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آسیب شناسی کاهش اختیارات ضابطین در آیین دادرسی کیفری
(موردی استان کرمان)
زهرا انجم شتاع9
حاهیخ دهیافت9355/17/21 :

حاهیخ پذیرش9355/15/27 :

چکیده
زمینه و هد  :ضابلقن دادگستری نیش مهم م قابل حوجهی ده دست یابی به عداات کقفری م نزدیک
شدن هرچه بقشتر به نظام کقفری مللوب م کاهاممد داهنمد .همدف ایمن حقیقمق شمناخت نیمش ضمابلقن
دادگستری ده حأمقن نظم م امنقت م برهسی آسقب شناسی کاهش این نیش ،به ایمن پرسمش اصملی پاسمخ
میدهد که اهاقت مجودی ضابلقن دادگستری ده نظام قضایی کشموه مما چقسمت م ده صموهو کماهش
اختقاهاو ضابلقن دادگستری چه آسقبهایی متوجه نظام عداات کقفری خواهد شد.
روش :همش به کاه هفته ده این حقیقق از اقاظ ماهقت کاهبردی م از نوع حقیقیاو کقفی اسمت .ایمن
حقیقق حرکقبی از همش کتابخانهای م مقدانی است که ده همش کتابخانمه ای ،ابمزاه جامع آمهی اطالعماو
فقش برداهی از منابع متتبر داخلی م خاهجی میباشد .پس از ملااته م برهسی کتمب ،میماالو م قموانقن م
آیقن نامهها خصوصاً قانون جدید آیقن دادهسی کقفمری مصموب 9352م هاچنمقن برهسمیهای مقمدانی از
طریق حنظقم پرسشنامه م پاسخگویی آن حوس  92نفر از کاهشناسان قضایی نقرمی انتظامی کرمان به عنوان
ضاب عام م حقلقلهای آماهی از طریق نرم افزاه spssمیراست 22است.
نتیجه :نتایج حاصل از حقیقق نشان میدهد ده صوهو کاهش اختقاهاو ضابلقن ،نظم م امنقت جامتمه
مخدمش گردید م شأن دستگا قضا به منزاه ناادی از دادخواهی م اجرای عداات حفت نخواهد شد م بمه
کرامت انسانی افراد الاه ماهد میسازد.
واژگان کلیدی :ضابطین دادگستری ،ضابط عام ،ضرابط خراص ،تکرالیف و اختیرارات ،قرانون آیرین
دادگستری .1120

 -1نش ش آششخای کارشساد شرشم حقشق هزش ش ه گ شساد  ،نش کاا آزشن شدالش ششحم ک شا  ،شی ش  ( .شیسنسم شسنعشل)ت تدفنن
ch.nimrokh@gmail.com -09099131103

 /078فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /00شماره  33پاییز 0311

بیان مسئله
برای اینکه اصل قانونی بودن حیوق کقفری هعایت شود م هاچنقن حضاقن مصااح فمردی
م اجتااعی الزم است سازمانی متشکل از نقرمی انسانی مهزید م آشنا بمه حیموق افمراد م
جامته به منظوه حفت نظم م امنقت عاومی پدید آید .بدمن حردید نقمرمی انسمانی یکمی از
مؤافههای مهم ده اهحیای سلح کای م کقفی فرآیند هسقدگی به جرم اسمت .بمدمن مجمود
نقرمی انسانی آموزش دید  ،متخصص م ماهر ،امکان فراهم ساختن عداات کقفری مناسمب
م حوسته قضایی الزم ده کشوه امکان پذیر نایباشد .ضمابلقن قضمایی ،بخشمی از نقمرمی
انسانی دستگا عداات کقفری مقسوب میشوند که مظقفه آنها انجام یکی از مراحل مهمم
هسقدگی به جرم که هاان کشف جرم است میباشد .ضابلقن ابزاهی جهت اجمرای قمانون
هستنند .هرگا نظم م امنقت جامته به خلر افتد ،ابزاهی الزم است کمه مجمازاو ها اعامال
کند م برای متجامزین ضاانت اجراهای پقش بقنی شد ها اجمرا ناایمد .ضمابلقن ممردم ها
برای پقرمی از قانون کنترل ناود م اگر حخلی از قانون حوس افراد سمر بزنمد بما اجمرای
قانون از عال مهاجم جلوگقری میکند.
قانون آیقن دادهسمی کقفمری ضمابلقن ها اینگونمه حتریمف میکننمد :ضمابلقن دادگسمتری
مأموهانی هستند که حقت نظاهو م حتلقاماو میمام قضمایی ده کشمف جمرم م بمازجویی
میدماحی م حفت آثاه م دالیل جرم م جلوگقری از فراه م مخفی شدن ممتهم م ابمالغ امهاق
م اجرای حصاقااو قضایی به موجب قمانون اقمدام مینااینمد .آنچمه مسملم اسمت امامقن
برخوهد میاماو قانونی با جرایم اهحکابی ،حوس ضمابلقن صموهو میپمذیرد م بمه عیقمد
متخصصان علوم جرم یابی ،چنانچه این برخوهد اماقه ،حوأم بادقت ،هوشقاهی ،نکته سمنجی
م اهحباط منظم مقایع نباشد ،سنگ بنای اماقه پرمند کقفری ،کج نهاد خواهد شمدم قاضمی
نقز که مداهک مکتوب ده پرمند بقشترین اداه ام برای حصاقم گقری است به سبب سسمتی
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دالیل م مدهاک جاع آمهی شد  ،از صدمه هأی متناسمب عماجز مانمد مده ایمن ههگمذه،
اهداف مجازاو حاصل نایشود م نتقجه ان بیعمدااتی خواهمد بمود .ضماب قضمایی بایمد
نسبت به حدمد آزادیها م مانوعقتهای قانونی م مقزان م نقو اعامال مجازاوهما بمرای
هعایت هژیم قانونی بودن حیوق کقفری م حضاقن مصااح فردی م اجتااعی آشنا باشد کمه
اگر نقرمی ضاب اینگونه نباشد نایحواند مظقفه سازمانی خود ها بصوهو کامل انجام دهد.
هرگا نظم م امنقت جامته به خلر افتد ابزاهی الزم است که مجازاو ها اعاال کند م برای
متجامزین ضاانت اجراهای پقش بقنی شد حوس قو میننه ها اجرا کند .پس ده نتقجمه دم
داقل مهم میحوان برای علل پقدایش ضابلقن آمهد :امل اینکه افراد ها برای پقرمی از قمانون
کنترل میکنند م ثانقاً اگر حخلی از قانون حوس افراد سر زد با اجرای قانون از کماه مهماجم
جلوگقری کنند .ایجاد امنقت ،برقراهی عداات ،نظم م انضباط اجتااعی ،پقشگقری از مقموع
جرم م شناسایی عوامل م بسترهای زمقنه ساز برمز جرم ،ایجاد امنقمت اخالقمی م افمزایش
ضریب اطاقنان م اعتااد آحاد جامته ده گمرم حتاممل مثبمت ضمابلقن دادگسمتری بما قمو
قضایی میباشد م کشوه ده سایه این هاکاهی حنگاحنگ شاهد هفع بسقاهی از مشمکالو م
متضالو قو قضایقه م کاهش آماه جرایم ،حوسته م بس عداات قضائی ،ماانتت از اطاامه
دادهسی ،حفت حیوق شهرمندی م ده نهایت برقراهی آهاممش م امنقمت بمه عنموان همدف
نهایی خواهد بود که اابته ده صوهو کاهش اختقاهاو ضابلقن دادگستری هقچ یک از ایمن
آمال برامهد نخواهد شد .م شأن دسمتگا قضما بمه منزامه نامادی از دادخمواهی م اجمرای
عداات حفت نخواهد شد م به کرامت انسانی افمراد الامه ماهد میسمازد؛ امذا همدف ایمن
حقیقق برهسی نیش ضابلقن دادگستری ده ایجاد نظمم م امنقمت اجتاماعی هاچنمقن بقمان
آسقب شناسی کاهش اختقاهاو ضابلقن دادگستری م اثمراو منفمی آن ده سقسمتم قضمایی
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کشوه م حبققن حاهقمداو الزم ده جهمت هااهنمگ سمازی حکمااقف م اختقماهاو ضمابلقن
دادگستری با مسئواقن قو قضائقه است.
پیشینه و مبانی نظری
ضابطین دادگستری :ضابط ،لفظی عربی از ریشه ضبط به معنی نگهداری کردن است ،
در فرهنگ فارسی معانی مختلفی دارد ،از جمله به معانی فراهم آورنده ،نگهدارنده چیتیی،
آنکه ضبط مدینه و سیاس

آنرا از طرف سلطان بس باشتد ،شتننه ،یکتی از صتفا

حت

تعالی (دهخدا :8811 ،ج  )88 :88همچنین بته معنتای حفت کننتده ،حتاکم ،قائتد ،قتیی،
مردباهیش ،ضباط (عمید )188 :8811 ،پلیس ،پاسبان اداره شتهربانی (ستیا )515 :8811 ،
منفیظ دارنده ،کارگیار ،رئیس انتظامتا

