لباس دوربيندار پليس و كاركرد حقوقي آن در نظام عدالت كيفري
ايران
جواد

صالحی1

تاریخ دریافت1399/05/30:

تاریخ پذیرش1399/06/25:

چکیده
لباس دوربيندار ،جلوه ای از تکنولوژی مدرن در خدمت پليس در دادسرا است .استفاده از لباس
دوربيندار در بهبود انجام وظایف قان ونی پليس در مواجهه با مظنون و متهم واجد کارکردهایی است که در
نظام حقوق کيفری ایران مغفول باقی مانده است .از این حيث ،بررسی کارکرد لباس دوربيندار پليس در نظام
عدالت کيفری ایران دارای اهميت ،اصالت و نوآوری است .پژوهش از نوع کـاربردی و متکی بر منـابع
کتابخانهای و روش توصيفی تحليلی است  .سوال پژوهش این است که تاثير استفاده پليس از لباس دوربيندار
در نظام عدالت کيفری ایران چيست؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که لباس دوربيندار پليس منجر به
تقویت روابط پليس با مردم و تقویت ارزیابی مافوق از عملکرد پليس در تحقيقات کيفری محوله به وی،
نظارت جامع دادستان و بهبود تنظيم گزارشهای قضایی پليس در دادسرا میشود .استفاده پليس از لباس
دوربين دار نوعی مستند کردن عملکرد وی است .ارزیابی مستقيم مافوق بر عملکرد پليس از طریق کنترل
فيلمهای ضبط شده از برخورد پليس با مردم و تصميمگيری دقيق بر اساس آنها صورت میگيرد .استفاده از
لباس دوربيندار منتهی به دقت بيشتر ضابط دادگستری در تنظيم گزارش شود تا جاییکه تطبيق گزارش با
فيلم ضبط شده واجد تباین آشکار و فاحشی نباشد.
واژگان کلیدی :لباس دوربيندار ،پليس ،گزارشهای قضایی ،مظنون ،تحقيقات کيفری.

-1دانشيار گروه حقوق دانشگاه پيام نور تهرانjavadsalehi@pnu.ac.ir ،
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مقدمه
استفاده از لباس دوربيندار ،یکی از تحوالت جدید پليس در بهبود عملکرد قانونی و از سازکارهای موثر
در کاهش سوءاستفاده وی از قدرت است ( .)Lawshe and et al., 2019: 78بر این اساس لباس
دوربيندار ،یکی از بهترین ابزارهای در خدمت پليس در مقام ضابط دادگستری برای انجام ماموریتهای
محوله از سوی نظام عدالت کيفری است .کمااینکه استفاده پليس از این تکنولوژی و مقبوليت آن نزد مردم به
اعتقاد برخی ،مرهون مزایای آن است ( .)Miethe and et al., 2019: 16چراکه لباس دوربيندار ،قابليت
ضبط صوت ،فيلم و عکس لحظات مواجهه پليس با مردم را در تمام لحظات دارد .از یکطرف ،با استفاده از
این تکنولوژی ،دالیل بصری صحنه جرم و مصاحبه های پليس با شهود و قربانيان جرم در صحنه جرم حاصل
میشود .از طرف دیگر ،استفاده از این لباس منجر به شفافيت عملکرد ضابط دادگستری ،اعتماد مردم به پليس
و کاهش شکا یات عليه پليس راجع به تخلفات یا سوءاستفاده وی از قدرت در مواجهه با مردم در زمان انجام
ماموریتهای محوله میشود.
سابقه استفاده از لباس دوربيندار برای اولين بار به عملکرد پليس ایاالتمتحده برمیگردد .اعتماد
عمومی و حمایت مردمی از پليس و عملکرد وی در ایاالت متحده مفقود است .چراکه باور عمومی این است
که افزایش نرخ جرم در ایاالت متحده ناشی از ناکارآمدی پليس و عملکرد وی در نتيجه عدم اعتماد به وی
است .این وضعيت با افزایش نرخ جرم در ایاالتمتحده تشدید شده است .بحران مشروعيت پليس در
ایاالتمتحده در سالهای اخير مشهود است .افول مشروعيت پليس ایاالتمتحده بهخاطر شایع بودن
تيراندازی پليس ایاالتمتحده به شهروندان سياهپوست و غيرمسلح است .از اینرو استفاده از تکنولوژی لباس
دوربين دار برای فائق آمدن به این وضعيت و جلوگيری از افزایش بحران مشروعيت پليس ایاالتمتحده
پيشنهاد شده است .کمااینکه مردم نيز تصور میکنند که پليس ایاالتمتحده با استفاده از لباس دوربيندار
درصدد است تا مشروعيت خود را بهبود ببخشد( .)Crow and et.al,2017:595در این شرایط استفاده
پليس از لباس دوربيندار از سال  2015بهعنوان گزینهای مطرح و اجرایی شده است که پليس را نسبت به
رفتار خویش متعهد میسازد و موجب مشروعيت جایگاه وی در ایاالتمتحده میشود.
