
 

 javadsalehi@pnu.ac.irدانشيار گروه حقوق دانشگاه پيام نور تهران، -1
 

 

 

 

دار پليس و كاركرد حقوقي آن در نظام عدالت كيفري لباس دوربين

 ايران

 1یجواد صالح

 

 چکیده

 ای از تکنولوژی مدرن در خدمت پليس در دادسرا است. استفاده از لباسدار، جلوهلباس دوربين

ونی پليس در مواجهه با مظنون و متهم واجد کارکردهایی است که در دار در بهبود انجام وظایف قاندوربين

دار پليس در نظام نظام حقوق کيفری ایران مغفول باقی مانده است. از این حيث، بررسی کارکرد لباس دوربين

منـابع  بر متکی کـاربردی و از نوع وهشعدالت کيفری ایران دارای اهميت، اصالت و نوآوری است. پژ

دار . سوال پژوهش این است که تاثير استفاده پليس از لباس دوربيناستروش توصيفی تحليلی  وای هکتابخان

دار پليس منجر به دهد که لباس دوربينهای پژوهش نشان میدر نظام عدالت کيفری ایران چيست؟ یافته

يفری محوله به وی، تقویت روابط پليس با مردم و تقویت ارزیابی مافوق از عملکرد پليس در تحقيقات ک

استفاده پليس از لباس  شود.های قضایی پليس در دادسرا مینظارت جامع دادستان و بهبود تنظيم گزارش

دار نوعی مستند کردن عملکرد وی است. ارزیابی مستقيم مافوق بر عملکرد پليس از طریق کنترل دوربين

گيرد. استفاده از دقيق بر اساس آنها صورت میگيری های ضبط شده از برخورد پليس با مردم و تصميمفيلم

که تطبيق گزارش با دار منتهی به دقت بيشتر ضابط دادگستری در تنظيم گزارش شود تا جاییلباس دوربين

 فيلم ضبط شده واجد تباین آشکار و فاحشی نباشد.
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 مقدمه

وثر دار، یکی از تحوالت جدید پليس در بهبود عملکرد قانونی و از سازکارهای ماستفاده از لباس دوربين

بر این اساس لباس  .(Lawshe and et al., 2019: 78) در کاهش سوءاستفاده وی از قدرت است

های ری برای انجام ماموریتابزارهای در خدمت پليس در مقام ضابط دادگست دار، یکی از بهتریندوربين

به  نزد مردم محوله از سوی نظام عدالت کيفری است. کمااینکه استفاده پليس از این تکنولوژی و مقبوليت آن

دار، قابليت چراکه لباس دوربين. (Miethe and et al., 2019: 16) اعتقاد برخی، مرهون مزایای آن است

طرف، با استفاده از با مردم را در تمام لحظات دارد. از یکضبط صوت، فيلم و عکس لحظات مواجهه پليس 

های پليس با شهود و قربانيان جرم در صحنه جرم حاصل این تکنولوژی، دالیل بصری صحنه جرم و مصاحبه

دیگر، استفاده از این لباس منجر به شفافيت عملکرد ضابط دادگستری، اعتماد مردم به پليس شود. از طرفمی

 مان انجامزیات عليه پليس راجع به تخلفات یا سوءاستفاده وی از قدرت در مواجهه با مردم در و کاهش شکا

 شود. های محوله میماموریت

گردد. اعتماد متحده برمیدار برای اولين بار به عملکرد پليس ایاالتسابقه استفاده از لباس دوربين

ین است چراکه باور عمومی ا .متحده مفقود است عمومی و حمایت مردمی از پليس و عملکرد وی در ایاالت

 متحده ناشی از ناکارآمدی پليس و عملکرد وی در نتيجه عدم اعتماد به ویکه افزایش نرخ جرم در ایاالت

متحده تشدید شده است. بحران مشروعيت پليس در این وضعيت با افزایش نرخ جرم در ایاالت .است

خاطر شایع بودن متحده بهت پليس ایاالتافول مشروعي .هود استهای اخير مشمتحده در سالایاالت

رو استفاده از تکنولوژی لباس از این .پوست و غيرمسلح استمتحده به شهروندان سياهتيراندازی پليس ایاالت

متحده دار برای فائق آمدن به این وضعيت و جلوگيری از افزایش بحران مشروعيت پليس ایاالتدوربين

دار متحده با استفاده از لباس دوربينکنند که پليس ایاالتشده است. کمااینکه مردم نيز تصور می پيشنهاد

. در این شرایط استفاده (Crow and et.al,2017:595)درصدد است تا مشروعيت خود را بهبود ببخشد

ه پليس را نسبت به ای مطرح و اجرایی شده است کعنوان گزینهبه 2015دار از سال پليس از لباس دوربين

 شود. متحده میسازد و موجب مشروعيت جایگاه وی در ایاالترفتار خویش متعهد می

دار، روابط پليس با مردم بهبود یافته است، مردم با در نتيجه پيشنهاد و اجرای استفاده از لباس دوربين

پوشد. او دار را می، لباس دوربينشود. پليسکنند و منافع مردم هم بيشتر تضمين میپليس بيشتر همکاری می

رو نسبت به رفتار خود در چنين شرایطی واقف به ضبط دقيق عملکرد خویش نسبت به مردم است. از این

