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Abstract  

 
The idea of a fair trial based on the principles and norms of the 

international human rights system has emerged among various nations over 
the years, and most domestic laws have built their legal systems on this 
basis. Considering that the prosecutor has an important role in the process of 
fair trial in the general sense, including the stage of preliminary 
investigation, the stage of trial in court and the execution of criminal 
sentences. Also, the protection of civil rights and legitimate freedoms, in 
addition to maintaining security and public order, which is one of the most 
important demands of citizens, has been entrusted to the prosecutor in 
accordance with the law. Any disruption in the performance of these duties 
can affect the fair trial process and have irreparable consequences. Because 
the duties of the prosecutor in the ward are the responsibility of the head of 
the district jurisdiction and in his absence the trial is alternate. On the other 
hand, the legislator has made the branches of the district court both the rank 
and the dignity of the second criminal court. Due to legal obstacles, the head 
of the judicial district is not able to perform his full duties as the prosecutor 
in the district court. Therefore, this legal shortcoming, especially in the 
preliminary investigation stage, especially the monitoring of detention and 

                                                                 
1. PhD Student in Criminal Law and Criminology, Damghan Branch, Islamic Azad 
University, Damghan, Iran 
2. Assistant Professor, Faculty of Humanities, Damghan Branch, Islamic Azad University, 
Damghan, Iran(Corresponding Author)  baqizadeh@gmail.com 
3. Assistant Professor, Faculty of Humanities, Damghan Branch, Islamic Azad University, 
Damghan, Iran 



 
 

590

ماهنامه علمي
) 

مقاله علمي
 -

پژوهشي
(

 جامعه
 

شناسي ايران، سال پنجم، شماره
 سوم،

   
خرداد 
 

1401
 

pre-trial freedoms, while endangering the rights and legitimate freedoms of 
citizens, can also put security and social order in a vulnerable position. 
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  زه قضايي بخش به جانشيني از دادستانوظايف رئيس حو

  
 1/7/1400: تاريخ دريافت         1محمود محمدي قوهكي

  16/9/1400: تاريخ پذيرش          2 زاده محمدجواد باقي
  3مرتضي براتي

 
  چكيده

تفكر دادرسي عادالنه بر مبناي اصول و موازين نظام بين المللي حقوق بشر سالها است كه 
 ظهور رسيده و اكثر قوانين داخلي ، سيستم حقوقي خود را بر اين درميان ملل مختلف به منصه

نظر به اينكه دادستان نقش به سزايي در فرآيند دادرسي عادالنه به معناي . اساس بنا نموده اند
عام ، اعم از مرحله تحقيقات مقدماتي ، مرحله محاكماتي در دادگاه و اجراي احكام كيفري 

 شهروندي و آزادي هاي مشروع به عالوه حفظ امنيت و نظم همچنين صيانت از حقوق. دارد
عمومي جامعه كه از مهمترين خواسته هاي شهروندان مي باشد مطابق قوانين بر عهده دادستان 

هرگونه اختالل در اجراي وظايف مذكور مي تواند در روند دادرسي . گذاشته شده است
از آنجا كه وظايف دادستان .  در پي داشته باشدعادالنه تأثيرگذار بوده و پيامدهاي جبران ناپذير

از . در بخش به عهده رئيس حوزه قضايي بخش و در غياب وي دادرسي علي البدل مي باشد
طرفي قانونگذار شعب دادگاه بخش را هم رديف و هم شأن دادگاه كيفري دو قرار داده است 

 كامل به جانشيني از دادستان رئيس حوزه قضايي به جهت موانع قانوني قادر به انجام وظايف

                                                                 
 دانشگاه آزاد اسالمي، دامغان، ايران دانشجوي دوره دكتري حقوق جزا و جرم شناسي، واحد دامغان، . 1

 )نويسنده مسئول(دانشگاه آزاد اسالمي، دامغان، ايران  ، واحد دامغان،استاديار، دانشكده علوم انساني. 2

baqizadeh@gmail.com 
 دانشگاه آزاد اسالمي، دامغان، ايران استاديار، دانشكده علوم انساني، واحد دامغان،. 3



 
 

592

ماهنامه علمي
) 

مقاله علمي
 -

پژوهشي
(

 جامعه
 

شناسي ايران، سال پنجم، شماره
 سوم،

   
خرداد 
 

1401
 

لذا اين نقيصه قانوني خصوصاً در مرحله تحقيقات مقدماتي به ويژه . در دادگاه بخش نيست
نظارت بر بازداشت و آزادي هاي پيش از محاكمه، ضمن به مخاطره انداختن حقوق و آزادي 

سيب پذير قرار هاي مشروع شهروندان ميتواند امنيت و نظم اجتماعي را نيز در يك موقعيت آ
  .                                                                                                                                   دهد

رئيس حوزه قضايي بخش، دادرس علي البدل، دادستان، دادرسي عادالنه  : كلمات كليدي
  تحقيقات مقدماتي
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                                           يان مسئلهمقدمه و ب
اي، ملي و قوانين اساسي  المللي، منطقه دادرسي عادالنه به معناي عام در اكثر اسناد بين

تقريباً تمام . كشورها مورد حمايت قرار گرفته است و هميشه مورد توجه حقوقدانان بوده است
ردهاي نظام بين المللي حقوق بشر شكل گرفته نظامهاي حقوقي مدرن كه منطبق با استاندا

وجود دادستان را به عنوان يكي از اركان دادرسي عادالنه مبتني بر اجراي عدالت و حفظ 
و بر اين باورند كه . حقوق شهروندان توأم با صيانت از امنيت و نظم عمومي جامعه پذيرفته اند

 از امنيت و نظم عمومي جامعه مي عالوه براينكه وظيفه دادستان رسيدگي به جرم وصيانت
در عين حال پاسداري از آزادي هاي فردي و حفظ حقوق شهروندان را نيز بر عهده . باشد
و در راستاي انجام وظايف مذكور است كه امنيت شهروندان توأم با آزادي هاي مشروع . دارد

 فوق االشعار به هم از آنجا كه انجام وظايف دوگانه. به طور همزمان مصون و محفوظ مي ماند
عدم اجرا و يا اجراي ناقص هر دسته از اين وظايف مي تواند . پيوسته و تفكيك ناپذير است

 قانون آئين 24مطابق مقررات ماده . در نقض حقوق شهروندان تا حد زيادي تأثيرگذار باشد
 با اصالحات بعدي تمامي وظايف دادستان در حوزه قضايي 1392دادرسي كيفري مصوب 