در نتيجه پيشنهاد و اجرای استفاده از لباس دوربيندار ،روابط پليس با مردم بهبود یافته است ،مردم با
پليس بيشتر همکاری میکنند و منافع مردم هم بيشتر تضمين میشود .پليس ،لباس دوربيندار را میپوشد .او
در چنين شرایطی واقف به ضبط دقيق عملکرد خویش نسبت به مردم است .از اینرو نسبت به رفتار خود
مراقبت و از رفتارهای فراقانونی پرهيز میکند .کمااینکه نتایج تحقيقات صورتگرفته در سالهای اخير نيز
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نشان میدهد که پليس ایاالتمتحده با استفاده از لباس دوربيندار به خشونت کمتری عليه شهروندان متوسل
میشود و شکایت کمتری عليه پليس مطرح میشود( .)Jennings and et al., 2017: 1333این وضعيت در
ارتباط با پليس قضایی در نظام حقوقی ایران نيز محتمل است .چراکه پليس قضایی در ایران با پوشيدن لباس
دوربين دار ،تعقيب و گریز متهم ،نحوه دستگيری و بازداشت وی تا زمان تحویل به مقام قضایی را مستند
می کند ،و مقاومت شهروندان در برابر پليس قضایی و اقدامات وی را به تصویر میکشد تا از این طریق
عملکرد خود را نسبت به وی توجيه کند.
بنابراین این وضعيت نسبت به پليس و شرح وظایف وی در سرتاسر دنيا صادق است .هرچند که تجربه
ایاالتمتحده و ابعاد حقوقی مزایای استفاده از لباس دوربيندار ،نمونهای است که نتایج آن پيشروی نظام
حقوقی و عملکرد پليس قضایی در تمام کشورها است .نظام حقوقی ایران از این وضعيت مستثنی نيست ،در
حالیکه بررسی این موضوع بر اساس بایسته ها و قوانين پليسی و کيفری ایران مفقود ،ولی دارای اهميت
است .چنانکه بررسی پيشينه پژوهش نشان می دهد که استفاده پليس راهنمایی و رانندگی ایران از لباس
دوربيندار از ابتدای سال  1398عملياتی شده است .ليکن مزایای استفاده از لباس دوربيندار برای پليس
قضایی در کشف جرم و تعقيب مجرم بيش از پليس راهنمایی و رانندگی است .در ادبيات حقوق کيفری
ایران و تحقيقات پليسی یا عملکرد پليس قضایی تاکنون نوشتهای در ارتباط با استفاده پليس از لباس
دوربيندار به زبان فارسی تقریر و منتشر نيافته است .از این حيث نوشتار حاضر با بررسی کارکرد لباس
دوربين دار پليس قضایی در روابط با مردم ،ارزیابی مافوق و نظارت دادستان و تنظيم گزارشهای قضایی
متمایز و واجد نوآوری و اصالت پژوهشی است.
عملکرد ضابط دادگستری در نظام عدالت کيفری ایران که از طریق دوربين لباس ضبط میشود ،واجد
کارکردهایی حقوقی است که بدون بهره گيری از این تکنولوژی سابقه ندارد .البته در این نوشتار تالش
میشود تاثير استفاده پليس قضایی از لباس دوربيندار در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه و تحليل قرار گيرد.
سوال اصلی پژوهش این است که تاثير استفاده پليس از لباس دوربيندار در نظام حقوقی ایران چيست؟
سوالهای فرعی شامل  3مورد هستند .اول اینکه تاثير لباس دوربيندار بر روابط پليس با مردم و ارزیابی
مافوق چيست؟ دوم اینکه تاثير لباس دوربين دار در نظارت دادستان بر عملکرد پليس چيست؟ و سوم اینکه
تاثير لباس دوربيندار بر بهبود تنظيم گزارشهای پليس قضایی چيست؟ بر این اساس و به منظور پاسخ به
سواالت مطرح شده ضروری است که ابتدا تاثير لباس دوربيندار بر روابط پليس با مردم و ارزیابی مافوق ،در
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ادامه تاثير لباس دوربيندار در نظارت دادستان بر عملکرد پليس و سپس تاثير لباس دوربيندار بر بهبود تنظيم
گزارشهای پليس قضایی ،در نهایت به نتيجهگيری و ارائه دستآوردهای این مطالعه بپردازیم.

 -1تاثیر لباس دوربیندار بر روابط پلیس با مردم و ارزیابی مافوق
لباس دوربيندار محيطی را برای پليس قضایی ایجاد میکند که در این محيط عملکرد وی شفاف و دقيق
است .پ ليس قضایی با پوشيدن این لباس احساس تعهد بيشتری در رعایت قانون در برخورد با مردم دارد و
قانون و اوامر قانونی مافوق را مدنظر قرار میدهد .پليس قضایی در این شرایط بیطرفی خود را حفظ میکند
و در اکثر موارد در مواجهه با مردم رفتار دوستانه را در پيش میگيرد .در این شرایط ضابط دادگستری بر
کردار خود متمرکز است .این ظرفيت ناشی از لباس دوربيندار است که به مردم نيز اطمينان داده است که
پليس قضایی از قدرت و اختيارات خود در مواجهه با آنها و موقعيتهای پيشرو سوءاستفاده نمیکند.
