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 چکيده

با توجه به اينكه در خصوص ميزان تكليف مأمور به اطاعت از آمر و چگونگي ه، لدر اين مقا

هاي متعارضي وجود دارد، همچنين ، ديدگاهيرقانونيغمسئوليت مأمور، در صورت اجراي اوامر 

دانان در و تشتت آراي حقوق نظر اختالف، در قوانين مختلف سبب گذار قانونرويكرد متعارض 

بندي ديدگاه مقنن، نسبت به موضوع گرديده است و تحقيقات قبلي نيز نتوانسته خصوص جمع

حسب مورد بدون  گذار قانونرا ايجاد نماييد لذا اين امور سبب شده است،  واحدي هايهاست، ديدگا

هاي موجود، گرايش پيدا كند كه حل نشدن اين يهازنظرنگاه جامع درست يا نادرست، به يكي 

تواند اين روند ناصحيح را استمرار بخشد، بنابراين با توجه به اهميت موضوع، تناقض و معضل، مي

هاي موجود در تحقيقات قبلي، در اين مقاله به روش مروري تحليلي ها و كاستيراء و نظريهتشتت آ

است و  قرارگرفته يموردبررس، ها آنهاي موجود و قوانين مبتني بر و گاهي انتقادي، مباني نظريه

رار مدنظر قنويس قانون مجازات نيروهاي مسلح است، نتايج اين مقاله در پيش شده توصيه تيدرنها

در  نظر اختالفنسبت به موضوع، راه هرگونه تشتت و  گذار قانونسازي رويكرد گيرد تا ضمن شفاف

مأموران خدوم پليس  ازجملهتفسير مواد به ميزان مسئوليت مأمور بسته شود و مجريان اوامر 

تصميم آمر  يرقانونيغبتوانند با اطمينان خاطر نسبت به انجام يا عدم انجام دستورهاي به ظاهر 

                                                                     .بگيرند

 .قبول قابلاشتباه  ،مسئوليت مأمور، كلمات كليدي ،مافوق دستور، امر آمر :يديکل واژگان
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 مقدمه.                

 
و مقصد آن نظم و عدالت در  برقرارشدهدر جامعه  ها انسانآور كه براي اگر حقوق را از مجموعه قواعد و مقررات رفتاري الزام                 

-الزمه ها آنهايي هستند كه وجود مقوله ازجملهنظم و امنيت . گيري آن كسب امنيت استيل شكلروابط اجتماعي است، بدانيم، يكي از دال

پاسداري  منظور بهاهداف اصلي هر حكومتي استقرار نظم و امنيت و حاكميت قانون در جامعه  ازجمله. باشدي حيات هر حكومتي ميي ادامه

اي از انتظارات اساسي در بين مردم اي مجموعهدر هر جامعه. باشدافراد جامعه مي آسايش فردي و عمومي تأميناز هنجارهاي اجتماعي و 

 ورسوم آدابدر واقع نظم اجتماعي بيانگر توقعات اساسي مردم است، انتظارات اساسي مردم ممكن است ناشي از عقايد مشترک، . وجود دارد

 .باشد... مشترک، فرهنگ مشترک و 

ها و اشكال گوناگون شكل دهند اما همواره مراقب هستند كه نظم و امنيت مجبورند نيروي نظامي در قالب تأمينسياسي براي  يها نظام

نظم و امنيت توسط  تأمينقواعد و مقررات در مورد چگونگي  ترين گيرانه سختبر همين اساس يكي از . ضابط امنيت خود عامل ناامني نشود

به دليل در اختيار داشتن سالح، به مخاطره افتادن عرض و ناموس و جان  هايي سازمانچنين  هاياز آسيب. نيروهاي نظامي و انتظامي است

 جرائمگردد وضع مقرراتي جهت پيشگيري از وقوع  سوءاستفادهو مال مردم است، بنابراين نبودن بسترهايي كه ممكن است از قدرت مذكور 

 .باشدتشكيک در تشكيالت نظامي مي غيرقابلاز سوي آنان از ضروريات مسلم و هاي ارتكابي از سوي نظاميان و شدت برخورد بيشتر با بزه

عدم اجراي  كه يطور به. باشدمراتب نظامي از سوي پرسنل نظامي ميدر نيروهاي مسلح رعايت سلسله انضباطنظم و  تأميناصل اساسي در 

 .باشدقابل پيگرد مي« لغو دستور»يروهاي مسلح، تحت عنوان بزه ن جرائمدر قانون مجازات ( مراتب سلسلهدر )دستورات مافوق توسط مادون 

هاي حافظان نظم و امنيت كشور و اقتضائات اجراي قانون توسط آنان، به چگونگي اين تحقيق ضمن نشان دادن حدود و وظايف و مسئوليت

 .مراتب نظامي و اداري پرداخته استارچوب سلسلهدر زمان صلح و جنگ در چه ها آن يرقانونيغمديريت اعمال قانوني در برخورد با اوامر 

باشد با نگرش مي مأمورهايي كه متوجه آمر و هذا با اين رويكرد و با توجه به منابع محدودي كه در اختيار بوده كوشش شده مسئوليتعلي

تفكيكي و مشروح و مستدل مورد  صورت بهو  قرارگرفتهو تحليل  يموردبررسنوين و ديدگاهي جديد با كنكاش در قوانين و مقررات مربوط 

 اجرا قابل كار راهنقاط مثبت ضوابط مذكور، نقاط ضعف و اشكاالت موجود نيز بيان گردد و  ي ارائهتبيين قرار بگيرد تا از اين رهگذر عالوه بر 

 .و پيشگيري از وقوع جرم مثمر ثمر باشيم جرائممطرح گردد تا توانسته باشيم جهت كاهش ارتكاب 

 

 مفاهيم .2

 انواع آن ها ومفهوم امر، عناصر، ویژگی.2. 

تواند در فهم مي ها آنآيند كه تعريف و تشريح از مفاهيم اساسي در اين تحقيق به شمار مي ها آنهاي مفهوم امر و آمر و عناصر و ويژگي

 .باشد مؤثر شرويپخواننده از تحقيق 

 
 تعریف امر 2. . 

ي استعالء  امر به معناي طلب فعل از ديگري به شيوه. ، حكم و فرمايش آمده است«فرمان»، «دستور دادن»، «فرمودن»امر در لغت به معني 

 [.1]باشد  اي فرمودن و دستور دادن ميو همچنين به معن( طلب برتري)

ر و امر غايب منقسم به اجراي كاري است؛ كه به دو قسم، امر حاض« دستور دادن»به معني « امر دادن»در اصطالح دستور زبان فارسي 

 [.2] امر حاضر در مورد كاري به مخاطب است و امر غايب فرمودن كاري به غايب است. است

دل بر « امر»بنابراين . شمرد در اصطالح اصول و علم كالم، لفظي است كه ارتكاب آن ارجح باشد؛ از طرف كسي كه خود را باالتر مي« امر»

 .اين امر نسبت به مخاطب خود عالي باشد يا استعالء ورزد  طلب فعل است؛ به شرطي كه صادركننده

ي فعل كه ارتكاب آن ارجح باشد؛ از طرف كسي  به عبارت دكتر لنگرودي، مطالبه. در اصطالح حقوق كنوني، امر دستور الزامي قانوني است

حقوق ايران بيشتر در حقوق اساسي، اداري و كيفري  در امر .امر وجوبي و امر ندبي: شمارد و اين دو قسم است كه خود را باالتر از طرف مي

 .گيرد قرار مي موردبحثو قدرت عمومي حاكم برقرار است؛  ها آنالزم و ملزومي كه بين   صرفاً به دليل وجود رابطه

 
 هاي امرعناصر و ویژگی .2. .2

 :شرايط ذيل باشد شود بايد داراي اوصاف و دستوري كه از ناحيه مقام صالح اداري يا نظامي صادر مي
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امر در شمار اموري باشد كه قانوناً در . )مر از ناحيه آمر قانوني يا مقامي كه صالحيت قانوني صدور دستور را داشته باشد، صادر شودا -1

نظامي يا اداري، صالحيت قانوني صدور دستور را داشته و جزء وظايف اداري او  مراتب سلسلهآمر بايد در (. صالحيت آمر است

د تا مأمور مكلف به تبعيت از آن امر گردد، اما اگر يک مقام مافوق در خارج از صالحيت و حدود اختيارات دستور صادر نمايد باش

ضابطه تشخيص قانوني بودن امر آمر، مراجعه به قانون و مقررات و همچنين . و مأمور به آن آگاه باشد، تكليفي براي اجرا ندارد

