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 مقدمه
 اند،یلد یتبرجسته بر ضدادن ینیِدرون سرزد یدچهار تهد ی،و ناکارمدد یکاریفسااد، ب  ی،مبکم

 ینرو بودض است. ابا من روبه 0۳۱7ساال  ویژض به و یکنون یگادر ساال  یرانکه دوتت و جادعه ا

در  پژوگییندضم یکردرو"کشااور و با  یپژوگشاا یاز نهادگا یدر پژوگش شاامار یدچهار تهد

اند توانسااته  ینیساارزد برون یدگای( و در کنار تهد۳: 0۳۱7 یران؛)روزناده ا یافتهنمود  "یرانا

ن درو یدگایتهد یدکلشاااض یان،د ینکنند. در ارو روبه پرشاامار یگارا با چاتش یرانا یدل یتادن

 ینرو د یمبکم ری،یکااشااگاو و نهادگا اساات که بسااا فساااد، ب  یگمانا، ناکارمدد ینیساارزد

دودن ز ینراست یدکل یاست. در برابر، کارمدد یشرویبا من در حال پ یابرمددض از من  یاا یدگتهد

و  یاز جهت دفهود یزبراننچاتش یاساات که خود، دوضااوع یتیادن یدگایاز تهد یبگش بزرگ

 است. یکاربرد یدمور از دگمان

ترین از بنیاد کارمددی یک حکمرانی است و شاید برجستهکارمددی قضاایی بگشی برجسته 

بگش من به شامار مید. کارمددی قضاایی بیانی از گمان نماد برجساته قضااو  است: ترازوی     

بسااترِ نمود ترازوی عداتت گمانا، پاسااگنوکردن حکودت و شااهروندان و اشااگاو دادگری. 

دگد که نشااان دی دادگری، نماد. قانون اساااساای اسااتویژض به حقیقی و حقوقی در برابر قانون

بعد دعنوی من بیشااتر اساات.  ارزش کارمددی قضااایی در دو بعد دعنوی و اجرایی نمود دارد و

در  دادگریوجود بعد دعنوی کارمددی قضاایی، باور گمنانی یا بیشتر شهروندان یک جادعه به  

ضا گی در دستناض قمید که سه ویژدساتناض قضایی است. این باور گننادی به دست دی عملکرد 

یان دوم، تراز د ؛ای باشداین دستناض دستقل از گر نیرو و قوض یا رخنه ،دیدض شاود: نگست اینکه 

طورکلی از یک سو و حقوق اصحاب دعوی از سوی دینر که به گای فردی و ادنیت دلیمزادی

ن سوم اینکه، دیان قانو ؛یک را نداردرا پاس بدارد و جانب گیچ طرفی قضاایی است بیانی از بی

دارد، انصاف و انصااف پیوند طوتی برقرار نماید و در گمان حال که حاکمیت قانون را پاس دی 

گای پروندض را گم در نناض داشته باشد. این سه ویژگی، روح کارمددی قضایی را بنیاد و واقعیت

ی، ناگنجاری و نقض حق قانوندگاد و بااور گمنان را که به گر حال پناگناگی در برابر بی  دی

گام فروریزی کارمددی  یندگد. در برابر، نبودِ چنین باور و اعتمادی، نگسااتگساات، شااکل دی

 سوی ناکارمددی است.قضایی به
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بعد دادی کارمددی قضاایی گم بر ساه ویژگی استوار است: سواد و مگاگی قضایی، تگصم   

ای پیوندی تنناتنگ با عنصرگ ،یژگیپذیر قانون. این سه وقضاایی و اجرای صالحدیدی و توجیه 

گای خالف قانون اساسی، گا و دقررضبانی قانونبرای دادرسان، سبب دیدض . این سهدارندقضااو   

 شود.دی یستانو رشوض فوذپذیرین ذیر حق و پرگیز از گرگونه تبعیض،پتشگیم دقیق و توجیه

د توان به روشنی دیدی قضاییبعد دعنوی و بعد دادی کارمددی در سااختار قضاایی با بودِ   

 رنگ کندگا را کمگا را در جادعه بزداید، چاتشتواند، بحرانکه چنونه یک دساتناض قضایی دی 

 مدیز بزند. و تنام بر گر کنش خودسرانه، ضد قانون و تبعیض

گای گا و چاتشکه خاستناض بحران اسات رو روبه این چاتش قضاایی با  دورنمای کارمددی

اند. دوتت، نهادگای حاکمیتی و حتی خود شهروندان جادعهگای گوناگون، ر حوزضدیک جادعه 

یک ادر روبنا در سااااختار کلی یک جادعه، چنونه عنوان به کارمددی نظام حقوقی و قضاااایی

واند تگا رویارویی کند. به سااگن دینر، دسااتناض قضااایی نمیگا و چاتشتواند با این بحراندی

ویژض به دحیطیگای زیساااتر را بزداید، تبعیض را کنار بنذارد، دغدغهبیکااری را کم کند، فق 

مبی را از دیان بردارد، رفاض را برقرار کند، پیوند با کشاااورگا را بر پایه نیک رفتاری اساااتوار کم

ن شود. وارونه این، دستناض قضایی حتی در اننارض نگست با داضا ساازد و پیشارفت جادعه را   

گا اسات که باید از خود کارمددی نشان دگد. کارمددی دستناض قضایی با  و چاتش گابودِ بحران

گای اجرایی و حاکمیتی دینر پیوساااتنی دارد و اگر نمودگا و نمادگای نااکارمددی دساااتناض 

راسااتی که از کارمددی پیشاارفت اقتصااادی، فرگننی و اجتماعی یک جادعه برقرار باشااد، به  

دلی  ادنیت کارمددی توان از کارمددی قضایی براییگای غیرقضایی است. پس چنونه ددستناض

 ؟و جایناگی استثنایی دارد گای چاتش و بحران استبهرض برد؟ میا کارمددی قضایی برای زدان

یش له را پئچاتش دینر، اساتقالل قضایی و رویکرد صالحدیدی دادرسان است که این دس 

 پردازد و پایه کار درود به داوری دیکشاد که اگر گر قاضی، بر پایه استقالل و صالحدید خ دی

توان چشم داشت که دستناض دساتناض قضاایی، اجرای صالحدیدی قانون است؛ پس چنونه دی  

بتواند به  ،دارگدف و جمع دحوریِگرایی صاااور  یکچارچه و بر بنیان یک نظمقضاااایی باه 

رس و صالحدید داد دحوریراستی، دایه رفتار قضایی بر فردکارمددی ادنیت دلی کمک کند؟ به

تی در رود واساتوار اسات و چه بساا استقالل قضایی که ویژگی نیک دستناض قضا به شمار دی   
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زا باشااد. از سااوی دینر، اگر اسااتقالل و  تر برای کارمددی ادنیت دلی مساایبرویکردی کالن

 شرویکرد صالحدیدی قضایی به سود کارمددی ادنیت دلی نادیدض گرفته شود؛ در این حال چات

گرحال دستناض قضایی در برابر تهدیدگایی که کارمددی ادنیت دلی را مید که بهدینری پیش دی

تر است گرا شایستهنشانه رفته است؛ جانب چه کسی را باید بنیرد؟ در این دیان قضاو  قانون

ادن گرا دانند نظام قضایی کگرا؟ بسا که یک دستناض قضایی رویهیا قضاو  صالحدیدی و رویه

گای گرا دانند نظام قضااایی عربسااتان که چندان به پشااتوانه قانونال یا یک نظام قضااایی ساانت

توان این ، دیورییدپذیر اساات؟ ازاینأددون نیسااتند وتی کارمددی منها در جادعه خودشااان ت 

داند خود را باید پیرو قانون بداند یا از عرف و چاتش را در نظام قضایی ایران دید که گنوز نمی

