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مجلۀۀپژوهشهاۀۀحقوژ ج ۀ وژجۀ ژشژجۀ ژشنقس ۀ ،ژشۀۀرق ژ،8ژنیرسۀۀق ژدش ژ5931
ژ5931/51/59
صۀۀۀ پژ،15-93ژتۀۀق وژشصۀۀ ژ،5931/10/10ژتۀۀق وژوۀۀ:

چکیده:
اهمیّت چگونگی کشف جرم و تحقیقات پلیسی از یک سـو بـه لـزوم حفـظ حقـوق
شهروندان و از سوی دیگر به لزوم عملکرد دقیق و سـریع در ایـن بـاره بـه منظـورِ
تأمین امنیت اجتماعی ،باز میگردد .با وجود تقسیمبندی تخصصیِ نیروهـای پلـیس
در برخی کشورها ،در قانونگذاری ایران ،این تقسیمبندی مورد نظـر نبـوده اسـت .بـا
این همه ،مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نو به ویژه ماده  92آن به معیـارهـای
پلیس قضایی نزدیک شده است .آنچه از لزوم تشکیل پلیس قضـایی مـدنظر اسـت،
تحقق معیارهایی مشخص است که پلیس قضایی باید واجد آن باشد .قـانون برنامـه
پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی تشکیل پلیس قضایی
را پیشبینی کرده است .پیرو قانون پیشگفته ،الیحه تشکیل پلیس قضـایی توسـط
قوه قضائیه به مجلس شورای اسالمی ارائه شد اما این الیحه تنها به تشکیل پلـیس
قضایی به عنوان یک سازمان جداگانهِ تحت اشراف قوه قضـائیه اشـاره نمـوده و بـه
معیارهای بایسته تشکیل این نهاد توجه نداشته است .معیارهای الزم بـرای تشـکیل
پلیس قضایی کـه لـزوم کـارآزمودگی و تـوان تخصصـی پلـیس قضـایی از طریـق
آموزشهای مستمر و تحت اقتدار مقـام قضـایی بـودن ایـن نهـاد اسـت و از حیـث
سازمانی در قوه مجریه قرار میگیرد ،در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
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مقدمه
یکی از مسائل مهم در فرایند دادرسی کیفری ،نقش پلیس قضایی در کشف جرم ،جمـعآوری
ادله وقوع جرم و شناسایی و یافتن مرتکب است .اهمیّت این موضـوع ،از یـک سـو بـر پایـه
ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد و حقوق و آزادیهای آنها و از سوی دیگر بر پایه ضرورت
عملکرد هرچه بهتر این نهاد در فرایند رسیدگی کیفری ،استوار شده اسـت .افـزون بـر آن ،از
آنجایی که رسیدگی به جرم از جمله امـور حسـاس اجتمـاعی اسـت ،هـیچ تردیـدی در ایـن
خصوص نیست که رسیدگی به این امر و جنبههای مختلف آن نیازمنـد کـارآزمودگی اسـت.
بنابراین ،کشف جرم و مسائل پیرامونی آن نیز از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت .بـدین جهـت،
کارآزمودگی نیروهایی که در این زمینه مسؤولیت دارند ،دارای اهمیّت بسـزایی اسـت تـا بـه
واسطه آن بتوانند با دقت و سرعت هرچه بیشتر ،عملکرد بهتری داشته باشند.
موضوع پلیس قضایی در نظامهای عدالت کیفری کشورهای پیشرو مانند فرانسه و بلژیک
مورد پذیرش واقع شده است ،اما در کشورمان این موضوع به وجـود اینکـه در گذشـته دارای
سابقه بوده ،تاکنون به فراموشی سپرده شده بود .با این همـه ،بـه تـازگی در رابطـه بـا ایـن
موضوع الیحه ای در مجلس مطر شده که تاکنون به سرانجام نرسیده است .افـزون بـر آن،
مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نو (زین پس :ق.آ.د.ک) در این رابطه درخور توجه است.
آنچه که در تمامی این موارد باید به دقت به آن نگریسته شود معیارهـایی اسـت کـه بـا
تحقق آنها می توان گفت پلیس قضایی موجودیت یافته است .در این راستا ،نکته اساسی ایـن
است که بدون توجه به تعریف پلیس قضایی ،تأکید بیجهت بر تأسیس سازمانی ویژه آن هم
تحت نظارت و اشراف قوه قضائیه ،به تنهایی نخواهد توانست مقصود ما را از برپـایی پلـیس
قضایی تأمین کند .از این رو ،باید به تعریفی مناسب از پلیس قضایی رسید و سپس برمبنـای
آن به این تحلیل رسید که آیا منظور از تشکیل پلیس قضایی ،ایجاد سازمانی جداگانه و لزوماً
در داخل مجموعه قوه قضائیه است؟ یا اینکه خواست بنیادین از برپایی چنین نهاد یا سازمانی
با نام پلیس قضایی چیز دیگری است؟ از این رو ،باید تعریف پلیس قضـایی و معیارهـای آن
درنگریسته شود تا به واسطه ارزیابی آنها ،بتـوان در خصـوص پرسـشهـای پـیشگفتـه بـه
دیدگاهی منطقی رسید.
این نوشتار با واکاوی مفهوم پلیس قضایی در کنار اشاره به پیشـینه آن در ایـران (گفتـار
نخست) ضرورتها و مبانی تشکیل آن را بررسی نموده و با اشاره به مقررات تازه به تصویب
رسیده ،با مرور معیارهای تشکیل پلیس قضایی ،وضـعیت کنـونی آن (گفتـار دوم) را روشـن
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مینماید.
 -8مفه م و پیشیاه تشکیل پلیس قضدیی
 -8-8مفه م

واژه پلیس و ضابط در فرهنگهای واژگان فارسی به معنی فراهمآورنده و نگـاهدارنـده آمـده
است .همچنین ،واژگان بایگان ،پاسبان ،آژان ،شرطه ،محتسب ،شـهربان ،شـهربانی ،نظمیـه،
پلیس ،افسر ،صاحبمنصب ،مـأمور و متصـدی بـه عنـوان برابـر آن آمـدهانـد 5.وانگهـی ،در
فرهنگ های واژگان نافارسی به معنی مجموعه اقدامات تضمینکننده نظم عمومی ،مـأموران
مسؤول نظارت بر این اقدامات ،مجموعه نیروهای حافظ نظم 6و همچنین به معنی نیروهـای
مسؤول پیشگیری ،کشف جرم ،حفظ نظم عمومی و سازمان مجری مقـررات در یـک زمینـه
خاص آمده است 9.رویهم رفته ،ضابط یا پلیس در معنای گسترده شامل مجموعـه اقـداماتی
است که به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است و در معنای محدود ،ضابط
یا پلیس شامل عملیاتی است که هدف آن تأمین آرامش ،امنیت و سالمت عمومی به وسـیله
3
بعضی اقدامات مناسب است.
به طور کلی ،هر جامعه برای تأمین آسایش و امنیتِ خود ،نیازمند نهادی است؛ نهادی که
وظیفه تأمین نظم ،امنیت و آسایش را برعهده گیرد ،چنین نهادی ضابط یا پلیس نام دارد .در
این راستا ،تأمین نظم و امنیت در جامعه ،خود ،دارای جنبههای گوناگونی است .بر این اساس،
با تقسیمبندی نیروهای پلیس ،هریک جنبه ای از آن را بر دوش خواهند گرفت .در نتیجه ،اگر
یک جنبه از نظم و امنیت جامعه ناظر به حفظ نظم عمومی باشد ،بخشی از نیروهـای پلـیس
آن را انجام خواهند داد و اگر جنبه دیگر آن ،بینظمی در سطحی شدیدتر یعنی ارتکاب جـرم
باشد ،بخش دیگرِ نیروهای پلیس آن را به انجام خواهند رساند .این نوشـتار در پـی واکـاوی
گونه پسین است.
درباره تعریف پلیس قضایی ،اندیشمندان حقوق کیفری تعاریفی را ارائه نمـودهانـد کـه بـا
.5

«واژهیاب» ،شبکه مترجمین ایران 63 ،آبان .http://www.vajehyab.com ،5933
2. Le Petit Larousse dictionnaire.
3. Oxford dictionary.

