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 چکیده

لح است که همووار  ههو    دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صا مسئولیت مدنی مأمور به، های حقوقی از جمله مسائل مبنایی در نظام
، نسبت به موضوع یادشد  ساکت اسوت  3112قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال . دانشمندان حقوقی را به خود مشغول کرد  است

علوت اشوتبا     مسئولیت مأموری که دستور غیرقانونی مقامات صالح را بوه ،  3129قانون مجازات اسالمی مصوب  392ولی بخش دوم مادة 
البتوه بوا مالحظو     . دانود  در دیه و ضمان تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی می، اجرا کرد  باشد، قبول و به تصور اینکه قانونی استقابل 

، هوا  وتحلیل آن قانون یادشد  پیوند دارند و با تجزیه 392نیز با بخش دوم مادة  324و  329، 311شدنی است که مواد  استنباط، قانون اخیر
بوه نظور   ، بوا وجوود ایو    . دسوت آورد  دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح را به لی مربوط به مسئولیت مدنی مأمور بهباید قاعدة ک
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 مقدمه

دلیه    حوزة مسئولیت مدنی مأمور بهه ، هایی که حقوق کیفری با آن پیوند فراوانی دارد یکی از حوزه

های حقهوقی متتفهم مهورد بقها قهرار       صالح است که در نظام اجرای دستور غیرقانونی مقامات

افتهد کهه مهأموری دسهتور      گهاهی اففهاق مهی   . به آن صهادر دهده اسهت    گرفته و آرای مهمی راجع 

کنهد و   اجرا مهی ، عفت ادتباه قاب  قبول و به فصور اینکه قانونی است غیرقانونی مقامات صالح را به

مثال مقامات دادسهرا دسهتور بازدادهت دتصهی را      برای . ددو به دیگری زیانی وارد می، در نتیجه

البته مطابق با . کنند کنند و ضابطین دادگستری نیز آن را اجرا می برخالف مقررات مربوطه صادر می

عفت ادتباه قابه  قبهول و بهه     مأموری که امر آمر را به»قانون مجازات اسالمی  951بتش دوم مادة 

مهواد  و « در دیه و ضمان فابع مقررات مربوطه اسهت ... ، کرده بادد اجرا، فصور اینکه قانونی است

پیونهد دارنهد کهه از نظهر سهاختاری و       951دوم مهادة   بها بتهش   9یادددهقانون  314و  315، 374

 .ها وارد است ایرادهای گوناگونی به آن

دهایی بهه مهواد   رو این است که چه ایرا پرسش اصفی فققیق پیش، دده با فوجه به مطالب گفته

                                                           

از دو نظر با ، قانون مجازات اسالمی مربوط به مسئولیت مدنی پزدک است 314و  315باید فوجه کرد که گرچه مواد  . 9

مفهوم مقامات ، نتست اینکه، دلی  اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح ارفباط دارد دنی مأمور بهبقاِ مسئولیت م

در مسئولیت ، بنابراین. دود ها می اداری و مانند این، پزدکی، از قبی  نظامی، های متتفم صالح و مأمور دام  حوزه

 951عالوه بر مادة ، اجرای دستور غیرقانونیِ معالجهدلی  صدور و  به، های دولتی مدنی پزدکان و پرستارانِ بیمارستان

، قانون مجازات اسالمی 314مادة  9بنا بر فبصرة ، مواد یاددده قاب  اجرا است؛ دوم اینکه، قانون مجازات اسالمی

، به دستور عم  کند، وجود این دود و با پرستار بداند که دستور ادتباه است و موجب صدمه و ففم می»چنانچه 

پزدک و پرستار ، و در آن ماده« پرستار است... ضامن نیست؛ بفکه صدمه و خسارت مستند به خود  پزدک

. اجرا کرد، مانند نظامی و اداری، های مسئولیت مدنی مقامات صالح و مأمور فوان در سایر حوزه خصوصیتی ندارد و می

دادن آن  پزدک در معالجافی که انجام، ات اسالمیقانون مجاز 314براساس قاعدة کفی یاددده در مادة ، ها عالوه بر این

عم  ، قانون یاددده 315در فرضِ ورود خسارت مسئولیت مدنی دارد؛ مگر اینکه مطابق با مادة ، دهد را به پرستار می

 .نیز از مواد قانونی مربوط به مسئولیت مدنی مقامات صالح و مأمور است 315مادة ، کند و با فوجّه به این ارجاع
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دلیه  اجهرای    قانون مجازات اسالمی در زمینۀ مسهئولیت مهدنی مهأمور بهه     314و  315، 374، 951

 اند؟  رسد و آیا آن ایرادها قاب  رفع دستور غیرقانونی مقامات صالح وارد به نظر می

قهانون مجهازات اسهالمی     314و  315، 374، 951مواد : فوان گفت در پاسخِ پرسش یاددده می

نشدن موضوع مورد بقا در زیرمجموعهۀ قهوانین    از جمفه مطرح، نویسی ساختاری قانون رادهایای

های متتفم اجرای دستور غیرقهانونی   نشدن حالت بینی مانند پیش، و ایرادهای ماهوی و فنی، مدنی

جرای نشدن مالکِ ادتباه قاب  قبول در ا ها بر مسئولیت مدنی مأمور و فبیین مقامات صالح و فأثیر آن

  .اند آن ایرادها قاب  رفع، گذار دارند و از نظر فقفیفی وسیفۀ قانون گونه دستورها به این

ههای   ههای متتفهم در کتها     مسائ  مورد نظر در این پژوهش از مباحثی است که به مناسهبت 

، انهد  بیشتر دانشمندانی که در زمینۀ مسئولیت کیفری و مدنی فققیق کرده. حقوقی مطرح دده است

مجرم در برخورد با »، «کننده عف  فبرئه»، «عوام  سالب مسئولیت کیفری»برای مثال ، هایی یرعنوانز

فها حهدودی مسهئولیت مهدنی     ، هها  و مانند این« (رافع فقصیر)عف  موجهه »، «کنندة جرم عف  فوجیه

، 9ج، 9413، اردبیفهی )انهد   دلی  اجرای دستور غیرقانونی مقامهات صهالح را مطالعهه کهرده     مأمور به

، 9414، پناههههان ؛ حهههق033ص، 9435، ؛ نوربهههها003ص، 9435، آبهههادی؛ عفهههی041هههه072ص

؛ 913هه 099ص، 9430، ؛ دادبهان 039هه 033ص، 9414، ؛ نجفی فوانها و میفکهی  092، 025ه027ص

، 9412، ؛ عربیهان و حقیقهی  44هه 43ص، 9474، الفهی  ؛ فرج900ه903ص، 9434، کاکرودی صفری 

و ، (972هه 970ص، 9410، ؛ رحیمهی و صهفایی  494ه493ص، 9ج، 9433، ؛ کافوزیان923ه992ص

بها وجهود    9.اند دناسی کرده را آسیب 10قانون مجازات اسالمی سال  طور اختصاصی استادانی نیز به

و  315، 374، 951دانان موضوعافی مانند ایرادهای ساختاری و مهاهوی وارده بهه مهواد     حقوق، این

ک ادتباه قاب  قبولِ مهأمور در اجهرای دسهتور غیرقهانونی و     فبیین مال، قانون مجازات اسالمی 314

مبنای مسئولیت نادهی از پرداخهت دیهه و    ، بودن آن در دو حوزة کیفری و مدنی یکسان یا متفاوت

