
 

 

 

 

 

 

 

 

 

666 

 

 فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 6046 بهار، 6، شماره 8دوره 

 666 -666صفحات 

Online ISSN: 6742-7724 

Print ISSN: 6352-6354 

www.irijournals.com 

 ایران کیفری نظام حقوق در قضایی پلیس ایجاد ضرورت
 

 2لرکجوری ، عاطفه1حسینی محمد فرشته

 الهیجان واحد اسالمی آزاد شناسی، دانشگاه جرم و جزا حقوق دکتری دانشجوی 6

 (مسئول نویسنده) الهیجان واحد اسالمی آزاد دانشگاه استادیار 2 

 

 چکیده

، بنتابراین نهتاد پلتیس    باشتد  متی  ای ویتهه آن نیازمنتد تصصتو و ستارتار     نتتممی و آرامش شهروندان استت و بترای    امنیت پلیس ضامن

گمارده شده استت فراگیتری تصصتو و دانتش      ها آنبر عهده که  مسئولیتیمصتلفی را بدین منظور ایجاد کرده و بسته به  های بندی طبقه

 از زمانمهم پلیس انتظامی است که وجود آن  های شارهکی از ی پلیس قضایی مصصوص آن زمینه را بر رود نیز ملزم دانسته است. امروزه

 متمستفانه ولتی   رسد میسرعت بصشیدن به روند دادرسی منصفانه ضروری و الزم به نظر  منظور بهوقوع جرم تا تعیین تکلیف نهایی پرونده 

 و ارتصاص دانستند می قضاوت را بنا به دالیلی جزو جامعه مهم پلیس قضایی بهشتی وجود دکتر شهید اهلل آیتپیش  ها سالاینکه  باوجود

نمودند ولی بعدها با تصویب قانون ادغام نیروهای مسلحی کته در   ارائهبه مجلس شورای اسالمی  ای الیحهبه دستگاه قضایی در قالب آن را 

ن ایران منحلگردید، لتاا در ستالهای   موجب سلب وظیفه از این نهاد نوپا گردید و کال از قانو دادند میسطح جامعه امورات انتظامی را انجام 

اریر نیاز به احیای مجدد این پلیس تصصصی در دستگاه قضایی و ضرورت نقش آن در روند دادرسی از سوی موافقان آن به شدت احساس 

 متمسفانهکیفری  عدالت گردیده است و آنان در تالشند که دوباره آن را احیا نمایند. در ایران علی رغم ضرورت نقش این پلیس در برقراری

تالش و تحقیقات زیادی در این زمینه صورت نپایرفته است و این باعث گردید در این پهوهش ستعی شتود بتا استتفاده از منتابق مو ت  و       

مورد توجه و تاکیتدقرارگیرد و وظتایف، ارتیتارات، قتوانین و      فرایند دادرسی و نقش آن را در پلیس قضایی تبر ضرورت احیایسایتهای مع

ر در قالتب تحقیقتات   مقررات مربوط به این شغل مقدس را بتوان در قالب یک طرح جامق گردآوری نمود. نتتای  ایتن پتهوهش کته بیشتت     

در  عتدالت  ای برقتراری یکتی از ضتروریات دستتگاه قضتا بتر      پلیس قضتایی  کتابصانه ای و مصاحبه با قضات محترم انجام شد نشان داد که

 .ور استکش قضاوت سیستم

 

 کیفری دادرسی، عادالنه قضاوت، اجتماعی عدالت، اجتماعی امنیت، پلیس قضاییهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

 .است آن گسترش و قضایی عدالت اجرای دنیا، لزوم مصتلف کشورهای در کیفری عدالت نظام اساسی فوظای هاو مولفه از یکی

 مورد قضائیه قوه های مسئولیت از یکی عنوان به اساسی قانون 156 اصل در مهم این نیز ایران کیفری عدالت نظام در که چنان

 حقیقت که زمانی تر، تا روشن بعبارت .است حقیقت کشف روگ در قضایی عدالت تحق  که است بدیهی .است گرفته قرار اشاره

 ستیاه  رقتم  کتاهش  و حقیقتت  کشتف  جهتت  مهتم  هتای  ه را از یکی .بود رواهد معنا بی نیز قضایی عدالت اجرای نشود کشف

 افراد صادقانه مؤ رو همکاری بزهکاری، لزوم

 همکتاری  والزمته  .استت  شتان  واقعی مشاهدات نبیا کارشناسان، در و دهندگان رصوصی، گزارش شهود، شاکیان راص، یعنی

 قضایی دادرسی از بعد تا قبل زمان از افراد این از یک هر به نسبت دهنده فریب و تهدیدآمیز رفتارهای هرگونه بودن مؤ ر، تهی

 (.42:1387محمدنسل، (دارد  راصی اهمیت و جایگاه رود پلیس نقش مهم امر این اجرای برای اما .است

 قضتایی  دستتگاه  عهتده  بر منصفانه دادرسی یا قضایی عدالت اجرای و مجرم با جرم، مقابله از ایران، پیشگیری یجزا حقوق در

 هتای  پرونتده  تشتکیل  جریتان  در ای کننده تعیین بسیار نقش قضایی دستگاه بازوان عنوان به قضایی پلیس است و شده نهاده

 زمتانی  فاصتله  در .شود می ظاهر جرم وقوع از بعد همواره قضایی لیسپ نقش .دارند عهده بر مقدماتی تحقیقات انجام و کیفری

 و گتردد  می برقرار) غیررسمی( ارگانیکی رابطه قضایی دستگاه و پلیس آن، میان کامل اجرای و صدورحکم مرحله تا جرم وقوع

 مهمتی  وظتایف  قضتایی  مراجتق  و دادسترا  امر تحت و درگیرند اتهامی پرونده با کیفری عدالت دستگاه از بصشی عنوان به ها آن

نماینتد   می ایفاء را صادره احکام مقتدرانه واجرای قضایی اوراق ومجرمین، ابالغ متهمین ودستگیری جرایم، تعقیب کشف چون

 (.6689860)حسینی، 

 هنوز حال ینا با ولی است نموده وضوح، تعریف به دارلی قوانین در را قضایی ضابط این ارتیارات و ایران، وظایف در قانونگاار

 بته  شتده  ستعی  پتهوهش  ایتن  در که دارد وجود قانون در قضایی پلیس وجود اصل با رابطه در فراوانی های تردید و ها کاستی

 .شود پردارته مساله این بررسی

 

  مسئله بیان

 و قضتایی انتظتامی، حقتوقی،    کارشناستان  اکثتر  تمکیتد  متورد  قضایی دستگاه برای ضرورت یک عنوان به قضایی پلیس تشکیل

 .ایم نبوده شاهد تصصصی پلیس این تشکیل برای منسجم و جامق اقدامی هنوز است، اما گرفته قرار اجتماعی

 صتورت  بته  الریجتانی  آملی اهلل آیت قضائیه قوه جدید ریاست دوران در آن احیای ضرورت که است موضوعاتی از قضایی پلیس

 امتا  نمودنتد  عنتوان  متفتاوتی  نظترات  مجلس نمایندگان و حقوقی ناسانقضات، کارش زمینه این است، ودر گردیده مطرح ویهه

 آن کنتد، واحیتای   متی  بتاز  را قضتایی  دستتگاه  در موجتود  ههای گر قضایی پلیس که دارند نظر اتفاق زمینه دراین آنان بیشتر

میرزائتی،   (ازدست  متی  فتراهم  را دادرستی  اطالته  از وجلتوگیری  متهمتین  دفتاعی  حقوق کیفری، حفظ عدالت برقراری موجبات

1390:17 .) 

