبوطة، المماثلة

  ةّة الجنائیّریالکفاءة فی خطاب المدیوّتحدیات العدالة 
  ّمع التأکید علی القانون اإلیرانی

  
  
  
  
  
  

  طالبة الدکتورا فی فرع قانون العقوبات وعلم اإلجرام(  قاسمی کهریزسنگیةراضی(  
  سّ بجامعة تربیة المدركستاذ مشارأ (د فرجیهاّمحم(  

 ــ دةّمتعـددة ذات األغـراض الّة المعقـّالهیاکـل التنظیمیـ ـة ّواجهت أنظمة العدالة الجنائی
یات ناتجة من عدم الکفاءة والکلفـات ّهذه التحد. یات العمیقة فی العقود األخیرةّالتحد

عدم اعتماد الـشعب وة ّیرجع إلی أزمة المشروعیوتطویل المحاکمات من جانب والهائلة 
ة أسلوب حدیث لإلجابة عـن ّه إلی المدیریّالتوج. ة من جانب آخرّبأنظمة العدالة الجنائی

سـلوب یـستخدم لإلجابـة منـاهج القطـاع ة وهـذا األّیل فی مجـال الخـدمات العامـالعراق
ّات البینـة ّتها وتـدوین القیاسـیّد علی احترام الزبائن وتقییم األعمال ومـدیریّ ویؤکّالخاص
ّوقد أدت هذه المدیریـ... لألعمال ة فـی أخـذ القـرارات ّة إلـی إجـراء تعـدیالت أساسـیّ

ة ّیات النظریـّة تحکی عن التحدّة فی آثار المدیریّولکن الدق. ةّوالسیاسات للعدالة الجنائی
تهـدف . تهاءة وکفاّی العدالة الجنائیّة التی منها تحدّالت الجنائیّة فی مجال التدخّوالعملی

ا منهج ًة مراعیّی فی األنظمة القضائیّة لهذه التحدّالعملیوة ّهذه المقالة رسم األبعاد النظری
 أبرز رمز یرمی إلی الکفـاءة ّظهر من هذه الدراسة أنی .نین الموجودةتحلیل الوثائق والقوا

کید علی کثرة ما یخرج من المحاکم وکثرة القـضایا المحکـوم بهـا والتوجـ ه إلـی ّهو التأ
ّا، ولکن لـم یـؤد إلـی ًی إلی کثرة القضایا المحکمة فیها ظاهرّإن أدوات، وهذا ّاإلحصائی

  .ةّات القضائیءة فی اإلجراّالدق
ة، ءة، العدالـة، الکفـاّه إلـی المدیریـّة، التوجـّنظام العدالة الجنائی :ةسی الرئلمفرداتا

  .ةّاإلنتاجی
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  ة أداء الدیةّ حکم موت الجانی وفراره وکیفیمقارنة
  بین قانونی العقوبات السابق والالحق

  
  
  
  
  
  

  مازندرانة بجامعكستاذ مشارأ( کیومرث کالنتری (  
  جرامعلم اإلفرع قانون العقوبات وفی تورا طالب الدک( عادل علیپور(  
 من قـانون ٢٦٠ تین الّدرس هذا المقال موضوع موت القاتل وفراره المنصوصین فی المادی

ا الفروض ًیدرس أیضوا بینهما ً من قانون العقوبات الالحق مقارن٤٣٥  العقوبات السابق وال
ن مفهوم فرار الجـانی ّة ویبیّ الموضوع ویبحث عن جذوره الفقهیاوالشقوق المحتملة لهذ

والمفاهیم المشابهة للفرار مثل االنتحار والفرق فـی الحکـم علـی اخـتالف أنـواع القتـل 
ول ألداء ٶتعیـین المـسوّق الشرط الذی یشترط عـدم وجـدان الجـانی الفـار ّضرورة تحقو

  .ة إلی الجنایات ما دون النفسّسرایة أو عدم سرایة الحکم المذکور فی المادوالدیة 
  .قاربالقتل، فرار الجانی، االنتحار، الدیة، األ :ةسی الرئالمفردات

  تبریر العقوبة فی نظام العدالة بمثابة اإلنصاف
  
  
  
  
  
  