 گمراضبهگای بنیادینی اسااات که در این نوشاااتار پرساااشگا و دسااائله اینهاویه اتنو بنیرد. ر

 شود.گای کارمددی قضایی پاسخ دادض دیگا و ویژگیشاخم

پیوند اندیشه دانشناگی و اندیشه دادگاگی برقرار  شادض تا تالشدر ننارش نوشاتار کنونی،  

در این  گاگا و ارزیابیکه نزدیک ساختن اندیشهاند نویسندگان بر این باور بودض ،روباشاد. ازاین 

در ننارش این  گا به گمدینر اساات.دانجانبه نهادگا و سااازراسااتا بساای بهتر از ننرش یک 

نوشتار، گدف بر این بودض است تا کارمددی قضایی گم از درون و گم از برون ننریسته شود و 

ی ننرراسااتی به منها، حس بیناننی و یک سااویه، راگکارگایی در نناض باشااد که بهوراز گمین

مددض از درون و برون دساتناض قضاایی سازگار   دسات گای بهراگکارگایی که بر کاساتی ؛ نباشاد 

تا گمانی نباشااد که ننرش فرجادی در این نوشااتار از ساار خرد و در راسااتای کاگش اند شاادض

انی پاسبو ادنیت اجتماعی گای دساتناض قضاایی اسات تا گم ادنیت قضایی    گا و کاساتی چاتش

 ادنیت دلی باشد.کارمددی  شود و گم راگی برای نمود
 

 الف: سنجه کارآمدی قضایی
توان از دو بعد کارکردگرایی و پیاددگرایی بررسااای کرد. در سااانجه کارمددی قضاااایی را دی

واند با بتداشت گست که گمانند قوض دقننه و دجریه این چشم قضاییهرویکرد کارکردگرا، از قوض 

ه شایسته باشد ک حکمرانیگا و کارگایی با داگیت جداگانه و اصیل، از عنصرگای سازندض برناده

باشد. با این سنجه، ضادن بر پایه من گم دوتت را یاری دگد و گم سود و سعاد  شهروندان را 
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گای دهاصااایل و برناکارایی  گمانند دو قوض دینر، قضااااییهدر رویکرد تااریگی، در اینکه قوض  

گذاری و قوض گست. قوض دقننه برای دقررضگایی جداگانه برای یک حکودت داشاته باشاد، گمان  

گذارد که بیرون از طور دنطقی دجاتی برای قوض دینر به جا نمیگا، بهدجریه برای اجرای دقررض

ن داراگای نگسااتین طرفروساات که در اندیشااهقانون گذاردن و قانون اجراکردن باشااد. ازاین

جداسازی قوای حاکمیتی، جایناگی برای دستناض قضایی در قوای حاکمیتی نبودض است. از دید 

قوض دقننه، قوض دجریه و قوض دتحدض. وی عمل  :قوای سااه گانه حاکم عبار  بودند از»جان الک 

داند و من را از فهرساات دسااتورکارگای قضااایی را خارا از قلمرو و عملکردگای حکودتی دی

پندارند که دنبعث از سرچشمه را وظیفه و عملی دی قضاییهکند؛ یعنی ر حذف دیکشو -دوتت

توان من را در ردض اعمال تقنینی و اجرایی دورد بررسی نمی رو،زاینحاکمیت سایاسی نیست و ا 

در نقد و ارزشیابی قوا، برای تحقق حکودت »( حتی دنتسکیو نیز 0۱5: 0۳81)قاضی، « قرار داد.

ا تخصوو گای فردی، تنها به دو قوض دقننه و دجریه تکیه کردض و در این زادیدردم و تضمین م

 )گمان(« صفت گیچ اعطا کردض است. قضاییهمنجا پیش رفته که به 

ی، گای حقوقگننادی در کنار دو قوض دینر برجسته شد که در برخی نظام قضاییهارزش قوض 

این فکر که قانون اساسی »گا در این نظامنقش این قوض در پاسداری از قانون اساسی دطرح شد. 

ارد. گا کادالً ارتباط ددر ددوکراسی قضااییه تجسام یک قانون برتر اسات با توجیه عملکرد قوض   

ای یانیهبلکه ب ؛شوند که فقط یک قانون گذرا نیستقانون اسااسی تلقی دی  أدنشا عنوان به دردم

تغییردادن من فراتر از اختیارا  گرگونه  گای بنیانی جادعه و دوتت واساات جادع دربارض ارزش

گای قانون اساسی ( گسترش اختیار دادگاض0۳15: 0۳8۳)تیچست، « اکثریت عادی و دوقتی است.

اساات و  قضاااییهدعنای کنترل قوض دقننه و دجریه از سااوی قوض گای حقوقی بهدر برخی نظام

شگاو یا برقراری نظم نیست که پیداسات، دساتناض قضاایی تنها نهادی برای دادخواگی ا   چنان

که دجری قانون به شامار رود؛ بلکه در کنار من، پاسدار پیمان دلی یا گمان قانون اساسی است  

دغایر با قانون   اضااوعگا نیز کنترل داشااته و دوگای عادی و دینر دصاوبه ، بر قانونورو ازاین

ذاری و بر قانونن قضاااییهوض کند. با این ویژگی گمانی نیساات که اگر قاعتبار دیاساااساای را بی

 طوربهکند و من را سااازگار با قانون اساااساای بساانجد، کارمددی من  بانی دیاجرای قانون دیدض

 ر کارمددی ادنیت دلی اثر بنذارد.تواند بدی یچشمنیر
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چون ایران که دادگاض قانون گایی در نظام قضاااییه با این حال چاتش در این اساات که قوض  

قانون اساسی به خودداری  075رود. در اصلبان قانوننذاری به شمار نمیدیدضاسااسای ندارند؛   

گای دوتتی دگاتف با قوانین و دقررا  اسالدی یا خارا از نادهگا و مییننادهاز اجرای تصاویب 

را  گاییکردن چنین دصوبهگا نیروی باطلحدود اختیارا  قوض دجریه اشارض شدض که حتی دادگاض

د ابطال من را از دیوان عداتت اداری بگواگند. از سوی دینر، بر پایه نظریه تفسیری ندارند و بای

گای عادی یا حتی دصوبه دینر شورای ننهبان، این اصل به قانون 10/05/0۳8۳ -۱۳87/۳5/8۳

گذار دانند شاورای عاتی ادنیت دلی یا شورای عاتی انقالب فرگننی یا نهادگا یا  نهادگای دقررض

به باتوجه"اشارض ندارد و در دید شورا،  ،دگندکه بر حساب دورد دستور یا دصوبه دی گایی دقام

 ."قرینه قوض دجریه در این اصل، دقصود از تعبیر دوتتی، قوض دجریه است

؛ بنابراین کندستانی نمیکاری جز کشف ادر راستین و حق قضاییهدر رویکرد پیاددگرایی، قوض 

چربد. از دید پیاددی، کارمددی قضاااایی گننادی برقرار کارکردش دیبر ای پیااددِبودنِ چنین قوض 

اسات که بتوان گفت ادنیت قضاایی برقرار اسات. از این دید، کارمددی قضایی در گرو سه عنصر    

تقالل گای پروندض، عنصر اسطرف درخصوونبودِ تبعیض دعنای به طرفی قضاییعنصر بی»است: 

ی و عنصر پاسداری از اعتماد گمنانی که این سودی در گرو جدایی قوای حاکمیتدعنای به قضایی

( در رویکرد دینر دادگستری شایسته که با دو Conser, 2005: 261« )بودِ دو عنصر دینر است.