، بنهابراین . انهد  مطالعه نکرده راآید یا مسئولیت مبتنی بر فقصیر؟  دمار می  اینکه مسئولیت مقض به

                                                           

 (.9413)فوجهی . ک.برای مطالعۀ ففصیفی ر . 
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فققیق جامع و مستقفی در ایهن  ، ها دده و ثمرات عمفی آن گفته رغم اهمیت عفمی موضوعات عفی

ههای نهوآوری و ضهرورت     دهود کهه جنبهه    موارد در حقوق مسئولیت کیفری و مهدنی یافهت نمهی   

 .رساند دادن چنین پژوهشی را می انجام

در مبقها  ، مطالب پژوهش حاضهر در دو مبقها جداگانهه بررسهی دهده اسهت      ، فرفیب بدین

نویسهی سهتن گفتهه     از نظر سهاختار قهانون   314و  315، 374، 951سی مواد دنا به آسیب، نتست

کهه ضهروری   ، رسهد  ایرادهای گوناگونی به مواد یاددده وارد به نظهر مهی  ، زیرا از این نظر. دود می

مهواد یاددهده از منظهر مهاهوی و فنهی مطالعهه       ، در مبقا دوم. است در مبقا اول بررسی دوند

ایرادههای گونهاگونی دارنهد کهه فقفیه ِ       314و  315، 374، 951مواد ، ززیرا از این نظر نی، دود می

 . رسد ها ضروری به نظر می دناسانه آن آسیب

 ا از نظر ساختاری.م.ق 314و  315، 373، 151بررسی مواد 

گهذاران بایهد از نظهر     طور عمده اصول و قواعدی است که قهانون  به، نویسی منظور از ساختار قانون

، قواعدی مانند طهرح بقها در جایگهاه عفمهی آن    ، و فصویب قانون رعایت کنند دکفی در فدوین

هها   فوان انتظار دادت در موادی قانونی که اساساً مربوط به امور جرائم و مجازات طور که نمی همان

بینهی   فوانهد در پهیش   گذار نمی یا اینکه قافون 9گذار ستن از مسئولیت مدنی دادته بادد قانون، است

نویسی دادته بادد و  جا نظر به یک دیوة قانون در یک، در زمینۀ موضوعی در قانون واحد ای مقرره

 10قانون مجازات اسالمی سهال   314و  315، 374، 951مواد ، بنابراین. به دیوة دیگر آن، در جایی

 .دده بر این مواد بررسی دده است و فطبیق مطالب گفته

                                                           

نویسی زیرعنوان ادکال  به ایراد ساختار قانون، دناسی قانون مجازات اسالمی دایان ذکر است برخی استادان در آسیب. 9
، قانون مجازات اسالمی 75و  73ذی  مواد ، 9413، فوجهی)اند  اداره کرده« نظم ساختاری: نگاری قانون»

 (.903ه905ص
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واسطۀ اجرای دستتور ییرقتانونی در مجمو تۀ     أمور بهبینی مسئولیت مدنی م تعارض با لزوم پیش

 قوانین مدنی

، 374بها فوجّهه بهه مهواد     ، قانون مجازات اسالمی 951بتش دوم مادة ، نویسی از نظر ساختار قانون

از جمفهه  ، بینی مقررات مسهئولیت مهدنی   با نقد اساسی فعارضّ با لزوم پیش، آن قانون 314و  315

  با این فوضهیح ، رو است روبه،   اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالحدلی مسئولیت مدنی مأمور به

که این موضوع از مباحاِ حقوق مسئولیت مدنی است و مبنایی برای طرح آن در قهانون مجهازات   

در فص  دوم از بتش چههارمِ کتها  اول قهانون    ، 951بند دوم مادة ، در واقع. اسالمی وجود ندارد

از نظهر  ، مطهرح دهده اسهت و از ایهن رو    « موانع مسهئولیت کیفهری  » مجازات اسالمی و زیرعنوان

موانع »زیرا عنوان در زمینۀ . با عنوان یاددده در باال سازگار نیست 951مفاد بند دوم مادة ، مقتوایی

مربوط بهه حکهم مسهئولیت مهدنی مهأمور       951در حالی که بند دوم مادة ، است« مسئولیت کیفری

 315، 374دده به مهواد   طور که نقد گفته همان. نونی مقامات صالح استدلی  اجرای دستور غیرقا به

 . در مجموعه مقررات مدنی است، ها قانون مجازات اسالمی وارد است و جای فصویب آن 314و 

از جمفهه  ، مطابق با برخی قواعد و اصول نگارشِ متهون رسهمی  ، دود طور که مالحظه می همان

در وضع بنهد دوم مهادة   ، ولی. دده به آن هماهنگ بادد وان دادهباید مطالب یک بتش با عن، قانون

نویسهی مهورد    این نکتۀ سهاختاری قهانون  ، قانون مجازات اسالمی 314و  315، 374و نیز مواد 951

گهذاری یاددهده قابه  انتقهاد     دهیوة قهانون  ، فوجه نویسندگان آن قرار نگرفته است و به همین دلی 

 .نماید می

ادهکال  ، 10قانون مجازات اسهالمی سهال    951اساسی وضع بند دوم مادة  رسد دلی ِبه نظر می

زیهرا در نسهتۀ ابتهدایی قهانون     . گهذار اسهت  از سوی قانون دورای نگهبان به نقوة فنظیم اولیۀ آن

مجازات اسالمیِ ارسالی به دورای نگهبان برای احراز انطباق یا عدم انطباق آن با موازین قهانونی و  

در این مقرره صرفاً مسئولیت کیفری مأمور از بابت اجهرای  ، وسیفۀ چنین دوراییمقررات درعی به

 .گذاری قرار گرفته بوددستور غیرقانونی مقامات صالح مورد فوجه قانون

معنای عدم مسئولیت مدنی مأمور در اجهرای   به، از نظر دورای نگهبان سکوت یاددده، بنابراین

آن را متهالم مهوازین دهرعی    ، دود که بر این اساسمیدستور غیرقانونی مقامات صالح مقسو  
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قانون مجازات اسالمی  57در زمینۀ مادة ، از لقاظ فاریتی چنین نظری، عالوه بر این. دانسته است

 (.043ه041ص، 9ج، 9479، مهرپور. ک.ر)نیز عیناً فکرار دده است  9472مصو  

قهانون   951در وضهع اولیهۀ مهادة     گهذار بردادت دورای نگهبان از سکوت قانون، با وجود این

مجازات اسالمی دربارة مسئولیت مدنی مأمور در اجرای دستور غیرقانونی مقامات صهالح و حمه    

فقه  در   951گذار در وضع مهادة  بدیهی است قانون. قاب  قبول نیست، آن بر عدم مسئولیت مأمور

فهوان از  نمهی ، بنابراین. ده استواسطۀ اجرای دستور یادد مقام بیان حکم مسئولیت کیفری مأمور به

دلی  اجرای دستور غیرقانونی مقامات مسهئولیت مهدنی    مأمور به: گفت 951اطالقِ فنظیم اولیۀ مادة 

گیهری  فوان از مقهررة حقهوقی اطهالق   در صورفی می، اند طور که دانشوران اصولی گفته همان. ندارد

در ، ه از جمفه دهرای  مقهدمات حکمهت   البت. فراهم بادد« مقدمات حکمت»کرد که در آن درای  