  علی سیناستاذ مساعد بجامعة بوأ( هادی رستمی(  
  ستاذ مساعد بجامعة بوعلی سیناأ( علیرضا تقی پور(  

ین ّ، من أشهر الفالسفة السیاسی»جان رالز «خذة من آراءّفکرة العدالة بمثابة اإلنصاف، مت
ة العدالـة، مـن تبریـر العقوبـة ّلم یغفل رالز فی شـرح نظریـ. ین فی القرن العشرینّاللیبرالی

یختلف . خاطفةوة بتأسیس العقوبة موجزة ّمناهجه الحدیثة الخاصوّبین نظریاته األخیرة و
ًا مع مـا بینـه سـابقًّا تامً اختالف»العدالةة ّنظری«ر فی أثره المشهور ّة هذا العالم المفکّنظری  اّ

یسعی رالز فی مقالته األخیرة لتبریـر العقوبـة أن یـربط . »مفهومان من القواعد«فی مقاله 
 ّنـری أن. هّ منهمـا حقـًّیعطی کـالوالتی تهدف الفائدة وبین التعالیم التی تهدف العقوبة 

تـه الـسابقة فـی ّة العدالـة نـسخت نظریّاألسالیب التی أخذها رالز لتبریر العقوبة فی نظریـ
هذه المقالة ترمی إلی بیان العقوبـة بمثابـة اإلنـصاف فـی . »مفهومان من القواعد«مقالة 

  .ةّة النظریّإلی إثبات صحونظام العدالة 
  .ه إلی الفائدة، العدالةّه إلی العقوبة، التوجّرالز، إنصاف، التوج :ةسی الرئالمفردات
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  ةّیة االعتبارّیللشخص ألوان العقوبات معرفة
  
  
  
  
  
  

  صفهانإستاذ مساعد بجامعة أ( حسن پوربافرانی(  
  ماجستیر بفرع قانون العقوبات وعلم اإلجرام( ة سیفیّمهدی(  

ة ّیسالمبداعات قانون العقوبات اإلإة من ّیة االعتبارّیة للشخصّیة الجنائیولٶاالعتراف بالمس
 ّوکمـا أن. نوعهاوة العقوبة ّیفی أن نبحث عن کنایمع االعتراف بها علو.  ش١٣٩٢ عام یف

ّعدد القانون ك فلذل. ة عقوبةّیمة، ال تعاقب بأیة جرّیة ال تقدر اقتراف أّیة االعتبارّیالشخص

 القـانون ّ أنیة، علّیة االعتبارّی تعاقب بها الشخصیا من العقوبات التً فهرس٢٠ ة الّمادال یف
مع االلتفات باإلبهامات الموجـودة فـی  .ول عقوبتهاها حّان المسائل کلیُکمل بعد، بیلم 

لة وغیـره، ترمـی هـذه الدراسـة تقیـیم ّة والمکمّالقانون فی صعید تطبیق العقوبات األصلی
  .ةّة االعتباریّعقوبات الشخصی
ة، ّة، العقوبــات التبعیــّة، العقوبــات األصــلیّة االعتباریــّالشخــصی :ةسیــ الرئالمفــردات
  .ةّقوبة الشرعیلة، العّالعقوبات المکم

ّقاعدة رد األدل   ةّحدة األمریکیّة فی الوالیات المتّ
  ة المشابهة لها فی إیرانّومقارنتها مع الضمانات اإلجرائی

  
  
  
  
  
  

  مهدی صبوری پور  
  ستاذ مساعد بجامعة الشهید بهشتیأ  
مـة وال ّاط ترد فـی المحکّة التی استعملها الضبّة التی حصلت من غیر الطرق القانونیّدلاأل

ّ بها وهذا الرد ضمانة إجرائیّیستدل یعرف هـذا األمـر وة لرعایة القانون فی تحصیل الدلیل ّ
حدة للتفتیش واالعتقـاالت غیـر ّالتی یعمل بها فی الوالیات المت» ّقاعدة رد األدلة«باسم 
مین ة للمجـرّی إلی عدم إمکان المحکومیـّ العمل بهذه القاعدة قد تؤدّا بأنًالفت. ةّالقانونی

کت المحکمة العلیا فی هـذه الـسنوات ّالخطرین والذی أثار االنتقادات الکثیرة، فقد تحر
 فـی إیـران، نظـر ّا النظام القـانونیّ أم. والتحدید من نطاق هذه القاعدةّاألخیرة نحو الحد

