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چکیده
در این مقاله با استفاده از رویکرد بازمهندسی فرایندهای کسبوکار و متدولوژی نوینی به نام  5PRمبتنی بـر
فناوری اطالعات ،فرایندهای دادرسی کیفری جاری در دادگاهها بـا هـدک کـاهط اطالـه دادرسـی و افـ ایط
سرعت عملیات قضایی ،بر اساس اصول سهگانه طراحی فرایندها ،بـازطراحی و اصـالم مـیگردنـد و در خرـر
سیستمی اطالعاتی برای انجام فرایندهای بهبودیافته طراحـی و معرفـی مـیگـردد ایـن تحقیـ از حیـر رو ،
توصیفی از شاره میدانی و از باب نتایج و هـدک ،تحقیقـی کـاربردی اسـت و دادههـای اسـتفاده شـده از نـو
"کیفی و تفسیری" میباشند که اطالعات الزم از منابع مختلفی اعم از مصاحبه ،مشاهده ،مطالعه متون و قـوانین
کیفری و سایر رو ها ،تحت نظارت و همکاری ربرگان قضایی و مدیریتی ،جمعخوری گردید بهتـدریج بـا
بهکارگیری فنون تحقیقات کیفی و همچنین فنون چهارگانه تحلیل دادههای کیفی ،پنج معیار اف ایط سرعت و
کاهط اطاله با لحاظ کردن تعدادی قیود و شروط استخراج گردید و درنهایت پنج فرایند کیفری هسـتهای بـه-
عنوان جایگ ین ده فرایند فعلی ،تعریف گردید
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دادرسی ،سیستم اطالعاتی
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مقدمه
قوه قضاییه و بهتبع دادگستری یکی از ارکان اصلی و مهم نظام سیاسی در هـر کشـور بـه شـمار
میخید و حضور خن در هر جامعـهای حیـاتی اسـت (فالوینیـا و همکـاران  )4172 ،7چنانچـه در
حکومت اسالمی دستگاه قضایی حکم زیرسارت در تأمین امنیـت فعالیـت سـایر قـوا و احقـا
حقو خحاد مردم را دارد (وطنی )7932 ،و تا این حد اهمیت دارد که در صـورت ناکارخمـدی
میتواند منجر به تضعیف اقتصاد و بهتبع خن بیعدالتی شود (اکونومیسـت )4177 ،4؛ امـا تخطـی
از قوانین همواره از سـوی بسـیاری از افـراد جامعـه انجـام مـیشـود درنتیجـه بـرای حـلوفصـل
ارتالفات و شکایات ،نیاز به مکانیسـمی رسـمی اسـت کـه مـیتوانـد در جایگـاه قـوه قضـاییه،
دادگستری ،دادگاه و دادسرا باشد (جیانگ 4172 ،9؛ هـالگوا  )4112 ،2امـا امـروزه ناکارخمـدی
رو های سنتی و مرسوم عملیات و فرخیندهای دادرسی با مطـرم گردیـدن پدیـدههـای اطالـه
دادرسی و پره ینه بودن خن به یکی از دغدغههای جدی نظام قضایی بدل شده اسـت (محسـنی
و رضایینژاد )7937 ،زیرا ازجمله شارصهای کیفیت و کارایی دادرسی ،زمان و ه ینـه اسـت
(الماسی و حبیبی درگاه)7937 ،
حقو و قضاوت مانند دیگر مسائل جوامع زاییده تحوالت اجتماعی است و باید با خن همگـام
باشد بهطوریکه استفاده از فناوریهای اطالعاتی بخط جدائیناپذیری از فعالیتهای امروزه
سازمانی است (بنجـویی و همکـاران )7932 ،در فصـول و مـواد مختلـف قـانون برنامـه توسـعه
به وضـوم بـه کـاربرد فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات  2و مشخصـا مهندسـی مجـدد  8در سیسـتم
قضایی ،کاهط زمان رسیدگی ،حذک اطاله دادرسـی و رودکارسـازی فرخینـدها اشـاره شـده
است؛ از طرفی ترکیب نظام قضایی با فناوری اطالعات و ارتباطات نـهتنهـا موجبـات مـدیریت
عملکــرد و ه ینــه را فــراهم مــیکنــد بلکــه م ایــای مختلفــی را بــه دنبــال دارد (کوســاتلی و
1. Falavigna et al.
2. Economist
3. Jiang
4. Halegua
)5. information and communication technology(ICT
)6. business process reengineering (BPR
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جیاکالون  )4179 ،7بازمهندسی فرایندها یا بازسازی فرایندها یک رویکرد برراسـته از فنـاوری
اطالعات و مصادی خن است که تغییرات انقالبی و همچنین تنظیماتی در فراینـدها ایجـاد مـی-
نماید که امروزه به یک ضرورت تبدیل شده است (خیـاچی قنـوچی و تکـا )4174 ،و پتانسـیل
باالیی در اف ایط بهره وری از طری کاهط زمان فرایند ،ه ینه فرایند ،بهبود کیفیت و افـ ایط
رضایت مشتری دارد (زارعی و فرکیط )7916 ،شایان ذکر است که م ایـای اببـات و تجربـه-
شدهای که این رویکرد با رود دارد میتواند هر سازمانی را به اسـتفاده از ایـن تکنیـک ترغیـب
نماید؛ کاهط کاغذبازی و بوروکراسی ،بهبود رو ها و فرایندهای انجام کار(عیسـی رـانی و
میرقــادری  ، )7962اف ـ ایط ســرعت( ،اوزچلیــک  4171 ،4؛ پیــراو و زاگــو  ،)4172 ،9بهبــود
پایگاه ردمات به مشتریان ،کاهط ه ینـههـای عملیـاتی (پتانایـاو و روی  ،)4172 ،2انعطـاک
پذیری در فراینـدهای کـاری ،ه ینـه کمتر،زمـان کمتـر (خالس و همکـاران  ،)4174 ،2کـاهط
فرایندها و فعالیتها (ناراسیمان و جیـارام  )7336 ،8و همچنـین سـارت یـک سیسـتم اطالعـاتی
غنی ،ارائه ی سریع اطالعات ،تنظیم ارتباطات دارلی و رارجی و کارخمد کردن کار همگی از
م ایا و عوامل ترغیب بـه سـمت ایـن تکنیـک اسـت (بویالکـوا و همکـاران )4174 ،و در اکثـر
سازمانها و صنایع ملی در سراسر ایران و جهان از این تکنیک جهت بهبود ،استفاده شده اسـت
از قبیـل صـنعت پ شـکی و بیمارسـتانی (کومـار و رحمـان  ،)4172 ،1صـنعت بانکـداری و بیمــه
جهت کاهط صفوک و همچنین بهینـهسـازی سیسـتم بـانکی (هـائو و ییفـی  ، )4177 ،6صـنعت
هوایی مثل ایران ایر(امیدی و رو