های اخير نيز گرفته در سالکند. کمااینکه نتایج تحقيقات صورتمراقبت و از رفتارهای فراقانونی پرهيز می
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دار به خشونت کمتری عليه شهروندان متوسل ا استفاده از لباس دوربينمتحده بدهد که پليس ایاالتنشان می

این وضعيت در  (.Jennings and et al., 2017: 1333)شودشود و شکایت کمتری عليه پليس مطرح میمی

ارتباط با پليس قضایی در نظام حقوقی ایران نيز محتمل است. چراکه پليس قضایی در ایران با پوشيدن لباس 

دار، تعقيب و گریز متهم، نحوه دستگيری و بازداشت وی تا زمان تحویل به مقام قضایی را مستند ندوربي

کشد تا از این طریق کند، و مقاومت شهروندان در برابر پليس قضایی و اقدامات وی را به تصویر میمی

  .عملکرد خود را نسبت به وی توجيه کند

جربه وظایف وی در سرتاسر دنيا صادق است. هرچند که ت بنابراین این وضعيت نسبت به پليس و شرح

روی نظام ای است که نتایج آن پيشدار، نمونهدوربينمتحده و ابعاد حقوقی مزایای استفاده از لباس ایاالت

ست، در حقوقی و عملکرد پليس قضایی در تمام کشورها است. نظام حقوقی ایران از این وضعيت مستثنی ني

ها و قوانين پليسی و کيفری ایران مفقود، ولی دارای اهميت ی این موضوع بر اساس بایستهکه بررسحالی

دهد که استفاده پليس راهنمایی و رانندگی ایران از لباس که بررسی پيشينه پژوهش نشان میاست. چنان

دار برای پليس نعملياتی شده است. ليکن مزایای استفاده از لباس دوربي 1398دار از ابتدای سال دوربين

ی قضایی در کشف جرم و تعقيب مجرم بيش از پليس راهنمایی و رانندگی است. در ادبيات حقوق کيفر

ای در ارتباط با استفاده پليس از لباس ایران و تحقيقات پليسی یا عملکرد پليس قضایی تاکنون نوشته

 ث نوشتار حاضر با بررسی کارکرد لباسمنتشر نيافته است. از این حي دار به زبان فارسی تقریر ودوربين

های قضایی دار پليس قضایی در روابط با مردم، ارزیابی مافوق و نظارت دادستان و تنظيم گزارشدوربين

 متمایز و واجد نوآوری و اصالت پژوهشی است. 

د شود، واجعملکرد ضابط دادگستری در نظام عدالت کيفری ایران که از طریق دوربين لباس ضبط می

گيری از این تکنولوژی سابقه ندارد. البته در این نوشتار تالش کارکردهایی حقوقی است که بدون بهره

دار در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه و تحليل قرار گيرد. شود تاثير استفاده پليس قضایی از لباس دوربينمی

دار در نظام حقوقی ایران چيست؟ نسوال اصلی پژوهش این است که تاثير استفاده پليس از لباس دوربي

دار بر روابط پليس با مردم و ارزیابی مورد هستند. اول اینکه تاثير لباس دوربين 3های فرعی شامل سوال

دار در نظارت دادستان بر عملکرد پليس چيست؟ و سوم اینکه مافوق چيست؟ دوم اینکه تاثير لباس دوربين

های پليس قضایی چيست؟ بر این اساس و به منظور پاسخ به ظيم گزارشدار بر بهبود تنتاثير لباس دوربين

، در مافوق یابیمردم و ارز پليس بابر روابط  دارنيلباس دورب ريتاثسواالت مطرح شده ضروری است که ابتدا 
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 ميتنظد بهبوبر  دارنيلباس دورب ريتاثپليس و سپس  بر عملکرددادستان  نظارتر د دارنيلباس دورب ريتاثادامه 

 آوردهای این مطالعه بپردازیم. گيری و ارائه دستیی، در نهایت به نتيجهقضاپليس  یهاگزارش

 

 دار بر روابط پلیس با مردم و ارزیابی مافوقتاثیر لباس دوربین -1

کند که در این محيط عملکرد وی شفاف و دقيق دار محيطی را برای پليس قضایی ایجاد میلباس دوربين

ليس قضایی با پوشيدن این لباس احساس تعهد بيشتری در رعایت قانون در برخورد با مردم دارد و است. پ

کند طرفی خود را حفظ میدهد. پليس قضایی در این شرایط بیقانون و اوامر قانونی مافوق را مدنظر قرار می

ی بر ضابط دادگستر این شرایطگيرد. در و در اکثر موارد در مواجهه با مردم رفتار دوستانه را در پيش می

دار است که به مردم نيز اطمينان داده است که کردار خود متمرکز است. این ظرفيت ناشی از لباس دوربين

کند. رو سوءاستفاده نمیهای پيشپليس قضایی از قدرت و اختيارات خود در مواجهه با آنها و موقعيت

 Koen,Willis and)متحده محتمل بوده استشهروندان ایاالتکمااینکه سابق بر این نيز چنين شرایطی برای 

Mastrofski, 2018: 979) متحده و عملکرد وی شده اعتمادی به پليس ایاالتو از موجبات ترویج حس بی

های خود است. این در حالی است که پليس به مشارکت عمومی و اجتماعی مردم برای تحقق ماموریت

ليس قضایی در این شرایط حداکثر احتياط در برخورد و گفتار با مردم را رعایت طرف، پنيازمند است. از یک

