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Abstract
The judiciary in the Islamic Republic of Iran has important responsibilities. Regardless of the judicial duties and resolving disputes that are the duty
of the judiciary, According to the constitution, the judiciary has an important
role to play in supporting individual and social rights and the responsibility to
restore public rights and the establishment of justice and legitimate freedoms,
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and in upholding the rights of individuals. Performing important duties of the
Original Research
judiciary has been one of the constant demands of the people of the society.
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Achieving this goal increases the level of public trust in the judiciary and leads
to public satisfaction and the establishment of justice in society. However,
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there are many challenges and problems for the full realization of the goals
of the judiciary. Prolonging the processing of lawsuits, increasing the number
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of cases in the courts, judicializing many cases instead of using non-judicial
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methods, increasing the number of laws, lack of clear and comprehensive laws
in the field of civil rights, and ignoring the capacity of other parts One of the
challenges facing the judiciary is the realization of individual rights and freedoms. Therefore, in order to protect the citizenship rights of individuals and
guarantee individual rights, prohibiting the illegal prosecution of individuals,
adhering to the hypothesis of innocence of individuals, prohibiting torture,
respecting people’s freedoms, conducting fair trials, refraining from desecrating individuals, prompt proceedings, interest Taking fair and worthy judges,
documentary and reasoned judicial opinions, will create a worthy judiciary.
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 .1دانشیار گروه حقوق عمومی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
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قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای جمهوری اســامی ایران ،وظایف مهم و پراهمیتی
را به عهده دارد .صرفنظر از وظایف قضایی و فصل خصومت که متوجه این قوه اســت ،مطابق
قانون اساســی ،وظیفه خطیر و پر اهمیت پشــتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مســئولیت
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع ،و پشتیبانی از این حقوق ،بر عهده این
قوه گذاشته شده ،و این حقوق مهم و اساسی همواره ،مورد خواست و مطالبه افراد جامعه بوده
است .تحقق این هدف ،میزان اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه قضاء افزایش ،و موجب جلب
رضایت مندی عمومی و استقرار عدالت در جامعه می گردد .لیکن به موازات اهمیت این حقوق،
چالش ها و مشکالت متعددی بر سر راه تحقق کامل این حقوق وجود دارد .طوالنی شدن فرایند
رســیدگی به پرونده های دعاوی و وجود اطاله دادرســی ،حجــم ورودی پرونده ها در محاکم،
قضایی نمودن بســیاری از امور به جای بهره گیری از شــیوه های غیر قضایی ،تورم قوانین ،فقد
قوانین شــفاف و جامع در زمینه حقوق شــهروندی ،و نادیده گرفتن ظرفیت سایر قوا در تحقق
حقوق و آزادی های فردی ،از چالش هایی است که قوه قضائیه با آنها مواجه است .لذا در جهت
حفظ حقوق شــهروندی افراد و تضمین حقوق فردی ،منع تعقیب غیر قانونی افراد ،پایبندی به
اصل برائت ،منع شــکنجه ،احترام به قلمرو آزادی های افراد ،انجام محاکمه عادالنه ،خودداری
از هتک حرمت افراد ،رســیدگی سریع به دعاوی ،بهره گیری از قضات عادل و شایسته ،مستند
بودن احکام ،راه این قوه را مسیر تحقق دستگاه قضایی شایسته ،هموار می سازد.
واژگان کلیــدی :قوه قضائیه ،حقوق شــهروندی ،آزادی های مشــروع ،عدالت،
قانون اساسی

تمامی حقوق انتشار این مقاله ،متعلق به نویسنده است.
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دســتگاه قضایی ،با هدف استقرار عدل و امنیت و حل و فصل دعاوی ،به عنوان
یکی از قوای سه گانه ،در راستای احقاق حقوق عامه مردم به فعالیت می پردازد .از اهداف
ايــن قوه ،فصل خصومت ،تضمين حقوق فردي و اجتماعي ،تحقق صلح ،عدالت و امنيت
اســت .مسئوليت هاي قوه قضائيه اعم از مســئوليت هاي قضايي يا غير قضايي ،در قالب
موازین قانون اساســي و قوانين عادي مشــخص مي گردد .این قوه از ارکان اصلی نظام
سیاسی ،و نقش متمایزی در توسعه عدالت ،احقاق حقوق فردی و حقوق شهروندی ایفا
می کند .حقوق و آزادی دو مطالبه مهم و اساسی افراد جامعه است که از بدو خلقت مورد
خواست و نیاز عامه مردم بوده است .در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز به مثابه
تمام کشــورهای جهان ،و با رویکرد مذهبی و بهره گیری از آموزه های تعالیم و شریعت
اسالم ،به حقوق و آزادی های افراد اشاره و بر اجرای صحیح آن تأکید گردیده است .در
اصول متعددی از قانون اساسی به حقوق و آزادی های فردی اشاره و تحقق این حقوق را
به عنوان تکلیف بر عهده دولت جمهوری اســامی ایران ،محول نموده است .این وظیفه
از تکالیف دولت به مفهوم عام ذکر شــده و با توجه به عنوان پژوهش و ضرورت محدود
کردن دامنه تحقیق برای دست یابی به هدف مورد انتظار و مطلوب ،می بایست محدوده
آن را معطــوف به تکالیف قوه قضاییه در این عرصه نمود .احاله این وظیفه خطیر ،صرفاً
به یک قوه حاکمیتی در کشور ،به مفهوم نادیده گرفتن ظرفیت و نقش سایر قوا در این
عرصه ،به ویژه ظرفیت عظیم قوه مجریه در اجرای این حقوق می باشــد .اما عدم پیش
بینی و تصریح نام ســایر قوا در وظائف خطیری همچون ،احیای حقوق عامه و گسترش
عدل و آزادیهای مشروع ،نظارت بر حسن اجرای قوانین ،اقدام مناسب برای پیشگیری از
وقوع جرم و اصالح مجرمین ،به منزله سلب مسئولیت دیکر قوا و توجه کامل مسئولیت
به سوی قوه قضائیه نمی باشــد .چرا که پیگیری و تحقق این حقوق صرفاً جنبه قضایی
نداشته و روش های غیر قضایی چه از سوی قوه قضائیه و چه از جانب سایر نهادهای غیر
قضایی ،کارســاز می باشد .علیهذا قوه قضاییه برای دست یابی به موفقیت مطلوب ،و نائل
شــدن به حد اعالی حفظ حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه و برقراری آزادی های
فردی و تحقق عدالت ،راه دشــواری در پیش داشــته و در این راه با چالش ها مشکالت
عدیده ای مواجه می باشد.
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قوای حاکم در جمهوری اســامی ایران ،به شــرح اصل پنجــاه و هفتم قانون
اساســی جمهوری اسالمی ایران ،تشــریح ،و مطابق این اصل « :قوای حاکم در جمهور
اسالمی ایران عبارتند از :قوه مقننه ،قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر والیت مطلقه
امــر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند .این قوا مســتقل از
یکدیگرنــد 1».وظایف و تکالیف هــر یک از قوا در فصول مختلف قانون اساســی بیان
گردیده و هر قوه با تکلیف اجرای وظایف مقرر ،مواجه گردیده اســت .در همین راســتا
فصل یازدهم قانون اساســی ،از اصل یکصد و پنجاه و ششــم الی اصل یکصد و هفتاد و
چهــارم ،اختصاصا به قوه قضاییه و وظایف این قوه پرداخته اســت .اهمیت امر قضاء تا
جایی است که در مقدمه قانون اساسی نیز بر این موضوع تاکید و بیان گردیده« :مسأله
قضا در رابطه با پاســداری از حقوق مردم در خط حرکتاســامی ،به منظور پیشگیری
از انحرافات موضعی در درون امتاســامی امری است حیاتی ،از این رو ایجاد سیستم
قضائی بر پایهعدل اســامی و متشــکل از قضات عادل و آشــنا به ضوابط دقیقدینی،
پیشبینی شــده است ،این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبیبودن آن
الزم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد( .و اذا حکمتم بین الناس ان
2
تحکموا بالعدل)»
مهمترین اصل قانون اساســی که وظایف این قوه را به دقت ترسیم و تشریح
می نماید ،اصل یکصد و پنجاه و ششــم اســت .این اصل ،بیان می دارد« :قوه قضائیه
قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به
عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
 .1رســیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات ،شکایات ،حل و فصل
دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه ،که
قانون معین میکند.
 .2احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
 .3نظارت بر حسن اجرای قوانین.
 .1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل پنجاه و هفتم قانون.
 .2قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مقدمه.
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سوال تحقیق