. خش به عهده رئيس حوزه قضايي و در غياب وي بر عهده دادرس علي البدل دادگاه استب
اين در حالي است كه در بعضي بخش ها به علت كمبود جمعيت و يا كمبود نيروي انساني در 

 قانون 299از طرفي چون مطابق مقررات ماده . حوزه قضايي صرفاً يك قاضي وجود دارد
برخي از وظايف . الحيت و شأنيت دادگاه كيفري دو را دارداالشعار دادگاه بخش ص فوق

نظارتي رئيس حوزه قضايي بخش به جانشيني از دادستان در روند رسيدگي اعم از مرحله 
تحقيقات مقدماتي يا مرحله دادرسي به معناي اخص قابل اجرا نيست و اين امر مي تواند در 

 دادرسي عادالنه در دادگاه بخش را ايجاد بعضي موارد تا حدود زيادي موانعي در فرآيند يك
لذا در . نمايد و موجبات تضييع حقوق شهروندان در مقام شاكي يا مشتكي عنه را فراهم آورد

اين نوشتار ضمن مشخص نمودن اهم وظايف رئيس حوزه قضايي بخش به جانشيني دادستان 
  . مي پردازيمبه بررسي موانع انجام وظايف و راهكارهاي برون رفت تا حد امكان
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   مفهوم لغوي و اصطالحي– 1
. ضابط از ريشه ضبط و در لغت به معني نگاه دارنده ، حفظ كننده ، نيرومند و حاكم است

ضابط به موجب قانون داراي اختياراتي است كه مي تواند منجر به سلب آزادي افراد و توقيف 
يم خصوصي شهروندان به و بازداشت آنان شود و از طرفي به صورت مستمر با حقوق و حر

  .    جهت انجام وظيفه در راستاي حفظ نظم و امنيت جامعه مرتبط مي باشد
   اهميت آموزش ضابطان در فرآيند دادرسي عادالنه– 2

ضابطان دادگستري يكي از اركان مهم و تأثيرگذار در فرآيند دادرسي عادالنه خصوصاً در 
ود مي باشند زيرا نه تنها به نيابت از مقام مرحله تحقيقات مقدماتي و باالخص جرائم مشه

قضائي وظايف تعقيب و تحقيقات را انجام مي دهند بلكه در جرائم مشهود بخشي از اقدامات 
ضابطان دادگستري مأموراني هستند ((ك .د.آ. ق28مطابق ماده . قضائي را رأساً بر عهده دارند

آثار و عالئم و جمع آوري ادله كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم ، حفظ 
وقوع جرم ، شناسائي ، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم ، تحقيقات مقدماتي، 

بديهي است .)) ابالغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي ، به موجب قانون اقدام مي كنند
خش ضابطان در بخش ها وظايف مذكور را تحت نظارت و تعليمات رئيس حوزه قضائي ب

 قانون صدرالذكر ضابطان دادگستري به دو دسته تقسيم مي 29انجام مي دهند مطابق ماده 
ضابطان عام شامل فرماندهان ، افسران و درجه داران نيروي انتظامي : دسته اول : شوند 

ضابطان خاص شامل : دسته دوم . جمهوري اسالمي ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند
 كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري مقامات و مأموراني

محسوب مي شوند ؛ از قبيل رؤسا ، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، 
مأموران وزارت اطالعات ، سازمان اطالعات سپاه و مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه 

اير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا همچنين س. پاسداران انقالب اسالمي
 1براساس تبصره . برخي از وظايف ضابطان به آنان محول مي شود ، ضابط محسوب مي شوند

دادستان مكلف است به طور مستمر دوره هاي آموزشي حين خدمت را ((ك .د.آ. ق30ماده 
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.)) ابطان دادگستري برگزار نمايدجهت كسب مهارت هاي الزم و ايفاء وظايف قانوني براي ض
  . كه اين تكليف قانوني در بخش بر عهده رئيس حوزه قضائي مي باشد

   علت آموزش ضابطان توسط رئيس حوزه قضائي يا دادستان – 3 
از آنجا كه ضابطان دادگستري عموماً نيروهاي نظامي و انتظامي هستند و مطابق قانون مجهز 

همچنين در . ت نظير دستبند و افشانه هاي گوناگون مي باشندبه سالح گرم و انواع تجهيزا
راستاي انجام وظايف محوله قانوني در راستاي حفظ نظم و امنيت جامعه خصوصاً دستگيري و 
توقيف افراد و بازرسي و ورود به حريم خصوصي شهروندان در رسيدگي به جرائم مشهود 

ف مذكور را به نيابت  از مقامات قضائي بدون دستور مقامات قضائي مي باشند و تمام وظاي
انجام مي دهند لذا آموزش افراد مذكور ضرورتاً ميبايستي توسط دادستان و يا رئيس حوزه 

دادستان ((ك مقرر نموده .د.آ. ق30 ماده 1قضائي بخش انجام شود به همين جهت تبصره 
رت هاي الزم مكلف است به طور مستمر دوره هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مها

فلذا اين تكليف قانوني در )) و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد
  .بخش ها بر عهده رئيس حوزه قضائي مي باشد

  : آموزش مهارت هاي الزم تحت نظارت رئيس حوزه قضائي –ب 
وط به ك احراز عنوان ضابط دادگستري عالوه بر وثاقت من.د. قانون آ30مطابق ماده 

فراگيري مهارت هاي الزم با گذراندن دوره هاي آموزشي زير نظر مرجع قضائي است كه 
 همين قانون نحوه آموزش و نوع     مهارت هاي الزم را به تصويب آئين نامه اجرائي 2تبصره 

كه توسط وزير دادگستري با همكاري وزاري اطالعات ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و 
نده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه كشور و فرما

  .قضائيه مي رسد موكول كرده است
  :  نحوه مراحل آموزش – 1

 آئين نامه اجرائي فرماندهان و افسران و درجه داران نيروي انتظامي با يك 2مطابق ماده 
 هر حوزه قضائي جهت احراز عنوان برنامه ريزي تعيين شده از سوي فرمانده نيروي انتظامي

ضابط دادگستري بايد به دادستان و در بخش ها به رئيس حوزه قضائي بخش معرفي گردند تا 
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دوره هاي آموزشي تعيين شده را طي نمايند و كارت ويژه ضابط دادگستري را در صورتي كه 
  .  قانون مذكور باشند دريافت كنند30واجد شرايط مقرر در ماده 

  وزش گزارش آنان به منزله گزارش ضابطان دادگستري است آم– 2
برخي از مأموران نظير مأموران جهاد كشاورزي و شهرداري ها گزارشاتشان به موجب 

