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Abstract 
Judicial officers have a very important role in 

detecting a crime and conducting a preliminary 

investigation, in which there is a risk of violating 

the rights of the accused. The protection of civil 

rights is closely related to the actions and 

decisions of officers. Therefore, while the 

observance of citizenship rights depends on the 

correct and fair actions of judicial, law 

enforcement and intelligence officials, the first 

to face a criminal phenomenon are judicial 

officers. The first stage in which the rights of 

individuals may be violated is the stage of crime 

detection and prosecution. In this regard, the 

Constitution of the Islamic Republic of Iran, the 

Law on Respect for Legitimate Freedoms and 

the Protection of Citizenship, and the Code of 

Criminal Procedure can be mentioned, which 

have moved towards the observance of 

citizenship rights. Examining the duties and 

responsibilities of judicial officers in the Code of 

Criminal Procedure, especially Articles 28 to 63, 

we can understand the importance and status of 

civil rights for which enforcement is guaranteed, 

and it is a fact that more duties are assigned to 

officers. And has increased the cases that 

officers are also prohibited from doing. Also, the 

attention and efforts of the officials have caused 

the Charter of Citizenship Rights to be prepared 

by the Vice President for Legal Affairs, which 

also shows the importance and status of 

citizenship rights. 

Keywords: Judicial Officers, Criminal 
Procedure Code, Citizenship Rights.  

  چکیده

 تحقیقات انجام و جرم کشف در مهمی بسیار نقش دادگستري ضابطان

. دارد وجود نیز متهم حقوق تضییع خطر در این راستاکه  مقدماتی دارند

تصمیمات  و اقدامات با تنگاتنگی ارتباط شهروندي قحقو حفظ

در  يرعایت حقوق شهروند که حال عین در، دارد بنابراین ضابطین

 یو اطالعات یانتظام، ییح و عادالنه مسئوالن قضایگرو اقدامات صح

 شوند می روبه رو مجرمانه پدیده با که کسانی اولین، باشد می شورک

 حقوق است ممکن که هماي  مرحله اولین و بوده دادگستري ضابطان

 تعقیب و جرم کشف مرحله، شود واقع تعدي مورد و شده تضییع افراد

قانون ، در این راستا قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران. آن است

مشروع و حفظ حقوق شهروندي و قانون آئین هاي  احترام به آزادي

حقوق توان نام برد که به سمت رعایت  می دادرسی کیفري را

از بررسی تکالیف و وظایف ضابطین . اند شهروندي پیش رفته

 63 تا 28دادگستري در قانون آئین دادرسی کیفري به خصوص از مواد 

به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندي پی برد که براي آن  توان می

قرار داده شده است و این واقعیت مسلم است که تکالیف  اجرا ضمانت

محول کرده و مواردي را که ضابطان از انجام آن  بیشتري را بر ضابطان

همچنین توجه و اهتمام مسئولین . نیز ممنوع هستند را افزایش داده است

باعث شده تا منشور حقوق شهروندي توسط معاونت حقوقی ریاست 

جمهوري تهیه گردد که این نیز نشان از توجه به اهمیت و جایگاه 

  .حقوق شهروندي است

، قانون آئین دادرسی کیفري، ضابطان دادگستري: واژگان کلیدي

  . حقوق شهروندي
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  مقدمه

. است که حقوق شهروندي در آن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار استاي  فري حوزهفرآیند دادرسی کی

بستر است که حقوق شهروندي در آن قابلیت ترین  مناسب محاکمه و سلب آزادي افراد، تحقیق، تعقیب

طلبد که در این راستا دقت و نظارت بیشتري صورت پذیرد لذا این دقت و  می نقض شدن را داراست و

این سوال در ذهن هر شهروندي متصور است که . باشد می به وسیله تضمینات قانونی میسرنظارت 

چیست؟ فلسفه و مبانی  1392یی در قانون آئین دادرسی کیفري مصوب اجرا ضمانتمختلف هاي  شکل

هاي  ي پیش بینی شده توان حفظ و صیانت از حقوق شهروندي را داراست؟ حقوق وآزادياجرا ضمانت

و اهمیت و جایگاه حقوق شهروندي به اند  واعتباري است که تمامی جوامع براي آن قائل فردي ارزش