کمااینکه سابق بر این نيز چنين شرایطی برای شهروندان ایاالتمتحده محتمل بوده است( Koen,Willis and

 )Mastrofski, 2018: 979و از موجبات ترویج حس بیاعتمادی به پليس ایاالتمتحده و عملکرد وی شده
است .این در حالی است که پليس به مشارکت عمومی و اجتماعی مردم برای تحقق ماموریتهای خود
نيازمند است .از یکطرف ،پليس قضایی در این شرایط حداکثر احتياط در برخورد و گفتار با مردم را رعایت
می کند ،از خشونت فيزیکی یا گفتاری و حتی از باال بردن تُن صدای خود در مواقع غيرضروری پرهيز میکند
و بيش از همه به انجام وظایف قانونی حسب شرح وظایف متمرکز میشود .این وضعيت به اعتقاد برخی
شرایط را برای نقش آفرینی شهروندان در فرایند تحقيقات مقدماتی مهيا میکند (نوروزی ،جوانجعفری و
سيدزادهثانی.)33 :1396 ،

 -1-1تقویت روابط حرفهای پلیس قضایی با مردم ،متهم و مظنون
پليس قضایی پس از پوشيدن لباس دوربيندار اشراف دارد که عملکرد و صدای او در حالت ضبط است
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
تغيير در نگرش مردم نسبت به پليس قضایی و شرح وظایف وی نيست .چراکه پليس قضایی و رفتار وی قبل
از اینکه در معرض نظارت و قضاوت مردم باشد ،در معرض نظارت و قضاوت مافوق است .بنابراین پليس
حسب شرح وظایف به انجام ماموریت می پردازد ،منصرف از اینکه مردم نسبت به وی چه قضاوت یا
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برداشتی از رفتار وی داشته باشند .پليس قضایی بيش از اینکه به قضاوت مردم بياندیشد به شرح وظایف
قانونی در موقعيت پيشرو میپردازد .البته مردم نيز بهمرور زمان تحت چنين شرایطی به ضابط دادگستری و
مقبوليت رفتارهای وی اعتماد می کنند ،چراکه او را قبل از اینکه در مقابل خود ببينند ،در مقابل مافوق و
اوامر قانونی وی میبينند .در عين حال که اطمينان دارند پليس قضایی تحت شرایطی که اقدامات او از طریق
دوربين لباس تحت کنترل است ،بنابراین او تخلف نمیکند و اگر هم تخلف کند با توجه به فيلم ضبطشده
سریع و حتمی تحت تعقيب و مجازات قرار می گيرد .این موقعيتی است که سابق بر این بدین راحتی وجود
نداشته است.
از طرفدیگر ،صوت و فيلم ضبطشده از طریق لباس دوربيندار بهمثابه مستندی از عملکرد لحظهای
پليس قضایی است که امکان دخل و تصرف در آن وجود ندارد .این فيلم حاصلآمده از این طریق ،تصویر
دقيقی از عملکرد پليس قضایی در رعا یت الزامات حریم خصوصی متهم و واکنش متهم و موضعگيری ضابط
دادگستری در قبال آن را به مافوق یا دادستان ارائه میدهد .این فيلم بهطور واضح نشان میدهد که تشریفات
قانونی و شرعی در تعقيب و دستگيری متهم تا چه ميزان از سوی پليس قضایی رعایت شده است یا مورد
غفلت وی قرار گرفته است .این وضعيت در عينحال موید ارزیابی دقيق از آموزشهایی است که در این
ارتباط به پليس قضایی داده شده است و پليس قضایی در تصور از خود معتقد است که آنها را فراگرفته است
و به آنها عمل کرده است ،در حالیکه بازبينی فيلم برای مقام مافوق وی اثبات میکند که ضابط دادگستری
آموزشها را فرانگرفته است یا تصور اشتباهی از اجرای آموختههای خویش دارد یا اینکه علیرغم فراگيری
آموزشها و قرار گرفتن وی در موقعيتی که از این آموختهها باید استفاده میکرده است ،ليکن از آنها در
موقعيت مرتبط استفاده نکرده است .نظارت مافوق بر عملکرد ضابط دادگستری در شرایط معمولی فقط متکی
به مواردی است که مافوق در ماموریتها شخصاً حضور دارد و هدایت ماموریتها را برعهده دارد که این
شرایط در اکثر موارد مفقود است .این وضعيت با عدم اشراف مافوق به تمام رفتارهای احتمالی ضابط
دادگستری با مردم در ماموریتهای انفرادی یا همراهی با افسر دارای رتبه پایينتر از ضابط دادگستری دارای
ماموریت خاص تشدید میشود.
افسر دارای رتبه پایين تر از پليس قضایی دارای ماموریت معموالً عملکرد وی که به نوعی مافوق آنها
میباشد را زیرسوال نمیبرند و گزارش آن را به مقام مافوق وی نمیدهند .لذا پيگيری این موارد از سوی
مافوق فقط با مرور و بازبينی فيلمهای ضبطشده از عملکرد پليس قضایی برای قضاوت راجع به ضعف یا
بهبود یک یا چند عملکرد خاص وی در موقعيتهای خاص محقق است .مافوق با درنظر گرفتن عملکرد
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زیردست در چنين شرایطی به اشتباهات پليس قضایی پی میبرد و آموزشهای الزم را برای اصالح یا تقویت
آنها تجویز می کند یا اینکه دستورات الزم را برای تنبيه به یگان وی یا مجازات وی از طریق معمول یعنی
معرفی به دادسرای نظامی یا عمومی حسب شرایط صادر مینماید .این تصميم مستند به فيلم ضبطشده و
غيرقابل خ دشه است و مستقيماً منجر به بازدارندگی یا تغيير وضعيت و بهبود عملکرد پليس قضایی میشود.