لذا اين دسته از مأموران  . قانون براي مقامات قضائي به منزله گزارش ضابطان دادگستري است
رج شده و آموزش آنها خارج از وظائف  از دايره مشمول آئين نامه اجرائي خا3مطابق ماده 

  دادستان و رئيس حوزه قضائي بخش مي باشد
   آموزش مأموراني كه در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده است– 3

عده اي از مأموران نظير بازرسان و كارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و 
ش پزشكي مطابق قانون تكاليفي مشابه ضابطان بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموز

دادگستري بر عهده دارند اما در قانون به ضابط بودن آنها صراحتاً اشاره نشده لذا اين دسته از 
 از دايره مشمول آموزش هاي مندرج در آئين نامه خارج شده و 3مأموران نيز مطابق ماده 

ندارد و حسب مورد مشمول رئيس حوزه قضائي بخش تكليفي جهت آموزش اين گروه 
  .  قوانين خاص خود مي باشند

   حدود وظايف و تكاليف رئيس حوزه قضائي بخش در آموزش مهارت ها–پ 
 مقرر شده است ، 32بايد توجه داشت كه رياست دادستان بر ضابطان همانطور كه در ماده 

 و همه جانبه نمي از حيث وظايفي است كه به عنوان ضابط به عهده دارند و اين رياست مطلق
در نتيجه ضابطان در امور قضائي و مسائل مربوط به كشف جرم و تحقيقات مقدماتي از . باشد

لذا بايد در نظر داشت آموزشهاي الزمه جهت فراگيري . هيچ مقام ديگري تبعيت نمي كنند
ن مهارتها توسط رئيس حوزه قضائي بخش يا دادستان صرفاً در حيطه وظايفي است كه مأموري

  .به عنوان ضابط بر عهده دارند
   اهداف آموزش ضابطان توسط مقام قضائي–ت 

 ارتقاء دانش – 1 از فصل دوم آئين نامه اجرائي هدف از آموزش خاص ضابطان 5در ماده 
 كمك به افزايش سطح كيفي مرحله – 3 توانمند سازي و افزايش مهارت شغلي – 2حقوقي 
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 – 5 كمك به سرعت و دقت در رسيدگي هاي كيفري – 4كشف جرم در نظام دادرسي كيفري 
 – 6آموزش مهارت هاي رفتاري از قبيل رعايت حقوق شهروندي و كرامت انساني اشخاص 

در زمينه ورود اطالعات و مكاتبات مكانيزه با ) سمپ(آموزش سامانه مديريت پرونده قضايي 
نش آموختگان دوره هاي  نيز متذكر شده دا6مراجع قضايي بيان گرديده است و در ماده 
 شناخت موضوعات مهم و اساسي حقوق – 1آموزشي بايد به توانايي هاي الزم از جمله 

 3 شناخت موضوعات مربوط به صالحيت و تشكيالت سازمان هاي كيفري – 2كيفري ماهوي 
 تشخيص نوع وظايف و – 4 توانايي تشخيص نحوه تفكيك جرايم مشهود از غير مشهود –

 توانايي تشخيص مسئوليت هاي كيفري و – 5ها در جرايم مشهود و غير مشهود اختيارات آن
 توانايي و شناخت الزم جهت همكاري و تعاون با – 6مدني ناشي از اعمال زيان بار ضابطان 

  . شناخت ادله اثباتي جرم و آثار آن نائل گردند– 7ساير مراجع قضايي در امور كيفري 
نتيجه آموزشها و از آنجا كه برخي از موارد از مباحث با توجه به گستردگي اهداف و 

تخصصي در رشته فناوري اطالعات و رايانه مي باشد به نظر مي رسد مسئوليت تمام موارد 
 تعيين 6آموزشي از عهده دادستان يا رئيس حوزه قضايي بخش خارج است لذا در تبصره ماده 

  .نابع انساني قوه استسرفصل هاي آموزشي و موارد درسي به عهده معاونت م
  نظارت هاي مرتبط با حفظ حقوق شهروندي : الف 

 بيان كرده رعايت 7 با اصالحات بعدي در ماده 1392قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي ((حقوق شهروندي مقرر در 

ي از سوي تمام مقامات قضائي ، ضابطان در تمام مراحل دادرسي كيفر)) 15/2/1383مصوب 
  . دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند الزامي است

قانون مجازات ) 570(متخلفان عالوه بر جبران خسارت وارده ، به مجازات مقرر در ماده 
 آنكه  محكوم مي شوند، مگر2/3/1375مصوب ) تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده(اسالمي 

 قانون احترام به آزادي هاي 13ماده . در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد
محاكم و دادسراها بر بازداشتگاه هاي ((مشروع و حفظ حقوق شهروندي مقرر مي دارد 

نيروهاي ضابط يا دستگاه هايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و 
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ان و متصديان مربوط با متهمان ، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح نحوه رفتار مأمور
با مداقه در . مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود

بندهاي پانزده گانه ماده واحده فوق الذكر عمده آزادي هاي مدنظر قانونگذار مربوط به آزادي 
  .))باشدافراد ميتن و منع دستگيري و بازداشت 

   اصل منع دستگيري و بازداشت افراد – 1
 قانون احترام به آزادي هاي مشروع بيان شده اصل منع دستگيري و بازداشت افراد 5در بند 

ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده 
الح قضائي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع ص

  .در جريان قرار گيرند
در اين بند صرفاً در مورد زمان نگهداري افراد بازداشتي به مهلت مقرره اشاره نموده و هيچ 
زمان مشخصي را اعالم نكرده است البته در زمان تصويب اين قانون مقررات قانون آئين 

حاكم بود كه به ضابطين اجازه ) در امور كيفري(ب دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقال
نگهداري افراد تحت نظر را تا بيست و چهار ساعت مي داد اما با تصويب قانون جديد مطابق 

چنانچه در جرائم مشهود نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد ) 46(ماده 
تب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني ضابطان موظفند عالوه بر تفهيم موضوع و ادله اتهام مرا

نيز ادامه داده چنانچه بازداشت افراد خارج از وقت ) 47(به اطالع دادستان برسانند و در ماده 
  . اداري بايد مراتب حداكثر ظرف يك ساعت به دادستان يا قاضي كشيك اعالم شود

خير افتد بلكه اين امر بايد اعالم اين امر به دادستان نمي تواند تا پايان مدت تحت نظر به تأ
به همراه ذكر مشخصات متهم و علت تحت نظر قرار گرفتن او حداكثر ظرف يك ساعت به 