کند که شهروندان را ناکرده بزه فرض کرده و تا  می اصل برائت ایجاب. ژه بر صاحبنظران پوشیده نیستیو

آنان  از اعمال هر گونه واکنش کیفري نسبت به، اند موقعی که به حکم دادگاه صالح محکوم نگردیده

خودداري کنیم لذا حقوق شهروندي در سایه قوانین و مقررات بر آن است تا از هرگونه تعدي و تجاوز 

  .مشروع شهروندان سخن گویدهاي  احتمالی به حق و آزادي

در این بین ضابطان دادگستري که به عنوان اولین مداخله گر و بازوان اجرایی نظام عدالت کیفري 

نامطلوب  توانند با برخورد با شهروندان از عملکرد خود آثار مطلوب یا می دشون می یک جامعه محسوب

سرلوحه کاري ضابط باید اصل قانونی بودن جرم مجازات باشد . اجراي قانون در جامعه را به جاي بگذارند

 و لذا بعضی از انحرافات اجتماعی که در اصل قانونی بودن جایی ندارند از حیطه وظایف ضابط خارج
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حق . کند می گردند و این اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که مرزي بین اخالق و قانون ایجاب می

امنیت و حفظ حریم خصوصی با آزادي اراده است که این در سایه یک ، هر شهروند داشتن حق حیات

  .نظام دادرسی عادالنه محقق خواهد شد

پلیس به عنوان . میمات ضابطین داردحفظ حقوق شهروندي ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تص

امنیت و ، نظم تأمینوظیفه ، ترین مصداق ضابط عام دادگستري و خط مقدم ارتباط با مردم شاخص

حقوق «امنیت  مصادیقین تر مهمپیشگیري از جرایم و بازوان اجرایی نظام عدالت کیفري به عنوان یکی از 

دارد قاعده تقدم حقوق عمومی بر حقوق فردي به مورد اقتضاء » حقوق عمومی«. را بر عهده دارد» عمومی

تحقیر و تخفیف داده شود! ، به محاق رفته» حقوق عموم«نباید ، اجرا گذاشته شود اما در این میان

عدالت و آزادي نیز اساس و الزمه فرآیند دادرسی نظام عدالت ، همانطورکه امنیت از حقوق پایه است

اند براي تضییع حقوق بشر را صادر کرده و حقوق شهروندي را در تو کیفري است و هیچ توجیهی نمی

   . زمین گیر کند، سنگالخ اراده یکجانبه و فائقه قدرت

موضوعی است که در عرصه ، تضمین حقوق شهروندي در رویکردها و کارکردهاي ضابطین

نظر فراوان قرار گرفته دغدغه برانگیز شده و مورد بحث و ، الملل و پارادایم حقوق بشري دنیاي مدرن بین

ي نقض حقوق شهروندي توسط ضابطین اجرا ضمانتفلسفه و مبانی : حال سوال این است که. است

  شود؟ می دادگستري در حفظ حقوق شهروندي چیست و چگونه تضمین

  قانونی بودن تکالیف و وظایف ضابطین دادگستري - 1

دهد که تنها بخشی  می نشان 1369ی ایران صوب قانون نیروي انتظامی جمهوري اسالم» 4«نگاهی به ماده 
همچنین عبارت به کار رفته در بند . خدمت به عنوان ضابط دادگستري است، از وظایف نیروي انتظامی

افسران و درجه داران ، که تنها به فرماندهان 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  29ماده  1»الف«
قانون فوق احراز ضابط بودن را منوط به  2»30«ه و در ماده آموزش دیده نیروي انتظامی اشاره کرد

هاي آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت  هاي الزم با گذراندن دوره فراگیري مهارت
                                                      

ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجـه داران نیـروي انتظـامی     -: ضابطان دادگستري عبارتند از: الف29ماده  -1

 موزش مربوط را دیده باشند.  جمهوري اس�می ایران که آ

هـاي �زم بـا    : احراز عنوان ضابط دادگستري، ع�وه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیري مهارت30ماده  -2

هاي آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستري اسـت. تحقیقـات و    گذراندن دوره

 ي اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. اقدامات صورت گرفته از سو
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3و تبصره 29تعریف ماده . ویژه ضابطان دادگستري دانسته است
آن عدم تلقی سربازان وظیفه به عنوان  