منصت مالیتا  ،ممیلتی مالیتا
ل
شتهر،

و مباشتر

(انصاف پیر.)756 :8811 ،
متادل این ماژ ده فرهنگ الحقن به متنی ضاب  ،مأموه اجرای امقن صلح یا قاضی ،نماظر م
نگهبان دژهای سللنتی ،ماموه اجمرای دادگما بخمش ،متمامن کالنتمر (بمه متنمایی کمه ده
کشوههای غربی از آن استفاد میشود) میباشد( .حققم)98 :9381 ،
ده ادبقاو پاهسی ماژ هایی چون « شقنه ،قرامل ،امنقّه ،ممأموه ،دادبمان ،دادبمک ،شمهربان،
شرطه ،کاقسر ،کالنتر ،ضاب  ،پلقس ،ژانداهم ،م اخقمراً بسمقج ،پاسمداه م » ...همر کمدام ده
میلع خاصی از زمان هایج بود م ده حال حاضر عاد این ماژ ها اعتباه م استقکام خمود
ها از دست داد است م ده متون حیوقی جدید بجای آنها از کلاه مخصوص «ضاب » بمه
متنا م مفهومی که اغة م اصلالحاً متترض آن هستقم استفاد م اهائه میصود میشود (قاسمم
پوه)41 :9387 ،
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ضابطین دادگستری در اصطالح حقوقی  :در مباحت

ترمینیلتییی حقتی پیرامتین

اصطال «ضابط» چنین آمده اس « :بلیک را به چند ناحیه تقسیم کرده و بترای هتر ناحیته
ادارهای به عنیان اداره ناحیتی تأسیس و رئیس آن اداره (کته نماینتده وزار

کشتیر در آن

ناحیه بید) را ضابط یا مباشر میگفتند که به تصییب نایب النکیمه و امضاء حاکم والیت
به سم