نظر به اینکه قانون اساســی ،قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و
مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می داند ،تا چه حد می توان این قوه را در تحقق این
وظیفه خطیر ،موفق ارزیابی نمود؟

فرضیه تحقیق

با عنایت به تکثر جرائم و مراجعات فراوان و حجم پرونده های وارده به محاکم،
عمده توان این قوه صرف رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات ،شکایات،
 .1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،یکصدو پنجاه و ششم.
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 .4کشــف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمیــن و اجرای حدود و مقررات
مدون جزایی اسالم.
1
 .5اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین».
اهمیت عدالت و حقوق فردی افراد جامعه تا جایی است که در ابتدای این اصل،
قوه قضائیه ،پشــتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مســئول تحقق بخشیدن به عدالت،
معرفی گردیده اســت .بدیــن ترتیب ،این قوه عالوه بر وظایــف قضایی مقرر در قانون
اساســی ،با تکالیف احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع ،و پشتیبانی
از این حقوق ،مواجه اســت .از اهداف اين قوه ،فصل خصومت ،تضمين حقوق فردي و
اجتماعي ،تحقق صلح ،عدالت و امنيت است .این حقوق از جمله اساسی ترین مطالبات
افراد جامعه ،و بهاء دادن به آنها ،از اولویتهای نظام حقوقی دنیاســت .علیهذا با عنایت
به اهمیت این حقوق ،واضعان قانون اساسی ،تحقق آنها و نحوه تضمین این حقوق را در
قانون اساســی ،مورد تاکید قرار داده اند .اما این حقوق تا چه اندازه دست یافتنی است،
و دســتگاه های ذیربط تا چه حد خود را در پاســداری و پشتیبانی از این حقوق پایبند
می دانند ،پرسشــی است که پاسخ آن ،میزان احترام و اهتمام دولت ها را به این حقوق
با ارزش ،نمایان می ســازد .آنچه مسلم است در فرایند حفظ حقوق شهروندی و دفاع از
آزادی های مشروع ،همواره موانعی وجود دارد که شناخت و رفع این موانع ،آزادی های
فردی را تضمین و از حقوق افراد پشتیبانی می نماید.
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و تعقیب ،مجــازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقــررات ،میگردد و در نتیجه
نسبت به برخی دیگر از وظائف مانند احیای حقوق عامه و آزادی های مشروع ،اقدامات
مناســب برای پیشــگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین ،تمرکز کمتری مبذول و در
نهایت ثمرات و توفیقات کمتری را در این زمینه بدنبال خواهد داشت.

 .1دستگاه قضایی شایسته

«قانونگــذار به هنگام طرح موضوع مجازات ها باید دو اصل نزدیک به هم را که
منتســکیو نیز به آن اشــاره کرده بود ،رعایت کند :نخســت احترام به اصل میانه روی
(اعتدال) اســت .برای اینکه مجازات موثر واقع شــود" ،کافی است رنجی را که تحمیل
میکند بیشــتر از سودی باشــد که نصیب بزه کار میگردد( »".ژان پرادل ،نجفی ابرند
آبادی 54 ،1393 ،و )55
قوه قضائیه «یکی از ارکان مهم نظام اســامی است .کارآمدی یا ناکارآمدی آن،
تأثیر بســیاری بر سالمت یا فساد دســتگاه های دیگر کشور دارد .یک قوه قضائیه کارآمد
باید بتواند با همکاری و هماهنگی ارکان دیگر نظام ،به طور قاطع ،بی امان و همه جانبه
با اخاللگران امنیت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاســی و علمی جامعه ،مبارزه کند و
عدالت ،آزادی و آرامش خاطر را برای همه مردم به ارمغان بیاورد .استفاده دقیق از منابع
دینی در کنار بهره مندی از جدیدترین فن آوری ها و دستاوردهای دانش بشری به منظور
انجام ســریع تر و دقیق تر امور مردم ،سالمت بدنه ،تأثیرناپذیری از انواع فشارها ،تهدیدها
و تطمیع ها از دیگر ویژگی های چنین قوه ای است( ».قوه قضائیه ،قوه پاسخگو(https://
« ))hawzah.net/fa/Magazineبه سخن ديگر مديريت قضايي و اداره و هدايت فرايند
دادرسي بايد به گونه اي باشد که وجدان عمومي نسب به منصفانه بودن محاکمه متقاعد
گردد و جامعه به تضمین دادرســي عادالنه با چنان ســازمان و ساماني اطمينان حاصل
کند .تحقق اين مهم در گرو رعايت اصول و معيارهاي شناخته شده اي است که از طريق
آيين و ساز و کارهاي خاصي که عموم آن را درست مي پندارند ممکن خواهد بود .بديهي
است اين آيين و ساز و کارها ،ضمن اينکه از اصول و موازين اخالقي و حقوقي ثابتي تبعي
مي کند ،لکن معيارها و تضمين هاي تفصيلي آن نمي تواند ايستا و اليتغير باشد ،بلکه به
موازات تحوالت سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و متناسب با شرايط مربوط،

