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 Border guards, who have the duty to protect and guard the country's borders 

against any kind of border encroachment on foreigners or locals, are sometimes 

forced to use weapons with this serious duty. Border guards have a duty to use 

weapon in the framework of laws and regulations to combat border trespassers. 

The purpose of this study is to explain the legal system governing the act of 

border guards who shoot while performing their duties in the territory of a 

neighboring country, which is sometimes results in death or other injuries and 

therefore amounts to civil and criminal responsibility on the border guards. This 

article has been done with a qualitative method and with documentary and 

library techniques. The results of the research show that In Iran's criminal law, 

in order to maintain order and security, laws and regulations regarding the 

treatment of unauthorized crossers of the border have been established, and the 

use of weapons for officers as well as the territorial jurisdiction of Iran's 

criminal laws regarding the committing of unauthorized shooting are specified. 

However, there is no precise framework for determining responsibility, so the 

courts make decisions according to each case. In general, the legislator has 

divided the shooter into legal and illegal categories. If the police shooter is 

recognized as legal, the shooter is not responsible. However, if a shooter is 

found to be unauthorized, or the deceased or injured is innocent, the officer of 

the shooter or the police force is responsible. 
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ن رزبانادر اختیار مباشد که برای اجرای نظم و امنیت سالح یکی از تجهیزات الینفک می
ن وظیفه دارند تا در چارچوب قوانین و مقررات اگیرد و مأمورانتظامی قرار می فرماندهی کل
هدف از انجام این تحقیق،  .دبا استفاده از آن اقدام نماین مرزیان متجاوزدر مصاف با 

در خاک کشور  حین انجام وظیفه نظام حقوقی حاکم بر فعل مرزبانانی است که تبیین
همسایه اقدام به تیراندازی منجر به فوت یا جرح افراد غیر نظامی اعّم از ایرانی و بیگانه 

. شودکه در نهایت منجر به تحمیل مسؤولیت کیفری و مدنی بر مرزبانان مینمایند  می
منظور حفظ نظم و امنیت، قوانین و  حقوق کیفری ایران به هد، دردنتایج پژوهش نشان می

وضع گردیده و نحوه استفاده از سالح  مرزی انمتجاوزقرراتی چند درخصوص برخورد با م
و صالحیت سرزمینی قوانین جزایی ایران درخصوص ارتکاب فعل مجرمانه  نابرای مأمور

مشخص شده است؛ ولی درخصوص  تیراندازی برخالف قوانین و مقررات مرزبانان ایرانی
یق و مشخصی وجود ندارد و محاکم با توجه به کیفیت چارچوب دق ًاتعیین مسؤولیت، دقیق

در حالت کلی تیراندازی را به دو دسته قانونی  قانونگذار. نمایندهر پرونده اتخاذ تصمیم می
چنانچه تیراندازی پلیس، قانونی شناخته شود، مأمور . و غیر قانونی تقسیم نموده است

ازی غیرمجاز شناخته شود، یا متوفی یا مجروح اما اگـر تـیراند. تیرانداز هیچ مسؤولیتی ندارد
 .گناه باشد، مأمور تیرانداز یا نیروی انتظامی مسؤولیت داردبی
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 مقدمه
در تعریفی ساده، خطی است كه حاكمیت دو دولت مرز 

خط بودن مرز و مشخص شدن . كندهمسایه را مشخص می
طور دقیق، البته محصول دنیای مدرن است و تشكیل  آن به

ها قبل از آن خطوط مرزی چندان اهمیتی  ملت -دولت 
مرز در ایران هم  (050: 0411ضیائی بیگدلی، ). نداشتند

سال،  211در این . محصول همین دوران مدرن است
های كشورهای قدرتمند جهان و پس از آنها سازمان

المللی با مالحظه وضعیت قومی، فرهنگی، نژادی و دینی  بین
و نیز با مراجعه به سابقه تاریخی و البته با لحاظ قدرت یا 
ضعف یك كشور خطوط مرزی را تعیین كردند و از این پس، 
دیگر كشورگشایی و اضافه كردن مناطقی به نقاط تحت 

سند مهم و  ویژه این كه در به. حاكمیت كشور معنا پیدا نكرد
المللی چون منشور ملل متحد، توسل به زور هم منع شد و بین

المللی خود از تهدید به معین كردند تمامی اعضا در روابط بین
زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی 
هر كشوری یا از هر روش دیگری كه با مقاصد ملل متحد 

 .واهند كردمباینت داشته باشد، خودداری خ

كشورهای همسایه در  ادر چنین شرایطی مرز ایران ب
البته . ای مورد توافق طرفین قرار گرفتقراردادهای جداگانه

باید این نكته را ذكر كرد كه در برخی موارد این توافقات به 
كه جنگ هشت ساله  عمل نیامد یا بعدها نقض شد كما این

بر یكی از معاهدات ایران و عراق هم در ظاهر دلیلی مبتنی 
 .داشت مرزی به نام معاهده الجزایر

. ای نگاشتتوان شرح وظایفی چند صفحهبرای مرزبانان می
فرماندهی کل انتظامی جمهوری  نخستین وظیفه مرزبان

این است كه عبور و مرور از مرز را  (فراجا)اسالمی ایران 
كنترل كند و ضمن تسهیل عبور و مرور مجاز، مانع 