 .3گاستون استفانی ،ژرژ لواسور و برنار بولوک ،آیین دادرسی کیفری ،ترجمـه حسـن دادبـان (تهـران :انتشـارات
عالمه طباطبائی.336 ،)5944 ،
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اشاره به آنها ،تالش میشود در پایان تعریف مناسب و کاملی ارائه شود.
برخی پلیس قضایی را اینگونه تعریف نمودهاند:
«مأمورانی که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ،بازجویی
مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شـدن او و سـرانجام ،حفـظ
آثار و دالیل جرم و ابالا و اجرای تصمیمات قضـایی طبـق ضـوابط قـانونی،
1
اقدام میکنند».
2و4
کمو بیش تعاریف دیگر اندیشمندان حقوق کیفری ایران نزدیک به همین تعریف است.
اما برخی آن را در دو مفهوم به کار بردهاند:
«واژه پلیس قضایی در دو معنا به کار مـیرود .نخسـت؛ بـه معنـی مجموعـه
اقداماتی است که شامل کشف جرایم مدون قانون کیفری ،جمـعآوری ادلـه و
جستوجوی مرتکب تا پیش از شروع تحقیقات میشود 8.دوم؛ پلیس قضـایی
یا ضابط دادگستری دربرگیرنده نیروهایی است که تمام اقدامات تحقیقی پیش
از آغاز تعقیب را پوشش میدهد .بنابراین ،در مفهوم دوم بـه معنـی مجموعـه
3
مأمورانی است که مسؤول اجرای اعمال پیشگفته میباشند».
میتوان گفت مفهوم نخست پلیس قضایی بر مجموعه اقدامات تحقیقی پای مـیفشـارد،
گویی نیروهایی که این اقدامات را انجام میدهند ،پلیس قضایی به شمار خواهند رفت؛ از این
رو ،اینکه نیروهای پلیس در چه نهاد یا سازمانی باشند اهمیّت ندارد ،بلکه مهم این است کـه
اقدامات مورد اشاره به انجام رسد .اگرچه این نکته که پلیس قضایی زیر نظر چه قوهای باشد
در تحقق یا عدم تحقق مفهوم آن بیتأثیر است ،دارای آثاری است که بدان اشاره خواهد شد.
مفهوم دوم نیز گویی بر تشکیل نهاد یا سازمانی ویژه که دربرگیرنده نیروهایی اسـت کـه بـه
طور تخصصی به اقدامات تحقیقی مربوط به جرم میپردازند ،داللت دارد.
رویهم رفته ،آنچه از پلیس قضایی مورد نظر است ،نیروهـایی هسـتند کـه وظیفـه آنهـا
معطوف به مقطع پس از ارتکاب جرم است؛ به این معنا که این نیروها کارشـان متمرکـز بـر
 .1محمد آشوری ،آیین دادرسی کیفری (تهران :سمت.592 ،)5983 ،
 .2نک :محمود آخوندی ،آیین دادرسی کیفری (تهران :سازمان چاپ و انتشارات.95 ،)5983 ،
 .4نک :علی خالقی ،آیین دادرسی کیفری (تهران :مؤسسـه مطالعـات و پژوهشـهای حقـوقی شـهر دانـش،
.12 ،)5936
8. Art. 14, code procédure pénale.
9. Jean Pradel, procédure pénale (Paris: éditions cujas, 2008), 151.
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کشف جرم ،شناسایی و جستوجوی مرتکب جرم و جمعآوری ادله و قرائن آن خواهد بـود .از
این رو ،میتوان گفت :پلیس قضایی نیرویی است کارآزموده که تحت اقتدار و نظارت قضایی،
پس از ارتکاب جرم ،مداخله میکند و وظیفه آن در برگیرنده موارد زیر است:
 کشف جرم؛
 جستوجو و شناسایی مرتکب ،جلوگیری از فرار و مخفی شـدن او و انجـام بـازجویی
مقدماتی؛
 جمعآوری آثار ،ادله و قرائن جرم و حفظ آنها؛
 انجام عمل تحقیقی 52به واسطه نیابت قضایی اعطا شده از سوی مقام قضایی.
بنابراین در تکمیل تعاریف پیشین ،میتوان به این معیارها نیز پای فشرد :نخست؛ با توجه
به تخصصی بودن امر کشف جرم و مسائل آن ،کارآزمودگی و آشنایی با مسـائل مربـوط بـه
جرم ،امری اساسی به شمار می آید .دوم؛ با توجه به اینکـه نیروهـای پلـیس قضـایی بـازوان
مقامهای قضایی هستند ،این مقامها میبایست بر آنها اقتدار داشـته باشـند بـه گونـهای کـه
امکان دادن و برگرفتن صالحیت اقدام به عنوان نیروهای پلیس قضایی در اختیار آنها باشـد؛
این امر در راستای نظارت بر آنها جهت تأمین هرچه بهتر حقوق شهروندان است .در نتیجـه،
افزون بر عملکرد مربوط ،کارآزمودگی و تحت اقتدار قضایی بودن از جمله معیارهای اصلی در
بازشناخت پلیس قضایی است.
نکته ظریفی در رابطه با مفهوم پلیس قضایی وجود دارد که باید مورد اشاره قرار بگیرد .در
این راستا ،میتوان از یک سو بر کارکرد قضایی و انجام عملکردهای مربـوط ـ انجـام عمـل
پلیس قضایی دربرگیرنده کشف جرم و غیره پیش از شروع تحقیقات مقدماتی و انجـام عمـل
تحقیقی به واسطه نیابت اعطایی مقام قضایی ـ پای فشرد و از سوی دیگر بر نیروهایی که به
گونه ای ویژه و تخصصی در یک سازمان مشخص چنین کارکردی دارند .در جنبه نخست ،هر
بخشی از نیروهای پلیس که این امور را انجام دهد ،پلیس قضایی انگاشته خواهند شد ،خـواه
 .52در اینجا باید بین عمل تحقیقی و عمل پلیس قضایی قائل به تفکیـک شـد .زمـانی کـه تحقیقـات آغـاز
میشود ،پلیس قضایی به عنوان بازوان یاریدهنده مقام قضایی ،ممکن است از سوی آنهـا بـرای انجـام
تحقیقات ،نیابت قضایی داشته باشند؛ در این صورت بـه اقـدامات پلـیس قضـایی عمـل تحقیقـی گفتـه
می شود .اما به اقداماتی که پیش از آغاز تحقیقات صورت میگیرد ،عمل پلیس قضایی گفته میشـود؛ در
واقع ،این اقدامات همان وظایف مقرر در مقطع پس از ارتکاب جرم و پیش از آغاز تحقیقات است .در:
Jean Pradel, procédure pénale (Paris: éditions cujas, 2008), 153 .

00

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی )9315-2( 8

این نیروها در نهادی جداگانه به عنوان پلیس قضایی باشند یا نباشند .در این راستا ،نیروها بـا
انجام آن کارکردها ،پلیس قضایی به شمار خواهنـد رفـت .در ایـن مفهـوم ،تشـکیل نهـادی
جداگانه زیر نام پلیس قضایی ،اهمیّت ندارد بلکه انجام کارکردهایی معین مورد نظر است .اما
در معنای دوم آنچه که از پلیس قضایی مورد نظر است ،نیرویی است که در «نهاد یا سازمانی
جداگانه» به گونهای ویژه «تنها به کشف جرایم و سایر مسـائل» آن مـیپـردازد .از ایـن رو،
بخشی از نیروهای مجموعه پلیس بدون اینکه در نهادی جداگانه زیر نام پلیس قضایی باشند
و افزون بر اینکه اموری نظیر حفـظ نظـم عمـومی ،پیشـگیری از جـرم و غیـره را بـر دوش
میکشند؛ به کشف جرم ،جستو جوی مرتکب و به سایر موارد مورد اشاره در تعریـف پلـیس
قضایی نیز میپردازند ،پلیس قضایی انگاشته نمیشوند .بـدینسـان ،بـا توجـه بـه ایـن معنـا
می توان گفت نیروی انتظامی ایران با توجه به اینکه افزون بر کشف جرم و مسائل پیرامـونی
آن ،طبق قانون نیروی انتظامی وظایف دیگری را نیز انجام میدهد که مربوط به مقطع پیش
از ارتکاب جرم است ،پلیس قضایی به شمار نمی رود ،اما به لحاظ معنای نخست همـین کـه
بخشی از نیروهای آن ،کارکردهای پیشگفته را انجام دهند ،آن نیروها پلیس قضایی به شمار
میروند .باری ،به جهت تقسیم کار تخصصی به نظر میرسد تشکیل سازمان پلـیس قضـایی
مناسبتر باشد.
در ارزیابی نهایی باید گفت آنچه از پلـیس قضـایی مـورد نظـر اسـت نهـادی اسـت کـه
معیارهای مورد اشاره در تعریف را داشته باشد؛ یعنی تشکیل نهاد یـا سـازمانی کـه بـه طـور
تخصصی و تحت اقتدار مقام قضایی امور مربوط را انجام دهد .بنابراین تشـکیل و یـا بنیـان
نهادن پلیس قضایی در قوه قضائیه آنچنان که در الیحه تشکیل پلـیس قضـایی مـورد نظـر
است ،نه تنها مالک تشکیل پلیس قضایی نیست ،دارای اشکال هم هسـت .در تقویـت ایـن
استدالل میتوان به وضع پلیس قضایی در برخی کشورهای پیشرو همانند فرانسه اشاره نمود
که در آن پلیس قضایی به عنوان بخشی از نیروهای پلیس است که وظایف آن معطـوف بـه
انجام کارکردهای قضایی است بدون اینکه نهادی کـامالً جداگانـه در قـوه قضـائیه و تحـت
55و56
اشراف آن باشد.
در پایان این بحث ،در راستای تبیین هرچه بهتر مفهـوم پلـیس قضـایی ،مناسـب اسـت
11. Gwladys Gilliéron, Public Prosecutors in the United States and Europe (Switzerland:
Springer, 2013), 291.
12. Éric Mathias, Procédure pénale (Paris: Bréal édition, 2007), 38.
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مفهوم پلیس اداری (مربوط به مقطع پیش از ارتکاب جرم) از مفهوم پلیس قضایی (مربوط به
مقطع پس از ارتکاب جرم) جدا شود .در این راستا ،وظیفه پلیس اداری متمرکز بر پیشگیری از
بی نظمی و نقض مقررات است و با اهمیّت روزافزون پیشگیری ،نقش این پلیس نیـز در ایـن
زمینه افزایش یافته است .اما اگر وظیفه پیش گفته به نحو مناسب و کامل صورت نگیرد و در
پی آن مقررات نقض گردد ،در این صورت ،اگر نقض مقررات به معنای نقض مقررات مـدوّن
قانون کیفری باشد ،پلیس قضایی نقش جستوجوی مرتکبـان و جمـعآوری ادلـه را برعهـده
59
خواهد داشت.
جداسازی پلیس اداری و قضایی را می توان با اشاره به موارد زیر به گونه روشنتری بیان
نمود:
«الف .در حالی که صالحیت پلیس اداری ،ناظر به رسیدگی اداری است ،صالحیت پلیس
قضایی ،ناظر به امور قضایی است؛
ب .در حالی که پلیس اداری تحت نظارت اداری است ،پلیس قضایی تحت نظارت قضایی
53
است؛
پ .در حالی که وظیفه پلیس اداری ناظر به پیشگیری از نقض و تعرض به قـانون اسـت،
وظیفه پلیس قضایی تنها ناظر به مداخله پس از نقض قانون است؛
ث .در حــالی کــه پلــیس اداری کــارکردی پیشــگیرانه دارد ،پلــیس قضــایی کــارکردی
سرکوبگرانه دارد؛
ج .معیار اصلی تفکیک ،ارتکاب جرم است .اگر جرمـی ارتکـاب نیافتـه باشـد ،موضـوعی
ارتباطی به پلیس قضایی ندارد .اگر جرمی رخ داده باشد ،موضـوع ارتبـاطی بـه پلـیس اداری
54
ندارد .از این رو ،تفکیک بین این دو گونه ،نهادی 51یا ارگانیک نیست ،بلکه غایی 52است؛
چ .در موضوع کنترل هویت افراد هر دو میتوانند مداخله داشته باشد .اگر این امر مربـوط
 .59گاستون استفانی ،ژرژ لواسور و برنار بولوک ،پیشین 395 ،و .396
14. Gert Vermeulen, Availability of Law Enforcement Information in the European Union
(Belgium: Maklu publishers, 2005), 96.
15. Organique.
16. Téléologique.