 تعریف فوق از کارمندان شاغل در نیروي انتظامی نامی نبرده است که به نظر ضابط دادگستري است و در

اما جاي سوال این است که اگر کارمندي . شوند نمی رسد کارمندان ضابط دادگستري محسوب می
 آموزشی را گذرانده باشد و شرایط اخذ کارت ضابط بودن را دارا باشد نیزهاي  الزم و دورههاي  مهارت

در  29شوند همانند تبصره ماده  می ت نظارت و تعلیمات فرماندهان مربوطه که ضابط محسوبتواند تح می
  .مورد سربازان وظیفه در این مورد انجام وظیفه نماید

  ي نقض حقوق شهروندي توسط ضابطیناجرا ضمانت - 2

  ي نقض حقوق شهروندي در جرائم مشهود توسط ضابطیناجرا ضمانت - 1- 2

عالئم ، آثار، ادوات، ره جرایم مشهود تمام اقدامات الزم را به منظور حفظ آالتضابطان دادگستري دربا
تحقیقات الزم را ، آورند می به عمل، جلوگیري از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی و ادله وقوع جرم و

ین چنانچه همچن. رسانند می دهند و بالفاصله نتایج و مدارك به دست آمده را به اطالع دادستان می انجام
شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان ، نشانی، اسم؛ شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد

توانند متهم را بازداشت نمایند  می ضابطان دادگستري فقط در صورتی. کنند می را أخذ و در پرونده درج
  .باشدکه قرائن و امارات قوي بر ارتکاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته 

  ي نقض حقوق شهروندي در جرائم غیرمشهود توسط ضابطیناجرا ضمانت - 2- 2

ضابطان دادگستري به محض اطالع از وقوع  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  4»44«طبق ماده 
کنند  در جرائم غیرمشهود مراتب را براي کسب تکلیف و أخذ دستورهاي الزم به دادستان اعالم می، جرم

                                                      
شوند، اما تحـت نظـارت ضـابطان مربـوط در ایـن مـورد انجـام وظیفـه          تبصره: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستري محسوب نمی - 3

 ت قانونی کارکنان وظیفه نیست.  کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولی می

: ضابطان دادگستري به محـض اطـ�ع از وقـوع جـرم، در جـرائم غیرمشـهود مراتـب را بـراي کسـب تکلیـف و أخـذ            44ماده  - 4

کنند و دادستان نیز پس از بررسی �زم، دستور ادامـه تحقیقـات را صـادر و یـا تصـمیم قضـائی        دستورهاي �زم به دادستان اع�م می

کند. ضابطان دادگستري درباره جرائم مشهود، تمام اقـدامات �زم را بـه منظـور حفـظ آ�ت، ادوات، آثـار، ع�ئـم و        خاذ میمناسب ات

دهنـد و ب�فاصـله    آورند، تحقیقـات �زم را انجـام مـی    ادله وقوع جرم و جلوگیري از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می

ـته       به اط�ع دادستان می دست آمده را نتایج و مدارك به رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صـحنه وقـوع جـرم حضـور داش

ـتري در اجـراي ایـن مـاده      باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می کنند. ضابطان دادگس

بازداشت نمایند که قـرائن و امـارات قـوي بـر ارتکـاب جـرم مشـهود         توانند متهم را ) این قانون فقط در صورتی می46و ذیل ماده (

 توسط وي وجود داشته باشد.  
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دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ ، ان نیز پس از بررسی الزمو دادست
، لذا چنانچه ضابطی در جرم غیرمشهود بدون کسب تکلیف واخذ دستورهاي الزم اقدام به جلب. کند می

ي نقض حقوق اجرا ضمانتبازرسی از منازل در راستاي پیشگیري وکشف جرم نمود ، دستگیري
  .ورود غیرمجاز و بازداشت غیرقانونی براي وي متصور است شهروندي

ي نقض حقوق شهروندي توسط ضابطین در عدم تفهیم حقوق شاکی و تحویل اجرا ضمانت - 3- 2

  رسید پرونده به وي

: توان شامل موارد ذیل دانست می حقوق مقرر براي شاکی در فرآیند عدالت کیفري را به لحاظ رسیدگی

حق مطلع شدن از فرآیند دادرسی و . ت شناخته شدن در کلیه مراحل دادرسی کیفريحق اقدام و به رسمی