 .مجاز شود دهای غیروآم رفت

تواند به دلیل عبور از مناطق وآمد هم می غیرمجاز بودن رفت
مجاز و هم به دلیل غیرمجاز بودن تردد فرد  غیر

و هم به دلیل عدم رعایت تشریفات اداری ( الخروج ممنوع)
بدین ترتیب، متجاوز مرزی به . باشد (مثل نداشتن گذرنامه)

گردد که مرتکب نقض حریم مرز کشور با کسی اطالق می

قصد ورود به ایران گردد با هر تابعیتی اعم از ایرانی یا غیر 
نماید، ورود باید  بنابراین آنچه در اینجا حائز اهمیت می. ایرانی

از سوی کشور همسایه به حریم امنیتی به قصد ورود به ایران 
ن ایرانی و عدم توجه به عالئم هشداردهنده و اخطار مرزبانا

 .فعلیت یابد

بر منع عبور افراد  مسؤولیت دیگر مرزبانان این است كه عالوه
 قاچاق یا كاالی ذاتًا)مجاز، مانع انتقال كاالهای غیرمجاز  غیر
در عین حال حراست از . شوند( مجاز مثل مواد مخدر غیر

آوری اطالعات مرزهای كشور در مقابل تجاوز خارجی و جمع
ارجی و ارائه آن به مركز كشور هم از از وضع نیروهای خ

 .دیگر وظایف مرزبانان است

های مرزی، عبور و  مرزبانان در این زمینه، شرایط بازارچه
مرور مرزنشینان و اختالفات احتمالی بر سر آب و زمین 

در كنار . كنند كشاورزی را حل و فصل یا به مركز گزارش می
به عهده  این وظایف، گاهی اوقات مسائل بهداشتی هم

مرزبانان است؛ جایی كه باید مانع از ورود اتباع كشور دچار 
در راستای اجرای این وظایف خطیر . بیماری خاص شوند

ناچار مرتکب تیراندازی منجر به فوت و یا  است که گاه به
گردند که قصد نقض حریم امنیتی مرز را جرح متجاوزانی می

 .دارند

ای و بازتاب رسانه با توجه به گسترش دانش حقوق بشر
جرایم مرزی به آن سوی مرزها، متأسفانه تیراندازی مرزبانان 
که منجر به جرح و فوت متجاوزان مرزی و قاچاقچیان 

ناپذیری بر مالی گزاف، لطمات معنوی جبران گردد، عالوه می
بر پیکره سازمان پلیس و شخصیت حقوقی ایران در مجامع 

این موارد گزارش دیوان  جملهاز. المللی داردکیفری بین
رویه کولبران توسط المللی کیفری درخصوص کشتار بی بین

باشد که در آن ادعا شده است فرماندهی مرزبانی مرزبانان می
تعداد کثیری از کولبران را مورد هدف  2102ایران در سال 

لذا ما در این ! تیر مستقیم قرار داده و جان آنها را ستانده است
سی جوانب حقوقی نظام حاکم بر تیراندازی برر به پژوهش

مرزبانان که در آن سوی مرز، مرتکب جرح و فوت متجاوزان 
شوند و اینکه از نظر صالحیت رسیدگی به و قاچاقچیان می
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دعاوی مطروحه دادگاه کدام حوزه قضایی صالح به رسیدگی 
 .دهیمباشد، را مود مطالعه قرار میمی

 شناسیمفهوم -0

الزم است تا به تشریح چند اصطالح پرداخته و هر در اینجا 
 .یک را تعریف نماییم

 مرز -0-0
مرز یعنی حدود و ثغور حاکمیت کشور، مهمترین عامل 

کشورهای همسایه، عامل مهم  ی کشور ازحاکمیت و جدای
وجود آورنده وحدت سیاسی یا طبیعی و انسانی در کشور،  به

و حافظ موجودیت  بزرگترین عامل امنیت و استقالل کشور
 (04: 0473رحمتی راد، )نظام 

 مرزبان -0-2
وفصل اختالفات مرزی و جلوگیری از  برای تسریع در حل

عالئم در حوادث مرزی و استیفای  و اتالف وقت و محو آثار
انتظامی  فرماندهی کل ،حقوق دولت و اتباع مرزنشین

باتجربه و متخصص را در  یجمهوری اسالمی ایران افسران
شود و این مأموریت مهم گمارد كه مرزبان نامیده میمرز می

. خارجه آغاز خواهد شد با صدور استوارنامه از سوی وزیر امور
هیأت وزیران  21/02/0111نامه مرزبانی مصوب آیین 4ماده )

البته در پژوهش حاضر منظور از مرزبان، ( با اصالحات بعدی
یعنی کلیه کارکنان فرماندهی مرزبانی فراجا مفهوم عام آن 

 .باشد نه مفهوم تخصصی آنمی

 متجاوز مرزی -0-4
شود كه تعمدًا و با نیت و هدف و به افراد بیگانه اطالق می

مدارك الزم  ریزی قبلی بدون در دست داشتن اسناد و برنامه
گونه مدارك از مرز غیر مجاز  اختیار داشتن این و یا حتی با در