اطمينان از شناسایی سریع تخلفات احتمالی ضابط دادگستری مجهز به لباس دوربيندار و تعقيب و مجازات
وی باعث می شود که او از ارتکاب تخلفات و جرایم مرتبط با وظایف محوله صرفنظر کند .چهبسا برخی از
رفتارهای پليس قضایی خاطی ناشی از عدم التفات به شرح وظایف و دقت نکردن در اجرای آنها به اعتقاد
برخی مثالً در نحوه بازرسی تلفن همراه متهم یا دیگر جوانب حریم خصوصی وی باشد(صالحی:1396 ،
 .) 227در چنين شرایطی نيز اطمينان از نظارت و کنترل مستقيم وی از سوی مافوق باعث میشود که او رفتار
خود را تغيير و با شرح وظایف قانونی و سازمانی بيشتر و دقيقتر منطبق نماید.

 -2-1تقویت ارزیابی مافوق از عملکرد پلیس در ماموریتهای محوله
عملکرد پليس قضایی از طریق پوشيدن لباس دوربيندار و بهنحو موثرتری ارتقاء مییابد و نقایص
احتمالی آن در کوتاهمدت مرتفع میشود .آموزشهای حرفهای در چنين شرایطی نسبت به ماموران
شناسایی شده از این طریق تقویت و از آموزش مجدد نسبت به مامورین دارای مقبوليت از اینحيث
جلوگيری میشود .چهبسا بر اساس سوابق بهدستآمده از این طریق ،آموزشهای متفاوت هر یک از پليس
قضایی توجيه و پيگيری و نتایج احتمالی آنها نيز در ماموریتهای بعدی دنبال و نقاط ضعف و قوت آنها
امتيازدهی و رتبهبندی شود .اهميت این وضعيت در ماموریتهای حساس و مخاطرهآميز برای حفظ امنيت و
جان پليس قضایی دوچندان است .بررسی فيلمهای ضبطشده از ماموریتهای محوله به پليس قضایی ميزان
توانایی و استفاده از آموختهها را در موقعيتهای خطير نشان میدهد .اینکه ضابط دادگستری چقدر قدرت و
توانایی بهرهگيری از آموختهها را در موقعيت های عملی واقعی دارد ،باعث تجدیدنظر مافوق در وضعيت وی
و لزوم تکرار آموزشها برای وی یا برخورداری از آموزشهای ویژه برای ماموریتهای حساستر و
خطرناکتر میشود .حال آنکه این وضعيت در صورت فقدان لباس دوربيندار منتفی و متکی به سازوکارهای
دیگر از جمله؛ تبحر کسب شده در طول ساليان متمادی خدمت مافوق و برخورد با موارد مشابه حسب
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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این وضعيت در رابطه با انجام ماموریت واحد محوله بهنحو مکرر در طول دوره خدمت نيز تشدید
میشود یا این تصور که انجام مقدمات یا بدیهيات آن برای موارد مشابه دیگر ضروری نيست .در حالیکه
تکرار یک ماموریت از سوی ضابط دادگستری از موجبات انتفاء تمام مقدمات قانونی آن در سایر
ماموریت های مشابه نيست .شرایط تعقيب ودستگيری متهم مسلح یا تيراندازی به وی برای خلعسالح وی یا
تعقيب متهم غيرم سلح با تيراندازی برای متوقف کردن وی در ميان جمعيت با شرایط تيراندازی در ميان
جمعيت به فردی که کمربند انتحاری به خود بسته است ،بسيار متفاوت و تابع شرایط و مقتضيات خاص
خود است .هيچ کدام از این موارد با یکدیگر قابل مقایسه و رفتار یکسان نيستند .هر یک از این موارد را
ضابط دادگستری با شرایط و اقتضائات مرتبط به دیگری نمیتواند انجام دهد .اینکه پليس قضایی با تلقی
یکسان از اقتضائات این موارد و به نحو یکسان با آنها برخورد کند و رعایت مقدمات هر یک از آنها را
ضروری نداند ،فقط در شرایط بازنگری فيلم ضبطشده ميسر و قابل تصميمگيری برای مافوق است .چهبسا
این تصورات پليس قضایی از منظر مافوق موید بیتجربهگی یا فرانگرفتن آموزشهای تخصصی باشد که
پيش از این به او داده شده است ،ليکن پليس قضایی بدون توجه به آنها به انجام ماموریتها میپردازد .از این
رو به تشخيص مافوق تجدید دورههای آموزشی برای وی ضروری است .این وضعيت نمونهای از فراهم
آوردن زمينه بهره گيری از مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی پليس است که نيازمند ایجاد زمينههای اجتماعی
الزم در تشکيالت پليس برای مشارکت و جلب اعتماد مردم است .به نظر میرسد که استفاده از لباس
دوربيندار و مزایای آن به شرح پيشگفته میتواند موجب دستآورد مذکور شود.