کهارگیری اطهالقِ فنظهیم اولیهۀ      مقصود این است که برای امکان به، گذار استمقام بیان بودن قانون

گهذار در آن در  باید برای متاطبان حقوقی احراز دود کهه قهانون  ، قانون مجازات اسالمی 951مادة 

واسطۀ اجرای دستور غیرقانونی مقامات  بهخواهد همۀ جهات مسئولیت مأمور را مقامی است که می

 . ها اعالم کنندبه آن، مسئولیت مدنی و مسئولیت انتظامی، یعنی مسئولیت کیفری، صالح

کهارگیری از   دهد بایهد امکهان بهه   ولی قرائنی در قانون مجازات اسالمی وجود دارد که نشان می

بها  ، انون مجهازات اسهالمی نیهز گذدهت    ق 951چنین اطالقی را رد کرد و از ظاهر فنظیم اولیۀ مادة 

موانهع مسهئولیت   »یعنهی  ، لقاظ عنوان فص  دوم از بتش چهارمِ کتا  اول قانون مجازات اسالمی

گهذار فقه    قانون، فوان استنباط کردخوبی می به، که این ماده هم ذی  آن فنظیم دده است، «کیفری

عفهت   بهه ، ستور غیرقانونی مقامات صالحدلی  اجرای د در مقام بیان حکم مسئولیت کیفری مأمور به

  9.بوده است، ادتباه قاب  قبول

بهر  ، آن قهانون  951در بتهش دوم مهادة   ، ستن کوفاه اینکه نویسندگان قانون مجازات اسالمی
                                                           

واسطۀ  در زمینۀ مسئولیت مدنی مأمور به، قانون مجازات اسالمی 951نویسندگان صورت اولیۀ مادة ، هاه فعبیر اصولیب. 9
برای مطالعۀ ففصیفی درط در مقام ستن )نه بیان ، انددر مقام اهمال بوده، اجرای چنین دستور غیرقانونی مقامات صالح

 . 305ه307ص، 5ج، 9393، خمینی  موسوی. ک.ت حکمت راز جمفه درای  مقدما، عنوان بودن گوینده به 
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دلیه    برای فأمین نظر این دورا حکهم مسهئولیت مهدنی مهأمور را بهه     ، مبنای ادکال دورای نگهبان

طهور کهه    همهان . انهد به قواعد و اصول مسئولیت احاله داده، ات صالحاجرای دستور غیرقانونی مقام

در کنار یکدیگر « ضمان»و « دیه»، قانون مجازات اسالمی 951در بتش دوم مادة ، دود مالحظه می

احکام و آثار مسئولیت مدنی یها  »دیه ، همان قانون 350مطابق با مادة ، اند و از سوی دیگر ذکر دده

طور کفی فعیهین جنایهافی کهه در     به، 951منظور از دیه در بتش دوم مادة ، براینبنا. «ضمان را دارد

فق  مهوارد پرداخهت دیهه و    ، مبنا  ها باید دیه پرداخت دود و احکام و آثار دیه است و بر همین آن

که موجب ، دلی  ادتباه قاب  قبول به، فعیین جنایات نادی از اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح

بینی دوند؛ منتها مسئولیت مدنی و احکهام   باید در قانون مجازات اسالمی پیش، ت دیه هستندپرداخ

باید در مقرراتِ مسئولیت مهدنی  ، دلی  اجرای دستور یاددده و آثار دیه نادی از جنایات ارفکابی به

 . فصویب دوند

 گذاری تعارض با واحدبودن مبنا و شیوة قانون

نویسی وارد به قانون مجهازات اسهالمی در زمینهۀ مسهئولیت مهدنی       ونیکی از ایرادهای ساختار قان

، گذاری است فعارضّ آن با مبنا و دیوة قانون، دلی  اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح مأمور به

بایهد از  ، از جمفه قهانون ، در متون رسمی، براساس اصول و قواعد ساختاری، دانیمطور که میهمان

نویسهندگان  ، بها وجهود ایهن    9.ها پیروی کردبرای فدوین مطالب یاددده در آنمبنا و دیوة واحدی 

                                                           
های آن براساس فقه حنفی نگادته دده است و  المجفه ه قانون مدنی دولت عثمانی ه که فمام با در قانون طور که همان. 9

دلی   بهگذاری در زمینۀ مسئولیت مدنی مأمور  واحد بودن مبنا و دیوة قانون، دود ماده می 9359دام  دانزده کتا  و 
که ، 107و  15، 31مواد ، نویسی زیرا از نظر ساختارِ قانون. دود  اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح مالحظه می

مسئولیت مدنی ، نویسندگان آن مواد، همچنین. اند فماماً از فقه حنفی اقتباس دده، دده است مربوط به موضوع گفته 
اند و اصوالً به وضع مقررات ی مقامات صالح فابع قواعد عمومی ندانستهواسطۀ اجرای دستور غیرقانون مأمور را به

عنوان قاعدة کفی فع  زیانبار به  به، المجفه قانون 15و  31به موجب مواد ، سان بدین. اندخاص در این زمینه پرداخته
طور  همان .غیرقانونی نبادد به اجرای دستورکه مأمور مجبور  به درط این، دود؛ نه به مقام صالحمأمور نسبت داده می

، یاددده قانون 107به استناد مادة ، عالوه به. باط  است، دلی  غیرقانونی بودن آن به، که دستور به افالف مال دیگری
، ها قرار دهد یا فصرفی کندهای عمومی بدون اذن حاکم خرید و فروش کند یا چیزی در آنفواند در راههیچ کس نمی

 .مسئول ضرر و زیان نادی از چنین فصرفی است، ها بدون اذن حاکم فصرفی کندگونه راه ینو اگر دتصی در ا
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دربارة حکم مسهئولیت مهدنی مهأمور از بابهت اجهرای دسهتور غیرقهانونی        ، قانون مجازات اسالمی

از نظهر  ، جههت اول ، کهار نگرفتهه اسهت    گذاری را بهدیوة واحد قانون، از دو جهت، مقامات صالح

اند و هم به دهک  مقهررات   ظاهراً هم به دک  قانون اروپایی فوجه دادتهیعنی ، گذاریدک ِ قانون

دلی  اجرای دستور غیرقانونی مقامهات   پیروی یا عدم پیروی مسئولیت مأمور به، اسالمی؛ جهت دوم

بها  ، قانون مجازات اسالمی 951به موجب بتش دوم مادة ، صالح از قواعد عمومی مسئولیت مدنی

ههای یاددهده مطالعهه    در ادامه ههر یهک از جههت   ، مبنا بر همین . آن 314و  315، 374لقاظ مواد 

 .دود می

نویسندگان قانون مجازات اسهالمی در انشهای    :گذاریتفاوت از نظر شکل قانون( جهت اول

از دو دهک   ، واسهطۀ اجهرای دسهتور غیرقهانونی مقامهات صهالح       حکم مسئولیت مدنی مهأمور بهه  

قهانون مجهازات اسهالمی ه کهه از قهانون        951مادة ، دک  نتست در: اند نویسی پیروی کرده قانون

ای عمهومی در زمینهۀ مسهئولیت مهدنی     مجازات فرانسه اقتباس دده است ه در ابتدا حاوی مقهرره  

، دلی  اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح نبود و فق  حکم مسئولیت کیفهری مهأمور را   مأمور به

، قانون جهزای جدیهد فرانسهه    900مادة  3طور که بند  همان. دکربیان می، در اجرای دستور یاددده