 (12: 0135کشاورزی، ). نمایندعبور می

 صالحیت قضایی -2 
قانون مجازات اسالمی تمامی جرایم  1موجب ماده ه ب

در  ارتکابی زمینی، دریایی و هوایی ایران قابل رسیدگی
این جرم ایرانی  طرفینداخل ایران هستند، خواه  محاکم

. شودباشند یا خارجی، قانون مجازات ایران بر آنها اعمال می
صالحیت در رسیدگی به معیار ترین بر این اساس اصلی

محل وقوع جرم یا صالحیت سرزمینی است،  ،جرایم
. که طرفین جرم ایرانی یا غیر ایرانی باشند نظر از این صرف

باشد که در ادامه  صالحیت قضایی مذکور خود بر دو قسم می
 .پردازیممختصرًا به آنها می

انجام شده ولی نتیجه آن در کشور  یزمانی که جرم در کشور
صالح  0صالحیت ذهنیاصل اساس  همسایه باشد، کشور بر

ذهنی یعنی یکی از عناصر متشکله جرم در . به رسیدگی است
مطابق  (Maillart, 2018: 376) .اتفاق افتاده است یکشور

این مدل از اصل مزبور، دولتی صالحیت رسیدگی به جرم 
یا بخشی از آن در قلمرو حاکمیت آن  ارتکابی را دارد که تمام

. ارتکاب یافته باشد -زمینی، دریایی یا هوایی  –دولت 
این نوع از صالحیت در حقوق  (83: 0411میرمحمدصادقی، )

بینی  قانون مجازات اسالمی پیش 4کیفری داخلی ما در ماده 
ولی اگر جرم جای دیگر اتفاق افتاده و نتیجه و اثر . شده است

براساس  های آن کشوردادگاه باشد کشوریل آن در داخ
 :Philippe, 2006) .صالح به رسیدگی است 2صالحیت عینی

377) 

ترین صالحیت رسیدگی به جرایم، در مرحله اول اصلی
است که در ( صالحیت سرزمینی)صالحیت محل وقوع جرم 

اما این . های حقوقی کیفری دنیا پذیرفته شده است تمام نظام
های یکسری صالحیت. آیدکار نمی به صالحیت همیشه

بینی شده که در جهت تکمیل صالحیت تکمیلی پیش
پس اصل بر صالحیت سرزمینی است مگر . سرزمینی است

زمان در  هر .های دیگر شودکه شامل یکسری صالحیت این
ها تعارض ایجاد شود، در این وضعیت همواره میان صالحیت

. کننده خواهد بودیینکشوری که متهم را در دست دارد تع
تواند دولت دیگر را ملزم به تحویل چون هیچ دولتی نمی

های دو یا چند جانبه تنها استثناء مبتنی بر توافق. متهم نماید
 .ن استابرای استرداد مجرم

 

                                                           
1- Subjective Territorial Principle. 

2- Objective Territorial Principle. 
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صالحیت رسیدگی قضایی حاکم بر عمل مجرمانه  -2-0
 مرزبانان

تیراندازی را های سالح و   ن حقایکی از مواردی که مأمور
کارگیری سالح است که  هقانون ب 4ماده  9 برابر بند ،دارند

برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز 
ن مرزبانی توجه اقصد ورود یا خروج را دارند و به اخطار مأمور

هر . ن داده شده استانمایند حق تیراندازی به مأمورنمی
ی خود را کنترل نماید و از ورود و کشور وظیفه دارد تا مرزها

خروج غیر مجاز افراد جلوگیری نماید؛ لذا اغلب کشورها برای 
مرز مجاز شناخته  عنوان بههایی را که این منظور گذرگاه

بینی و افراد با توجه به مجوزهایی که برای آنان اند پیششده
شود تحت شرایط و مقررات خاصی و به صورت یصادر م

د به یک کشوری وارد و یا از آن خارج نتوانمیکنترل شده 
 . گردند

عبارت است از  :مرز مجاز (الف: معمواًل دو نوع مرز داریم
اساس پیشنهاد ستاد کل نیروهای  معابر تردد مرزی که بر

مسلح و تصویب هیأت وزیران و موافقت کشور همجوار معین 
از معابر کلیه نقاط مرزی که خارج : مرز غیر مجاز( ب. شودمی

 (94: 0493صنایعی، ). باشدو مرزهای مجاز می

قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از  5ماده 
مرزهای کشور و اصالح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون 

مقرر  20/7/0407ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 
اد در حکم هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسن»: داشته

گذرنامه بخواهد از مرز غیر مجاز خارج شود و به هنگام عبور 
سال حبس و از پنجاه هزار ریال  دستگیر گردد به یک ماه تا یک

تبصره ماده فوق مقرر  .«تا سیصد هزار ریال محکوم خواهد شد
مرتکب عبور  ،کسانی که به تبع اغنام و احشام با سوء نیت»داشته 

گردند و ه باشند به مجازات فوق محکوم میغیر مجاز از مرز شد
صاحب اغنام و احشام که عبور از مرز با علم و اطالع یا به دستور 
او بوده، برای مدت پنج سال از سکونت در نوار مرزی محروم 

هایی را قانون مذکور مجازات 05همچنین ماده  .«شود می
های غیر مجاز و یا مرزهای ممنوعه برای افرادی که از راه

قانون مذکور برای  0عبور نمایند مقرر داشته است و ماده 
طور غیر مجاز دیگران را از مرز عبور دهند و یا  کسانی که به