کند غيرضروری پرهيز می کند، از خشونت فيزیکی یا گفتاری و حتی از باال بردن تُن صدای خود در مواقعمی

ی شود. این وضعيت به اعتقاد برخو بيش از همه به انجام وظایف قانونی حسب شرح وظایف متمرکز می

و  یجعفرجوان ،ینوروزکند )آفرینی شهروندان در فرایند تحقيقات مقدماتی مهيا میشرایط را برای نقش

 (. 33: 1396 ،یثاندزادهيس

 

 ای پلیس قضایی با مردم، متهم و مظنون تقویت روابط حرفه -1-1

حالت ضبط است دار اشراف دارد که عملکرد و صدای او در پليس قضایی پس از پوشيدن لباس دوربين

و او برای هر عمل یا گفتاری باید توجيه قانونی داشته باشد، وگرنه پرهيز از آن برای وی هزینه کمتری 

دربردارد. البته لزوم ارتقاء این نحوه از عملکرد پليس قضایی یا احراز قانونی بودن یا قانونی نبودن آن نيازمند 

ح وظایف وی نيست. چراکه پليس قضایی و رفتار وی قبل تغيير در نگرش مردم نسبت به پليس قضایی و شر

از اینکه در معرض نظارت و قضاوت مردم باشد، در معرض نظارت و قضاوت مافوق است. بنابراین پليس 

پردازد، منصرف از اینکه مردم نسبت به وی چه قضاوت یا حسب شرح وظایف به انجام ماموریت می
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پليس قضایی بيش از اینکه به قضاوت مردم بياندیشد به شرح وظایف برداشتی از رفتار وی داشته باشند. 

ی و ضابط دادگسترمرور زمان تحت چنين شرایطی به پردازد. البته مردم نيز بهرو میقانونی در موقعيت پيش

 مقبوليت رفتارهای وی اعتماد می کنند، چراکه او را قبل از اینکه در مقابل خود ببينند، در مقابل مافوق و

که اطمينان دارند پليس قضایی تحت شرایطی که اقدامات او از طریق بينند. در عين حالاوامر قانونی وی می

شده کند و اگر هم تخلف کند با توجه به فيلم ضبطدوربين لباس تحت کنترل است، بنابراین او تخلف نمی

سابق بر این بدین راحتی وجود  سریع و حتمی تحت تعقيب و مجازات قرار می گيرد. این موقعيتی است که

 نداشته است. 

ای مثابه مستندی از عملکرد لحظهدار بهشده از طریق لباس دوربيندیگر، صوت و فيلم ضبطاز طرف

آمده از این طریق، تصویر پليس قضایی است که امکان دخل و تصرف در آن وجود ندارد. این فيلم حاصل

ضابط گيری یت الزامات حریم خصوصی متهم و واکنش متهم و موضعدقيقی از عملکرد پليس قضایی در رعا

دهد که تشریفات طور واضح نشان میدهد. این فيلم بهی در قبال آن را به مافوق یا دادستان ارائه میدادگستر

ورد مقانونی و شرعی در تعقيب و دستگيری متهم تا چه ميزان از سوی پليس قضایی رعایت شده است یا 

هایی است که در این حال موید ارزیابی دقيق از آموزشقرار گرفته است. این وضعيت در عينغفلت وی 

ت اگرفته اسارتباط به پليس قضایی داده شده است و پليس قضایی در تصور از خود معتقد است که آنها را فر

ی رضابط دادگستند که ککه بازبينی فيلم برای مقام مافوق وی اثبات میو به آنها عمل کرده است، در حالی

رغم فراگيری های خویش دارد یا اینکه علیها را فرانگرفته است یا تصور اشتباهی از اجرای آموختهآموزش

کرده است، ليکن از آنها در ها باید استفاده میها و قرار گرفتن وی در موقعيتی که از این آموختهآموزش

قط متکی ی در شرایط معمولی فضابط دادگستروق بر عملکرد موقعيت مرتبط استفاده نکرده است. نظارت ماف

ها را برعهده دارد که این ها شخصاً حضور دارد و هدایت ماموریتبه مواردی است که مافوق در ماموریت

ابط ضشرایط در اکثر موارد مفقود است. این وضعيت با عدم اشراف مافوق به تمام رفتارهای احتمالی 

ی دارای سترضابط دادگتر از های انفرادی یا همراهی با افسر دارای رتبه پایينماموریتی با مردم در دادگستر

 شود. ماموریت خاص تشدید می

تر از پليس قضایی دارای ماموریت معموالً عملکرد وی که به نوعی مافوق آنها افسر دارای رتبه پایين

دهند. لذا پيگيری این موارد از سوی وی نمی برند و گزارش آن را به مقام مافوقباشد را زیرسوال نمیمی

شده از عملکرد پليس قضایی برای قضاوت راجع به ضعف یا های ضبطمافوق فقط با مرور و بازبينی فيلم

های خاص محقق است. مافوق با درنظر گرفتن عملکرد بهبود یک یا چند عملکرد خاص وی در موقعيت
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های الزم را برای اصالح یا تقویت برد و آموزشيس قضایی پی میزیردست در چنين شرایطی به اشتباهات پل

کند یا اینکه دستورات الزم را برای تنبيه به یگان وی یا مجازات وی از طریق معمول یعنی آنها تجویز می