نادر مردانی ،سیدمجتبی واعظی ،محسن برزوئی

 .2سهولت دسترسی به محاکم قضایی

امکان مراجعه آســان و تسهیل فرایند دادرســی ،از حقوق طبیعی و اولیه افراد
جامعه به شمار می رود .نظام قضایی شایسته باید این حق مسلم را پاس بدارد و زمینه
مراجعه مردم را به محاکم فراهم نماید تا بدین ترتیب افرادی که مورد ظلم قرار گرفته
و یا امنیت و حقوق شــان مخدوش و یا محدود شــده ،بتوانند به این مراکز مراجعه و
دادخواهی نمایند .این حقوق در اســناد و مقررات بین المللی مورد شناسایی و تضمین
قرار گرفته اســت .از جمله -1« :قســمت اول از بند  1ماده  21اعالمیه جهانی حقوق
بشر :هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بیطرف
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تغيير و تحول مي يابد( ».فضایلی ،جایگاه و اصول دادرســی عادالنه در حقوق بشــر و
دکترین قضایی اسالم)
«دادگستری شایسته ،آرمان مطلوبی است که با استقرار آن ،حقوق دادخواهان
احقاق ،متجاوزان تنبیه و عدالت و صلح گسترش می یابد( ».هاشمی ،1390 ،ص )280
پس «از آن جايي كه انسان خاكي ،شايستگي تكيه زدن به اين سرير آسماني را يافته،
شايسته است بكوشد تا از ويژگي آسماني اش تهي نشود( ».رجبی ،کریمیان ،مسند قضا
و استقالل قضايي) در هر حال دستگاه قضایی شایسته باید دارای ویژگی های متعددی
باشــد تا امنیت را برقرار و تحقق عدل را تضمین نماید و در این زمینه تبعیت از برخی
اصول ضروری و اجتناب ناپذیر اســت .از جمله :انجام امر قضاوت توسط قضات عادل و
شایسته ،در دسترس بودن محاکم صالح ،استقالل قضایی ،رعایت اصل برائت ،مصونیت
از تعرض و احترام به جان و مال شــهروندان ،امــکان اعتراض به احکام صادره و وجود
نهادهای ناظر به منظور تضمین دادرسی عادالنه ،علنی بودن دادرسی ،اصل تساوی در
برابر قانون ،جلوگیری از تبعیض ،حق اختیار وکیل ،حق دفاع ،حق مراجعه و دسترسی
مستقیم مردم به محاکم
«یکی از مهمترین تضمینات امنیت فردی ،وجود دســتگاه قضایی شایسته ای
اســت که با پذیرش و احقاق حقــوق دادخواهان و تنبیه متجــاوزان عدالت و صلح را
گســترش دهد( ».هاشــمی ،1384 ،ص  )294برای تحقق دســتگاه قضایی مطلوب و
شایسته ،وجود شرایطی الزم است .که در فراز آتی به بخشی از آنها می پردازیم.
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منصفانه و علناً رســیدگی شود -2 .قسمتی از بند  1ماده  14میثاق بین المللی حقوق
مدنی و سیاســی :هر کس حق دارد به اینکه بــه دادخواهی او منصفانه و علنی در یک
دادگاه صالحی مستقل و بی طرف تشکیل شده ،طبق قانون رسیدگی بشود -3 .قسمتی
از بند  1ماده  6کنوانســیون اروپایی حقوق بشــر :هر کس حق دارد به اینکه دعوای او،
به نحو منصفانه ،به طور علنی و در مهلت معقول ،به وســیله دادگاه مســتقل و بیطرف
که به موجب قانون تأســیس شده ،استماع شــود -4 .بند ب ماده  19اعالمیه اسالمی
حقوق بشر :مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است».
(هاشمی ،1384 ،ص )294
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز این حق مورد تاکید واقع شده است
و در اصل سی و چهارم قانون اساسی ذکر گردیده« :دادخواهی حق مسلم هر فرد است
و هر کــس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالــح رجوع نماید .همه افراد
ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دســترس داشته باشند و هیچ کس نمی تواند از
1
دادگاهی که به موجب قانون همه حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد».
سهولت دسترسی به محاکم قضایی ،مستلزم امکان مراجعه آسان به این مراجع
می باشــد .برای این مهم باید محاکم و مراجع قضایی در تمامی ســطوح ،در کلیه نقاط
کشور پخش و به صورت غیر متمرکز فعالیت نمایند .یکی از مراجع مهم و تأثیرگذار نظام
قضایی کشــور ،دیوان عالی کشور است که عالی ترین مرجع قضایی ،محسوب و ناظر در
نظام حقوقی ایران تلقی می شــود .این دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در مراجع
و محاکم قضایی را بر عهده داشــته و عالوه بر آن بــا تکلیف ایجاد وحدت رویه قضایی
مواجه اســت .قضات این دیوان از عالی ترین و باتجربه ترین قضات کشــور میباشند .در
راســتای نظارت بر حســن اجرای قوانین در محاکم ،چنانچه هریک از طرفین دعوی به
آراء صادره از مراجع پایین تر ،حســب مورد دادگاه بدوی یا تجدیدنظر ،اعتراضی داشته
باشند ،اعتراض خود را از طریق شعب ذیربط ،به دیوان عالی کشور ارسال ،و شعب دیوان
عالی مکلف به رســیدگی شــکلی به اعتراض و اتخاذ تصمیم در قالب نقض یا ابرام رای
صادره از محاکم می باشد.
«در دیوان کشور رای تنها از نظر اجرای قانون ارزیابی می شود و دادرسان دیوان
 .1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل سی و چهارم.
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عالــی از نظر اصول نمی توانند در باره رویدادی که در دادگاه تالی احراز شــده اســت
اظهار نظر کنند :یعنی نقض و ابرام در دیوان کشور باید مبتنی بر دالیل قانونی باشد نه
ماهوی .بازرسی دیوان کشور محدود به تجاوز از مواد قانون نیست ،در هر کجا که دادگاه
تالی در تفســیر قوانین و اعمال اصول کلی و عرف به خطا فته باشد ،دیوان وظیفه دارد
به نام حفظ قانون ،حکم را نقض و رســیدگی را به دادگاه دیگر ارجاع کند( ».کاتوزیان،
 ،1385ص)115
یکی از موانع تســهیل دسترسی به مراجع قضایی که ناقض حقوق شهروندی
اســت ،محل استقرار این دیوان می باشد که در شهر تهران واقع گردیده و این دیوان
دارای شــعبی در مشــهد و قم نیز می باشد .ایجاد تمرکز در اســتقرار این دیوان و
عدم بهره مندی تمام نقاط کشــور از این خدمت ،متقاضیان مراجعه مستقیم به این
مرجع را با دشــواری مواجه می سازد .به نظر می رسد دسترسی به دیوان عالی کشور
با اهدافی که در اصل ســی و چهارم قانون اساســی جمهوری اســامی ایران ،مبنی
بر« :دادخواهی حق مســلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به
دادگاههــای صالح رجوع نماید .همه افراد ملت حق دارنــد این گونه دادگاهها را در
دســترس داشته باشــند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق
مراجعه به آن را دارد منع کرد 1».چرا که در دسترس بودن محاکم به منزله سهولت
در مراجعه افراد به محاکم اســت در حالیکه تمرکز دیوان عالی کشور و استقرار آن،
صرفاً در یک یا چند اســتان ،دسترسی ســایر افراد را به این دیوان با صعوبت همراه
می ســازد .از طرفی فرایند ،نظارت بر حســن اجرای قوانیــن ،صرفا معطوف به ابعاد
شکلی پرونده است و ابعاد ماهیتی پرونده های مطروحه را در بر نمی گیرد و چه بسا
که برخی از پرونده ها به دالئل نواقص در رســیدگی ماهوی ،نیاز به نظارت نسبت به
جنبه ماهوی داشته باشــند که در این صورت دیوان عالی کشور در این زمینه ورود
نمی نماید .همچنین دیوان عالی کشــور نسبت به درصد معدودی از آرای دادگاههای
بدوی و تجدیدنظر می تواند نظارت داشته باشد و درصد قابل توجهی از آرای محاکم
از حیطه نظارت عالیه دیوان عالی خارج میباشد .هم اکنون نظارت دیوان عالی کشور
در امور حقوقی منحصر به امور حسبی یا احکامی با خواستههای بیش از  ۲۰میلیون
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ریــال در صورت عدم تجدیدنظرخواهی اســت و در امور کیفــری ،دیوان هیچ نظارتی
درخصــوص آرای صادره در خصوص جرائم کالهبــرداری ،اختالس ،خیانت در امانت و
جرایمی از این دست ندارد .همچنین به موجب بند الف ماده  ۳۶۷قانون آیین دادرسی
مدنی در خصوص احکام قابل تجدیــد نظر محاکم بدوی ،در دعاوی مالی ،احکامی که
خواســته آن (و نه محکومبه) بیش از بیســت میلیون ریال باشد و در دعاوی غیر مالی
احکام راجع به اصل نکاح و فســخ آن ،طالق ،نســب ،حجر ،وقف ،ثلث ،حبس و تولیت
قابل فرجام دانســته شده است و سایر دعاوی از شمول فرجامخواهی و نتیجتاً از حوزه
نظارتی دیوان عالی کشــور خارج شده است و در قســمت قرارهای قابل فرجام در بند
«ب» همین ماده نیز قرارهای رد دعوی و عدم استماع دعوی اساسا قابل فرجامخواهی
دانسته نشده است.