حق داشتن . حق تظلم خواهی یا مطلع کردن مقامات رسمی از وقوع جرم. اتفاقات رخ داده در پرونده کیفري

حق جبران خسارت وارده از سوي بزهکار در . حق حفظ امنیت و حریم خصوصی. وکیل یا مشاور حقوقی

  ).60، 1393، یوسفی( حق خارج شدن از فرآیند عدالت کیفري. عدم امکان از سوي دولت صورت

  ي نقض حقوق شهروندي توسط ضابطین دادگستري در مقابل متهماجرا ضمانت - 4- 2

قانون آئین دادرسی کیفري  5»46«ضرورت تفهیم فوري و کتبی موضوع اتهام و دالئل آن به متهم برابر ماده 

قانون  6»48«به موجب ماده ، به عالوه. باید از دیگر دستاوردهاي نوین این قانون برشمردرا  1392مصوب 

وکیل باید با رعایت و . تواند تقاضاي حضور وکیل نماید می متهم، با شروع تحت نظر قرار گرفتن؛ مذکور

اند در پایان تو می با شخص تحت نظر مالقات نماید و وکیل، توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات

  .مالحظات کتبی خود را براي درج در پرونده ارائه دهد، مالقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد

                                                      
: ضابطان دادگستري مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوري به دادسـتان اطـ�ع دهنـد. چنانچـه دادسـتان اقـدامات       46ماده  - 5

، ضـابطان بایـد طبـق دسـتور دادسـتان تحقیقـات و       تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت انجام شده را کافی نداند، می

نظـر نگـه دارنـد. چنانچـه      توانند متهم را تحت اقدامات قانونی را براي کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی

ه و در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تکمیل تحقیقات ضروري باشد، ضابطان باید موضوع اتهـام و ادلـه آن را ب�فاصـل   

به طور کتبی به متهم اب�غ و تفهیم کنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصمیم قانونی به اط�ع دادستان برسانند. در هر حـال،  

 توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.   ضابطان نمی

وکیل نماید. وکیل بایـد بـا رعایـت و توجـه بـه      تواند تقاضاي حضور  : با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می48ماده  - 6

تواند در پایان م�قات با مـتهم کـه نبایـد     محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر م�قات نماید و وکیل می

 بیش از یک ساعت باشد م�حظات کتبی خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.  
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توان حقوق شهروندي متهم  می قانون آئین دادرسی کیفري 50و  49، 48، 46، 41لذا از بررسی مواد 

 7»63«ي نقض آن بر اساس ماده ااجر ضمانترا که رعایت آن یک تکلیف قانونی است استنباط نمود که 

  .قانون فوق با یک تنبیه انضباطی پیش بینی گردیده است

این همه توجه به حقوق متهم و شناخت تمامی حقوق ایشان در مقابل حقوق شاکی توجه به چیست؟ 

هاي قانونی نقض آن قواعد  عدم رعایت حقوق شهروندي مقرر در قوانین و مقررات موجب تحقق ضمانت

طبق قوانین و مقررات عمومی و ، در اجراي این قوانین یا مقرراتکننده  و با مامورین ناقض یا اهمالبوده 

 به ملزم ضابطان، اساس این بر. رفتار خواهد شد يفرکیبه ویژه قوانین مربوط به تخلفات اداري و مقررات 

  ).61، 1388، خالقی( باشند می دستگیرشدگان خانوادۀ به دادن اطالع

  ي نقض حقوق شهروندي در نحوه بازجویی از متهماجرا مانتض - 5- 2

قدیمی و مرسوم کسب اطالعات در کشف علمی جرایم بوده و سابقه تاریخی آن هاي  بازجویی از روش

باشد و در سطح جهان شاید  می مؤثرهاي  گردد و امروزه نیز یکی از روش می دور برهاي  به گذشته

هاي  بازجویی در حال حاضر سیر تکاملی پیموده و به روش. شود می نظیمبرگ بازجویی روزانه تها  میلیون

شود و اصول روانشناسی و سایر علوم نیز در آن به کار گرفته شده و به صورت  می فنی و تکنیکی انجام

رحم  بی دیدگاه افراد نیز تا حدودي نسبت به بازجو که وي را فردي خشن و. یک فن ظاهر گردیده است