( به 185: 0۳۱0)گاشمی، « بودن دادگاض صاتح برای دادخواگی و استقالل قضاییدسترس در»رکن 

تحقق عداتت قضااایی را دسااتلزم ادنیت »ضااایی اساات و مید، بیانی دینر از کارمددی قدساات دی

 (115: 0۳۱5اند. )باتوی و بیا ؛ دانسته« قضایی عادالنه

ادنیت قضاااایی، نبودِ تهدید برای حقوق فردی شاااهروندان و حقوق جمعی منها اسااات و 

 یگننادی نمود دارد که دیان این دو دسته از حقوق تراز برقرار شود. در دیان گمه نهادگای دوتت

که دل در گرو فرشته عداتت و قلم بر پایه قانون ند گست گاترینِ منها، دادگاضو حاکمیتی، دساتقل 

اند که بدون روی موردن به گیچ گاییسااان پناگناضگا بهدارند. از گمین دریچه اساات که دادگاض

یت پردازند و در این حال اسااات که ادندصااالحتی یاا رخنه گیچ دقام یا نهادی، به داوری دی 

گای عادی سچس شاود. دتیل این ادر پاساداشات طوتی قانون اسااسی، قانون    قضاایی برقرار دی 

ناده گمه شااهروندان این گرم، قانون اساااساای اساات که پیمان رأسگای دینر اساات. در دقررض
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نماید سااچس ایرانی اساات و در درون من، در مغاز حقوق دلت یا حقوق شااهروندان چهرض دی 

موردن به اصاااول قانون گا با رویرساااد. دادگاضو نهادگای حاکمیتی دینوبت به حقوق دوتت 

کنند تا نه دوتت و حاکمیت به نام ادنیت به ساار حقوق و اساااساای گمانند یک تراز رفتار دی 

گای خویش، گای شااهروندان بکوبد و نه شااهروندان را یارای من باشااد که به نام مزادی مزادی

گای فردی ض بنیرند. این گمان رویکرد جداناپذیری مزادیحقوق جمعی و ادنیات دلی را نادید 

 .شدض است بینیپیشو ادنیت دلی است که در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسالدی ایران 

راساااتی ای جمعی، بهای فردی دارد و نظم گمناانی کاه چهرض  برقراری عاداتات کاه چهرض   

ش بنوید که دادگاض چنونه باید ترازِ دیان تواند از پیپذیر نیساات و گیچ نهاد یا دقادی نمیساانجه

گای حاکمیتی بر بینش دادرس فرضحقوق شااهروندان و ادنیت دلی باشااد که در این حال پیش 

گا چیرض است و به جهت دایه قانونگمه، بر درون در رأسخواگد نشاست؛ بلکه دادرس است که  

یا  ضوعکسی ندارد و برای گر دو شانوی از قانون اسااسای، حرف  ویژض به گاگمین مگاگی از قانون

 تواند بر پایه گمین سواد باالی قانونی و دتبستنی به دادگری به ترازدندی بکوشد.پروندض دی

شاادض گایی از پیش تعیینتواند ساانجهگا و ادنیت دلی نمیکه ترازدندی دیان مزادیگمچنان

تنها چهرض دشورتی دارد. به سگن گای قضایی نیز برای منها برای دادرسان داشته باشد؛ سیاست

گذرد نه از برونِ منها. بر پایه قانون اساااساای و  گا دیدینر، راض ادنیت قضااایی از درون دادگاض

تواند بر دادرس دادگاض گا، گیچ دقام یا نهادی نمیگا و در گمه نظامچراییِ داوری در گمه دوران

ی در دیان دراتبنیز پیوند طوتی و سلسله اثر بنذارد یا بر وی دساتوری دگد. در دساتناض قضایی  

نیست؛ به گمین جهت است که گیچ دادرسِ صادرکنندض حکم به دادرس دینر که وی نیز حکم 

 کنند.دگد؛ بلکه تنها مرای گمدینر را ارزیابی دیدستور نمی ،کندصادر دی

یشتر بادنیت قضایی از سه جهت نسبی و سنجش من دشوار است: نگست منکه این دفهوم، 

اند، گای قضایی که طرفین دادگاض در پی دادگریچهرض روانی برای شاهروندان دارد و در پروندض 

ر در بیشاات روازایننناگی حساای و پیادددحور به رساایدگی قضااایی دارند؛   اقعدر بیشااتر دو

 کند که دادگاض، بیدادگاض بودض اسات. دوم منکه ادنیت قضایی چهرض باخته حس دییأگا، رپروندض

کنند وتی برخی درستی و بر پایه قانون رفتار دیگا بهدارد و در این دیان، برخی دادگاضای پروندض

گا یا کساان دارای نیرو را پذیرفته و خواسته  دادگاض نیز، خواساتِ دگندگان رشاوض یا رخنه دقام  
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درست نداشته  دگند یا اینکه از پایه به قانون و چارچوب داوری، مگاگیی نمود دیأمنها را در ر

توان از ادنیت قضایی سگن گفت دگند. بنابراین به شمار دادگاض دیو به ناروا دستور یا حکم دی

و روشان نیسات در این دو دساتنی، در چه گننام باید گفت ادنیت قضایی برقرار است. سوم    

ستناض گای رئیس دگا یا گفتهگای اعالم شادض دساتناض قضایی که گاض با بگشناده  منکه سایاسات  

گذاری یابد، دستاویز استواری برای ارزشاین دستناض نمود دی رشاد گای اقضاایی یا دینر دقام 

ی، گا در دستناض قضایادنیت قضاایی نیسات؛ چرا که به جهت نبودِ زنجیرض طوتی در پیوند دقام  

منها قانون اسااسی به   7۳گا بر پایه قانون ساچس حقِ تفسایر در دقام تمیز حق که اصال    دادگاض

گای رئیس دسااتناض قضااا و عملکرد گا و بگشاانادهکنند و گاض دیان دسااتوراتعملدادض، رفتار دی

گا بر پایه گا گمگوانی نیست. دتیل بنیادین نسبیت ادنیت قضایی، اختیاری است که دادگاضدادگاض

ابی قانون دارند که گم به منها اسااتقالل و صااالحدید قضااایی دادض و گم چهرض دوردی به ارزی 

 دگد.ادنیت قضایی شهروندان دی

ی و وتی در گر حال برجستن ،استای بیشاتر بر پایه ارزیابی دوردی و پروندض  ادنیت قضاایی 

زند؛ چرا که گم از جهت کمیت با گمه شهروندان پیوند دارد و گم از جهت ارزش من را کنار نمی

. گدف من نیز در پشتیبانی از حقوق کشدکیفیت گمه نهادگا و کسان را به زیرِ قانون و دادگری دی

گای عادی، پاسگنوکردن گمه اشگاو و نهادگا در گای دقرر در قانون اسااسای و قانون  و مزادی

تی ترین حوزض ادنی، ادنیت قضایی دهموبرابر قانون و برخورد برابر با شاهروندان، است. از گمین ر 

ادنیت قضااایی " در زیر عنوان داخلی اساات که طبق بند چهاردگم اصاال سااوم قانون اساااساای، 

شاادض  بینیپیشگای دوتت جمهوری اسااالدی ایران، ترین وظیفهیکی از برجساته عنوان به "عادالنه

چون  گای بنیادین دوتت، با تعبیرگایییکی از وظیفهعنوان به "ادنیت قضایی عادالنه"اسات. تعبیر  

گمراض شاادض اساات که نشااان  "اساااساایپیروی از قانون "و  "تساااوی"، "جانبهدین حقوق گمهأت"

 بودن.بودن، برابربودن، قانونیدگد ادنیت قضایی بر سه ویژگی استوار است: گمنانیدی

قانون  005توان از صدر اصل است. این وظیفه را دی قضااییه دار ادنیت قضاایی، قوض  وظیفه

فردی و  ان حقوقای است دستقل که پشتیبقوض قضاییه قوضاسااسای دانسات؛ بر پایه این اصل،    

 شااورایی و طوربه قضاااییهاجتماعی و دساائول تحقق بگشاایدن به عداتت اساات. در ایران، قوض 

رو کند؛ ازاینپیروی دی قضاااییهگایش از ننرش رئیس قوض کند و ساایاساات انتگابی عمل نمی



 010    ... یشهاند یاییپو ی؛مل یتو امن ییقضا یکارآمد

اساسی تکلیف کردض که دقام رگبری یک نفر دجتهد عادل و مگاض به ادور قضایی و ددیر و قانون

ددبر برای دسااتناض تعیین کند. عدل، مگاگی قضااایی، ددیریت درساات و تدبیر چهار ویژگی   

نه برای ددیریت این دستناض که برای قضاو  در این دستناض است.  قضااییه بنیادین رئیس قوض 

دگی تواند رسیناض قضایی نیروی قضاو  دارد و در برخی احکام قطعی دیازمنجاکه رئیس دست

دوبارض انجام دگد یا اینکه در برخی پروندض شاایساتنی احاته یا ستاندن پروندض از دادرس دارد؛   

 أسرترین ویژگی برای مغاز قانونمندی و دادگری از رعدل و سواد قضایی رئیس قوض قضایی، ب

 گرم قضاو  است.