 -2تاثیر لباس دوربیندار در نظارت دادستان بر عملکرد پلیس
بخشی از ارتباط پليس قضایی در مقام ضابط دادگستری در راستای انجام وظایف با متهم در دستگاه
عدالت کيفری و در فرایند تحقيقات اوليه پليسی و تحقيقات مقدماتی است .چنانکه اقدامات پليس در جرایم
شدید و مشهور حسب رویه پليسی و ضرورت تنظيم گزارش اوليه برای استحضار دادستان و توجيه
دستورات الزم ،قبل از اطالع و دستورات دادستان به پليس است .هرچند که گزارشهای تنظيم شده از سوی
ضابط دادگستری برای دادستان پس از انجام وظایف محوله و دستورات مستقيم وی در اکثر موارد نسبت به
متهم است .بنابراین انجام وظایف ضابط دادگستری در ارتباط مستقيم با حقوق متهم برابر قانون آیين دادرسی
کيفری است .این در حالی است که تضمين رعایت حقوق متهم متکی به حاکميت قانون و تشکيالت پليسی
و قضایی کارآمد است .کمااینکه به اعتقاد برخی حفظ کرامت ،ارزشهای واالی انسانی ،احترام به آزادیهای
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مشروع ،حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسالمی در گرو اقدامات صحيح و عادالنه ضابطان
دادگستری به عنوان بخشی از دستگاه عدالت قضایی است (پورابراهيم و یزدانشناس.)66 :1395 ،
استفاده از لباس دوربين دار ،به عنوان ابزاری است ضابط دادگستری را به رعایت دقيق مقررات مجاب
می کند ،چراکه عملکرد مضبوط وی تحت نظارت و ارزیابی مستقيم دادستان است .در این شرایط چهبسا
توجيه نامتعارف ضابط دادگستری راجع به هر یک از ابعاد عملکرد وی منجر به مرتفع شدن مسئوليت کيفری
وی نمیشود .این در حالی است که این موقعيت در گزارشهای مکتوب ضابط دادگستری مفقود است.
گزارش ضابط دادگستری پس از انجام ماموریت بر اساس تصورات ذهنی ایشان از ماموریت و عملکرد
خویش به بهترین نحو و رضایتبخش تنظيم میشود .این گزارش تنظيمشده پس از موقعيت با ابعاد
صورتگرفته در واقعيت به سختی قابل تطبيق و در اکثر موارد منتهی به نتایج مبهم و غيرقابل اتکاء برای اقناع
وجدانی دادستان یا مقام قضایی است .ابهامات احتمالی گزارش با گزارشهای بعدی ضابط دادگستری یا
توضيحات قابل تفسير وی مرتفع میشود ،در حالیکه توضيحات وی علیرغم صداقت چهبسا تصویر دقيقی
از موقعيت حادثه ارائه نمیکند یا باعث شبهات بيشتری برای دادستان میشود.

 -1-2مستندسازی عملکرد پلیس از طریق پوشیدن لباس دوربیندار
ضابط دادگستری با وقوف به ضبط صوت و فيلم عملکرد وی در مواجهه با مسائل دقت بيشتری بهعمل
می آورد و بر اساس مقررات قانونی هر یک از رفتارهای خود را به پيش میبرد ،تا اینکه بعدها برای
بازخواست آنها مستند و توجيهی داشته باشد .بهعنوان نمونه ،تفهيم حقوق متهم به وی بخشی از وظایف
ضابط دادگ ستری است که در حين تحقيقات مقدماتی راجع به جرم منتسب به متهم موضوعيت دارد .به
اعتقاد برخی تحقق دادرسی عادالنه نيز مستلزم تفهيم حقوق متهم از سوی ضابط دادگستری است
(قاسمیمقدم . )129 :1394 ،این بدان معنا است که ضابط دادگستری پس از پوشيدن لباس دوربيندار از انجام
اقدامات یا ترک آنها نسبت به متهم پرهيز می کند که هيچ توجيه و مستندی برای آنها وجود ندارد .این
وضعيت به مثابه پيشگيری از اقدامات فراقانونی است که فقط در شرایط ضبط صوت و فيلم عملکرد پليس از
طریق استفاده از لباس دوربيندار ایجاد میشود .ضابط دادگستری در موقعيتهای خطيری که ممکن است
وضعيتهای غيرقابل پيشبينی وجود داشته باشد ،حداکثر احتياط را بهعمل میآورد و از این طریق به حفظ
جان و امنيت خویش و شهروندان حاضر در موقعيت تعقيب و گریز متهم میاندیشد .این وضعيت برای
دادستان نيز واجداهميت است .چراکه دادستان نيز با مرور مکرر فيلمهای ضبطشده از ماموریتهای سابق
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ضابط دادگستری نيز جوانب را ارزیابی و لزوم فراگيری آموزشها و یا واگذاری تکاليف و اختيارات الزم
حسب مقررات قانون آیين دادرسی کيفری به وی را صادر مینماید.