 متورد  اشتکاالتی  بته  وبنا است شده رد و مطرح نوبت چندین در اسالمی شورای مجلس در قبالً که قضایی پلیس احیای الیحه

 ایتن  احیتای  بتر  کامتل  اعتقاد ما که است جدید دوره در قضاییه قوه جدی و اصولی های سیاست از است نگردیده واقق تصویب

 .داریم را سازد می فراهم را قضایی دستورات دقی  اجرای موجبات آن فعالیت که کشورهایی از اریبسی مانند به نهاد
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 بته  نیتز  انتظامی نیروهای سازی ویکپارچه ادغام زمان تا و تشکیل انقالب اوایل در بهشتی شهید یادگار عنوان به قضایی پلیس

 رتود  ممموریتت  انتهتای  بته  نیتز  قضتایی  انتظامی، پلیس نیروی یلتشک و ادغام قانون تصویب از پس داد، اما ادامه رود فعالیت

 تتالش  نتدو  نمتود  جتاب  قضتایی  پلیس تربیت برای دانشجو تعدادی دادگستری و قضایی علوم دانشکده 1368 سال در .رسید

 شتد  سپرده راموشیف به طرح بعد، این سال دو نمایند، اما فعالیت قضا دستگاه در قضایی پلیس عنوان به بعدها افراد این گردید

 تحق  کشور در امروز به تا قضایی پلیس نیز نهایت در شدند؛ پراکنده شود اجرا طرحی چنین آنکه از پیش نیز آن دانشجویان و

 (. 1391:52کاوه، (نیافت 

 کته  پلیس این نیروهای و کند می نقش ایفای قضایی دستگاه کنار در راص ضابط یک عنوان به کشورها اکثر در قضایی پلیس

جلتب،   قضتایی، حکتم   احکتام  قضتایی، اجترای   اوراق ماننتد، ابتالغ   قضایی اقدامات انجام به هستند حقوق رشته التحصیل فارغ

 پلتیس  میباشنداما پاسصگو ان به و بوده قضایی دستگاه آموزش و نظارت تحت اصوال افراد این .کنند می فعالیت ... و دستگیری

 عالوه بایست می و کند می فعالیت....و جرائم کنترل و ها، پیشگیری راه در امنیت راریبرق مثل مصتلف ههای حوز در انتظامی

 پلیس یک وجود لاا . باشد جوابگو ...و کشور استانداری، دادگستری، وزارت مثل ها ارگان از بسیاری به دارلی مراتب سلسله بر

 تمریر و دادرسی اطاله عوامل از یکی به تبدیل مروزا که ای مسئله تواند می قضایی پلیس عنوان تحت دیده وآموزش تصصصی

 ( 1383:23غالمی، (کند  برطرف را شده قضایی ههای پروند به رسیدگی در

 هتای  راهنمتایی  و نظتارت  شود می شود، موجب تشکل کارشناسانه های مهارت و فنی تجهیزات و امکانات با قضایی پلیس اگر

 مقتررات  با آشنا رود قضایی پلیس که برسید، چرا حداقل به عادالنه دادرسی و یکیفر عدالت رسیدن به نیل در کیفری قاضی

 چنتدین  کته  نیستت  نیتاز  دیگر باشد کیفری امور در رود وظیفه به آشنا پلیس وقتی .است جرم ادله نگهداری و حفظ و متهم

 متی  بررتوردار  بیشتری دقت و سرعت از زنی کار و باشد آمد و رفت در ها کالنتری و دادگاه بین طرفین همراه به پرونده مرتبه

 ضترورت  رودنمتایی  و نهتاد  ایتن  وجتودی  رأل دهنده نشان ادغام از پس دوران در انتظامی نیروی عملکرد دقی  شود، بررسی

 در آن مجتدد  احیای و قضایی پلیس قانون تدوین منظور بهکارشناسی،  متعدد جلسات تشکیل و است بوده کشور در آن احیای

 احیتای  بعد قضایی پلیس استقرار که این لاا است بوده مهم حقیقت این گویای دادگستری وزارت و قضاییه قوه فمصتل سطوح

 کارشناستان  اکثتر  است، اما داده قرار الشعاع تحت را موضوع اصل و داشته بحث گیرد، جای صورت دستگاه کدام در آن مجدد

 از تتاریر  ناشی که دادرسی اطاله از جلوگیری منظور به و قانونی ظیفهو 60 از بیش در پلیس مشغله به باتوجه قضایی و حقوقی

 فرودگتاه  و اهن راه پلیس مانند است، به تصصصی نهادی که قضایی پلیس دارند نظر اتفاق است قضایی احکام واجرای ابالغ در

 بهتراست

 (. 1390:22رزائی، می(شود  می محسوب عقالنی کار یک واین یابد استقرار قضایی ودستگاه تشکیالت در

 پلتیس  تشتکیل  ضترورت  قضتایی  دستتگاه  بته  ورودی های پرونده افزایش و جرم پیچیدگی و جرائم تعدد به توجه با امروزه لاا

 قتانون  اصتول  برری و توسعه چهارم برنامه با مغایرت دلیل به قضایی پلیس تشکیل الیحه اگرچه .است شده چندان دو قضایی

 تشتکیل  ضترورت  استت  الزم .کترد  تبیین را آن ضرورت و بررسی را آن تصصصی نگاه یک با توان می اما است شده رد اساسی

 شتورای  مجلتس  نمایندگان آن مبنای بر تا گیرد قرار توجه مورد و تبیین روبی به دولت و قضایی دستگاه توسط قضایی پلیس

 احیتای  آیتا  که دید باید شد گفته آنچه به توجه اب اکنون .کنند اقدام قضایی پلیس احیای بر ضرورت این اساس بر نیز اسالمی

 می متهمان باالرو دعوی اصحاب دقیقتر حقوق رعایت و دادرسی اطاله عدالت، کاهش صحیح اجرای در قضایی پلیس مجدد

 باشد؟ مو ر تواند
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 تحقیق روش

 روش استاس  بتر  و .پردازد می قضا پلیس احیای ضرورت بررسی به که است اسنادی توصیفی نوع از تحقی  یک حاضر پهوهش

 وازطرف کیفری دادرسی آیین همچون منابعی گردآوری و شناسی مارا از بعد اطالعات آوری جمق ، برای ای کتابصانه تحقی 

 حقوقی، استتفاده  مقاالت مجموعه و مجالت در که مطالبی برداری نکته به مربوط های فرم و فیش ابزارهای از استفاده با دیگر

 را نیتاز  مورد مطالب از موقت ، فهرست موضوع به مربوط اسناد و ، مجالت کتب یابی مارا از بعد که صورت ینبد .شد رواهند

 بته  گتااری  مارا تکنیک از استفاده با مطالب و شروع برداری فیش متصصصان، مرحله و اساتید، قضات کمک با سپس و تهیه

 و حتوزوی  عنداالقتضتاء  و دانشگاهی اساتید نظر کسب و لعاتیمطا های فیش از رالصه طور به .شد رواهد تنظیم علمی روش

 .شود می استفاده حقوقی امور در دریل مراجقِ نیز

 

 تعاریف و مفاهیم

 پلیس تعریف

 قتانون  و ژانتدارمری  نامته  آیتین  و نظمیته  اداره نظامنامته  متن در توان می ایران حقوقی سیستم در را پلیس تعاریف و مفاهیم

 انتظامی نیروی تشکیل قانون منظر از آن تعریف به صرفا کالم اطاله از جلوگیری برای که کرد؛ مالحظه میانتظا نیروی تشکیل

 ایتن  تشتکیل  از ، هتدف  ا . ا . ج انتظامی نیروی از تعریف ارائه بدون 1192 تیر 22 مصوب ماکور قانون 1 ماده نمایم می اکتفا

 و کشتور  کتل  استالمی، شتهربانی   و عمتومی  آستایش  تتممین امنیتت،   و نظم استقرار انقالب های کمیته ادغام از که را سازمان

 قانون این چهارچوب در اسالمی انقالب از پاسداری و است فردی، نگهبانی کرده مقرر چنین آمده وجود به کشور کل ژاندارمری

 اسالمی. جمهوری قلمرو در

 متردم  بتا  گستترده  ارتبتاط  در و ریابتان  و کوچه در حکومتی قدرت مشصصترین پلیس که است آن از حاکی شده ارائه تعریف

 حکومت و ملی قدرت مظهر لاا .است مردم همه نماینده دیگر سوی از و قانون و حکومت نماینده سو یک از پلیس مامور .است

 وظیفته  ایتد کنتد، ب  می مقابله تبهکاران با که آنگاه حتی و است افراد قانونی حقوق از حمایت به مکلف او همچنین .است قانون

 معرض در دائما پلیس .دهد انجام کامل طرفی بی و نظری بی با و روانشنارتی دقی  فنون و قانون، عدالت، ارالق مطاب  را اش

 کند، پایه جلب اش قانونی وظایف انجام صحن در را عمومی اعتماد نتواند پلیس سازمان یک اگر .دارد قرار عمومی افکار قضاوت

 رفتتار  هتم  او و باشتد  مردم اعتماد مورد حکومتی چنانچه نظام دهد، بالعکس می دست از را رود قدرت اجتماعی و روانی های

 احتترام  و شده اعطا حکومتی های صالحیت و شکل، ارتیارات بهترین به سازد رود پیشه را قانونی و بصش سنجیده، اطمینان

 مردمی ضد و مردمی درجه این که نباشد آمیز اغراق شاید .برد می باال عمومی افکار پشتیبانی همراهی با را رود متبوع سازمان

 سنجید. باید حکومت آن پلیس رفتار با را حکومت در بودن

 

 :قضایی پلیس پیشینه و تعریف

 یتک  به رسیدن بدان قضایی دستگاه نظر تحت باید که باشد می قضایی پلیس جرم وقوع از بعد وظایف دار عهده قضایی پلیس

 متی  مستتقر  دادسراها مراکز ویا ها کالنتری یا پاسگاهها یا گاهها قرا در قضائی پلیس وافراد افسران .گیرد انجام نهعادال دادرسی