 

 د کارآمدی قضایی و امنیت ملیب: پیون
نقش کارمددی قضااایی در کارمددی ادنیت دلی در گرو دانسااتن نقش دسااتناض قضااایی در یک 

حاکمیت سایاسای است. این کارمددی در گرو بررسی سه سنجه در طول گمدینر است: دعیارِ   

به  نی کهپردازد. دعیار کارکرد بیروگای درونی دسااتناض قضااایی دی کارکرد درونی که به سااازض

برموردن ادنیت قضااایی اشااارض دارد و دعیارِ کارکرد اسااتثنایی که دربارض واکنش به تهدیدگای   

 ادنیتی است.  

طی گزارشاای که نگسااتین دعیار از دیدِ بهداشاات و ادنیت درونی دسااتناض قضااایی اساات. 

گای دحاکم قضااایی در اردیبهشاات گا و مساایبدربارض دطلوبیت قضاااییهدعاونت راگبردی قوض 

گای گوناگون بررسی کردض گا را در حوزضگای دادسراگا و دادگاضه کردض اسات، مسیب ئارا 0۳۱1

گای دادساارا، ترین منها دربارض اسااتقالل قضااایی اساات. در این گزارش به مساایب که برجسااته

گای دیوان عاتی پرداخته شادض وتی ساگنی از مسیب  گای تجدیدنظر گای بدوی و دادگاضدادگاض

ر سعی د از:اند گای دادسارا دربارض استقالل قضایی عبار  کشاور به دیان نیاددض اسات. مسایب   

، گازدینهساااازدانی در برخی اعمال نفوذ بر قضاااا  توساااط عوادل درون ساااازدانی و برون

دجردان  تبعیض در برخورد با ؛پروندضجایی قضا  پیش از اتمام رسیدگی به هوانتقال یا جابنقل

ادی گای انتظفقدان بررسی دقیق دوارد طرح شکایت ؛گای سایاسی وابساته به برخی از دجموعه 

فقدان ادنیت جسمانی و روانی قضا   ؛گای انتظادیاز قضاا  و ساازکار پاالیش دقیق شکایت  

 گیری بیش ازسگت ؛گای دهم و قضا  شاغل در دناطق درزی کشورکنندض به پروندضرسایدگی 
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نادطلوب من بر استقالل فردی  تأثیر اندازض در ادور شگصی و خارا از وظایف شغلی قضا  و

بودن ادکان جرایم قضا  و فراگم خصاوو فقدان قوانین میین دادرسای دنساجم در    ؛قضاا  

وجود نهاادگاای دتعادد و دوازی نظار  بر قضاااا  و     ؛تفااسااایر دتعادد از قوانین پراکنادض   

 کردن تگلفا  قضا .یارسانه

ن گمچنی ساائل گفته شدض گای بدوی دربارض اساتقالل قضاایی افزون بر د  گای دادگاضمسایب 

دنیت ا نبودنفوذ بر قضا  و احساس گا و فشار افراد ذیگرایش سیاسی برخی از قضا  دادگاض

 تجدیدنظرگای گفته برای دادسرا و دادگاض در نزد دادگاضگای پیششاغلی منان است. گمه مسیب 

ی گای عاتگای استقالل قضایی در دیوانخورد. در این گزارش به مسیباساتان نیز به چشام دی  

وتی چنوننی اساااتقالل این دو دادگاض نیز از  ،کشااور و عداتت اداری پرداخته نشاادض اساات   

 گای دینر دور نیست.دادگاض

 شااهروندان و  رایدن ببودودین دعیار دربارض کارکرد بیرونی دسااتناض قضااا دربارض پناگناض 

برموردن نظم عمودی و عداتت برای منان اساات. دسااتناض قضااا گم در رویکرد فقهی و گم در  

نهادی دساتقل از قدر  سیاسی و در دقام پناگناض گمه  عنوان به رویکرد فردانروایان شاایساته،  

دض از عم»نمونه، شهروندان جدا از وابستنی دذگبی، نژادی، دلیت و دانند اینها بودض است؛ برای 

قدر  سایاسای، دخل و تصرفی در   عنوان به اصاول نظم دیرزا تقی خانی این بود که حکودت 

« خانه عرفی.قضااو  ادور حقوقی نکند خواض من دقام قضاایی، دحضار شرع باشد خواض دیوان   

ون یگا )نزدیک به پانزدض دیلگایی چون انباشت بیش از اندازض پروندض( عادل۳5۱: 0۳80)مددیت، 

 گا، نبودِ دصونیت و ادنیت شغلی براینبودن بیشتر دادگاضورودی پروندض در گر سال(، تگصصی

کاری منها، فساد گای اختصاصی، چندگاننی ضابطان دادگستری و دوازیدادرسان، وجود دادگاض

 اگشگای کگا و نهادگای قدر  و دانند اینها ازجمله زدینهپذیری از رسانهتأثیر ستانی،و رشاوض 

 جویی شهروندانداشت یا حس عداتتکارکرد بیرونی دساتناض قضاا در ایران است که بر چشم  

بر پایه گزارش گروض عداتت جهانی در از دید برموردگای جهانی، دنفی گذاشاته است.   تأثیر نیز

کشور و نمرض  00۳، در فهرست جهانی حاکمیت قانون، ایران رتبه گشتاد را در دیان 1507سال 

گای اصلی حاکمیت قانون را دارا شدض است. در این گزارش، نمرض ایران در شاخم 055 از 18

(، دوتت باز 0۳(، پایین بودن اندازض فساااد )1۳گای حکمرانی )به این شاارح اساات: دحدودیت
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(، عداتت 17(، نظم اجرایی )7۳(، نظم عمودی و ادنیت )۳5گای اساسی )(، حقوق و مزادی۳7)

 (worldjusticeproject, 2017: 92) (.10کیفری ) ( و عداتت01ددنی )

ساودین دعیار دربارض کارکرد اساتثنایی دساتناض قضا است. کارکرد درونی و کارکرد بیرونی    

مید؛ با سرزدینی پدید نمیراساتین نمود پیدا کنند، زدینه بروز تهدیدگای ادنیتی درون  طوربهاگر 

گای اجتماعی و اقتصاااادی یا ی از خاساااتناضاین حال بروز تهدیدگای ادنیتی درون سااارزدین

گای دینر، پیوند تنناتنگ با یک دسااتناض قضااایی کارمدد و ساااتم ندارد و در گر حال در زدینه

، چاتش بنیادین در ایران این گننامگا دمکن است، چنین تهدیدگایی بروز کنند. در ینهدزبرخی 

یابد یا باید بر اساااس گمان کارکردگای درونی و اسات که دساتناض قضاایی کارکرد ساودی دی    