طینت)4178 ،

با توجه به موارد ذکر شده و همچنین مطرمشدن طرم ملی و جامع رفع اطاله دادرسـی ،مشـکل
اطالــهی دادرســی از میــان دیگــر مشــکالت نظــام قضــایی از قبیــل مشــکالت مــالی و بودجــه،
محسوسترین مشکلی به نظر خمد که در سیستم قضایی ایران جریان دارد؛ لذا مقصد این مقالـه
1. Cusatelli & Giacalone
2. Ozcelik
3. Peyrache & Zago
4. Pattanayak & Roy
5. Alas et al.
6. Narasimhan & Jayaram
7. Kumar & Rahman
8. Hao & Yifei
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ایجاد طیف و پیوستاری از تغییرات در فرخیندهای دادرسی کیفری است؛ بهگونهای کـه تمـامی
فرایندها تا مرحله صدور حکم بـا بـهکـارگیری تکنیـک برراسـته از فنـاوری اطالعـات ،یعنـی
بازمهندسی فرخیندها با حفظ قوانین کیفـری ،تحـت نظـر ربرگـان قضـایی در راسـتای افـ ایط
سرعت و کاهط اطاله در رسیدگی ،بازسازیشده و از نو دوباره تعریف و طراحـی شـوند و در
خرر نی سیستمی اطالعاتی جهت انجام امور کیفری طراحی و ارائه گردد

مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
بازمهندسی فرخیندها بهعنوان یک اب ار مدیریتی مؤبر برای مقابله بـا تغییـرات فنّاورانـه در مسـیر
رقابت امروزی است که ه ینهها را در سراسر فرخیند و فعالیتهـای سـازمان کـاهط و سـرعت
انجام فرایندها را اف ایط میدهند و به دنبال بهترین راهحل انجـام کـار اسـت (امیـدی و رـو
طینت )4178 ،درواقع بازمهندسی فرخینـدها مهندسـی مجـدد بـه معنـای کنـار گذاشـتن سیسـتم
موجود و بر پا کردن نظامی نوین است بـه اعتقـاد نویسـندگان (همـر و چم ـی  )7332 ،7نـهتنهـا
نظام موجود را بهبود میبخشد و نتیجه کار را بهتر میکند بلکه تحـول عمـدهای هـم بـه وجـود
میخورد
طوالنی شدن نامعقول و غیرمتعارک جریان رسیدگی به پروندههـا در مراجـع قضـایی کـه بـدان
اطاله دادرسی میگویند (عبادی )7962 ،تحت تـأبیر مراحـل متعـدد رسـیدگی بـه پرونـدههـای
کیفری شامل ده فرخیند از مطلع کردن مرجع رسمی از وقو جرم خغاز تا صدور حکم است
در سراسر جهان نی تال هـایی در زمینـه امـور قضـایی و ترکیـب خن بـا تکنیـکهـای فنـاوری
اطالعات و ارتباطات و همچنین کاهط طول زمان رسیدگی قضـایی و بـه ویـژه کیفـری انجـام
گرفته است برای نمونه مک دونالـدی کـردن عـدالت کیفـری ،تعقیـب زدایـی کیفـری ،تعلیـ
تعقیب ،تعوی تعقیب ،بایگانی کردن پرونده و معامله اتهام  4که هرکدام معایـب و محـدودیت-
های راص رود را دارا میباشند
1. Hammer & Champy
2.Plea Bargaining
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کشورهای مختلفی مثل کـره ،فرانسـه ،انگلسـتان ،امریکـا ،پرتغـال ،روسـیه و اتـریط در شـمار
کشورهایی هستند که در زمینه کاربرد و ترکیب فناوری اطالعـات و ارتباطـات بـا فرخینـدهای
قضایی و روند امور در دادگسـتری و دادسـراها بسـیار موفـ  ،پیشـگام و پیشـران و محـل الگـو
بودهاند (محسنی و رضایینژاد )7937 ،کره جنوبی از پیشگامان استفاده از فناوری الکترونیـک
برای سادهسازی فرخیند دادرسی در دادگاهها است و در اواسط دهه هشـتاد مـیالدی ،مـدیریت
الکترونیکی پروندهها را راهاندازی کرد
به کارگیری فناوری در سیستم دادگاهها اولین بار در سـال  4111توسـط خقـای بـاب روپـر  7در
ایالت متحده انجام گرفت  4و س س در سال  4119بیانیهی خن توسط مرک ملی خمـار و فنـاوری
اطالعات قوه قضاییه ایالت متحدهی امریکا منتشر گردید که بهترین تکنیـک مقابلـه بـا مشـکل
اطاله دادرسی و بهبود و ارتقای فرخیندهای قضایی را تکنیک مهندسی مجـدد فراینـدها معرفـی
میکند (گروه جستجو )4119 ،9
مشخصا در زمینه بازمهندسی فرخیندهای موجود در دادگاهها ایالت کالیفرنیا و سـانفرانسیسـکو
در ســال  4174اقــدام و طــی بیانیــهای توصــیه بــه ایــن کــار نمــود  2در ایــن تحقیـ گســترده از
بازمهندسی فرخیندها و مدلسـازی خنهـا بـهعنـوان یـک اسـتراتژی کلیـدی بـرای فرخینـدهای
دادرسی در دادگاهها جهت به حداکثر رساندن قابلیتهای عملیاتی ،کاهط نیروی کار درگیـر
در انجام یک فرخیند مشخص ،به حداقل رساندن ابرات منفی بر عمـوم مـردم و جامعـه ،ایجـاد
تغییرات بلندمدت و پایهای ،کاهط ه ینههای عملیاتی و ایجـاد صـرفهجـوییهـای زمـانی یـاد
می گردد این بیانیه همچنین معتقد است بازمهندسـی فرخینـدهای دادگـاه ،رسـیدگی و دادرسـی
مستقیما در جهت سادهسازی عملیـات ،کـاهط زمـان انجـام فرخینـد و فعالیـتهـای مشـخص،
کاهط تعداد کارکنان ،اضـافه کـردن نـرم افـ ار و تجهیـ ات ایـن چنینـی و کـاهط عـادت بـه
استفاده از کاغذ است و م ایای حاصل از خن در بلندمدت خشکار میگردد (پاتل )4174 ،2
1.Bob Roper
2.Reengineering Toolkit
3.SEARCH
4.Orange Court
5. Patel
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تال