 .54یعنی مبنای تفکیک ،کارکرد آنهاست .بنابراین جایی که ناظر به حفظ نظم عمومی و یا پیشگیری اسـت،
موضوع مربوط به پلیس اداری خواهد بود و جایی که موضوع جرم در میان باشد ،مربوط به پلیس قضایی
خواهد بود .بنابراین تشکیل نهادی جداگانه در مجموعه قوه قضائیه هیچ جایگاهی در تحقق مفهوم پلیس
قضایی و تفکیک آن از پلیس اداری ندارد.
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به حفظ نظم باشد ،مربوط به پلیس اداری است .اگر ناظر به جستوجوی مرتکب یـک جـرم
58
باشد ،مربوط به پلیس قضایی خواهد بود».
گفتنی است میتوان پلیس اداری را به دو گونه متفاوت تقسیمبندی نمود .بر این اسـاس،
یک گونه عهدهدار نظم عمومی و گونه دیگر نظر به اهمیّت پیشگیری ،عهدهدار پیشـگیری از
جرم خواهد بود .برای عملکرد هرچه بهتر در مقطع پیش از ارتکـاب جـرم ،بهتـر اسـت ایـن
تقسیم کار صورت گیرد تا نیرو های کارآزموده در این زمینه ،هریک ،در قلمرو مربوط به خـود
فعالیت کنند.
 -8-8پیشیاه

چهبسا برجستهترین کار صورتگرفته مربوط به دوران پس از انقالب باشد .به راستی ،با ابتکار
شهید بهشتی و تالشهای ایشان ،الیحهای قانونی در سال  5913به تصویب رسید .از تاریخ
پیشگفته تا سال  5923یعنی زمان تصویب قانون مربوط به نیـروی انتظـامی ،رسـیدگی بـه
تحقیقات ابتدایی جرایم و مسائل پیرامونی آن سازماندهی شد .امـا پـس از تشـکیل نیـروی
انتظامی و آغاز به کار آن ،انجام عمل تحقیقی پیرامون جرم به عهـده نیـروی انتظـامی قـرار
گرفت و این برخالف گذشته ،بدون تفکیک وظایف از حیث تخصص بود.
به طور کلی ،از حیث پیشینه قانونی میتوان قوانین زیر را مورد اشاره قرار داد:
الف .قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 5635/1/92؛
ب .الیحه قانونی تشکیل پلیس قضایی مصـوب  5913/3/1و قـانون راجـع بـه اصـال
الیحه قانونی پلیس قضایی مصوب 5925/6/53؛
پ .قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب 5923/3/62؛
ت .قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 5948/2/68؛
ث .قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 5983/52/51؛
ج .قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 5936/56/3؛
در ق.آ.د.ک  5635در ماده  53ضمن به کار بـردن واژگـان ضـابطان عدلیـه ،مقـامهـای
قضایی (دادستان و بازپرس) نیز جز ضابطان قلمداد میشدند .مستنطق و مدعیالعموم بنـابر
ماده مورد اشاره ضابط محسوب می شدند .این دو مقام در برابر کمیسرهای پلیس بـه عنـوان
ضابطان غیرقضایی ،ضابط قضایی به شمار میرفتند ،زیرا حوزه فعالیت مربوط ،تنها نـاظر بـه
18. Jean Pradel, op. cit., 152.

پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران

07

جرم بود .اما این تقسیمبندی به جهت لزوم تقسیم کار و اهمیّت نقش مقام قضایی در ارتبـاط
با ایفای وظایف محوله منتفی شد؛ چنانکه در ماده  51قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور کیفری مصوب  5948/2/68دادسـتان و بـازپرس از شـمار ضـابطان خـارج
شدهاند.
در تاریخ  5913/3/1الیحه قانونی تشکیل پلیس قضایی بـه تصـویب شـورای انقـالب و
اصالحیه آن نیز در تاریخ  5925/56/53به تصویب مجلس شورای اسـالمی رسـید .بـر ایـن
اساس ،پلیس قضایی از طریق وزارت کشور در اختیار قوه قضائیه قرار میگرفـت .پیـرو ایـن
قانون دورههای آموزشی قضایی پیشبینی شد و افسران پلیس قضایی با وقوع جـرم ،مطـابق
مقررات ق.آ.د.ک وقت ،تحقیقات مقدماتی را آغاز میکردنـد .در ایـن راسـتا ،سـایر نیروهـای
انتظامی حق مداخله نداشتند ،مگر اینکه از آنها استمداد میشد و یـا اینکـه تـا پـیش از ورود
مأمورین پلیس قضایی ،اقدامات الزم را برای حفظ صحنه جرم و یا جلوگیری از فـرار مـتهم
انجام میدادند.
با تصویب قانون نیروی انتظامی در سال  5923نیروهای گوناگون ادغـام شـدند و از ایـن
پس ،نیروی انتظامی به عنوان اصـلی تـرین ضـابط دادگسـتری ،گماشـته شـد .در ادامـه ،در
ق.آ.د.ک  5948نیز تفکیک دقیقی بین ضابط قضایی و غیرقضایی در نظر گرفته نشده بود .در
این قانون ،نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام در کنار سایر ضابطان (خاص) لحاظ شده و با
توجه به قانون نیروی انتظامی کشف جرم و مسائل پیرامونی آن تنها بخشی از وظـایف ایـن
نیرو است؛ به این معنا که بخشی از وظایف آنها مربوط به پلیس اداری است .بنابراین ،در این
قانون نیز تفکیک دقیقی بین پلیس قضایی و غیر آن به چشم نمیخورد و معیارهای مورد نظر
محقق نشده است.
سرانجام قانونگذار در سال  5983به طور آشکار در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه قوه
قضائیه را مکلف نمود که برای ایجاد پلیس قضایی الیحه تهیه نموده و آن را از طریق دولت
به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند که البته تاکنون این الیحه به سرانجام نرسیده است.
در نهایت ،در قانون نو آ.د.ک مصوب  5936مقررهای پیشبینی شده که به نـوعی بیـانگر
تفکیک بین نیروهایی است که به عنوان ضابط یا پلیس قضـایی عمـل مـیکننـد .مـاده 92
ق.آ.د.ک مقرر داشته« :احراز عنوان ضابط دادگستری ،عالوه بر وثاقت و مورد اعتمـاد بـودن