لذا به نظر مي رسد نظارت بر نحوه اجراي مقررات فوق تا حد زيادي در . دادستان اعالم گردد
و نظارت جلوگيري از بازداشتهاي غير ضروري و اضافي جلوگيري نمايد كه با بازرسي ها 

هاي مستمر رئيس حوزه قضائي بخش از مراجع انتظامي تحت نظارت محقق مي شود بديهي 
است نظارت و بازرسي ميبايستي سرزده و به صورت متناوب و در ساعات شب يا روز باشد 
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اين نظارت ها الزاماً قائم به شخص رئيس حوزه قضائي نيست بلكه ممكن است احد از قضات 
  . قضايي از مراجع انتظامي بازديد و وظايف نظارتي را انجام دهداز طرف رئيس حوزه

  نظارت بر مكان نگهداري افراد بازداشتي. 2  
يكي ديگر از وظايف نظارتي رئيس حوزه قضايي بخش در رابطه با ضابطين بازرسي و 

جرم دستگير از آنجا كه افراد بازداشتي صرفاً به اتهام ارتكاب . بازديد از بازداشتگاه ها مي باشد
شده اند و توسط هيچ دادگاهي مجرم شناخته نشده اند از حقوق ويژه اي متفاوت از ساير افراد 
محروم از آزادي برخوردار مي باشند لذا حداقل رعايت حقوق بازداشت شدگان ايجاب مي 
نمايد كه در مكان مناسب ، داراي نور كافي و امكانات بهداشتي نگهداري شوند همچنين نحوه 
نگهداري متهمين نبايد تحقيرآميز و موجب استحقاف آنها شود نظير نگهداري در مكان هائي 

  .به صورت قفس كه از موارد نقض صريح و آشكار حقوق انساني است
  نظارت جهت جلوگيري از اذيت و ايذاي افراد : ب 

جريان  قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مقرر شده در 6در بند 
دستگيري و بازجويي يا استطالع و تحقيق از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء تحقير 

 ادامه مي دهد بازجويان و مأموران تحقيق از 7و در بند . و استحقاف به آنان اجتناب گردد
 پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كالً اقدام هاي
خالف متعارف خودداري ورزند و به جاي آن از شيوه هاي علمي و فني و تحقيق و بازجويي 

  .و تكنيك هاي مدرن استفاده شود
از آنجا كه مقامات بازداشت فرادست و بازداشت شدگان فرودست مي باشند هركدام از 

ت مستقيم و گاه موارد مذكور در هر زمان ممكن است اتفاق بيافتد و تنها قدرت بازدارنده نظار
لذا به همين جهت قانونگذار نظارت . و بي گاه مقام قضايي است كه  مي تواند مؤثر واقع شود

بر ضابطين را تكليف دادستان و در بخش تكليف رئيس حوزه قضايي بخش قرار داده است با 
 انتظامي توجه به پيشرفت امكانات رايانه اي منعي براي نظارتها با كارگذاري دوربين در مراجع

به جهت بررسي رفتار ضابطين با متهمين و ساير اصحاب پرونده وجود ندارد و چنانچه 
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مقامات قضايي از اين تكنولوژي استفاده نمايند انجام تكليف نظارتي سهل تر و دقيق تر مي 
  .شود
   نظارت هاي مربوط به مسائل پزشكي – 1

 يا بستگان ايشان مي توانند تقاضاي معاينه ك افراد بازداشتي. د . آ .  ق 51با توجه به ماده 
فرد تحت نظر توسط پزشك را با تعيين دادستان نمايند و گواهي پزشك در پرونده ثبت و 

  .ضبط مي شود لذا اين نظارت    مي تواند از شكنجه متهم توسط مأموران جلوگيري نمايد
  ز شكنجه نظارت بر سالمتي جسمي و رواني و مصونيت افراد بازداشتي ا–پ 

رعايت كرامت انساني ايجاب مي نمايد فرد نبايد تحت اجبار ، شكنجه ، تهديد و فشار 
منع شكنجه و هرگونه رفتار غير انساني با بازداشت شدگان در اسناد بين المللي و . قرار گيرد

منع شكنجه و رفتار موهن يا بي رحمانه ، يك . قوانين اساسي كشورها پيش بيني شده است
  . حقوق بين المللي عرفي شمرده مي شود كه به دسته قواعد آمره نيز تعلق داردقاعده 

از آنجا كه بيشتر افراد در معرض شكنجه و رفتارهاي غير انساني و تحقيرآميز از ميان 
بازداشت شدگان  مي باشند يكي از مهمترين تكاليف نظارتي رئيس حوزه قضايي خصوصاً در 

لذا در راستاي . ي و آشنايي به قوانين و مقررات مي باشدبخش هاي محروم از نظر فرهنگ
انجام اين وظيفه ايجاب مي نمايد رئيس حوزه قضايي عالوه بر بازرسي هاي متناوب در 
ساعات مختلف شبانه روز از بازداشتگاه ها همه روزه در محل دادگستري به وضعيت جسمي 

شد براي تعيين اهميت موضوع اشاره متهمين شخصاً يا از طريق رؤساي شعب نظارت داشته با
  .به اسناد بين المللي و قوانين داخلي ضروري است

  ممنوعيت شكنجه جسمي در قوانين ايران) الف
درقوانين ايران ممنوعيت شكنجه تصريح شده و تضميناتي نيز براي جلوگيري از آن وجود 

 به 1304مي مصوب بهمن  قانون مجازات عمو194براي اولين بار در حقوق ايران ماده . دارد
پس از آن مواد قانوني متعددي به طور ضمني يا . صراحت شكنجه و آزار را منع نموده است

اما مهمترين تضمين اصل سي و هشتم . صريح در مورد ممنوعيت شكنجه وضع شده است
ه هرگون: ((قانون قانون اساسي است كه به طور مطلق شكنجه را ممنوع دانسته و بيان مي دارد 
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شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا 
متخلف )). سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است

:  قانون مجازات اسالمي نيز مقرر شده 578از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود در ماده 
دمين و مأمورين قضايي و يا غير قضايي دولتي براي اينكه متهمي را محكوم هريك از مستخ((

به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد عالوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به 
حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده 

حبس مذكور محكوم خواهد شدو اگر متهم به واسطه باشد فقط دستور دهند ، به مجازات 
  .))اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت

وظايف رئيس حوزه قضايي بخش به جانشيني از دادستان در فرآيند قضايي قبل و بعد 
  از صدور رأي