 دارنتد  متی  معمتول  را الزم اقدام قوانین و سایر کیفری دادرسی آیین قانون مقررات طب  جرم وقوع از اطالع محض و به شوند
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 کشور قضایی مدیریت ارتیار در که است تصصصی ضابط نوع قضایی، یک پلیس .کنند می تسلیم محل دادسرا به آنرا وگزارش

 .اند دیده جرم وقوع از بعد اقدامات زمینه در را ویهه های آموزش که کادری باشند، با می

می استال  انقتالب  پیتروزی  از پتس  کارگزاران و انتظامی افراد و افسران از متشکل قضایی انقالب، پلیس شورای مصوبه موجب به

 شهرستتان  هتر  قضتایی  ماکور، پلتیس  قانون الیحه ماده طب  .نمود کار به آغاز) مدنی و کیفری احکام اجرای و ابالغ )مامورین

 .کند اجرا را قضایی مقامات دستورات بود مکلف و بوده محل شهربانی به وابسته

 اصتالحیه  برابتر  .یافتت  تغییتر  قضتایی  پلیس تشکیل قانون الیحه 2 ماده ، مفاد اصالح قضایی ضمن پلیس تشکیل قانون لیکن

 قتوه  نیتاز  متورد  نیتروی  است مکلف کشور وزارت .بود رواهد قضاییه قوه ارتیار در کشور وزارت طری  از قضایی جدید، پلیس

 رقترا  قضتاییه  قتوه  ارتیتار  در و جتدا  شتهربانی  از قضایی پلیس ".دهد قرار دادگستری ارتیار در قانون این حدود در را قضاییه

 ماکور افراد ساب  کمافی زیر مورد 1 ننمود، در مسئولیت سلب کلی طور به دادگستری ضابطین از الیحه این همچنین .گرفت

 :داد رواهد انجام است مقرر قوانین در که نحوی به را رود وظایف

 است نیاز اجرا و ابالغ مامورین و دادگستری ضابطین وظایف به که مادام -6

 انتظامی قوای از قضایی سپلی استمداد زمان در -2

 بزه وقوع محل در قضایی پلیس افراد یا افسران حضور عدم صورت در -6

 این در ماکور مامورین جرائم کلیه به" دارد می مقرر که الیحه 2 ماده طب  باشد می ذکر قابل مهم نکته این مبحث پایان و در

 " .دش رواهد رسیدگی دادگستری های دادگاه در کلی قواعد طب  قانون

 نیتروی  قتانون  بته  توجه با سرانجام .نماید می نفی را پلیس مامورین ارتکابی جرائم مورد در را نظامی دادگاه صالحیت ماده این

 .گردید ادغام انتظامی نیرویی در و منحل قضایی پلیس ا .ا . ج انتظامی

 

 قضایی پلیس وظایف

 بود. شده بینی یشپ ماموریت و وظیفه دونوع قضایی پلیس برای انقالب شورای

 قتوانین  و کیفتری  دادرستی  آئتین  قانون اول باب از دوم و اول فصل در که ترتیبی به دادگستری ضابطین به مربوط وظایف 1-

 .است شده شنارته ژاندارمری و شهربانی مامورین برای دیگر

 مقترر  اجترا  و ابالغ مامورین برای اصر قوانین موجب به که تکالیفی از است عبارت که قضایی کارگزاران به مربوط وظایف 2-

 .باشد می

 از اطتالع  محتض  بته  و شوند می مستقر دادسرا مراکز یا و ها کالنتری یا ها پاسگاه و ها قرارگاه در قضایی پلیس افراد و افسران

 متی  تسلیم حلم دادسرا به را آن گزارش و دارند می معمول الزم قوانین سایر و کیفری دادرسی آیین مقررات طب  جرم وقوع

 کته  جترم  وقوع از بعد دوران به شود می مربوط او ندارند، وظیفه مدارله ح  نشده واقق جرمی که زمانی تا قضایی پلیس .کند

 قضتایی  پلتیس  بعهتده  قضتایی  اوراق ابتالغ  و تحقیقتات  انجام متهم فرار از جلوگیری آن عالئم و آ ار حفظ و جرم کشف شامل

 باشد میمعمول 
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  قضایی ضابط عنوان هب پلیس نهاد

 قضتایی  تشتکیالت  کته  هایی سیستم دادستان )در نظر زیر که تصصصی حال عین در و اداری، انتظامی است نهادی پلیس نهاد

 و فنتی  و جترایم جنتایی، اقتصتادی، مالیتاتی     مهم، نظیتر  جرایم تعقیب و کشف وظایف است( دادگاه و دادسرا از متشکل ها آن

اهتداف،   و وظتایف  نظتر  از بصتواهیم  اگتر  و است دار عهده را قضایی تصمیمات و احکام اجرای و مجرمین دستگیری و شناسایی

 بیشتر که گردد می اطالق وظایفی به عمل در اداری پلیس وظایف:گفت دهیم، باید انجام اداری و قضایی پلیس بین ای مقایسه

 جرم وقوع از عمومی، پیشگیری اماکن رانندگی، پروانه گارنامه، گواهینامه صدور چون اموری باشد، نظیر داشته ردماتی جنبه

 پلتیس  را پلتیس  نوع این .گیرد می صورت تممینیداقدامات  و امنیتی تدابیر اتصاذ با که عمومی نظم مصل و اغتشاش عوامل و

 وقتوع  از قبل به ربوطم زمانی از لحاظ است و تممینی امر یک ماهیتا آن وظایف زیرا گویند؛ می نیز تممین یا انتظامی، احتیاطی

 دستتگیری  و جترم، تعقیتب   کشتف  نظیتر  اقتداماتی  و شتود  متی  شروع جرم وقوع از بعد قضایی پلیس وظیفه باشد، اما می جرم

 قتانون، انجتام متی    حسب بر را مزبور مقام بعدی دستورات اجرای و ذیصالح قضایی مقام به ها آن تحویل و مجرمین و متهمین

 (. 1392:9تبار،  حاجی(دهد 

 هتای  آمتوزش  هتا  آن از بسیاری و کرده پیدا افزایش اسالمی انقالب از بعد ایران قانون در قضایی ضابطان تعداد اینکه به توجه با

 متتهم( در  از تتممین  ارا جز به( اقدام هرگونه انجام بر مبنی تام صالحیت اند، تفویض ندیده قضایی مقام نظر تحت نیز را الزم

 را هراقتدامی  بهانته  این با و فراهم قدرت از را ها آن استفاده سوء زمینه تواند قضایی، می مقام ارلهمد از قبل مشهود جرم مورد

 ضتابطین  بته  2 و 1 کیفتری  دادگاههتای  تشتکیل  قتانون  26 ماده ذیل تبصره این، طب  از باالتر حتی و بدانند مجاز رود برای

 :نمایند معرفی کیفری دادگاههای به را تهمجرم، م اعالم ضمن توانند می که است شده داده ارتیار قضایی

 استم  باب در او اظهار به اطمینان توان نمی و نیست معین او اقامت محل و شده دستگیر جرم ارتکاب حین در مرتکب هرگاه .6

 .نمود حاصل او اقامت محل و

 رود ارتکاب عمل آ ار که رود یم احتمال و است حد یا دیه یا قصاص یا حبس مجازات مستلزم مرتکب عمل صورتی که در .2 

 ( 1392مصوب کیفری دادرسی ائین 15 ماده طب (کند فرار یا نماید معدوم را

 دادرستی  آیتین  قتانون  در است، مثالً نموده بیان را ها آن حکم فقط و نکرده تعریف را مفاهیم از برری قانونگاار اینکه به مضافا

 داده افتزایش  را هتا  آن و رفتته  جرم این مصادی  سراغ به فقط و است نگردیده ارائه مشهود جرم از تعریفی گاار کیفری، قانون

 .بگیرند ر قرا تهدید مورد شهروندان حقوق و آزادی گردد می باعث امر این نتیجه که است

 

  انتظامی نیروی از قضایی پلیس تفکیک ضرورت

 که اقداماتی شد، همه واقق جرم وقتی یعنی شود؛ می متجلی قضایی پلیس قالب در انتظامی نیروی کارکنان مهم وظیفه امروزه

 نیتروی  کارکنتان  وظتایف  از کلتی  بندی دسته یک به که حال .آید درمی اجرا مرحله باشد، به انتظامی نیروی پلیس به مربوط

 ریر؟ یا است شده اعمال ناجا کارکنان درباره بندی دسته این آیا که رسیم می نکته این بردیم، به پی انتظامی

 نمتی  قضتایی  پلتیس  امور به وجه هیچ به و مشغول هستنند اداری پلیس وظایف به ناجا کارکنان از بعضی حاضر، فقط حال در

 امتور  در که کارکنانی که معنی بدین .پردازند می قضایی پلیس امور به هم و هستند اداری پلیس آنان، هم از برری اما .پردازند