ة ّ من أصول محاکماتها الجزائیـ١٩٠ الة ّمادالل من ّنظرة خاطفة بهذه القاعدة فی البند األو
خـاذ الوکیـل ّهم فـی اتّ المـتّة حـقّإذ یحمی فی هذه الماد.  ش١٣٩٢مصادق علیه عام ال
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ّا وقبـل التطبیـق والعمـل غیـرت فـی التعـدیالت ًبـدأة ّ لم یطبق هذا البند من المادولکن
ّ وحـذفت قاعـدة رد األدلـ١٣٩٤الواردة علی القانون فـی عـام   مـن ٣٨  الة ّوالمـاد .ة منـهّ

إن وة ّات المـشروعة وحفـظ الحقـوق المدنیـّیـّ من قانون رعایـة الحر٩  الة ّالدستور والماد
ّها غیر قاعـدة رد األدلـّ أنّصرحتا بعدم قبول اإلقرار الحاصل من التعذیب إال ة ووجودهمـا ّ

وعلی أسـاس هـذا ال یوجـد . ّفی القوانین لیس بمعنی وجود القاعدة فی القانون اإلیرانی
  .ّ اإلیرانیقوباتع مصداق من القاعدة فی قانون الّأی

  .أصول المحاکمات  ، قواعدّالرد  ة، قاعدةّالدلیل، الضمانة اإلجرائی :ةسی الرئالمفردات

  راتّ من تهریب المخدةتغسیل العائدات الحاصل
  ةّالدولی سناد واألّفی القانون الداخلی

  
  
  
  
  
  

  گنابادی فةّ الحرةّیسالم اإلةستاذ مساعد بجامعأ (اسپورّرضا عب (  
  مشهدی فةّ الحرةّیسالمة اإلستاذ مساعد بجامعأ (ی واعظ طبسیعل (  

شف مصادر کرات هو المنع عن ّب المخدیل العائدات الحاصلة من تهریالغرض من تغس
مـة ی هـذه الجریه إلـّوقـد توجـ. المـشروعة األنـشطة یها فکاستهالبسبب هذه األموال 
ل یفـة لتغـسّان العناصـر المؤلیـهذا المقال ب یّتبنیو. ّیرانیا للقانون اإلً خالفّیالقانون الدول

ب یـل العائـدات الناجمـة مـن تهری وتغسّ مفهومها العامیمة فیاألموال الحاصلة من الجر
ل ی مفهـوم التغـسیق فـیـا الدراسـة والتحقًضیـ أیّتبنـی وّ مفهومها الخـاصیرات فّالمخد

ضع رات ویـّن المخـدیّعـدل المـشرع قـوانیقترح هذا المقال أن ی. زاته وأغراضه وآثارهیوم
نتاجهـا إشراءها ویعها ورات، بّالمخدبجار ّتاالل األموال الحاصلة من یه تغسیّجرم فیا ًقانون
مـة یف حـول القـانون الجـامع لجرّ وجهـات نظـر المؤلـیأتی اًیردها وأخیتوریرها وتصدو

  .راتّالمخدبجار ّتاالل األموال الحاصلة من یتغس
  .سیل األموال، العائدات الحاصلة من الجریمةرات، تغّالمخد :ةسی الرئالمفردات

ّة الهرمیة فی أروبا والتحدیات التی تواجههاّالمصادر الجنائی ّ  
  
  
  
  
  
  

  ّاألمینی محمود روح  
  ستاذ مساعد بجامعة الشهید باهنر فی کرمانأ  
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روبـی بعـد دراسـة المـصادر  القول بالمرحلتین المتمایزتین فی مـصادر القـانون األمکنی
 اًّساسـیأ ًالّة تحـوّ األم ـأنشأ ظهور مفهوم الدولة. ّ األروبیّفة للقانون الجنائیّخذ المؤلوالمآ

فـة للقـانون فـی ّة وأوجب التمییز والفروق العمیقة فـی العناصـر المؤلّفی المصادر القانونی
 ة کواقعّللمصادر القانونی). بعدهوة ّ األمـقبل ظهور مفهوم الدولة (المرحلتین المذکورتین 