 (رج الهيف) .بررسي حدود صالحيت اوست

اي در قبال آن ندارد مبادرت  وظيفه گونه چيههرگاه مأمور به اجراي امري كه . مأمور برحسب قانون موظف به اجراي دستور باشد -2

 .كند مقصر شناخته شود، هرچند اين امر قانوني باشد

 [.3] (ايد واجد شرايط صوري الزم باشديا امر ب)باشد  صادرشدهامر آمر بايد در شكل مقرر قانوني  -3

 .اداري يا نظامي حاكم باشد مراتب سلسلهبين مأمور و آمر  -4

1.بوده و در حدود اختيارات و با رعايت قوانين و مقررات صادر گردد اجرا قابلدستورات بايد صريح، روشن و  -5
 

كتبي  صورت بهستور خاص، امكان ابالغ د واحوال اوضاعمگر به لحاظ حساسيت . المقدور بايد كتبي و رسمي باشد دستور صادره حتي -6

همچنين در امور نظامي به . شود نباشد، چنانكه در مواقع بحراني و در صحنه درگيري و عمليات، دستورات غالباً شفاهي صادر مي

 [.4]نمايد  ات خود را شفاهاً ابالغ ميتر فرماندهي نيز فرمانده دستور جز موارد مهم، دستورات نوعاً شفاهي است و در سطوح پايين

2.نامه انضباطي باشدورات صادره خارج از موارد آييندست -7
 

 [.3]شرع در اينجا اعم است از قانون  خالف شرع نبودن امر؛ لفظ شرع لفظي عام است فلذا مفهوم -8

 
 هاي امر قانونیویژگی. 2. .2

مورد امر قانون يا امر آمر قانوني در . امري كه مأمور مكلف به اجراي آن است ممكن است حسب قانون صادر شده و اجراي آن الزامي باشد

كه از مباحث حقوق جزاي عمومي است اگر آمر و مأمور، داراي شرايط مندرج در قوانين و مقررات بوده و از چارچوب امر صادره تخطي 

عوامل موجهه  و گردد يمباشد كه موجب زوال عنصر قانوني جرم و عدم مسئوليت كيفري و مدني مأمور  نكنند، از عوامل موجهه جرم مي

بنابراين امري كه مأمور مكلف به اجراي آن است ممكن است حسب قانون صادر شده و اجراي  شود يمصرفاً توسط نصوص قانوني مشخص 

قانون مجازات  38و  37 موادعمومي و انقالب در امور كيفري،  يها دادگاهقانون تشكيل  16 مادّهتوان به مثال مي طور به. آن الزامي باشد

 .نيروهاي مسلح اشاره كرد رائمج

 
 انواع امر.2. .2

 .برخورد خواهيم داشت« امر آمر قانوني»و « حكم قانون»رسد در اين مقوله به دو مورد هاي جامع قوانين به نظر ميبا بررسي باره نيا در

در مواردي قانون . ا به سكوت برگزار نموده استذكر حكم قانون ر. ا.م.ق 56در بند يک م  گذار قانوناست كه  ذكر انيشادر مورد حكم قانوني 

دهد و لذا در صورت بروز فعل يا ترک فعل  صريح يا ضمني امري را كه وقوع آن در شرايط عادي جرم است موجه جلوه مي طور بهرأساً 

افراد وجود نداشته باشد، زيرا امر  رسد كه تفاوتي بين مأموران دولت و ديگر در اين مورد به نظر مي. مجرمانه، اعمال مجازات امكان ندارد

مخالف اين نظر هستند و معتقدند  يا عدهتحت عنوان كارمندان دولت، هرچند كه  ها آنقانون ناظر به كليه مردم است نه بر طبقه خاصي از 

 طور بهتوان  از مواردي كه مي. رندمداوم و مستمر با قانون سروكار دا طور بهامر قانون در مفهوم خاص آن تنها ناظر بر مأموران دولت است كه 

 .قانون مجازات اسالمي است 648صريح در متن قانون يافت ماده 

                                                           
 .1361سلح مصوب نامه انضباطي نيروهاي مآيين 6ماده  2تبصره  - 1
هايزير باشد خيانت است و دستوردهنده و مجري آن خائن دستوري كه داراي تمام يا يكي از جنبه: نامه انضباطيآيين 6ماده  3ـ تبصره  2

 : شودمحسوب مي

 .ايرانهاي داخلي و يا خارجي مخالف نظام جمهوري اسالمي هاي بيگانه و يا گروهدستور جاسوسي به نفع دشمن و يا دولت (1

 .هاندستور حمله به مؤسسات و اجتماعات مجاز و هر گونه تشكيالت ملّي، دولتي و نيروهاي مسلح و يا دستور خرابكاري در آ (2

 .دستور حمله به مراكز و تأسيسات و ادارات رهبري (3
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اقدامات  بيترت نيا بهاند  ي عمل شناخته و آثاري مشابه بر آن مترتب دانسته حقوقدانان اجازه قانون را هم مانند حكم قانون سبب اباحه

انجام شود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در  ها آنتأديب يا حفاظت  منظور بهمحجورين كه والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و 

  [.5]منشأ اين اجازه نيز عرف است . شود جرم محسوب نمي.( ا .م .ق 51ي  ماده 1بند )حد متعارف تأديب و محافظت باشد 

در ( ا.ق 85اصل )باشد  شده دادهبه شخص يا هيأتي  يگذار قانونختيار قانون قانوني است كه از قوه مقننه صادر شده يا از طرف قوه مقننه ا

 !شود كه مصوبات آن در حكم قانون تلقي مي شده نييتعمجمع تشخيص مصلحت نظام  عنوان بهكشور ما مرجع ديگري عالوه بر مجلس 

اداري  ازنظررود شخصي است كه  ولتي به شمار مياز مأموران د االصول يعلكه  در خصوص امر آمر قانوني بايد عنايت داشت كه آمر قانوني

قانون صالحيت  حكم بهامر، دستور الزامي و آمر قانوني، كسي است كه . فوق مأمور قرار دارد مراتب سلسلهطبق قوانين و شرح وظايف در 

 دار تيصالح، بنابراين، آمر قانوني مقام (مأمور نيز باشد حال نيدرعتواند  آمر مي)صدور اين دستور را به مأموراني كه تحت امر اوست، دارد 

 .دولتي اعم از كشوري و لشكري است كه امتثال امر او اگر خالف قانون نباشد، براي مأموران الزامي است

 تهاس آناشاره شد، شرح وظايف  همچنان كهي بين مأمور و آمر در چارچوب قوانين و مقررات اداري و  نكته حائز اهميت اين است كه رابطه

چون  يررسميغتواند از مقامات  نمي دار تيصالحبدين ترتيب آمر قانوني يا مقام . و ارتباط شخصي مأمور با آمر دخالتي در اين موارد ندارد

 .شوهر نسبت به زوجه، پدر نسبت به فرزند و يا كارفرما نسبت به كارگر براي برائت و انتفاي وصف مجرمانه فعل ارتكابي باشد

در  مسئلهو اين  موردنظرندارتباط بين آمر و مأمور بايد توجه كرد اين است كه مأموران در كادر قانون استخدامي كشوري  آنچه را كه در

 [.6]نيست  قبول قابلمانند قضات دادگستري به دليل استقالل قوه قضائيه  ها سازمانمورد برخي از 

 :گردد كه واجد شرايط زير باشد ور ميامر آمر در اجراي قانون وقتي سبب مشروعيت فعل مأم درمجموع

 .مأمور برحسب قانون موظف به اجراي دستور باشد( 2امر در شمار اموري باشد كه قانوناً در صالحيت آمر است، ( 1

 :باشند ي جرم دو دسته مي توان گفت افراد مشمول عوامل موجهه با توضيحات فوق مي

بدون نياز به دستور از سوي مقامات ديگري كه در )ان را مورد خطاب قرار داده و رفتارشان اشخاصي كه حكم قانون مستقيماً آن: ي اول دسته

 1.شود وب نميجرم محس( اند قرارگرفتهاداري  مراتب سلسله

رشان ، رفتادار تيصالحافرادي كه حكم قانون آنان را مستقيماً مورد خطاب قرار نداده است، ليكن با دريافت دستور از مقام : ي دوم دسته

جرم است ليكن با دستور مقام قضايي جرم محسوب  يرقانونيغمثالً توقيف . شود امر آمر قانوني و حكم قانون، جرم محسوب نمي باوجود

 .شود نمي

  
 عناصر و انواع آن مفهوم آمر، 2.2

 عناصر آن آمر و فعریت 2.2. 

 تعریف امر 2.2. . 