  وظايف رئيس حوزه قضايي بخش قبل از صدور رأي) الف
يف و اختيارات دادستان در مرحله تحقيقات مقدماتي در فصل سوم قانون آئين وظا

 به تفصيل بيان شده لذا با 89 تا 64 با اصالحات بعدي از ماده 1392دادرسي كيفري مصوب 
 قانون مذكور كه اين وظايف را در حوزه قضايي بخش به عهده رئيس حوزه 24توجه به ماده 

 قانون صدرالذكر اولين وظيفه 64لي البدل گذاشته مطابق ماده قضايي و در غياب وي دادرس ع
رئيس حوزه بخش شروع به تعقيب كه جهات قانوني آن شكايت شاكي يا مدعي خصوصي ، 
اعالم و اخبار ضابطان دادگستري ، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن ، وقوع جرم 

 دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر مشهود در برابر دادستان اظهار و اقرار متهم ، اطالع
بديهي است در حوزه قضايي بخش قاضي كشيك نيز داراي اختيارات مذكور مي . مي باشد

نكته اي كه در خصوص اطالع رئيس حوزه قضايي بخش از وقوع جرم به طرق قانوني . باشد
طريقه هاي متعارف مي اين است كه منظور از طرق قانوني . ديگر مي باشد نياز به توضيح دارد

باشد مثل اطالع از وقوع جرم در اخبار راديو و تلويزيون يا از طريق مطبوعات و ساير رسانه 
گزارش ها و : (( قانون مورد اشاره بيان مي دارد 67به همين جهت ماده . هاي رسمي و قانوني

ند مبناي نمي توا. نامه هايي كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست
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شروع به تعقيب قرار گيرد ، مگر آنكه داللت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخالل در نظم 
يا همراه با قرائني باشد كه به نظر دادستان براي شروع به تعقيب كفايت . و امنيت عمومي است

  .  مي كند
   تكليف رئيس حوزه قضائي به شروع به تعقيب –الف 
دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را : (( مقرر مي دارد ك . د . آ .  ق 69ماده 

شكايت شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاكي . همه وقت قبول كند
هرگاه شاكي سواد نداشته باشد ، مراتب در صورت مجلس قيد و انطباق شكايت با . مي رسد

ر مقرره فوق مالحضه مي شود در با مداقه د.)) مندرجات صورت مجلس تصديق مي شود
رابطه با تمام موارد جهات قانوني شروع به تعقيب قانونگذار به شكايت شاكي اهميت بيشتري 
داده و رسيدگي به شكايت را نه تنها تكليف رئيس حوزه قضايي يا دادستان نموده بلكه آن را 

 مقامات قضايي را محدود به هيچ زماني نكرده و با قيد همه وقت به صورت شبانه روزي
از طرفي اعالم شكايت از طرف شاكي را مقيد به . موظف به رسيدگي به جرم نموده است

مكتوب نمودن نيز نكرده بلكه مقام قضايي را موظف كرده مراتب شكايت شاكي را طي 
  .صورت جلسه مكتوب و رسيدگي نمايند

   رسيدگي به شكايت محجورين– 1
در مواردي كه تعقيب كيفري ، منوط به شكايت شاكي و ((وده ك مقرر نم. د . آ .  ق 7ماده 

بزه ديده ، محجور مي باشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز 
تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم . موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود

 جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد ، و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب
دادستان شخصي را به عنوان قيم موقت تعيين يا خود امر كيفري را تعقيب مي كند و اقدامات 
ضروري را براي حفظ و جمع آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل      مي آورد 

 از قبيل بيهوشي قادر به شكايت اين حكم در مواردي كه بزه ديده ، ولي يا قيم او به عللي
  .     نباشد نيز جاري است
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   رسيدگي به شكايت سفيه و مجنون– 2
ك حق شكايت كيفري در غير موارد مالي براي سفيه محفوظ . د .  ق آ 70در تبصره ماده 

است ليكن در مواردي كه دعاوي كيفري جنبه مالي دارد رعايت مقررات مقرره مذكور الزامي 
 در زماني كه بزه ديده طفل يا مجنون باشد و تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي اما. است

باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولي عليه اقدام به شكايت نكند 
همچنين در .  قانون صدراالشاره دادستان موضوع را تعقيب مي كند71مطابق مقررات ماده 

للي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا كهولت سن ، ناتوان از اقامه مورد بزه ديدگاني كه به ع
نظر به مراتب مذكور . دعوي هستند دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي كند

در مقررات مواد قانوني فوق الذكر اهميت تظلم خواهي به صراحت و شفاف بيان شده و اين 
  . س حوزه و در غياب وي دادرسي علي البدل مي باشدمهم در حوزه قضايي بخش به عهده رئي

   نظارت و تعليمات الزم در مرحله مقدماتي–ب 
ك دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت . د . آ .  ق 73مطابق ماده 

 قانون مذكور بازپرس موظف 105همچنين وفق مقررات ماده . و ارائه تعليمات الزم را دارد
 جريان تحقيقات ، تقاضاي قانوني دادستان را اجرا و مراتب را در صورت مجلس قيد است در

كند و هرگاه در هنگام اجرا با اشكال مواجه شود ، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد 
مقررات مواد قانوني مورد اشاره گرچه در باب نظارت بر . مراتب را به دادستان اعالم نمايد

ن و دادن تعليمات الزمه تأثير به سزائي در روند دادرسي عادالنه دارد اما به عملكرد قضات جوا
جهت اينكه قضات دادگاه بخش شأنيت قضات دادگاه كيفري دو را دارند مقدور نيست و 

لذا رئيس حوزه قضائي بخش در خصوص موارد مذكور نه تنها تكليفي . قابليت اجرا ندارد
لذا به نظر مي رسد نظارت رئيس حوزه قضائي در . د داشتندارد بلكه حق مداخله نيز نخواه

  .بخش صرفاً در حد ارجاع پرونده به قضات ساير شعب مي باشد
   اتمام مرحله تحقيقات مقدماتي –پ 

ك پس از پايان تحقيقات مقدماتي قاضي دادسرا در صورت . د . آ .  ق 265مستفاد از ماده 
في براي انتساب جرم به متهم ، قرار جلب به دادرسي جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كا
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و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم قرار 
دادستان بايد ظرف سه روز از . منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال مي كند

و مطابق . نظر خود را به طور كتبي اعالم كندتاريخ وصول ، پرونده تحقيقات را مالحظه و 
 قانون مورد اشاره اگر تحقيقات را كامل نداند تكميل آن را مي خواهد و با توجه به 266ماده 
 نيز چنانچه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده خود اصرار 269ماده 
اين . ال و طبق تصميم دادگاه عمل مي شودپرونده براي حل اختالف به دادگاه صالح ارس. كند