فق  در مورد مسهئولیت کیفهری مهأمور    ، 9113االجرا از اول مارس الزم 9110جوالی  00مصو  

دلی  اجرای دستور غیرقانونی مقامات مافوق است و اساساً حکمی دربارة مسئولیت مهدنی نادهی    به

  (Viney & Jourdain, 1993, p.567).أمور ندارد وسیفۀ م از اجرای دستور غیرقانونی به

منظهور   به، قانون مجازات اسالمی 951بتش دوم مادة ، در حقوق ایران، طور که اداره دد همان

از نظهر ظهاهر بهه     951مادة ، دلی  همین   فأمین نظر دورای نگهبان به آن ماده اضافه دده است و به

 از نظر مقتوا با فقه اسالمی قرابت دارد؛ فرانسه نگارش یافته است و  دیوة قانون

مسهئول  »ههای  فرفیهب در فصه    بهه ، قانون مجازات اسالمی 314و  315، 374مواد ، دک  دوم

قاعدفاً به فقه امامیهه نظهر   ، از کتا  دیات قانون مجازات اسالمی« موجبات ضمان»و « پرداخت دیه

[ مهواد ]در آن [ امات صهالح و مهأمور  مربوط به مسئولیت مدنی مق]فروعات ضمان قهری »دادته و 

 (. 52ص، 9433، بادینی)« کامالً به دیوة کتب فقهی مطرح گردیده است
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آوردن قاعهدة کفهی مسهئولیت     سهت  د هایِ استنباط و بهه رسد که یکی از عف  ددواریبه نظر می

ین فعهدد  همه ، دلی  اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح در قانون مجازات اسالمی مدنی مأمور به

 نماید؛وضعیت یاددده قاب  انتقاد می، دلی  همین   بادد و بهگذاری در این زمینه میدیوة قانون

دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقاماات   پیروی یا عدم پیروی مسئولیت مأمور به( جهت دوم

، یقهانون مجهازات اسهالم    951مطابق با بتش دوم مادة  :صالح از قواعد عمومی مسئولیت مدنی

. فابع مقررات عمومی مسهئولیت مهدنی اسهت   ، دلی  اجرای دستور یاددده مسئولیت مدنی مأمور به

وضع مادة خاصی دربهارة  ، اند در ماده فوق اعالم دادته، نویسندگان قانون مجازات اسالمی، بنابراین

ت کیفری واسطۀ اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح در قوانین و مقررا مسئولیت مدنی مأمور به

 . دست آورد حکم مسئفه را به، الزم نیست و باید از طریق ففسیر قواعد عمومی مسئولیت مدنی

فرفیهب در   بهه ، قهانون مجهازات اسهالمی    314و  315، 374گهذار در مهواد   قهانون ، با وجود این

، از کتها  دیهات قهانون مجهازات اسهالمی     « موجبهات ضمهمان  »و « مسئول پرداخت دیه»های  فص 

دلیه  اجهرای دسهتور     ای از احکام و آثارِ مسئولیت مدنی مأمور را بهه  دانسته است که پارهضروری 

 . غیرقانونی مقامات صالح به دیوة مرسوم در کتب معتبر فقهی مطرح کند

که مربوط به یهک  ، قانون مجازات اسالمی را 951رسد بند دوم مادة به نظر می، بر همین اساس

این قانون که دربارة مقررات جزایهی اسهت بایهد حهذف دهود و       از، موضوع مسئولیت مدنی است

دلیه  اجهرای دسهتور     گذار در زمینۀ دیه نیز باید ففاوت گذارد و فعیین جنایات موجب دیه به قانون

وسیفۀ مأمور باید در قانون مجازات اسهالمی بادهد و احکهام و آثهار دیهه مربهوط بهه         غیرقانونی به

دیه را از نظهر احکهام و آثهار    ، قانون یاددده 350طور که مادة  نهما، مقررات مسئولیت مدنی است

نیهز   314و  315، 374دهده در مهواد    البته مطالب گفتهه . داند فابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی می

باید اجرا دود و این مواد فا حدودی که مربوط به جنایات مستوجب دیه در زمینۀ اجهرای دسهتور   

باید در قانون مجازات اسالمی باقی بمانند و مقولۀ مسئولیت مهدنی  ، غیرقانونی مقامات صالح است

بینهی   باید در قوانین و مقهررات مهدنی پهیش   ، گونه دستورها و احکام و آثار دیه در مورد اجرای این

 .دوند
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 ا از نظر تحلیلی.م.ق 314و  315، 373، 151بررسی مواد 

، 951اکنون نوبت به بررسی فقفیفهی مهواد   ، نویسی بعد از مطالعۀ مواد یاددده از نظر ساختارِ قانون

فوان دو ایراد می، بنابراین. رسد قانون مجازات اسالمی از حیا ماهوی و فنی می 314و  315، 374

، همهان قهانون   314و  315، 374قانون مجازات اسالمی و مهواد   951فنی و مبنایی بر بند دوم مادة 

ی متتفم اجرای دستور غیرقانونی مقامات صهالح و فهأثیر   هانشدن حالت بینیپیش. 9: وارد دانست

نشدن مالک ادتباه قاب  قبول در اجرای دسهتور غیرقهانونی    فبیین. 0ها بر مسئولیت مدنی مأمور؛  آن

 .دود که در ادامه دو ایراد یاددده بررسی می، وسیفۀ مأمور به

 ها بر مسئولیت مدنی مأمور آن های مختلف اجرای دستور ییرقانونی و تأثیر نشدن حالت بینی پیش

ههای متتففهی قابه      دلی  اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح به حالت مسئولیت مدنی مأمور به
بهودن بهه آن    حالت نتست اینکه مأمور در اجرای دستور مقامات صالح به غیرقهانونی ، فقسیم است

کنهد و آن دسهتور    ا قانونی فصور میآگاه است؛ حالت دوم اینکه مأمور به ادتباه دستور غیرقانونی ر

ممکن است اجرای دستور یا فصور ادتباه ، های یاددده نیز البته در هر یک از حالت. کند را اجرا می

پرسهش اساسهی در مسهئولیت    ، هها  عالوه بر این. واسطۀ غرور یا اکراه مقامات صالح بادد  مأمور به
طرح است و آن اینکه آیها صهرف وجهود رابطهۀ     دلی  اجرای دستور غیرقانونی قاب   مدنی مأمور به

حسا  آید یا خیر؟ بها   مکمره به، دود فا عرفاً مأمور در اجرای آن دستور  آمری و مأموری موجب می

بهه  ، همان قهانون  314و  315، 374قانون مجازات اسالمی و مواد  951بتش دوم مادة ، وجود این

ها بر مسئولیت مدنی مأمور و پرسش اساسی  آن های متتفم اجرای دستور غیرقانونی و فأثیر حالت

ههای متتفهم یاددهده و پاسهخ بهه آن       البته پیش از پرداختن به حالهت . ای ندارند اداره، دده گفته
اگهر مهأمور   : فوان گفت می، عنوان قاعدة کفی به، قانون مجازات اسالمی 374به استناد مادة ، پرسش

ررات اجرا کند و اجرای دستور موجب ورود خسهارات  دستور قانونی مقامات صالح را مطابق با مق

 . مأمور مسئولیت کیفری و مدنی نتواهد دادت، مالی و معنوی دود، اعم از بدنی، به دیگری

ها بر مسئولیت  های متتفم اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح و فأثیر آن در ففکیکِ حالت

وسهیفۀ   گونهه اکراههی بهه    نونی آگاه بادد و ههیچ باید گفت اگر مأمور از اجرای دستور غیرقا، مدنی
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قهانون   9مطهابق بها عمهوم مهادة     ، مقامات صالح در اجرای دستور غیرقانونی وجهود ندادهته بادهد   

عرفاً خسارات منتسب به مأمور است و او مُفزمم به جبهران  ، قانون مدنی 440مسئولیت مدنی و مادة 

هرگهاه  ... »: قانون مجازات اسالمی 314مادة  9رة طور که مطابق با فبص همان. به زیان دیگری است
بهه دسهتور   ، دود و با وجود ایهن  پرستار بداند که دستور ادتباه است و موجب صدمه و ففم می.. 