شده و نماید. این تصميم مستند به فيلم ضبطمعرفی به دادسرای نظامی یا عمومی حسب شرایط صادر می

شود. دشه است و مستقيماً منجر به بازدارندگی یا تغيير وضعيت و بهبود عملکرد پليس قضایی میغيرقابل خ

دار و تعقيب و مجازات ی مجهز به لباس دوربينضابط دادگستراطمينان از شناسایی سریع تخلفات احتمالی 

بسا برخی از کند. چه نظرشود که او از ارتکاب تخلفات و جرایم مرتبط با وظایف محوله صرفوی باعث می

رفتارهای پليس قضایی خاطی ناشی از عدم التفات به شرح وظایف و دقت نکردن در اجرای آنها به اعتقاد 

: 1396 ،یصالحبرخی مثالً در نحوه بازرسی تلفن همراه متهم یا دیگر جوانب حریم خصوصی وی باشد)

شود که او رفتار يم وی از سوی مافوق باعث می(. در چنين شرایطی نيز اطمينان از نظارت و کنترل مستق227

 تر منطبق نماید. خود را تغيير و با شرح وظایف قانونی و سازمانی بيشتر و دقيق

 

 های محولهاموریتتقویت ارزیابی مافوق از عملکرد پلیس در م -2-1

یابد و نقایص قاء مینحو موثرتری ارتدار و بهعملکرد پليس قضایی از طریق پوشيدن لباس دوربين

ای در چنين شرایطی نسبت به ماموران های حرفهشود. آموزشمدت مرتفع میاحتمالی آن در کوتاه

حيث شده از این طریق تقویت و از آموزش مجدد نسبت به مامورین دارای مقبوليت از اینشناسایی

ای متفاوت هر یک از پليس هآمده از این طریق، آموزشدستبسا بر اساس سوابق بهشود. چهجلوگيری می

های بعدی دنبال و نقاط ضعف و قوت آنها قضایی توجيه و پيگيری و نتایج احتمالی آنها نيز در ماموریت

آميز برای حفظ امنيت و های حساس و مخاطرهبندی شود. اهميت این وضعيت در ماموریتامتيازدهی و رتبه

های محوله به پليس قضایی ميزان شده از ماموریتبطهای ضجان پليس قضایی دوچندان است. بررسی فيلم

ی چقدر قدرت و ضابط دادگستردهد. اینکه های خطير نشان میيتها را در موقعتوانایی و استفاده از آموخته

های عملی واقعی دارد، باعث تجدیدنظر مافوق در وضعيت وی ها را در موقعيتگيری از آموختهتوانایی بهره

تر و های حساسهای ویژه برای ماموریتها برای وی یا برخورداری از آموزشآموزشو لزوم تکرار 

دار منتفی و متکی به سازوکارهای که این وضعيت در صورت فقدان لباس دوربينشود. حال آنتر میخطرناک

 بدیگر از جمله؛ تبحر کسب شده در طول ساليان متمادی خدمت مافوق و برخورد با موارد مشابه حس

گزارش و شکایات مردمی یا گزارش و ارزیابی محسوس و غيرمحسوی دیگر همکاران پليس است که در 

 اکثر موارد اتکای مافوق به آنها قطعی و مُتيقن نيست. 
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نحو مکرر در طول دوره خدمت نيز تشدید این وضعيت در رابطه با انجام ماموریت واحد محوله به

که ارد مشابه دیگر ضروری نيست. در حالیات یا بدیهيات آن برای موشود یا این تصور که انجام مقدممی

ی از موجبات انتفاء تمام مقدمات قانونی آن در سایر ضابط دادگسترتکرار یک ماموریت از سوی 

سالح وی یا های مشابه نيست. شرایط تعقيب ودستگيری متهم مسلح یا تيراندازی به وی برای خلعماموریت

ر ميان سلح با تيراندازی برای متوقف کردن وی در ميان جمعيت با شرایط تيراندازی دتعقيب متهم غيرم

اص خجمعيت به فردی که کمربند انتحاری به خود بسته است، بسيار متفاوت و تابع شرایط و مقتضيات 

ا ارد رکدام از این موارد با یکدیگر قابل مقایسه و رفتار یکسان نيستند. هر یک از این موخود است. هيچ

 تواند انجام دهد. اینکه پليس قضایی با تلقیی با شرایط و اقتضائات مرتبط به دیگری نمیضابط دادگستر

نحو یکسان با آنها برخورد کند و رعایت مقدمات هر یک از آنها را یکسان از اقتضائات این موارد و به

بسا گيری برای مافوق است. چهصميمشده ميسر و قابل تضروری نداند، فقط در شرایط بازنگری فيلم ضبط

های تخصصی باشد که گی یا فرانگرفتن آموزشتجربهاین تصورات پليس قضایی از منظر مافوق موید بی

پردازد. از این ها میپيش از این به او داده شده است، ليکن پليس قضایی بدون توجه به آنها به انجام ماموریت

ای از فراهم ای آموزشی برای وی ضروری است. این وضعيت نمونههرو به تشخيص مافوق تجدید دوره

های اجتماعی گيری از مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی پليس است که نيازمند ایجاد زمينهآوردن زمينه بهره

رسد که استفاده از لباس در تشکيالت پليس برای مشارکت و جلب اعتماد مردم است. به نظر می الزم

 آورد مذکور شود.  تواند موجب دستگفته میمزایای آن به شرح پيش دار ودوربين

 