خید منصیب میشد و کدخدایان دها

تابع او بیدند و حف امنی

ورفاه و نظم

ناحیهها به عهده ضابطان بید»( .جعفری لنگرودی8111 :8811 ،و)8811
«ضابلقن دادگستری» ماموهانی هستند که حقت حتلقم میاماو قضایی ذیصمالح بمه منظموه
پقشگقری از مقوع جرم ،کشف جرم م حقیقق م بازجوئی میدماحی ،حفت آثاهم اداّه جمرم م
دستگقری م مراقبت م مالزمت م بدهقه مظنونقن ،متّهاقن ،مرحکبقن ،مجمرمقن م مقکمومقن
به اهحکاب جرایم م جلوگقری از فراه م اختفای آنها برابر میمرهاو قمانونی انجمام مظقفمه
میناایند( .قاسم پوه.)49 -46 :9351 ،
ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری :ضمابلقن دادگسمتری یما پلمقس قضمایی
ماموهانی هستند که حقت نظاهو م حتلقااو دادستان عاومی م انیالب یا سایر مراجمع قضمایی
ده کشف م حقیقق میدّماحی جرم ،حفت آثاه م دالیل آن م جلموگقری از فمراه م اختفمای ممتّهم
باوجب میرّهاو قانون اقدام میکنند .مادّ  95قانون اصول مقاکاماو جزایمی مصموب 9251از
این افراد با عنوان ضابلقن عداقّه یاد کرد بودکه ضمابلقن دادگسمتری ها چنمقن حتریمف کمرد
بود «:ضابلقن عداقه عباهحند از ماموهینی که مکلفند به حفتقش م کشف جرائم (خالف م جنقمه
م جنایت) م به اقداماحی که برای جلوگقری مرحکب یما ممتهم از فمراه یما مخفمی شمدن موافمق
میرهاو قانون باید بتال آید»( .آخوندی .)29 :9351 ،ده اصلالح حیموقی ضمابلقن مماموهینی
هستند که ده حدمد میرّهاو قانون دادهسی مکلف به بازجویی م حقیقمق ،گمردآمهی ممداهک م
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دالیل جرم ،جلوگقری از فراه یا مخفی شدن متّهم م حتیقمب قمانونی ام میباشمند (قاسمم پموه،
.)99 :9351
آیین دادرس کیفری :آیقن به متنای شقو  ،همش است .دادهسی کقفری یتنی هسقدگی بمه
پرمند ای که ناشی از جرم است .بنابراین آیقن دادهسمی کقفمری همشهمای هسمقدگی بمه
پرمند های کقفری ها میآموزد .هاچنقن به متنی عام شامل کلقه حرحقباو م قواعدی کمه ده
زمقنه کشف جرم ،حقیقق م حتیقب آن م اجرای حکم کقفری مضع شد است .م بمه متنمی
خاص فی قواعدی که ده دادهسیهای جزایمی از زممان صمدمه کقفرخواسمت حما حماهیخ
صدمه حکم قلتی ده دادگا باید هعایت شود ها شامل میشود .چون دادهسی بمه مرحلمه
دادگا مقدمد میشود م دادسرا ها شامل نایشمود( .هضموی .)27 :9352 ،بنرابراین آیرین
دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جررم ،تعقیرب مرتهم،
تحقیقات مقدماتی ،میانجیگری ،صلح میران طررفین ،نحروه رسریدگی ،صردور رأی،
راههای اعتراض بره آراء سرازمان قضرایی ،اجررای آرای قضرایی ،تعیرین وظرایف و
اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگسرتری و رعایرت حقرو مرتهم ،بزهدیرده و
جامعه وضع شده است.
دادگستری :نقز ده اغت به متنای مزاهحخانه یا اداه که بمه امموه خصوصمی هسمقدگی
میکنند م سابیا عداقه میگفتند ،بقان شد است( .دهخدا؛  .)2 :9337هاچنمقن دادگسمتری
ده اغت به متنی اجرای عداات است م ده اصلالح اسم مزاهو خانهای است که ده متقت
قو قضایقه انجام مظقفه میکند( .جتفری انگرمدی؛ .)275 :9388
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پیشینه تاریخ ایجاد نهاد ضابطین دادگستری
برای شناخت ضرمهو مجودی ضابلقن دادگستری به عنوان یک نهاد حأمقن کننمد نظمم م
امنقت ده هاه جوامع میبایست به حاهیخچه ایجاد این نهاد حوجمه نامود .ده صموهحی کمه
حاایل داشته باشقم ده جامتهای قانون م قانون گرایی حکافرما باشمد ،میبایسمت مُجریمان
قانون م نهادهای کنترای م نظاهحی بر همند اجرای قموانقن ده کشموه پقشبقنیهمای دققیمی
داشته باشند .ده غقر این صوهو ،نیض هنجاههای قانونی ده طول زمان ،چه بسا حبدیل بمه
هنجاهی متتاهف ده جامته گردید م قوانقنِ یاد شد نقز ،عاالً ده زمر ی قموانقن متمرمک
قراه میگقرد.
«پقشقنهی حاهیخیِ ملل مختلف م کشف آثاه م کتقبههای مترمف مرحب بما کموهمش کبقمر،
قانوننامهی حاوهابی ،نامهی حِنسمر م غقمر  ،هاگمی حماکی از حاکاقمت قمانون م مجمود
میاماو قضایی م حشکقالو م سازمانهای انتظامی ده ادماه مختلف حاهیخ بشر است .زیمرا،
از آنجا که مجود یک ساختاه م حشکقالو دادهسی ،فاهغ از مجود قوانقن م میرهاو م نقز،
مراجع اجرایی م انتظامی ،فاقد مفهوم است؛ اذا ،از آغماز حقموالو حامدّن بشمری ،اَشمکال
ابتدائی سازمانهای انتظامی م مسئول حفت نظم م امنقّت م برخوهد با ناقضمقن هنجاههمای
قانونی مجود داشتهاند» (مرادی ،خاکپوه)349: 9354 ،
با حوجه به اینکه جامتهی فاقدِ امنقّت که ده آن ،شهرمندان احساس امنقّت نداهنمد م حمرس
از جرم م بز دیدگی ،زندگیِ اجتااعی آنان ها با اشکال م اخالل مواجه ساخته است ،نشمان
دهند نبود سازمانی منسجم م قدهحاند برای اجمرای قمانون ده آن جامتمه اسمت م ایجماد
امنقّت م احساس آسایش عاومی ده جامته ،ده گرم پقشبقنی م آموزش نقرمهای کنترای م
نیشآفرینی آنان ده اجتااع است؛ بنابراین ،ده دنقای کنونی ،نظامهمای حیموقی جدیمد ،ده
جهت حقکقم پایههای حاکاقت خویش م اهحیمای اقتمداه ملّمی م حمدامم حقماو سقاسمی-
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اجتااعی خمویش ،نقرمهمایی ها حقمت عنموان «ضمابلان دادگسمتری» اسمتخدام نامود م
آموزشهای الزم ها به آنان اهائمه میدهنمد .ده ماقمع ،داقمل پقمدایش «ضمابلان قضمایی م
غقرقضایی» ها باید ده مسئلهی ضرمهو حأمقن نظم عامومی م امنقّمت اجتاماعی ،از مسمقر
نظاهو کنترای بر همند اجراسازیِ احترام متیابل نسمبت بمه حیموق م حکمااقف شمهرمندی
ملااته م برهسی ناود .بقن نقو نیشآفرینی ضابلان دادگسمتری م حضماقن م احتمرام بمه
حیوق م آزادیهای شهرمندان ،هابلهای مستیقم مجود داهد م انجام مظقفه به نقو مللموب
از ناحقهی ضابلان یاد شد  ،بسترساز حضاقن حیوق شمهرمندی اسمت .مظمایف ضمابلان
دادگستری بر دم دستهی «مظایفِ قانونی» م «مظایف قضایی» دستهبندی میگردند.
جامتهی امرمزی هم زمان با هشد علوم م فنون اهحباطی م هایانهای کمه خ مشمی دهنمد ی
اصلیِ اکثریتِ فتااقتهای سقاسمی ،اقتصمادی م اجتاماعی م ...اسمت م حامامی جنبمههای
زندگی بشری ها ده بر گرفته است ،نقاز به حدمین سقاستقضاییِ متناسبی داهد که مبتنی بمر
آموزشدهیِ علوم م فنامهیهای نوین به ضابلان دادگستری باشد م نظام اداّمهی اثبماو ده
اموه کقفری ها ،به سات م سوی حبتقت از نظام اداّهی علای سوق دهد.
ده صوهحی که ده این سقستم از ضابلانی متخصّص م مهزید م کاهدان بهر منمد شمویم م
هاچنقن مقان پُلقس قضایی ،انتظامی م اداهی حفکقک حاصل شود ،ده این صوهو میحموان
امقدماه بود حا از حضققع حیوق افراد دهگقر ده فرایند دادهسیهای کقفری (مظنونان ،متهاان
م بز دیدگان ،شهود م مللتان) پقشگقری ناود م از اطااهی دادهسمی ده امموه کقفمری ،بمه
جهت اهحیای سلح دقّت نظر ده انجام مظایف ضابلان دادگسمتری م حقیقیماو میمدماحی،
کاست« .احترام به کرامت انسانی شهرمندان م اصل برائت م ضمرمهو پایبنمدی بمه اصمول
حیوق بشری ،مستلزم آن است که افرادی که شغل آنها با آبرمی مردم ده اهحباط اسمت ،از
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حخصّمص الزم بهر منممد بممود حمما نهایتماً دانممش م حخصّمص ناکممافیِ آنممان ،ممموجبی بممرای
پایاالسازیِ حیوق شهرمندی افراد قراه نگقرد» (مرادی ،خاکپوه)392: 9354 ،
به عیقد جامته شناسان ،جوامع بشری از آغاز ایجاد حماکنون مراحل مختلفی هاگذهاند اند
ده طی این مدو یا به حکامل هسقد اند یاده مقانه ها از پقشرفت بازماند اند ،به هامممممقن
داقممممل نتوانسته اند با ایجاد سازمان های متناسب انتظامی با سقر قهری مدگرگونیهممممای
اجتااعی ،خود ها حفت کنند .پس ناگزیر دهطوفان های حاهیخی مقوشدند.
«امنقت اجتااعی بخشی از مفهوم امنقت ملی است .امنقت ملی نتقجه مجود نظم اجتااعی
است ماین دممیواه الزم م ملممممممزمم یکدیگرند .جامته بدمن نظم فاقد امنقت است منبود
امنقت حاکی ازعدم مجود نظام اجتااعی سازمان یافته ،میتده ممسل بر امضاع است.
حقیق امنقت ملی منظم اجتااعی به هقچ مجه مقسر نای شود مگر انکه افراد جامته
باآگاهی کامل از حدمد آزادی ها ممانوعقت های قانونی ممقزان منقو اعاال مجازاو ها
برای هعایت هژیم قانونی بودن حیوق کقفری محضاقن مصااح فردی ماجتااعی ،سازمانی
متشکل از نقرمی انسانی مهزید م مجمممممرب مآشنا به حیوق فرد م جامته به منظوه حفت
نظم مامنقت عاومی پدیدآمهد .جامته ای که فاقد نقرمی کنترل کنند باشد طبتا نای حواند
امنقت مآسایش شهرمندان هاپاسداهی کند»( .عباسلو.)928 :9385 ،
بنابراین ده بقان علل پقدایش این نهماد میحموان گفمت :نظم اجتااعی اقتضا پقدا میکند که
نقرمیممممممی برای کنترل آن مجود داشته باشد .حنها قو میننه نقست که با مضع قوانقن نظم
اجتااعی ها حامقن میکند ،بلکه قبل از مضع قوانقن ،بایستی نقرمیمی برای کنترل نظم مجود
داشته باشد .ضابلقن ابزاهی جهت اجرای قانون هستند .هرگا نظم مامنقت جامته به خلر
افتد ابزاهی الزم است که مجازاو ها اعاال کند م برای متجامزین ضاانت اجراهای پقش
بقنی شد ها اجمممرا ناایمممد .پس دهنتقجه دم داقل مهم میحوان برای علل پقدایش ضابلقن
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دادگسمممتری آمهد :امل اینکه ضمممابلقن دادگسمممتری مردم ها برای پقرمی از قانون کنترل
مممیکننممد ،ثانقا اگر حخلی از قانون حوس افراد سر زد با اجرای قانون از کاه مهاجم جلممو
گقری میناایند.
ضابطین یضای و غیر یضای
ده قانون آئقن دادهسی کقفری ده خصوص طبیه بندی ضابلقن دادگستری قاعد ای مجمود
نداهد؛ اذا بنا به اعتباه هابله استخدامی م شرح مظایف مربوطه میحوان آنها ها به دم گرم
ضابلقن قضایی م ضابلقن غقر قضایی حیسقم کرد.
 ضابطین قضایی :ضابلقن قضایی کسمانی هسمتند کمه علقمرغم داشمتن ابمالغ م پایمهقضایی ،مظایف م اختقاهاو ضابلقن دادگسمتری ها داها بمود م عاومماً کماهکرد آنهما ده
سقستم دادسراها است ضان آنکه ضمابلقن دادگسمتری (غقرقضمایی) حقمت حتلمقم آنهما
میباشند .مانند دادستان ،بازپرس م دادیاه .این افمراد ده قمانون آیمقن دادهسمی دادگا همای
عاومی م انیالب ده اموه کقفری از اعداد ضابلقن خاهج شد اند( .قاسم پوه.)47 :9351 ،
 ضابطین غیر قضایی :ضابلقن غقر قضایی مماموهینی هسمتند کمه فاقمد ابمالغ م پایمهقضایی م مابسته به نقرمهای نظامی م انتظامی م اداهی کشوه کمه بمه سمبب نموع مظقفمه م
مسئواقتی که داهند ده حدمد میرهاو قانونی انجام مظقفه میناایند .بر مبنای ایمن حتریمف
ضابلقن غقر قضایی دم دسته اند :ضابلقن اصلی (عام) م ضمابلقن حبتمی (خماص) (قاسمم
پوه ،91 :9351 ،آشوهی ،936 :9359 ،حرابی.)68 :9351 ،
ب) ضابطین عام ،خاص و نظام
ضابلقن دادگستری ها به سه دسته عام ،خاص م نظامی حیسمقم کرد انمد کمه از بمقن آنهما
ضابلقن عام م خاص ها برهسی میکنقم:
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 ضابطین عام :آن دسته از ضابلقن که مظایف ماختقاهاحی کمه بمر عهمد داهنمد کلمیمعام است مشرای خاصی برای دخل م حصرف دهجرایم بمرای آنمان مجمود نمداهد .یابمه
عباهو دیگر ضابلقن عام ضابلقنی هستند که ده موهد کلقه جرایم ،صالحقت اقمدام داهنمد
م مظایف م اختقاهاو آنها مقدمد به جرائای متقن یا شمرای خاصمی نقسمت .قمانون ده
حتریف ضابلقن ساکت است اما برخمی عیقمد داهنمد :ضمابلقن عمام افمرادی هسمتند کمه
صالحقت اقدام دهباه کلقه جرائم ها داهند مگر آنچه که قمانون منمع کمرد اسمت( .حرابمی،
)68 :9351
بند ااف ماد  99ق .آ .د .ک فرماند همان م افسمران مدهجمه داهان آمموزش دیمد نقمرمی
انتظامی هایکی ازضاطقن دادگستری اعالم میکنمد( .کاهکنمان مظقفمه ضمابلقن دادگسمتری
مقسموب نایشمموند) ،امما حقممت نظمماهو ضمابلان مربمموط ده ایممن مموهد انجممام مظقفممه
میکنندممسواقت اقداماو انجام شد ده این هابله با ضابلان است.
ضابلان دادگستری بر اساس حکااقف ماختقاهاحی که داهند بایمد آموزشهمای الزم ده ایمن
زمقنه ها طی کرد باشد م قانون با پقش بقنی این موضوع قلارم ضابلان عام هابمه کاهکنمان
آموزش دید نقرمی انتظامی مقدمد کرد است .ماز این هم به نیدی که ده بماه شناسمایی
کلقه کاهکنان نقرمی انتظامی به عنوان ضاب ماهد شد است پاسخ گفته است.
بنابراین ضابلقن عام افرادی هستند که صالحقت اقدام دهباه کلقمه جمرایم ها داهنمد مگمر
آنچه ها که قانون منع کرد است که شامل نقرمهای انتظامی میشود.
ماد  95قانون آئقن دادهسی کقفری سال9251چهاهگرم از ضابلان عمام ها بمه شمرح زیمر
احصا کرد بود:
 )9مدعی ااتاوم ابتدایی (دادستان عاومی) م متامنان ام (دادیاهان)
 )2مستنلق (بازپرس)
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 )3کاقسرهای پلقس (کالنتران) م قائم میام آنان.
 )4صاحبان مناصب (افسران) م همسای بریگاد (حقپ) ژانداهم( .آشوهی)937 :9359 ،
با حصویب قانون حشکقل نقرمهای انتظامی جاهوهی اسالمی ایران (مصوب  )9365/4/27م
بممه اسممتناد بنممد  8ممماد  4آن ،مظممایف پلممقس م ژانممداهمری بممر عهممد نقرمهممای انتظممامی
(فرماندهان حوز ها م پاسگا های نقرمی انتظامی م قائم میام آنان م مماموهان اداه آگماهی)
به عنوان ضاب قو قضایقه نهاد شد است .بدین حرحقمب ،مظمایف م اختقماهاو پلمقس م