دیگری که در جهت تسریع و کاهط اطالـه صـورت گرفتـه اسـت مربـوط بـه معاملـهی

اتهامی است که یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پروندههای کیفری است که ریشـه در
نظام حقوقی کامن ال دارد و منظور از خن یک نو تواف دو سویه بین متهم و مقام تعقیب ،بـا
موضو اتهام است بدین شکل که در جریان چنین تعاملی ،متهم با اقرار به جرم یـا وعـده هـر
نو همکاری دیگر ،مقام تعقیب را یـاری مـیدهـد و در مقابـل ،مقـام تعقیـب هـم متعهـد بـه
تخفیف مجازات متهم یا تبرئه او میشود از م ایای این نهاد کمکی است کـه در تسـریع امـر
دادرسی و تورمزدایی از پروندههـای کیفـری در مراحـل مختلـف رسـیدگی مـیکنـد؛ چنـین
تأسیسی در نظام حقوقی کشور ما وجود ندارد اما معایبی نیـ بـرای خن مترتـب اسـت؛ درواقـع
قـراردادی شـدن حقــو کیفـری و پـذیر

مکــرر جـرم توسـط مجــرم و در قبـال خن تخفیــف

مجازاتی در بلندمدت ممکن است به رواج جرم دامن زده و مجرم را نارودخگاه دچار گـرایط
به ارتکاب جرم نماید البته انتقادات دیگری نی متوجه این رویکـرد اسـت نظیـر امکـان نقـص
حقو متهم ،به دلیل عدم بررورداری او از یک دادرسی عادالنه ،کـه حـ اوسـت (مـرادی و
همکاران)7931 ،
در مقالهای به نام مک دونالدی کردن عدالت کیفری بهعنوان راهکاری جهت اف ایط سـرعت
عملیات دادرسی قضایی و کاهط حجم پروندهها مطرم شده است کـه در خن رونـد دادرسـی
یکسانی در مورد پروندههای قضایی متفاوت اعمـال مـیگـردد کـه رویکـردی غیـر عقالیـی و
غیرمنطقی شنارته شده است زیرا جرمها و شرایط خن متفاوت هسـتند درصـورتیکـه رسـیدگی
به خنها یکسان انجام میگردد تا سال  7311استفاده از ایـن رویکـرد منـع قـانونی داشـت هـم-
چنین این شیوه فاقد امکان تجدیدنظر است که منجر به عدم محکومیت و مختوم شـدن پرونـده
میشود و گفته شده این رویکرد ،منشأ قانونی ندارد اما علیرغم ایـن موضـو در امریکـا رواج
دارد (غالمی و بابایی)7963 ،
برحسب مطالعات و جستجوهای انجام گرفته تا به امروز اقدامی چـه کـاربردی چـه تحقیقـی در
راستای بازمهندسی فرخیندهای قضایی در نظام قضـایی ایـران صـورت نگرفتـه اسـت و کلیـهی
تحقیقات و اقدامات صورت گرفته بیشتر معطوک به کاربرد فناوری اطالعات در نظـام قضـایی
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در حوزه مسائل مدنی نه کیفری ،بوده است بـرای مثـال اسـتقرار سـامانه مـدیریت پرونـدههـای
قضایی (سمپ)  7با رویکرد حقوقی در مجتمع قضایی عدالت تهـران بـهعنـوان نخسـتین دادگـاه
مدنی الکترونیک ،حاکی از اهتمام قوه و نظام قضایی ایران به کاربرد فنـاوری در امـور قضـایی
و تحق دولت الکترونیک است همچنین شکلگیری سیاستی تحت عنـوان "توسـعه و کـاربرد
فناوری اطالعات (تکفا)" در مسیر توسعه ،دفاتر ردمات الکترونیک قضایی و درگاه رـدمات
الکترونیکی قضایی  4حاکی از تال

در این حیطه است.