 پلیسنظارت دادستان بر عملکرد دار در تاثیر لباس دوربین -2

بخشی از ارتباط پليس قضایی در مقام ضابط دادگستری در راستای انجام وظایف با متهم در دستگاه 

که اقدامات پليس در جرایم حقيقات مقدماتی است. چنانی و تسيپل هياول قاتيتحقعدالت کيفری و در فرایند 

شدید و مشهور حسب رویه پليسی و ضرورت تنظيم گزارش اوليه برای استحضار دادستان و توجيه 

های تنظيم شده از سوی دستورات الزم، قبل از اطالع و دستورات دادستان به پليس است. هرچند که گزارش

از انجام وظایف محوله و دستورات مستقيم وی در اکثر موارد نسبت به  ضابط دادگستری برای دادستان پس

متهم است. بنابراین انجام وظایف ضابط دادگستری در ارتباط مستقيم با حقوق متهم برابر قانون آیين دادرسی 

پليسی به حاکميت قانون و تشکيالت  تکیرعایت حقوق متهم مکيفری است. این در حالی است که تضمين 

های های واالی انسانی، احترام به آزادی. کمااینکه به اعتقاد برخی حفظ کرامت، ارزشایی کارآمد استقضو 
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های اسالمی در گرو اقدامات صحيح و عادالنه ضابطان مشروع، حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش

 . (66: 1395 شناس،پورابراهيم و یزدان) دادگستری به عنوان بخشی از دستگاه عدالت قضایی است

دار، به عنوان ابزاری است ضابط دادگستری را به رعایت دقيق مقررات مجاب استفاده از لباس دوربين

بسا کند، چراکه عملکرد مضبوط وی تحت نظارت و ارزیابی مستقيم دادستان است. در این شرایط  چهمی

يت کيفری راجع به هر یک از ابعاد عملکرد وی منجر به مرتفع شدن مسئول توجيه نامتعارف ضابط دادگستری

های مکتوب ضابط دادگستری مفقود است. شود. این در حالی است که این موقعيت در گزارشوی نمی

 گزارش ضابط دادگستری پس از انجام ماموریت بر اساس تصورات ذهنی ایشان از ماموریت و عملکرد

شده پس از موقعيت با ابعاد شود. این گزارش تنظيمبخش تنظيم میو رضایت خویش به بهترین نحو

سختی قابل تطبيق و در اکثر موارد منتهی به نتایج مبهم و غيرقابل اتکاء برای اقناع گرفته در واقعيت بهصورت

تری یا های بعدی ضابط دادگسوجدانی دادستان یا مقام قضایی است. ابهامات احتمالی گزارش با گزارش

بسا تصویر دقيقی رغم صداقت چهکه توضيحات وی علیشود، در حالیتوضيحات قابل تفسير وی مرتفع می

 شود. بهات بيشتری برای دادستان میکند یا باعث شاز موقعيت حادثه ارائه نمی

 

 دار دوربین مستندسازی عملکرد پلیس از طریق پوشیدن لباس -1-2

عمل ضبط صوت و فيلم عملکرد وی در مواجهه با مسائل دقت بيشتری بهضابط دادگستری با وقوف به 

برد، تا اینکه بعدها برای آورد و بر اساس مقررات قانونی هر یک از رفتارهای خود را به پيش میمی

عنوان نمونه، تفهيم حقوق متهم به وی بخشی از وظایف بازخواست آنها مستند و توجيهی داشته باشد. به

ستری است که در حين تحقيقات مقدماتی راجع به جرم منتسب به متهم موضوعيت دارد. به ضابط دادگ

 اعتقاد برخی تحقق دادرسی عادالنه نيز مستلزم تفهيم حقوق متهم از سوی ضابط دادگستری است

جام دار از ان. این بدان معنا است که ضابط دادگستری پس از پوشيدن لباس دوربين(129: 1394مقدم، قاسمی)

کند که هيچ توجيه و مستندی برای آنها وجود ندارد. این اقدامات یا ترک آنها نسبت به متهم پرهيز می

مثابه پيشگيری از اقدامات فراقانونی است که فقط در شرایط ضبط صوت و فيلم عملکرد پليس از وضعيت به

های خطيری که ممکن است وقعيتشود. ضابط دادگستری در مدار ایجاد میطریق استفاده از لباس دوربين

آورد و از این طریق به حفظ عمل میبينی وجود داشته باشد، حداکثر احتياط را بههای غيرقابل پيشوضعيت

اندیشد. این وضعيت برای جان و امنيت خویش و شهروندان حاضر در موقعيت تعقيب و گریز متهم می

های سابق شده از ماموریتهای ضبطز با مرور مکرر فيلماهميت است. چراکه دادستان نيدادستان نيز واجد
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ها و یا واگذاری تکاليف و اختيارات الزم ضابط دادگستری نيز جوانب را ارزیابی و لزوم فراگيری آموزش

 نماید. حسب مقررات قانون آیين دادرسی کيفری به وی را صادر می

ها در دگستری از این آموزشاینکه ضابط دا های الزم آن با تصورلذا دستورات دادستان ضمن آموزش

شود. دار تایيد یا رد میشده از طریق لباس دوربينکند، تنها با بازنگری فيلم ضبطموقعيت عملياتی استفاده می