ژانداهمری ،به عنوان ضاب عام ،به نقرمهای انتظمامی مقمول گردیمد کمه ایمن مظمایف م
اختقاهاو ده سلسله مراحب فرماندهی ،ده نهایت به فرماندهان یگانها نقز حسری مییابد .با
این هاه ،سربازان مظقفه که ده پاسگا ها م حوز های انتظامی مشمغول خمدمت میباشمند،
ضاب قو قضایقه مقسوب نایشوند .ماد  99قانون آئقن دادهسمی دادگا همای عامومی م
انیالب ده بند  9نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران ها ده هأس ضمابلان احصما کمرد
است (آشوهی.)938 :9359 ،
نقرمی انتظامی سازمانی مسلح حابع فرماندهی کل قوا (فرماند نقرمی انتظامی همم منصموب
فرماند کل قوا است) م مابسته به مزاهو کشوه است .همدف از حشمکقل نقمرمی انتظمامی
استیراه نظم م امنقت ده قلارم کشوه میباشد .مظمایف آن ده هامقن قمانون ده مماد  4م
مشتال بر  26بند احصاء شد است .هاچنقن از جهت دم مظقفمه پقشمگقری از جمرم (کمه
متضان استیراه امنقت ده داخل کشوه است) م حتیقب جرایم بازمی اجرایمی قمو قضمایقه
میباشد.
مظایف قضایی نقرمی انتظامی م ده میام ضاب بودن ،شامل مواهدی است که ده قااب بنمد
 8از ماد  4قانون موصوف آمد اند :ااف -مباهز با مواد مخده .ب -مباهز با قاچماق ،ج-
مباهز با منکراو م فساد ،د -پقشگقری از مقموع جمرم - ،کشمف جمرایم ،م -بازهسمی م
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حقیقق ،ز -حفت آثاه م دالیل جرم ،ح -دستگقری متهاقن م مجرمقن م جلوگقری از فمراه
م اختفای آنها .ط -ابالغ م اجرای امهاق م حصاقااو قضایی
 ضابطین خاص :ضابلقن خاص ،ضابلقنی هستند که صالحقت دخاات آنها مقمدمدبه جرائم خاص یا شرائلی متقن است م ده غقر از آن جرائم یما بمدمن حقیمق آن شمرای ،
حق مداخله م اقدام نداهند م یا به عباهحی باید گفت که ضابلقن عام ده هامه حمال ضماب
دادگستری مقسوب میشوند م ضابلقن خاص دخاات م اقدام ضابلقن عام ها مقمدمد یما
نفی نایکنند .ملابق ماد  31قمانون آیمقن دادهسمی کقفمری جدیمد ،احمراز عنموان ضماب
دادگستری ،که عالم بر حشکقالو نقرمی انتظامی جاهوهی اسمالمی ایمران ،افمراد زیمادی
خاهج از این نقرمها ها نقز ده برمیگقرد ،منوط به فراگقمری مهاهوهمای الزم بما گذهانمدن
دمه های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط م حقصقل کاهو میژ ضماب دادگسمتری
است .به منظوه ایجاد ساختاه مناسب م کنترلهای قانونی پقشبقنی شد بمرای نظماهو بمر
عالکرد ضابلان دادگستری« ،دادستان مکلف است که به طوه مسمتار دمه همای آموزشمی
حقن خدمت ها جهمت کسمب مهاهوهمای الزم م ایفماء مظمایف قمانونی بمرای ضمابلان
دادگستری برگزاه نااید»( .حبصر  9ماد  31قانون آیقن دادهسی کقفری)
طبق بند ب ماد  25ضابلان خاص شامل میاماو مماموهانی که به موجمب قموانقن خماص
دهحدمد مظایف مقول شد ضاب دادگستری مقسوب میشوند از قبقل:
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روسا و معاونین زندان نسبت به امقر مربوق بوه زنودانیان :ده حماهیخ 9364/99/96
قانون حبدیل شوهای سرپرستی زنمدانها م اقمداماو حمأمقنی م حربقتمی کشموه بمه سمازمان
زندانها م اقداماو حأمقنی م حربقتی کشوه حصویب گردید م مظایف سازمان ده مماد  3بمه
این حرحقب متقن گردید.
اداه کلقه اموه مربوط به زندانها ،بازداشتگا ها م مراکز اقمداماو حمأمقنی م حربقتمی کشموه م
مؤسساو صنتتی م کشامهزی م خدماحی مابسته به آنهما چنانچمه جرممی ده داخمل زنمدان
حوس زندانقان ماقع شود مفق ماد  972فصل ششم حخلفاو م حنبقهاو داخل زندان موضموع
آیقن نامه اجرایی سازمان زندانها م اقداماو حأمقنی م حربقتی کشوه مصموب  26حقرمما 9381
قو قضایقه (الزم االجراء از حاهیخ  24حقرما  )9381با اصالحقههای بتدی ،هئقس یا متامنمت
قضایی زندان با حوجه به دالیل قانونی موظف هستند حا ضان حهقه گزاهش مراحمب ها جهمت
هسقدگی به میاماو قضایی اهائه م حا حصول نتقجه قضقه ها پقگقری ناایند .نکتهای کمه قابمل
حوجه م امتان نظر میباشد ،این است که اگر زندانی ده حال مرخصی یا اعزام بمه دادگسمتری
یا بقااهستان یا سایر اماکن دیگر طبق دستوه قبلی از مبادی ذیصالح باشمد ده ایمن موقتقمت
مرحکب جرمی شود ده این صوهو ضمابلان عمام دادگسمتری صمالحقت هسمقدگی جهمت
پقگقری موضوع ملرمحه ها پقدا خواهند کرد( .سللانی .)21 -29 :9353 ،که ضاب خاص
دادگستری عباهحند از .)9 :مأموهین نقرمی میاممت بسقج سپا پاسمداهان انیمالب اسمالمی،
 -2سایر نقرمهای مسلح ده مواهدی که شوهای عاای امنقت ملی حاام یا برخمی از مظمایف
ضاب بودن نقرمی انتظامی ها به آنان مقول کند .مانند مواهدی که قوای نظامی ده سالهای
اخقر ماموهیت حتیقب قاچاقچقان مواد مخمده ها ده مرزهمای شمرقی م جنموبی کشموهپقدا
کردند -3 .میاماو م ماموهینی که به موجب قوانقن خاص ده حدمد مظایف مقواه ضماب
دادگستری مقسوب میشوند.
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ضرورت و جایگاه حققی ضابطین دادگستری
دستگا قضایی کشوه ده هاستای حقیق بخشقدن به مفاد اصل  996قانون اساسمی بمه میمژ
بند چهاهم این اصل « کشف جرم م حتیقب م مجازاو م حتزیز مجرمقن م اجرای حمدمد م
میرهاو مدمن جزایی اسالم» عالم بر قوانقن خموب پقشمرفته بمه یمک نقمرمی مسمتتد م
کاهآمد ده جهت کشف م حقیقق جرایم م کلقه اقداماو مرحب با ایمن اممر از قبقمل «حفمت
آثاه م دالیل جرم ،دستگقری متهاان م مجرمان م جلوگقری از فراه م مخفی شدن متهامان»
نقاز داهد که ده حال حاضر به موجب قانون ،نقرمی انتظامی به عنوان بمازمی اجرایمی قمو
قضایقه (ضاب عام دادگستری) چنقن مظقفهای ها بر عهد داهد.
از آنجایی که انجام اینگونه مظایف با حیوق م آزادیهای فردی م اجتااعی م نظم عاومی
جامته م نقز به نوعی با مفاد اصل  22قانون اساسی مرحب میباشد .ضرمهو داهد کمه یمک
پلقس قضایی مهزید  ،آگا  ،حتلقم دید م مسل بمر مظمایف م میمرهاو عهمد داه چنمقن
مسئواقت حساسی باشد حا از این ههگمذه ،حیموق م آزادیهمای قمانونی م مشمرمع افمراد
جامته بدمن هقچ گونه عذه م بهانهای مقترم شارد م مراعاو گردد.
اجرای مظقفه کشف جرایم به جهت اهاقتی که ده سلسله اقداماو مربوط به نهاد دادهسی
داهد ،هاواه موهد حوجه مسئوالن امر بود است ،بلوهی که به مقض مقموع سماد حمرین
جرم ده سلح جامته ،بالفاصله هاه نگا ها به سات مرجع کشف جرم جلب شد م حوقمع
کشف جرم ماقع شد ها ده حداقل زمان ماکن داهند اقداماو م فتااقتهای قضایی سمایر
مراجع کقفری حا حدمد بسقاه زیادی به نقو کاهکرد ایمن مرجمع مابسمته اسمت م فتااقمت
مراجع مزبوه جهت هسقدگی به جرایم م اجرای احکام ،زممانی شمرمع میگمردد کمه ایمن
مرجع ،مظقفه جرم یابی خود ها با حکنقکها م حاکتقکهای همزآمد م اصمول پلمقس علامی
انجام داد باشد م کوچکترین ضتف ،نیص م بیحوجهی ده این مرحله از اقمداماو کشمف
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جرایم برابر حجاهب موجود ،به هقچ مجه قابل جبران نبود م ده خاحامه هسمقدگی قضمایی
مشهود میباشد ،به طوهی که ده اکثر امقماو ،ابهامماو م پقچقمدگیهای بزهگمی ده همنمد
هسقدگی به موضوع بوجود میآمهد که ده نهایت منجر به فراه مجرم از چنگمال عمداات م
بالمجازاو ماندن می میشود.
شاید بتوان گفت :منشأ حاام بینظایها م هرج م مرجهای اجتاماعی ،بالمجمازاو مانمدن
مجرمان ده اثر کشف نشدن جرایم م عدم اثبا و آن ده مراجمع قضمایی م موفمق بمه فمراه
شدن مجرمان از چنگال عداات ،نهفته است .ضمرمهو مجمودی ضمابلقن دادگسمتری بمه
عنوان مرجع کشف جرایم که یکی از موضوعاو بسقاه مهم حیوق جزایی شکلی میباشد.
حا آنجا که گفته شد است ...« :به حجربه ثابت شد است آنچمه موجمب اصمالح جامتمه م
اهعاب مجرمقت میگردد شدو مجازاو نبود بلکمه پلمقس قضمایی م مهزیمد م قضماو
متخصص هستند که هرنوع جرم ها کشف م فاعل آن ها به مجازاو میهسانند ،بلوهی کمه
هقچ مجرمی بدمن مجازاو نااند م هقچ بیگناهی گرفتاه عیاب نگردد که این اممر مظقفمه
اصلی م هدف نهایی حیوق جزای شکلی -آیقن دادهسی کقفمری اسمت»( .همدایتی:9388 ،
. )3
پیشینه نظری
 پوهحسقنی ،عبداالهی )9359( ،ده حقیقیی با عنوان «نیش ضابلقن دادگسمتری ده قمانونآیقن دادهسی کقفری مصوب  »9352بقان داشته :برخالف قمانون قمدیم دیگمر همر نقرمیمی
صااح برای میام ضاب قضایی نایباشد بلکه بایستی نقرمهایی ها ضماب قلامداد کمرد کمه
آموزشهای الزم ها دید باشند هاچنقن ده قانون جدیمد حمدمد م اختقماهاو ضمابلان ده
جرایم مشهود ،اعتباه اقداماو ضابلان ده این جرایم پس از حضوه میام قضایی حفکقمک م
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ظایف اداهی از مظایف قضایی ضابلان ،ضاانت اجرای عمدم یمادآمهی حیموق متهامان م
مظنونان از جاله مواهدی است که حدمین کنندگان قانون آیقن دادهسی بدان پرداختهاند.
 شامبقاحی ،م پرمینی)9353( .؛ ده حقیقیی با عنوان «حخصصی کمردن ضمابلقن گماهی بمهسوی حیوق کقفری قراهدادی» با بقان حتریف م اهداف حیوق کقفری قراهدادی بما عمداات
حوافیی ،دالیل ضرمهو حخصصی کردن ضابلقن ها برای حقیمق آن ذکمر میکنمد م سمپس
بصوهو کاهبردی ،نقو بازنگری ده ساختاه ضابلقن م حخصصمی کمردن آنمان ها بما ذکمر
اقسام ضابلقن م اشکاالو موجود ده شرای کنونی بقان کرد است.
 فتقتلقان)9353( ،؛ ده حقیقیی با عنوان «برهسی نیش ضمابلقن م اهحبماط آن بما مراجمعقضایی ده پقشگقری از مقوع جرم» ،نویسند ضابلقن ها از جاله نهادهای اجتاماع میدانمد
که میحواند نیش مهای ده پقشگقری از بز دیدگی ایفا کنند .با حوجه به اینکه پقشمگقری از
مقوع جرم یکی از مظایف اساسی ضابلقن است م ایشان مجری سقاست جنایی پقشگقرانه
میباشند ،نیش غقرقابل انکاهی ده گسترش عداات قضایی ایفا میکنند.
 مهابادی)9385( ،؛ ده حقیقیی با عنوان «ضابلقن دادگستری ده قوانقن کقفری ایران» ،بقانداشته :از جاله عوامل متتددی کمه ده حشمکقل پرمنمد کقفمری دخاامت داهنمد ،ضمابلقن
دادگستری به عنوان یکی از مهمحرین این عواممل مقسموب میشموند شمناخت حیموق م
حکااقف این دسته از مأموهین ،ده نقو قضامو مراجع دهبماه عالکمرد انمان نیمش قابمل
حوجهی داهد.
 اکبری)9351( ،؛ ده حقیقیی با عنوان «نیش دادستان ده حقیق دادهسی منصفانه با نگاهیبه قانون آیقن دادهسی کقفری ایران» ،بقان داشته :دستگا متوای اجرای عداات کقفری زمانی
میحواند عداات م امنقت قضایی افراد ها حأمقن کند که مراجمع قضمایی ده اجمرای مظمایف
قانونی خود به گونهای هفتاه کنند که به حیموق مآزادیهمای افمراد الامهای ماهد نشمود م
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حرمت انسانها موهد حتمرض قمراه نگقمرد .دادسمتان بما داها بمودن هیاسمت بمر ضمابلقن
دادگستری نیش موثری ده هاستای حاایت از حیوق متهاقن ایفا میکند.
 مرادی م خاکپوه ،)9356( .ده حقیقیی با عنوان «برهسی مظایف مأموهین نقرمی انتظامیبه عنوان ضابلقن دادگستری ده قانون آیقن دادهسی کقفمری مصموب  ،»9352بقمان داشمته:
ضابلقن قضایی ها به عنوان بخشی مهم از دستگا اجرای عداات کقفری میداند که مظقفمه
مهم ایشان کشف جرم است .ده این جا ،نیش مأموهین نقرمی انتظامی به عنموان ضمابلقن
دادگستری ده قانون جدید برهسی میشود
روش تحقیق
همش به کاه هفته ده این حقیقق از اقاظ ماهقت کاهبردی م از نوع حقیقیاو کقفمی اسمت.
این حقیقق حرکقبی از همش کتابخانهای م مقدانی است که ده همش کتابخانه ای ،ابزاه جاع
آمهی اطالعاو فقش برداهی از منابع متتبر داخلی م خاهجی میباشمد؛ امذا ده پایمان ناممه
حاضر با بهر گقری از ملااتاو کتابخانهای از منابع چاپی موجود ده زمقنه موضوع حاضمر
اعم از کتاب ،جزم  ،میااه ،نشریه ،پایان نامههای کاه شمد موجمود ده دانشمگها ،اینترنمت،
اغت نامهها ،فرهنگها ،پژمهش ناممهها ،اینترنمت م ...کمه ده زمقنمه موضموع مموهد بقمث
اطالعاحی ها اهائه داد اند استفاد خواهد شد.
م ده همش مقدانی با مراجته به مقق حقیقق استفاد از ابزاهی نظقر مصماحبه ،مشماهد م
فقش برداهی استفاد میگردد.
برای حجزیه م حقلقل اطالعاو نقز ستی شد است داد های کقفمی ایمن حقیقمق ده مقمق
ضب گردد م هرگا بنا بمه دالیمل خاصمی امکانپمذیر نبمود ،بتمد از همر مصماحبه مقیمق
بالفاصله بتد از احامام مصماحبه سمتی ده پقاد سمازی داد هما م گفتمهها داشمته اسمت .ده
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مرحلهی بتد این مصاحبهها ملابق با اصول پقاد سازی ده حقیقق کقفمی ،پقماد شمد م بمه
متن حبدیل شد است .فرایند مستندسازی داد ها عادحاً از سه مرحله حشمکقل شمد اسمت:
ضب داد ها ،میرایش داد ها م پقاد سازی .ده این حقیقق ستی شد است همر سمه مرحلمه
متناسب با موضوع حقیقق هعایت شود.
در ابیار گردآوری این تنقی از آنجایی که برای این پژوهش پرسشنامه استاندارد شتدهای
وجید نداش ؛ لذا پژوهشگر از پرسشنامه منق ساخته استفاده نمیده اس  .برای ساختن
این پرسشنامه از مبانی نظری پژوهش کمک گرفته شده اس  .ابیار گرد آوری در تنقیت
میدانی از طری تنظیم پرسشنامه مبتنی بر مصاحبه با صتاحب نظتران و متخصصتین امتر از
جمله تعداد  51نفر از کارشناسان قضایی نیروی انتظامی استان کرمتان بته عنتیان ضتابطین
عام دادگستری بیده اس  .در تنقی حاضر روایی صتیری پرسشتنامه بته روش ستیگمای
شمارشی با نظر استاد منترم راهنما و  1تن از متخصصین این حیزه و دانشتگاه بته مقتدار
 1/11بدس