را تسهیل یا فراهم نمایند موجبات عبور غیر مجاز دیگران 
 .هایی مقرر داشته است مجازات

ند تا با ا ن مکلفاها مأمورلذا با توجه به اهمیت کنترل در مرز
جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد 

کنند با ورود یا خروج را دارند و به اخطار آنان توجه نمی
کارگیری سالح جهت جلوگیری از  هشرایط مقرر در قانون ب

در بسیاری از مناطق مرزی . ورود و خروج آنان اقدام نمایند
ای عالی امنیت ملی منطقه ممنوعه برابر مصوبات شور

این  یا سیم خاردار یا فنس، مشخص شده و با نصب تابلو
مناطق به مردم معرفی شده تا از ورود به این مناطق 
خودداری نمایند و چنانچه افراد به هر طریقی به این مناطق 

 کارگیری بهن حق دارند تا با استفاده از قانون اوارد شوند مأمور
ت عدم توجه به اخطار آنان با استفاده از سالح سالح در صور

 374به استناد تبصره ماده  در جهت توقیف آنها اقدام نمایند و
چنانچه افرادی مجروح و به قتل برسند مأمور هیچ ا .م.ق

مسؤولیتی نخواهد داشت و فرد کشته شده و مجروح چون 
جه علیه خود اقدام نموده و با ورود به منطقه ممنوعه و عدم تو

به ایست و اخطار موجبات مرگ و جرح خود را فراهم ساخته 
که این موارد، مصداق بارزی از قاعده  است خون او هدر است

های زیادی ؛ محاکم قضایی تاکنون به پروندهباشنداقدام می
 . انددر این خصوص رسیدگی نموده

مقصود از قاعده اقدام این است که شخص بالغ و عاقل با 
ه علیه خود اقدام نماید چه زمینه ورود زیان را خود علم و اراد

و چه مباشرت بر زیان خود داشته ( مسّبب باشد)فراهم کند 
در حقوق تطبیقی،  (40: 0475موسوی بجنوردی، ). باشد

ال تا حدودی به لحاظ مفهوم و مصذاق، پذیرش خطر در کامن
پذیرش خطر به این معنی است . نزدیک به قاعده اقدام است

ه اگر کسی دانسته خطری را قبول کند، در حقیقت به ضرر ک
بنابراین مستحق دریافت خسارت بابت . خود اقدام کرده است

کند در این قاعده متشاکی ادعا می. زیان وارده به خود نیست
شاکی از خطری که موجب ایجاد جنایت شده است، آگاه بوده 

دعا به وسیله و این خطر را آگاهانه پذیرفته است و اگر این ا
دادگاه پذیرفته شود، متشاکی از جبران خسارت معاف 

 (Stuhmcke, 2001: 71). گردد می
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شود که قاعده  با استقراء در آثار فقیهان چنین استنباط می
افتد و می مؤثراقدام در قراردادها، مسؤولیت مدنی و کیفری 

 رو، به کاربرد این قاعده به لحاظ ارتباط موضوع نوشتار پیش
درخصوص شمول این قاعده به  .پردازیمدر امور کیفری می

مسؤولیت مدنی و کیفری مأمور تیرانداز، بسیاری از فقها در 
اند لیکن تنها یکی از فقها این خصوص اظهار نظر ننموده

دارد که قاعده اقدام در هنگام بحث از قاعده اقدام بیان می
. کنداثر میموارد مربوط به شخصیت و تمامیت جسمانی نیز 

 (39: 0307مراغی، )

به همین دلیل است که قانونگذار ایران در قانون مجازات 
، قاعده اقدام را به امور 374در تبصره ماده  0491اسالمی 

کیفری تسری داده و شخص اقدام کننده را مستحق دریافت 
خسارت ندانسته و مأمور تیرانداز را مبّری از مسؤولیت کیفری 

 .نموده است و مدنی قلمداد

بر پذیرش مبنای فقهی تقصیر  در حقوق ایران، عالوه
زیاندیـده در قالـب قاعـده فقهـی اقدام كه به عقیده برخی 
حقوقدانان به لحاظ زمان ایجـاد، بـه قبـل از زمـان ایجـاد 

کاظمی، ) گرددمشترك در حقوق انگلیس برمی تقصیر هقاعـد
دیـده بـا انجـام یـانو طبق این قاعده، وقتـی ز (90: 0490

اقداماتی به نحو آگاهانه، موجب ورود زیان توسط دیگران به 
شود، احترام آنچه را متعلق به خود است از بین برده و خود می

 نتیجه از این بابـت، عامـل زیـان، مسؤول جبـران كامـل در
 (290: 0499محقق داماد، ). خسارت نخواهد بود

صورت قاعده  نیز به 0492المی مجازات اس قانون 547ماده 
گاه  در كلیه موارد مذكور در این فصل، هر»: داردكلی مقرر می

علیـه باشـد، جنایت، منحصرًا مستند به عمد و یا تقصیر مجنی
در مواردی كه اصل جنایت، مستند به عمد . ضـمان ثابـت نیسـت

كن سرایت آن، مستند بـه عمـد یـا ییا تقصیر مرتكب باشد ل
علیه باشد، مرتكب نسبت به مورد سرایت ضامن تقصیر مجنی