 پلیس پردازند، کار می استحفاظی حوزه در زنی گشت به که مشغول هستند، هنگامی وظیفه مانجا به پاسگاهها ویهه انتظامی، به

 دیگر، ماهیتت  عبارت به .است آنان عهده بر قضایی پلیس کنند، وظایف می بررورد جرم با که وقتی و دهند می انجام را اداری
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 مقتام  مربوط، به رئیس و فرمانده از نیز آنان قانونی آمردلیل،  همین به و شود می تبدیل قضایی اداری، به پلیس از آنان وظیفه

 (. 1386:28وندتویسرکانی،  کولی(است ایران در دادگستری ضابطین فرد به منحصر ویهگیهای از این و یابد می تغییر قضایی

 چته  کته  ایتن  یتین تب برای و شوند نمی محسوب قضایی انتظامی، پلیس نیروی کارکنان همه ماکور، قطعا استدالل به توجه با

 .است شده اشاره ناجا قانون 4 ماده هشتم شوند، دربند می محسوب قضایی پلیس کسانی

 

  قضایی دستگاه در قضایی پلیس ضرورت

 و سوئیس چون کشورهایی تجربه مانند به قضایی عدالت وتحق  منصفانه دادرسی سارتن برقرار منظور به ایران قضایی دستگاه

 تستریق  باعتث  تصصصتی  پلیس این وجود .است تصصصی پلیس نیازمند باشند می دنیا در موف  حقوقی نظام دارای که فرانسه

 یتک  از قتوانین  پیچیدگی به توجه با امروزه زیرا گردد می مجرمان یا مجرم دادن قرار تعقیب و تحت جرم دالیل آوری درجمق

 هتم  امتوراتی  بترای  را قضتایی  حقوقی مسائل به آشنا ان ممموران توان نمی دیگر سوی از مردم آبروی و جان، مال اهمیت و سو

 گمارد. متهمان یا مجرمان جرایم تعقیب و تحقی  چون

 .شود گماشته مهم کار این به قضایی حقوقی مسائل به آشنا و متصصو نیروهای از مندی ه بهر با سارتاری است الزم بنابراین

 واقتق  تاکیتد  متورد  ها آن به الزم تعلیمات و ارائه العموم مدعی توسط پلیس آموزش ضرورت هم کیفری دادرسی آیین در حتی

 حقتوقی  مستائل  بتا  آشنایی مقداری پلیس باید دهد بدهد پلیس به را الزم تعلیمات دادستان اینکه برای راستا این در شده، لاا

 متی  طی را فرایند یک شورهاک سایر و ایران در قضایی مراجق و دادگاهها های تصمیم که است این هم آن دلیل و باشد قضایی

 و شتود  متی  مطترح  پلتیس  اداره در ابتدا کیفری پرونده یک بلکه شود نمی گرفته ناگهانی تصمیمی و دفعی طور به یعنی کند

اصتل،   رایجیتان (شتود  متی  مطترح  کشور عالی دیوان در نهایت در و نظر تجدید و بدوی ه های دادگا در بعد و دادسرا در سپس

1394:22 .) 

 در کته  های پرونده بنابراین .شود می گفته گیری تصمیم فرایند آن به تصصصی قضایی ادبیات در که است روندی این قواق در

بتازجویی،   هتای  برگته  و اوراق از زیتادی  مجموعه از گاشته در که است های پرونده شود می مطرح کشور عالی دیوان یا دادگاه

 آن در کته  استت  مهتم  بستیار  بنابراین .گیرد می تصمیم مستندات اوراق آن اساس بر نیز دادگاه قاضی و شده ایجاد ...و تحقی 

 شتک  بتدون  .انتد  گردیده منعکس چگونه پاسصها و اند شده مطرح چطور سؤاالت و شده نوشته چیزی بازجویی، چه های برگه

 واقق در ولی دارد هم عمل میدان قاضی البته .است پرونده محتویات دهد می حکم ها آن به استناد با نهایت، قاضی در که آنچه

 موارد برری در که دارد امکان البته .کند می پیدا را رود سرنوشت و شود می گماشته آن بنای سنگ و شالوده ابتدا در پرونده

 هتا  پرونتده  که شرایطی در بصصوص .است گونه این به موارد اکثر در و عموم طور به اما باشد دیگر ای گونه به وضعیت استثناء

 و شتاکی  سرنوشتت  شود می تدوین پرونده یک صفحات در که مطالبی آن بنابراین .باشند داشته کم فرصت قضات و باشد زیاد

 (. 6881392تبار،  حاجی(کند  می تعیین را متهم

 طترف  از .دهتد  انجتام  را کتار  این باشد می حقوقی تحصیالت دارای که متصصو و دیده پلیس، آموزش است ضروری بنابراین

 رایجیتان (کنتد  ابتالغ  را دستتوراتش  مشتکلی  بتدون  بتوانتد  قتوه  ایتن  کته  باشتد  قضتائیه  قوه به وابسته باید ماکور پلیس یگرد

 (.822 1394اصل،

 ای الیحه ارائه و قضایی پلیس تمسیس به نسبت را الزام این توسعه پنجم برنامه قانون 211 ماده مسمله این راستای در واقق در

 .ندارد وجود راصی نگرانی جای رسد می نظر به الیحه ارائه و تنظیم صورت در راینبناب .است داشته ملزم
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  تعقیب امر کردن تخصصی لزوم و جرایم پیچیدگی

 عتدم  و بشتر  رتدمت  در فنون و علوم گرفتن ارتیار در و آدمی حیات عرصه در تکنولوژی و علم روزافزون پیشرفت به توجه با

کننتد،   متی  عمتل  ای حرفه رود مجرمانه اعمال در و هستند ای حرفه غالباً که بزهکارانی یسو از تکنولوژی از صحیح استفاده

 مستائل  از آگتاهی  و الزم هتای  آمتوزش  بتا  همتراه  روز تکنولوژی به شدن مجهز با امور متولیان و کاشف ممموران دارد ضرورت

 هتای  آمتوزش  ارائته  در مربوطته  نیروهتای  است مالز و کنند آماده مجرمان با مقابله برای را کیفری، رود رصوص به و حقوقی

 باقری(گیرد  صورت مقتدر، مجهز، ومتصصو پلیسی توسط مجرمان امرتعقیب و باشند جلوتر جامعه واقعیات از پلیسی و علمی

 (.  6981388نهاد، 

 

  عدالت اجرای در تسریع

 آن نتام  بتا  و شده ریصته ها مهم رون آرزوی این به رسیدن وبرای است بوده دوران همه در بشر آرزوی مهمترین عدالت اجرای

 نمود در بویهه اسالم .است حقیقت این گویای تاریخ بررسی گردیده که برپا ها عام قتل آن با ستیز برای و گرفته شکل ها جنگ

 .است نهاده بشر راه فرا را گان اسوه بهترین و برترین و است عدالت فطری نماد آن تشیق

 مراحتل  در تستریق  جهتت  از قضتایی  پلتیس  احیای لزوم نظری مبانی از یکی عنوان به عدالت اجرای در تسریق مبحث این در

 معطتل  و رستیدگی  وقتت  شتدن  طوالنی .است بوده مدنظر قانونی مقررات رعایت با همراه سریق اجرای و حکم رسیدگی صدور

 بتر  دادرستی  اطالته  نهایتتا  و رستیدگی  روند بودن کند و قرارها تحت زندانی افراد قضایی، بالتکلیفی مراجق در ها پرونده ماندن

 و مردمتی  حرکتت  یتک  با که ما اسالمی جامعه جامعه، رصوصا یک در .است بوده قضایی جامعه یک سازنده سیاستهای رالف

 حتوه ن بته  و پلیستی  قضتایی  رتدمات  از کته  دارند ح  مردم.اند نهاده بنیان و ریزی پی را اسالمی انقالب پایه و اساس همگانی

 صتد  در صتد  و حتمتی  طور به نتواند شاید چه اگر قضایی پلیس نهاد تشکیل .شوند مند بهره ولزوم نیاز صورت در آن شایسته

 بته  آن افراد بودن متصصو به توجه با اما کند حل را قضایی تشکیالت آن تبق به و انتظامی دوایر در موجود فعلی نواقو تمام

 و عتدالت  رواهان که عدلیه دستگاه از مردم انتظارات بر ,روز تکنولوژی و فنی تجهیزات به بودن مسلط و پلیسی قضایی دانش

 در مهمی بسیار نقش کشور قضایی تشکیالت در قضایی پلیس وحضور پوشید رواهد عمل جامعه باشد می آن اجرای در تسریق

 از و دادرسی مرحله در کافی تصمیمات از متهم بودن دارا و کیفری عدالت تحق  برای .دارد بر در , دادرسی اوقات کردن کوتاه