یکی از پژوهطهای رـوبی کـه در ایـن حـوزه انجـام شـده توسـط بهـروز زارعـی ،بـه بررسـی
تجربیات مهندسی مجدد در ایـران پردارتـه اسـت نکتـه جالـبتوجـه در مـورد نتـایج پـژوهط
یادشده این است که تمامی شرکتهای ایرانـی موردمطالعـه در پـژوهط یادشـده بـه مهندسـی
مجدد نیاز داشتهاند در مقالـه ای تحـت عنـوان دادگـاه الکترونیکـی ضـرورتی اساسـی در شـهر
الکترونیک انجام شده در ایران که محوریت خن بر ال ام ورود فناوری اطالعات و مصـادی خن
ازجمله سیستمهای نرماف اری به دادگاهها و مسائل قضایی است ،نویسنده مدعی است طراحـی
سیستم یکی از ال امات دادگاه الکترونیک است اما کاربردهایی که بـرای دادگـاه الکترونیکـی
ذکر شده است محـدود بـه ببـت و نظـارت الکترونیکـی خنهـم در حـوزه مسـائل مـدنی اسـت
درحالیکه سیستم مدنظر در مقاله ما عملکرد بسیار جامعی دارد و نهتنهـا ببـت و نظـارت ،بلکـه
کلیه مراحل دادرسی کیفری را از ابتدا تا انتها شامل میگردد (معمارزاده و همکاران)7931 ،
در تحقیقی دیگر که با عنوان دادرسی مجازی ،مفهومی نـوین در عـدالت قضـایی انجـام شـده
است ،به ورود اب ارهای الکترونیک و فنّاورانه نظیر صفحة نمایشگر ،ضـبطصـوت ،اینترنـت بـه
حیطه دادرسی بـا مفهـوم دادرسـی مجـازی در سـه حـوزهی شـهادت مجـازی ،دعـوی اتهـام و
پروندههای الکترونیکی پردارته شده است که اشاره به کاربرد سیستمهـای سـختافـ اری دارد
نه نرماف اری (مهرافشان)7931 ،
راهکار تدبیر شده دیگر در مواجه با اطالـه دادرسـی و تـورم قضـایی مربـوط بـهعنـوان تحقیقـی
است که در دانشگاه فردوسـی مشـهد تحـت عنـوان تعقیـب زدایـی کیفـری؛ بازتـابی نـوین از
1. CMS
2.www.adliran.ir
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الغاگرایی کیفری انجام شد هدک الغاگرایی ،سـبک کـردن بـار نظـام کیفـری اسـت تعقیـب
زدایی کیفری را میتوان مجموعه تدابیر و راهبردهایی دانست که دادستان بـر اسـاس شـرایط
پرونده ازجمله نـو جـرم ارتکـابی ،میـ ان رسـارت وارده ،شخصـیت مـتهم و میـ ان قابلیـت
سازگاری وی با جامعه ،جبران رسارت ب ه دیده و در نظـر گـرفتن منفعـت جامعـه و طـرفین
دعوا ،از راهبردهای کنارگذر تعقیب استفاده نموده و پرونده را بهطور موقت با ارـذ تعهـد از
متهم یا دائم بدون ارذ تعهد از متهم در دادسرا بسته و بایگانی نماید کـه الزمـه اجرایـی شـدن
خن درل و تصرک در قانون کیفری و مدنی است و درحالیکـه حاضـر در نظـام قضـایی ایـران
این مورد را هم نداریم (جوان جعفری بجنوردی و نورپور)7932 ،
عالوه بر این ،تحقیقات دیگری نی در این راستا از قبیل بایستهها و چالطهای دادرسی کیفـری
الکترونیکی (فرزانه ،)7939 ،ردمات قضایی الکترونیک با تأکید بر کشورهای کـره جنـوبی و
ایران (عامری و عبدالهیان )7939 ،و بررسی عوامل مؤبر بر پذیر

دولت الکترونیک بر اساس

سیستم مدیریت پرونده قضایی مجتمـع قضـایی شـهید بهشـتی تهـران (گل ایگـانی و همکـاران،
 )7939انجام شده که هرکدام دارای م ایا و معایبی است

روش تحقیق
ایـن تحقیـ از حیـر رو  ،توصـیفی و از شـاره میـدانی و از بـاب نتـایج و هـدک ،تحقیقـی
کاربردی است و دادههای استفاده شده از نو "کیفی و تفسیری" میباشـند ،جامعـه خمـاری بـا
توجه به چهار عامل تخصص ،در دسترس بودن ،سابقه و تجربهی ربرگان در امـور قضـایی بـه-
ویژه مسائل کیفری و همچنین رسیدن به نقطه اشبا  ،حدود  24ربره گ ینط گردید که از این
میان ،نهایتا تعداد  41نفر همکاری نمودند مابقی نی به علت مشغله کاری و نداشتن زمان و هم-
چنین به علـت مـرتبط نبـودن تخصـص ،کنـار گذاشـته شـدند ایـن  24نفـر در جایگـاه وکیـل،
کارشــناس رســمی دادگســتری ،قاضــی ،دادیــار ،بــازپرس ،کارمنــدان اداری ،پلــیس و مــأمور
اطالعات در کالنتری ،دادسرا ،دادگـاه ،مرکـ خمـار و فنـاوری اطالعـات قـوه قضـاییه و غیـره
بودند ،دیگر افراد نی کسانی بودند که بهنوعی درگیر پروندههای کیفری بودند اعـم از شـاکی،
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متهم و افراد مطلع و شهود پروندههای بررسیشده نی در حـوزهی کیفـری بـا عنـاوین سـرقت،
م احمت ،تهدید ،اضرار به غیر ،منازعات ،خدمربایی بودند ،همچنین محدوده تحقی نیـ تعـداد
 71فرایند کیفری تعیین شد دیگر اب ارهای جمعخوری داده و موارد کاربرد خنها نی در شـکل
زیر نشان داده شدهاند