دیده بر اساس قسمت اخیـر ایـن ماده، تقصیر زیان .«نیست
كه مؤثر بر تشدید و سرایت ضـرر وارده شـود، موجـب قطـع 

كه )میزان خسارت مشدد  پلیس و رابطـه سببیت میان تقصیر
ه، عدم نتیج در و( دیده ایجاد شـدهزیان واسطه تقصیر به

 .شودمسؤولیت پلیس به میزان سرایت می

طور كه بیان شد، با تصویب قانون مجازات اسالمی  همان
مبنای حقوقی محكمی نیز برای قاعده  ،0492جدیـد در سال 

این قانون  547 دیده در قالـب مـاده مشترك زیان تقصیر
ایجاد شد كـه طبـق آن، در صـورت اسـتناد انحصـاری 

علیه به عمد یا تقصیر مجنی( تعبیـری خسارتبـه )جنایـت 
بـه دیگر . خسارتی به وی تعلق نخواهد گرفـت( دیدهزیان)

كه این استناد، انحصـاری نباشـد، خسـارت  صورتی در ،سخن
دیده دیـده و عامل زیان تقسیم شده و زیانوارده میـان زیـان

 .شوداز دریافت بخشی از خسارت محروم می

 یتعیین حدود صالحیت قانون جزاییار مع -2-2

 -الف: در مورد محل وقوع جرم سه فرضیه متصور است
شود که مجرم در این فرضیه به محلی توجه می: فرضیه عمل

( محل حدوث فعل مجرمانه)در آنجا جرم را آغاز کرده است 
درخصوص تیراندازی، بر اساس این نظریه، محل وقوع جرم 

در واقع، این . لیک شده استجایی است که تیر از آن جا ش
 .باشد نظریه، بیان دیگری از صالحیت ذهنی می

در این فرضیه محل وقوع جرم جایی است : فرضیه نتیجه -ب
در (. محل حدوث نتیجه)که نتیجه در آنجا آشکار شده است 

مثال تیراندازی، محل وقوع جرم جایی است که گلوله به بدن 
یت یا فوت وی شده علیه اصابت و منجر به مجروحمجنی
این نظریه، گویای نظریه صالحیت سرزمینی عینی . است
 .است

ای که تفاوتی میان عمل و نتیجه فرضیه: فرضیه مختلط -پ
دهنده جرم را محل ارتکاب عمل قائل نیست و رکن تشکیل

داند و کشوری که مجرم را در یا حصول نتیجه مجرمانه می
قانونگذار ایران از . شدبااختیار دارد صالح به رسیدگی می

 (04: 0130پوربافرانی، ). همین نظریه تبعیت کرده است

نظر به این که فرد تیرانداز یکی از کارکنان نیروهای مسلح 
باشد و پس از ارتکاب فعل تیراندازی، نزد ضابطان ایران می

نظامی مورد تحقیق قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات 
ع قضایی نظامی ارجاع جهت رسیدگی قضایی به مرج

 .باشدگردد، دادگاه نظامی ایران صالح به رسیدگی می می
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کارگیری سالح توسط مأمورین نیروهای  هب قانون ماده یک
هدف از وضع این مقرره را در دو عنوان  0474مسلح مصوب 

 جلوگیری و امنیت استقرار نظم و -0 :بیان داشته است
تحقیق و  تفتیش، -2و  جرم یا متهم فرار از

 هایمأموریت سایر و قضایی اجرای احکام و جرایم کشف
قانون که این  00و با عنایت به ماده  ضابط مقام در محوله

هرگاه مأمور برخالف مقررات این قانون اقدام به » :دارد اظهار می
ارتکابی وفق کارگیری سالح نماید حسب مورد به مجازات عمل  به

 «.گیردقوانین تحت پیگرد قرار می

 :است داشته مقرر که قانون اساسی 072و با توجه به اصل 
 نظامی خاص وظایف به مربوط جرایم برای رسیدگی به»
سپاه پاسداران  و ، ژاندارمری، شهربانیارتش اعضای انتظامی یا

 گردد، ولی می تشکیل قانون مطابق حاکم نظامیم انقالب اسالمی
ضابط  مقام در که جرایمی یا آنان جرایم عمومی به

 .شودمی رسیدگی محاکم عمومی در شوند مرتکب دادگستری
 کشور قوه قضائیه های نظامی بخشی ازدادستانی و دادگاه

 «.هستند قوه این به مربوط اصول مشمول و

توان چنین نتیجه گرفت میاز دو مقرره فوق 
راستای اجرای  در اگر (قانون)مشمول  مأموران جرایم که

مزبور،  072 اصل به مستند ،وظایف ضابطیت باشد
محاکم  موارد سایر در و باشدمی عمومی صالحیت محاکم در

قانونگذار در سال  چنانکه ؛دباشنمی رسیدگی به صالح نظامی
به جرایم مربوط »: ک اظهار داشته.د.آ.ق 597طی ماده  0493

جز  بهو انتظامی اعضای نیروهای مسلح به وظایف خاص نظامی 
جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی 

 .«شود می

درخصوص مأمورانی که به هر نحوی در خاک کشور همسایه 
حضور یافته؛ اعم از مجاز یا غیر مجاز و اقدام به تعقیب 
مرتکبان قاچاق یا متجاوزان مرزی با هدف دستگیری نموده و 