آمد .دراین تنقی برای سنجش پایایی پرسشنامهها از روش آلفتای کرونبتا

استفاده شد .بدین صیر

که پرسشنامهها در جامعتهی متیرد نظتر تیزیتع و جمتع آوری

گردید و پس از وارد کردن دادهها ،بتا استتفاده از نترم افتیار spssضتریب پایتایی (آلفتای
کرونبا ) مناسبه گردید.
یافتههای تحقیق
 از  92فرد موهد برهسی  9نفر مضتقت جنسقت ها مشخص نکرد بودند .از بقن  99فمردپاسخگو  56/9دهصد ( 45نفر) مرد م  3/5دهصد ( 2نفر) زن هستند.
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 از  51فرد میرد بررسی  8نفر سن را مشخص نکرده بیدند .از بتین  58فترد پاستخگی 1نفر ( 86/7درصد) کمتر از 81سال 86 ،نفر ( 61/5درصد) بین  81تا  11سال و  5نفتر (1/1
درصد) بین  11تا  51سال سن داشتند.
 با تیجه به تجییه و تنلی دادهها از بین پاسخگییان میرد بررستی  8نفتر ( 8/1درصتد)تنصیال

دیپلم 88 ،نفر ( 18/1درصد) فی دیپلم 81 ،نفر ( 78/5درصد) لیسانس 7 ،نفتر

( 88/5درصد) فی لیسانس و  1نفر ( 8/1درصد) تنصیال

دکتری داشتهاند.