 [.7] باشد فرما آمده كه جمع آن آمرين ميآمر در لغت به معناي امر كننده، فرمانده و كار

كند يا  كاري طلب مي ها آناز  لهيوس نيبدطبق تعريف فوق، آمر از يک نوع برتري نسبت به فرد يا افراد مادون خود برخوردار است كه 

 .دهد مي ها آن، دستور به انجام عمل و كاري را به گريد عبارت به

را داشته باشد كه اگر برخالف قانون دستور بدهد و مسئوليت دستور خود را  امرونهيت صدور رسمي كه صالحي مقام صاحب: آمر قانوني

 .كتبي بپذيرد، مأمور بايد اطاعت كند صورت به

 [.8]زيردست بدهد  تواند در حدود صالحيت خود دستور به اداري كه مي مقام صاحبدر اصطالح حقوق جزا و اداري يعني 

تعريف  مراتب سلسلهمدرن و تشكيالتي به  صورت بهنهفته است و در حقوق امروزي اين استيال  بلندمرتبگيتعالء و در مفهوم آمر استيالء و اس

. نظامي است هاي سازمانهاي اجتماعي است، كه نمونه كهن روشن آن  رابطه يافته سازمانهاي  گونه ترين مهميكي از  مراتب سلسلهشود و  مي

و هر مأمور يا مستخدم زير  آيد درمييک هرم  صورت بهرا اگر بخواهيم با تصويري بنمايانيم  مراتب سلسلهيا  يبر فرماناين رابطه فرماندهي و 

 [.8] بر فرمانهر مستخدم هم فرمانده است و هم  كه طوري بهبرد  كند و فرمان مي مي وظيفه انجامنظر و آموزش فرماندهي 

در . اداري بتواند اقدام به صدور امر و دستور نمايد مراتب سلسلهد كه فرد داخل در ياب ي آمر و مأمور وقتي تحقق مي بنابراين رابطه

 [.8]برند  مينها فرمان كه در پايين هرم هستند ت يكسان همهفقط فرمانده است و  قرارگرفتهفرماندهي، كسي كه در باالي هرم  مراتب سلسله

 :استثنائات اصل اطاعت از فرماندهان باالتر در اداره

                                                           
قانون آيين دادرسي كيفري  18هود مقرر در ماده قانون بيماريهاي آميزشي، مانند اقدامات ضابطين در جرايم مش 11ي  مانند پزشک در اجراي ماده - 1
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اداري نيست و فقط قوانين و  مراتب سلسلههاي قضايي آنان تابع  اداري نيستند بدين معني كه آراء و تصميم مراتب سلسلهقضات كه تابع  (1

 .هاي آنان است مقررات حاكم بر تصميم

هاي  مه درسي در چارچوب برنامهاداري نيستند؛ بدين معني كه براي تنظيم درس و برنا مراتب سلسلهآموزش تابع  ازنظر ها دانشگاهاساتيد ( 2

 .اداري نيستند مراتب سلسلهمصوب، آزادي دارند و تابع 

اداري و لشكري  مراتب سلسلهمافوق صرفاً به كسي كه در . است مدنظرالملل كيفري به معني وسيع آن  امروزه مفهوم مافوق در حقوق بين

شود، بلكه مافوق كسي است كه  است گفته نمي پيداكردهيا وظيفه  سمت رسمي دارد يا با ابالغ خاصي براي آن سمت گمارده شده و

بين  هاي درگيريدر بسياري از منازعات مسلحانه اعم از . عملي را هم ممكن است پيدا كند طور بهي هدايت، مراقبت و دستور دادن  وظيفه

عملي  صورت بهن است همواره پيش آيد كه فردي مسلح چنين وضعيتي ممك هاي گروهها و  ، دستهغيرنظاميانو  نظاميان شبهنظاميان، 

تلقي شود، بدون اينكه سمتي براي اين كار داشته باشد و يا حتي ممكن است فرد  غيرنظامي هاي گروهها يا  اي از پارتيزان فرمانده دسته

 [.1] اينكه خودش نظامي باشد المللي سمت فرماندهي نظامي را به عهده داشته باشد بدون مخاصمات داخلي يا بين دراثناي غيرنظامي

 

 عناصر آمر. 2.2. .2
قرار  موردبررسيباشد كه  باشد؛ همچنين آمر داراي اقسام گوناگوني مي مي هايي ويژگيآمر قانوني، حسب قوانين و مقررات، داراي عناصر و 

 .گيرد مي

 :باشد شد؛ نياز به وجود عناصري به شرح ذيل مياداري داراي عنوان آمر و فرمانده با مراتب سلسلهبراي اينكه يک مقام نظامي در 

اختيار و قدرت اصدار اوامر بايد از  ديگر عبارت بهبراي اينكه اوامر آمر داراي آثار حقوقي گردد؛ آمر بايد رسميت داشته باشد؛  :رسميت آمر -1

اوامرش نيز فاقد آثار قانوني و حقوقي  يجهدرنتبه وي تفويض شده باشد؛ در غير اين صورت وي رسميت نخواهد داشت؛  گذار قانونسوي 

 .است

است  دار صالحيتشود كه آمر قانوني بايد مقام رسمي باشد و مقام رسمي، مقام  متجلي مي خوبي بهاين مطلب . ا.م.ق 57و  56از تلفيق مواد 

 .براي انجام عملي و يا اظهار مطلبي

ا در اختيار دارد و منظور از قدرت عمومي قدرتي است كه مظهر آن قواي بنابراين مقام رسمي كسي است كه قسمتي از قدرت عمومي ر

 .ي عموم افراد مملكت است گردند و منشأ آن اراده باشند كه در دولت متجلي مي گانه حاكم بر مملكت مي سه

تور از طرف مقام رسمي باشد، بايد يكي ديگر از شرايط خاصي كه براي توجيه امر آمر قانوني عالوه بر اينكه بايد صدور دس :صالحيت آمر -2

توان به  و صالحيت آمر را مي [8]اي از امور  از اختيار قانوني يک مأمور رسمي براي انجام پاره عبارت استصالحيت . باشد دار صالحيتآمر 

 .صالحيت ذاتي آمر و صالحيت نسبي آمر: دو نوع تقسيم نمود

در قوانين به وي محول نموده است و وي در چارچوب مقررات اقدام به  گذار قانوناست كه  منظور از صالحيت ذاتي آمر، وظايف و اختياراتي

از صالحيت  اين صورتگرديد؛ آمر صرفاً در همان حيطه موظف است اقدام نمايد، در غير  لذا امري كه به آمر محول مي. نمايد اصدار اوامر مي

 .ذاتي ايشان خارج و فاقد آثار حقوقي خواهد بود

، مأمور، شايستگي قانوني براي اجراي اوامر آمر مراتب سلسلهحيت مأمور، بدين معني است كه از لحاظ سازماني، تشكيالتي و با رعايت صال

به آمر محول گرديده  دار صالحيتصالحيت نسبي آمر نيز عبارت است از حدود اختياراتي كه از سوي مقام [. 11] قانوني را داشته باشد

نگذاشته  ها آنمطلق آزاد براي اصدار اوامر و اجراي  طور بهآمرين را  گذار قانونبنابراين . كه از حيث قلمرو مكان يا زمان باشداست؛ اعم از اين

 .توانند در غير از اين چارچوب اقدام و اصدار اوامر نمايند نمي ها آنرا محدود به شرايط و مقررات و قانون نموده است و  ها آنو 

به دو « مادون -ي مافوق رابطه»گردد  با توجه به منبعي كه قدرت از آن ناشي مي (:عملي)نترل واقعي نسبت به مأمور داشتن قدرت ك -3

و در صورت عدم ( تحت عنوان رسميت بيان گرديد)يكي واگذاري رسمي فرماندهي از سوي مقام باالتر است . شود طريق مستقل احراز مي

بنابراين ممكن است . مبتني بر دارا بودن قدرت كنترل واقعي يا عملي نسبت به زيردستان استواگذاري رسمي قدرت، تعيين فرمانده 

است، برعكس فردي، صالحيت  دورافتادهاما كنترل نداشته باشد زيرا از فرماندهي خود ( اقتدار يا فرماندهي)فرماندهي، اقتدار داشته باشد 

 1.دار عملي باشدنظامي يا اداري، داراي اقت مراتب سلسلهولي در ( اقتدار يا فرماندهي ندارد)قانوني نداشته باشد 

 

                                                           
در جرم توقيف غير قانوني اگر متهم در »را صادر نموده است ( 15/5/25 -72ي  حكم شماره)لذا يكي از شعب ديوان عالي كشور در تأييد مطلب فوق  - 1

به مالحظه اينكه آمرين ) شود، دادگاه نبايستي نيز چنين امري استنباط مي تمام مراحل عمل خود را مبتني بر دستور مافوق خود نموده و از بعضي اوراق