نمودار  .1موارد استفاده و کاربرد دادههای حاصل از ابزارهای مختلف جمعآوری داده

14
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از ابتدا تا انتها دوازده مرحله تا حصول نتیجه بهصورت زیر طی شد:

نمودار  .2مراحل انجام تحقیق

نظر به اینکه دادههای تحقیـ از نـو کیفـی و تفسـیری اسـت ،بـهمنظـور اسـتفادهی معنـیدار و
جهتدار از اطالعات و همچنین اعتبارسنجی اطالعات و دادههای کیفی بهدستخمـده از طـر
نامبرده ،می بایستی چند اقدام صورت پذیرد که هم به اعتبار نتایج رللی وارد نیاید و هـم نتـایج
بهدستخمده قابلیت اتکا ،اطمینان و کاربرد داشته باشند ،از طرفی الزم است مطالـب ارائـهشـده
دارای چارچوب علمی باشد و از یکروند منسجم و منطقی پیروی کند؛ لذا بـرای نیـل بـه ایـن
مقاصد ،از فنون تحقی و تحلیل کیفی زیر استفاده گردید:

شکل  .1ابزارهای روایی و اعتبارسنجی دادههای تحقیق
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ابزار تحلیل دادهها
جهت تحلیل دادهها با اتخاذ رویکردی ترکیبی از رو های تحلیل تفسـیری ،تحلیـل سـارتاری
(ارتباطی) ،تحلیل تم (مضمون) و تحلیل محتوا بر اسـاس شـارص تکرارپـذیری ،رم گـذاری و
کدگذاری دادههای بهدستخمده ،استفاده گردید

روش اختصاصی تحقیق
پــس از جمــعخوری ،مطالعــه ،بررســی و مقایســه تــکتــک متــدولوژیهــای یافــت شــده ،معــروک و
پرکــاربرد ،ایــن نتیجــه حاصــل گردیــد کــه تمــامی متــدولوژیهــا دارای دســتکــم یــک پیکربنــدی
مشترو با عنـاوین متفـاوتی هسـتند بـر ایـن اسـاس بـا رویکـردی ابـداعی کـه خن را ”“SIX (6) C
نامیدهایم ،تمامی متـدولوژیهـای معـروک و بـهکاررفتـه در پـروژههـای بازمهندسـی در سراسـر
جهان و همچنین در عرصههای مختلف تحقیقی و دانشی مورد:
 بررسی (ارزیابی)
 ترکیب

4

 اصالم (تعدیل)
 تغییر

7

9

2

 تکمیل

2

 و نهایتا ایجاد (رل )

8

قرار گرفت و بـر اسـاس خن یـک متـدولوژی و رو

کـار  2مرحلـهای بـه نـام )“FIVE (5

” PRتعریف و طراحی شد
1. Checking
2. Combination
3. Correction
4. Changing
5. Completion
6. Creation
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شکل  .2رویکرد سامانمند تشکیل متدلوژی 5 PR

متدولوژی  5 PRمتشکل از پنج مرحله به شرم ذیل است:
 -7مرحله پیطنیاز

7

 -4مرحله خمادهسازی

4

 -9مرحله اولیهی عملیات
 -2مرحله سارت

9

2

 -2مرحله اجرا ،عملیات و فعالیتهای تابع (پیرو)

2

که درمجمو  5 PRرا تشکیل میدهند که  PRمخفف حروک ابتدایی مشت شده از نـام هـر
مرحله است
شایان ذکر است که سعی شده در این تحقی  ،مهندسی مجـدد در چـارچوبی بـر اسـاس اصـول
دهگانهی طراحی مجدد فرخیندها و یـا اصـطالحا بـر اسـاس محـور طراحـی و مهندسـی مجـدد
فرخیندها صورت میگیرد

1. Prerequisite
2. Preparation
3. Primary
4. Production
5. Performance+ Following Activities & Functions
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شکل  .3متدولوژی  5 PRو رویکرد 6C

معرفی تفصیلی هر مرحله
مرحلهی پیشنیاز
این فاز بر درو و نگر

بازمهندسی فرخینـدهای کسـبوکـار اسـتوار اسـت ،احسـاس درد از

وضــعیت موجــود و درو نیــاز بــه ایجــاد تغییــر و دگرگــونی و همچنــین ارزیــابی و شناســایی
سامانمند سازمان ،شرایط موجود و فعلی ،فرخیندها ،مراحل ،وظایف و فعالیتهـا ،مهـارتهـا و
پرسنل ،سارتار ،اهداک ،استراتژی و قوانین