 .3استقالل قضایی تضمین کننده حقوق شهروندی

استقالل قضایی بدان مفهوم اســت که قاضی در فرایند دادرسی کام ً
ال مستقل
بــوده و امکان دخالــت هیچ فرد و یا نهادی در تصمیم و کیفیت رســیدگی وی وجود
نداشــته باشد و مبنای رسیدگی و فصل خصومت و اتخاذ تصمیم وی صرفاً قانون باشد
و فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و یا فشار جانبی ،حکم خویش را در خصوص دعوی صادر
نماید .در همین زمینه قانون اساسی در اصل یکصد و پنجاه و شش بیان می دارد« :قوه
قضائیه قوه ای اســت مستقل که پشــتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق
بخشــیدن به عدالت  ...است» 1استقالل قضایی یکی از مهمترین ارکان دستگاه قضایی
شایســته اســت و در اغلب نظام های حقوقی بر حفظ استقالل قضایی تاکید گردیده».
(پاشا صالح ،1390 ،ص  38و )39
اســتقالل قضایی را در چند محور می توان مورد بررســی قرار داد -1« .قضات
در انجام وظیفه دادرســی نباید تحت فشــار و اعمال نفوذ دیگر قوای حاکم باشند .زیرا
مشاهده می شود که دستگاه های عمومی ،به ویژه قوه مجریه ،با بهانه قرار دادن منافع و
مصالح عمومی ،در مقابل دستگاه قضایی ایستادگی نموده و حتی به فرض صدور حکم
محکومیت ،نسبت به آن تمکین نمی کنند .اصل تفکیک قوا و عدم اقتدار قانونی ناشی
 .1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل سی و چهارم.
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 .4قانونی بودن تعقیب و دستگیری و رعایت آزادی های فردی

اصل ســی و دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بیان می دارد که« :هیچ
کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند .در صورت
بازداشــت ،موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهیم شــود و
حداکثر ظرف بیســت و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و
مقدمات محاکمه ،در اســرع وقت فراهم گردد .متخلف از این اصل طبق قانون مجازات
1
می شود».
 .1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل سی و دوم.
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از آن بر روی قوه قضاییه تأمین کننده این مقصود می باشــد -2 .اعمال سلســله مراتب
اداری را کــه در قوه مجریه به عنوان یک اصل اساســی حاکم اســت ،درامر قضاء باید
منتفی دانســت .زیرا ،ممکن است این امر ،از طریق دســتور مافوق در وظایف قضایی
ایجاد اختالل و عدالت و امنیت را متزلزل ســازد -3 .نظام قضایی باید به ترتیبی باشد
کــه قضات با تمهیدات قانونی و حمایتی شایســته از دخالت و نفــوذ مادی و معنوی
قدرتمندان و متنقذین که معموالً از طریق تهدید یا تطمیع به طور مســتقیم و یا غیر
مســتقیم در امور قضایی مورد عالقه خود دخالت می کنند .در امان باشند( ».هاشمی،
 ،1384ص  295و )296
«ســامت امر قضاوت ،منوط به استقالل قاضي و استقالل وي ،منوط به تأمين
عوامل استقالل اوســت .او بايد از لحاظ معيشت و شأن و ديگر نيازهاي معمول بشري
ســير باشد .اميرالمؤمنين به مســتقل بودن قاضي اهتمام بليغ داشت و در اين باره به
مالك اشــتر فرمود« :با جديت هرچه بيشتر ،قضاوت هاي قاضي خويش را بررسي كن و
در بذل و بخشش به او ،سفره سخاوت را بگستر ،آن چنان كه نيازمندي اش از بين برود
و حاجــت و نيازي به مردم پيدا نكند .از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود
بــاال ببر كه هيچ كدام از ياران نزديكت ،به نفوذ بــر او طمع نكند و از توطئه اين گونه
افراد نزد تو در امان باشــد و بداند موقعيتش از او باالتر نيست كه بخواهد از او شكايتي
بكند .چه بســا حضور حضرت به رغم داشتن خالفت و قدرت در محكمه شريح قاضي،
تأكيدي بر استقالل و تسلط قاضي ،حتي بر خليفه و قوه مجريّه است( ».قوامی)1386 ،
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اصل مذکور بیانگر ضرورت احترام به حقوق و آزادی ،و منع حصر و بازداشــت افراد
می باشد .هر چند که دســتگاه قضاء با تکلیف برخورد و قاطع با مجرمین و مخلین
مواجه اســت لیکن در این عرصه نمی بایست حرمت افراد بی گناه تحت الشعاع قرار
گیرد یا خدشــه ای بر آزادی آنان وارد شود .دســتگاه قضایی شایسته باید تعادل و
تناســب مناســبی را میان نظم و امنیت جامعه و حرمت و آبروی افراد ایجاد نماید
و از تعقیــب و یا دســتگیری بی جهت و بدون دلیل متقن افــراد اجتناب ورزد .در
دادگســتری شایسته کشــف جرم ،تعقیب و دســتگیری مجرم به صورت قانونی و
براســاس مقررات و رعایت ضوابط صورت می گیرد و اعمال سلیقه و افعال خارج از
ضوابط قانونی خودداری می گردد .و برای اقدامات خودسرانه مجازات سنگینی پیش
بینی می نماید.
«براســاس بند  2ماده  9میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی« :هر کس
دستگیر می شود باید در موقع دستگیری شدن از جهات و علل آن مطلع شود و در
اسرع وقت اخطاریه ای دایر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت
دارد» بند  2ماده  5کنوانســیون اروپایی حقوق بشــر نیز اعالم می دارد« :هر کس
دســتگیر می شود ،در کوتاه ترین زمان ممکن و به زبانی که او می فهمد ،باید دالیل
توقیف و اتهام وارده به او تفهیم شــود» همچنین ،به موجب قسمت دوم اصل سی
و دوم قانون اساســی« :در صورت بازداشت ،موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله
کتباً به متهم ابالغ و تفهیم شود» تسریع در تفهم اتهام در آیین دادرسی کیفری نیز
مورد توجه قرار گرفته اســت .تسریع در تفهیم اتهام بدین جهت دارای اهمیت است
که فرد مورد اتهام ،از همان ابتدا ،برای دفاع و با احتمال ســوء تفاهم از دســتگیری
خــود ،آمادگی الزم را پیدا کند .بندهــای  4و  5ماده میثاق مذکور (و بندهای  4و
 5ماده  5کنوانســیون اروپایی در عباراتی مشــابه) مقرر مــی دارد« :هر کس که بر
اثردستگیری یا بازداشت شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم
نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهارنظر
بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت ،حکم آزادی او صادر شود» و «هر کس
که به طور غیر قانونی دســتگیر یا بازداشــت شده باشد حق جبران خسارت خواهد
داشت» قانون اساسی اختصاصاً به این موضوع اشاره نکرده است؛ اما حق دادخواهی
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 .5رعایت آزادی ،حقوق شهروندی و حرمت افراد در رسیدگی