البته ممکن . «پرستار است... پزدک ضامن نیست؛ بفکه صدمه و خسارت مستند به خود ، عم  کند

 . دود مقامات صالح بادد که در ادامه بررسی میاست اجرای دستور غیرقانونی در نتیجۀ اکراه 

واسطۀ اکراه و غرور  بودن دستور غیرقانونی یا اجرای آن به که فصور ادتباه از قانونی  در صورفی

عرفاً رابطۀ سببیت به مأمور قاب  انتسها  اسهت و   ، اگر اکراه قاب  فقم  بادد، مقامات صالح بادد
باید بهین   9، ز نظر عرفی فع  زیانبار مأمور قاب  سرزنش نباددفنها عنصر فقصیر زائ  دده بادد و ا

مسئولیت مبتنی بر فقصیر که در زمینۀ آن اکراه رافع مسئولیت ، مورد اول، دو مورد ففکیک قائ  دد

مهأمور اجهرا در اثهر اکهراه     ، برای مثهال . مسئولیت دارد( مکرِه)است و مقامات صالح ( مکرمه)مأمور 

عفیهه   رود و مقکومٌانتظار آن نمی، کند که در عرف اجراحکم طوری عم  میمدیر اجرا در اجرای 
اکهراه مهدیر اجهرا رافهع     ، در ایهن مثهال  . فواند اموال خود را از دسترس فوقیم حفظ کندمی، حکم

مبتنهی بهر فقصهیر    ، زیرا مسئولیت مأمور اجرا در اجرای چنین حکمهی . مسئولیت مأمور اجرا است

 . برد عنصر فقصیر را از بین می، ااست و اکراه مدیر اجر

چنان باقی است و مأمور پس هم( مکرمه)که در آن مسئولیت مأمور  مسئولیت مقض( مورد دوم
                                                           

کننده  اوضاع و احوالی است که فوجیه، درای ، باید فوجه کرد عف  موجه یا عوام  رافع فقصیر در حقوق مسئولیت مدنی. 9

. دوند فا عنصر فقصیر زائ  دود جب میمو، کنندة فع  زیانبار است و در مسئولیت مدنی مبتنی بر فقصیر و مشروع

نبار  ارفکا  فع  زیا، (سزاوارِ سرزنش بودن فع  زیانبار از نظر عرفی)طور که با فوجه به مفهوم نوعی فقصیر  همان

که این موارد رابطۀ سببیت بین فع  زیافبار مأمور و  در جایی، واسطۀ اکراه و غرور مقامات صالح فوس  مأمور به

عرفاً اکراه و غرور آن مقامات عنصر فقصیر فع  زیانبار را از بین ببرد و ارفکا  فع  ، کنند را قطع نمی خسارات وارده

البته از نظر . مقامات صالح مسئولیت مدنی دادته بادند، دلی  وسیفۀ مأمور قاب  سرزنش نبادد و به همین  زیانبار به

دود فا با وجود رابطۀ سببیت بین فع   سببیت باعا می ففکیک عنصر فقصیر از رابطه، در مسئولیت مدنی، فقفیفی

دیده و اجرای  رضایت زیان، دفاع مشروع، عناوینی مانند حکم قانون و دستور مقامات صالح، زیانبار و خسارات وارده

 . عنصر فقصیر را در مسئولیت مبتنی بر فقصیر از بین ببرند، حق
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به موجهب  ، برای مثال. رجوع کند، یعنی مکرِه، فواند به مقامات صالحمی، دیدهاز جبران ضرر زیان

کهه بنها بهر مقتتهیات حفهظ نسه  و       در مواردی »: 3/4/9434قانون دکار و صید مصو   03مادة 

سهازمان  ، هها ضهرورت دادهته بادهد    قطهع ادهجار و رسهتنی   ، حمایت حیوانات قاب  دکار و صید

مستتدمین سهازمان حفاظهت   »حال اگر . «دکاربانی با موافقت سازمان جنگفبانی اقدام خواهد نمود
اکراه مقامات صهالح   در اثر، (9454قانون اصالح قانون دکار و صید سال  49مادة )« مقی  زیست

چنان ها هم مسئولیت آن، اقدام کنند« ها قطع ادجار و رستنی»به ، و بدون موافقت سازمان جنگفبانی

و فقصیر  (Bell et al., 1998, p.363)مسئولیت مقض است ، زیرا فتریب مقی  زیست، باقی است

 (.Gerhart, 2010, p.150)زننده در این نوع از مسئولیت درط نیست  زیان
بهار مهأمور و    رابطۀ سهببیت بهین فعه  زیهان    ، البته اگر اکراه مقامات صالح غیرقاب  فقم  بادد

دود و عرفاً زیان مستند به فع  مقامات صالح است و او مسئولیت مدنی خواههد   خسارات زائ  می

 9(.079ص، 9ج، 9413، اردبیفی)دادت 
                                                           

مقوله ، دلی  اجرای دستور غیرقانونی در نتیجۀ اکراه مقامات صالح ور بهدایان ذکر است در بررسی مسئولیت مدنی مأم. 9
از ، با وجود این. نماید ها ضروری می اکراه قاب  فقم  و غیرقاب  فقم  در حقوق کیفری قاب  ح  است و فوجه به آن

دود و ممکن  دیده نمیای بین عدم مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی ندادتن فاع  فع  زیانبار  مالزمه، نظر مبنایی
دتصی از ، است دتصی از نظر کیفری مسئولیت ندادته بادد؛ ولی از حیا مدنی مسئول دناخته دود یا برعکس

دلی   در مطالعۀ مسئولیت مدنی مأمور به، بنابراین. لیکن از حیا کیفری مسئولیت دادته بادد، نظر مدنی مسئول نبادد
در حالتی که اکراه رابطۀ سببیت بین فع  زیانبار مأمور و ، ه مقامات صالحاجرای دستور غیرقانونی در نتیجۀ اکرا

قواعد حقوق ، برد کند و فنها عنصر فقصیر و قاب  سرزنش بودن فع  زیانبار را از بین می خسارات وارده را قطع نمی
برای دستیابی به ، پس. نددان دهند و فق  مأمور را قاب  مجازات می حفی ارائه نمی کبفری از نظر مسئولیت مدنی راه

. رجوع به قواعد عمومی مسئولیت مدنی ضروری است که ففصی ِ این قواعد در متن مقاله گذدت، پاسخ حالت اخیر
عف  موجه یا عوام  رافع فقصیر در حقوق مسئولیت مدنی لباس عاریتی نیستند که از مبقا عوام  ، وانگهی
یفری اقتباس دده بادند و عموماً استادان حقوق مسئولیت مدنی ایران و کنندة جرم یا اسبا  اباحه در حقوق ک فوجیه
وفقفی  عوام  موجهه فع  زیانبار یا عوام  رافع فقصیر مانند حکم قانون و دستور  در آثار خود به فجزیه، فرانسه