مرحلهی آمادهسازی
این مرحله به انجام عملیات مهیاسازی ،خمادهسازی و شکلدهی گروه پروژه تحقیقی مهندسـی
مجدد ،اقدامات اولیه ،انتخاب اعضا و سازماندهی گروه ،انتخاب مسـیر و تنظـیم جهـت انجـام
کار ،تعریف نیازمندیهای فناوری اطالعات (سختافـ اری و نـرمافـ اری) ،تشـخیص و تعیـین
بهترین اب ار و فعالیت ،تشخیص و تحلیل مشتریان و ذینفعان فرخیند و نیازهای خنان مربوط میگردد
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مرحلهی اولیهی عملیات
این مرحله شامل مشخص کردن محدودهی انجام کار ،تج یهوتحلیل وضعیت جـاری و فعلـی،
استخراج ،تعریف ،درو ،شناسایی و قاببندی فرخیندهای موجود ،تج یهوتحلیـل فرخینـدها و
جریانهای کاری ،مدلسـاز ی و مستندسـازی فرخینـدهای موجـود ،تهیـه نقشـه فرخینـد ،تعیـین
اهداک و مأموریت فرخیندها و نهایتا گ ینط فرخیند است

مرحلهی ساخت
این مرحله به تعریف ،طراحی و خنالی فرخیندهای جدید ،تخصـیص منـابع ،طراحـی خنچـه بایـد
باشد ،رل چشمانداز برای خینده ،بازسازی ،نوسازی و احیا ،نوخوری و سارت ،سـادهسـازی و
مؤبر سـازی ،انتخـاب راهکارهـای جدیـد و جـایگ ین ،طراحـی و خمـوز

مجـدد ،اصـالم و

حذک ضایعات و اضـافات مربـوط بـه فرخینـدها ،مهـارتهـا ،اب ارهـا ،زیرسـارتهـا ،افـراد و
کارکنان و سازمان ،تجسم فرخیندهای جدید ،سـارت سـارتار و بسـتر انجـام کـار بـه شـیوهای
جدید ،تشخیص و انتخاب اهرمهای فناوری اطالعات تعل میگیرد

مرحلهی اجرا ،عملیات و فعالیتهای تابع (پیرو)
این مرحله به اجـرا ،بازرسـی و نظـارت ،کنتـرل ،بهبـود مسـتمر ،ارزیـابی عملکـرد ،خزمـایط و
یادگیری ،مانیتورینگ ،تخمین نتایج مورد انتظار ،توسعه و استفاده از بازرورد برمیگردد

جایگاه و نقش فناوری اطالعات در این تحقیق
 استفاده از تکنیک و متدولوژیهای مهندسی مجدد در سیستم قوه قضاییه برای اولـین
بار در ایران
 استفاده از نرماف ارهایی جهت مدلسـازی فرخینـدهای جـاری و جدیـد در رسـیدگی
کیفری مثل Bizagi modeler1

1. www.Bizagi.com
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طراحی مفهومی و نمـادین سیسـتمی اطالعـاتی بـا رویکـرد رسـیدگی کیفـری جهـت
ایجاد بستری برای انجام کار فرخیندهای مجدد طراحـیشـدهی رسـیدگی کیفـری در
دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقالب و به کـارگیری تکنیـکهـا و اب ارهـایی کـه
ممکن است در این مسیر الزم باشد
جدول  .1وضعیت و مشکالت موجود در نظام قضایی

تج یهوتحلیل وضعیت موجود
عدم وجود پلیس قضایی متخصص و دارای تحصیالت مرتبط و الزم و بهکارگیری صحیح خن
عدم استفاده اجباری و ال امی از وکیل متخصص قضایی
حضور چندین سازمان در جریان دادرسی و رسیدگی اعم از کالنتری ،دادسرا ،دادگاه و غیره
فرخیند طوالنی رسیدگی به یک پرونده در مراحل ببت ،ابالغ ،تشکیل جلسه و غیره
گذر یک تصمیم از فیلتر تائید چندین شخص حقوقی و حقیقی
تورم پروندههای کیفری و حجم باالی ورود پرونده
ورود پروندههای واهی به دلیل عدم خگاهی افراد مراجعهکننده
عدم وجود سیستمی مکانی ه و کام یوتری و انجام دستی تمامی مراحل

فرآیندهای جدید رسیدگی کیفری
فرخیندهای جدید بر اساس اصول دهگانـهی فرخینـد و بـر اسـاس و از طریـ سیسـتم اطالعـاتی
طراحیشده انجام میگیرند و تعریف میگردند و در تعامل و ارجا مسـتقیم بـا خن هسـتند بـر
اساس اجما و ادغام نظرات ربرگان قضایی در حوزهی دادرسـی کیفـری ،بـهطـورکلی چهـار
فرخیند و فعالیت اصلی نیاز است:
 7مطلع کردن مرجعی رسمی از وقو جرم
 4تحقیقات مقدماتی
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 9جلسهی رسیدگی و دادرسی
 2صدور حکم
انجام هر یک از چهار فعالیت هستهای فو بـه  2گـروه
در این سیستم اطالعاتی قضایی واگذار میگردد
 7مطلع کردن مرجعی رسمی از وقو جرم
7-7

واردکردن اطالعات در سیستم توسـط شـاکی
یا وکیل وی

4-7

ببت مشخصات

9-7

ببت شکوائیه

2-7

پیوست مدارو و ضمایم

2-7

بررسی اطالعات توسط سیستم

8-7

در صورت کامل بودن اطالعات ،انتقال پرونده به گروه یک (گروه ارزیابی اولیه)
 4ارزیابی اولیه توسط گروه یک