 اجترای  جهتت  قضایی دستگاه شایسته و روب ضابط یک شآن در که وظایفی تمامی و عدالت این اجرای در تسریق دیگر سوی

 (.1386:20تویسرکانی،  وند کولی(است  اجتناب ناپایر امری قضایی پلیس نهاد ایجاد ضرورت باشد می ذیصالح مقامات اوامر

 

 احکام اجرای روند در قضایی پلیس ضرورت جهات

 پلتیس  و استت  شتده  نهتاده  قضتایی  دستگاه عهده بر قضایی عدالت اجرای و مجرم با جرم، مقابله از پیشگیری ایران حقوق در

 انجتام  و کیفتری  پرونتدههای  تشتکیل  جریتان  در کننتدهای  تعیتین  بستیار  نقتش  قضتایی  دستتگاه  عنتوان بتازوان   بته  قضایی

 مرحلته  تتا  جترم  وقتوع  زمتانی  فاصتله  در .میشتود  ظتاهر  جرم وقوع از بعد همواره پلیس نقش .دارند عهده بر قدماتیتحقیقاتم

 از بصشتی  عنتوان  به قضایی پلیس و میگردد برقرار ارگانیکی رابطه قضایی دستگاه و پلیس آن، میان کامل اجرای و صدورحکم

 تحقیت   و کشف، تعقیتب  چون مهمی وظایف مراجق قضایی و دادسرا امر تحت و درگیرند اتهامی پرونده با عدالتکیفری دستگاه

 (. 6681393محمدی، (مینمایند  ایفاء را احکامصادره مقتدرانه اجرای و قضایی اوراق جرایم، ابالغ
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  قضایی پلیس عملکرد پرتو در متهمان حقوق تضییع از جلوگیری

حقتوقی،   صترفاً  موضتوع  یک لحاظ به که هستیم متهمانی یا متهم زداشتبا شاهد انتظامی، گاه مراجق از ارسالی های پرونده در

 ارجتاع  در بعضتاً  یا شوند می هستند، نگهداری الزمه رفاهی امکانات فاقد غالباً که انتظامی مراجق های بازداشتگاه در ها ساعت

 داده وی احضار دستور که متهمی و دکنن می اقدام قضایی مقام دستور رالف بر که شود می دیده انتظامی مراجق به ها پرونده

 راعتی (کنند  می ذکر قضایی مقام منظور از آگاهی و اطالع عدم را آن بهانه و نمایند می بازداشت حتی و دستگیر را است شده

 (. 1393:118دیزج، 

 ظترف  باید قضایی مقام باشد وی متوجه اتهامی احضار، اگر محض به متهم .است تممین قرار متهمین، صدور حقوق دیگراز یکی

 پرونتده  که مواقق از بعضی در .شود می متهم آزادی به منجر ها تممین قرار از بعضی که کند صادر تممین قرار برایش ساعت 24

 را شصو شود می رواسته انتظامی مرجق از که هنگامی و باشد آزاد شصو است گردد، ممکن می ارائه احکام اجرای واحد به

 بتار  یک ما که شوند می مدعی کار این علت درباره و دهند نمی نشان وی جلب و دستگیری به رغبتی اًنماید، بعض مجدداحضار

 باشتد  متی  این دهنده نشان آنان ناحیه از امر این اعالم که .کردید آزاد را متهم ولی ایم داده مرجه آن وتحویل رادستگیر متهم

 ایتن  رادر وکتافی  الزمه تصصصهای که گیرد صورت پلیسی توسط دبای ومتهمین مجرمان امورات دیگر و تعقیب، دستگیری که

 مجتری  عنوان به قضایی پلیس .شود آزاد و یقه سپردن با قانون برابر تواند می جرمی هر مرتکب که باشند ومطلق داشته زمینه

 به را دقت نهایت قضایی قاورا و احکام احضار، جلب، ابالغ رصوص در داشت رواهد وظیفه قانون برابر قضایی دستورات و اوامر

 کتولی (کنتد   جلوگیری متهمان حقوق تضییق از و نماید اقدام و عمل بیطرفانه وظیفه انجام در قضایی مقام مانند و آورده عمل

 (. 1386:20تویسرکانی،  وند

 

  عدالت اجرای در تسریع و دادرسی اطاله از جلوگیری و قضایی پلیس

 عنوان به عدالت اجرای در تسریق .است داده قرار بشر راه فرا را الگوها و برترین و است دالتع فطری نماد تشیق ویهه به و اسالم

 بتا  همتراه  آن اجترای  و حکتم  رسیدگی، صتدور  مراحل در تسریق باعث که است قضایی پلیس احیای لزوم نظری مبانی از یکی

 نظتارت  و گتردد، راهنمتایی   تشکیل الزم های مهارت و ، تجهیزات امکانات با قضایی پلیس شود؛ اگر می قانونی مقررات رعایت

 .استت  متتهم  و جترم  ادله نگهداری و حفظ مقررات به آشنا رود قضایی پلیس که چرا رسید؛ رواهد حداقل به قضایی مقامات

 و گتاه داد بتین  طترفین  همراه به پرونده بار چندین که نیست نیازی باشد، دیگر کیفری امر در رود وظیفه به آشنا پلیس وقتی

 (. 1394:25اصل،  رایجیان(شود  می برروردار بیشتری دقت و سرعت از نیز کار و باشد آمد و رفت در ها کالنتری

 

 قضا دستگاه پرتوان قضایی، بازوی پلیس

 و فتردی  حقتوق  پشتتیبان  کته  مستتقل  استت  ای قتوه  قضاییه ایران، قوه اسالمی جمهوری اساسی قانون 156 اصل موجب به

 و مجرمتان  تعزیتر  و تعقیتب، مجتازات   و جرم کشف همچون وظایفی دار عهده و عدالت به بصشیدن تحق  ئولمس و اجتماعی

 .است مجرمان اصالح و جرم وقوع از پیشگیری برای مناسب اقدام و اسالم جزایی مدون مقررات و حدود اجرای

 استت  ایتن  کند می رودنمایی اصل این در که بارزی نکته » مستقل قوه « قوه یک آیا که اینجاست سصن .است شده شنارته

 مجریه قوه امر تحت که باشد نیرویی به وابسته اجرایی لحاظ از تواند است، می جرم کشف آن وظیفه که مستقل قضاییه قوه که

 چیست؟ نیرو این باشد، تکلیف مجریه قوه و قضاییه قوه منویات بین تعارضی که آنجا و است؟
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 جهتت  دولتت  بته  را قضتایی  پلتیس  تشکیل الیحه قضاییه قوه در مسئولیتش نصست های ماه در یالریجان آملی صادق ...ا آیت

 ودر دانستته  اساستی  قتانون  رتالف  بتر  را آن در مندرج موارد هایی اجتهاد به بنا ساب  دولت ولی کرد تقدیمنظر واعالم بررسی

 :داشت اظهار که گردید 1392 اسفند در ائیهقض قوه رئیس انتقاد موجب امر این که نمود آن بایگانی به مبادرت نهایت

 براحتی و نمود قطق را قضایی دستگاه بازوی و دست توان می چگونه .است قضاییه قوه نیازهای از یکی قضایی پلیس اندازی راه

 توقتق  ییقضا دستگاه از ولی نمود نظر صرف بهشتی دکتر ...ا آیت مظلوم شهید صالح فرزند عنوان به قضایی پلیس تشکیالت از

 و دولتت  هتای  ماموریتت  از یکتی  کارهتا  کتردن  تصصصتی  که پایرفت بایست می داشت را الهی حدود و احکام مناسب اجرای

 .گتردد  متی  جامعته  و شهروندان حقوق تضییق و دادرسی اطاله از جلوگیری و رسیدگی سطح ارتقای موجب که است حاکمیت

 بتا  نیترو  ایتن  همدلی و تعامل سایه در و است قضایی دستگاه توانمند یبازو حقیقت در که قضایی پلیس احیای با است بدیهی

 6ایتران، آذزمتاه،    حقتوقی  روزنامته (بتود   رواهیم جامعه انتظارات شدن برآورده و عدالت شایسته اجرای شاهد قضایی دستگاه

1394:) 

 

  قضایی پلیس تشکیل الیحه مخالفان و موافقان دالئل

  موافقان نظرات

 قتوه  به ها سازمان برری بدون وابسته زیرا است بهتر بسیار کند حفظ را استقاللش بتواند بیشتر چه هر ضائیهق قوه شک بدون

 ومفیتد  مطلتوب  قطق طور به هستند وضروری مناسب قضائیه قوه استقال برای که یی سارتارها و ها سازمان تاسیس یا قضائیه

 قضتاییه  قتوه  روی فرا مشکالت بیشتر که اند شده مدعی ماکور الیحه موافقان .است قضایی پلیس ها سازمان این از یکی است

 ضتابطین  کتار  حاف از ناشی قضایی تصمیمات اجرایی یا قضایی اوراق ابالغ ویا متهم جلب یا و احضار با مقدماتی تحقیقات در