بقا بررسی  طور که در همان. اند دیده و اجرای حق پرداخته رضایت زیان، اضطرار، دفاع مشروع، مقامات صالح
دانشمندانِ حقوق ، واسطۀ اکراه آن مقامات دلی  اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح به مسئولیت مدنی مأمور به

، اند؛ لیکن نویسندگان حقوق مسئولیت مدنی از قاب  مجازات نبودن مأمور ستن گفته، کیفری در اکراه غیرقاب  فقم 
 . دانند اند و اساساً خسارات وارده را منتسب به مأمور نمی مطالعه کردهحالت اخیر را زیرعنوان قطع رابطۀ سببیت 
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غیرقانونی یا اجرای آن در نتیجۀ غهرور  در فرضی که فصور ادتباه مأمور از قانونی بودن دستور 

دود فا از لقاظ عرفی زیان بهه مقامهات    موجب می، ها مقامات صالح و الزام او به اجرای دستور آن

مبنهای  ، طهور کهه در حقهوق اسهالمی    همان، صالح نسبت داده دود و مأمور مسئولیتی ندادته بادد

و عرفاً در ( 029ه020ص، 9ج، 9300، طاءالغکادم)مسئولیت استناد عرفی زیان به عام  آن است 

غهرور مقامهات صهالح در    ، بنهابراین . بادهد فواند زیان منتسب به مأمور چنین اوضاع و احوالی نمی

 : باید در دو حالت مطالعه دود، اجرای دستور غیرقانونی

. کنهد  غرور مقام صالح عرفاً رابطۀ سببیت بین فع  مأمور و ورود ضرر را قطع مهی  (حالت اول

 دلی  مغرور بودن مسئول نبادد؛ دود فا مأمور به غرور آن مقام موجب می، در این حالت

کنهد و  رابطۀ سببیت بین فع  مأمور و ورود ضرر را قطع نمی، غرور مقامات صالح (حالت دوم

مسهئولیت  . 9: بین دو مورد ففکیک قائ  دهد ، باید در حالت دوم. کندفنها عنصر فقصیر را زائ  می

اسهت و مقهام   ( مغهرور )بر فقصیر که در این زمینه غرور مقامات صالح رافع مسئولیت مأمور  مبتنی

( مغرور)مسئولیت مقض که در آن مسئولیت مأمور . 0آید؛ مسئول به دمار می( غار)صالح قانونی 

رجوع کنهد  ( غار)فواند به مقامات صالح می، دیده چنان باقی است و او پس از جبران ضرر زیانهم

  9.ها اداره دد ه به ففصی  در اکراه مقامات صالح به آنک

فری نیز قاب  طرح است و آن اینکه آیا صرف وجود رابطۀ آمری و مأموری  البته پرسش پیچیده

 حسا  آید یا خیر؟ مکمره به، دود فا عرفاً مأمور در اجرای دستور غیرقانونی موجب می

دلیه  اجهرای دسهتور     در مسهئولیت مهدنی بهه   در پاسخ به پرسش فهأثیر اکهراه مقامهات صهالح     

از جمفه مباحا اجتماع سهبب و  ، مسئولیت مدنی مقامات صالح و مأمور: فوان گفت می، غیرقانونی

بهه فاعه  بهاالراده    ، مبادر است و اصوالً ضرر نادی از اجرای دسهتور غیرقهانونی مقامهات صهالح    

زیرا اجهرای  (. 049ص، 9ج، 9431، ؛ أفاسی12ص، 9ج، 9399، حیدر) دود نسبت داده می( مأمور)

                                                           

وسیفۀ مقامات صالح  های ادتباه قاب  قبول از دستور به ظاهر قانونی به بندی دیگری از فرض منظور مالحظۀ فقسیم البته به. 9

 .440ص، 951مادة  0حادیۀ دمارة ، 9413، گفریز. ک.و مأمور ر
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، دههد و اراده او را  ای در اختیار مقامات صالح قرار نمهی  مأمور را در حکم وسیفه، دستور غیرقانونی

دیهده اسهت    احراز رابطۀ سهببیت بهین فعه  زیانبهار و ضهرر زیهان      ، کند؛ مبنای مسئولیتسفب نمی

(Stuhmcke, 2001, p.47 )زیانبار احراز کرد رابطه را در فع  فوان این و می. 

قاضی بر خالف قانون به مأمورین اجهرا دسهتور بدههد دتصهی را فازیانهه      »اگر ، با وجود این

کنهد  « دهردار به رفتگر دسهتور فتریهب دیهواری را صهادر    »یا ( 044ص، 4ج، 9434، مدنی)« بزند

، (ع پیشهین مناب)مسئول است ، قاضی یا دهردار، در این دو مثال(. 972ص، 9433، بهرامی احمدی)

طور عهادت   مأمور به، به لقاظ استیالیی که مقامات صالح بر دتص مأمور دارند، زیرا از دید عرف

مکرمه واقعی نیسهت یعنهی   »ها مقاومت کند و لو اینکه مأمور فواند در برابر دستور غیرقانونی آننمی

مقامهات  « منتسب بهه طور کفی سفب دده بادد ولی چون عم  مستقیماً  اش بهچنان نیست که اراده

، 9437، پور دارا . ک.ر، ؛ عالوه بر این904ص، 9433، داماد مققق )او مسئول نیست ، صالح است

ها  عنوان مقامات صالح و لزوم اجرای دستور آن، به دیگر ستن(. 540ص، 9321، ؛ السراج932ص

بطهه سهببیت فهأثیر    آورد که از نظر عرف بهر را  اوضاع و احوال خاصی به وجود می، وسیفۀ مأمور به

 . دهد دیده نشان میعنوان عام  اصفی ورود ضرر به زیان به، ها راگذارد و آن می

، قانون مجازات اسهالمی  314و  315، 374و مواد  951بتش دوم مادة ، بنا به چنین مالحظافی

های متتفم اجرای دستور غیرقانونی مقامهات صهالح ه آگهاه بهودن یها نبهودن مهأمور از           به حالت

بودن دستور و اجرای دستور غیرقانونی یا فصور ادهتباه مهأمور از قهانونی بهودن دسهتور       غیرقانونی

گهذار   رسد قانون نظر می ضروری به، بنابراین. اند ای نکرده واسطۀ اکراه و غرور آن مقامات ه اداره  به

سهی کنهد و   دهده برر  ههای گفتهه   به مسئولیت مدنی مأمور را در اجرای دستور غیرقانونی در حالت

ههای متتفهم    دایان ذکر اسهت حالهت  ، در پایان. بینی کند ها پیش ای قانونی برای این حالت مقرره

وسیفۀ مأمور هم از منظر حقوق کیفری و ههم حقهوق مسهئولیت مهدنی      اجرای دستور غیرقانونی به

نیهز نظهر    های حقوق کیفری حقوق مسئولیت مدنی باید به یافته، قاب  مطالعه است و در این مطالعه

، دلی  اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح بهه دیگهری ضهرری    که به زیرا در هر جا . دادته بادد