 .«بدون توجه به اجبار اداري يا نظامي، متهم به اطاعت امر آنان، مبادرت به صدور حكم محكوميت نمايد( اند سمت قانوني نداشته
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 انواع آمر. 2.2.2

 کل نيروهاي مسلح در قانون اساسی فرمانده عنوان به. 2.2.2. 
شود، به لحاظ جايگاه حساس  كل نيروهاي مسلح محسوب مي فرماندهنظر به اينكه باالترين مقام و آمر در نيروهاي مسلح تحت عنوان 

بنابراين جايگاه فرماندهي . گردد هاي مسلح و اهميت فرماندهي آن در تشكيالت هر كشور، اين موضوع در قانون اساسي كشورها درج مينيرو

 :گيرد قرار مي موردبررسينيروهاي مسلح در قانون اساسي ايران 

يكي از وظايف و اختيارات رهبري را . است شده دادهو دهم قانون اساسي كه به وظايف و اختيارات رهبري اختصاص  صد کياصل ( 4)در بند 

، نصب و عزل و قبول استعفاي (قانون اساسي 111اصل ( )و ،هـ د،)و رديف ( 6)عنوان نموده و در بند « فرماندهي كل نيروهاي مسلح»

رماندهان عالي نيروهاي نظامي و كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ف فرمانده، (است افتهيرييتغكه به فرمانده ارتش )رئيس ستاد مشترک 

 .باشد انتظامي از وظايف مقام معظم رهبري مي

 
 باالترین مقام نظامی عنوان به .2.2.2.2

عنوان مأموريت، رئيس ستاد فرماندهي كل قوا، رئيس ستادهاي  تناسب بهباالترين مقام در بدو امر، فرماندهي نيروهاي كل مسلح سپس 

و ( قدس و مقاومت -دريايي -زميني -هوايي)گانه سپاه  و پنج( زميني -دريايي -هوايي)ه ارتش گان فرماندهان سه. مشترک سپاه و ارتش

قانون  111اصل »: توان به مواردي اشاره كرددر اين مورد مي. توان احصاء نمود فرماندهي نيروي انتظامي و وزير دفاع و وزير اطالعات را مي

 .«نامه انضباطي نيروهاي مسلحآيين 21و  11و  18 و 17اي مسلح، مواد نامه انضباطي نيروهآيين 15و  4اساسي، مواد 

 
 چگونگی تبعيت مأمور از آمر .2.2.2.2

متعارضي وجود  يها دگاهيد، يرقانونيغميزان تكليف مأمور به اطاعت از آمر و چگونگي مسئوليت مأمور در صورت اجراي اوامر  در خصوص

بندي ديدگاه  جمع در خصوصو تشتت آراء حقوقدانان  نظر اختالفوانين مختلف سبب ، در قگذار قانونهمچنين رويكرد گوناگون . دارد

موجود حقوق معاصر در حقوق  يها دگاهيد، نسبت به موضوع گرديده است و تحقيقات قبلي نيز نتوانسته است، تلفيق جامعي از گذار قانون

موجود، گرايش  يها هياز نظرن نگاه جامع درست يا نادرست، بر يكي حسب مورد بدو گذار قانوناسالم ارائه دهد، لذا اين امور سبب شده، 

 .تواند اين روند ناصحيح را استمرار بخشد پيدا كند كه حل نشدن اين معضل، مي

عضي از و در ب( قانون مجازات اسالمي 57ماده )در بعضي از مواد نظريه اطاعت قانوني يا بررسي اوامر را پذيرفته است  گذار قانون كه ينحو به

و در برخي از مواد، نظريه اطاعت محض را ( قانون مجازات اسالمي 571و  74مواد )اطاعت محض تبعيت كرده است  يهنظر ازمواد ديگر 

و ( محاسبات عمومي كشور 11ي  قانون استخدام كشوري و ماده 54ماده )تذكر كتبي و دستور مجدد آمر مورد حكم قرار داده است  شرط به

ي انضباطي نيروهاي مسلح بين  نامه و باالخره در آيين( قانون مجازات اسالمي 581ماده )ديگري را برگزيده است  حل راهر در مواد ديگ

اقدام به ( الجمع مهما امكن اولي من الطرح» قاعده بهاست؛ لذا حقوقدانان بنا  شده کيتفكشرايط عادي و شرايط عملياتي و جنگي قائل به 

 .هر شخصي بنا به ذوق و اطالعات خود براي رفع تعارضات موجود تالش كرده استجمع اين مواد كرده و 

 

 مبانی نظري ميزان اطاعت مأمور از آمر .2.2.2.2

ميزان تكليف مأمور به  در خصوصموجود  يها هياز نظربا توجه به اينكه مسئوليت يا عدم مسئوليت مجرمين اوامر، تابعي از قبول يا رد يكي 

اش عدم مسئوليت مأمور و معذوريت اوست نظريه اطاعت محض را پذيرفته است نتيجه گذار قانوناگر بگوييم  كه يونح بهاطاعت از آمر است 

از  گذار قانوناش مسئوليت مأمور است و اگر بگوييم  نظريه اطاعت قانوني و بررسي اوامر را قبول كرده، نتيجه گذار قانونو اگر معتقد باشيم 

اش اين است كه گاهي مأمور معذور و گاهي مسئول است، بنابراين به تبيين  هر قانوني تبعيت كرده است نتيجهبينابين و رعايت ظوا نظريه

 .پردازيم هاي موجود در زمينه ميزان تكليف مأمور به اطاعت از آمر مي نظريه
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 نظریه اطاعت محض .2.2.2.2

هاي پادشاهي و ديكتاتوري يا  ها و يادگار حكومت ين نظريهتر نظريه اطاعت محض يا اطاعت كوركورانه يا اطاعت كامل، كه يكي از قديمي

هاي كور شهرت دارد و در فرهنگ پادشاه ايران تحت عنوان  كنند است و به نظريه سرنيزه كه بر مبناي ميليتاريسم حكومت مي هايي نظام

وامر مافوق است و لذا اجراي اين دستور حتي چون و چراي ا شناخته شده است، طبق اين نظريه مأمور مكلف به اطاعت بي« المأمور معذور»

و مأمور حق ارزيابي دستور صادره را ندارد، طرفداران اين نظريه  [3]شود  در هر نوع شرايطي عامل موجهي براي مأمور تلقي مي يرقانونيغ

 .شود ينظمي در محيط اداري م ي مادون موجب بي گويند امكان بررسي و ارزيابي مشروعيت دستور از ناحيه مي

 :به موارد زير اشاره كرد توان يماز مزايا و معايب اين نظريه 

اداري قرار دارند مسئوليت داشته باشند و بقيه از مجازات معاف گردند، ممكن  مراتب سلسلهاگر قرار باشد تنها اشخاصي كه در رأس  -1

كارمندان زيردست به اعتبار نداشتن مسئوليت درصدد دولتي سر زند و  هاي سازماناز طرف رؤسا و مسئوالن  يرقانونيغاست اعمال 

 .جلوگيري از آن اعمال برنيايند

چنين فردي تحت لواي . كند درآورده، قدرت ابتكار را از او سلب مي يباز شب مهيخعروسک  صورت بهنظريه اطاعت محض، كارمند را  -2

ديكتاتوري  صورت بهدرآورده و موضوع  مورداجرابه  وچرا چونبدون  تمام دستورهاي مافوق را« عدم مسئوليت كيفري»و « اطاعت از دستور»

 .آيد درمياداري 

. به اجرا خواهد گذاشت موقع بهآن  وسقم صحتتوجه به  اراده در دست آمر خواهد بود كه هرگونه دستور را بي ، مأمور آلت بيديگر عبارت به

 .د شجاعت معنوي خواهند بودمسئوليت و فاق فكر، بي هايي بي مرئوساني انسان نيچن نيا

سيستم اطاعت كوركورانه خطرناک است و به همين جهت مردود است، زيرا يک قسم معاونت اجباري در جرم بين مافوق و مادون ايجاد  -3

 .كند مي

ها محدود به  يتاست كه حاكم شده رفتهيپذكند، امروزه اين اصل  اين نظريه اصل پيروي دولت از قانون و حاكميت آن را مخدوش مي -4

 .ايم اگر اين نظريه را بپذيريم رؤسا را تشويق به صدور دستورهايي مخالف با قانون كرده. مطلق نيست ها آنو اختيارات  اند قانون

 

 (تفکيک اوامر)نظریه بينابين . 2.2.2.2
طبق اين نظريه . بينابين و تفكيک اوامر مشهور است ي اطاعت از ظواهر يا نظريه اي از حقوقدانان نظريه سومي را ارائه دادند كه به نظريه عده