حرمت و حیثیت افراد و آزادی و حقوق شــهروندی جزو اصول و حقوق مهم و
ارزشــمندی اســت که همواره باید آنها را پاس داشت و از تعدی و تجاوز نسبت به این
حقوق اجتناب ورزید .اصل بیســت دوم قانون اساســی بیان می دارد« :حیثیت ،جان،
مال ،حقوق ،مســکن و شغل اشــخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون
1
تجویز کند».
در باب آزادی افراد و ضرورت خودداری از ســلب این حق بدیهی ،اصل ســی و
دوم قانون اساســی ،تاکید دارد که« :هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و
ترتیبی که قانون معین می کند .در صورت بازداشت ،موضوع اتهام با ذکر دالیل بالفاصله
 .1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل بیست و دوم.
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ســی و چهارم نظر مذکور را تأمین می کند به هر حال ،اســتیفای حق مذکور مستلزم
مسئولیت کیفری و مدنی مقامات صالح است( ».هاشمی ،1384 ،صفحه )304
«در بنــد  3ماده  9میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی (و بند  2ماده 5
کنوانســیون اروپایی حقوق بشر با عبارتی مشابه) آمده است« :هر کس به اتهام جرمی
دســتگیر یا بازداشت می شــود باید او را به اســرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام
دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در
مدت معقولی دادرســی یا آزاد شود .بازداشت اشــخاصی که در انتظار دادرسی هستند
نباید قاعده کلی باشــد لیکن آزادی موقت ممکن است که موکول به اخذ تصمیم هایی
شود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضائی و حسب مورد
برای اجرای حکم تأمین نماید» قســمت ســوم اصل سی و دوم قانون اساسی نیز مقرر
می دارد« :حداکثر ظرف مدت بیســت و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه
قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ،در اسرع وقت فراهم می گردد ».ضابطین دادگستری
که می توانند متهم را حداکثر ظرف مدت  24ساعت تحت نظر نگهداری نمایند ،باید در
اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به اطالع مقام قضایی برســانند .مقام قضایی
در خصــوص ادامه بازداشــت و یا آزادی متهم تعیین و تکلیف می نمایند( ».هاشــمی
 ،1384صفحه )305
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کتباً به متهم ابالغ و تفهیم شــود و حداکثر ظرف مدت بیســت و چهار ساعت پرونده
مقدماتــی به مراجع قضایی ارســال و مقدمات محاکمه ،در اســرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شــود 1».مطابق این اصل سلب آزادی فرد
و محروم ســاختن وی از آزادی جایز نمی باشــد و برای ایجاد این محدودیت ،باید به
ترتیبات قانونی رجوع نمود.
کرامت انســانی نیز ایجاب می نماید که به حقوق و حیثیت وی احترام گذاشته
شود .در اصل سی و هشتم قانون اساسی آمده است که« :هرگونه شکنجه برای گرفتن
اقرار و یا کســب اطالع ممنوع اســت ،اجبار شخص به شــهادت ،اقرار یا سوگند مجاز
نیســت و چنین شــهادت و اقرار و ســوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .متخلف از این
قانون مجازات می شود 2».و در ادامه در اصل سی و نهم ذکر می نماید« :هتک حرمت و
حیثیت کســی که به حکم قانون دستگیر ،بازداشت ،زندانی یا تبعید شده به هر صورت
3
که باشد ممنوع موجب مجازات است».
«کسب اقرار و شهادت و قسم صحیح در اکثر موارد چندان آسان نیست و برای
بدســت آوردن آن تالشی متناسب و اطمینان خاطر الزم اســت .اما آنچه در این امور
ضرورت دارد ،رعایت آزادی افراد در بیان مطالب است .زیرا توسل به اجبار به هر طریق،
ممکن اســت منجر به بیان مطالب نادرست شود و به ســامتی روحی و جسمی افراد
لطمه و زیان وارد کند .توسل به شکنجه و فشار برای کسب اقرار ،که از آثار شوم محاکم
تفتیش عقاید در قرون وسطا است( ».هاشمی ،1384 ،ص )315
تأکیدات بعمل آمده در اصول متعدد قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران بر
رعایت شأن و منزلت انسانی و توجه و احترام به حقوق شهروندی و آزادی افراد نشانگر
اهمیــت این حقوق و اهتمام خاص واضعان قانون اساســی و تکلیف حاصله از آن برای
مجریان مربوطه می باشد.
«عالوه بر آن ،کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و دیگر مشتقات یا رفتارهای
خشن ،غیر انسانی یا موهن ،مصوب  10دسامبر  1984که مشتمل بر  33ماده است،
 .1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل سی و دوم.

 .2قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل سی و هشتم.
 .3قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل سی و نهم.
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موضوع منع شــکنجه و راهکارهــای مقابله برای آنرا به تفصیل مــورد توجه قرار داده
است( ».هاشمی ،سید محمد ،همان)

«احقــاق حق دادخواهــی ،در صورتی می تواند رضایت عمــوم را فراهم آورد ،که
دچار کندی و اطاله نشــود .حقی که به ســرعت برای ذی حق ،اثبات و مستقر نشود ،چه
بســا بی ارزش و بی اعتبار شود .بنابراین از یک ســو اقتدار و اعتبار عدالت و دادگستری
و اعاده فوری نظم دچار اختالل و از ســوی دیگر تامین آســایش و امنیت روانی و قضایی
شهروندان ایجاب می کند ،اصل بنیادین تسریع در رسیدگی و رعایت مهلت معقول و عادله
در دادرسی مورد احترام قرار گیرد .افزون بر این ،تسریع در انجام وظایف قضایی ،از قبیل
تفهیــم اتهام به متهم و فراهم کردن زمینــه ی بهره برداری او را از حقوق دفاعی خویش
جلوه ی دیگری از احقاق حق اســت که در قبال متهمان اعمال می شود( ».صادق منش،
 ،1395ص  )36شــاید بر همین اســاس باشــد که اصل  32قانون اساسی مقرر می دارد:
«هیچکس را نمیتوان دســتگیر کرد مگر به حکــم و ترتیبی که قانون معین میکند .در
صورت بازداشت ،موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهیم شود
و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال
و مقدمات محاکمه ،در اســرع وقت فراهم گردد .مختلف از این اصل طبق قانون مجازات
میشود 1».این اصل بیانگر ضرورت رعایت تسریع در رسیدگی و انجام وظیفه قضایی است
و اهمیت آن را چنان مدنظر قرار داده است که برای متخلفین از رعایت این اصل مجازات
تعیین نموده است« .در این راستا ماده  5قانون آیین دادرسی کیفری که در اصول مربوط
به دادرســی بر ضرورت اطالع متهم از موضوع و ادله اتهام خود و نیز برخورداری از وکیل
و بهره مندی او را از همه ی حقوق دفاعی دراسرع وقت تصریح کرده است .همچنین مواد
 49 ، 47 ،46 ، 44 ، 37این قانون ،در ارتباط با وظائف مختلف ضابطان مانند :انجام فوری
دستورهای دادســتان ،انعکاس فوری جرایم واقع شده به دادســتان و  ...بر سرعت انجام
وظیفه و پذیرش شــکایات و حتی مانع نبودن تعطیــات وقت اداری از انجام این وظائف
تاکید کرده است( ».صادق منش ،1395 ،ص )36
 .1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل سی و دوم.
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 .6اصل سرعت در انجام وظیفه قضایی
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مضاف بر آن ماده  ۵۹۷قانون مجازات اســامی بیــان می دارد که« :هر یک از
مقامات قضائی که شــکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود
این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا
اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر
خالف قانونبه تاخیر اندازد یا بر خالف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا
یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم میشود و در هر صورت
به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد 1».بنابراین رعایت اصل تسریع در احقاق
حقوق افراد و رسیدگی به تظلم خواهی شهروندان ،بسیار ضروری و با اهمیت است.

 .7مسئولیت قضایی

«با مردمی شدن نظام های سیاسی ،اصل مسئولیت قضات همانند دیگر زمامداران
و کارگزاران ،به عنوان شرط مطلوب و الزم برای حقانیت و تضمین امنیت مردم پذیرفته
شده است .هر چند که دادگاه ها و قضات مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی هستند ،اما
منصــب زمامداری ،خواه یا ناخواه ،آنان را در موضع قدرتی قرار می دهد که افراد جامعه
در مقابل آن آســیب پذیر می شــوند .در چنین حالتی است که اصل مسئولیت قضات،
بــه منظور توجه به امنیت افراد ،ضرورت منطقی پیدا می کند .میثاق بین المللی حقوق
مدنی و سیاســی اشاره به مسئولیت مدنی دســتگاه قضایی دارد و حقوق داخلی ما نیز
قائل به مسئولیت های ذیل را برای قضات پذیرفته است» (هاشمی ،1384 ،ص )297
اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساســی مقرر می دارد« :هر گاه در اثر تقصیر
یا اشــتباه قاضی در موضوع یا در حکم یادر تطبیق حکم بر مورد خاص ،ضرر مادی یا
معنون متوجه کسی گردد .در صورت تقصیر ،مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و
در غیر این صورت ،خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده
حیثیت می گردد 2».اصل یکصدو شــصت وچهارم قانون اساســی نیز قید می نماید که:
«قاضی را نمی توان از مقامی که شــاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا مخلفی
که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد 3»...همچنین ماده  570قانون
 .1قانون مجازات اسالمی ،ماده . ۵۹۷

 .2قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل یکصد و هفتاد و یکم.