منوط به فراگیری مهارتهای الزم با گذراندن دورههای آموزشـی زیـر نظـر مرجـع قضـایی
مربوط و تحصیل کارت ویژه دادگستری است .تحقیقات و اقـدامات صـورتگرفتـه از سـوی
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اشخاص فاقد این کارت ،ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است» 53.بیگمـان ایـن مقـرره
گامی به پیش است ،اما شاید این به تنهایی به معنای تشکیل پلیس قضایی نباشد ،زیرا ایـن
ماده تنها ضابطان را مکلف به آموزش کرده است .البته با توجه به تصویب آییننامه این ماده،
نکتههای درخور توجهی وجود دارد که توضیح آن داده خواهد شد بـه گونـهای کـه بـه نظـر
میرسد معیارهای مورد نظر در تعریف ارائهشده تا حدود زیادی تأمین شده باشد.
 -8مبدای تشکیل پلیس قضدیی
 -8-8ضرو ت تفکیک پلیس قضدیی از ا ا ی

واکنش در برابر جرم به عنوان مسئلهای پیچیده ،از یک سو دارای جنبههای فنـی و از سـوی
دیگر دارای جنبههای ارزشی است .جنبه فنی آن شـامل کشـف ،تحقیقـات پلیسـی ،تعقیـب،
تحقیق ،رسیدگی ،صدور حکم و اجرای مجازات است .افزون بر این ،باید پیشـگیری از وقـوع
جرم را نیز به عنوان یکی از مهمترین ابعاد مسئله جرم در نظر گرفـت .آنچـه بـدیهی اسـت،
نیازمندی هریک از این موارد به ضوابط خاص مربوط به خود است که نیازمند انجـام و اجـرا
توسط نیرویی کارآزموده و آموزشدیده است .بهعد ارزشی جرم ناظر است به حفظ حقوق متهم
از یک سو و حفظ حقوق جامعه از سوی دیگر.
از جهت بعد فنی ،همانطور که تمام مراحل مربوط به رسـیدگی بـه جـرم دارای ضـوابط
ویژه خود است و توسط یک نیروی مشخص و آموزشدیده ،انجام میگیرد؛ مرحلـه کشـف و
نیز تحقیقات پلیسی از این قاعده مستثنا نیست .در این راستا ،مرحله کشف جـرم و همچنـین
تحقیقات پلیسی نیز مشمول قاعده خواهد بود و هیچ دلیلی وجود ندارد که پایبند به آن نباشد.
بنابراین با توجه به پیچیدگی جرایم و بروز و ظهور انواع گوناگون آن به طور پیوسته ،باید یک
نیروی معین و متخصص برای کشف جرم ،جستوجوی مرتکب و جمـعآوری ادلـه تشـکیل
شود.
پرسشی که در اینجا مطر میشود این است که با وجود تقسیمبنـدی تخصصـی کنـونی
 .53افزون بر آن ،ماده  99ق.آ.د.ک مقرر داشته« :دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان،
واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مـورد ،مراتـب را در دفتـر
مخصوصی که به این منظور تهیه می شود ،قید و دستورهای الزم را صادر می کند»؛ می توان گفـت ایـن
مقرره به گونه ای در جهت تأمین نظارت و اقتدار قضایی بر آنها و از این رو تأمین هرچه بهتر حقوق افراد
است.
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نیروهای مختلف نیروی انتظامی ،چه نیازی به تشکیل پلیس قضایی است؟ اگر یکی از مبانی
تشکیل پلیس قضایی تخصصگرایی در رسیدگی به جرایم باشد؛ از این جهت ،تخصصگرایی
در بخشهای مختلف نیروی انتظامی ـ مانند رسیدگی به جرایم رایانهای توسط پلـیس فتـا ـ
پاس داشته شده است.
پاسخ این است که کارآزمودگی و تخصصگرایی در کشف جرم ،جمعآوری ادله و  ...تنها
معیار هستی بخشِ پلیس قضایی نیست .از این رو ،آنچه افزون بر عملکرد مبتنی بر تخصـص
اهمیّت دارد ،معیار تحت اقتدار قضایی بودن است .این بدین معنی است که قـوه قضـائیه بـه
عنوان قوه ای که به طور خاص کشف جرایم و رسیدگی به آنها را برعهده دارد ،بر این نیروها
اقتدار مناسبی ندارد .به این ترتیب ،قوه قضائیه در به کار گماشته شدن و یا سـلب صـالحیت
قضایی از آنها نقشی ندارد .اهمیّت این موضوع از آن جهت است که این قوه در انجام وظیفه
ذاتی خود ،باید ابزار آن را به نحو نیکو در اختیار داشته باشد .چنین وضعیتی منجر به نظـارت
هرچه بهتر بر آنها در راستای تأمین هرچه بهتر حقوق شهروندان خواهد شـد .از آنجـایی کـه
برخی از این نیروها از جمله کارکنان وزارت اطالعات هستند ،تحت نظارت قوه قضائیه نیستند
و در نتیجه امکان نظارت بر آنها کمتر است .افزون بر این ،نهاد سپاه پاسـداران هـم بنـا بـه
وظایف ذاتی خود در جهت پاسداری از انقالب اسالمی ،از اقتداری ویژه برخـوردار اسـت کـه
چه بسا امکان نظارت بر آن توسط قوه قضـائیه فـراهم نباشـد .بنـابراین ،یکـی از معیارهـای
اساسی ،تشکیل نهاد یا سازمان پلیس قضایی ضمن انجام اقتدار قضایی بـر نیروهـایی آن در
راستای نظارت مناسبتر و در نهایت تأمین هرچه بهتر حقوق و آزادیهای شهروندان است.
از جهت بعد ارزشی و لحاظ ضابطان به عنوان نیرویی مؤثر در تشـکیل پرونـده کیفـری،
ضروری است انجام وظایف به گونه ای صورت گیرد که منجر به نقض حقـوق و آزادیهـای
مشروع افراد نشود 62.افزون بر رعایت حقوق شهروندان مظنون به ارتکاب جرم ،حقوق جامعه
نیز مطر است .حق فرد مظنون و یا متهم ناظر به حق بـر آزادی و حفـظ حـریم خصوصـی
است و حق جامعه ناظر به حفظ آرامش و امنیت است .در اینجا باید بر این نکته پـای فشـرد
که هیچ تقابل و ناسازواری بین این دو حق وجود ندارد .بدین معنا که نمیتوان به نـام حفـظ
حقوق جامعه ،حقوق شهروندان را نقض کرد .برای نمونه ،نمیتوان با استناد به ضرورت حفظ
امنیت جامعه ،برای کشف جرم ،دست به هر عملی زد و در پی آن حقوق و آزادیهای افراد را
20. Michel Franchimont, Ann Jacobs and Adrien Masset Manuel de procédure pénale
(Bruxelles: éditions Larcier, 2008), 285.
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نقض نمود .اموری همانند جستوجوی مرتکب و تحت نظر قرار دادن او ،بازرسـی و تفتـیش
منازل و  ...اگر مبتنی بر قاعده ،اعمال و اجرا نگردد ،منجر به نقض حقوق شهروندان خواهـد
شد .قاعده در اینجا صیانت از حقوق مشروع افراد ،آزادی و کرامت انسانی آنهاست .در جـایی
که احتمال تعرض به تمامیت جسمانی ،معنوی و سایر حقوق افراد باشد ،معیارهایی راهنمـای
رفتارِ خواهد بود که در نهایت منجر به حفظ کرامت انسانی افراد و رعایت حقوق آنها خواهـد
شد .از این رو ،ضروری است این اقدامات از سوی نیروهایی صورت گیرد کـه ضـمن تمرکـز
کامل بر این اقدامات ،آموزش مربوطه را دیده و درک درستی از مفـاهیم پـیشگفتـه داشـته
باشند؛ نه اینکه در مواجهه با مظنون و یا در حـال دسـتگیری مـتهم ،او را مجـرم بخواننـد و
رفتاری با وی انجام دهند که حتی شایسته انجام نسبت به یک مجـرم هـم نیسـت و باعـث
تعدی به کرامت انسانی او میشود.
نکته دیگر بسیار مهم در تبیین مبانی تشکیل پلیس قضـایی تفکیـک بـین تحـت اقتـدار
اداری بودن 65و تحت اقتدار قضایی بودن 66است .در حـالی کـه در مفهـوم نخسـت مقامـات
قضایی نقشی در به کار گماشته شدن و یا سلب صالحیت نیروهای پلیس قضایی ندارنـد ،بـر
اساس مفهوم دوم ،این مقامات قضایی هستند که بـا تأییـد خـود مجـوز فعالیـت بـه عنـوان
نیروهای پلیس قضایی را برای آن نیروها فراهم میکنند .در این راسـتا ،حتـی بـه تشـخیص
مقامات قضایی ،امکان سلب صالحیت از نیروهای پلیس قضـایی وجـود خواهـد داشـت ،بـه
طوری که دیگر نتوانند به عنوان پلیس قضایی اقدام کنند .در نتیجه یکی از معیارهای تشکیل
پلیس قضایی به نیرومندسازی نظارت و کنترل قضایی باز میگردد .بدیهی است که اثر چنین
امری در تضمین هرچه بهتر حقوق شهروندان خواهد بود.
 -8-8الزامدت قدا ای