که شود. در عين حالهای الزم به ضابط قضایی میرد این مفروضات موجب ضرروت تکرار مجدد آموزش

یا  اجرایی دستورات و صرف زمان برای اجرای هر یک از این دستورات هایوقوف دادستان به چالش

ز هر تعارض احتمالی هر یک از آنها با مقتضيات ماموریت محوله به پليس یا ضرورت چشم پوشی پليس ا

 ا واگذارییک از آنها برای حفظ امنيت و جان خود فقط از این طریق حاصل و منشاء اثر در تصميمات آتی ی

اجرای صحيح و کامل  خی معتقدند کهشود. کمااینکه برهای بيشتر میه پليس با تجربه یا تواناییماموریت ب

بينی يشپ، به جهت عدم توجه به ساختار پليس، سيستم مدیریتی ناهمگون و عدم قانون آیين دادرسی کيفری

از لباس  ن حيث استفادهاز ای است.، در عمل با مشکالتی مواجه دادگستری های الزم برای ضابطانساختزیر

ها و مدیریت آنها در زمان ماموریت های محوله به دار زمينه را برای شناخت بخشی از این چالشدوربين

سختی و در طول های مکتوب پليس بهدر حالی که این موقعيت از گزارشکند. ضابط دادگستری مرتفع می

م شود و هميشه با مقداری شک و تردید توازمان و حسب شناخت از شخصيت و توانایی پليس حاصل می

 دار ميسر نيست.است و به سادگی استنباط از فيلم ضبط شده از لباس دوربين

 

 دارشده از طریق لباس دوربینهای ضبطرسیدگی به شکایات بر اساس فیلم -2-2

دار ربينعملکرد پليس و رسيدگی دقيق به شکایات مردم عليه وی نيز تحت تاثير مستقيم لباس دو

باشد. این وضعيت در عين حال برای مردم نيز در طرح شکایات با فرض آگاهی به وجود دوربين در می

لباس پليس و ضبط شدن تمام عملکرد پليس و اقدامات متقابل آنها نسبت به پليس موثر و کارآمد است. 

جع به عدم رعایت مقررات های محوله راعمده شکایات نسبت به عملکرد پليس در هنگام انجام ماموریت

احضار، دستگيری و بازداشت متهم یا عدم رعایت مقررات قانونی در ورود به اقامتگاه متهم یا اعمال خشونت 

کالمی یا فيزیکی نسبت به متهم و اطرافيان وی است. در فرض فقدان فيلم ضبط شده در عملکرد پليس، 

مواجه است و نيازمند دالیل و مستنداتی غير از شکایت گيری در ارتباط با شکایات مطرح با دشواری تصميم

صرف یا دفاعيات پليس در مقابل آن است. منصرف از اینکه در اکثر موارد هم رسيدگی به آنها منجر به قطع 

و یقين قضایی نمی شود. گاهی این وضعيت به نفع ضابط دادگستری  است. اغلب شکایات مردم عليه ضابط 
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شود یا اینکه در مراحل که رسيدگی به آنها شروع نمید و دليل اثباتی است به نحویدادگستری، فاقد مستن

حال برخی از شکایات عليه پليس ناشی از تصورات اشتباه مردم یابد. در عينشود یا خاتمه میاوليه مسترد می

 از عملکرد قانونی وی است. 

همی که تسليم اوامر قانونی پليس ه متبشود که اعمال خشونت پليس نسبت برخی اوقات تصور می

کند، ناشی از اعمال سليقه یا نيست و با دعوت پليس از وی برای عزیمت به کالنتری همراهی نمی

که این تصور اشتباه است. اقدامات قانونی پليس با رعایت سلسله مراتب طلبی پليس است. در حالیخشونت

ر دزور برای دستگيری و توقيف متهم ادامه می یابد. حال هشود و تا توسل بقانونی از احضار ساده شروع می

دار موضوعيت ندارد تصور مردم این است که اقدامات چنين شرایطی که استفاده پليس از لباس دوربين

دار برای آميز پليس فراقانونی و حسب تمایالت شخصی است. ليکن در شرایط وجود لباس دوربينخشونت

شود و از این که متوجه هستند که عملکرد پليس ضبط میرود، وقتییی از بين میهامردم نيز چنين شائبه

آميز وی در این شرایط به احتمال زیاد حسب اختيارات طریق مورد پيگيری است، لذا این اقدامات خشونت

 .کندیميزان بيشتری مقبوليت پيدا مقانونی و محوله به وی است. در چنين شرایطی است که عملکرد پليس به

يلم فشود یا اینکه منجر به اقناع شاکی در زمان بازبينی در نتيجه آن شکایات عليه پليس با کاهش مواجه می

شود که شده از سوی مافوق و تشریح ابعاد آن برای وی و در نهایت استرداد شکایت عليه پليس میضبط

 دار است. ناشی از استفاده پليس از لباس دوربين

  

 های پلیس قضایی دار بر بهبود تنظیم گزارشاس دوربینتاثیر لب -3

ضابط دادگستری، بازوی اجرایی دستگاه عدالت کيفری است و در فرایند کيفری دارای نقش اساسی 

. ضابط شودگذاشته می دادگستری کيفری در مرحله کشف جرم توسط ضابط پروندهسنگ بنای است. 