است؛ مثل دستور ژنوسايد يا شكنجه و اوامري كه در ظاهر قانوني است؛ مثل دستور بازداشت  يرقانونيغمأمور بايد بين اوامري كه آشكارا 

ند؛ حال اگر خالف آن ظاهر شود، مأمور صادره از مقام قضايي، فرق قائل شود و از اوامري كه آشكارا قانوني و مشروع هستند اطاعت ك

. وي با حسن نيت كامل عملي را انجام داده كه ظاهر آن كامالً قانوني است»اين است كه  شده ارائهدليلي كه براي اين امر . مسئوليتي ندارد

( ني در بازداشتگاه مختلط با مردانمثل دستور شكنجه يا دستور بازداشت كردن ز)ليكن هرگاه ظاهر امر حاكي از مخالفت آن با قانون باشد 

 .«استناد كرد( قبول قابلمثالً اشتباه )تواند به حسن نيت و اموري از اين قبيل  مأمور كامالً مسئول است؛ زيرا ديگر نمي

عليرغم فرضيه  است و گرفته شكلي رسمي و كثيراالنتشار  فرضيه آگاهي همگان از قانون بعد از انتشار آن در روزنامه بر اساساين نظريه 

خالف »مذكور، تشخيص اينكه دستوري خالف بيّن قانون است و نبايد از آن تبعيت نمود يا آن را اجرا كرد، كار دشواري است و اصطالح 

 .نيستداراي صراحت و وضوح كافي هم « بيّن

رسد  به نظر مي. ودن امر آمر قانوني استدر قانوني ب قبول قابل اشتباه بهادعاي مأمور نسبت  وسقم صحتمشكل اساسي در اينجا تشخيص 

با احراز . اداري، سطح معلومات و آشنايي وي به وظايف مربوط باشد مراتب سلسلهمناسب در بررسي موقعيت مأمور از جهت شغلي،  حل راه

كه گاهي موجب نفي عمد و حسن نيت مأمور، اشتباه وي در تشخيص قلمرو وظايف قانوني، ممكن است از موارد اشتباه در حكم قانون باشد 

 .گردد سقوط مجازات مي درنتيجهعمدي و  جرائمقصد در 

 
 موجود يها هینظررویکرد حقوق ایران به  .2.2.2.2
رسيم كه در حقوق ايران از هر سه نظريه حسب  به مقررات قانوني چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب به اين نتيجه مي بامالحظه

 :رح ذيل استشده است كه به ش مورداستفاده

نظريه اطاعت محض را  گذار قانونشود  مالحظه مي 1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال  13 ماده»در قلمرو قوانين خاص شامل 

، اجراي دستور سو کيبا قيد تذكر كتبي و پذيرش كتبي مسئوليت توسط آمر را جهت انسجام در امور اداري و مالي پذيرفته است و از 
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شود و از سوي ديگر، راهكارهايي براي اعمال مسئوليت بر آمر و جبران ضررهاي  به دستور آمر منجر به ارتكاب معصيت نمي يرقانونيغ

 .بيني كرده است احتمالي پيش

ه اطاعت محض مقيد به تذكر كتبي به آمر و تأكيد مجدد او ب از نظريه گذار قانون 1345قانون استخدام كشوري مصوب سال  54ي  در ماده

 .اجراي امر استفاده كرده است

تبصره )و هم در ماده جانشين آن بعد از انقالب  52قانون مجازات عمومي سال  41هم در تبصره ماده  گذار قانوندر قانون مجازات اسالمي 

 .مور تبعيت كرده استاطاعت قانوني و بررسي اوامر يا مسئوليت مأ از نظريهفعلي،  57و ماده ( قانون راجع به مجازات اسالمي 31ماده 

از  تيتبعضمن  6ماده  4، در تبصره 1361نامه انضباطي نيروهاي مسلح، مصوب دي ماده  در آيين 1382مسلح نيروهاي  جرائمدر قانون 

و برخالف فرامين  يرشرعيغقانون مجازات اسالمي، مأمور را ترغيب به عدم اجراي دستورهاي  57و  56سياست كلي حاكم بر ماده 

كه يک شرايط )شرايط جنگي و عملياتي  درشود نامه مذكور مالحظه ميآيين 11ي كند ليكن در بند پ ماده دهي كل قوا ميفرمان

 .قانون مجازات اسالمي عدول شده است 57و  56از سياست كلي حاكم بر ماده ( اضطراري است

 

 آمر و مأمور يها مجازاتارتکابی و  جرائمانواع .2
 رتکابیا جرائمانواع  .2. 

ي قضائيه محسوب گردند؛ ديگر آنكه چون عضو نيروهاي  باشند؛ اول اينكه تحت عنوان ضابط قوه آمر يا مأمور داراي دو وجهه و حيثيت مي

 باشند؛ اگر در ارتباط با وظايف خاص نظامي و انتظامي شوند؛ بنابراين به لحاظ اينكه آمر و مأمور نظامي مي مسلح هستند؛ نظامي تلقي مي

كامل  صورت بهنيروهاي مسلح  جرائمقانون مجازات  1البته واژه نظامي در ماده . شود مرتكب جرمي گردند، در محاكم نظامي رسيدگي مي

 .است شده دادهتوضيح 

عضو  نعنوا بهباشند؛ يكي  در مقام ضابطيت قضايي و با عنايت به مطالب پيشين، آمر يا مأمور داراي دو حيثيت مي جرائمبا عنايت به 

خاص  جرائمارتكابي آمر يا مأمور در اين خصوص، تحت عنوان  جرائمنيروهاي مسلح،  جرائمنيروهاي مسلح، كه با استناد به قانون مجازات 

داشتن عنوان ضابط قضايي، در آن صورت با توجه به وظايف  تبع بهگردد؛ ديگر ارتكاب جرم آمر و مأمور  نظامي و انتظامي محسوب مي

در . گردند ، در مقام ضابط قضايي تلقي ميجرائمگونه  اين. ا.ق( 172)ک ناظر به اصل .د.آ.به بعد ق 15ايي به استناد مواد ضابطان قض

ا، اشاره كرد كه مواردي .م.ق( 211، 541، 551، 571، 572، 577، 588، 518، 511، )...توان به مواد هاي آمر و مأمور ميخصوص مجازات

 .را بيان كرده است... ديه، حبس و از قبيل اعدام، قصاص، 

 

 بررسی مفهوم مسئوليت کيفري. 2.2

 تعریف مسئوليت. 2.2. 
يعني اگر كسي . كيفري هم از مجازات، جزا و كيفر گرفته شده است. گيرد پاسخگويي، مسئول كسي است كه مورد سؤال قرار مي: مسئوليت

 .[11] باشداي را انجام دهد بايد پاسخگو  رفتار مجرمانه

 :در تعريف مسئوليت در مبسوط ترمينولوژي آمده است

اين رابطه از طريق ايفاي تعهد مسئول و يا اجراي كيفر . آور باشد اي حقوقي است كه ناشي از فعل يا ترک فعل زيان مسئوليت رابطه»

 .«هاي مدني و كيفري است گردد و عدوان عنصر مشترک مسئوليت ي او زايل مي درباره

 

 اصطالحی مسئوليت کيفري تعریف 2.2.2

هاي گوناگوني را كه حقوقدانان براي آن ارائه  توان تعريف مي حال نيبااوجود ندارد،  نظر اتفاقاز لحاظ اصطالح، در تعريف مسئوليت كيفري 

 :اند بيان نمود داده

 [.11] ي خود انهشخص براي تحمل تبعات جزايي رفتار مجرم« اهليت»يا « قابليت»از  عبارت استمسئوليت كيفري  -

موجب مسئوليت كيفري نيست بلكه براي  خود يخود بهاز ديدگاه كيفري، ارتكاب جرم يا هر نوع تخطي از قوانين و مقررات جزايي تنها و 

 :اخالقي و اجتماعي مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانيم الزم است كه ازنظراينكه مرتكب جرم را 

ي پندار و كردار و جريان  ي آگاهانه مرتكب آن نشأت گرفته باشد و نيز نحوه ديده جزايي از ميل و ارادهاوالً وقوع رفتار مجرمانه يا پ

 .گيري او را مشخص كند تصميم
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مرتكب يا ناشي از خبط و خطاي  سوءنيتاست بايد حاكي از  يافته تحققاي كه با انديشه و قصد و ميل مرتكب در خارج  دوماً عمل مجرمانه

 .او باشد

 يافته انجامالثاً به نظر عدالت كيفري براي اينكه مرتكب جرم را مسئول بشناسيم، عالوه بر ارتكاب و سوءنيت يا تقصير جزايي بايد بين جرم ث

و فاعل آن قابليت انتساب موجود باشد تا بتوان او را مستحق مجازات دانست، مقصود از قابليت انتساب آن است كه بر مقامات قضايي معلوم 

توان رابطه عليت بين جرم  رشد جسمي و عقلي و نيروي اراده و اختيار داراي آن اهليتي بوده است كه مي ازنظردد كه فاعل جرم گر

 [.12] شود در حقيقت مسئوليت كيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به فاعل آن احراز مي. و فاعل آن برقرار كرد يافته انجام

 

 نيروهاي مسلح جرائممأمور در قانون  آمر و هاي مسئوليتحدود .2.2

 آمر هاي مسئوليتحدود . 2.2. 