نخستین مبنا در این رابطه این است که مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قـانون اساسـی
جمهوری اسالمی ایران ،قـوه قضـائیه در راسـتای پاسـداری از حقـوق فـردی و اجتمـاعی و
همچنین تحقق عدالت ،بنا بر بند  3این اصل ،عهدهدار کشف جرم و  ...اسـت .همچنـین ،در
اصل یکصد و پنجاه و هشتم ،ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری به تناسب مسـؤولیتهـای
قوه قضائیه ،از وظایف رئیس این قوه است .بدیهی است زمانی که چنین وظیفـهای برعهـده
21. Sous l’autorité administrative.
22. Sous l’autorité judiciaire.
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قوه قضائیه نهاده شده است ،می بایست ابزار الزم آن را نیـز داشـته باشـد .در اینجـا ،پلـیس
قضایی ابزار ضروری برای کشف جرم تلقی میگردد که با تمرکز صرف بـر موضـوع کشـف
جرم و نیز با به کارگیری نیروهای کارآزموده و آموزشدیده ،در انجام هرچه بهتر وظیفه قـوه
قضائیه در امر کشف جرم ضمن پاسداری از حقوق فردی کارساز خواهد بود .در اینجا دوبـاره
بر این نکته اساسی تأکید می شود که تحقق پلیس قضایی منوط به برپایی آن در قوه قضائیه
و تحت اشراف آن نیست ،بلکه با تأمین معیارهای مورد اشاره در تعریف محقق خواهد شد.
افزون بر آن ،در فرازی از سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران بر حفظ کرامت و حقوق
انسانها و بهرهمندی از امنیت اجتماعی و قضایی تأکید شـده اسـت .بـدیهی اسـت یکـی از
بایستگی های حفظ کرامت ،حقوق و تـأمین امنیـت اجتمـاعی و قضـایی مربـوط بـه فراینـد
رسیدگی کیفری است .در این باره ،حفظ حقوق مظنون و یا متهم بـه ارتکـاب جـرم یکـی از
قواعد مسلم پذیرفته شده در این فرایند است .از این رو ،در رابطه با امور ناظر به کشف جـرم،
جستوجوی مرتکب ،جمعآوری ادله جرم و  ...احتمال نقض حقوق افراد وجود دارد؛ در نتیجه،
در انجام امور پراهمیّت پیشگفته میبایست نهایت دقت صورت گیرد تا کرامت و حقوق افراد
دچار خدشه نگردد .بنابراین ،با توجه به فراز مورد اشاره از سند چشمانداز ،لزوم تشکیل نیروی
آموزش دیده و آشنا به مسائل حقوق کیفری از جمله احترام و رعایت حقوق و کرامت انسـانی
افراد ،توجیه میشود .در این راستا ،ماده  592قانون برنامه چهارم توسعه نیـز قـوه قضـائیه را
موظف به تهیه لوایح و اقدام در امور مختلفی نموده است که از جمله آنها اقدام در خصـوص
استقرار نظام قضایی سریع و دقیق ،طراحی و اسـتقرار مـدیریت قضـایی بـه منظـور سـرعت
بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد است .از این رو ،تشکیل پلیس قضایی از جمله مواردی
خواهد بود که به دلیل تمرکز بر یکی از مهمترین وظایف قوه قضائیه ،منجر به اسـتقرار یـک
نظام قضایی سریع ،دقیق و کارآمد خواهد شد .موضوع تشکیل پلیس قضـایی دارای آنچنـان
اهمیّتی بوده است که در قانون برنامه پنجم بـه صـراحت در مـاده  655آن ،قـوه قضـائیه را
مکلف به تهیه الیحه در خصوص ایجاد پلیس قضایی نموده است .بنابراین ،هیچ تردیـدی در
خصوص الزام قانونی تشکیل پلیس قضایی وجود ندارد.
نظر به الیحه تشکیل پلیس قضایی ،انتظار این است که بـا تصـویب آن نیرویـی واحـد،
منسجم ،آموزش دیده ،متخصص و تحت اقتدار قضایی به امر کشف جرم و سـایر مسـائل آن
بپردازد .وانگهی ،در الیحه تشکیل پلیس قضایی که در کمیسیون قضایی و حقـوقی مجلـس
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مطر شده است ،پلیس قضایی سازمانی است که در قوه قضائیه تشکیل 69و رئیس آن توسط
رئیس قوه قضائیه منصوب میشود 63.اما باید توجه داشت که تشکیل پلیس قضـایی در قـوه
قضائیه و تحت اشراف آن که برخالف وزارت کشور ،تحت هیچ ساز و کار پاسخگویی در برابر
ملّت قرار ندارد ،درست به نظر نمی رسد ،زیرا تشکیل پلیس قضایی در قوه مجریه بـه لحـاظ
ساز و کارهای پاسخ گویی ناظر به این قوه در راستای تأمین حقوق ملّت بیگمان مناسـبتـر
است .همچنین ،در این الیحه ،در خصوص وظایف نیروهای پلیس قضایی به مقررات مربوط
به ضابطان دادگستری در ق.آ.د.ک ارجاع داده شده است .اما ایرادی که میتـوان بـر آن وارد
کرد این است که از حیث اعمال نظارت و کنترل قضایی بر نیروهای پلـیس قضـایی ،سـاز و
کاری بایسته و شایسته پیش بینی نشده است .از این جهت ،در الیحه تنها بـه ایـن موضـوع
اشاره شده است که وظایف ،اختیارات و مسؤولیتهای نیروهای پلیس قضایی همان است که
در ق.آ.د.ک و قوانین دیگر برای ضابطان عام مقرر گردیده است 61.این در حالی است کـه در
کشور فرانسه در راستای اِعمال هرچـه بهتـر نظـارت و کنتـرل قضـایی حتـی امکـان سـلب
صالحیت دائم یا موقت از افسران پلیس قضایی وجود دارد 62.بنابراین از آنجایی کـه مسـئله
کشف جرم میتواند در تقابل با حقوق شهروندان قرار گرفته و نـاقض آن باشـد ،مـیبایسـت
نظارت و کنترل سختگیرانه ای نسبت به مأمورانی که در این حوزه دارای اختیارات و وظایف
هستند ،به انجام رسد و این همان نکتهای است که افزون بر کارآزمودگی و تخصـصگرایـی
این نیروها باید مورد توجه قرار گیرد.
اکنون با توجه به ماده  92ق.آ.د.ک 5936و آییننامهای 64که به موجب تبصـره  6همـین
ماده به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است گامهای مناسبی برای تحقق معیارهای مـورد
اشاره به منظور تشکیل پلیس قضایی برداشته شده اسـت .همـانگونـه کـه در تعریـف آمـد،
تخصص و تحت اقتدار قضایی بودن معیارهای اصلی تشکیل پلیس قضـایی اسـت .بـه نظـر
میرسد اگرچه ماده  92ق.آ.د.ک تنها بر لزوم گذراندن دورههای آموزشـی و تحصـیل کـارت
ویژه ضابطان دادگستری تأکید میکنـد ،مقـررات آیـیننامـه اجرایـی ایـن مـاده مـواردی را
 .69ماده  5الیحه تشکیل پلیس قضایی.
 .63تبصره  5ماده  5الیحه تشکیل پلیس قضایی.
 .61ماده  1الیحه تشکیل پلیس قضایی.
26. Art. 227 code procédure pénale.