 .3قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل یکصدو شصت وچهارم.
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 .8اطاله دادرسی

یکی از چالش های مهم و اساســی قوه قضائیه ،وجود اطاله دادرسی است .رفع
این چالش فراگیر و جدی ،مســتلزم تسریع در فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور
حکم درکوتاه ترین زمان ممکن است .تراكم پروندههای مطروحه در محاکم دادگستری،
ی اســت كه باعث اطاله دادرسی میشــود و رعایت حقوق افراد و اجرای
یكی از عوامل 
عدالت را به تعویق می اندازد.
در هر حال ،قوه قضاییه محل رجوع و پذیرای حجم انبوهی از پرونده های دعاویی
اســت که روز به روز بر تعداد این دعاوی و پرونده ها افزوده می گردد .به نحوی که طی
ســنوات اخیر ،از حجم پرونده های و ورودی های محاکم قضایی و ازدحام مردم کاســته
نشده و طوالنی شدن روند رسیدگی ،ابتکار عمل و فرصت تحقیق و رسیدگی همه جانبه
به تمام ابعاد پرونده ها را از قضات ،سلب می نمایند .علت افزایش حجم ورودی پرونده ها
و فزونی آن نسبت به استانداردهای جهانی را می توان در عوامل مختلفی از جمله :نقص،
ناکارآمدی و قدیمی بودن برخی قوانین ،افزایش جرائم ،پیچیدهتر شــدن روابط و تشدید
اختالفات خانوادگی ،تزلزل و نوسانهای موجود در زیر ساختهای اقتصادی ،بروز جرایم
و بدهکاران مالی ،شــرایط اجتماعی ،فرهنگی ،رشــد جمعیت ،بیکاری ،و ضعف اطالعات
حقوقی مردم ،و مواردی از این دست جستجو نمود.
اطاله دادرسی ضمن کاهش اقتدار دستگاه قضایی ،موجب تضييع حقوق عمومي
و باعث بروز نارضايتي می گردد .آنچه مسلم است طوالنی شدن فرایند رسیدگی در
 .1قانون مجازات اسالمی ،ماده .570
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مجازات اسالمی بیان می دارد« :هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخالف قانون
آزادی شــخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محرم
نماید ،عالوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ســه تا پنج ســال از مشــاغل دولتی ،به
حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» همچنین بر اساس ماده  575همان
قانون» «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصالح برخالف قانون توقیف یا دستور
بازداشت یا تعقیب جرایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت
1
قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد».
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محاکــم ،و تأخیــر در تصمیم گیری ،برخــی از افراد را از ادامــه پیگیری مطالبه خود
منصرف ،و نسبت به برخی دیگر نیز ،روند رسیدگی آنچنان طوالنی می گردد که ممکن
است در طول گذر زمان ،خصومت ،حل و فصل شده باشد ،یا حتی با صدور حکم ،اجرای
احکام صادره به لحاظ گذشت زمان قابل توجهی ،فاقد اثر کافی باشد و التیام و مرهمی
بر زخم مظلوم و ســتمدیده نباشد .اطاله دادرسی را می توان به عنوان یکی از چالش ها
و مشــکالت قدیمی دستگاه قضایی کشــور ذکر نمود تا جایی که مسئوالن قوه قضائیه
از گذشــته تاکنون ،تمهیدات متعددی در جهت رفع معضل اتخاذ که به نظر می رســد
تاکنون نتیجه کامال مطلوبی بدست نیامده است.

 .9قضایی نمودن مسایل

مراجعــه به محاکم و طــرح دعوی و فصل خصومــت ،از حقوق طبیعی مردم
محســوب و قانوناً نمی توان و نباید مردم را از این حق طبیعی خود بازداشــت .لیکن
طرح هر گونه دعوی با ابعاد و عمق مختلف در محاکم ضرورت نداشته و با ارتقاء سطح
آگاهی و بینش عمومی نســبت به موازین قانونی و تشــویق در جهت رفع مشکالت و
اختالفات از طریق ســایر مکانیســم ها و ترویج فرهنگ میانجی گری و سوق یافتن به
ســنت ریش ســفیدی و تحریک اعتقادات دینی می توان از ورود برخی از اختالفات و
طــرح پرونده های غیر ضروری در محاکم جلوگیری نمود .که خود ضمن کاهش حجم
ورودی پرونده های وارده ،بــه مجموعه قضایی و کارکنان ،این اجازه را خواهد داد که
وقت خود را به جای پرداختن و رســیدگی بــه اختالفات جزئی ،مصروف موضوعات و
پرونده های مهــم نمایند و بر دقت خود در فرایند رســیدگی بیفزایند .از این رهگذر
می بایســت مردم به مرحله ای برســند که برای هر مسئله ای ،الزاماً به محاکم مراجعه
ننمایند .که الزمه دســتیابی به این هدف این است که مردم كمتر با هم درگير شوند.
این مهــم نیز به بینش ،آگاهی و فرهنگ جامعه بســتگي دارد .تا بتوان همزیســتی
مســالمت آمیز توام با گذشت و صبر را تحمل نمود و آستانه صبر افراد را افزایش داد.
با این توضیح باید گفت که «مقوله قضأزدایی به معنی نفی قاعده عام و رســمی بودن
دادگستری به عنوان مرجع تظلمات نمی باشد بلكه به این معناست كه اشخاص مكلف
باشند قبل از مراجعه به دادگستری به مرجع دیگری كه بسا در احقاق حق سریع تر،
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 .10موانع حقوق فردی و آزادی های مشروع