ادی و بر ع طوربهبیرونی رفتار کند؟ اگر دسااتناض قضااایی در برابر تهدیدگای ادنیتی رد دادض،  

پایه یک رویه ثابت رفتار کند، دمکن اسات تهدیدگای ادنیتی از دیان نروند و چه بسا به جهت  

 یابی تهدیدگای ادنیتی فراگم شود و اگر در چنیننبودِ رویکرد قضاایی ساگتنیرانه، زدینه دنباته  

ی به رویکرد اساتثنایی دساتناض قضاایی دبنی بر سگتنیری و واکنش باشتاب به تهدیدگا    اقعدو

رفی و طتنها جانب ادنیت دوتت را گرفته که از بیباشاایم در این حال نیز دسااتناض قضااایی نه  

 دور شدض است. زدان از حقوق شهروندان و حقوق دوتتداری گمجانب

نمونه روز دربارض رویارویی دسااتناض قضااایی با تهدیدگای ادنیتی، رویکرد این دسااتناض در  

برابر فسااد و اخالل اقتصاادی اسات. برناده قضاایی برای رویارویی با فساد، گرچند بایستنی     

گای بگش قانونی و گای اقتصااادی و داتی دارد وتی با ساایاسااتدندکردن فعاتیتبرای ضااابطه

که بگش قانونی و اجرایی در راساتای رویارویی با فساد و به  اجرایی گماگنگ نیسات. درحاتی 

کند؛ بگش قضایی در راستای رویارویی با دفسد و به شیوض استثنایی عمل روش عادی رفتار دی

جای منکه رویارویی با فساااد و دفسااد گماگنگ باشااد تنها رویارویی با کند. در این دیان، بهدی

، تدبیرگای قضااایی برای شااناساااندن دفساادان در یک فساااد روازاینشااود؛ پینیری دیدفسااد 

تنها کارمدد نیست که گاگی پیاددگای دنفی من بیشتر است. به گمین دتیل باید سایساتمایتک نه  

بلکه باید گمه  ؛دشدساتناض قضاایی تنها به رویکرد کیفری و سگتینری در برابر فساد کوشا نبا  

ساااازی، گا و نهادگای قضاااایی را در مغاز به شااافافو ازجمله خود دقامنهادگای حاکمیتی 

ایی گای قضگای داتی و اقتصادی با گمه تواناییپاساگنونمودن و پینیری چنوننی سایاسات   
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وادار کند سچس به پینرد کیفری بکوشد. این گمان چشم اسفندیار سیاست قضایی کنونی است 

برگزیدض و درخواسات ناده رئیس دساتناض قضا نیز از    نگساتین گام عنوان به که واپساین گام را 

 گذار نگواگد بود.تأثیر گمین دریچه

، درخواسات ناده رئیس دساتناض قضاا برای برخورد با دفسدان به    ۱7در نیمه دوم تابساتان  

ادی و گای عگرفتن قانونگایی از من وابستنی با نادیدضپدید موردن سااختاری انجادید که بگش 

ناده، برای برخورد با دفساادان اقتصااادی این درخواساات ۱اساای دارد. در بند حتی قانون اساا

رسیدگی به جرایم دذکور در صور  وجود دالیل کافی  گاتمادی زدینهشادض که در  درخواسات 

به تشگیم دادسرا یا دادگاض حسب دورد قرار بازداشت دوقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم 

شود تبته در عمل و بر خالف قانون به پرشماری دیدض دیشود. چنین رویکردی اقطعی صادر دی

کردن من وتی رسمیت بگشیدن به قرار بازداشت دوقت به تشگیم دادسرا یا دادگاض و بلنددد 

گای منکه رساایدگی به برخی پروندضویژض به کیفری دوبرابر برای دتهم باشااد؛عنوان به توانددی

به درازا بیانجادد و بازداشت دوقت نیز به درازا کالن بزض اقتصاادی دمکن اسات چندین ساال    

شاادض، قابل اعتراض در دراجع دینر تر از این، این دقررض اساات که قرار گفتهبکشااد. خطرناک

پذیرد. این کنندض صااور  دینگواگد بود و گرگونه تغییری در قرار توسااط دادگاض رساایدگی 

یعنی دادگاض  ،تریاتعا گاای  دادگااض وچرای دادگااض انقالب بر  چونبگشااای بیرویکرد، برتری

 پذیر نیست. جدا از این، قطعیتتجدیدنظر و دیوان عاتی کشور است و با گیچ رویکردی توجیه

اعدام، دادن صاالحیت گساتردض به دادگاض انقالب اساات که صالحیتش    ضاوع احکام در غیر دو

استثنایی است و نیز پوشیدض و نارسابودن تعبیرگای فساد اقتصادی یا افساد فی االرض در قانون 

 بیانجادد.ای گستردض به داوری شگصی و سلیقه طوربهتواند که باز دی

ض گرفته بهر "جنگ اقتصادی"ز تعبیر ا قضااییه باید گفت که در درخواسات ناده رئیس قوض  

که این پذیر نیست. جدا از اینوتی سایاست جدید حتی با بستر جنگ اقتصادی نیز توجیه  ،شادض 

 والن اجراییئسااویه بگشاای از فعاالن اقتصااادی و نیز ناظران یا دساا  یک طوربهتواند ناده دی

 یان اقتصاادی در دستناض بگش بزرگی از دتصاد  خود پرگمان کند،گای در فعاتیتاقتصاادی را  

دارد. بنابراین وارونه قانون نهادگای نظادی را از رساایدگی کیفری دور ننه دیویژض به حاکمیتی

تواند به عداتتی نارسااا بیانجادد. از سااوی دینر،  که رویکردی برابر و فراگیر دارد؛ این ناده دی
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جنگ  "یا به تعبیر ناده، گای این درخواساات، در پی من اساات که در بحران اقتصااادی   دقررض

صاور  قاطع و با شاتاب بتواند وضاعیت نابهنجار اقتصادی کنونی را کنترل کند    به "اقتصاادی 

 "یجنگ اقتصاد "ای دانند وتی رویکرد راگبردی شاایساته من است که نباید تعبیرگای روزناده  

عادی  اسی و قانونگای بنیادگرفته از سوی قانون اسگای قضایی راض یابد تا چارچوببه سیاست

 رنگ نماید.را کم

 

 کارآمدی قضایی در میانه قانون و رویه: ج
گای کیفری از دوران قضاو  یک دادرس عمر قانونویژض به گادر نظام حقوقی ایران، عمر قانون

گای مزدایشای در حوزض کیفری سبب شدض که دستناض قضایی در برابر  کمتر شادض اسات. قانون  

گرایی نداشااته باشااد.  دارد، باور قانونگنوز به رساام مزدایش و خطا گام بردیقانوننذاری که 

گای گوناگونی شدض که گرچند بسیاری گای مزدایشی در ادور کیفری، سبب نوموریقانوننذاری

خود مزدودض کشااورگای دینر باشااند وتی از دید  خودیتواند بهگای قانونی دیاز این نوموری

 گای مزدایشی، بدون کارشناسیشوند. جدا از اینکه قانوننذاریپذیرفته نمیدادرسان، به مسانی 

سانجی سابب شادض تا دادرسان بهتر بتوانند نافردانی از قانون را    بایساته و بدون ریزبینی و نکته 

رگننی و گای فگای قانونی گویی بیرون از بایستهکلی بگشای از نوموری طوربهتوجیه کنند وتی 

دگند. در گرایی را بر نوگرایی برتری دیی، دادرسااان ساانت قعر چنین دوااجتماعی اساات و د

کردض و  بینیپیش 0۳۱1که قانون دجازا  اسالدی ای برجسته ضاوع دنباته برای نمونه به ساه دو 

 شود:رویه قضایی به منان واکنشی نشان ندادض است، بررسی دی

 