باید مسئولیت مدنی مأمور در این زمینه را بررسهی کنهد   ، دود وارد می، مالی و معنوی، اعم از بدنی
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ها اداره  ذدته به آنهای متتفم قاب  فصور دربارة اجرای دستور غیرقانونی ه که در گ  و باید حالت

 .دد ه مطالعه دود

 نشدن مالک اشتباه قابل قبول در اجرای دستور ییرقانونی در حوزة مسئولیت مدنی  تبیین

قانون مجازات اسالمی برای استنباط حکهم مسهئولیت مهدنی مهأمور      951مطابق با بتش دوم مادة 

از . عمهومی مسهئولیت رجهوع دهود    باید به قواعهد  ، دلی  اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح به

برای دادگاه در رجوع به مقررات ، لذا. ها استفسبیب و غرور و مانند این، افالف، جمفۀ این قواعد

 : فوان دو حالت فصور کردمنظور استنباط حکم مسئولیت مأمور می به، عمومی مسئولیت مدنی

مقامهات  ، مثهال  بهرای  . داردای عمومی در این زمینهه وجهود    حالتی است که قاعده( حالت اول

دادگاه با رجوع بهه قاعهدة   ، در این مثال. دهندصالح در اجرای دستور غیرقانونی مأمور را فریب می

دسهت   فواند مسئولیت یا عدم مسئولیت مأمور را در اجهرای چنهین دسهتوری بهه    می، عمومی غرور

 .آورد

ۀ استنباط حکم مسئولیت مهدنی  ای عمومی در زمین فوان قاعده حالتی است که نمی (حالت دوم

دربارة مالک ادتباه قاب  قبول در اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح و ، برای مثال. مأمور یافت

ای عمومی در حقوق مسئولیت مدنی دیده  قاعده، ارفباط آن با ادتباه قاب  قبول در مسئولیت کیفری

 .دود نمی

: اجرای دستور غیرقانونی مقامات صهالح بایهد گفهت   در فبیین مالک ادتباه قاب  قبول مأمور در 

کنهد آیها یهک مهأمور     دادگاه باید بررسهی  ، که بدین معنا : مالک رفتار مأمور مقتاط و هودیار است

کند دستور غیرقانونی مقامات صالح را اجرا می، در اوضاع و احوال خاصِ مأمور، مقتاط و هودیار

 ;Yeats et al., 2005, pp.22-23)دهود   دهناخته نمهی  مهأمور مسهئول   ، یا خیر؟ که در فهرض اجهرا  

Kodilinye, 2003, p.81).  دسهتور فتریهب دیهوار    ، مهنهدس دههرداری بهه کهارگران    ، مثهال   بهرای

موجهب مسهئولیت مهدنی    ، فتریب دیوار از طرف کهارگران ، مثال در این . دهد خرابی را می درحال

هها  آن، دستور زدن صاحب دیهوار را بدههد  ، ولی اگر مهندس دهرداری به کارگران، دودها نمی آن

 .مسئولیت دارند
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، و اوضاع و احوال خاص مأمور مقتاط و هودیار در اجرای دستور غیرقانونی، فوجه به درای 

. دارویی و دیمیایی بیشتر نمایان اسهت ، در مسئولیت مدنی مقامات صالح و مأمور در امور پزدکی

، برای مثال

جبران زیان خهود  ، عفت فزریق داروی بیهودی در هنگامِ عم  ففج دده بودند که به، هاخواهان

بینهی در  عیهو  جزئهی و غیرقابه  پهیش    ، هها ددن خواهان البته دلی  ففج. را از دادگاه فقاضا کردند

بینی نبود و دادگهاه  پیشقاب  ، (9137)آمپول فزریقی بود که با فوجه به سطح دانش در زمان فزریق 

فوانست عیو  غیرقابه   نمی»کننده زیرا مأمور فزریق. کننده حکم داد به عدم مسئولیت مأمور فزریق

معنای فقصیر او نسبت به عیوبی که در وقهت   ولی این به، بداند[ آمپول را در زمان فزریق]بینی پیش

بها عینهک سهال    ، اففاق افتاده است 9137سال  ای که درما نباید به حادثه. باددنمی، داندفزریق نمی

 314و  315کهه مهواد    در حهالی . (Deakin et al., 2007, p.232)« نگاه کنیم[ سال اقامۀ دعوا] 9153

به مالک ادتباه قاب  قبول در اجرای دسهتور غیرقهانونی مقامهات صهالح در     ، قانون مجازات اسالمی

  .کند ای نمی حوزة پزدکی اداره

مهالک  این است کهه  ، ربارة ادتباه قاب  قبول و مؤثر در اجرای دستور غیرقانونیپرسش دیگر د

ههای   انهد؟ اساسهاً مسهئولیت    های کیفری و مدنی با یکهدیگر متفهاوت   ادتباه قاب  قبول در مسئولیت

کیفری و مدنی در وجه سفبی خود چه نیازی به مفهوم مستق  ادهتباه قابه  قبهول دارنهد و اثهر آن      

 چیست؟

اگر مهأمور در  ، قانون مجازات اسالمی 951موجب بند دوم مادة  به، ر که بارها گفته ددطو همان

دهود و در دیهه و ضهمان     مجازات نمهی ، اجرای دستور مقامات صالح ادتباه قاب  قبولی دادته بادد

در ههر حهال مسهئولیت کیفهری مهأمور در اجهرای دسهتور        ، بنهابراین  0.فابع مقررات مربوطه است
                                                           
1. Roe V. Ministry (1954). 

ای از فالش استادان حقوق جزا در مراجعه به مقررات مربوطه برای استنباط حکم مسئولیت مدنی  منظور مالحظۀ نمونه به. 0

، 9ج، 9414، نژاد سبزواری. ک.واسطۀ ادتباه قاب  قبول ر مأمور در اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح به

 . 509ه500ص

(1954ینیستری )در دعوای رو به طرفیت م  1

 



 822                                                                            مور در قانون مجازات اسالمیأشناسی مسئولیت مدنی م آسیب  
  

 

دلی  ادهتباه   ظاهر قانونی به ولی آیا اجرای امر به، رود واسطۀ ادتباه قاب  قبول از بین می غیرقانونی به

برای فبیینِ مالک ادهتباه قابه    ، دود؟ بنابراین قاب  قبول موجب سفب مسئولیت مدنی مأمور نیز می

باه باید به قواعد عمومی مسئولیت مراجعه دهود و اگهر مهالک ادهت    ، قبول در حوزة مسئولیت مدنی

کنهد کهه    اثهر آن جهایی بهروز مهی    ، کیفری و مدنی با یکدیگر متفاوت بادد  قاب  قبول در مسئولیت

ولهی از نظهر مهدنی مسهئول     ، دلی  اجرای دستور غیرقانونی مسئولیت کیفری ندادته بادهد  مأمور به

 ولی از نظر کیفهری مسهئولیت ندادهته   ، مأمور از حیا مدنی مسئول بادد، دناخته دود یا برعکس

 . بادد

اطاعت مقض و ، ظاهر قانونی های اجرای فع  بهبا فوجه به نظریه، دانان به اعتقاد برخی حقوق

مسهئولیت  ، ظاهر قانونی مقام مهافوق را اجهرا کهرده بادهد     اگر مأمور امر به، اطاعت از روی آگاهی

از اول  االجهرا  الزم 9110جهوالی   00مصهو   ، قانون جزای جدیهد  900مادة  3مدنی ندارد و بند 