 .64این آییننامه در تاریخ  95شهریور ماه  5933به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران

93

پیشبینی نموده است که رویهمرفته تأمین کننده معیارهای مورد اشاره است .از جنبـههـای
مهم این آیین نامه موضوع آموزش و همچنین افزایش اقتدار دادستان نسبت به پلیس قضایی
است .در خصوص مورد نخست ماده  1آییننامه به موارد زیر اشاره میکند:
 ارتقای دانش حقوقی؛
 توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی؛
 کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری؛
 کمک به سرعت و دقت در رسیدگیهای کیفری؛
 آموزش مهارت های رفتـاری از قبیـل رعایـت حقـوق شـهروندی و کرامـت انسـانی
اشخاص؛
 شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی؛
 شناخت موضوعات مربوط به صالحیت و تشکیالت سازمانهای کیفری؛
 توانایی تشخیص نحو تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود؛
 توانایی تشخیص مسؤولیتهای کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیانباز ضابطان؛
 توانایی و شناخت الزم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضایی در امور کیفری؛
 شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن.
پس احراز عنوان پلیس قضایی به عنوان نیرویی که در خصوص کشف جرم ،جستوجوی
مرتکب و  ...دارای وظایف و اختیاراتی است ،منوط به گذراندن دورههای آموزشـی اسـت .در
این راستا ،به موجب ماده  56آیین نامه ،صدور کارت ویژه ضابط دادگستری منوط به دریافـت
گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تأیید دادستان شده اسـت .از ایـن رو ،انتظـار مـیرود بـا
کاربست این فرایند ،ضمن سرعت بخشـیدن و بهبـود فراینـد دادرسـی ،بـه کرامـت انسـانی
اشخاص به عنوان موردی که همواره محل بحث بوده است ،احترام گذاشته شود .به راسـتی،
انتظار میرود کمینه آثار چنین آموزش هایی این باشد که پلیس قضایی ،مظنون و یا متهم به
ارتکاب جرم را مجرم خطاب نکند.
افزون بر آن ،به نظر می رسد اقتـدار قضـایی بیشـتری توسـط دادسـتان نسـبت بـه آنهـا
پیشبینی شده است زیرا از یک سو به موجب ماده  56آییننامه ،صـدور کـارت ویـژه ضـابط
دادگستری ،عالوه بر لزوم دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی ،نیازمنـد تأییـد دادسـتان
هم است .همچنین ،به موجب ماده  51همان آییننامه «چنانچه ضابطانی که برای آنان کارت
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ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده [است] ،فاقد شرایط قانونی گردند ،به تشخیص دادستان
و پس از تأیید رئیس کل دادگستری استان نسبت به ابطال کارت آنان اقدام خواهد شـد» .در
نتیجه ،از یک سو نه تنها گذراندن دورههای آموزشی و تأیید دادستان شرط الزم برای احـراز
عنوان پلیس قضایی است ،بلکه امکان سلب صالحیت از آن به تشخیص دادستان و با تأییـد
رئیس دادگستری استان ،وجود دارد .به نظر میرسد چنین مقرراتی تأمینکننده اقتدار قضـایی
بر پلیس قضایی بوده و به یک بیان ،پلیس قضایی تلقی شدن و باقی ماندن تحت این عنوان،
تحت اقتدار و کنترل قضایی است.
در قسمتی از این نوشتار اشاره شد که ماده  92ق.آ.د.ک ،بر آموزش ضابطان دادگسـتری
تأکید دارد و به معنی تشکیل پلیس قضایی نیست .اما اکنون ،با توضیح مقررات آییننامه این
ماده ،این پرسش در میان گذاشته میشود که آیا مـاده  92ق.آ.د.ک و آیـیننامـه اجرایـی آن
میتواند تأمینکننده مقصود ما از پلیس قضایی باشد؟
در پاسخ باید گفت که بنیاد نیازمندی به برپایی پلیس قضایی بر سرعت ،دقت و تخصص
در رسیدگی؛ رعایت کرامت انسانی افراد و حقوق شهروندان و نیز تحت اقتدار قضـایی بـودن
استوار شده است .از این رو ،اگر مقررات پیشگفته تأمینکننده این معیارهـا باشـند ،چـهبسـا
بتوان گفت سرانجام پلیس قضایی ،لباس وجود بر تن کرده باشد .به راستی ،اگـر بـه تعریـف
پلیس قضایی بازگردیم ،به یاد خواهیم آورد که پلیس قضایی نیرویـی اسـت آمـوزشدیـده و
کارآزموده که وظیفه آن تنها معطوف است به کشف جرم ،جستوجوی مرتکب و جمـعآوری
ادله که تحت اقتدار مقام قضایی عمل میکند .بنابراین ،با توجه به اینکه به موجـب مقـررات
ماده  92و آیین نامه اجرایی آن ،افزون بر تأکید بر آموزش ،اقتدار قضایی بیشتری فراهم شده
است و تنها نیروهایی به عنوان پلیس قضایی شناخته خواهند شد که با گذراندن دوره آموزشی
و تأیید دادستان به امر کشف جرم و  ...خواهند پرداخت ،گویی معیارهای پلیس قضایی محقق
شده است .اما الیحه تشکیل پلیس قضایی تنها به تشکیل این نهاد در قوه قضائیه ،انتصـاب
رئیس آن توسط رئیس قوه قضائیه و ارجاع وظایف ،اختیارات و مسؤولیتهای پلیس قضـایی
به مقررات آیین دادرسی کیفری اشاره نموده و ساز و کار چشـمگیر دیگـری را در ایـن بـاره
پیش بینی ننموده است که به واسطه آن بگوییم دگرگونی شـگرفی در خصـوص موضـوع در
میان گذاشته شده رخ داده است .این در حالی است که ماده  92ق.آ.د.ک و به ویژه آییننامـه
اجرایی آن گامهای برجستهتری را برداشتهاند .وانگهی ،اگر مقصود آن الیحه ،تشکیل پلـیس
قضایی به عنوان سازمانی جداگانه ضمن رعایت مقررات ق.آ.د.ک به مثابه معیارهای بایسـته
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پلیس قضایی است ،باید گفت گرچه تشکیل سازمانی جداگانه به جهت تقسیم کار تخصصـی
مناسب است اما تشکیل چنین سازمانی در خودِ قوه قضائیه و تحت اشراف آن محـل اشـکال
است ،زیرا چنین امری به لحاظ امر تفکیک قوا و نبود سـاز و کارهـای پاسـخگـویی در قـوه
قضائیه درست به نظر نمی رسد و بهتر آن است که چنین سـازمانی در قـوه مجریـه و تحـت
اشراف آن برپا شود.
 -3-8مبدای مخدلفدن تشکیل پلیس قضدیی