لذا دستورات دادستان ضمن آموزشهای الزم آن با تصور اینکه ضابط دادگستری از این آموزشها در
موقعيت عملياتی استفاده میکند ،تنها با بازنگری فيلم ضبطشده از طریق لباس دوربيندار تایيد یا رد میشود.
رد این مفروضات موجب ضرروت تکرار مجدد آموزشهای الزم به ضابط قضایی میشود .در عين حالکه
وقوف دادستان به چالشهای اجرایی دستورات و صرف زمان برای اجرای هر یک از این دستورات یا
تعارض احتمالی هر یک از آنها با مقتضيات ماموریت محوله به پليس یا ضرورت چشم پوشی پليس از هر
یک از آنها برای حفظ امنيت و جان خود فقط از این طریق حاصل و منشاء اثر در تصميمات آتی یا واگذاری
ماموریت به پليس با تجربه یا تواناییهای بيشتر میشود .کمااینکه برخی معتقدند که اجرای صحيح و کامل
قانون آیين دادرسی کيفری  ،به جهت عدم توجه به ساختار پليس ،سيستم مدیریتی ناهمگون و عدم پيشبينی
زیرساختهای الزم برای ضابطان دادگستری ،در عمل با مشکالتی مواجه است .از این حيث استفاده از لباس
دوربيندار زمينه را برای شناخت بخشی از این چالشها و مدیریت آنها در زمان ماموریت های محوله به
ضابط دادگستری مرتفع میکند .در حالی که این موقعيت از گزارشهای مکتوب پليس بهسختی و در طول
زمان و حسب شناخت از شخصيت و توانایی پليس حاصل میشود و هميشه با مقداری شک و تردید توام
است و به سادگی استنباط از فيلم ضبط شده از لباس دوربيندار ميسر نيست.

 -2-2رسیدگی به شکایات بر اساس فیلمهای ضبطشده از طریق لباس دوربیندار
عملکرد پليس و رسيدگی دقيق به شکایات مردم عليه وی نيز تحت تاثير مستقيم لباس دوربيندار
می باشد .این وضعيت در عين حال برای مردم نيز در طرح شکایات با فرض آگاهی به وجود دوربين در
لباس پليس و ضبط شدن تمام عملکرد پليس و اقدامات متقابل آنها نسبت به پليس موثر و کارآمد است.
عمده شکایات نسبت به عملکرد پليس در هنگام انجام ماموریتهای محوله راجع به عدم رعایت مقررات
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،
تصميمگيری در ارتباط با شکایات مطرح با دشواری مواجه است و نيازمند دالیل و مستنداتی غير از شکایت
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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دادگستری ،فاقد مستند و دليل اثباتی است به نحویکه رسيدگی به آنها شروع نمیشود یا اینکه در مراحل
اوليه مسترد میشود یا خاتمه مییابد .در عينحال برخی از شکایات عليه پليس ناشی از تصورات اشتباه مردم
از عملکرد قانونی وی است.
برخی اوقات تصور میشود که اعمال خشونت پليس نسبت به متهمی که تسليم اوامر قانونی پليس
نيست و با دعوت پليس از وی برای عزیمت به کالنتری همراهی نمیکند ،ناشی از اعمال سليقه یا
خشونتطلبی پليس است .در حالی که این تصور اشتباه است .اقدامات قانونی پليس با رعایت سلسله مراتب
قانونی از احضار ساده شروع میشود و تا توسل بهزور برای دستگيری و توقيف متهم ادامه می یابد .حال در
چنين شرایطی که استفاده پليس از لباس دوربيندار موضوعيت ندارد تصور مردم این است که اقدامات
خشونت آميز پليس فراقانونی و حسب تمایالت شخصی است .ليکن در شرایط وجود لباس دوربيندار برای
مردم نيز چنين شائبههایی از بين میرود ،وقتیکه متوجه هستند که عملکرد پليس ضبط میشود و از این
طریق مورد پيگيری است ،لذا این اقدامات خشونتآميز وی در این شرایط به احتمال زیاد حسب اختيارات
قانونی و محوله به وی است .در چنين شرایطی است که عملکرد پليس بهميزان بيشتری مقبوليت پيدا میکند.
در نتيجه آن شکایات عليه پليس با کاهش مواجه می شود یا اینکه منجر به اقناع شاکی در زمان بازبينی فيلم
ضبط شده از سوی مافوق و تشریح ابعاد آن برای وی و در نهایت استرداد شکایت عليه پليس میشود که
ناشی از استفاده پليس از لباس دوربيندار است.