مسئولیت کیفری ... کسی که دستور مقام قانونی را اجرا کرده بادد »: کندکه اعالم می، 9113مارس 

 Viney)کنهد   نیز این نتیجه را فأیید می، «ظاهر غیرقانونی را انجام داده بادد مگر اینکه امر به، ندارد

& Jourdain, 1998, p.502). اسهت کهه ادهتباه قابه  قبهول در      قاب  استنباط ، های یاددده از عبارت

دلی  اجهرای دسهتور غیرقهانونی     مسئولیت مدنی و کیفری با یکدیگر ففاوفی ندارند و مأموری که به

البته . دود از نظر مدنی نیز مسئول دناخته نمی، مقامات صالح در اثر ادتباه قاب  قبول مسئول نیست

مهأمور مسهئولیت   ، غیرمتعارَف بادهد ... قانونیظاهر غیر اگر اجرای دستور به»، به باور برخی استادان

مطهابق  ، دهود  طور که مالحظه می  و همان( Aubert & Savaux, 2007, p.115)« مدنی خواهد دادت

، دهود  ددن مأمور نمی ظاهر غیرقانونی موجب مسئول دناخته صرف اجرای دستور به، با نظریۀ اخیر

 . اددگونه دستورها غیرمتعارَف ب بفکه باید اجرای این

رسد در حقوق ایران مالک ادتباه قاب  قبول در اجرای دسهتور غیرقهانونی در حهوزة     به نظر می

در حهوزة مسهئولیت کیفهری منظهور از ادهتباه      ، مسئولیت کیفری و مدنی از یکدیگر متفاوت است

، فوانها و میفکهی   ؛ نجفهی  043ص، 9ج، 9413، اردبیفهی )ظاهر قهانونی اسهت    اجرای امر به، یاددده

صرف اجرای امر ، که در حوزة مسئولیت مدنی ؛ در حالی (013ص، 9410، ؛ ولیدی033ص، 9414
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گونهه دسهتورها بایهد     بفکهه اجهرای ایهن   ، ظاهر قانونی برای سفب مسئولیت از مأمور کافی نیست به

دستور را انجام دههد  ، متعارَف نیز بادد و باید یک مأمور متعارَف در اوضاع و احوال مأمور مجری

پرداخهت دیهه یهک    ، هها  عهالوه بهر ایهن   . ادتباه مأمور مجری در اجرای دستور قاب  قبول بادهد فا 

مسئولیت مقض است و صِرف ارفکا  فع  زیانباری به نقوی کهه نتیجهۀ آن منتسهب بهه مهأمور      

های انتسها    فواند یکی از دیوه ددن او کافی است و ارفکا  فقصیر می برای مسئول دناخته، بادد

اگر اجهرای  ، بنابراین(. قانون مجازات اسالمی 310مادة )به مأمور در بقا دیات بادد  فع  زیانبار

 . نوعی فقصیر است و مأمور مسئولیت مدنی خواهد دادت، ظاهر قانونی متعارَف نبادد دستور به

 و پیشنهادها  نتیجه

قهانون مجهازات    314و  315، 374، 951آید کهه بهه مهواد     دست می از مجموع مباحا این نتایج به

دلی  اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح بها ایرادههای    اسالمی در زمینۀ مسئولیت مدنی مأمور به

دهده   نویسهی مهواد گفتهه    ایرادهای ساختارِ قهانون ، بنابراین. رو است ساختاری و ماهوی و فنی روبه

اسهطۀ اجهرای دسهتور    و بینهی مسهئولیت مهدنی مهأمور بهه      ها با لزوم پهیش  اند از فعارض آن عبارت

گذاری که ففصهی  ههر یهک از     غیرقانونی در مجموعۀ قوانین مدنی و واحدبودن مبنا و دیوة قانون

در  314و  315، 374، 951ایرادهای مهاهوی و فنهی مهواد    ، همچنین. ایرادها در طول مقاله گذدت

هها بهر مسهئولیت     های متتفم اجرای دستور غیرقانونی و فهأثیر آن  نشدن حالت بینی دو مقور پیش

نشدن مالک ادتباه قاب  قبول در اجرای دستور غیرقانونی در حهوزة مسهئولیت    مدنی مأمور و فبیین

مجموعهه قهوانین   ، گهذار  های مقاله و نیز پیشنهادهای آن بهه قهانون   عنوان یافته به. مدنی بررسی دد

دسهتور غیرقهانونی   واسهطۀ اجهرای    فواند همۀ مسائ  راجع به مسئولیت مهدنی مهأمور بهه    مدنی می

بها  ، بنابراین. های مطفو  و جامع در این زمینه را مقرر دارد ح  مقامات صالح را پودش دهد و راه

ایرادهای ، دلی  اجرای دستور غیرقانونی در مجموعۀ قوانین مدنی بینی مسئولیت مدنی مأمور به پیش

واسهطۀ اجهرای    ی مهأمور بهه  نویسی قانون مجازات اسالمی در زمینۀ مسئولیت مهدن  ساختاری قانون

البته در رفهع ایرادههای مهاهوی و فنهی مهواد      . دستور غیرقانونی مقامات صالح از بین خواهد رفت

باید مهوردی کهه   ، وسیفۀ مأمور های متتفم اجرای دستور غیرقانونی به اول اینکه در حالت، یاددده
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ففکیهک  ، ونی دستور آگهاه نیسهت  بودن دستور آگاه است از موردی که از غیرقان مأمور از غیرقانونی

اجرای دستور ممکن است در نتیجۀ غرور یا اکراه مقامهات صهالح   ، دود و در هر یک از این موارد

بدون اکهراه یها غهرور آن    ، بودن دستور مقامات صالح آگاه است اگر مأموری که از غیرقانونی. بادد

  در صهورفی ، البته در حالت اخیر. مأمور مسئولیت مدنی خواهد دادت، دستور را اجرا کند، مقامات

حکهم آن در دو صهورت متفهاوت    ، واسطۀ غرور یا اکراه مقامات صهالح بادهد   که اجرای دستور به

اکراه یا غرور مقامات صالح رابطۀ سببیت بین فع  زیانبهار مهأمور و خسهارات را قطهع     ، اول، است

اکهراه یها غهرور مقامهات صهالح رابطهۀ       ، به آن مقامات قابفیت انتسا  دارد؛ دوم  کند که عرفاً زیان

سببیت بین فع  زیانبار مأمور و خسارات را قطع نکند و فق  عنصر فقصیر و قاب  سهرزنش بهودن   

صرفاً در مسئولیت مبتنی بهر فقصهیر و نهه    ، عرفی فع  زیانبار مأمور را زائ  کند که در این صورت

صالح مفزم به جبهران خسهارات    مأمور مسئولیت مدنی نتواهد دادت و مقامات، مسئولیت مقض

فوانهد بهه مقامهات     مهی ، مأمور پس از فدارک خسهارات ، البته دربارة مسئولیت مقض. خواهند بود

عنهوان   ها در ارزیابی رفتار مأمور در اجرای دستور غیرقانونی به دادگاه، صالح رجوع کند؛ دوم اینکه

رفتار مأمور متعهارَف در اوضهاع و احهوال    باید به معیار ، ادتباه قاب  قبول در حوزة مسئولیت مدنی

اجهرای  )مأمور مجری فوجّه کند و آن مالک با مالکِ ادتباه قاب  قبول در حوزة مسهئولیت کیفهری   

 . متفاوت است( ظاهر قانونی دستور به
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