گرفت عوض شده و بازجو را فردي آگاه به علوم  می طریق شکنجه اعترافات به حق و ناحقکه فقط از 

هاي  روش، علمی و تکنیکیهاي  بازجویی و تکیه به روشهاي  با پیشرفت روش. نمایند می جدید تصور

با به کارگیري . غیرانسانی گذشته فراموش شده و اصول فنی بازجویی قضایی جایگزین آن گردیده است

لذا متهم به هیچ وجه مایل به دان . گردد می حقیقت آشکار، ین فنون پرده از بسیاري از اسرار برداشته شدها

باشد بلکه سعی در کتمان آن دارد واین جاست که اهمیت کار ضابط در  نمی اطالعات و بیان حقایق

، نوینهاي  ري روشگردد و الزم است بازجو با مجهز شدن به انواع فنون و یادگی می بازجویی روشن

  .الزم را براي به دست آوردن اطالعات کسب کرده و آن را به موقع به کار گیردهاي  قدرت و توانایی

. ز از سواالت تلقینی یا اغفال یا اکراه متهمیپره: در بازجویی توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است

توجه به . ز از شکنجه وکتک کاريیپره. وعپرهیز از سواالت غیرمرتبط با موض. عدم اجبار متهم به اقرار
                                                      

)، 53)، (52)، (51)، (49)، (42)، (41)، (40)، (39)، (38)، (37)، (35)، (34)، (30: تخلــف از مقــررات مــواد (63مــاده  - 7

 ) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.  141) و (59)، (55(
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حفظ . داشتن منطق و استدالل قوي در بازجویی. توجه به مکان و زمان بازجویی. روشن شدن حقیقت

  .متعدد در بازجوییهاي  به کارگیري تکنیک. حیثیت و آبروي بازجوشونده

در این روش یک که  باشد می مورد استفاده در بازجویی تکنیک تکرار سوالهاي  از جمله تکنیک

. معموالً گردد می آن با هم مقایسههاي  سوال به طرق مختلف که براي متهم معین نباشد مطرح شده و پاسخ

توان براي  می نماید که می شود و مبادرت به ضدونقیض گویی می متهم در حین پاسخگویی دچار تردید

الش براي متهم کردن فردي به کار گرفته در بازجویی نباید همه ت. کردبرداري  کشف حقیقت از آن بهره

گناه گرفتار نشده و یا بدون جهت محکوم  بی شود بلکه سعی در جهت روشن شدن حقیقت باشد تا فردي

اجبار شخص به ، فاش نمودن اطالعات شخصی اشخاص، شکنجه، حتک حرمت و حیثیت افراد. نگردد

طرح  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  8»60«ا سوگند ممنوع بوده و برابر ماده یاقرار ، شهادت

اجبار یا اکراه متهم ممنوع بوده و ، طرح سواالت تلقینی یا اغفال کننده، سواالت خارج از موضوع

 مؤثرتواند در سالمت و عدالت قضایی  می شناخت آنکه  ي کیفري براي ضابط داشته استاجرا ضمانت

  ).19، 1398، آزاد و همکاران ییغالمرضا( واقع گردد

  ي نقض حقوق شهروندي در مقابل دستورات مقام قضاییاجرا ضمانت - 6- 2

ضابطان دادگستري مکلفند اوراق بازجویی و  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  9»59«مطابق ماده 

، کنند می نمایند و در صورت مجلسی که براي مقام قضایی ارسالگذاري  سایر مدارك پرونده را شماره

لزوم برگ شماري اوراق بازجویی و مدارك پرونده توسط . کل اوراق پرونده را مشخص کنند تعداد

ضابطان دادگستري و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف 

10طبق تبصرهها،  آن از آن براي
ی از دیگر نکات سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولت، 59ذیل ماده  

  .باشد می ي مطروحهاجرا ضمانتمهم و 

                                                      
کننـده و سـؤا�ت خـارج از     ت تلقینی یـا اغفـال  ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤا� : در بازجویی60ماده  - 8

موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤا�تی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبـار یـا اکـراه اسـت، معتبـر      

 رسد.  مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم ب نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت

مجلسـی   گذاري نماینـد، در صـورت   : ضابطان دادگستري مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارك پرونده را شماره59ماده  - 9

 کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.   که براي مقام قضائی ارسال می