در مخالفت با تشکیل پلیس قضایی استداللهایی مطر شده است که در مخالفت با تصویب
الیحه پلیس قضایی در مجلس شورای اسالمی نیز مطر گردید 68.پاسخ به این ایرادها ،خود،
میتواند به گونهای دیگر توجیهکننده تشکیل پلیس قضایی به شمار رود.
یکی از دالیلی که مخالفان تشکیل نهاد پلیس قضایی به آن استناد کردهاند این است که
با تشکیل چنین نهادی سایر نیروها از جمله نیروهای سپاه پاسداران و بسیج به حاشیه کشانده
خواهند شد و قوه قضائیه از خدمات آنها محروم خواهـد شـد .در رد ایـن اسـتدالل مخالفـان
میتوان گفت آنچه اهمیّت دارد کشف جرم و جستوجوی مرتکب و یافتن او و  ...بـه دسـت
نیروهایی کارآزموده و متخصص در این زمینه است ،به این معنی که به طـور اساسـی آنچـه
پلیس قضایی انجام خواهد داد ناظر به انجام عملکردی تخصصی بـه طـور دقیـق و درسـت
ضمن رعایت حقوق افراد است .به بیان دیگر نیروهایی که هماکنون در مورد امور پیشگفتـه
مسؤولیت دارند ،با تشکیل پلیس قضایی ،آن امور به نهاد اخیر به عنوان نهاد تخصصـی امـر
واگذار می شود .نکتـه اساسـی در اینجـا انجـام آن عملکردهـای قضـایی بـه وسـیله نیـروی
متخصص است .افزون بر آن ،به دلیل آنکه تمام نیروهای پلیس قضایی در نهادی مشـخص
تحت نظارت و اقتدار قضایی قرار میگیرند ،حقوق و آزادیهای ملّت به گونه بهتری پشتیبانی
می گردد .با این توضیح این پرسش را میتوان بیان نمود که اساساً توسل به این استدالل که
تشکیل پلیس قضایی منجر به حاشیه راندن سایر نیروها میشود مبتنی بر چه مبنایی است و
اساساً این به حاشیه رانده شدن به چه معنا است؟ در واقع اگر قاعده در انجام امور ،شایستگی
و صالحیت باشد ،بایستگی تشکیل پلیس قضایی و در پی آن به حاشیه رانـدن سـایر نیروهـا
توجیه می شود؛ زیرا اساس ًا مسئله جـرم و مواجهـه بـا مسـائل پیرامـونی آن از جملـه مسـائل
« .68مرکــــــز پــــــژوهشهــــــای مجلــــــس» ،مجلــــــس شــــــورای اســــــالمی 9 ،آذر ،5933
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تخصصی است و همین امر تبیینکننده استدالل منطقی اخیر است .افزون بر آن ،میتوان در
رد این استدالل مخالفان ،یک توجیه حقوقی نیز مطر نمود؛ به موجب قانون اساسی وظیفـه
کشف جرم از جمله وظایف ذاتی قوه قضائیه است ،پس باید ابزار الزم آن را به نحـو مناسـب
در اختیار داشته باشد؛ اگرچه این بدین معنا نیست که به طور بایسته نهـاد پلـیس قضـایی در
خود قوه قضائیه تشکیل شود بلکه مقصود همان معیار تحت اقتدار قضایی بـودن در راسـتای
پاسداری و تأمین هرچه بهتر حقوق ملّت است .در نتیجه ،از یک سو اگر معیار تشکیل پلـیس
قضـایی ،رســیدگی تخصصــی بـه مســئله کشــف جـرم باشــد ،بــه حاشـیه رانــدن نیروهــای
غیرمتخصص ،خود ،امری منطقی است .از سوی دیگـر ،تشـکیل پلـیس قضـایی در راسـتای
وظایف قوه قضائیه و در جهت پاسداری هرچه بهتر از حقوق افراد ملّت است ،پس به حاشـیه
رانده شدن سایر نیروها خود امری منطقی بوده و نمیتوان آن را بـه عنـوان اسـتداللی در رد
تشکیل پلیس قضایی به میان آورد؛ چه نیروهای جایگزین یعنی پلـیس قضـایی در نهـاد یـا
سازمانی مشخص با رویکردی تخصصی و تحت نظارت و اقتدار قضـایی بـه طـور درسـت و
مناسب به امر کشف جرم و مسائل پیرامونی آن خواهند پرداخت.
از دیگر دالیل مطر شده در مخالفت با تشکیل پلیس قضایی ،مغایرت این امـر بـا لـزوم
عدم توسعه تشکیالت اداری و کمحجم شدن آن است .ایـن اسـتدالل در برابـر لـزوم انجـام
وظیفه قوه قضائیه در راستای کشف جرم به پشتوانه قانون اساسی و لزوم استقرار نظام قضایی
سریع و دقیق ،63فاقد مبنای منطقی است .در واقع ،تشکیل پلیس قضـایی در راسـتای انجـام
یکی از وظایف قوه قضائیه به موجب قانون اساسی است و نمیتوان در برابر آمادهسازی انجام
این وظیفه چنین استداللی را مطر نمود .در نتیجه ،تشـکیل پلـیس قضـایی مطـابق قـانون
اساسی 92و سایر قوانین 95و در راستای انجام وظایف قوه قضـائیه اسـت .از ایـن رو ،تشـکیل
پلیس قضایی مغایرت قانونی با موضوع لزوم عدم توسعه تشکیالت اداری ندارد.
اما از دیگر دالیل مخالفان این است که:
«در ایران با عنایت به قانون تأسیس نیروی انتظامی ،پلیس جزئی از قوه مجریه اسـت و
سکان اداره آن طبق قانون اساسی و قانون پیش گفته در دست مقام رهبری اسـت .بـا وجـود
این ،به دلیل اختیارات تفویضی مقام رهبری به قوه مجریه (وزارت کشور) وزیر کشور مسؤول
 .63شماره  5از بند ز ماده  592قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا .
 .92بند  3اصل  512قانون اساسی.
 .95ماده  592قانون برنامه چهارم و ماده  655قانون برنامه پنجم توسعه.
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بخشی از وظایف و اختیارات (عملکرد) نیروی انتظامی تلقی گردیده ،لذا امکان اخذ پاسـخ در
فرایندهای قانونی (سؤال ،تذکر ،استیضا ) فراهم است .فراروی آن ،کیفیت ساختار و جایگـاه
قوه قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسالمی چنان است که امکان اخذ پاسخ از قوه قضائیه
به نحو مؤثری که موجبات الزام به پاسخ گویی و پذیرش تبعات آن باشد وجود ندارد .بـر ایـن
اساس ،قوه قضائیه در مقابل همین مقدار وظایف و اختیاراتی کـه داراسـت قابـل اسـتنطاق و
ملزم به پاسخ گویی نیست .در نتیجه ،احاله و تفویض اختیار تأسیس پلـیس قضـایی بـه قـوه
قضائیه اگرچه میتواند موجبات اجرای بهتر و سریعتر اوامر و نواهی قضایی را فراهم آورد ،اما
در عمل تفویض قدرت به مرجعی است که در مقابل اختیارات و اقتدار مکتسبه ،قابل پرسـش
و مسؤول نیست .در واقع ،پلیس به ویژه در امور قضایی با جان ،مال ،امنیت ،آزادی شهروندان
ارتباط دارد و ضروری است که دارای جایگاهی معین در ساختاری پاسخ گو قـرار گیـرد و بـه
96
انجام وظیفه بپردازد».
در پاسخ میتوان گفت معیار اصلی پاسخگویی امکـان سـؤال ،تـذکر و استیضـا توسـط
مجلس نیست ،بلکه معیار اصلی پاسخگویی ،قانون است .قانون با تعیـین رفتـارهـای نـاقض
ارزش های فردی و اجتماعی ،برای آنها ضمانت اجرا برنهاده است .از این رو ،تعدی به آزادی
افراد ،هتک حریم خصوصی ،تعدی به تمامیت جسمانی و معنـوی آنهـا و  ...در قـانون دارای
ضمانت اجرا بوده و هرکس مرتکب چنین اعمالی شود ،در برابر قـانون مسـؤول و پاسـخگـو
خواهد بود .با وجود این ،ایـن اسـتدالل مخالفـان درسـت اسـت ،زیـرا بـو ِد سـاز و کارهـای
پاسخگویی تضمین بهتری برای صیانت و پشتیبانی از حقوق ملّت است که به روشنی این ساز
و کارها در مورد قوه قضائیه موجود نیست .وانگهـی ،ایـن دلیـل مخالفـان را بایـد در جهـت
مخالفت با تشکیل پلیس قضایی در قوه قضائیه لحاظ نمود؛ نه در جهت مخالفت بـا تشـکیل
پلیس قضایی به خودیِ خود.
دلیل دیگر مخالفان این است که اساساً پلیس قضایی همان تکالیف مقرر برای ضـابطین
دادگستری مقرر در ق.آ.د.ک را انجام خواهد داد ،از این رو ،چه دلیلی برای تشـکیل سـازمان
پلیس قضایی وجود دارد؟
پاسخ این است که تشکیل سازمان پلیس قضایی به معنای فـراهم آوردن امکـان انجـام
وظیفه مهم کشف جرم و سایر مسائل پیرامونی آن به نحو مناسبتر و درسـتتـر بـه لحـاظ
« .96مرکــــــز پــــــژوهشهــــــای مجلــــــس» ،مجلــــــس شــــــورای اســــــالمی 9 ،آذر ،5933
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تقسیم کار تخصصی است .با تشکیل پلیس قضایی به معنای تحقق معیارهای مـورد نظـر در
تعریف ارائه شده یعنی کارآزمودگی و تحت اقتدار قضایی بودن ضمن تشـکیل یـک سـازمان
مشخص ،فرض این است که امور محوله به نحو مناسبتری انجام مییابد که برآیند مهم آن
عملکرد دقیقتر ،بهتر و تأمین هرچه بهتر حقوق شهروندان است 99.در این راستا ،باید به ایـن
نکته اشاره نمود که قانون برنامه پنجم توسعه بر ایجاد پلیس قضایی تکلیف نمـوده و چنـین
عبارتی ـ یعنی ایجاد پلیس قضایی ـ ظهور در تأسیس یـک سـازمان دارد و الیحـه تشـکیل
پلیس قضایی نیز در پی آن است .از این رو ،تشکیل سازمان پلیس قضایی کـه نیروهـای آن
دارای تخصص بوده و تحت اقتدار و نظارت قضایی هستند ،مدنظر است .وانگهی ،باید به این
نکته اساسی توجه داشت آنچنان که در الیحه تشکیل پلیس قضایی پیشبینی شده تأسـیس
سازمان پلیس قضایی در قوه قضائیه و تحت اشراف آن که تحت هیچ ساز و کار پاسخگـویی
نیست ،به لحاظ تفکیک قوا و کارکرد آنها و نبود ساز و کار پاسخگویی در مورد قـوه قضـائیه
جهت تأمین هرچه بهتر حقوق ملّت ،درست و پذیرفتنی نیست؛ از ایـن رو ،نیـروهـای پلـیس
قضایی به عنوان نیروهای مجری قانون هم به لحاظ امر تفکیک قوه و هم به لحاظ بودِ سـاز
و کارهای پاسخگویی باید در قوه مجریه باشند.