7-4

دریافت پرونده

4-4

بررسی موضو مطرمشده

9-4

اعالم نظر

2-4

در صورت تائید انتقال پرونده به گروه دو
 9انجام تحقیقات مقدماتی توسط گروه دو

7-9

دریافت پرونده از گروه یک

4-9

انجام تحقیقات مقدماتی

9-9

تهیه گ ار

از نتیجه تحقیقات

2-9

ارسال گ ار

به گروه سه

 2رسیدگی نهایی پرونده توسط گروه سه
7-2

دریافت گ ار

نتیجه تحقیقات از گروه دو

سیستم اطالعاتی قضایی
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4-2

ابالغ قضایی به طرفین

9-2

تشکیل جلسه دادرسی

2-2

صدور قرار تأمین الزم

2-2

ارذ تأمین از متهم

8-2

بررسی دالیل و مستندات

1-2

صدور حکم

6-2

ارسال حکم صادره به گروه چهار
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 2ارزیابی نهایی توسط گروه چهار
 7-2دریافت حکم صادره
 4-2ارزیابی تمامی مراحل انجام گرفته
 9-2تائید یا رد حکم صادره
 2-2ابالغ نتیجه و حکم نهایی به طرفین

معرفی سیستم اطالعاتی جدید :سیستم اطالعاتی قضایی کیفری یکپارچه

3

بخط اصلی پیادهسازی تکنیک بازمهندسی فراینـدها در دادگـاه بـه طراحـی سیسـتم اطالعـاتی
قضایی مربوط است که از طری خن بتوان کلیه عملیات قضـایی در فرخینـدهای کیفـری را بـه-
طور متمرک و یک ارچه با سطح دسترسی یکسان برای همه (شاکی ،متشاکی ،قضـات ،وکـال و
کارشناســان ،پرســنل اداری و ) انجــام داد کــه ایــن سیســتم مصــداقی مح ـ

از بازمهندســی

فرایندهای کسبوکار است که ویژگیها و مختصات راص رود را دارا است

)1. Integrated Criminal Judicial Information System(ICJIS
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نمودار  .3نمودار زمینه سیستم

همچنین این سیستم دارای یک پایگاه داده مرک ی  7است کـه رـود متشـکل از چهـار الیـه یـا
طبقه زیر است:
 مخ ن بایگانی اطالعات

 الیه تقسیمبندی و توزیع
 الیه صف انتظار
 الیه اطالعات وارده
بهطورکل ی ایـن سیسـتم اطالعـاتی دارای مشخصـات راصـی اسـت کـه بـه دلیـل مکانیسـم خن
کاربرد

م ایای بیشماری در راستای کاهط اطاله دارد که در مقالهای دیگـر بـدان پردارتـه

میگردد

2. central data base
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جدول  .2فرایندهای رسیدگی کیفری قبل و بعد از اجرای تکنیک بازمهندسی فرایندها
فرایند های رسیدگی کیفری قبلل از ییلاده -فرایندهای رسیدگی کیفلری بعلد از ییلاده-
سازی تکنیک BPR
 7مطلع کردن مرجع رسمی مربوطه از وقو جرم

سازی تکنیک BPR
 7مطلع کردن مرجع رسمی مربوطه از وقو جرم

 4ارجــا دســتور تحقیقــات مقــدماتی بــه کالنتــری  4ارزیابی اولیه توسط گروه یک
مربوطه
 9انجام تحقیقات مقدماتی توسط کالنتری مربوطه
 2تهیه و ارسال گ ار

نتیجه تحقیقات به دادسرا

 2اعالم نظر دادسرا درباره تحقیقات مقدماتی

 9انجام تحقیقات مقدماتی توسط گروه دو
 2رسیدگی نهایی پرونده توسط گروه سه
 2ارزیابی نهایی توسط گروه چهار

 8رسیدگی به پرونده در دادسرا
 1صدور قرار نهایی از طرک دادسرا
 6انتقال پرونده به دادگاه بدوی ج ایی
 3رسیدگی به پرونده در محاکم ج ایی عمومی
 71صدور حکم  /رأی