 مسئوليت کيفري آمر. 2.2. . 
 .شوند باشد مطرح مي مستقيم در رابطه با مسئوليت جزايي آمر مي صورت بهدر اين مبحث نيز موادي از قانون مذكور كه 

راد تحت فرماندهي يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن به او هرگاه آمر نسبت به تسليم نمودن اف. م.ن.ج.م.ق( 21)ي حسب ماده (1

 .به دشمن اقدام نمايد داراي مسئوليت كيفري است... يا شده سپرده

( 41) ي ماده( 6  م؛.ن.ج.م.ق( 31)ي  ماده( 5م؛ .ن.ج.م.ق( 34)ي  ماده( 4م؛ .ن.ج.م.ق( 31)ي  ماده( 3 م؛.ن.ج.م.ق( 31)ي ماده (2

 .م.ن.ج.م.ق

هاي ذيل را  نيروهاي مسلح، مجازات جرائمگردد مقنن به ازاي مسئوليت جزايي آمر در قانون مجازات  اد مذكور مشخص ميبا توجه به مو 

 :بيني نموده است پيش

يک از سه تا پانزده سال، از دو تا ده سال، از شش ماه تا دو سال، از دو ماه تا )حبس  -5 ديه، -4 حد، -3 قصاص، -2 مجازات محارب، -1

 (سال
 

 مأمور هاي مسئوليتحدود . 2.2.2

 مسئوليت کيفري مأمور .2.2.2. 
هرگاه »: نيروهاي مسلح، سرپيچي مأمور از دستورات آمر را به نحو كلي جرم دانسته است جرائمقانون مجازات ( 21)ي  در ماده مقنن( 1

تكب به مجازات محارب محكوم تخلف و سرپيچي از تكاليف نظامي، سبب تسلط دشمن به اراضي يا مواضع يا افراد خودي شود؛ مر

 .«گردد مي

 :از اند عبارت اند مقررشدههايي كه در قبال مسئوليت جزايي مأمور  در اين مبحث، مجازات مورداشارهبا توجه به موارد 

ه سال، از از سه تا پانزد)حبس ( 5، (مخصوص نيروهاي وظيفه)از سه ماه تا يک سال  خدمت اضافه( 4ديه، ( 3قصاص، ( 2 مجازات حارب،(1

 (.دو تا ده سال، از دو تا پنج سال، از شش ماه تا دو سال، از سه ماه تا دو سال، از سه ماه تا يک سال، از دو ماه تا يک سال

 
 مسئوليت مدنی مأمور. 2.2.2.2

ه و مسئول ايجاد ديد ي ديني بين زيان يک رابطه بر اساسمسئوليت مدني كه عبارت از جبران ضرر و زيان و خسارت به ديگري است؛ 

جبران  از ديه، اند عبارت كه .شود مي كاربرده بهشود كه اصطالحاتي نظير بدهكار و طلبكار و پرداخت دين و بدهي در اين مسئوليت  مي

 :باشد هاي ذيل مي المثل، ضمان مالي كه مسئوليت داراي ويژگي خسارات، پرداخت اجرت

عمومي نيست؛ جامعه از خود دفاع نكرده  ص خاص است و چون عمل ارتكابي مخل نظمدر مسئوليت مدني، ضرر و زيان متوجه يک شخ-1

 .پس مسئوليت در مقابل فرد است. هاي وارده به خود را از مرتكب مطالبه كند و متضرر از جرم بايستي خسارت

ضرر و زيان وارده به متضرر، ، فاعل ضرر و زيان به نسبت عالوه به. ديده است هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان -1

 .مكلف به جبران خسارت خواهد شد

؛ مانند تصرف خارج از نيستهر جبران خسارتي كه موجب مسئوليت مدني است؛ لزوماً جرم محسوب نشده و موجب مسئوليت كيفري  -2

 .مسئوليت مدني استاش شود؛ صرفاً واجد  حد متعارف يک مالک در ملک خود كه سبب ضرر و زيان همسايه

فاعل ضرر زننده ندارد؛ بلكه خطاهايي كه موجب مسئوليت مدني  سوءنيتحقوقي، احراز مسئوليت مدني، نيازي به اثبات  نظر از -3

گيرند و يا اينكه در  مباالتي و يا عدم مهارت و يا عدم رعايت نظامات دولتي سرچشمه مي احتياطي و يا بي از بي طورمعمول بهگردند؛  مي

 .كند؛ بدون اينكه مرتكب تقصيري شده باشد مدني ملزم به جبران خسارت مي ازنظركسي را  بعضي موارد، قانون
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زيان نيست و ضابطه و معيار ارزيابي تقصير هم خصوصيات  ي واردكنندهدر مسئوليت مدني، مبناي تقصير، قابليت انتساب جرم به  -4

رعايت مصالح اجتماعي كافي است كه موضوع  ازنظرنيست؛ بلكه  زيان ي واردكنندههاي خاص رواني  فردي و نيت مجرمانه و ساير جنبه

به همين جهت است كه در جرم مدني، صغير و مجنون مسئوليت مدني . داد قراررا با رفتار يک انسان متعارف مورد مقايسه و بررسي 

جبران خسارت كند و اگر هم فعالً قادر به هاي خود  كند و اگر صغير غير مميزي مال غير را تلف كند بايد از اموال و دارايي پيدا نمي

 .جبران نيست هر زمان كه متمكن شد؛ بايستي اين دين را بپردازد

ي ضرر و  رسيدگي به امر جزايي، حق مطالبه تبع بهرسيدگي به مسائل مدني جز در موارد استثنايي كه مطابق قانون، مدعي خصوصي  -5

 حقوقي با رعايت تشريفات خاص، صالحيت يها دادگاهدر ساير موارد ( ک.د.آ.ق 1ي  ماده. )زيان ناشي از جرم را از دادگاه كيفري دارد

 [.13]رسيدگي به مسائل مدني را دارند 

 :كنند بعضي از دانشمندان ضرر و زيان را به سه گروه تقسيم مي

 ضرر و زيان معنوي ـ 3ضرر و زيان جسماني،  ـ 2ضرر و زيان مادي، -1

قانون مجازات اسالمي ( 57)ي  ، مسئوليت مدني يا پرداخت ديه توسط مأمور را ذكر كرده است؛ مادهصراحت بهانون يكي از مواردي كه در ق

باشد، در صورت وقوع بزه، مسئوليت كيفري  قبول قابلاست كه اقدام مأمور به لحاظ اينكه تصور كند، امر آمر، قانوني است و اشتباه وي نيز 

 .مالي به قوت خود باقي است شود لكن ديه يا ضمان مي ليزا

ها، مادي و منافع  ضرر و زيان 28/6/1378عمومي و انقالب در امور كيفري، مصوب  يها دادگاهقانون آيين دادرسي ( 1)ي  به استناد ماده

 :باشد؛ چنانكه مقرر داشته است الحصول مي ممكن

كند مدعي خصوصي و  آن را مطالبه مي اص و قذف پيدا كرده وشخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قص»

 .شود شاكي ناميده مي

 :باشد ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي

 .است شده حاصلارتكاب جرم  درنتيجههاي مادي كه  ضرر و زيان -1

  .«ودش الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي منافعي كه ممكن -2

ي جبران خسارت  نحوه گذار قانونهرچند كه )قانون مسئوليت مدني كه خسارت مادي و معنوي را مطرح نموده است ( 2)ي  توجه به ماده اب

هاي مادي و منافع  عمومي و انقالب در امور كيفري كه خسارت يها دادگاهقانون آيين دادرسي ( 1)ي  و ماده( معنوي را بيان نكرده است

 .حصول را ذكر كرده است؛ بنابراين بايستي حسب حكم دادگاه جبران خسارت صورت گيردال ممكن

 

 مسئوليت آمر و مأمور در قانون مجازات اسالمی.2
 آمر هاي مسئوليتحدود . 2. 

 .در اين مبحث به تبيين مسئوليت آمر در قوانين و مقررات پرداخته خواهد شد

 
 مسئوليت کيفري آمر. 2. . 