 -3تاثیر لباس دوربیندار بر بهبود تنظیم گزارشهای پلیس قضایی
ضابط دادگستری ،بازوی اجرایی دستگاه عدالت کيفری است و در فرایند کيفری دارای نقش اساسی
است .سنگ بنای پرونده کيفری در مرحله کشف جرم توسط ضابط دادگستری گذاشته میشود .ضابط
دادگستری در این مرحله ،نقش مهمی در تامين یا عدم تامين حقوق شهروندی افراد دارد(ساریخانی:1397 ،
 .)181بر این اساس تنظيم گزارش قضایی از سوی ضابط دادگستری در تصميم مقام قضایی تاثير مستقيم
دارد .ليکن برخی اوقات این گزارشها واجد اطالعات دقيق و همهجانبه نيستند .این در حالی است که
صوت و فيلم ضبطشده از طریق لباس دوربيندار ،جایگزین مطمئنی برای گزارشهای تنظيمی از سوی
ضابط دادگستری است که در برخی موارد با کاستیها و افزودنیهایی مواجه است که منجر به کشف جرم و
حقایق آن نمیشود .استفاده از فيلم ضبط شده از طریق لباس دوربيندار در ارتباط با شکایاتی که عليه پليس
در مقام ضابط دادگستری صورت میگيرد یا وضعيتهایی که در آنها لزوم تعيين ميزان مسئوليت پليس یا
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شهروند مورد تعرض وی برای مقام قضایی ضروری است ،بيشتر از گزارشهای تنظيمی از سوی پليس
تامين کننده منافع فردی و اجتماعی است .منصرف از اینکه ضابط دادگستری در تنظيم گزارش به القاء مطالبی
می پردازد که از منظر وی واجد اهميت است و از اشاره به موضوعاتی صرفنظر میکند که از منظر وی واجد
اهميت نيست .این در حالی است که چه بسا برای مقام قضایی این وضعيت معکوس یا اینکه نتيجهگيری
برای وی با درنظر گرفتن مجموع وقایع مهم و غيرمهم واجد اهميت و استنباط قضایی است .این وضعيت با
ذینفع بودن ضابط دادگستری در موقعيت ایجادشده و لزوم تبرئه خودش یا حفظ بیطرفی خویش تشدید
می شود .ضابط دادگستری برای اینکه نشان دهد در چارچوب مقررات و وظایف محوله به انجام ماموریت
پرداخته است ،چهبسا گزارش را به نحوی تنظيم کند که واجد این مسائل و موجد مسئوليت مدنی و کيفری
وی باشد ،در حالیکه واقعيت چيزی دیگر است.
البته بخشی از کاستیهای گزارش ضابط دادگستری ناشی از عدم آشنایی کافی وی به قوانين و مقررات
ماهوی و شکلی است .ليکن اگر مستند گزارش مکتوب ضابط دادگستری ،صوت و فيلم ضبط شده از طریق
لباس دوربيندار ضابط دادگستری باشد ،تطبيق گزارش با صوت و فيلم ضبطشده برای مقام قضایی و
استنباط قضایی بهدور از شائبه جانبداری ضابط دادگستری از خودش بههنگام تنظيم گزارش برای ارائه به
مقام قضایی محفوظ است ،ولو اینکه ناشی از عدم آشنایی کافی ضابط دادگستری با قوانين ماهوی و شکلی
باشد .همين وضعيت برای مقامات قضایی در مراحل باالتر رسيدگی به شکایات مطرح عليه ضابط دادگستری
نيز وجود دارد .درک و برداشت مستقيم مقام قضایی از صوت و فيلم ضبطشده از طریق لباس دوربيندار
موجب تصميمگيری منصفانه و واقعبينانه راجع به ضابط دادگستری و عملکرد سازمانی وی یا شهروند مقابل
وی میشود .چهبسا بخشی از عملکرد ضابط دادگستری ناشی از سياستهای سازمانی و امکانات در اختيار
وی باشد ،در حالیکه اشاره مستقيم به این مسائل در گزارشهای تنظيمی ضابط دادگستری بهدليل بدیهی
بودن آنها مفقود است .در حالیکه تصميم گيری مقام قضایی بر اساس تمام آنها واجد اهميت است .رعایت
موازین قانونی و شرعی یا چشمپوشی از آنها در زمان ورود به محل اختفاء متهم یا نحوه دستگيری و
بازداشت وی و تبعات پس از آن مانند؛ فرار متهم ،زخمی شدن متهم یا زخمی شدن ضابط دادگستری و
واکنش های متقابل در چارچوب قانون یا عدول از آنها نمونههایی عينی هستند که قضاوت راجع به آنها
بهصرف گزارش مکتوب ضابط دادگستری دشوار است.
در این شرایط ،صوت و فيلم ضبطشده از طریق لباس دوربيندار و امکان بازبينی مکرر آن و خواستن
توضيح از ضابط دادگستری یا شهروند راجع به یک از اقدامات یا صحبتهای صورتگرفته طرفين و یا
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جلب نظر کارشناسان متخصص یا مقامات مافوق پليس خاطی حائز اهميت و تعيينکننده در تصميم قضایی
است .صورت و فيلم ضبطشده از منابع مستقيم و دستاول تلقی میشود که تفسير و نتيجهگيری از آن نيازی
به درنظر گرفتن هيچ سابقه ای از ضابط دادگستری ،شاکی یا متهم ندارد .حال آنکه در تفسير گزارشهای
مکتوب ضابط دادگستری معموالً سوابق نيک و بد ضابط دادگستری ،شاکی یا متهم نزد مقام قضایی درنظر
گرفته می شوند و با در نظر گرفتن این سوابق به گزارش اهميت داده میشود یا اینکه از آن چشمپوشی
میشود .اهميت به این گزارشها لزوماً منطبق با وقایع صورتگرفته نيستند ،ليکن چشمپوشی از این
گزارشها موجب دوبارهکاری و تکرار فرایند تحقيقات مقدماتی از سوی مقام قضایی و اتالفوقت وی راجع
به موضوعی میشود که یکبار تحقيقات آن از سوی ضابط دادگستری انجام شده است ،ليکن به دالیل خاص
به این اقدامات و گزارشهای مبتنی بر آن توجهی نمی شود .البته تحقيقات مجدد مقام قضایی نيز متکی به
اظهارات ضابط قضایی ،شاکی و متهم است و از اینحيث چيزی بهنفع عدالت کيفری تغيير نمیکند .این در
حالی است که وجود صوت و فيلم ضبطشده چه بسا این اشکاالت را برطرف کند و موجب افزایش بهرهوری
پليسی و قضایی و تحقق عدالت کيفری شود.