بحث و نتیجهگیری
طب نظرسنجیهای به عملخمده از ربرگان ،پیادهسازی فنون تحقی کیفـی و تکنیـک مهندسـی
مجدد فرایندها ،ادغام رو های چهارگانه تحلیل کیفی و در نظر گرفتن شارص تکرارپـذیری
نظرات ،نهایتا از میان مشکالت سیستم قضایی ،مشکل "اطالهی دادرسـی " در حـوزه ج ایـی و
نقطهی مقابل خن یعنی "شارص سرعت " ،پنج معیار برای پیادهسازی و محق شدن هدک ایـن
پژوهط تعریف گردید:
 7بدیهی است فرخیند کوتاهتر ،سرعت بیشتری به دنبال دارد
 4تعداد فرخیندهای کمتر نی سرعت بیشتری را رواهد داد
 9رارج نمودن عملیات از حالت دستی و تبـدیل خن بـه شـکل کـام یوتری ،سیسـتمی و
الکترونیکی ما را در رسیدن به شارص سرعت بیشتر ،قطعا یاری رواهد کرد
 2کاهط رفتوخمد ،جابهجایی و حرکات فی یکی
 2حذک کاغذ و کاغذبازی تا حد امکان
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ماهیتا این سیستم اطالعاتی طراحی شـده و هـمچنـین فرخینـدهای جدیـد تعریـف شـده کـه همگـی از
مصادی و حاکی از کاربرد فناوری اطالعات در مسائل قضایی است ،ایـن پـنج معیـار را پوشـط مـی-
دهند و؛ هرچند برای کسب نتـایج دقیـ تـر و واقعـیتـر مـیبایسـت اقـدام بـه پیـادهسـازی ،خمـوز و
فرهنگسازی خن نمود بهموجـب بـه کـارگیری ایـن سیسـتم اطالعـاتی قضـایی ،شـیوه و شـکل انجـام
عملیات و فرخیندها تغییر رواهند کرد و با قبل متفاوت رواهند شد؛ چنـدین فرخینـد یکـی مـیشـوند و
در هم ادغام میگردند که این نمونه و مصدا بارز بازمهندسی فرایندهاست
با توجه به این که از دیدگاه ربرگان قضایی چهار فرایند بهعنـوان فراینـدهای هسـتهای قضـایی
کیفری ،معرفی و محفوظ ماند و مابقی و سایر مراحل و فرایندها بیشتر رویکرد سلسلهمراتبـی و
تشریفاتی تحت نظام سنتی دادرسی داشت که بهواسطهی اجرای تکنیـک بازمهندسـی فراینـدها
و همچنین طراحی سیستم جدید یا حذک گردیدند و یا شیوه انجامشان بهکلی تغییر یافـت ایـن
بدان معنی است که پیکره اصـلی فراینـدهای دادرسـی کیفـری حفـظ گردیـد و مـوارد زائـد و
دست وپا گیر حذک و یا ادغـام گردیدنـد بـدین ترتیـب فراینـدهای از نـو و دوبـاره تعریـف و
طراحی شده به لحاظ کمیت و شیوه انجام با فرایندهای جاری متفاوت گردیـدهانـد؛ تعدادشـان
از ده فراینــد بــه پــنج فراینــد کــاهطیافتــه و شــیوه انجامشــان از حالــت دســتی بــه سیســتمی و
کاکیوتری بدل شده است
در مقیاس جهانی نی این شیوه و سیستم دادرسی کنونی بـه لحـاظ شـباهت بـا کشـورهایی نظیـر
فرانسه و مصر که تابع یک سیستم رومی ژرمنی و یا بهعبارتدیگر حقـو نوشـته اسـت امـا در
دیگر کشورها سیستم کامنال  7یا نانوشته برحسب رویههای قضایی حاکم است کـه سـرخمد
انگلیس است
در رالل تمامی این تغییرات الزم است اشارهای به این موضو شـود کـه بـا شـکلگیـری ایـن
سیستم دیگر ال اما دادسرا ،دادگاه و کالنتری حضـور نخواهنـد داشـت کـه درنتیجـه جابجـایی
فی یکی نی در کار نخواهد بود؛ بلکه همهچی در قالب یک سیستم و گروه تعریف میشود کـه
این قسم از تغییرات منجر به حذک رودبهرودی برری از فرخینـدها و مراحـل انجـام کـار و یـا
 . 1برای مطالعه بیشتر رجوع شود به آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی و آیین دادرسی مدنی دکتر شمس
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حداقل شیوه و نحوهی انجام خنها میگردد ازخنجاییکه فرخینـدها و عملیـات کنـونی موجـود
در سیستم قضایی بهطورکلی و در رسیدگی کیفری بهطور رـاص بـهواسـطه قـانون و سیاسـت-
گذاریها ایجاد و تعریف شدهاند ،الجرم برای تغییر سارتاریشان میبایست قانون را تغییـر داد
و درنتیجه بدیهی است که دست عمل در قوه قضاییه و فعالیتهای دادگستری نسبت بـه دیگـر
سازمانها بسـتهتـر اسـت و خزادی عمـل محـدودتر اسـت؛ بـهعبـارتدیگـر پیـادهسـازی بررـی
ویژگیهای تکنیک بازمهندسی فرایندها ،مثـل سـارتاردهی مجـدد و طراحـی از نـو در سیسـتم
قضایی مستل م تغییر قوانین است

پیشنهادها
 7با توجه به عبور از متن قانون خیـین دادرسـی کیفـری و مـدنی بـهواسـطه ایـن تحقیـ ،
محرز گردید که دلیل بخشی از اطالههای یافت شـده در جریـان دادرسـی پرونـدههـا
مستقیما و غیرمستقیم به برری از قوانین ،مواد و تبصرهها بـازمیگـردد بنـابراین اولـین
پیشنهاد این تحقیـ متوجـه قـانونگـذاران و متصـدیان ایـن حـوزه در جهـت اصـالم
برری فصول و مواد قانون خیین دادرسی کیفری است
 4نظر به اینکه ادامه ی این مسیر مرتبط با اجرای عملی حتی در قالب و کالبد خزمایشی
است لذا ادامه این مسیر اکیدا توصیه میگردد
 9طب مطالعات و اقدامات انجام شده ،اکثر تال ها مربوط بـه حـوزه حقـوقی (مـدنی)
بوده است و کمتر به بخط کیفری توجه شـده اسـت بـر ایـن اسـاس سـرمایهگـذاری
فکری و مالی بر روی پروژههایی با این ماهیت توصیه و پیشنهاد میگردد
 2به این دلیل که در مسیر دادرسـی کمتـر از سیسـتمهـا بـهویـژه سیسـتمهـای اطالعـاتی
استفاده مرسوم میگردد و از طرفی به دلیل مطرم شدن و اهمیت پردارت و تعهـد بـه
دولت الکترونیک بهتر است با طراحی و کاربرد این قبیل سیستمهای الکترونیکی کـه
جایگ ین سیستم سنتی و دستی میگردد ،بـه ایـن مهـم پایبنـدی نشـان داد و همچنـین
سطح مطالعات را به سطح بینالمللی ارتقاء داد
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