دفتر در دادسـرا و دادگـاه، الزامـی و    گذاري اوراق پرونده توسط مدیر  تبصره: رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره - 10

 تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.  
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  ي نقض حقوق شهروندي توسط ضابطین در مرحله تعقیباجرا ضمانت - 7- 2

توان در دو شاخه تحت عنوان جرایم مشهود و غیرمشهود بررسی نمود که هر کدام  می این تکالیف را

قانونی  ن تکالیف به صراحت در موادای. نماید می تکالیف خاصی را در مرحله تعقیب براي ضابط ایجاب

تکلیف ضابط در جرایم  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  44در صدر ماده مثالً اند  آورده شده

بایست مراتب را براي کسب تکلیف و اخذ دستورهاي الزم به  می ضابطکه  غیرمشهود را بیان کرده

دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی ، زمدادستان اعالم نماید و دادستان نیز پس از بررسی ال

قانون فوق درباره جرایم مشهود تکالیفی براي ضابط منظور نموده  44در ذیل ماده . کند می مناسب اتخاذ

عالئم و ادله وقوع ، آثار، ادوات، بایست تمام اقدامات الزم را به منظور حفظ آالت می است که ضابط

قانون مذکور تکالیفی  46همچنین در ماده . و مخفی شدن متهم به عمل آورد جرم و جلوگیري از فرار

براي ضابط قید گردیده است که ضابط مکلف است طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی براي 

  .کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورد

  ي نقض حقوق شهروندي در مرحله تحقیقاتاجرا ضمانت - 8- 2

ارتباط ضابط با قاضی در نظام دادرسی کیفري ین تر مهمرات صادره از سوي مقام قضایی اجراي دستو

شرایط ویژگی دستور مقام قضایی را خطاب به ضابط در  1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب . است

11»34«ماده 
با قید مهلت باشد که این خود یک ، صریح، چنین بیان نموده که بایستی به صورت کتبی 

بایست حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت دستورات  می شود که ضابط می اساسی محسوب یگژیو

شفاهی را ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس و حداقل در اسرع وقت 

ا و قانون فوق ضابط مکلف است نسبت به انجام دستوره 35مقام قضایی برساند و بر اساس ماده  به امضاي

  .تکمیل پرونده در اسرع وقت در مدتی که از طرف دادستان یا مقام قضایی تعیین نموده است اقدام نماید

ضابطان در زمان تحقیقات حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص را ندارند و در ماده 

                                                      
شـود. در   : دستورهاي مقام قضائی به ضابطان دادگستري به صورت کتبی، صریح و بـا قیـد مهلـت صـادر مـی     34ماده  - 11

شود و ضابط دادگسـتري بایـد ضـمن     صورت شفاهی صادر می موارد فوري که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به

انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهـار سـاعت   

 آن را به امضاي مقام قضائی برساند.  
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»42«12
ه بازجویی و تحقیقات بینیم که قانونگذار تکلیفی بر ضابط قلمداد نموده است ک می قانون فوق نیز 

این نشان از که  در صورت امکان توسط ضابطان آموزش دیده زن صورت پذیرد، از زنان و افراد نابالغ

انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در . است که قانونگذار به آن توجه نموده استاي  توجه به حقوق شهروندي

رسش از هیچ فردي در این خصوص مجاز جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پ

، صورت مگر در مواردي که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا داراي شاکی باشد که در این، نیست

  .شود تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می

  ه اجراي احکامي نقض حقوق شهروندي در مرحلاجرا ضمانت - 9- 2

اگر گفته شود که دادرسی . آید می و آخرین مرحله دادرسی کیفري به حسابترین  اجراي احکام نهایی

در حقیقت . گیرد سخنی نادرست نخواهد بود می کیفري فقط براي تحقق بخشیدن به این مرحله صورت

حت انتساب آن و محقق باشد که احراز وقوع جرم و ص می هدف از رسیدگی کیفري رسیدن به این مطلب

ی و تربیتی درباره او به موقع اجراء گذاشته شود تأمینبودن مسئولیت کیفري متهم و مجازات و یا اقدامات 

بدیهی است که اگر حکم و راي صادره . تا در جامعه هیچ بزهکاري کیفر ندیده و اصالح نشده باقی نماند