در حالي است كه رئيس حوزه قضايي بخش به جهت اينكه تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه 
انجام مي شود فاقد اختيارات مذكور بوده و حق مخالفت با قرار منع يا موقوفي تعقيب صادره 

 استقالل موظف به توسط قاضي دادگاه را ندارد و قاضي دادگاه بخش نيز به جهت حفظ
تبعيت از نظر رئيس حوزه قضائي نيست مضافاً اساساً چون رسيدگي مقدماتي و رسيدگي 
مرحله محاكماتي توسط يك قاضي انجام مي شود و به صورت يك مرحله اي است قرار 

  .جلب به دادرسي در دادگاه بخش فاقد موضوعيت و صادر نمي شود
  ن اتهامات بخش داران ممنوعيت تحقيقات مقدماتي پيرامو–ث 

 با اصالحات بعدي ماده 1392يكي از نوآوري هاي قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 
 اين قانون   مي باشد كه رسيدگي به اتهامات برخي از مقامات سازمان ها ، شركت ها  و 308

مؤسسه هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي من جمله بخشداران را در 
ادگاه هاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم دانسته لذا رئيس حوزه قضايي بخش صالحيت د

اين در . در خصوص رسيدگي به اتهام بخشدار صالحيت ندارد و مجاز به رسيدگي نيست
مصوب ) در امور كيفري(حالي است كه در قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 

ت و رئيس حوزه قضايي صالحيت رسيدگي به اتهامات  اين استثناء وجود نداش9/11/1381
بخشدار را نيز داشت اين مقرره جديد التأسيس تا حدود زيادي اختيارات رئيس حوزه قضايي 

  .را كاهش مي دهد
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   نظارت رئيس حوزه قضايي بخش بر روند رسيدگي در دادگاه–ج 
 اعالم ختم تحقيقات قرار ك پس از اينكه بازپرس با. د . آ .  ق 268براساس مقررات ماده 

جلب به دادرسي صادر مي نمايد در صورت موافقت دادستان مكلف است ظرف دو روز با 
در همين . صدور كيفر خواست پرونده را از طريق شعبه بازپرسي به دادگاه صالح ارسال نمايد

از راستا دادگاه رسيدگي كننده موظف به دعوت از دادستان در جلسه رسيدگي براي دفاع 
لذا دادستان با حضور در دادگاه جهت دفاع از كيفر خواست منويات . كيفرخواست مي باشد

اما در دادگاه بخش به دليل رسيدگي . خود را در فرآيند رسيدگي محاكماتي اعمال مي نمايد
يك مرحله اي نه تنها پس از ختم تحقيقات مقدماتي قرار جلب به دادرسي صادر نمي شود 

به استقالل و شأنيت دادگاهي مقام تحقيق رئيس حوزه قضايي حق مداخله و بلكه با توجه 
اظهارنظر نداشته ، متعاقباً كيفر خواستي هم صادر نمي شود فلذا موجبي براي دعوت رئيس 
حوزه قضايي در مرحله رسيدگي محاكماتي وجود ندارد و به همين دليل رئيس حوزه قضايي 

  .در دادگاه حضور ندارد
   وظايف رئيس حوزه قضايي بخش بعد از صدور رأي–بند دوم 

ك دادستان از جهت برائت متهم ، عدم . د . آ .  ق 433مطابق نص صريح بند پ ماده 
  .  انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارد

ت به آراء و  نحوه تجديد نظرخواهي رئيس حوزه قضايي در دادگاه بخش نسب–الف 
  قرارهاي قابل اعتراض 

ك در دادگاه بخش وظيفه دادستان از حيث تجديد . د .  قانون آ 336به موجب ماده 
نظرخواهي از آراء بر عهده رئيس دادگاه و در مورد آرائي كه توسط وي صادر مي شود بر 

انونگذار در ق. با مداقه در مقرره مذكور مالحظه مي شود. عهده دادرس علي البدل مي باشد
متن قانون عبارت رئيس دادگاه را به كار برده لذا بايد به اين نكته توجه داشت كه منظور از 
رئيس دادگاه در بخش هايي كه داراي شعب متعدد مي باشد رئيس شعبه اول يا همان رئيس 

لذا تمام احكام و قرارهاي صادره توسط شعب دادگاه بخش ميبايستي . حوزه قضايي است
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بق مقررات پيش گفته به رئيس حوزه قضايي ابالغ و مشاراليه در صورت مخالفت ظرف مطا
  .  قانون صدرالذكر اعتراض خود را اعالم نمايد431مهلت مقرر در ماده 

   نحوه تجديد نظرخواهي به جانشيني از دادستان در دادگاه هاي بخش با شعبه واحد– 1
ابل اعتراض در دادگاه هاي بخش كه صرفاً تجديد نظرخواهي نسبت به آراء و قرارهاي ق

داراي يك شعبه       مي باشد در دو حالت متصور است اگر آراء و قرارهاي قابل اعتراض 
توسط دادرس علي البدل صادر شده باشد به شكل پيش گفته به رئيس دادگاه ابالغ و در 

ي قابل اعتراض چنانچه آراء و قرارها. صورت مخالفت ظرف مهلت مقرر اعتراض مي كند
ك به دادرس .د.آ. ق336توسط رئيس دادگاه صادر شده باشد با توجه به قسمت اخير ماده 

  .علي البدل ابالغ و مشاراليه وفق مقررات ماده قانوني اخيرالذكر اقدام مي نمايد
 نحوه تجديد نظرخواهي به جانشيني از دادستان در دادگاه هاي بخش با شعبه و قاضي – 2
  واحد

ي از دادگاه هاي بخش به جهت فاصله زياد از مركز و يا جمعيت محدود صرفاً توسط برخ
يك رئيس دادگاه و يا صرفاً توسط دادرس علي البدل اداره مي شود لذا در خصوص اعتراض 
به آراء و قرارهاي قابل اعتراض در اين گونه دادگاه ها قانونگذار ساكت است و راه حلي ارائه 

 8/2/1400 مورخه 2013/99/7 -اره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره نكرده است اما اد
اعتراض به آراء و قرارهاي قابل اعتراض در دادگاه هايي كه توسط يك قاضي اداره مي شود را 
به عهده دادستان مركز استان گذاشته است فلذا ميبايستي آراء و قرارهاي قابل اعتراض در 

