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زماني وزارت اطالعات در اجراي قرارداد كار معين به چنانچه بخشي از وظايف سا
اشخاصي خارج از وزارت اطالعات واگذار شود رسيدگي به جرايم آنان كه مرتبط با اسناد 

  و اطالعات طبقه بندي شده باشد در صالحيت سازمان قضايي است.

  
  سؤال:

ظور كشف و به من«رتخانه ، اين وزا١٣٦٢) قانون تأسيس وزارت اطالعات مصوب ١) براساس ماده (١
هاي گاهيپرورش اطالعات امنيتي و اطالعات خارجي و حفاظت اطالعات و ضدجاسوسي و بدست آوردن آ

المي، نقالب اساهاي آنان عليه الزم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه
 تشكيل شده است.» كشور و نظام جمهوري اسالمي ايران

آوري اخبار و وظايف وزارت اطالعات عبارت است از كسب و جمع«) قانون مذكور ١٠راساس ماده () ب٢
هاي ها و فعاليتبندي اطالعات مورد نياز در ابعاد داخلي و خارجي؛ كشف توطئهتحليل و طبقه توليد، تجزيه،

سناد، مدارك، االعات، اخبار اط براندازي، جاسوسي، خرابكاري و اغتشاش عليه استقالل و امنيت ...؛ حراست از
 »تأسيسات و پرسنل وزارتخانه و ... 

هاي خاص يهاي گسترده مذكور و باتوجه به پيچيدگ) اين وزارتخانه، در راستاي انجام مأموريت٣
ن اقتصادي بارزه با جرايم سازمان يافته و مفاسد كالهاي بيگانه و مآوري اطالعات و مقابله با سرويسجمع

 نوان عوامل عملياتي،) قانون استخدامي وزارت به ع٢ه جذب و بكارگيري افرادي خارج از شمول ماده (اقدام ب
داراي  رده شده،فني، اطالعاتي و ... نموده است كه به تبع آن، به واسطه مشاغلي كه برعهده ايشان سپ

 باشند.دسترسي به اطالعات طبقه بندي شده مي
كه  يمي شوندر راستاي انجام وظايف خود يا به سبب آن مرتكب جرابااين حال چناچه عوامل مذكور د

مهوري ر نظام جطرح آن در مراجع عمومي قضايي؛ داراي طبقه بندي حفاظتي بوده و مراتب مشتمل بر اسرا
 اسالمي باشد در اين صورت:

 ؟ دارد را مذكور عوامل جرايم به رسيدگي صالحيت محترم سازمان آن آيا –الف 
ت، عمال و رفتار مأموران وزارن حفاظت به عنوان ضابط خاص نظامي و مرجع نظارت بر اآيا اي -ب

  صالحيت پيگيري و انجام تحقيقات درخصوص جرائمي مذكور را دارد ؟
  
  

  پاسخ:
بندي فلسفه رسيدگي جرايم كاركنان وزارت اطالعات در سازمان قضايي حفظ اسرار و اطالعات طبقه

انچه در اجراي قرارداد كار معين و مانند آن بخشي از وظايف سازماني وزارت شده است. در فرض پرسش چن
باشند سپرده شود طرف قرارداد در اطالعات به اشخاص ديگري كه از كاركنان رسمي وزارت اطالعات نمي
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  سازمان قضايي نيروهاي مسلحكل حقوقي  نظريات مشورتي كميسيون قضايي و حقوقي اداره
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حدود وظايف تفويضي در اجراي قرارداد از كاركنان وزارت اطالعات محسوب و رسيدگي به جرايم آنان كه 
بندي شده باشد در صالحيت سازمان قضايي است و به تبع آن كاركنان بط با اسناد و اطالعات طبقهمرت

  شوند.حفاظت اطالعات، وزرات اطالعات در رابطه با جرايم مذكور ضابط نظامي تلقي مي