آمار استنباط
آماه استنباطی اطالعاو به دست آمد از آماه حوصقفی ها موهد حجزیه م حقلقل قمراه داد م
بر اساس حقلقلهای انجام شد  ،نتقجه گقری م استنباط به عال میآید م این نتقجمه گقمری
به کل جامته حتاقم داد میشود.
بررس تقزیع فراوان وضعیت میزان دخیل ضابطین دادگستری در تأمین نظم و امنیوت
جامعه
جدول ( )1تقزیع فراوان افراد مقرد بررسو بور اسوا

وضوعیت میوزان دخیول ضوابطین

دادگستری در تأمین نظم و امنیت جامعه
میزان دخیل در تأمین نظم و امنیت جامعه

درصد

فراوانی

کم

1

1

ده حد ضرمهو

9

9/5

زیاد

97

32/7

ده حدمد اجاز قانون

34

69/4

کل

92

911/1
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با تیجه به تجییه و تنلی دادهها از بین پاستخگییان متیرد بررستی  8نفتر ( 8/1درصتد)
مییان دخی در حد ضرور  86 ،نفتر ( 81/6درصتد) زیتاد و  81نفتر ( 75/1درصتد) در
حدود اجازه قانین داشتهاند.
بررس تقزیع فراوان وضعیت میزان مقثر ضابطین دادگستری به عنقان نیروی انسوان
متخصص در ارتقای سطح کم و کیف فرآیند رسیدگ به جرم
جدول ( )2تقزیع فراوان افراد مقرد بررس بر اسا

وضعیت میزان ضابطین دادگستری به

عنقان نیروی انسان متخصص در ارتقای سطح کم و کیف فرآیند رسیدگ به جرم
میزان ارتقای سطح کمی و کیفی فرآیند

درصد

فراوانی

رسیدگی به جرم
کم

2

3/8

زیاد

96

31/8

ده حدمد اجاز قانون

34

69/4

عدم نقاز به ضابلقن

1

1

کل

92

911/1

با تیجه به تجییه و تنلی دادهها از بین پاستخگییان متیرد بررستی  1نفتر ( 8/1درصتد)
مییان ارتقای سطح کمی و کیفی کم 87 ،نفر ( 81/1درصد) زیاد و  81نفتر ( 75/1درصتد)
در حدود اجازه قانین داشتهاند.
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بررس تقزیع فراوان وضعیت میزان مفید بقدن حضقر ضابطین دادگستری در فورامم
ساختن عدالت کیفری مناسب و تقسعه یضای الزم در کشقر
جدول ( )3تقزیع فراوان افراد مقرد بررس بر اسا

وضعیت میزان مفید بقدن حضقر

ضابطین دادگستری در فرامم ساختن عدالت کیفری مناسب و تقسعه یضای الزم در کشقر
میزان مفید بودن حضور ضابطین دادگستری

فراوانی

درصد

کم

2

3/8

زیاد

24

46/2

ده حدمد اجاز قانون

23

44/2

عدم نقاز به ضابلقن

3

9/8

کل

92

911/1

با تیجه به تجییه و تنلی دادهها از بین پاستخگییان متیرد بررستی  1نفتر ( 8/1درصتد)
مییان مفید بیدن حضیر ضابطین دادگستری را کم 11 ،نفتر ( 17/1درصتد) زیتاد 18 ،نفتر
( 11/1درصد) در حدود اجازه قانین و  8نفر ( 5/1درصد) به عتدم نیتاز ضتابطین را ذکتر
کردهاند.
 بررس تقزیع فراوان وضعیت میزان مقثر فرآیند رسیدگ به جورم در اولوین عودمبرخقرد مقامات یانقن با جرایم ارتکاب  ،تقسط ضابطین تقام بادیت ،مقشیاری ،نکتوه
سنج و ارتبا منظم
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جدول ( )4تقزیع فراوان افراد مقرد بررس بر اسا

وضعیت میزان مقثر فرآیند رسیدگ به

جرم در اولین عدم برخقرد مقامات یانقن با جرایم ارتکاب  ،تقسط ضابطین تقام بادیت،
مقشیاری ،نکته سنج و ارتبا منظم
میزان موثر فرآیند رسیدگی به جرم

درصد

فراوانی

مداهک سست م غقرقابل استناد

94

26/5

عاجز ماندن قاضی از صدمه های

24

46/2

بی عدااتی

92

23/9

عدم حأثقر

2

3/8

کل

92

911/1

با تیجه به تجییه و تنلی دادهها از بین پاسخگییان میرد بررسی  81نفتر ( 17/1درصتد)
مدارک سس

و غیرقاب استناد 11 ،نفر ( 17/1درصد) عاجی ماندن قاضتی از صتدور رای،

 81نفر ( 18/8درصد) بیعدالتی و  1نفر ( 8/1درصد) عدم تأثیر را ذکر کردهاند.
 بررس تقزیع فراوان وضوعیت میوزان جایگواه آمقزشموای الزم بورای ضوابطیندادگستری
وضعیت میزان جایگاه آمقزشمای

جدول ( )5تقزیع فراوان افراد مقرد بررس بر اسا

الزم برای ضابطین دادگستری
میزان جایگاه آموزشهای الزم

فراوانی

درصد

دیدن آموزشهای الزم

44

84/6

پقش بقنی شدن قانون جدید

8

99/4

ساکت بودن این موهد قانون

1

1

کل

92

911/1
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با تیجه به تجییه و تنلی دادهها از بین پاسخگییان میرد بررسی  11نفتر ( 11/7درصتد)
دیدن آمیزشهای الزم و  1نفر ( 85/1درصد) پیش بینی شدن قانین جدید را ذکر کردهاند.
 بررس تقزیع فراوان وضعیت نقش ضابطین دادگستری در پیشگیری از ویقع جرمجدول ( )5تقزیع فراوان افراد مقرد بررس بر اسا

وضعیت نقش ضابطین دادگستری در

پیشگیری از ویقع جرم
وضعیت نقش در پیشگیری از وقوع جرم فراوانی
شن یک شز شج یا د ادت هسای پ کا ش ی ش 39
مشلت قضای
گسا
1
ت ث ش مک
0
مگ قک نر زش سی پ کا ی شز شقشع ه گ
39
کل

درصد
93/9
3/8
0
100/0

با تیجه به تجییه و تنلی دادهها از بین پاسخگییان میرد بررسی  11نفتر ( 11/1درصتد)
بیدن یکی از مجریان سیاس

جنایی پیشگیرانه و گسترش عتدال

درصد) تأثیر اندک را ذکر کردهاند.

قضتایی و  8نفتر (5/1
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 بررس تقزیع فراوان وضعیت آشنای ضابط یضای نسبت بوه حودود آزادیموا وممنقعیتمای یانقن و میزان و نحقه اعمال مجازاتما در تضمین مصالح اجتماع

جدول ( )6تقزیع فراوان افراد مقرد بررس بر اسا

وضعیت آشنای ضابط یضای نسبت

به حدود آزادیما و ممنقعیتمای یانقن و میزان و نحقه اعمال مجازاتما در تضمین
مصالح اجتماع
وضعیت آشنایی ضابط قضایی

فراوانی

ضرمهی دانستن ایمن اممر بمرای هعایمت 29

درصد
91/1

هژیم قانونی بودن حیوق کقفری
کامل انجام ندادن مظقفه سازمانی

24

48/1

عدم نقاز به اینگونه مواهد برای ضمابلقن

9

2/1

دادگستری
کل پاسخگو

91

911/1

بدمن پاسخ

2

-

کل

92

-

از  51فرد میرد بررسی  1نفر وضعی

آشنایی ضابط قضایی را مشخص نکترده بیدنتد .از

بین  51فرد پاسخگی  15نفر ( 51درصد) ضروری دانستتن ایتن امتر بترای رعایت

رییتم

قانینی بیدن حقی کیفری 11 ،نفر ( 11درصد) کام انجام ندادن وظیفه سازمانی و  8نفتر
( 1درصد) عدم نیاز به اینگینه میارد برای ضابطین دادگستری را ذکر کردهاند.
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 بررس تقزیع فراوان وضعیت تأثیرات منف بر سیسوتم یضوای کشوقر در کوامشاختیارات ضابطین دادگستری
وضعیت تأثیرات منف بر سیستم

جدول ( )7تقزیع فراوان افراد مقرد بررس بر اسا

یضای کشقر در کامش اختیارات ضابطین دادگستری
وضعیت تأثیرات منفی

فراوانی

برقراهی عداات ،نظم م انضمباط اجتاماعی م 49

درصد
86/9

اخالقمممی م هاچنمممقن اطاقنمممان م اعتاممماد
شهرمندان جامته
کاهش اختقاهاو ضابلقن دادگستری حأثقراو 6

99/9

منفی غقر ملاوس م اندکی
مشاهد نشدن اثراو منفی

9

9/5

کل

92

911/1

با تیجه به تجییه و تنلی دادهها از بین پاسخگییان میرد بررسی  15نفتر ( 17/5درصتد)
برقراری عدال  ،نظم و انضباط اجتماعی 7 ،نفر ( 88/5درصد) تأثیرا
و اندکی و  8نفر ( 1/8درصد) مشاهده نشدن اثرا