 يا دادرس علي البدل به تنهايي اداره مي شود به دادستان دادگاه هاي بخش كه توسط رئيس
  .  ابالغ و مشاراليه ظرف مهلت قانوني فوق الذكر اقدام نمايد

   صدور دستور ضبط وجه الضمان و نحوه اجراي آن در دادگاه بخش –ب 
ك متهمي كه خودش ملتزم شده و يا پس از صدور . د . آ .  ق 230مستفاد از مقررات ماده 

ار تأمين كيفري وثيقه يا كفالت يا معرفي وثيقه گذار و سپردن وثيقه يا معرفي كفيل آزاد شده قر
در صورتي كه حضورش الزم باشد و ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است ، . است

در صورت ابالغ واقعي اخطاريه ، وجه التزام تعيين شده و يا وجه الكفاله و يا از وثيقه به 
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 قانون صدرالذكر اجراي دستورهاي دادستان 537تان ضبط مي شود و مطابق ماده دستور دادس
 همين قانون مرجع رسيدگي 235و براساس ماده .بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري است

ليكن در حوزه قضايي بخش تا . به اعتراض نسبت به دستور دادستان دادگاه كيفري دو است
ات ديگري در رابطه صدور دستور ضبط و اجراي آن قائل حدودي قانونگذار با تصويب مقرر

  .به تفكيك شده كه به شرح آتي به آن پرداخته مي شود
   صدور دستور اخذ  وجه الكفاله ، وجه التزام و ضبط وثيقه– 1

مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ((ك . د . آ .  ق 235 ماده 2مطابق تبصره 
 بخش ، دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان رئيس يا دادرس دادگاه عمومي

هر چند كه در حوزه قضايي بخش ، وظايف دادستان اصوالً بر عهده رئيس حوزه .)) است
قضايي است ، ولي از تبصره فوق معلوم است كه در اين حوزه ها صدور دستور اخذ وجه 

يا دادرس دادگاه عمومي بخش قرار الكفاله ، وجه التزام يا ضبط وثيقه بر عهده رئيس دادگاه 
  .با تحقيقات ميداني انجام شده رويه علمي دادگاه هاي بخش نيز به شرح فوق مي باشد. دارد

   اجراي دستور اخذ وجه الكفاله ، وجه التزام و ضبط وثيقه – 2
در حوزه قضايي بخش ، اجراي احكام كيفري ((ك . د . آ .  ق 484 ماده 3براساس تبصره 

  .))ه رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي البدل استبه عهد
 با توجه به اين تبصره مالحضه مي شود قانونگذار از عبارت رئيس دادگاه براي احكام 
كيفري استفاده كرده است اما با توجه به برخي ديگر از مواد قانون فوق االشعار كه منظور 

ايي بخش بوده و با توجه به نظريه قانونگذار از عبارت مذكور براي رئيس حوزه قض
 اداره حقوقي قوه قضائيه كه مؤيد همين مطلب مي باشد 19/10/94 مورخه – 2848/94/7

نتيجه گرفته مي شود اجراي دستور اخذ وجه الكفاله ، وجه التزام و ضبط وثيقه در حوزه 
. ل مي باشدقضايي بخش بر عهده رئيس حوزه و در صورت تفويض اختيار با دادرس علي البد

  .با تحقيقات ميداني انجام شده رويه علمي دادگاه هاي بخش نيز به همين شيوه مي باشد
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   اعتراض به دستور اخذ وجه الكفاله ، وجه التزام و ضبط وثيقه– 3
ك مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور . د . آ .  ق 235 ماده 2با توجه به تبصره 

. بخش دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان استرئيس يا دادرس دادگاه عمومي 
معموالً در شهرهايي كه دادسرا تشكيل شده مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور اخذ 
وجه الكفاله ، وجه التزام و ضبط وثيقه كه توسط دادستان صادر شده دادگاه كيفري دو همان 

ندي در ساختار نظام قضايي است كه مرجع عالي شهر مي باشد و تحليل قانونگذار قطعاً طبقه ب
  .به اعتراضات مربوط به مرجع پايين تر رسيدگي مي كند

اما در خصوص رسيدگي به اعتراضات مربوط به صدور دستور اخذ وجه الكفاله ، وجه 
التزام و ضبط وثيقه كه توسط رئيس يا دادرس دادگاه بخش صادر مي شود در دادگاه كيفري 

. ض و از نظر صالحيت با دادگاه بخش هم شأن مي باشد امري استثنائي استدو كه هم عر
زيرا تمامي آراء و قرارهاي صادره توسط مقامات قضايي بخش در دادگاه تجديدنظر استان كه 

به هر صورت مي . مرجعي داراي رجحان نسبت به دادگاه بخش مي باشد رسيدگي مي شود
 دستور به جانشيني از دادستان انجام مي شود توان چنين فرض نمود كه چون صدور اين

موجب تصويب چنين مقرره اي توسط قانونگذار باشد اما بايد توجه داشت حتي تصميماتي 
كه رئيس يا دادرس دادگاه بخش در مرحله تحقيقات مقدماتي كه در مقام دادسرا است مي 

د نظر استان تهران مي در آن قسمت كه قابل اعتراض است مرجع رسيدگي دادگاه تجدي. گيرد
  .  باشد
   شرايط عدول از دستور اخذ وجه الكفاله ، وجه التزام و ضبط وثيقه– 4

پس از صدور دستور ضبط مبني بر اخذ وجه الكفاله ، و يا ضبط وثيقه و يا وجه التزام 
توسط رئيس يا دادرس دادگاه بخش ، و پيش از عمليات اجرايي ممكن است متهم خودش در 

آ .  ق 236ايي حاضر شود و يا اينكه كفيل يا وثيقه گذار او را حاضر كند گرچه ماده مرجع قض
اما اين سؤال . ك تحت فروض مختلفي در اين خصوص    پيش بيني الزم را نموده است. د . 