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نتیجهگیری
تکنولوژی لباس دوربين دار و استفاده از آن برای قضاوت صحيح از علمکرد پليس قضایی در
موقعيتهای خاص ضروری است .موقعيت های خطيری وجود دارند که نسبت به آنها ادعایی غيرمتعارف
وجود دارد که حاکی از نقض احتمالی قانون از سوی پليس قضایی نسبت به مردم است .این وضعيت در
ارتباط با وظایف پليس قضایی در مقام ضابط دادگستری در ایران برای پيشگيری از وقوع جرم و مبارزه با
جرایم مشهود راساً و غيرمشهود با حکم قضایی امری مبتالءبه است .وابستگی پليس قضایی به مردم و مردم
به پليس قضایی بدین خاطر است که عملکرد پليس قضایی بدون همکاری و حمایت مردم در پيشگيری و
مبارزه با جرم ناکارآمد است .بر این اساس همکاری با پليس و حمایت جامعه از عملکرد وی در گِرو اعتماد
به پليس و رضایت از عملکرد وی است .یکی از ابزارهای جدید زمينهساز شفافيت و بهبود عملکرد پليس
قضایی در ایران نسبت به مردم ،مافوق و دادستان استفاده از تکنولوژی لباس دوربيندار است.
استفاده پليس از لباس دوربيندار نوعی مستند کردن عملکرد وی است .بر این اساس تمام لحظات
عملکرد پليس در ماموریتهای محوله به وی ضبط میشود و به هر ادعایی برخالف آن به صورت عينی و
تطبيقی رسيدگی میشود .این وضعيت منجر به اعتماد بيشتر به عملکرد پليس میشود .بازبينی این فيلمها پس
از طرح شکایت عليه مامور باعث کشف حقيقت و اثبات صحت و سقم ادعاهای مطروح عليه مامور میشود.
ارزیابی مستقيم مافوق بر عملکرد مامور نيروی انتظامی از طریق کنترل فيلمهای ضبط شده از برخورد ضابط
دادگستری با مردم و تصميم گيری دقيق بر اساس آنها واجد چنان ارزشی است که از هيچ طریق دیگر مگر
بهجز همراهی مافوق در تمام مواقع با مامور زیردست بدیننحو قابل دستیابی نيست .استفاده از فيلمهای
ضبطشده از طریق لباس دوربيندار پليس برای چنين اهدافی از مزیتهای فوقالعاده و غيرقابل دسترس در
شرایط فقدان بهکارگيری این لباسها است که تا پيش از این موضوعيت نداشته است.
این وضعيت در ارتباط با نظارت دادستان بر عملکرد ضابط دادگستری نيز صادق است .دادستان حسب
دستوراتی که برای اجراء به ضابط دادگستری صادر می نماید توقع دارد که این دستورات در اسرع وقت
اجرایی شوند و نتایج حاصل از آن اعالم شوند .حال آن که اجرای این دستورات واجد فرایندی است که
دادستان از وجود آنها به نحو واقعی مطلع نيست .کم و کاستیهایی در اجرای دستورات از سوی ضابط
دادگستری وجود دارند که بجز از طریق شکایات مردمی یا گزارشهای موازی به اطالع دادستان نمیرسد.
البته وصول شکایات مردمی و یا گزارشهای موازی با انکار شدید ضابط دادگستری مواجه میشوند و
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معموالً به نتيجه دقيقی نمیرسند .به نظر میرسد استفاده از ابزار لباس دوربيندار بخشی از این اشکاالت را
مرتفع میکند.
لباس دوربيندار در بهبود تنظيم گزارش های ضابط دادگستری برای مقام قضایی نيز مثمرثمر است.
تنظيم گزارشهای ماموریت های محوله به ضابط دادگستری که با فاصله زمانی پس از ماموریت تنظيم
می شوند با مقدمات و موخراتی توأم هستند که در برخی موارد برآمده از تصورات ضابط دادگستری از خود
و تواناییهایی مورد انتظار از وی است .در حالی که کمترین انطباق با واقعيت و حوادث را دارند .ادعاهای
متضاد شاکی یا متهم در این ارتباط نزد مقام قضایی پس از تقدیم گزارش تا حدودی گویای این وضعيت
است .از این حيث به نظر میرسد استفاده از لباس دوربيندار منتهی به دقت بيشتر ضابط دادگستری در تنظيم
گزارش شود تا جاییکه تطبيق گزارش با فيلم ضبط شده واجد تباین آشکار و فاحشی نباشد.
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