 سیستم انحالل با و است یانتظام قوای ضعیف عملکرد از ناشی و اطاله دادرسی بوده رود وظایف شرح نگرفتن جدی واقق ودر

 واحضار قضایی اوراق ابالغ امر بلکه نگردید حل موصوف مشکل تنها انتظامی، نه نیروی به آن ارتیارات تفویض و قضایی پلیس

 پلتیس  انحتالل  بتا  .نیستت  ضابطین مفید کاری روند بر اعتمادی و شده عمل ضعیف مقدماتی تحقیقات حتی و متهم جلب ویا

 گردیتده  عدیده مشکالت با تشکیالت قضایی شدن درگیر به عامل، منجر سیستم ظهور و محاکمه شدن یتصصص غیر و قضایی

 (. 1393:125دیزج،  راعی(است 

 الیحته  این موافقان و است بوده فوق نیاز اساس بر نیز الیحه این تقدیم و نیست قضایی پلیس یک وجودی رالء جز الیحه این

 همتین  در .باشتد  متی  حرکتت  حتال  در شدن تصصصی و سوی سمت به ایران قضایی ستمسی کاری روند شدند مدعی دفاع در

 کته  مشکالتی .گردد انجام دارند توامان را قاضی و علم پلیسی اطالعات که متصصو افرادی توسط تحقیقات است الزم شرایط

 :از عبارتند است نموده درگیر قضایی رسیدگی جهت از اکنون هم را قضائیه قوه

 

 قضایی محاکم در قضایی پلیس وجودی خالء از اشین مشکالت

 .ها زندان در جمعیت تراکم افزایش و قضایی محاکم در اقدام دست در های پرونده تشکیل ازدیاد پدیده ظهور -6

 هتا  پرونده ازدیاد که .شود می دادسراها به ها پرونده ازدیاد به منجر که تحقیقات تکمیل در انتظامی قوای مشارکت عدم -2

 رغتم  را هتا  زنتدان  در جمعیت تراکم موجبات و گردد سلب دادسرا قضاوت از قضایی رسیدگی در شایسته دقت گردد یم باعث
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 و یتا  قضتایی  اوراق ابتالغ  نحتوه  در آنتان  العمل عکس که شده منجر انتظامی قوای دلسردی به موضوع این اینکه به مضافا بزند

 .است امر همین بیانگر متهم جلب ویا احضار

 بتا  کته  استت  قضتایی  اوراق موقق و به صحیح ابالغ عدم قضایی سیستم فعلی معضل بزرگترین و شاید مهم موارد از یکی -6

 در کتافی  و آمتوزش  ضتابطان، تصصتو   رسد می نظر به مورد این در انتظامی نیروی سوی از شده انجام فعالیت نحوه به توجه

 . است ممکن غیر حدودی تا نیز قضایی تصمیمات صحیح اجرای و ندارند اوراق ابالغ نحوه

 مکلف موارد بعضی در و بازپرس یافته توسعه بسیار راص موارد بازپرس، در وظایف جدید کیفری دادرسی آئین قانون در -0

 رده متاموران  به را موضوعات ارجاع ارتیار و امکان قانونگاار که جایی در اما کند درالت قضایا از بعضی تحقی  در شصصا است

 .باشند داشته و آموزشی بدنی، ذهنی آمادگی و بوده دیده آموزش باید ماموران این که است بدیهی ردهک محول پائین

 ارکتان  مهمتترین  که احکام واجرای تعقیب، ابالغ امر در دیده آموزش و متصصو قضایی پلیس از انتظامی پلیس تفکیک -6

 توجه باب از آن واسطه به چون.باشد می انکار قابل رغی ضرورتی دهد می تشکیل را حقوقی و کیفری از اعم قضایی پرونده یک

 .گردد می حفظ بیشتر شاکی و متهم انسانی وحیثیت معنویات، کرامت به

 عملیاتی، صعب مناط  در ردمتی های تجربه آوردن بدست درراستای دیگر های استان به انتظامی ماموان وانتقاالت نقل -6

 .آورد می فراهم را ها پرونده پیگیری روند در کندی یا وقفه موجبات که المعیشه

 ایتن  در مطروحته  های پرونده تمامی ناچار دادسرا سیستم به تر جوان قضاوت و هدایت محاکم شعب از تعدادی انحالل با -6

 .است شده دادرسی و اطاله رسیدگی فرآیند شدن طوالنی به منجر که هدایت دادگاهها شعب دیگر به محاکم شعب

 و دارند توامان را قاضی علم و پلیس اطالعات که هستند افرادی قضایی پلیس ماموران دنیا موف  حقوقی های سیستم در -8

 .باشد می تشکیالت این محاسن از که است شده گرفته نظر در ها آن برای نیز و یقه با متهم کردن آزاد مثل ارتیاراتی البته

 تالش و انقالب های دستاورد و مردم نوامیس و ن، مالجا از انتظامی پلیس حراست است الزم بحث این پایان در چه اگر -9

 فعلتی  عملکرد رصوص در ما اشاره ولی گردد واقق شکرت و تقدیر مورد رود جای در و نشود گرفته نادیده ایشان فرسای طاقت

 از پس لبتها و تقدیمی الیحه تصویب در اسالمی شورای مجلس رصوصا مملکتی عالی مسئولین و امر متولیان نیرو، توجه این

 زیبنده و شایسته که نحوی به آن اصالح

 (6690ماه  دی 6662 یکم، شماره و بیست ایران، سال حقوقی )روزنامه باشد میاست،  قضایی دستگاه و پلیس

 

  مخالفان نظرات 

 استالمی  یشتورا  مجلتس  نماینتدگان  کارشناستی  مقاله در ها آن بارزترین که قضایی پلیس احیای با مصالفان دالیل ترین مهم

 :است زیر قرار به شد منتشر 1393پاییز حقوقی روزنامه

 اداره ستکان  و استت  مجریه قوه از جزئی پلیس 1369 آذر 27 مصوب انتظامی نیروی تمسیس قانون به عنایت با ایران در -6

 به رهبری معظم اممق تفویضی ارتیارات دلیل به وجود این با .است رهبری دست در الاکر فوق قانون و اساسی قانون طب  آن

 در پاسخ ارا امکان گردیده، لاا تلقی انتظامی نیروی ارتیارات و وظایف از بصشی مسئول کشور وزیر) کشور وزارت( مجریه قوه

 .است )سؤال، تاکر، استیضاح( فراهم قانونی فرایندهای
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 قضاییه قوه این از پاسخ ارا کانام که است چنان اسالمی جمهوری اساسی قانون در قضاییه قوه جایگاه و سارتار کیفیت -2

 قضتاییه  قوه اساس این بر .ندارد وجود باشد آن تبعات پایرش و پاسصگویی به الزام موجبات که ترتیبی به یعنی مؤ ری نحو به

 .نیست پاسصگویی به و ملزم استنطاق قابل داراست که ارتیاراتی و وظایف مقدار همین مقابل در

 اجرای موجبات تواند می اگرچه قضاییه قوه به) تصصصی پلیس مقابل در( رصوصی پلیس تمسیس ارتیار تفویض و احاله -6

 اقتدار و ارتیارات مقابل در که باشد می مرجعی به قدرت تفویض عمل در آورد، اما را فراهم قضایی نواهی و اوامر تر سریق و بهتر

 کثیتری  و جان، مال، امنیت، آزادی با قضایی امور در ویهه به پلیس اینکه به توجه با لاا .نیست مسئول و پرسش مکتسبه، قابل

 وظیفته  انجتام  به پاسصگو سارتاری با معین جایگاهی دارای که است ضروری دارد ارتباط شهروندان حیاتی های ارزش از دیگر

 یعنتی  آن ستنتی  کارکنان پاسصگویی به الزام جهت مؤ ری و مناسب هنوز سارتار قضاییه قوه در که است آن حقیقت .بپردازد

 قضاییه، امکان قوه به رصوصی پلیس تمسیس ارتیارات احاله با که داشت انتظار توان می چگونه .ندارد وجود قضات و کارمندان

 گردد؟ فراهم نیرو این عملکرد به نسبت قوه آن پاسصگویی

 نیروی از بصشی تجهیز و تربیت و یکسو از آن کلی سارتار در پلیس فعالیت استمرار ضرورت بر تمکید ضمن ترتیب بدین -0

 استت  ذکتر  قضایی، قابل پلیس تشکیل قانونی الیحه دیگر، دررصوص سوی از قضایی امور در متصصو پلیس عنوان به پلیس

 تصصصتی  پلتیس  تمستیس  کیفیتت  است اساسی، ضروری قانون دهم و یکصد اصل با الیحه این مغایرت شائبه از نظر صرف که

 نیز تصصصی پلیس چنین برابر در شهروندان حقوق تبیین متضمن که مفصل لوایح در ...و تشکیالتقضایی، وظایف، ارتیارات، 