 مسئولیت کیفری دولت. 0

و  0۳۱1قانون دجازا  اسااالدی  01۳حقوقی دبتنی بر دادض ارکان دساائوتیت کیفری اشااگاو 

 دساائوتیتدر  01۳بگش تعزیرا ( اساات. طبق دادض  717)دادض ای قانون جرایم رایانه 0۱دادض 

 ئوتیتدسشگم حقیقی است و شگم حقوقی در صورتی دارای  دسئوتیتکیفری، اصال بر  

اسااتای دنافع من، درتکب جردی کیفری اساات که نمایندض قانونی شااگم حقوقی به نام یا در ر

ر اشگاو حقیقی درتکب جرم نیست. ب دسئوتیتکیفری اشگاو حقوقی دانع  دسئوتیتشود. 
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گای اشگاو قانون دجازا  اساالدی، دجازا  دوضوع این دادض )دجازا   15پایه تبصارض دادض  

ی که اعمال ئلاسااااشاااگاو حقوقی دوتتی یا عمودی غیردوتتی در د خصاااووحقوقی(، در 

گای بنیادین قانون دجازا  شاااود. این تبصااارض یکی از دگرگونیکنند، اعمال نمیمیت دیحاک

اسااات که حتی در دینر کشاااورگا نیز جای پایی ندارد. در دتن الیحه قانون  0۳۱1اساااالدی 

شدض بود که نهادگای دوتتی و عمودی غیردوتتی دسئوتیت  بینیپیشروشنی دجازا  اسالدی، به

دقررض بودض از این جهت  گای شااورای ننهبان به الیحه، گمینکی از خردضکیفری ندارند وتی ی

کیفری ندانستن نهادگای دوتتی و عمودی غیردوتتی برخالف اصل برابری عموم در  که دسائول 

برابر قانون اسات. بنابراین دجلس شورای اسالدی به ناگزیر دسئوتیت کیفری اشگاو حقوقی  

، پذیرفت. با این حال ،کنندی که اعمال حاکمیت دیئلاساارددوتتی و عمودی غیردوتتی را در غی

مورد که قانوننذار خواسته دسئوتیت کیفری دوتت این چاتش را نیز به دیان دی 15تبصارض دادض  

گا است که را به رسامیت بشناسد و تنها در بگش اعمال دجازا   غیردوتتیو نهادگای عمودی 

شاااوند. چنین پنداری، حاکمیتی از کیفر دعاف دی در ادور غیردوتتیدوتت و نهادگای عمودی 

شناختن نهادگای حاکمیتی در ایران است که روینردانی رویه قضایی  دسئولیک گام بلند برای 

 از من از گمان مغاز روشن بود.

رفتنی نه دعقول و نه پذی» شادن دوتت از بار دسائوتیت کیفری گفته شدض که  دربارض دساتثنی 

گای اشگاو حقوقی، تعقیب و دجازا  کند. به عالوض یکی از دجازا است که دوتت خود را 

گای دینری انحالل اسات که اعمال من با فلسافه استمرار حاکمیت دوتت دغایر است. دجازا   

سااسااه یا دمنوعیت از انجام دسااتقیم یا غیردسااتقیم یک یا چند فعاتیت ؤازقبیل تعطیل دوقت د

، سسا  عمودیؤبا طبع و وظیفه خطیر دوتت و دای یا دراقبت قضاایی شاگم حقوقی،   حرفه

، 0۳8۱)فرا اتلهی،  «بلکه با اعمال حاکمیت دوتت در تضاااد اساات.  ؛نه تنها سااازگاری ندارد

گای دوتتی به حساب گا و شرکت( باور ناروا در این دیان این اسات که دسائوتیت سازدان  170

 شناختن شرکت یا نهاد دوتتی ئولدسکه شود در حاتیپیکرض دوتت در دقام یک کل گذاشاته دی 

بودن کل دوتت ندارد. با این حال، قانوننذاری یک ادر حاکمیتی بودض و در  دسااائولپیوندی با 

دانستن خود از جهت کیفری بر  دسئولدسات دوتت اسات که از این حیث کمتر دوتتی در پی   

شاتن دسئوتیت کیفری  قانون دجازا  فرانساه، دوتت از دا  1-010مید؛ برای نمونه طبق دادض دی
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، دجازا  دوضوع این 0۳۱1قانون دجازا  اسالدی  15دساتثنی شادض اسات. طبق تبصرض دادض    

ی که اعمال حاکمیت ئلاسدر د غیردوتتیاشاگاو حقوقی دوتتی یا عمودی   خصاوو دادض، در 

تعریف نشدض وتی  "اعمال حاکمیت )به کسار اتف(  "شاود. در قانون تعبیر  کنند، اعمال نمیدی

که در انجام منها فقط در دسااات دوتت اند توان گفت اعمال حاکمیتی )به فتح اتف( اعماتیدی

توانند دتصدی من ادور اسات و اشاگاو حقوقی دینر و نیز اشاگاو حقیقی طبق قانون نمی   

باشاااند دنر به اجازض دوتت و به دوجب قانون وتی اعمال تصااادی ناظر به پرداختن به ادور یا 

ورزند دانند ه اشاااگاو حقیقی و حقوقی نیز به انجام من دبادر  دیاسااات کگایی فعااتیت 

 دعادال .

دسائوتیت کیفری برای نهادگای دوتتی و عمودی غیردوتتی، پیشانهاد ضمنی شورای ننهبان   

ری کیف دسئولاسات و نه دجلس شاورای اساالدی و نه رویه قضاایی در این زدینه گرایشی به     

که با گذشاات بیش از پنس سااال از قانون دجازا  اسااالدی دانسااتن این نهادگا ندارند؛ گمچنان

 نهموناز قانون مزدایشاای به قانون دائمی تبدیل شاادض اساات.( حتی یک   ۱7) که از بهار 0۳۱1

گای تعزیری بر ضاد دوتت به کیفرخواسات نیانجادیدض تا چه برسد که در   پروندض اتهادی در بزض

 یغیردوتتگا، نهادگای دوتتی یا عمودی از پروندض ی دادگاض گرفت. در بسیاریأاین زدینه سراغ ر

قانون دجازا  اسالدی،  015وتی باید دانست که بر پایه دادض  ،شوندبه پرداخت دیه دحکوم دی

در  غیردوتتیپرداخت دیه نیاز به دساائوتیت کیفری ندارد و اشااگاو حقوقی دوتتی و عمودی 

 کوشند و نه از درِ دسئوتیت کیفری.این راستا از درِ جبران خسار  به پرداخت دیه دی

 

 علت رفتار دیگریمسئولیت کیفری به .8
ال دطرح شدض و از گمین نظام دسئوتیت ناشی از فعل غیر، کمتر از دو دگه در نظام کیفری کادن

علت بودن دسئوتیت کیفری بهشادض اسات. بنابراین وارداتی   0۳۱1وارد قانون دجازا  اساالدی  

جهت اسات: یکی اینکه از نظام دسئوتیت ددنی وارد نظام دسئوتیت جزایی   رفتار دینری از دو

 ال وارد نظام حقوقی ایران شدض است.  و دینر اینکه از نظام حقوقی کادن

، دساائوتیت ناشاای از فعل غیر 0۳۱1در ایران تا پیش از تصااویب قانون دجازا  اسااالدی 

دعیاری به من صااور  بهبارض، گم دصااداقی دطرح بودض اساات؛ وتی این قانون به یکصااور  به
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دربارض  015به قرینه دادض  "رفتار دینریعلت به دسااائوتیات کیفری  "پرداختاه و گم باا تعبیر   

فراگیر، کیفری کردض و دیه را از دحدودض من بیرون  طوربهشارایط دسئوتیت کیفری، این نهاد را  

گای یه، دشاامول دجازا رفتار دینری جدا از پرداخت دعلت به کیفری دساائولکردض اساات. 