منفی غیر ملمتی

منفی را ذکر کردهاند.
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 بررس تقزیع فراوان وضعیت تأثیر در ارتقاء یانقن آیین دادرس کیفوری ضوابطیندادگستری
جدول ( )8تقزیع فراوان افراد مقرد بررس بر اسا

وضعیت تأثیر در ارتقاء یانقن آیین

دادرس کیفری
وضعیت تأثیر در ارتقاء قانون

درصد

فراوانی

حأثقر خقلی زیاد

35

79/1

حأثقر خقلی کم

9

5/6

عدم اهحباط حوسته قمانون آیمقن دادهسمی کقفمری بمه 8

99/4

ضابلقن دادگستری
92

کل

911/1

با تیجه به تجییه و تنلی دادهها از بین پاسخگییان میرد بررسی  81نفتر ( 65/5درصتد)
تأثیر خیلی زیاد 5 ،نفر ( 1/7درصد) تأثیر خیلی کم و  1نفر ( 85/1درصد) عدم ارتبتاط بتا
تیسعه قانین را ذکر کردهاند.
جدول ( )9تقزیع فراوان افراد مقرد بررس بر اسا

وضعیت نقا ضعف در یانقن آیین

دادرس کیفری مصقب  92در رابطه با ضابطین دادگستری و مامقرین نیروی انتظام در
اجرای وظایف آن ما
وضعیت نقاط ضعف
کامل م عاهی از نیص این قانون به نوبه خود

فراوانی
1

درصد
1

مانند دیگر قوانقن داهای متایبی م نقاز به اصالح داهد 27

99/5

29

48/9

برای اصالح متایب م نیاط ضتف نقاز بمه ملااتمه م
حقیقق بقشتر است
کل

92

911/1
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با تیجه به تجییه و تنلی دادهها از بین پاسخگییان میرد بررسی  16نفتر ( 58/1درصتد)
مانند دیگر قیانین دارای معایبی و نیاز به اصال دارد و  15نفر ( 11/8درصد) برای اصال
معایب و نقاط ضعف نیاز به مطالعه و تنقی بیشتر را ذکر کردهاند.
رامبردمای تقانمندسازی در ساختار ضابطین دادگستری
متاوال ،زیربنای پرمند های کقفری ها اقداماو اماقه ضمابلان بمه میمژ نقرمهمای انتظمامی
حشکقل میدهد .از این هم باید از یک سو ده انتخاب افرادی که این امر مهم بر عهد آنمان
نهاد میشود ،نهایت دقت بتال آیمد م ده صموهو امکمان از پلمقس قضمایی م نقرمهمای
مسئول ،آگا م مجرب ده این باه استفاد شود م از سوی دیگر ،مظایف م اختقماهاو ایمن
ماموهان به دقت از سوی قانون گذاه احصاء گردد حا اعتااد شهرمندان ها بمه هنگمام طمرح
شکایت نزد آنان م نقز اطاقنان خاطرشان ها آنگا که به عنوان مظنون م متهم حقت حتیقمب
قراه میگقرند ،موجب شود م ده نهایت ،امنقت جامته فراهم گردد .حذکر این نکته ضرمهی
است که «اگرچه اقداماو ضابلان باید موافق حرحقباو م قواعدی باشد کمه بمرای حقیقیماو
میدماحی میره شد است .قانون گمذاه برخمی از اختقماهاو قضماو حقیقمق ،دادسمتانها م
قضاو دادگا ها ها اختصاص به آنان داد م ضابلان ها فاقد این حواناییهما شمناخته اسمت»
(آشوهی)942 :9359 ،
اینکه میگویقم ضابلقن ،باید حواناند شوند ،به این متنی نقست که قدهو بقشتری به ایشان
داد شود .بلکه میبایست ضابلقن دادگستری از اقاظ دانش م انگقز خود صاحب قمدهو
بقشتری گردند.
ده ماقع حواناند سازی آزاد کردن این قدهو است .حواناندسازی ظرفقتهمای بماایو ای ها
برای بهر برداهی از سرچشاه حواناییهای انسمانی ،کمه از آن اسمتفاد کاممل نایشمود ده
اختقاه میگذاهد.

آسیب شناسی کاهش اختیارات ضابطین در آیین دادرسی کیفري 055 /

ده یک سازمان منسجم م هااهنگ بما قمانون ،کاهکنمان نقمرمی مقرکمه اصملی بمه شمااه
میهمند ،این کاهکنان هستند که با احساس هقجان ،مااکقت ،افتخماه م احسماس مسمئواقت
بهترین ابداعاو م افکاه خود ها پقاد سازی میکنند« .از زمانی که کاهکنان با گذشت زممان
م ده نتقجه پقشرفت سبکهای ههبری خود ها از ققد م بند کاه فقزیکی بما مشمیت م یمک
هئقس دیکتاحوه هها کردند ده دامهای جدیدی که از مهمحرین آنها هقابت کاهی زیاد ،عدم
امنقت م فشاههای ناشی از گرم هاکاهان اسمت گرفتماه شمد اند .مفهموم حوانانمد سمازی
چقزی بقشتر از اختقاه ده کاه است»( .اسااعقلی)69 :9354 ،
مدیریان م فرماندهان م مسئواقن قضایی باید با به کاگقری برخی از جنبمههای مللموب ده
جهت هسقدن به اهداف سازمان فتااقت کنند ،م صقت این امر حوس افراد ثااثی که دهگقر
مسئله قضایی هستند حایقد میشود( .مهمایی.)27 9354 :
بنابراین مشاهد میشود که :حواناندسازی ضابلقن دادگستری مستلزم نوع متفامحی از هفتاه
اخالقی م اجتااعی حوس مسمئوالن قضمایی م قضماو دادسمرا م بمه کماهگقری ابزاههمای
کاهگرمهی م مشاهکتی م سهوات دسترسی به منمابع اطالعماحی م بهمر بمرداهی از همابم
اخالقی دم جانبه ده بقن ایشان م ده یک کلاه مدیریت براساس صداقت م جمدیت بقشمتر
است .م به این دیدگا میبایست نسبت به ضابلقن دادگستری بقش از پقش حوجه گردد.
آمقزش رامکارمای برون رفت از چالشمای ناش از ایدامات ضابطین دادگستری
ده قوانقن م میرهاو ایران خصوصاً قانون آیقن دادهسی کقفری مصموب  9352م هاچنمقن
نظریاو صاحب نظران حیموقی ،هاهکاههمایی بمرای بمرمن هفمت از چااشهمای ناشمی از
اقداماو ضابلقن دادگستری بقان شد است که برخی از آنها عباهحند از:
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 -رعای

حقی شهروندی تیسط ضابطین دادگستری؛

 -لیوم آمیزش به ضابطین دادگستری و اعطاء کار

ضابطی ؛

 -لیوم هماهنگی قضائی ضابطین دادگستری و اولیی

اختذ دستتیر کتبتی و لتیوم قبتیل

شکای ؛
 لیوم اعطاء مشاوره حقیقی و سایر معاضد های الزم تیسط ضابطان دادگستری؛ -لیوم حف اسرار طرفین پرونده ،عدم افشای اطالعا

تیسط ضابطان دادگستری؛

 عدم تفییض اختیار قانین گذار به ضابطان دادگستری در اخذ تأمین؛ لیوم بازجییی اطفال و زنان تیسط ضابطان دادگستری زن؛ -لیوم آگاه سازی ضابطان دادگستری نسب

به جرائم علیه اطفال ،زنان ،اشخاص بیمتار و

غیره؛
 -لیوم انجام تنقیقا

تکمیلی با دستیر دادگاه تیسط ضابطان دادگستری؛

 -لیوم حف حقی بیه دیده و حمای

از وی با دستیر قضائی تیسط ضابطان دادگستری؛

 -لیوم حف ادله تیسط ضابطان دادگستری.

بحث و نتیجه گیری
 پرسش اصلی :ده صوهو کاهش اختقاهاو ضابلقن دادگستری چه آسمقبهایی متوجمهنظام عداات کقفری خواهد شد؟
 فرضیه اصلی :ده صوهو کاهش اختقاهاو ضابلقن دادگستری؛ نظم م امنقت اجتاماعی،پقشگقری از مقوع جرم م امنقت اخالقمی جامتمه ،اجمرای عمداات م هاچنمقن اطاقنمان م
اعتااد شهرمندان جامته دستخوش آسقب خواهد شد.