: 1397ساریخانی، )مين یا عدم تامين حقوق شهروندی افراد دارداین مرحله، نقش مهمی در تا دادگستری در

تنظيم گزارش قضایی از سوی ضابط دادگستری در تصميم مقام قضایی تاثير مستقيم . بر این اساس (181

جانبه نيستند. این در حالی است که ها واجد اطالعات دقيق و همهدارد. ليکن برخی اوقات این گزارش

های تنظيمی از سوی دار، جایگزین مطمئنی برای گزارشه از طریق لباس دوربينشدصوت و فيلم ضبط

هایی مواجه است که منجر به کشف جرم و ها و افزودنیضابط دادگستری است که در برخی موارد با کاستی

يه پليس دار در ارتباط با شکایاتی که علشود. استفاده از فيلم ضبط شده از طریق لباس دوربينحقایق آن نمی

هایی که در آنها لزوم تعيين ميزان مسئوليت پليس یا گيرد یا وضعيتدر مقام ضابط دادگستری صورت می
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های تنظيمی از سوی پليس شهروند مورد تعرض وی برای مقام قضایی ضروری است، بيشتر از گزارش

تنظيم گزارش به القاء مطالبی کننده منافع فردی و اجتماعی است. منصرف از اینکه ضابط دادگستری در تامين

کند که از منظر وی واجد نظر میپردازد که از منظر وی واجد اهميت است و از اشاره به موضوعاتی صرفمی

گيری بسا برای مقام قضایی این وضعيت معکوس یا اینکه نتيجهاهميت نيست. این در حالی است که  چه

غيرمهم واجد اهميت و استنباط قضایی است. این وضعيت با برای وی با درنظر گرفتن مجموع وقایع مهم و 

طرفی خویش تشدید شده و لزوم تبرئه خودش یا حفظ بینفع بودن ضابط دادگستری در موقعيت ایجادذی

شود. ضابط دادگستری برای اینکه نشان دهد در چارچوب مقررات و وظایف محوله به انجام ماموریت می

نحوی تنظيم کند که واجد این مسائل و موجد مسئوليت مدنی و کيفری ش را بهبسا گزارپرداخته است، چه

 که واقعيت چيزی دیگر است. وی باشد، در حالی

قررات مهای گزارش ضابط دادگستری ناشی از عدم آشنایی کافی وی به قوانين و البته بخشی از کاستی

ق ستری، صوت و فيلم ضبط شده از طریماهوی و شکلی است. ليکن اگر مستند گزارش مکتوب ضابط دادگ

شده برای مقام قضایی و دار ضابط دادگستری باشد، تطبيق گزارش با صوت و فيلم ضبطلباس دوربين

هنگام تنظيم گزارش برای ارائه به دور از شائبه جانبداری ضابط دادگستری از خودش بهاستنباط قضایی به

و شکلی  عدم آشنایی کافی ضابط دادگستری با قوانين ماهوی مقام قضایی محفوظ است، ولو اینکه ناشی از

دگستری باشد. همين وضعيت برای مقامات قضایی در مراحل باالتر رسيدگی به شکایات مطرح عليه ضابط دا

دار شده از طریق لباس دوربيننيز وجود دارد. درک و برداشت مستقيم مقام قضایی از صوت و فيلم ضبط

 بينانه راجع به ضابط دادگستری و عملکرد سازمانی وی یا شهروند مقابلصفانه و واقعگيری منموجب تصميم

های سازمانی و امکانات در اختيار بسا بخشی از عملکرد ضابط دادگستری ناشی از سياستشود.  چهوی می

ليل بدیهی دهای تنظيمی ضابط دادگستری بهکه اشاره مستقيم به این مسائل در گزارشوی باشد، در حالی

گيری مقام قضایی بر اساس تمام آنها واجد اهميت است. رعایت که تصميمبودن آنها مفقود است. در حالی

پوشی از آنها در زمان ورود به محل اختفاء متهم یا نحوه دستگيری و موازین قانونی و شرعی یا چشم

و  ا زخمی شدن ضابط دادگستریبازداشت وی و تبعات پس از آن مانند؛ فرار متهم، زخمی شدن متهم ی

هایی عينی هستند که قضاوت راجع به آنها های متقابل در چارچوب قانون یا عدول از آنها نمونهواکنش

 صرف گزارش مکتوب ضابط دادگستری دشوار است.به

دار و امکان بازبينی مکرر آن و خواستن شده از طریق لباس دوربيندر این شرایط، صوت و فيلم ضبط

گرفته طرفين و یا های صورتضيح از ضابط دادگستری یا شهروند راجع به یک از اقدامات یا صحبتتو
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کننده در تصميم قضایی نظر کارشناسان متخصص یا مقامات مافوق پليس خاطی حائز اهميت و تعيينجلب

گيری از آن نيازی شود که تفسير و نتيجهاول تلقی میشده از منابع مستقيم و دستاست. صورت و فيلم ضبط

های که در تفسير گزارشای از ضابط دادگستری، شاکی یا متهم ندارد. حال آنبه درنظر گرفتن هيچ سابقه

مکتوب ضابط دادگستری معموالً سوابق نيک و بد ضابط دادگستری، شاکی یا متهم نزد مقام قضایی درنظر 

پوشی شود یا اینکه از آن چشماهميت داده میشوند و با در نظر گرفتن این سوابق به گزارش گرفته می

پوشی از این گرفته نيستند، ليکن چشمها لزوماً منطبق با وقایع صورتشود. اهميت به این گزارشمی