 وتی جایناض قانونی ندارد و ،تعزیری است. پس رویکرد دصداقی نناض دعقوتی به این نهاد است

 رفتار دینری در نظام حقوقیعلت به باید از دریچه رویکرد دعیاری به نهاد دسااائوتیت کیفری

 ایران پرداخت.

صاایر تق "و  "پذیرش دساائوتیت قانونی اعمال دینری "یعنی با دو دعیار  ،رویکرد دعیاری

اوتی نناگی نوعی و پیشااینی و دودی نناگی دوردی و پسااینی به  "دنجر به نتیجه رفتار دینری

بست ندبهم و گاض با ب رفتار دینری دارد. با این حال این رویکرد کادالًعلت به دسئوتیت کیفری

غیر از اطفال و دجانین که این دو دسته دسئوتیت کیفری ندارند، گیچ  دواجه اسات؛ برای نمونه 

اعمال دینری است.  دسائول توان یافت که در من قید شادض باشاد، کسای    دصاداق قانونی نمی 

دربارض دعیار دوم نیز درزی دیان تسابیب تقصایری و تقصیر دنجر به نتیجه رفتار دینری وجود   

تلفیقی را در نظر داشات که ضمن توجه به رویکرد دصداقی  ندارد. به گمین دتیل باید رویکرد 

شااود، رویکرد دعیاری نیز که با ال و نیز نظام دساائوتیت ددنی تحام دیکه در نظام کیفری کادن

 قانون دجازا  اسالدی دنطبق است، نیز ددنظر باشد. 011دادض 

 ار دینریرفتعلت به رویکرد تلفیقی، راگکار دنطقی و قانونی درک و اعمال دساائوتیت کیفری

علت هب در نظام قضاایی ایران اسات. بر اساس این رویکرد، اصل بر این است که دسئوتیت  ویژض به

شااود دنر اینکه سااه ضاالع دثلث اعمال من دوجود باشااد. اول رفتار دینری در پروندض اعمال نمی

یکی این  ،شااود. دوم اینکه دعیار قانونی تحامعنوان به 011شاادض در دادض بینیپیشدو دعیار  ،اینکه

دو دعیار بر دصااداق قانونی تطبیق دادض شااود. پس الزم اساات که دصااداق قانونی که گمان دواد  

در قبال  ،باشد. سوم اینکه پذیرانطباق 011ای داشاته باشد که با دو دعیار دادض  قانونی اسات دقررض 

اشد دعیار قانونی دعنادار ب ارتکاب جرم که پروندض قضاایی تشکیل شدض است، توسل به دصداق و 

هادگای شااود، اگر نرفتار دینری یک اسااتثنا تلقی دیعلت به وگرنه چون نهاد دساائوتیت کیفری

د. پس دو ضلع از رسدینر دانند تسابیب قابل تطبیق با پروندض باشاد، نوبت به نهاد اساتثنایی نمی   

یعنی دصااداق یا پروندض  ،یعنی دعیار و دصااداق قانونی و یک ضاالع قضااایی   ،این دثلث قانونی
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قضاایی اسات. با تحام این ساه ضلع در رویکرد تلفیقی، نظم الزم در رویه قضایی ایران در قبال    

 رفتار دینری برقرار خواگد شد.علت به گای درتبط با دسئوتیت کیفریپروندض

تا پایان  0۳۱1با بررساای مرای صااادرض از دادگاض تجدیدنظر اسااتان تهران از نیمه دوم سااال 

شاااود. دیدض نمی (.م.اانون دجازا  اساااالدی )قق 011اساااتناد به دادض  نهمون، حتی یک 0۳۱5

گای درتبط با کارگر و کارفردا اساات که مرای صااادرض گمچنان بر پایه دشااهورترین من، پروندض

( اساات. رتأثی یا اجتماع ساابب و دباشاار و دسائوتیت کیفری درصاادی )به دیزان قاعدض تسابیب  

اض دادض زیرا جاین ؛رویکردگای حقوقی نیز دمکن اسات بستری برای پراکندض رویه قضایی باشد 

دار نشااادض اسااات؛ برای نمونه گفته شااادض که ق.م.ا گنوز از جهت ادبیا  حقوقی جهت 011

ق.م.ا در پیش گرفته اساات اساااساااً یک دساائوتیت  011ادض رویکردی که قانوننذار ایران در د»

گمین  0۳5توان من را در این قلمرو قرار داد. برعکس، حکم دادض کیفری فعل غیر نیست و نمی

یافته( یک دسئوتیت کیفری ناشی از عمل دینری است بدون قانون )ساردساتنی جرم ساازدان   

( یا با 0۱5: 0۳۱5)جعفری، « ابقت دادض باشد.دط 011اینکه با شرایط دد نظر قانوننذار در دادض 

 ،شرط دسئوتیت نیابتی اشارض شدض استعنوان به ق.م.ا به تقصیر 011منکه در قسامت دوم دادض  

ال با وتی غاتباً این نوع دسااائوتیت در رویکرد دانشاااناگی فعلی به تبعیت از دنابع حقوق کادن

: 0۳۱۳نجبر، )ر« یافته دساائوتیت ددنیهشااکل توسااععنوان به دساائوتیت کیفری دبتنی بر خطر»

( یا بدون توجه به رکن روانی دبنی بر اینکه که دساائوتیت نیابتی دعطوف به عنصاار دادی  015

 «جرم و تعیین دسائوتیت اسات و در دقابل دسائوتیت بدون تقصایر ناظر به عنصر روانی جرم    

 ئولدسعنوان به عاقله»سالدی، شاود یا اینکه با تطبیق با حقوق ا ( یاد دی001: 0۳۱۳)عبداتلهی، 

گای دتفاو  دربارض ( این نناض085: 0۳۱0)دحمدی، « شااود.کیفری ناشاای از فعل غیر یاد دی

یناض واقعی گذار باشد و جاتأثیر تواند در رویه قضاییرفتار دینری دیعلت به دسئوتیت کیفری

 من را دبهم کند.

رفتار دینری یکی از بهترین نهادگای حقوق کادن ال برای دهار علت به دسااائوتیت کیفری

ه گای بازرگانی بزرگ است تا بگیران شرکتقدر  یابی کارفردایان، پیمانکاران عمدض و تصمیم

دگند در برابر نظام عداتت کیفری جهت من، عادالن و کارفردایان که ظاگر رفتار بزض را انجام دی

تواند سابب دسائوتیت کیفری ددیران دوتتی شود و   گساتردض دی  طوربهقرار ننیرند. گمین نهاد 
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ن از بنیادی طوربهبرای کنترل منها اساات وتی شاانفت منکه این نهاد ای نهاد شااایسااته و،رازاین

ساوی دساتناض قضایی پذیرفته نشدض است. شاید اگر بدانیم که این نهاد خود با برخی نهادگای   

رویکرد حقوق داناان در این زدیناه نیز بسااایاار پراکندض و     کیفری و فقهی تعاارض دارد و نیز 

 گراییناروشان اسات؛ بسای رویه قضاایی حق داشاته اسات که این نهاد را نچذیرد و به سانت       

 یکی ازعنوان به رفتار دینریعلت به خویش اداداه دگاد. با این حال نهاد دسااائوتیت کیفری  

گیران و کارفردایانی که از نیروی خود برای ترین نهادگای کیفری دهار قدر  تصاامیمبرجسااته

شاادن به گرایی، راگی برای درونگیرند در این گیرودار ساانتبزض عمدی یا غیرعمدی بهرض دی

 یابند.نظام حقوقی ایران نمی

 

 مسئولیت کیفری تارک فعل در جنایت .1

فراگیر درگیر دادگاض کند؛  طوربهتواند شاااهروندان ایرانی را گاایی نوین کاه دی  یکی از دقررض

کیفری دانستنِ کسی که به جهت ترک فعل، جنایت عمدی یا  دسئولجنایت ترک فعلی اسات.  