باشد و از ذكر مابقي موارد جهت اختصار  مي مدنظرگردد،  آمر مي موردتوجهمستقيم  صورت بهموادي كه مسئوليت آن اقدام  در اين قسمت،

 .شود در نوشتار خودداري مي

 .ا.م.ق( 711)، (616)، (613)، (511)، (518)، (587)، (586)، (585)، (583)، (578)، (577)، (574)، (573)، (572)، (571)

است را به  شده ينيب شيپي مأمور در قانون مجازات اسالمي  هايي را كه در قبال عدم ايفاي وظيفه مجازات توان يمبه مواد مذكور  بامالحظه

 :شرح ذيل احصاء نمود

اه سه سال، يک تا پنج سال، شش ماه تا پنج سال، شش ماه تا دو سال، شش ماه تا سه سال، سه م تا کيابد، ) حبس( 3 ،ديه( 2 ،قصاص( 1

شش ماه تا دو )انفصال موقت از خدمت ( 6انفصال از خدمت، ( 5جزاي نقدي، ( 4 ،(تا سه ماه تا شش ماه، دو تا شش ماه، دو ماه تا دو سال

 .ضربه 74شالق تا ( 1 محروميت از مشاغل دولتي،( 8 از همان سمت، دائم انفصال( 7، (سال

 
 مسئوليت مدنی آمر 2. .2

توليد، بازرگاني، خدمات و  ي نهيزم درتوان يافت كه مسئوليت مدني در آن نقش نداشته باشد؛  جتماعي را نميفعاليت ا گونه چيهامروزه 

اگرچه مسئوليت مدني قدمت زيادي ندارد؛ اما در حقوق اسالم از . كند مسئوليت اشخاص ذينفع نقش بسياري مهمي ايفا مي مسئلهغيره، 
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ي اسالمي از موجبات مسئوليت  در جامعه« ال ضرر و ال ضرار في االسالم»ي  غصب و غرور و قاعدهابتدا بوده و قواعدي چون اتالف، تسبيب، 

 [.5] استمطرح بوده « ضمان»چه در صدر اسالم تحت عنوان  شده است اگر مدني محسوب مي

 :7/2/1331قانون مسئوليت مدني مصوب  1مطابق ماده 

احتياطي به جان يا سالمتي يا مال يا آزادي يا حيثيت  ي بي درنتيجهجوز قانوني عمداً يا شود كه كسي بدون م اين مسئوليت زماني ايجاد مي

اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري  قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه موجب بهيا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه 

خسارت ناشي از پديده جنايي فقط قسمتي از محدوده )باشد  ل خود ميشود، كه در اين صورت مسئول جبران خسارت ناشي از عم

، در (مسئوليت مدني نسبت به خسارت ناشي از جرم داراي جنبه عام و همگاني است ديگر عبارت بهدهد  مسئوليت مدني را تشكيل مي

اعاده وضع و فسخ قرارداد و امثال آن مطرح  الزام به ايفاي تعهد و جبران خسارت و صورت بهمسئوليت مدني ضمانت اجراي نقض قرارداد 

 .شود مي

هاي حقوقي مانند غصب و اتالف است  شود كه ناشي از وضعيت ايجاد مي يراراديغ صورت بهمسئوليت مدني گاهي به دليل ايراد ضرر و زيان 

 [.14] و گاهي ناشي از نقض تعهد و قرارداد است

 عنوان بهشريک و نه  عنوان بهمباشر و نه  عنوان بهدر ارتكاب جرم، نه  وجه چيه بهي را كه توان كس غرض از اين گفتار آن است كه آيا مي

ي ديگران تحت تعقيب و مجازات قرار داد و يا آنكه او را مجبور به تحمل مقداري از  معاون، دخالتي نداشته، به خاطر ارتكاب اعمال مجرمانه

 مسئوليت ديگران نمود يا خير؟

همان قانون كه  12و ماده  1331قانون مسئوليت مدني مصوب  7ماده )نيست  ديموردترد وجه چيه بهيتي در امور مدني قبول چنين مسئول

 (.مسئوليت كارفرمايان را بيان نموده است

وليت ، اقوام و كسان مجرمين از تعقيب و مجازات مصون نبوده و مسئيوسط قروندر مبحث تحوالت تاريخي ذكر شد كه در ايام گذشته و 

 5جايگزين آن گرديد و در همين زمينه در م « اصل شخصي بودن مجازات»كه با پيشرفت حقوق جزا،  كرد يمنيز سرايت  ها آنكيفري به 

 (.تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر، شريک و معاون جرم خواهد بود: )آيين دادرسي كيفري آمده است قانون

 
 هاي مأمورحدود مسئوليت.2.2

 .گيرد قرار مي موردبررسيمبحث مسئوليت مأمور در قوانين و مقررات مختلف  در اين

 
 مسئوليت کيفري مأمور.2.2. 

، (612)  ،(615)، (518)  ،(587)، (586)، (585)، (583)، (581)، (571) ،(578)، (577)، (572)، (551)، (541)، (332)مطابق مواد 

 .ا.م.ق( 725)، (711)، (614)

جزا داراي مجازات هستند به  نظر ازهايي كه متوجه مأمور بوده و  رد مورد نظر كه در اين مبحث مطرح گرديد؛ مسئوليتبا رعايت به موا

 :باشند شرح ذيل مي

تا تحويل زنداني  از سه تا ده سال، يک تا پنج سال، دو تا سه سال، يک تا سه سال، شش ماه تا يک سال)حبس ( 3ديه، ( 2 قصاص،-1

تا مبلغ يک ميليون و پانصد هزار  ميليون ريال 18تا  3ميليون ريال،  18از شش تا )جزاي نقدي ( 4 ،(شده دادهفراري محكوم به قصاص 

 .محروميت از خدمات دولت( 7 سال، 5انفصال از خدمات دولتي به مدت ( 6 ضربه، 74شالق تا ( 5، (ريال، معادل مبلغ انتفاعي
 

 مسئوليت مدنی مأمور.2.2.2
كلي ايفاي مسئوليت مدني و پاسخگويي در قبال مسئوليت  صورت بهتوان  باشد؛ مي هاي مدني كه متوجه آمر و مأمور مي مسئوليتبا توجه به 

مجازات محسوب گردد؛ يا تحت « ديه»الزم به ذكر است؛ ميان حقوقدانان در مورد اينكه . مدني آمر و مأمور را به شرح ذيل احصاء نمود

 .شود ذكر مي( ها مسئوليت مدني و مجازات)در هر دو قسمت « ديه»بنابراين ؛ باشد مي نظر اختالفقي شود؛ تل« جبران خسارت»عنوان 

يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود؛ آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون  يرقانونيغهرگاه به امر »: دارد اشعار مي. ا. م.ق( 57)ي  ماده

و به تصور اينكه قانوني است؛ اجرا كرده باشد؛ فقط به پرداخت ديه يا  قبول قابلآمر را به علت اشتباه  شوند ولي مأموري كه امر محكوم مي

 .«ضمان مالي محكوم خواهد شد

ها و مؤسساتي كه وابسته به  يا شوراها و يا شهرداري ها سازمانهر يک از كارمندان و كاركنان ادارات و »: دارد مقرر مي. ا.م.ق( 518)ي  ماده

شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمک مستمر  اداره مي هيفق يولولت و يا نهادهاي انقالبي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر د
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وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و  يررسميغشوند و يا مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و  دولت اداره مي

است را  شده سپرده ها آنالذكر يا اشخاصي كه برحسب وظيفه به  و مؤسسات فوق ها سازمانر يا ساير اموال متعلق به هر يک از اوراق بهادا

محسوب و عالوه بر  يرقانونيغرا به نفع خود يا ديگري داشته باشد؛ متصرف  ها آنقرار دهد؛ بدون آنكه قصد تملک  رمجازيغ ي مورداستفاده

منتفع شده باشد؛ عالوه بر مجازات مذكور  كه يدرصورتشود و  ضربه محكوم مي( 74)المثل به شالق تا  و پرداخت اجرت جبران خسارت وارده

به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه  كه يدرصورتبه جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است 

رساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده دولتي گردد و يا آن را به مصارفي ب

 .«باشد

 .ما به ازاي مسئوليت مدني لحاظ كرد عنوان بهتوان موارد ذيل را  در قوانين مرتبط در كل مي شده انجام يها يبررسبا توجه به مواد مذكور و 

 .المثل پرداخت اجرت( 4ضمان مالي، ( 3 جبران خسارات،( 2ديه،  -1
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 گيرينتيجه.2
 :نتايج حاصله بيان نمود ترين مهم عنوان بهموارد ذيل را  توان يمبا عنايت به مجموع مباحث مطروحه در فصول گذشته، 