آسیب شناسی کاهش اختیارات ضابطین در آیین دادرسی کیفري 052 /

پس از ملااتههای انجام شد به این نتقجه دست مییابقم :جامته ای که فاقد نقرمی کنترل
کنند باشد طبتا نای حواند امنقت مآسایش شهرمندان ها حفت نااید .پمس میحموان گفمت:
نظم اجتااعی اقتضا پقدا میکند که نقرمیممی برای کنترل آن مجود داشته باشد م اختقمماهاحی
که برای هعایت نظم م امنقت اجتااعی به ایشان سپرد شد اسمت ،کماهش نقابمد .ضابلقن
ابزاهی جهت اجرای قانون هستند .هرگا نظم مامنقت جامته به خلر افتد ابزاهی الزم
است که مجازاو ها اعاال کند مبرای متجامزین ضاانت اجرا های پقش بقنی شد ها اجها
نااید؛ اذا ضرمهو مجودی ضابلقن دادگستری برای جامته بقش از پمقش خمود ها نشمان
میدهد.
بنابراین فرضقه اصلی این پایمان ناممه کمه موافمق کماهش اختقماهاو ضمابلقن دادگسمتری
نایباشد ،به اثباو میهسد.
 پرسش فرعی اول :اهاقت مجمودی ضمابلقن دادگسمتری ده نظمام قضمایی کشموه مماچقست؟
 فرضیه فرعی اول .:مجود ضابلان دادگستری با حوجه به قوانقن حاکم م حقت امر کامملقو قضائقه ده نظام قضائی کشوه م هاچنقن کاک به حأمقن نظم م امنقت م اجمرای هرچمه
بهتر عداات ،ضرمهو داهد.
آنچه به مضوح قابل مشاهد است ،ایمن اسمت کمه :بمرای دسمت یمابی بمه نظام اجتااعی
سازمان یافته ،میتده م مسل بر امضاع م حقیق امنقت ملی منظم اجتااعی میبایسمممممممت
سازمانی متشکل از نقرمی انسانی مهزید ممجممممرب مآشنا به حیوق فردمجامته به منظوه
حفت نظم مامنقت عاومی پدیدآیممد .حمما اینکممه هژیم قانونی بودن حیوق کقفری محضاقن
مصااح فردی ماجتااعی ،بقش از پقش هعایت شود .بنابراین مجود ضابلقن دادگسمتری ده
کشوه ما م هاچنقن ده سقستم قضایی سایر جوامع امری مللوب م کاهآمد است.
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 پرسش فرعی دوم :ده قانون آیقن دادهسی کقفری مصموب  9352چمه نوآمهیهمایی دهزمقنه عالکرد ضابلقن دادگستری مشاهد میشود؟
 فرضیه فرعی دوم :حالش برای حقیق کاهایی ضابلان قو قضائقه م اهحیاء همحقه خدمتیم حأمقن متقشت م حجهقز به ابزاه علای م امکاناو فنی هااهنگ بما فنمامهی نموین حقمت
نظاهو دادسرا ده قانون آیقن دادهسی کقفری جدیدپقش بقنی شد است.
قانون آیقن دادهسی کقفری  9352بیحردید ،گامهای مهای ها ده هاستای هعایمت حیموق م
آزادیهای فردی م کرامت انسانی به میژ ده مرحله حقیقیاو میدماحی برداشته است .ایمن
حقوالو ،چقزی جز هعایت موازین حیوق بشری مندهج ده اسناد بقناااللی حیوق بشر به
میژ مقثاق بقناااللی حیوق مدنی م سقاسی  9566م اصول قانون اساسی جاهوهی اسالی
ایران نقست که به موجب آن ،کنشگران فرایند کقفری به هعایت اصول دادهسی منصمفانه م
حأمقن حیوق دفاعی متهاان مکلف میشوند .ده ماقع دل نگرانمی هعایمت کراممت انسمانی
شهرمندان ده دادگستری ده مراحل مختلف فرایند هسمقدگی کقفمری بمه میمژ ده مرحلمه
حقیقیاو میدماحی موجب حصویب این میرهاو حوس قانون گذاه شد است.
ده نظام عداات کقفری؛ هدف آیقن دادهسی کقفری از یک سو حضماقن دفماع از جامتمه ده
برابر جرم م از سوی دیگر ،هعایت حیوق افراد «بمز دیمد م ممتهم» ده فراینمد هسمقدگی
کقفری است .اگر چه نظام حفتقشی ده مرحله حقیقیاو میدماحی به طوه سنتی ممدوها ایمن
حوازن ها به سود حیوق جامته بر هم زد است ،آیا زیاد همی ده موهد پمقش بقنمی برخمی
حیوق متهاان ،بدمن ده نظر گرفتن سازمکاههای الزم برای اجرای آن ،سنجقد است؟
از سوی دیگر ،برخی حقوالو مثبت کشوههای دیگر که به حرافتی شدن مرحلمه حقیقیماو
میدماحی م حسامی سالحها بقن طرفهای دعوا ده این مرحله انجامقمد مموهد نظمر قمانون
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گذاه قراه نگرفته است .موفیقت ده اجرای میرهاو جدید ،نقازمند هفع پماه ای از موانمع م
مشکالو است .نخست ،قانون گذاه ده موهد حقوالو موهد اشاه از حیموق میایسمهای م
دستامهدهای آن به میژ نظام حیوق فرانسه ،استفاد بسقاهی کرد اسمت .مامی اسمتفاد از
ملااتاو میایسهای میحواند با چااشهای بسقاهی هامرا باشمد .ده ایمن بماه میحموان بمه
مشکالو زبانی به میژ هنگامی که با حوجه به ماژگان خاهجی متانی متفامو آنها آشمکاه
میشود اشاه کرد.
ده پژمهشهای میایسهای بایمد میژگیهمای حخصصمی نظامهمای حیموقی م ماقتقتهمای
جامته شناختی ها که مبنای آنها ها حشکقل میدهد موهد حوجمه قمراه داد .ده ماقمع ،آیمقن
دادهسی کقفری ،حرجاان فرهنگ یک کشوه است م نایحوان یک نهاد خاهجی ها بمه طموه
کامل ماهد نظام حیوقی خود کرد بلکه حنها میحوان به پاه ای از حجربههای سمایر کشموهها
هجوع کرد.
دمم ،جامه عال پوشاندن به این نوآمهیهای قانونی نقازمند سازمکاههایی است که نسمبت
به ایجاد آنها هنوز حوجه کافی نشد است .حدمین آیقن نامههای اجرایی مربموط ،آمموزش
ضابلان با هدف آشنا ساختن آنان با نوآمهیهای قانون جدید ،ایجاد فرهنگ سمازی بمرای
ضابلان م میامهای دادسرا ده هاستای پایبندی به قانون مندی م پرهقز آنان از عمدم اجمرای
این نوآمهیها ،شرط موفیقت نهادهای آیقن دادهسی کقفری است.
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 رامکارمای نظری و عمل در راستای رفع آسویبمای ناشو از ایودامات ضوابطیندادگستری
 راهکارهای نظری: )9شخصقت سمازی ده کاهکنمان «ضمابلقن» بمه منظموه حقیمق اصمول اعتاماد سمازی م
صاقاقت م صداقت بقن ضابلقن م مسئواقن م مردم؛
 )2آگاهی ضابلقن از شرح مظایف م مسئواقتهای سازمانی؛
 )3خوشایندسازی مقق کاه.
 )4کاهش فشاه همانی سلسله مراحب فرماندهی بر کاهکنان «ضابلقن».
 )9حاایت قضایی م حأمقن امنقت شغلی آنان.
 )6ایجاد موقتقتهای مناسب جهت اهحیای شغلی کاهکنان.
 )7بهقنه سازی فرآیندها م شقو های کاه.
 )8اصل شایسته ساالهی هعایت گردد م ضواب بر هماب حاکم شوند.
 )5ده برنامه هیزیها م حصاقم گقریها ،از سایر کاهکنان ضاب  ،نظر سنجی به عال آید.
 )91افزایش همحقاو محتلق سازمانی.
 )99هشد فکری کاهکنان م برجسته سازی اید های نوین م خالقانه آنها ده جهت اعتالی
اهداف سازمانی پقش هم.
راهکارهای عملی
 گزینش م بکاهگقری افرادی به عنوان ضاب قضایی که با انگقز م عشق خدمت بمه ممردمماهد عرصه کماه شموند ،از سمالمت جسماانی م همحمی م همانمی الزم برخموهداه باشمند،
آموزشهای الزم ها طی کرد باشند م داهای صالحقت مکتبی م امنقتی باشند.

آسیب شناسی کاهش اختیارات ضابطین در آیین دادرسی کیفري 060 /

 دانش م مهاهو حیوقی م قضایی کافی ها کسب ناایند. نظاهو م حتلقااو مستار دادستان م سایر میاماو قضایی بمر هفتماه م کمرداه م عالکمردآنها مجود داشته باشد.
 حقت نظاهو مستار م آموزند هد های نظاهحی سازمان متبوعه باشند. ادامه حقصقل باالخص حقصقالو حکاقلی بمرای ضمابلقن میمدمه م امکانماو آن فمراهمباشد.
 هاایشها ،ساقناهها ،کاهگا های آموزشی ده زمقنه اهحیاء مهاهوهای ضابلقن به صموهومستار (همزانه ،هفتگی ،پانزد همز  ،ماهقانه ،فصلی ،سااقانه ،م )..برگزاه م نتمایج آنهما نقمز
اخذ م موهد اهزیابی ماقع گردند.
 مشکالو سازمانی از جاله بقث جایگا شغلی ،حرفقتاو ،اضمافه کماه ،مسمکن ،ایماب مذهاب ،هضایت شغلی ،ازدماج ،انتیماالو سراسمری ،مرخصمیهای بمه موقمع ،حشموییاو م
حنبقهاو عادالنه م ...مرحفع گردد.
 مشکالو سازمانی از جاله کابود خودهم م منابع انسانی م منابع اعتباهی م ....هفع گردد.اعتااد مصاقاقت بقن ضابلقن م فرماندهان م میاماو قضایی برقراه گردد.
 ده صوهو برمز مشکالو غقر عادی برای ضابلقن ،حاایتهای سمازمانی م قضمایی بمهعال آید.
 بقث متاضدوهای قضایی ،بقاههای مسمئواقت م حموادث بمرای ضمابلقن بمه صموهوحکاقلی ده نظر گرفته شود.
 بازدیدهای مترقبه م غقر مترقبه از ضابلقن ،حوس مسئواقن قضمایی م سمازمانی بمه عاملآید.
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