 .گیرد قرار توجه باشد، مورد

 و تمستیس  کیفیت در را قضائیه تصویب، قوه صورت در که است مجمل و ساده چنان قضایی پلیس تشکیل قانونی الیحه -6

وظتایف، ارتیتارات، تشتکیالت،     جزئیتات  متضمن که ترتیبی به الیحه ینا تفصیل اهمیت .سازد می الید مبسوط آن دهی شکل

 را تتر  دقیت   اظهتارنظر  کاستته، امکتان   آن ابهام از حداقل که است آن باشد، در قانون در ... و پلیس مقابل در شهروندان حقوق

 .نماید فراهم

 و مجرمان و متهمان شدن مصفی و رارف از جرم، جلوگیری دالیل و آ ار کشف، حفظ:از است عبارت قضایی پلیس وظایف -6

 از پیشتگیری  یعنتی  اریتر  وظیفه جز جرم به وقوع از پیشگیری و قضایی تصمیمات و احکام اوراق، اجرای تحقیقات، ابالغ انجام

 بترای  کیفتری  دادرستی  آیتین  قانون 28ماده  در که است همان عینًا بحث مورد پلیس برای شده احصا وظایف سایر جرم وقوع

 پلیس تشکیل که» دارد مقرر می 92 سال پیشنهادی الیحه 4 این، تبصره از گاشته .است شده بینی پیش دادگستری ضابطین

 انجتام  مقتررات  مطتاب   الستاب   فتی  کما موظفند ها آن و نیست سایرضابطین و انتظامی نیروی ضابطیت صالحیت نافی قضایی

 فعلتی  ضتابطین  کته  باشد بنا اگر .دهد می جلوه بیهوده کاری و معنا بی را قضایی پلیس تشکیل موارد این جمق .«نمایند وظیفه

 رواهتد  معنتایی  چته  قضتایی  پلیس تشکیل دیگر است کرده احصا پیشنهادی الیحه که باشند وظایفی ادای به موظف کماکان

 امتر  شتدن  تصصصی به استناد با فعلی و ضابطین آمد نصواهد پیش واحد وظیفه ایفای در موازات و تدارل عمل در آیا داشت؟

 نصواهند نمود؟ ارجاع و احاله قضایی پلیس به را رود وظایف ضابطیت

 تقویتت  متضتمن  و اساستی  قانون اصول بر منطب  باید سیاسی اداری مراجق قدرت تقویت اصطالح وبه ارتیارات توسعه -6

 فتراهم  را شتهروندان  حقتوق  نقض و هاستفاد سوء موجبات گرنه و باشند نیز قوا آن پاسصگویی به تکلیف توسعه و نظارتی قوای

 .:رسد می نظر به توجیه غیرقابل زیر دالیل بر تکیه با قضایی پلیس تشکیل الیحه تصویب رالصه طور و به آورد رواهد

 172،  110،  60،  57 - اصل جمله از اساسی قانون بااصول مغایرت الف
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 توسعه چهارم برنامه اول سال پایان تا است موظف دولت دارد می عنوان که توسعه چهارم برنامه قانون 669ماده  با مغایریت ب

و نهادهتا،   هتا  سازمان تعداد از درصد بیست حداقل واگااری یا و حاف پیشنهاد اسالمی جمهوری فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی

 مجلتس  به تصویب جهت ار ضروری غیر های دستگاه انحالل و ادغام و ها بصش سایر به را ها آن نظایر و ها شرکت و موسسات

غیردولتتی،   عمتومی  دولتی، نهتاد  وزارتصانه، موسسه ایجاد ممنوعیت دارد می اعالم دیگر بصش در و کند تقدیم اسالمی شورای

 استالمی  شتورای  مجلتس  تصتویب  و وزیران هیات تایید با استثناء موارد در مگر مشابه عناوین با هایی دستگاه و دولتی شرکت

 .برسد

 .ها آن حقوق تضییق و مردم بالتکلیفی نهایت و در ها آن وظایف تدارل و موازی یالتتشک ایجاد پ

 و متصصو پلیس نیروی تربیت به بهتر توجه ضرورت ایران در حاضر شکل به پلیس کلی سارتار حفظ ضمن رسد می نظر به

 طریت   از تنها مهم این انجام .گیرد رقرا توجه مورد است دیگر تصصصهای انواع نیازمند رود بطن در که قضایی پلیس جمله از

 متورد  تفصتیل  به را تصصصی پلیس مسائل و فروع اصول اساسی قانون اصول رعایت با که قانونی .بود رواهد توجیه قابل قانون

 باشد. رالی گویی کلی و ابهام هرگونه از و دهد قرار حکم

 

  قضایی پلیس به جدید کیفری دادرسی آئین جدید قانون نگاه

استت،   مکلف موارد بعضی در بازپرس و یافته توسعه بسیار راص موارد در بازپرس وظایف کیفری دادرسی آیین جدید قانون در

 ماموران به را موضوعات ارجاع ارتیار و امکان قانونگاار که جایی در اما کند درالت قضایا از بعضی تحقی  در شصصا و مباشرتا

 .باشند داشته آموزشی و بدنی، ذهنی آمادگی و بوده دیده آموزش باید ماموران ینا که است بدیهی کرده محول پایین رده

 کار ها، تراکم دادگاه وقت تجدید آید، باعث می ساده بسیار موضوعی نظر به که قضایی اوراق در اشکال موضوع محققین نظر به

 و دعتوا  اصتحاب  برای سنگینی بسیار ضرر بنابراین شود؛ می ... و دعاوی و رسیدگی برای طوالنی بسیار اوراق ها، تعیین دادگاه

 .کند می ایجاد ها دادگاه

 افتراد ( انتظامی نیروی به را کار و بپردازد تحقی  به شصصا تواند نمی دادیار یا کیفری، بازپرس تحقیقات در که زمانی همچنین

 از تتازه  که جوانی ؛زیرا بود نصواهد دقی  و رستد کار نتیجه که است کند، بدیهی می واگاار) سرباز یا دار درجه از اعم وظیفه

 انجتام  را اش وظیفته  درستی به تواند ندارد، نمی آشنایی کیفری دادرسی آیین و جزا حقوق با و شده التحصیل فارغ دبیرستان

 بتار  چنتدین  بترای  دادگتاه  کته  شتود  می اولیه، باعث پرونده تنظیم در ها آگاهی عدم همین موارد از بسیاری در بنابراین دهد؛

 .نباشد ح  احقای به قادر باید که آنچنان نهایت در و شود وقت تجدید

 نیاز دادسراها در که مواردی یا و است نیاز مورد ها دادگاه رسیدگی مقدمه عنوان به که اموری کلیه برای بگوییم باید انتها در و

 مجلتس  در قضتایی  پلیس الیحه تصویب با که است امید .ردک دارند، استفاده کار در تصصو که افرادی از دارد، باید تحقی  به

 .باشیم قبلی قوانین های نقو و اشکاالت حاف و بیشتر چی هر عدالت شاهد

 

  گیری نتیجه

 و آگتاه  مردانی باید عدالت آن مجریان مجریان برومند و توانا دست به مگر گردید؛ نصواهد محق  و رواهد می عمل مرد عدالت

 .نماینتد  ایفا را عدالت مرد ستبر بازوان نقش باز چشمانی با و باشند کارآمد و کیفری، متصصو و حقوقی انشد به بصیر، مجهز

 با که بشری دارد؛ قرار بشر ردمت در علم و علم ردمت در آوری فن و است های لحظ صورت به علم پیشرفت امروز دنیای در
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 ادا جامعته  بته  را رتود  اوست، دین رل  به ردمت همان که ردا به ردمت عرصه در و گرفته ردمت به را علم بینا و باز چشم

 نتوانستته  هنتوز  متمسفانه اما شود؛ می انجام تصصصی و روز علم به مجهز و مدرن صورت به جامعه در امور عمده امروزه .نماید

 .نماییم اایف آل ایده و مطلوب نحو به قضایی امور زمینه در را رود است، وظیفه شایسته که طور آن ایم

اساستی،   قتانون  156 اصتل  توستعه، طبت    پتنجم  برنامه قانون 211 ماده اساس بر قضایی پلیس تشکیل به مقنن الزام از جدای

،  1392 مصتوب  کیفتری  دادرسی آیین قانون 32 و 28 مواد موجب به همچنین است. قضائیه قوه عهده به جرم تعقیب و کشف

و  امتورات  انجتام  از ای قتانونی، پتاره   مقتررات  و شرع موازین گرفتن نظر در با داده اجازه قاضی تحقی  یا دادستان به گاار قانون

 بتا  تصصصتی، آشتنا   نیرویتی  وجتود  مستلزم مهم تکالیف این انجام است بدیهی .کند محول دادگستری ضابطان به را تحقیقات