، قبل ظهور هذا المفهوم میزاتها التی تمکننا معرفة هذه المرحلة بأحسن وجه من ّخارجی
ّمن جانب آخر یعرف لنـا ماهیـوجانب  ة القـانون الـصالح للتنفیـذ والتطبیـق قبـل ظهـور ّ
ّهذا المقال یرمی إلی دراسـة میـزات القـانون فـی المرحلـة األولـی ثـم یـدرس  .المفهوم

ّیحلل مؤلو ة والذی أنشئ فی ّاألمـ لقانون الحدیث بعد ظهور مفهوم الدولة میزات اوفات ّ
 ّ قانون باسـم القـانون األروبـیّحاد األروبیّوظهر الیوم فی بلدان االت. ّقالب النظام الهرمی

ّوالذی یعمل به ویطبق فی البلدان األروبی وضـعف  .ّا إلـی جنـب القـانون الـداخلیً جنبـّ
نـوع تعاملـه وب من تطبیق هذا القانون الحـدیث ّیث مسب أو القانون الحدّالقانون الداخلی

  .ّی إلی تزلزل النظام الهرمیّ والذی أدّ فی البلدان األروبیّمع القانون الداخلی
، ّ، القــانون الحــدیث، القــانون األروبــیّالهــرم، الــنظم القــانونی :ةسیــ الرئالمفــردات

  .، قانون الشبکةّ، عدم النظم القانونیّالتسلسل اإلداری

  ةّة للشرطة فی استعمال األسلحة الناریّ القانونیالختیاراتا
  )طانیایة إلیران وبرّدراسة مقارنة فی السیاسة الجنائی(

  
  
  
  
  
  

   فراسیابیأعلی  
  ةّة بجامعة أمین للعلوم االنتظامیّعضو الهیأة التدریسی  

ة فـی ّ المهمـ من قبل الشرطة، من الموضـوعاتّة الستعمال السالح الناریّالطرق القانونی
ة تجارب مفیدة فی صعید إجراء التعدیل فی ّنجلیزیللشرطة اإل. ةّمطالعات الحقوق البشری

هذه الدراسـة . ة دراسة هذه التجاربّه من المفید للشرطة اإلیرانیّة، نری أنّإطالقاتها الناری
ا طانیـیبروما هی وجهـة نظـر إیـران : مع منهجها المقارن تسعی أن یجیب عن هذا السؤال

فین ّکثـر المـوظ أ.اسـتعمالهو ّ بالنـسبة إلـی حمـل الـسالح النـاریّفی نظامهمـا القـانونی
ز القـانون ّة وجـوّاتهم الیومیـّ فی عملیّین للشرطة فی إیران یحملون السالح الناریّاإلجرائی

ا بـشرط ًة فی اثنـی عـشر مـوردّاستعمال األسلحة الناری.  ش١٣٧٣المصادق علیه فی عام 
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ّة ویعـین مـوارد الحمـل ّاط الـشرطة األسـلحة الناریـّطانیا ال یحمل ضـبیبروفی . الضرورة
ز استعمال ّاط الشرطة وفی القوانین الراهنة فی بریطانیا یجوّة ضبّواالستعمال من قبل جمعی

ا ًفی نفس الحالـة أیـضو ّالسالح إذا کانت نفس الضابط أو أحد المواطنین فی خطر حال
ی إلـی تـشدید ّ إذا کـان االسـتئذان یـؤدّإلطالق النـار إالیجب الضابط أن یستأذن القائد 

ة یجـب علـیهم أن ال ّة فـی الـشرطة اإلیرانیـّة غیر القانونیـّلتقلیل اإلطالقات الناری .الخطر
ة ّ فی بعض المحافظـات التـی تحـدث فیهـا حـوادث إرهابیـّ أنّ إالّیحملوا السالح الناری

 أن ّه مـن الـضروریّوأنـ. دوا بالـسالحّ الشرطة فیجـوز لهـم أن یـزوّحة ضدّهجمات مسلو
اط أو المـواطنین وال یجـوز فـی التنقیـب وکـشف ّیستعمل السالح فی حفظ أنفس الـضب

  .همینّالجریمة واعتقال المت
  .ةّولیٶل المسّة، تحمّحفظه، األسلحة الناریواستقرار النظم  :ةسی الرئالمفردات
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