اند، قانون ت و جرح شدهنهایتًا مرتکب تیراندازی منجر به فو
ه اتهامات ب»: داردمقرر می 400آیین دادرسی کیفری در ماده 

ایران  مهوری اسالمیج اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت
های ایران صالحیت  شوند و مطابق قانون، دادگاه می جرم مرتکب

رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد 
محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب  دادگاه در

و همچنین در ماده  «شود مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می
خارج از قلمرو  به اتهامات نظامیانی که در»: داردمقرر می 599

حاکمیت جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق 
های ایران صالحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، قانون، دادگاه

چنانچه از جرایمی باشد که در صالحیت سازمان قضائی است، در 
 .«شوددادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می

مرز زمینی، هوایی و دریایی  منظور از قلمرو حاکمیت، محدوده
عمدتًا خطوط مرزی  (0/494: 0490محسنی، ). کشور است

زمینی و دریایی توسط سازمان جغرافیایی وابسته به وزارت 
گذاری دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین و نشانه

در کشور ایران، امر مرزبانی زمینی و دریایی به . شوند می
شده و مراقبت از حریم هوایی و عهده نیروی انتظامی نهاده 

ای است که بر جلوگیری از تجاوز به مرز هوایی کشور وظیفه
 .دوش دو ارگان نظامی ارتش و سپاه گذاشته شده است

حتی در صورتی که پس از وقوع تیراندازی و اصابت گلوله به 
بدن متجاوز مرزی، همراهان فرد مجروح را جهت معاینه به 

ر آنجا فرد مجروح به علت شدت کشور همسایه برده و د
جراحات وارده یا خونریزی بیش از حد، فوت نماید و اولیای 
دم متوفی جهت احقاق حق خود به مرجع قضایی آن کشور 
مراجعه نموده و اقامه شکایت نمایند، نظر به این که فرد 
تیرانداز در ایران حضور دارد و یکی از کارکنان نیروهای 

حق خروج ندارد، تشکیل پرونده  باشد ومسلح ایران می
کیفری و رسیدگی به موضوع در کشور مقابل، خالی از فایده 

تواند منجر به صدور رأی غیابی گردد و  باشد و صرفًا می می
لذا در . دسترسی به متهم جهت اجرای حکم ناممکن است

این گونه موارد به لحاظ سهولت دسترسی به متهم، غالبًا 
ر در مراجع قضایی ایران، اقدام به اولیای دم پس از حضو

 .نمایند اقامه شکایت و پیگیری موضوع می

 (عمومی یا اختصاصی: )تعیین صالحیت قضایی -2-1
 مرزبانی، عمل :کندی که به ذهن خطور میسؤالدر اینجا 

ابط بت از مرزها، آیا در حیطه وظایف ضیعنی حفظ و مراق
محسوب باشد یا وظیفه ذاتی مأموران دادگستری می

قانون آیین دادرسی کیفری،  22زیرا به استناد ماده ! شود؟ می
باشند و از مأموران مرزبانی جزو ضابطان عام دادگستری می
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https://www.vekalatonline.ir/tags/9305/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/9305/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/54003/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/63784/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/18649/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/18649/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/18649/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/18649/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/34126/%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8/
https://www.vekalatonline.ir/tags/41695/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5071/%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87/
https://www.vekalatonline.ir/tags/9997/%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84/
https://www.vekalatonline.ir/tags/11535/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85/
https://www.vekalatonline.ir/tags/8814/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF/
https://www.vekalatonline.ir/tags/28324/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85/
https://www.vekalatonline.ir/tags/54003/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/54003/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/54003/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/54003/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/353d570158
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D8%B1%D9%85/2189927951
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/1cbe2f21522
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همان قانون یکی از وظایف ضابطان،  23سویی برابر ماده 
حال این . باشدجلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم می

عل مجرمانه ارتکابی آید که آیا رسیدگی به فوجود می هتردید ب
باشد یا از سوی مرزبانان، در صالحیت محاکم عمومی می

آنچه تاکنون رویه قضایی نشان داده، (. نظامی)اختصاصی 
( م.ن.ج.م.ق 40م )تیراندازی برخالف مقررات و ضوابط 

باشد؛ عنوان اتهامی نظامی و در صالحیت محاکم نظامی می
اما از باب تقاضای  چه منجر به آسیب جسمانی گردد یا خیر،

ناشی از تیراندازی مرزبانان،  پرداخت دیه جراحت یا نفس
صورتی که بدوًا یا متعاقبًا پس از صدور قرار منع تعقیب یا در

برائت یا قرار موقوفی تعقیب توسط محاکم نظامی، در دادگاه 
لذا . باشدکیفری عمومی مطرح گردد، قابل رسیدگی می

زبانی جزو وظایف ضابطیت مندرج چندان که پیدا است امر مر
باشد بلکه از زمره وظایف در قانون آیین دادرسی کیفری نمی

ذاتی آنان مندرج در قانون انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
باشد و در صورت ارتکاب عمل مجرمانه و می 0112مصوب 

یا حدوث نتیجه آن در فراسوی مرزها، قابلیت رسیدگی در 
ا دارد مگر این که پیش از اعزام به محاکم نظامی تهران ر