«آزادی از هدایای خداوند متعال به بشر است که همواره مورد توجه بوده و تعاریف
گوناگونی از آن ارائه شــده است .به نحوی که پیروان مکاتب مختلف ،متناسب با نوع نگرش
ف کردهاند( ».محبی ،1385 ،ص  181( ،28الی « )208احترام به حقوق
خود،آزادی را تعری 
بشــر ،دموکراســی و حاکمیت قانون عناصر بنیادی وجود یک نظام حقوقی پیشرفته است.
همچنین وجود یک قانون اساســی جامع و دادگستر و مورد وفاق عام که حقوق بشر جهانی
را به رسمیت شناخته باشد و آزادی های اساسی ذکر شده در «اعالمیه جهانی حقوق بشر»
را پذیرفته و دارای ظرفیت ها و ســاختار مناســب برای برپایی قوه قضائیه مســتقل باشد،
بنیانــی که ثبات و پایدار برای مدیریت دادگســتری پی ریزی مــی کنند ،این نظام حقوقی
عالوه بر عناصر یاد شده باید در بردارنده ی قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری مبتنی بر
احترام به اســتانداردهای بین المللی حقوی بشر و رعایت آنها در مدیریت دادگستری باشد.
اســناد این مجموعه از «اسناد بینالمللی حقوق بشر» تحت عنوان «حقوق بشر در مدیریت
دادگستری» گزینه شــده اند که به بیان هنجارها و اســتانداردهای جهانی در مورد حقوق
بشــر در مدیریت دادگستری میپردازند .این هنجارها و استانداردها با هدف ارتقای کارایی
و تأمین اســتقالل و بیطرفی قوه قضاییه و اجتناب از ســوء استفاده های احتمالی صاحبان
قدرت و به منظور تضمین رفتار انســانی و حمایت از حق حیات ،آزادی و امنیت شــخصی
تدوین شده اند و مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار گرفته اند( ».علم ،1384،ص « )7یکی
از وظائف اصلی حکومت تامین آزادی های فردی اســت کــه با وضع قوانین و مقررات مانع
تعرض دیگران به حقوق و آزادی های شخصی می شود .در اصل بیست و دوم قانون اساسی
آمده اســت« :حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر
در مواردی که قانون تجویز کند» عبارت آخر اصل بیست و دوم حکایت از جواز تعرض به
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آســان تر ،ارزان تر و نتیجتاً عادالنه تر عمل نمایند ،مراجعه كنند و ســپس در صورت
عدم توفیق آن مرجع (در فصل و ختم كامل آن موضوع) به حكم ضرورت و با عنایت به
مرجع عام و رسمی بودن دادگستری به محاكم قضایی تظلم خواهی نمایند .دراین معنا
قضأزدایی به معنای مطلق آن متصور نیســت بلكه معنای نسبی آن مدنظر می باشد».
(صدقی ،برگرفته از سایت بانک مقاالت حقوقی)
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آزادی های فردی دارد اما نه خودسرانه بلکه در چاچوب قانون و تعریف شده( ».معاونت
آموزش قوه قضاییه ( ،)1388ص« )1آزادی با رشــد فکری مردم رابطه مســتقیم دارد.
در قوانین اساســی کشورها ،نوعاً آزادی و ابواب آن در اصول منقح و زیبا بیان می شود،
اما به خاطر عدم درک مراتب آزادی ،این اصول عمال بدون اجراء می ماند و راه را برای
خودکامگــی حکام باز می گذارد .انحطاط فکــری و بحران آزادی ،بعضاً تا آن حد پیش
می رود که افراد پیشــرفته فکری عناصر نامطلوب قلمــداد می گردند و حتی به عنوان
خیانتکار ،مورد اتهام و تعقیب قرار می گیرند( ».هاشمی ،1384 ،ص )216
«اســتقرار عدالت و حفظ کرامت انســانی از طریق قوه قضائیه تنها از طریق به
کارگیری روش های اســتاندارد شده ی جهانی مدیریت دادگستری میسر است .آگاهی
از این اســتانداردها ،جذب آنها در مقررات و قوانین داخلی ،تضمین رعایت و ایجاد ساز
و کارهای نظارتی و رســیدگی قانونی به موارد نقض و ســرانجام ترویج و زمینه سازی
فرهنگی به منظور نهادینه شــدن این اســتانداردها از جمله شرایطی هستند که نقش
بسزایی در توسعه قضایی یک کشور دارند( ».علم ،1384،ص )7
«بحران در آزادی ،بحران در دموکراسی را نیز به دنبال دارد .زیرا ،حکام اینگونه
جوامع ،با ایجاد نهادهای ظاهرا دموکراتیک و تشــکیل احزاب وابســته ،آراء مردم را در
مجاری کنترل شــده قرار می دهند و راه را بر شــیوه هــای آزادیخواهانه می بندند .در
قانون اساســی جمهوری اســامی ایران ،برای ارتقاء رشــد فکری مردم ،تمهیداتی به
کار برده شــده است« .باالبردن ســطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده
صحیح از مطبوعات و رســانه های گروهی و وســایل دیگر»(بند  2اصل ســوم قانون
اساســی) ،یکی از الزامات دولت اســت که در صورت اجراء ،می توان به رشــد فکری و
تقویت حس آزادیخواهی دســت یافت( ».هاشمی ،1384 ،ص « )216آزادی ،به عنوان
آرمان بشــری ،نوعاً قربانی غلبه و استیالی یکه تازی های حکومتی متداول در بسیاری
از جوامع سیاســی می شــود .عامل اصلی این بحران را می توان در عدم توسعه سیاسی
و ســتم پذیری مردم که ســتمگری حکومت ها را به همراه می آورد ،دانست .بنابراین،
تحقق عملی و حفظ اصل آزادی ،موکول به التزام عملی دولت و اعتقاد عمومی است».
(هاشمی ،1382 ،ص )225 - 221
«قدرت و آزادی ،به عنوان عناصر متالزم و متضاد ،در همه نظام های سیاسی قابل
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درک است .اقتدار طلبی حکومت در یک فضای بسته سیاسی بحران در آزادی را نتیجه
می دهد و حکومت های اســتبدادی شــکل می گیرند .در نظام های مردمی ،کالم اول
التزام دولت مبعوث مردم در حفظ آزادی های مشــروع ملت اســت .قانون اساسی ،به
ترتیبی که بدان اشــاره شد ،استناد به هرگونه بهانه جذاب (نظیر استقالل ،امنیت ملی
و تمامیت ارضی) را برای سلب آزادی بسته است .در اجرای این اصل اساسی ،قانونگذار
برای هریک از مقامات و ماموران دولتی که بر خالف قانون ،آزادی شــخصی افراد ملت
را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید ،عالوه بر انفصال از
خدمت و محرومیت ســه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال
محکوم خواهد شد( ».هاشمی ،1384 ،ص )215
از موانع اصلی تحقق حقوق فردی و آزادی های مشــروع ،غافل شدن از نقش و
ظرفیت ســایر نهادها و قواســت و منوط نمودن پشتیبانی از حقوق و آزادی های فردی
صرفــا به یک قوه به مفهــوم نادیده گرفتن نقش آن قواســت .هچنین تعریف و تعبیر
مشترکی میان تعاریف نظام های حقوقی از حقوق شهروندی و آزادی های فردی وجود
ندارد و قلمرو نظام های مختلف و همچنین ســابقه گرایش به دموکراســی و احترام به
حقوق و آزادی ها در کشــورهای گوناگون ،متفاوت اســت .این تفاوت ها خود منجر به
مرزهای مختلف و اختالف در مفاهیم مشترک خواهد شد.
همچنین از چالش های دیگر این مبحث ،وجود تفاوت در نظام حقوقی اســام
و غرب اســت«.یکی از مشکالتی که بر ســر راه موفقیت سازمان ملل در اجرای اسناد
حقوق بشــر وجود دارد ،عدم هماهنگی و احســاس بی توجهی نســبت به ارزش های
مذهبی و مفاهیم صحیح اخالقی است .با اینکه برخی از اصول کلی اعالمیه حقوق بشر
عمدت ٌا به تعلیمات مذهبــی مذاهب بزرگ الهی منافاتی ندارد ،مفاهیمی چون عدالت،
آزادی انســان ،تســاوی در برابر قانون و دادگاه ،اصل برائت ،اجرای مستندات عادالنه،
ممنوعیت شــکنجه ،برابری و یکسانی ارزش انسانی زن و مرد در تعلیمات مذهبی قویاً
مــورد توجه قرار گرفته و جزء معتقدات مذهبی پیروان مذاهب الهی اســت .ولی خط
مشــی ارگانهای حقوق بشری سازمان ملل و تبیین و تفسیر مواد اعالمیه حقوق بشر
و نحــوه برخورد با قوانین و مقررات مذهبی و دولت های مجری آن ها به گونه ای بوده
که احساس بی توجهی به مذهب و بی اعتنایی به مفاهیم صحیح اخالقی شده و در
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نتیجــه ســوءظن و موضع گیری مذهبیون را نســبت به آنها به وجود آورده اســت».
(مهرپور ،1374 ،ص )358
«انحراف مباحث حقوق بشــری از حوزه انســانی و تبدیل آن به ابزار قدرت و
اعمال فشــار در عرصه مناســبات میان دولت ها ،یکی از جدیترین تهدیداتی است که