مقرر قانوني  يها يژگيوي شرايط و كليه حائزامر صادره از سوي آمر قانوني توسط مأمور اجرا گردد و امر، مأمور و آمر  هرگاه -1

مسئوليت مدني، كيفري و انضباطي متوجه آمر و مأمور  گونه چيهجرم تلقي خواهد شد و  ي موجههاز عوامل  موضوع باشند،

 .نخواهد بود

 .باشدتشخيص شرع و قانون و انطباق دستور صادره از سوي مأمور مجري دستور، امري بسيار دشوار و مشكل مي -2

را اجرا نمايد؛ مسئوليت مدني و كيفري متوجه  يرقانونيغآمر قانوني يا امر به ظاهر قانوني آمر  يرقانونيغمأمور، امر  كه يدرصورت -3

از مسئوليت كيفري مبرا خواهد بود كه به لحاظ اشتباهي كه توسط محكمه  مأمورهر دو خواهد بود و در اين خصوص در صورتي 

 .ه باشدتشخيص داده شود؛ امر صادره را اجرا كرد قبول قابل

 جرائمقانون مجازات )در خصوص مسئوليت آمر و مأمور نظامي در قوانين و مقررات نيروهاي مسلح، عالوه بر وضع دو قانون ويژه  -4

نيز  يا پراكندهمتعدد و  يها مقرره (يضرورسالح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد  يريكارگ بهنيروهاي مسلح و قانون 

 .وجود دارد

كه در مقام ضابط قضايي ارتكاب يابد، در محاكم عمومي  (كادر ثابت نيروهاي مسلح)پايوران  جرائمو همچنين  عمومي جرائم -5

نظامي  يها دادگاهمربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح در دادسرا و  جرائمولي  شود يمرسيدگي 

 .رديگ يمقرار  موردبررسي

 4تبصره )در چگونگي تبعيت آمر از مأمور در زمان صلح  1361مسلح جمهوري اسالمي ايران مصوب نيروهاي  يانضباط نامه نيآئ -6

داده است بدين نحو كه  مأموراوامر پيروي نموده است و امكان ارزيابي دستور را به  يبررساطاعت قانوني يا  از نظريه( 6ماده 

نبوده و  اجرا قابلمقام معظم فرماندهي كل قوا باشد  ها نفرماخالف شرع مقدس اسالم و  گردد يمهرگاه دستوري كه صادر 

ضمن آنكه عدم اجراي اين قبيل دستورات بازخواست نداشته و مصون از تعقيب خواهد . مسئول و قابل پيگرد است دستوردهنده

 .بود

اطاعت محض  از نظريه (11بند ج ماده )نيروهاي مسلح در چگونگي تبعيت آمر از مأمور در زمان جنگ  يانضباطنامه آئين -7

در زمان جنگ و شرايط عملياتي كه پرسنل ملزم به اجراي دستورات  دارد يمتذكر كتبي پيروي نموده است و اعالم  شرط به

فرماندهان هستند هر آينه مرئوس تشخيص دهد كه دستورات صادره مغاير با دستورات مسلم شرع و فرامين مقام معظم 

بالفاصله  يستيبا يمقوانين و مقررات نظامي است،  ازجملهام و قوانين جمهوري اسالمي ايران، فرماندهي كل قوا و حاكميت نظ

چنانچه فرمانده، رئيس يا . پس از ابالغ، مستدالً نظر خود را مبني بر مغايرت دستورات صادره با موارد مذكور كتباً گزارش نمايد

مان گزارش موضوع به فرماندهان باالتر و مراجع موظف به اجراي آن و همزد، مرئوس مدير مجدداً دستورات خود را كتباً ابالغ نمو

 .خواهد بود( مورد برحسبعقيدتي سياسي و حفاظت اطالعات )زيربط 

 .باشد يم ناشي از عواقب ابالغ دستور خود يها تيمسئولفرمانده، رئيس يا مدير جوابگوي  اين صورتدر 

از برخي تكاليف نظامي  يچيسرپتخلف و  هرگونه، صرفاً (37و  21در موارد )، 1382نيروهاي مسلح مصوب  جرائمقانون مجازات  -8

 .توسط فرماندهان و نظاميان و لغو اوامر فرماندهان يا روساي مربوط توسط نظاميان را جرم معرفي نموده است

بهتر بود در صورت پذيرش  ؛ واست قانون مجازات اسالمي، نظريه بينابين يا بررسي ظواهر قانوني را پذيرفته 57ماده  قسمت دوم -1

زيرا در اينجا  ديگرد يمخارج  مأموركه از عوامل رافع مسئوليت كيفري است ضمان مالي از عهده  مأموراز سوي  قبول قابلاشتباه 

 .اقوي از مباشر است( مباشر معنوي يا آمر)سبب 

 574مثالً در معاهد . از آمر پيروي نموده است مأمور ديگر در چگونگي تبعيت اتينظر از گريموارد دقانون مجازات اسالمي در  -11

اطاعت محض  از نظريهقانون مارالذكر  571و  578و در موارد  تذكر كتبي شرط بهاطاعت محض  از نظريهاسالمي  مجازاتقانون 

متهم كه از  تر سختاذيت بدني متهم يا مجازات  واين در صورتي است كه در مفاد مذكور شكنجه و آزار . پيروي نموده است

 .گردد ينمهستند در صورت دستور آمر، مأمور مجازات  يرقانونيغآشكارا  جرائم

خواه مأمور  اين صورتكه در  شوند يمر به قصاص يا ديه استثناء موارد مذكور در قانون مجازات اسالمي در افعالي است كه منج -11

مسئوليت متوجه آمر خواهد  درهرحالامر را قانوني تلقي نمايد  قبول ابلغيرقبداند كه امر آمر، غير قانون بوده و يا به تصور اشتباه 



 47 -88، ص 5931، زمستان  2پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

قانون مجازات اسالمي براي آمري كه دستور قتل ديگري را داده مجازات حبس ابد در نظر گرفته است و مرتكب  211بود و ماده 

 .گردد يمقصاص  مأموريا 

بررسي قانوني پيروي نموده و كامالً دستور را بررسي  از نظريهبايستي  أمورم شود يمدر مواردي كه دستور منجر به موارد مذكور  هذا يعل

 .نمايد و در صورت اطمينان از قانوني و شرعي بودن آن حسب آموزش و تكاليف قانوني، اقدام نمايد

الي  3هاي مسلح و مواد نيرو جرائمقانون مجازات  41، برابر تبصره ماده باشد يمسالح  يريكارگ بهقانون ( 13)استثناء موارد بند  -12

مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از مجازات و پرداخت ديه و  نيمأمورسالح، چنانچه تيراندازي  يريكارگ بهقانون  7

 .پرداخت خواهد شد المال تيبباشد ديه از  گناه يبخسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و 

آنان  يها تيمسئولحدود اختيارات و  نيمأمور از اعزامقبل  اند مكلفسالح، روسا و فرماندهان مربوط  يريكارگ بهون قان( 1و  8)و حسب ماده 

بايد مراتب را به فرمانده خود  اند دهيندگذارده شده است  آنانكه آموزش كافي در مورد سالحي كه در اختيار  ينيمأمور. را گوشزد نمايند

معمول شود فرمانده مسئول عواقب ناشي از آن خواهد بود مشروط بر اينكه مأمور در  افرادبه اين قبيل  يتيمأمور كه يدرصورتاطالع دهند و 

 يريكارگ بهمحوله كسب و تسلط كامل در  تيمأمورالزم را در راستاي  يها آموزشبايستي  مأمور ؛ وحدود دستور فرمانده اقدام كرده باشد

 (قانون 2ماده )داشته باشد و آشنايي كامل به قوانين مربوطه داشته باشد  سالح كه در اختيار وي گذارده شده

قانون استخدام كشوري مصوب  54و ماده  1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال  13ماده  ماننددر سيستم اداري  -13

است اين ماده بيان  شده استفاده مجدد آمر براي اجراي امر ديتأكاطاعت محض مقيد به تذكر كتبي به آمر و  از نظريه 1345سال 

مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات، احكام اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت كند، اگر »: دارد يم

مستخدم حكم يا امر مقام مافوق خود را برخالف قوانين و مقررات تشخيص دهد ملكف است كتباً مغايرت دستور را با قوانين و 

كرد، مستخدم  ديتأكبعد از اين اطالع مقام مافوق كتباً بر اجراي دستور خود  كه يدرصورتاطالع دهد  مافوقررات به مقام مق

 .«مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود
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