عمل آید  همأموریت با مقام قضایی عمومی هماهنگی الزم ب
که در این صورت، مأموران مرزبانی در مقام ضابط عمل 
نموده و در صورت ارتکاب فعل مجرمانه در محاکم عمومی 

نمونه، در موارد مقابله  عنوان به. شود به فعل آنها رسیدگی می
های قاچاق کاال یا مواد مخدر یا رود محمولهو یا کنترل و

انسان که از منابع و مخبرین اخباری مبنی بر ورود به داخل 
کشور واصل شده پیش از اعزام به مأموریت با مقام قضایی 

لذا در این نوع مأموریت . آیدعمل می هصالح هماهنگی الزم ب
 .نمایندمحوله، مرزبانان انتظامی در مقام ضابط، عمل می

های تیراندازی مرزبانان در قلمرو کشور مصادیق و نمونه -1
 بیگانه

در پایان، به ذکر مصادیقی از تیراندازی مأموران مرزبانی ایران 
که در خاک کشور همسایه انجام و منجر به فوت یا جراحت 
متجاوزان مرزی شده و پس از تشکیل پرونده قضایی، منجر 

 .گیرند، مورد اشاره قرار میبه محکومیت مرزبانان گشته

م در .تیراندازی مرزبانان منجر به فوت فردی به نام ک -1-0
 متری قلمرو کشور عراق 051

، مأموران مرزبانی 0121در یکی از روزهای خرداد ماه سال 
زنی در حوزه استحفاظی خود متوجه عبور تعدادی  حین گشت

های فنسقاطر که حامل کاالی قاچاق و در حال عبور از 
شوند جهت جلوگیری از ورود آنها به نصب شده بوده، می

توجهی دلیل بی خاک کشور، اقدام به کشیدن ایست و نهایتًا به
به اخطار مأموران و َرم دادن کاروان دّواب به سمت خاک 

نمایند  کشور عراق توسط قاچاقچیان، اقدام به تیراندازی می
همراهان . گرددم می.ک منجر به فوت فردی به نام که نهایتًا

مارستان یکی از متوفی، با انتقال جسد فرد مقتول به بی
ید مرگ متوفی بر اثر اصابت گلوله، جنازه شهرهای عراق و تأی

ای را به داخل ایران انتقال داده و سپس با تنظیم شکوائیه
پس از . اندعلیه مأموران مرزبانی ایران اقامه دعوا نموده

ادسرای نظامی استان و دستور مقام تشکیل پرونده در د
تحقیق مبنی بر بازسازی صحنه جرم با حضور مأموران 

جمله شلیک گردد محل وقوع حادثه ازتیرانداز، مشخص می
گلوله و اصابت گلوله به بدن متوفی هر دو در خاک کشور 

ک، پرونده .آ.ق 508لذا به استناد ماده . عراق انجام شده است
دادسرای نظامی تهران، جهت ادامه  با صدور قرار صالحیت

پس از تکمیل تحقیقات . گرددرسیدگی به پایتخت ارسال می
مقدماتی، متهمان با عنوان قتل عمدی به دستور بازپرس به 

روز از  13پس از گذشت . گردندبازداشت موقت محکوم می
بازداشت موقت و صدور قرار جلب به دادرسی و برگزاری 

حضور وکیل اولیای دم و متهمان و  اولین جلسه دادرسی با
کارشناس حقوقی یگان، مقرر گردید ابتدائًا جهت اصالح 

در این راستا فراجا دیه فرد . البین اقدام به مصالحه نمایندذات
متوفی را پرداخت و وکیل اولیای دم نیز اعالم رضایت و 

لیکن به لحاظ جنبه عمومی جرم، پرونده مفتوح . گذشت نمود
دگی قرار گرفت که نهایتًا در جلسه چهارم، با و تحت رسی

تغییر عنوان اتهامی از قتل عمدی به شبه عمدی، متهمان 
 .محکوم به مجازات جایگزین حبس شدند
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ع در عمق .تیراندازی مرزبان ایرانی منجر به فوت ر -1-2
 متری قلمرو کشور عراق 451

پیاده  ، به دنبال مشاهده عبور غیر مجاز کاروان0128در آبان 
قاچاقچیان از خاک کشور عراق به داخل خاک ایران، مرزبانان 
ایرانی اقدام به شلیک تیر هوایی و سپس جهت دستگیری 
متجاوزان اقدام به تیراندازی به سمت آنها نموده، در حین 
تعقیب و گریز، متهمان وارد خاک کشور عراق شده و مأمور 

ری خاک مت 451نیز وارد خاک همسایه شده و در عمق 
کشور بیگانه، اقدام به شلیک گلوله منجر به فوت متجاوز 

 .نمایدمرزی می

پرونده به لحاظ وقوع تیراندازی در خاک کشور همسایه، با 
صدور قرار عدم صالحیت دادسرای نظامی استان به 

صالح تهران  شایستگی دادسرای نظامی تهران، به مرجع ذی
سیدگی، نهایتًا متهم گردد که پس از سیر مراحل رارسال می

به یک سال حبس تعزیری و پرداخت دیه در حق اولیای دم 
هایی که و این چنین است پرونده .گرددمتوفی محکوم می

دلیل تجاوز از  کومیت مرزبانان و سازمان پلیس بهمنجر به مح
حریم مرز و به لحاظ جنبه عمومی جرم، که در اینجا جهت 