 احکام اجرای و مجرم، ابالغ نگهداری و قیبجرم، تع قضایی، کشف تحقیقات کار در که باشد می دیده و آموزش حقوقی مفاهیم

 های مهارت و امکانات، تجهیزات از استفاده انتظامی، با نیروی مسئولیت بار کاهش ضمن و نماید یاری را قضایی دستگاه قضایی

 .شود ها پرونده به رسیدگی کیفیت و سرعت، دقت افزایش سبب شده کسب

 صالحیت، نقش دارای مراجق دیگر همیاری و همکاری با تواند می که پلیسی باشد می قضایی پلیس همان تصصصی نیروی این

 .کند ایفا المللی بین امنیت حتی و دارلی امنیت و صلح ایجاد دررصوص را سزایی به

 نیتروی  رتبته  عتالی  مقامتات  و قضتات  با شده انجام های مصاحبه بررسی و گاشته تحقیقات بررسی و پهوهش این نتای  طب 

 :شود می بیان گونه این به حاضر تحقی  ای نت انتظامی

 :قضا پلیس احیای ضرورت دالیل

  پیشرفته تکنولوژی انواع به مسلط ای حرفه بزهکاران با مقابله و جرم، تعقیب کشف امر در قضا پلیس ضرورت -6

 با( عدالت اجرای راستای در قضایی دستگاه با همگام انتظامی نیروی طرف از شایسته و مطلوب نحو به ردمات ارائه عدم -2

 ) نیرو این متعدد های مسئولیت و قانونی وظایف قلمرو گستردگی به توجه

 از نستبی  حداقل اطالعات داشتن ضمن محوله امور به قضایی پلیس بودن واقف ضرورت و کیفری های پرونده حساسیت -6

 ) کیفری و )حقوقی قانونی موازین

 دیده بزه جرم، حقوق احضار، جلب، ابالغ، ادله همچون مقرراتی از تظامیان نیروی مامورین برری اطالعی بی یا توجهیبی -0

 بته  بارهتا  پرونتده  یتک  و شود انجام اشتباه یا ناقو صورت به قضایی مقام دستور که شود می سبب ممموران برری سوی از ...و

 متحمتل  حقتوقی  مسائل به ابطانض آشنایی عدم دلیل به شهروندی یا .گردد بدل و رد دادسرا و پلیس بین نشدن تکمیل دلیل

 .نماید برطرف را مشکالت این تواند می حوزه این در قضا پلیس ورود بنابر این، گردد می ناپایری جبران ضرر

  متهم حقوق تضییق و دادرسی اطاله زمینه ایجاد و زمینه این در عالی تحصیالت با متصصو نیروی نبود -6

 بتا  همچنتین  و انتظامی نیروی وجودی فلسفه با عالی تحصیالت با کارآمد و مجرب پلیس نیروی از استفاده مغایرت عدم -6

 دولت شدن حجم کم یا و اداری تشکیالت توسعه

 جامعه و شهروندان حقوق تضییق و دادرسی اطاله از جلوگیری و رسیدگی سطح ارتقای -6

 و حقتوقی  مستائل  بته  آگتاه  یتان مجر به قضایی الزم اقدامات کردن محول در قضایی مقام بیشتر رغبت و راطر اطمینان -8

  کیفری قوانین

  حاکمیت از جامعه واقعی انتظارات برآوردن و عدالت شایسته اجرای -9

 



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 666-666، صفحات 6046 بهار ،6 شماره ،8 دوره

666 

 

  انتقادات

 از بعضتی  حاضر، فقتط  حال در که است این است مطرح قضا پلیس زمینه در ایران قانون به محق  نظر از که ایرادهایی از یکی

 پلتیس  آنتان، هتم   از بررتی  اما .پردازند نمی قضایی پلیس امور به وجه هیچ به و شغولندم اداری پلیس وظایف به ناجا کارکنان

 انجتام  بته  پاسگاهها ویهه انتظامی، به امور در که کارکنانی که معنی بدین .پردازند می قضایی پلیس امور به هم و هستند اداری

 بتا  کته  وقتتی  و دهند می انجام را اداری پلیس د، کارپردازن می استحفاظی حوزه در زنی گشت به که مشغولند، هنگامی وظیفه

 قضتایی  اداری، به پلیس از آنان وظیفه دیگر، ماهیت عبارت است؛ به آنان عهده بر قضایی پلیس کنند، وظایف می بررورد جرم

 از ایتن  و یابتد  متی  تغییتر  قضتایی  مقتام  مربتوط، بته   رئتیس  و فرمانده از نیز آنان قانونی دلیل، آمر همین به و شود می تبدیل

انتظتامی،   نیتروی  کارکنان همه ماکور، قطعا استدالل به توجه با .است ایران در دادگستری ضابطین فرد به منحصر های ویهگی

 قانون 4 ماده هشتم بند شوند، به می محسوب قضایی پلیس کسانی چه که این تبیین برای و شوند نمی محسوب قضایی پلیس

 .کرد اشاره توان می ناجا

 حقیقتت، توستط   در شتود، امتا   متی  پردارتته  جرم وقوع از پیشگیری به آن در و است پلیس، اداری وظیفه ماهیتا ماده این رد

 نگارنده، ذکتر  عقیده به .آورند درمی اجرا مرحله به را قضایی پلیس جرم، وظیفه با بررورد صورت در که شود می انجام کسانی

 نویسی، صحیح قانون لحاظ است، از جرم وقوع از پس آنان حضور ضابط حیث از که وظایفی که قضا پلیس وظایف در موارد این

 .ندارد مطابقت آن محتوای با ماده صدر پس است آمده هشتم بند صدر در زیرا نیست؛

 کشتف  هویتت  تشصیو به مربوط امور انجام 9 بند(است  آن نهم بند رورد، مفاد می چشم به چهارم ماده در که دیگری نکته

 و شتود  پیدا بیابان در شصصی جسد اگر مثالً !است شده رارج او وظایف بپردازد، از آن به دقیقا باید ضابط که امور یم( اینجرا

 تعیین درباره یعنی دهد؛ انجام اقدامی گونه هیچ او، نباید وظایف از موضوع رروج دلیل کند، به بررورد آن با دادگستری ضابط

 طری  از باید موضوع شود این گفته است ممکن البته .کند نمی استفاده نیز آزمایشگاه جنایی زا و ندارد ای جسد، وظیفه هویت

 بته  پلتیس  اگتر  بود؟ رواهد وظیفه، چگونه مشهود، انجام جرایم در اما .گردد اقدام آن انجام به نسبت تا شود ابالغ قضایی مقام

 استتفاده  جترم، متورد   وقوع از پس و است جرم با ارتباط در نهم بند بعالوه، مفاد بکند؟ باید نداشت، چه دسترسی قضایی مقام

 بته  ربطتی  هشتتم، هتیچ   بند اولیه شقوق که حالی کرد، در رارج ضابطین وظایف از را آن توان می چگونه پس گیرد؛ می قرار

 .ندارد ضابط وظایف

 ضابط حاضر، کسانی حال در که شود می استنباط چهارم، چنین ماده از نهم بند همچنین و هشتم بند مفاد به عنایت با

 نداشته اشتغال نیز ها پاسگاه در اگرچه دهند؛ می انجام را ماکور بندهای در مندرج وظایف که شوند می محسوب دادگستری

 قضات، موضوع از تعدادی متمسفانه شود، اما می انجام ها پاسگاه و کالنتری در امور این اعظم قسمت هم هنوز البته .باشند

 یا و ها ارگان به را قضایی دستورات و ندارند اشراف آن به یا و اند برده یاد از را او معاونان و پاسگاه فرمانده بودن ضابط

 ندارند، ارجاع متهمان دستگیری یا و مدارك و دالیل آوری جمق و جرم کشف زمینه در ای وظیفه گونه هیچ که هایی قسمت

 .دهند می

 فقدان مدیریت سازمانی لحاظ دارد، از وجود قضایی پلیس با رابطه در کیفری قانون به نیز یگرید انتقاد محق  نظر از همچنین

 از ترکیبی ایران، نیرو یا نتظامی کیفری نظام در که توضیح این با .است ضابطین قضایی تشکیالتی مرجق در ابهام و متمرکز

 در که آنهائی ویهه به از مممورین برری .میباشد آن وظیفه ادهه از یکی تنها بودنش ضابط که است قضایی پلیس و اداری پلیس

 قضا پلیس یا ضابط وظایف به کنار آن در هم و میدهند انجام را پلیس اداری وظایف مشغولند، هم وظیفه انجام به پاسگاهها
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 مافوق، از دستورات انجام لحاظ به که شوند سردرگم می شان وظایف و مسئولیت تدارل دلیل به گاهی نیروها این و پردازند می

 قضایی؟ مقام یا و انتظامی و اداری مقام از .کنند تبعیت مرجق کدام
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