نيز مطرح است كه آيا مقام قضايي صادركننده دستور ضبط       مي تواند اساساً و به طور كلي 
 عدول نمايد و از ضبط حتي مقداري از وجه الكفاله ، وثيقه يا وجه التزام صرف از دستور خود
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پاسخ اين سؤال منفي است اما اگر مقام قضايي پي به اشتباه خود ببرد و متوجه شود . نظر نمايد
كه دستور ضبط مبني بر اشتباه صادر شده در اين صورت مانند ساير دستورها قابل عدول از 

مثالي كه مي توان براي اين حالت بيان نمود زماني كه نياز به . نده مي باشدسوي مقام صادركن
حضور متهم نبوده و بي جهت احضار شده است و حضور نيافته سپس دستور ضبط صادر 

البته عدول از دستور تا زماني ممكن است كه به تأييد دادگاه نرسيده باشد لذا . شده است
  .  ه باشد و در دادگاه تأييد شده باشد قابل عدول نيستچنانچه به دستور صادره اعتراض شد
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   نتيجه گيري
به رغم بعضي تفكرات كه نظارت رئيس حوزه قضايي بر عملكرد ضابطين را مداخله و 
ممانعت از برخورد ضابطين با مجرمين دانسته و معادل ناامني و پائين آمدن ضريب امنيت 

ند رسيدگي به پرونده توسط قضات را به مثابه اجتماعي مي دانند و نظارت قضايي در فرآي
اين انديشه در . نقض استقالل قضايي ، كه از اركان دادرسي عادالنه مي باشد قلمداد مي كنند

تمام نظام هاي حقوقي مدرن و منطبق با استانداردهاي بين المللي حقوق بشر مطرود بوده ، و 
ي بر موازين و مقررات قانوني توسط رئيس بلكه نظارت هاي دقيق و علمي مبتن. پذيرفته نيست

حوزه قضايي بر اعمال و رفتار ضابطان و نحوه رسيدگي قضات در راستاي حفظ امنيت و 
صيانت از حقوق و آزادي هاي مشروع شهروندان بسيار حائز اهميت و در درازمدت يك 

زداشت هاي از آنجا كه با. امنيت پايدار و با ثبات را براي جامعه در پي خواهد داشت
غيرقانوني و اضافي يا غير ضروري و شكنجه و آزارهاي جسمي و روحي از مهمترين موارد 
نقض حقوق شهروندان توسط ضابطان به علت عدم آگاهي به مقررات و موازين قانوني و يا 

لذا اهم وظايف نظارتي رئيس حوزه قضايي بخش . سهل انگاري در انجام وظايف مي باشد
 به صيانت از حقوق شهروندان در راستاي جلوگيري از موارد مذكور مي ميبايستي معطوف

از طرفي بايد توجه داشت افراد بازداشتي به علت قرار گرفتن در يك موقعيت فرودست . باشد
. حتي اگر از تمامي حقوق خود نيز مطلع باشند امكان استيفاء كامل از اين حقوق را ندارند

 باني و   بازداشتگاه ها در اكثر جوامع خصوصاً بخش هاي همچنين ناكارآمدي سيستم زندان
دور افتاده و ناتواني آن در غلبه بر مشكالت عديده مربوط به بازداشت شدگان و مطرود شدن 
عدالت سركوبگرانه و رفتارهاي غيرانساني و خشن و تحقيرآميز كه مي تواند آسيب هاي جدي 

ايجاب مي نمايد كه . د بازداشت شده داشته باشدو غير قابل جبران جسمي و رواني براي افرا
رئيس حوزه قضايي در راستاي انجام وظايف آموزش ضابطان تالش وافر نموده ، همچنين به 
جهت يادآوري و جلوگيري از عدم توجه به حقوق مذكور به علت روزمرگي بايد آموزش ها 

 واحدهاي مربوطه ميبايستي به به صورت دوره اي و دائم برگزار شود مضافاً اينكه بازرسي از
صورت دائمي و در هر ساعت از شبانه روز خصوصاً ساعت هاي پاياني شب كه بيشترين 
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ك بازرسي رئيس حوزه .د.آ. ق23بازداشت ها در اين مواقع مي باشد انجام شود گرچه در ماده 
قل هر قضايي به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان از واحدهاي مربوطه را حدا

دو ماه يكبار ذكر شده ، اما در تحقيقات ميداني ثابت شده كه مهمترين تضمين براي حفظ 
بي ترديد در تمامي . حقوق شهروندان بازرسي همه روزه و در ساعات متفاوت مي باشد

جوامع بازداشت افراد به عنوان يكي از سازوكارهاي سيستم كيفري مورد استفاده قرار مي گيرد 
ليكن بازداشت يك فرد توسط مقام .  يك ابزار مشروع براي كنترل جامعه مي باشدو به عنوان

قضايي در درجه اول حق حيات و آزادي وي را كه از مهمترين حقوق بنيادين مي باشد به 
خطر مي اندازد و او را به موقعيتي آسيب پذير و بدون دفاع چه در مقابل مأموران دولتي و چه 

لذا ميبايستي براي . ي حالت خطرناك در بازداشتگاه و زندان قرار مي دهددر برابر مجرمين دارا
رسيدن به دو منظور حفظ حقوق شهروندان همچنين محافظت از امنيت و نظم عمومي جامعه 
از ابزار بازداشت براي كنترل جامعه صرفاً زماني در سيستم كيفري استفاده نمود كه چاره اي 

از آنجا كه يكي از چالش هاي .  و حفظ نظم وجود نداشته باشدجز بازداشت براي تأمين امنيت
دادگاه هاي بخش ، جوان بودن قضات مي باشد و تجربه نشان داده قضات جوان تمايل 

از طرفي مهارت هاي قضايي و علمي الزم در رابطه با هنر آزاد . بيشتري به بازداشت دارند
 رابطه با عملكرد قضات دادگاه بخش نظارت رئيس حوزه قضايي بخش در. كردن را ندارند

بسيار حائز اهميت است و مي تواند نقش مهمي در صيانت از حقوق شهروندان و امنيت پايدار 
داشته باشد با اين وصف متأسفانه رئيس حوزه قضايي بر خالف دادستان در مرحله تحقيقات 

وصاً در مورد قرارهاي مقدماتي هيچ جايگاه قانوني براي نظارت بر اقدامات قضايي قضات خص
تأمين كيفري منجر به بازداشت و ساير موارد را ندارد لذا تنها راهكار عبور از اين مانع مهم 
تصويب قانون توسط قانونگذار در راستاي تفكيك مرحله تحقيقات مقدماتي از مرحله 
ه محاكماتي و دادرسي به معناي اخص در دادگاه بخش مي باشد بدين توضيح كه در مرحل

تحقيقات مقدماتي ميبايستي در دادگاه بخش مقررات دادسرا در خصوص نظارت هاي رئيس 
حوزه قضايي به جانشيني دادستان اعمال شود تا رئيس حوزه قضايي بخش همانطور كه طبق 
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ك در حوزه قضايي بخش وظايف دادستان را بر عهده دارد بتواند نقش . د . آ .  ق 24ماده 
  .    رت كامل ايفاء نمايدنظارتي خود را به صو
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