وقت وی راجع کاری و تکرار فرایند تحقيقات مقدماتی از سوی مقام قضایی و اتالفها موجب دوبارهگزارش

تحقيقات آن از سوی ضابط دادگستری انجام شده است، ليکن به دالیل خاص بار شود که یکبه موضوعی می

شود. البته تحقيقات مجدد مقام قضایی نيز متکی به های مبتنی بر آن توجهی نمیبه این اقدامات و گزارش

کند. این در نفع عدالت کيفری تغيير نمیحيث چيزی بهاظهارات ضابط قضایی، شاکی و متهم است و از این

وری بسا این اشکاالت را برطرف کند و موجب افزایش بهرهشده چهحالی است که وجود صوت و فيلم ضبط

 شود. پليسی و قضایی و تحقق عدالت کيفری 
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 گیرینتیجه

دار و استفاده از آن برای قضاوت صحيح از علمکرد پليس قضایی در تکنولوژی لباس دوربين

های خطيری وجود دارند که نسبت به آنها ادعایی غيرمتعارف ی است. موقعيتهای خاص ضرورموقعيت

ر این وضعيت د .وجود دارد که حاکی از نقض احتمالی قانون از سوی پليس قضایی نسبت به مردم است

بارزه با مارتباط با وظایف پليس قضایی در مقام ضابط دادگستری در ایران برای پيشگيری از وقوع جرم و 

م به است. وابستگی پليس قضایی به مردم و مردمشهود راساً و غيرمشهود با حکم قضایی امری مبتالء جرایم

خاطر است که عملکرد پليس قضایی بدون همکاری و حمایت مردم در پيشگيری و به پليس قضایی بدین

اد رو اعتموی در گِ بر این اساس همکاری با پليس و حمایت جامعه از عملکرد .مبارزه با جرم ناکارآمد است

ساز شفافيت و بهبود عملکرد پليس به پليس و رضایت از عملکرد وی است. یکی از ابزارهای جدید زمينه

 دار است. قضایی در ایران نسبت به مردم، مافوق و دادستان استفاده از تکنولوژی لباس دوربين

است. بر این اساس تمام لحظات رد وی دار نوعی مستند کردن عملکاستفاده پليس از لباس دوربين

شود و به هر ادعایی برخالف آن به صورت عينی و های محوله به وی ضبط میعملکرد پليس در ماموریت

ها پس شود. بازبينی این فيلمشود. این وضعيت منجر به اعتماد بيشتر به عملکرد پليس میتطبيقی رسيدگی می

شود. و اثبات صحت و سقم ادعاهای مطروح عليه مامور میاز طرح شکایت عليه مامور باعث کشف حقيقت 

بط های ضبط شده از برخورد ضاارزیابی مستقيم مافوق بر عملکرد مامور نيروی انتظامی از طریق کنترل فيلم

گيری دقيق بر اساس آنها واجد چنان ارزشی است که از هيچ طریق دیگر مگر دادگستری با مردم و تصميم

های یابی نيست. استفاده از فيلمنحو قابل دستوق در تمام مواقع با مامور زیردست بدینجز همراهی مافبه

العاده و غيرقابل دسترس در های فوقدار پليس برای چنين اهدافی از مزیتشده از طریق لباس دوربينضبط

 است.  ز این موضوعيت نداشتهاها است که تا پيش کارگيری این لباسشرایط فقدان به

این وضعيت در ارتباط با نظارت دادستان بر عملکرد ضابط دادگستری نيز صادق است. دادستان حسب 

نماید توقع دارد که این دستورات در اسرع وقت دستوراتی که برای اجراء به ضابط دادگستری صادر می

ایندی است که اجرایی شوند و نتایج حاصل از آن اعالم شوند. حال آن که اجرای این دستورات واجد فر

هایی در اجرای دستورات از سوی ضابط دادستان از وجود آنها به نحو واقعی مطلع نيست. کم و کاستی

رسد. های موازی به اطالع دادستان نمیدادگستری وجود دارند که بجز از طریق شکایات مردمی یا گزارش

شوند و ابط دادگستری مواجه میهای موازی با انکار شدید ضالبته وصول شکایات مردمی و یا گزارش
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دار بخشی از این اشکاالت را رسد استفاده از ابزار لباس دوربينرسند. به نظر میمعموالً به نتيجه دقيقی نمی

 کند.مرتفع می

های ضابط دادگستری برای مقام قضایی نيز مثمرثمر است. دار در بهبود تنظيم گزارشلباس دوربين

اموریت تنظيم مت های محوله به ضابط دادگستری که با فاصله زمانی پس از های ماموریتنظيم گزارش

شوند با مقدمات و موخراتی توأم هستند که در برخی موارد برآمده از تصورات ضابط دادگستری از خود می

های که کمترین انطباق با واقعيت و حوادث را دارند. ادعاهایی مورد انتظار از وی است. در حالیو توانایی

ضعيت ومتضاد شاکی یا متهم در این ارتباط نزد مقام قضایی پس از تقدیم گزارش تا حدودی گویای این 

دار منتهی به دقت بيشتر ضابط دادگستری در تنظيم رسد استفاده از لباس دوربيناست. از این حيث به نظر می

 کار و فاحشی نباشد. بط شده واجد تباین آشضکه تطبيق گزارش با فيلم گزارش شود تا جایی
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