 .نماییممصادیق فوق بسنده میپرهیز از اطاله کالم به ذکر 

گردد تیراندازی خارج از که در موارد فوق مشاهده می چندان
مرز کشور، حتی در صورتی که برابر مقررات و در چارچوب 

سالح و قانون  کارگیری بهقانون صورت پذیرد، مشمول قانون 
شود؛ زیرا تیراندازی مجازات جرایم نیروهای مسلح نمی

ز حوزه صالحیت سرزمینی کشور ایران، مرزبانان در خارج ا
باشد و اکثر دادرسان و مقامات قضایی غیر ضروری می

معتقدند که هیچ ضرورتی در اقدام به تیراندازی و تعقیب 
متجاوزان در آن سوی مرزها توسط مرزبانان وجود نداشته و 
در صورت ارتکاب تیراندازی منجر به جرح یا فوت، مأمور 

ازی برخالف مقررات، لذا مستحق تحمل متهم است به تیراند
 .باشد کیفر می

 گیرینتیجه
دنبال مبارزه با قاچاق و جلوگیری  تیراندازی، مرزبانان ایران به

دنبال داشته  تواند پیامدهای ناگواری را به از تجاوز مرزی، می
صورت غیر قانونی  تًا واردکنندگان کاالی قاچاق، بهعمد. باشد

مرزبانان در . قصد ورود به کشور را دارندو از معابر غیر مجاز 
راستای دستگیری قاچاقچیان کاال و مواد مخدر، اقدام به 

. گردد تیراندازی کرده و گاه منجر به درگیری مسلحانه می
نشینی و فرار به سمت کشور  بدین نحو که قاچاقچیان با عقب

گیری محموله قاچاق مقابل، به صورت متقابل و برای بازپس
 .کنندبه تیراندازی به سمت مأمورین می اقدام

های قاچاق از کشورهای همسایه ایران عمدتًا غالب محموله
که از وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی مناسب و 

در کشورهای . گردند یباشند وارد م منسجمی برخوردار نمی
افغانستان، پاکستان و عراق که در بیشتر نقاط آن نیروهای 

باشند، قاچاقچیان فرصت را انی مستقر نمینظامی جهت مرزب
. نمایند غنیمت شمرده و اقدام به ورود کاالی قاچاق می

قوانین کیفری هر کشوری صرفًا در قلمرو حاکمیتی همان 
کشور قابلیت اجرا دارد و خارج از مرزهای آن فاقد اثربخشی 

 .باشند می

ان در مواردی که مرزبانان ایرانی به دنبال تعقیب قاچاقچی
نمایند ممکن است اقدام به تیراندازی  اقدام به تیراندازی می

در خاک ایران و اصابت گلوله به متوفی یا مجروح در خاک 
کشور همسایه رخ دهد و یا در برخی مواقع مرزبانان با ورود 
به حریم امنیتی و یا فراتر از آن، با ورود به خاک کشور 

م متقابل همسایه جهت کشف و ضبط محموله، با اقدا
گردند و برای دفاع از نفس و سالح خود قاچاقچیان مواجه می
گردند که ممکن است در این بین، فرد یا مرتب تیراندازی می

افرادی از قاچاقچیان مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مجروح 
 .شوند

حقوق جزای نظامی، به استناد قانون مجازات جرایم نیروهای 
سالح در موارد ضروری توسط  ریکارگی بهمسلح و قانون 

صورتی منطبق بر راندازی مرزبانان را درنیروهای مسلح، تی
داند که در داخل خاک کشور ایران رخ قوانین و مقررات می

دنبال تعقیب و  دهد و در صورت تجاوز از حریم مرز به
دستگیری قاچاقچیان یا متجاوزان و ضبط کاالی قاچاق، 

اعمال نخواهد داشت و تیراندازی قانون ایران دیگر صالحیت 
گرفته برخالف قوانین و مقررات بوده و در صورت صورت

تشکیل پرونده در مرجع قضایی نظامی، فرد تیرانداز متهم 
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است به تیراندازی غیر ضروری و خالف قوانین و مستحق 
 .مجازات

چندان که مالحظه شد، صالحیت محلی دادگاه تهران ناظر به 
ان اعمال ضوابط مربوط به صالحیت جایی است که امک

رسد مبنای پذیرش موردی به نظر می. محلی وجود ندارد
های تهران از سوی قانونگذار، لزوم پایبندی صالحیت دادگاه

به اصل صالحیت عام محاکم ایران و ضرورت رسیدگی به 
اختالف و دعاوی اشخاص در یک مرجع قضایی مشخص، در 

ای معیارهای پذیرفته شده در صورت تعذر یا عدم امکان اجر
 .تعیین صالحیت محلی است

کننده نظام حقوقی حاکم بر تیراندازی مرزبانان آنچه تعیین
باشد، ایرانی که منجر به جرح و فوت متجاوزان مرزی می

باشد که دسترسی آسان و سریع به مرتکب تیراندازی می
رونده باشند و پهای ایران صالح به رسیدگی میعمدتًا دادگاه

در سازمان قضایی نیروهای مسلح پایتخت قابلیت رسیدگی 
 .یابد می

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

توسط  صورت مشترک بهنگارش مقاله  :نویسندگانسهم 

 .انجام گرفته است نویسندگان

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأاین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است
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