حقوق بشر با آن مواجه است و می توان در نهایت این پدیده انسانی را از مسیر طبیعی
و نهادینه شده معمول خود خارج کند( ».حسینی ،1397 ،ص )195
«بــه همین دلیل دغدغه دولت ها برای حفظ و رعایت آزادی های فردی و جمعی
و همچنین ســازش دادن حقوق داخلی خود با حقوق بین الملل ،امری مهم و تأثیرگذار
اســت .از این جهت که نهادهای بین المللی متولی آزادی های فردی و جمعی در صورت
نقض موارد بیان شــده ،با اعمال فشــار بر دولت های نقض کننده حقوق فردی و جمعی،
سعی می کنند تا زمینه ای برای تحقق آزادی در سطح جهان فراهم آورند .به نظر می رسد
حقوق بین الملل همچنان به عنوان یک تهدید و یک فرصت برای دولت های مختلف باقی
می ماند .این چالش مخصوصاً برای نظام های سیاســی که حقوق بین الملل را ناســازگار
با حقوق داخلی خود می دانند ،محســوس تر اســت .به هر حال ،نقض آزادی های فردی
و جمعی از منظر حقوق بین الملل ،چالشــی اساســی محسوب می شود ،زیرا عدم رعایت
و پایبندی دولت ها بدان ،خطری برای صلح و امنیت بین المللی محســوب می شــود».
(شجاعی)1397 ،
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رعایت حقوق شــهروندی و حفــظ آزادی های مشــروع ،از جمله حقوق
پرجاذبه و انکار ناپذیر افراد جامعه ،و در طول تاریخ ،مورد خواســت انســان های
عدالــت خواه بوده اســت .حقوقی که عامه افراد را فــارغ از تفاوت های فرهنگی،
مذهبی ،سیاســی ،جغرافیایی نژادی ،جنسیتی ،زبان ،قوم ،در بر می گیرد و ارزنده
تریــن مطالبات آنان را به ارمغــان می آورد .هر چند که اصل پنجاه و هفتم قانون
اساســی جمهوری اسالمی ایران ،قوه قضاییه را به عنوان پشتیبان حقوق فردی و
اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت و احیاگر حقوق عامه و گسترش عدل
و آزادی های مشــروع تعیین نموده است و به دلیل وسیع بودن دامنه این حقوق
و اهمیت تأمین و تضمین آن ها ،مشــارکت ســایر قوا و نهادها را نباید از نظر دور
داشــت .تاریخ گذشته مبین فراز و نشــیب فراوان در گسترش عدل و آزادیهای
مشــروع بوده اســت از این رو دست یابی به حقوق شــهروندی آرمانی شیرین و
تجربه ای جــذاب قلمداد می گردد .با توجه به گســتردگی دامنه و قلمرو حقوق
حقوق شهروندی و حفظ آزادی های مشروع ،تضمین این حقوق صرفاً معطوف به
اقدامات قضایی نمی باشد و موضع گیری دولت ها ،مبتنی بر ارائه راهکارهای غیر
قضایی نیز می باشــد .هر چند که عموماً ،ضمانت هــای اجرایی قوی تر را باید در
شیوه های قضایی جستجو کرد ،اما تأثیر روش های غیر قضایی که معموال در قالب
فعالیت کمیسیون حقوق بشــر ،کمیته ها (کمیته حقوق مدنی و سیاسی ،کمیته
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) ،گروه های کار (گروه کار ناپدید شــدن های قهری
یا ناخواســته ،گروه کار بازداشت های خودسرانه) متجلی می گردد ،را نمی توان از
نظر دور داشت.
پشــتیبانی قضایی از حقوق شــهروندی و حفظ آزادی های مشروع شهروندان،
نیازمند تشکیالت قضایی متناســب ،قدرتمند و دارای صالحیت های منطبق با اهداف
این ســازمان می باشــد و برای دســت یابی به اهداف مورد انتظار و توفیق در وظایف و
رسالت سازمانی و جلب اعتماد عمومی و تبعیت و تمکین افراد جامعه از تصمیمات این
نهاد متولی ،می بایست حاکمیت قانون ،بدوا ً در آن نهادینه شده باشد ،تا نتایج اقدامات
آن با این حقوق حیاتی ،همراه و هماهنگ گردد .فضای حاکم بر دستگاه قضایی و
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راهبردهای کالن این دستگاه ،می تواند تاثیر به سزایی در دست یابی به این حقوق داشته
باشد و هر چه پس زمینه فکری این نهاد به سمت اقتدارگرایی سوق یابد ،حقوق و آزادی
های مورد مطالبه و مورد نظر شــهروندان رنگ خواهد باخت و قربانی خواهد شد .از این
رو بر مبنای اهمیت این موضوع ،نظام های قضایی و حقوق دنیا پاســداری از این حقوق
را در اولویت های خود قرار داده اند .در جمهوری اسالمی ایران نیز همانند سایر کشورها
این حقوق محترم شــمرده شــده و تحقق این حقوق را به عنوان تکلیف بر عهده دولت
جمهوری اســامی ایران ،محول گردیده است و به لحاظ اهمیت حقوق ملت ،فصل سوم
قانون اساســی را مســتقال تحت همین عنوان (حقوق ملت) در قالب اصول نوزدهم الی
چهل و دوم ،مشــتمل بر بیست و چهار اصل ،به حقوق عامه افراد جامعه پرداخته است.
اختصاص فصل مســتقلی به حقوق ملت ،بیانگر اهمیت این حقوق و اراده واضعان قانون
اساســی ،بر تاکیــد بر این حقوق و تکالیف دولت بر تحقــق و تعمیق مطالبات قانونی و
آزادی های ضروری و عمومی است و برای آن متولی خاص قرار دادهاند تا دستگاه قضایی
این حقوق را پاس بدارد .قوه قضائیه ناگزیر به گرایش به سمت دادرسی شایسته است و
اجتناب از اقتدارگرایی و بهره گیری از ابزار و روش های اصولی از جمله :منع تعقیب غیر
قانونــی افراد ،پایبندی به اصل برائت ،منع شــکنجه ،احترام به آزادی های افراد ،تعقیب
و مجــازات به موقع و انجام محاکمه عادالنه ،خودداری از هتک حرمت افراد ،رســیدگی
ســریع به دعاوی ،بهره گیری از قضات عادل و شایسته ،حق انتخاب وکیل ،مستند بودن
احکام ،برگزاری علنی محاکمه ،و  ...مصادیقی از این دســت می باشــد .اصل سی و دوم
ناظر به منع دســتگیری ،اصل سی و سوم ،منع تبعید از محل اقامت ،اصل سی و چهارم
حاکی از حق دادخواهی و ضرورت دسترسی به محاکم ،اصل سی و ششم مؤید ضرورت
قانونی بودن مجازات و اجرای حکم ،اصل ســی و هفتم تأکید بر اصل ،برائت ،اصل سی
و هشتم ،مبتنی بر منع شکنجه و اصل سی و نهم تأکید بر جلوگیری از هتک حرمت و
رعایت حیثیت افراد دارد.
عدم رعایت هریک از این حقوق ،موجب بی عدالتی و تضییع حقوق شــهروندی
و محدود کننده آزادی افراد جامعه می گردد و تعارضات موجود در ناســازگاری برخی از
مصادیــق آزادی ،تفاوت های نظام های حقوقی به ویژه در میان فرهنگ غرب و اســام،
تفاوت در قلمرو آزادی ،عدم تساوی حقوق مردان و زنان ،و  ...این محدودیت ها را تشدید
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مــی نمایــد .از این رو کار قوه قضاییه از آن جهت دشــوارتر می گردد که مردم جامعه،
عملکرد این قوه را با روش عدالت گستر حضرت امیرالمومنین (ع) ،با آن همه خصایص
عالیه متعدد از جمله :عدالت ،قاطعیت ،منع تبعیض ،فراگیری ،امیدوار کننده ،احساس
برابری افراد ضعیف و غنی ،و صدها خصیصه اسالمی و انسانی دیگر ،می سنجند و وقتی
در جامعه ،الگو ،عدالت علوی باشــد ،رسیدن به قله عدالت علوی ،چه ناممکن و سخت
خواهد بود و شاید هیچ کس نتواند ادعا نماید که قادر به استقرار چنین الگویی باشد.
پس این قوه برای موفقیت و رســیدن به درجه مطلوب حفظ حقوق شهروندی
و احیای حقوق عامه و تضمین آزادی های فردی و تحقق عدالت ،راه دراز و کار بزرگی
در پیش دارد و جلب مشــارکت ســایر قوا ،به منظور کمک رســانی در این زمینه ،و
برقــراری حاکمیت قانون ،بهره گیری از قضات و کارمنــدان مؤمن و متدین و صبور و
پرکار ،اســتفاده از مدیران خالق و کارآمد ،بهــره گیری از فنون و تکنولوژی روز جهت
ارایه خدمات ســریع و دقیق ،و تالش عمومی در جهــت ارتقاء فرهنگ عمومی جهت
ترویج روحیه گذشــت و گرایش به ســمت استفاده از سایر ظرفیت های جایگزین برای
حل مشکالت و رفع اختالفات و کاهش مراجعه و طرح شکایت در قوه قضاییه ،و تالش
دولت مردان به منظور رفع مشــکالت اقتصادی زمینه ســاز جرم ،و اســتفاده بهینه از
مکانیســم علمی پیشــگیری از وقوع جرم ،و افزایش روحیه تعامل و تحمل در جامعه،
رفع تبعیض ،و گسترش ابعاد مذهبی در زندگی افراد ،و ترویج آموزش های مقدماتی از
خانه و مدرسه و دانشگاه و سپس جامعه ،و احترام افراد جامعه نسبت به حقوق دیگران،
ضروری ،و جامعه ای مدافع حقوق شــهروندی و آزادی هــای فردی و عدالت محور ،را
نوید خواهد داد.
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