انیجه
پلیس قضایی به عنوان نیرویی کارآزموده و آشنا به اصول و مبانی حقوق کیفـری بـه منظـورِ
کشف جرم ،جستوجوی مرتکب ،جمع آوری ادله و  ...برای انجام وظیفه قوه قضائیه ناظر بـه
کشف جرم ،ابزاری الزم و ضروری به شمار میرود .بر این اسـاس ،لـزوم پـیگیـری جـرایم
توسط نیرویی آموزشدیده و کارآزموده به منظورِ عملکرد هرچه بهتر در این زمینه و همچنین
رعایت کرامت انسانی افراد و حفظ حقوق شهروندان از جمله مبانی توجیهکننده تشکیل پلیس
قضایی است.
آنچه از برپایی پلیس قضایی مقصود است بر پایه یک مفهوم غایتمدارانه اسـتوار اسـت.
 .99بخشنامه شماره  699/34932مورخ  5942/3/52فرمانده نیـروی انتظـامی در خصـوص جلـوگیری از بازدیـد
مقامات قضایی از یگانها و پاسگاه های نیروی انتظامی ،از جمله مواردی است کـه شـائبه نقـض حقـوق افـراد را
افزایش می دهد .البته این بخشنامه به موجب رأی دیوان عدالت اداری ابطال گردید؛ در :علی خالقی ،آیین دادرسی
کیفری (تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش .22،)5932 ،انتظار مـیرود بـا اجـرای مقـررات
قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ماده  99نظارت بر ضابطان قضایی در وضعیت بسیار مناسبتری قرار گیرد.
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مقصود از پلیس قضایی نیرویی است کارآزموده و متخصص که تحت اقتدار مقام قضایی بوده
و در راستای وظیفه قوه قضائیه ناظر به کشف جرم ،فعالیـت مـیکنـد .از ایـن رو ،منظـور از
تشکیل پلیس قضایی و تفکیک آن از سایر نیروهای پلیس ،نهادی نیست بلکه غـایی اسـت.
غایت اینکه پلیس قضایی با پیشبینی ساز و کارهایی مبنی بر آموزش و منوط نمودن احـراز
عنوان پلیس قضایی بر گذراندن دوره های آموزشی و تأیید توسط مقـام قضـایی و همچنـین
تأمین هرچه بهتر اقتدار قضایی به واسطه امکان سلب صالحیت قضـایی از نیروهـای پلـیس
قضایی ،در صورت فقدان شرایط قانونی مقرر ،به معنای تحقق مفهوم پلـیس قضـایی اسـت.
پس ،تحقق پلیس قضایی منوط به این نیست که تشکیل و برپایی آن در نهاد قوه قضـائیه و
تحت اشراف آن باشد.
باری ،آنچه در وضع کنونی درخور نگرش است ،مقررات آیین دادرسی کیفـری ،بـه ویـژه
ماده  92آن است .پیرو تصویب آییننامه ماده پیشگفته ،گامهای بسیار مناسبی درباره پلـیس
قضایی برداشته شده است .زیرا از یک سو ماده  92قانون پیشگفته بر آموزش پلیس قضایی
پای فشرده و در برابر آن ضمانت اجرای سختی را پیشبینـی نمـوده اسـت کـه دربرگیرنـده
ممنوعیت تحقیقات و اقدامات از سوی اشخاصی است که کارت ویژه پلیس قضایی را دریافت
ننموده اند و حتی در صورت انجام تحقیق و اقدام ،از نظر قانونی بـدون اعتبـار انگاشـته شـده
است .افزون بر آن ،ارجاع امر از سوی مقام قضایی به اشخاصی که حسب قانون ،ضـابط بـه
شمار نمی روند ،موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهـار خواهـد شـد .مقـرره پـیشگفتـه و
ضمانت اجرا مربوط تأمینکننده معیار تخصص و کارآزمودگی پلیس قضـایی اسـت .از سـوی
دیگر ،به موجب آیین نامه همین ماده ،بر بایستگی تأیید دادستان درباره کارت ویژه اشاره شده
است و در فرضی که نیروهای پلیس قضایی فاقد شرایط قانونی شوند ،امکان ابطال این کارت
بنابر تشخیص دادستان و تأیید رئیس کل دادگستری استان فراهم شده است .امر پیشگفتـه
تأمین کننده معیار تحت اقتدار مقام قضایی بودن است که منجر به تأمین هرچه بهتـر حقـوق
شهروندان میشود.
رویهمرفته ،آنچه به نظر میرسد این است که مقررات پیشگفته ،افزون بر پای فشردن
بر بایستگی آموزش پلیس قضایی ،ساز و کاری را پیش بینی نموده است کـه بـه واسـطه آن
امکان گونه ای از دادن و برگرفتن صالحیت اقدام به عنوان پلیس قضایی توسط مقام قضایی
فراهم گشته است .از این رو ،آنچه از پلیس قضایی مورد نظر بود ـ یعنی افزایش کارآزمودگی
و همچنین تحت اقتدار قضایی بودن ـ تا میزان چشمگیری به انجـام رسـیده اسـت .فرجـام
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سخن اینکه به نظر نگارندگان از آنجایی که انجام وظایف و اختیارات ناظر به کشـف جـرم و
سایر مسائل پیرامونی آن توسط یک نیروی کارآزموده و تحت اقتدار قضـایی معیـار و سـنجه
اصلی برای احراز عنوان پلیس قضایی است ،آنچه در الیحه تشکیل پلیس قضـایی مـد نظـر
قرار گرفته ،به ویژه تشکیل پلیس قضایی به عنوان سازمانی جداگانه در قوه قضـائیه و تحـت
اشراف آن ،به لحاظ امر تفکیک قوا و همچنین نبود ساز و کارهای پاسخگویی قوه قضائیه در
برابر ملّت ،درست و پذیرفتنی نیست .به نظر میرسد ،به لحاظ معیارهای مربوط بـه تشـکیل
پلیس قضایی ،مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نو امری است که زین پس باید بـر انجـام
آن همت گماشت ،گرچه تفکیک سازمانی نیروهای پلیس قضایی از سایر نیروهای پلیس هم
امری بایسته به نظر میرسد .به بیان دیگر ،اگر مقصود الیحه تشکیل پلیس قضایی تشـکیل
سازمان پلیس قضایی ضمن رعایت مقررات ق.آ.د.ک به مثابه معیارهای بایسته پلیس قضایی
بوده است ،باید گفت تشکیل چنین سازمانی به لحاظ تقسیم کار تخصصی مناسب اسـت امـا
برپایی چنین سازمانی در قوه قضائیه و تحت اشراف آن بنا به دالیـل پـیشگفتـه پـذیرفتنی
نیست.

پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران

18

فهرست مادبع
الف .مادبع فد سی
آخوندی ،محمود .آیین دادرسی کیفری .جلد دوم .چاپ دوازدهم .تهران :سازمان چاپ و انتشارات.5983 ،
آشوری ،محمد .آیین دادرسی کیفری .جلد اول .تهران :سمت.5983 ،
استفانی ،گاستون ،ژرژ لواسور و برنار بولوک .آیین دادرسی کیفری .جلد اول .ترجمه حسن دادبان .تهران:
انتشارات عالمه طباطبائی.5944 ،
بوریکان ،ژان ،آن ماری سیمون .آیین دادرسی کیفری .ترجمه عباس تدین .تهران :انتشـارات خرسـندی،
.5983
خالقی ،علی .آیین دادرسی کیفری .چاپ بیست و پنجم .تهران :مؤسسه مطالعـات و پژوهشـهای حقـوقی
شهر دانش.5936 ،
خالقی ،علی .آیین دادرسی کیفری .چاپ یازدهم .تهران :مؤسسه مطالعـات و پژوهشـهای حقـوقی شـهر
دانش.5932 ،

ب .مادبع فرااس ی و ااگلیسی
Franchimont, Michel, Ann Jacobs and Adrien Masset. Manuel de procédure pénale. 3è
édition. Bruxelles: éditions Larcier, 2008.
Gilliéron, Gwladys. Public Prosecutors in the United States and Europe. Switzerland:
Springer, 2013.
Mathias, Éric. Procédure pénale. 3è édition. paris: Bréal édition, 2007.
Pradel, Jean. procédure pénale.14è édition. paris: éditions cujas, 2008.
Vermeulen, Gert. Availability of Law Enforcement Information in the European Union.
Belgium: Maklu publishers, 2005.

پ .تد اۀدهد
مجلـــــس شـــــورای اســـــالمی« .مرکـــــز پـــــژوهشهـــــای مجلـــــس» 9 .آذر ،5933
.rc.majlis.ir/m/report/download/734852

شبکه مترجمین ایران« .واژهیاب» 63 .آبان ،5933

.http://www.vajehyab.com

4

SDIL Journal of Criminal Law & Criminology IV (2016-2)

Background and Basis of the Constitution
of the Judicial Police in Iran’s Legal System
Dr. Hasanali Moazzenzadegan
Associate Professor at Faculty of Law and Political Sciences of Allameh Tabataba'i University
Email: moazenzadegan@gmail.com

&
Mohammad Faraji
Doctorate Student at Faculty of Law and Political Sciences of Allameh Tabataba'i University
Email: mohammad.faraji.m.f@gmail.com

The importance of crime detection and police investigation, on the one hand, derives
from the necessity of protecting individual right and on the other hand, from the
effective function of the police in order to protect social security. In spite of the
specialized police division in some country, it has not been followed by criminal
procedure law of Iran. After all, new enacted criminal procedure law, particularly
article 30, somehow meets its criteria. In terms of establishing judicial police,
regarding some certain criteria necessary for it, is intended. The fifth economic,
social and cultural development program law of Islamic Republic of Iran provided
its establishment; the judicial police establishment bill sent to parliament by judicial
branch but the bill consider judicial police under the supervision of judicial branch
and does not refer to the criteria. The criteria necessary for establishing judicial
police, which are being specialized and under authorization of judicial authorities
with organizationally establishing in the executive branch, would be discussed
precisely in this article.
Keywords: Judicial Police, Administrative Police, Special Permit of Judicial Police,
Organization of Judicial Police, Executive Branch.