تیجه رسیده و از سوي دیگر بار مالی سنگین که بر مراجع کیفري به نهاي  و کوششها  که با تمام تالش

دوش دولت و جامعه نموده اگر به موقع اجراء نشود و یا قدر مسلم اجراي حکم آن قدرت و توان را در 

  .ی و تربیتی را برآورده نمایدتأمینمجازات و یا اقدامات هاي  اجرا نداشته باشد طبیعتا نخواهد توانست هدف

13در بند هشتم
اجرا و ابالغ احکام  1369قانون نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مصوب  4ماده  

با نگاهی به . قضایی به عنوان یکی از وظایف شناخته شده به نیروي انتظامی به عنوان ضابط محول شده است

14»496«ماده 
، مینیروهاي نظامی و انتظا، تمام ضابطان دادگستري 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  

                                                      
وسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایـت  : بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید ت42ماده  - 12

 موازین شرعی انجام شود.  

انجام وظایفی که بر طبق قـانون بـه    - 8: مأموریت و وظایف نیروي انتظامی جمهوري اس�می ایران عبارت است از: 4ماده  -13

 - مبـارزه بـا قاچـاق. ج    - . بمبارزه بـا مـواد مخـدر    - عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروي انتظامی محول است از قبیل: الف

 - حفظ آثـار و د�یـل جـرم. ح    - بازرسی و تحقیق. ز - کشف جرایم. و - پیشگیري از وقوع جرم. ه - مبارزه با منکرات و فساد. د

 اجرا و اب�غ احکام قضایی.   - دستگیري متهمین و مجرمین و جلوگیري از فرار و اختفاء آن ها. ط

هـاي   هـا، مؤسسـات و شـرکت    ، نیروهاي انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانـه : تمام ضابطان دادگستري496ماده  - 14

ـتلزم ذکـر یـا تصـریح نـام اسـت، در حـدود         دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی و سازمان ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مس
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و ها  دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی و سازمانهاي  ات و شرکت، مؤسسها مقامات و مستخدمان وزارتخانه

در حدود وظایف خود مکلفند دستور ، نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است

متخلف از . ست رعایت کنندقاضی اجراي احکام کیفري را در مقام اجراي راي که مرتبط با اجراي آن ا

  .شود می عالوه بر تعقیب انتظامی و اداري به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم، مقررات این ماده

  نتیجه

بستر است که حقوق شهروندي در آن قابلیت ترین  محاکمه و سلب آزادي افراد مناسب، تحقیق، تعقیب

لذا این دقت و . و نظارت بیشتري صورت پذیردطلبد که در این راستا دقت  می نقض شدن را دارا است و

دین مبین اسالم در خصوص بزرگ  تأکیدبا توجه به . باشد می نظارت به وسیله تضمینات قانونی میسر

احادیث و ، شمردن کرامت انسانی و رعایت حرمت و حقوق همه شهروندان با بهره گیري از آیات

مشروع و حفظ حقوق شهروندي هاي  ن احترام به آزاديهمچنین قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران قانو

بنیانگذار  1361لیکن پیش از آن و در سال . به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید15/2/1383مصوب 

بر حقوق  تأکیدفرمانی صادر نمودند که ناظر بر رعایت و ) ره( کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی

اهمیت و جایگاه . باشد می معروفاي  ن فرمان به فرمان هشت مادهشهروندان از بعد قضایی است که ای

با این واقعیت  1392حقوق شهروندي توسط ضابطین دادگستري در قانون آئین دادرسی کیفري مصوب 

مسلم است که تکالیف بیشتري را بر ضابطان محول کرده و مواردي را که ضابطان از انجام آن نیز ممنوع 

، شناخت و آگاهی شهروندان نسبت به وظایف دستگاه قضایی و پلیس. داده است هستند را نیز افزایش

 و امکانات موجود را شناسایی کند و ازها  شود که پلیس در برخورد با حقوق شهروندان فرصت می باعث

  .به نحو مطلوب استفاده کندها  آن

استناد به متون و ارجاعات مقاله  موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در: مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

                                                                                                                                   
که مرتبط با اجراي آن اسـت رعایـت کننـد. متخلـف      وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجراي احکام کیفري را در مقام اجراي رأي

 شود.   از مقررات این ماده، ع�وه بر تعقیب انتظامی و اداري، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می
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