است که رویه قضایی در ای برجسته  اضوعشود؛ یکی از دوغیرعمدی به وی نسابت دادض دی 

ر در قانون باکه برای نگست ق.م.ا 1۱0و دادض  011برابر قانون ایساتادگی کردض اسات. دو دادض   

و گر دو با کودکان پیوند تنناتنگ دارند؛ جایناگی در رویه قضایی پنس سال اند بینی شادض پیش

گای که در نناض نگست، این دو دادض بر دصداقدرحاتیاند، گفته نیافتهنگست اجرای قانون پیش

دینری را رفتار علت به گای دساائوتیت کیفرییکی از ساانجه 011شااوند. دادض فراوان بار دی

ن گای ایداند که چاتشای بس بزرگ دربارض دصداق پذیرش قانونی دسائوتیت اعمال دینری دی 

دین گای من، دسئوتیت واتدعیار گسات وتی با رویکرد تطبیقی، قانونی و سنتی، یکی از دصداق 

جای دارد و به  011در برابر دادض  1۱0گاای ارتکاابی کودکاانشاااان اسااات. دادض    در برابر بزض

گای پردازد که نیاز به ننهداری دارند و یکی از دصاااداقدیدگی جانی و بدنی کساااانی دیبزض

 تنها رویه قضاییشاود؛ باز کودکان اسات. با این حال نه  ای که در این راساتا موردض دی برجساته 

گفته و دحور دادرسان به دو دقررض پیشبرای این دو دادض بنیاد ننرفته است تا بدانیم نناض جریان

شااماری در این راسااتا با این دو گای اننشااتچیساات؛ بلکه حتی پروندض 1۱0ویژض دادض  طوربه

 دربارض این قضاییهگای قضایی از ادارض حقوقی قوض شاود و نبودِ استعالم دادض ساازگاری دادض دی 
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گای دینر از گایی که از دوضوعبراننیز در کنار شامار فراوان پرساش  دو دادض پوشایدض و چاتش 

شاود؛ خود گواض بر این اسات که دادرسان و رویه قضایی گرایشی به کنار مددن با   ن ادارض دیای

 سان دور است؟این دو دادض ندارد. بدین حال چرا قانون از رویه بدین

ویژض دربارض وظیفه  طوربهو  1۱0به دادض  توان ساااه دتیل برای بی پروایی رویه قضااااییدی

دعمول نیاز به زدان  طوربهاز فرزندان مورد: نگست، گر دقررض خاو انناشتنِ ننهداری واتدین 

گای جنایت و از این بینی ترک فعل در گمه گونهدارد تا در رویه قضااایی اسااتوار شااود. پیش 

گای واردض به فرزندان، جانی داشات از دادرساان بر اینکه واتدین را در برابرِ مسیب  فراتر چشام 

اساات و روشاان اساات که چنین رویکرد قانونی نو،    0۳۱1گای قانون بشاامارند، از نوموری

منکه باید دانسات دیان پروندض قضایی و  ویژض به زودی در رویه قضاایی راگی بیابد. تواند بهنمی

دورد دطرح است وتی در بانی دوردبهی، بررسی و دیدضاوترویه قضاایی این فرق گسات که در   

 شااناساایجریان منها. بنابراین جریان دودی ننرش گروگی به مرای قضااایی سااچس شااناسااایی 

گا یا دکان و زدان منها گاای قضاااایی گم از جهت زدانی و گم از دید شااامار پروندض پرونادض 

 1۱0توان چشام داشت که باید به این زودی رویه قضایی دربارض دادض  گایی دارد که نمیبایساته 

رویه قضاایی بر پایه خواست دادرسان و گرایش منها به دوضوعی   ،گرفت. دوم اینکهشاکل دی 

واردض به فرزندان، گایشااود. اینکه واتدین در برابر مسایب از دید اجتماعی اسااتوار دی ضاروری 

دحور جادعه ایرانی گمگوانی جانی به شمار بروند، نه نیاز اجتماعی است و نه با فرگنگ واتدین

بننرند  1۱0که اگر نیک به دادض اند خود بگشاای از گمین واتدیندارد. در این دیان، دادرسااان 

ای برای جانی شاامردن واتدین گیرند و این خود بازدارندضخود نیز در رسااته جانیان جای دی

ننرش اخالقی، اجتماعی و حتی دذگبی به ترک فعل گمچنان ناروشاان و  ،اساات. سااوم اینکه

که  گراییداست بسی از ظاگردحوری و عینیتکه از عنوانش پیشاکنندض اسات. ترک فعل چنان  

گرایی اسااتوار اساات.  دحوری و ذگنیتفعل نماد من اساات، دور اساات و وارونه من، بر باطن 

گیرد که با قصاااد بد رگبری گای اخالقی جای دی، ترک فعل گننادی در درون گزارضروازاین

گای عمدی چهرض ضکلی در بزطوربهشااود که شااود. جنبه باطن دحوری ترک فعل ساابب دی 

گای غیرعمدی، دنر دربارض کسااانی که بر پایه شااغل یا پذیری داشااته باشااد و در بزضساارزنش

جایناض حساااس، ترک وظیفه از منها به اسااتناد تقصاایر گم پذیرفتنی نیساات، نه به جهت دبانی 
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دگی به رفتار بزض، چندان گای اجتماعی، ترک فعل برای شاااکلاخالقی که به جهت خاساااتناض

 پذیر نیست.نیرودند و توجیه

 

 در پیوند قانون و رویه کارآمدی قضاییهای بایسته د.
ازی ترین دستاویز برای کارمددسکارمددی قضایی در ایران در جایناض کنونی ادنیت دلی، برجسته

گمان برای پیکار با فساد اداری و داتی ادنیت دلی و پیرو من نظام جمهوری اساالدی اسات. بی  

نِ ساالری، زدودجایی من شایستههگای ناکارمدد و جابسازی ددیریتو گستردض، برطرف دندنظام

گااای خرد و کالن و از گمااه فراتر، کاااری در حوزض اختیااارگااا و تصااامیمتبعیض و دوازی

ون اکندندسازی اندازض پاسگنویی گر دقام و نهاد در برابر اندازض اختیار و قدر  منکه گمضابطه

دد تنها باید دستناض قضایی کارماند، گای کالن ادنیت دلی ایرانتهدیدگا و مسیبترین، برجساته 

در دیان باشاد. برپایه قانون اساسی جمهوری اسالدی ایران، گرم کارمددی بر پایه این سه گوشه  

ود: نگست، شبه برجستنی دیدض دی قضاییهگیرد که در گر سه گوشه، نقش قوض )ضلع( بنیاد دی

یح ویژض و تصر طوربهگا و در برابر قانون. برپایه قانون اساسی گمه نهادگا و دقام برابری گمنان

ر این د "قوانین"ر اند. تعبیصاد و گفتم دقام رگبری در برابر قوانین یکسااان شادض در اصاال یک 

ای گخوبی گویا است که رگبر و گمه شهروندان و نهادگا در برابر قانون اساسی و قانوناصل به

اند و گیچ استثنا و دصونیتی برای گیچ شدض از سوی دجلس شورای اسالدی برابرتصویبعادی 

گست  شود و این گمانکسی در کار نیست. با منکه رئیس دستناض قضا از سوی رگبر تعیین دی

 ،دقام رگبری و نهادی زیر من از اصل برابری پیروی کند در برابرتواند که دساتناض قضاایی نمی  

باید گفت این گمان گننادی است که در دستناض قضایی گمانند قوض دجریه، پیوند وتی در پاسخ 

دراتبی در دیان باشاد؛ در حاتی که در دساتناض قضایی، گمه دادرسان دارای استقالل و   سالساله  

یارای دساتوردادن یا به زیرکشیدن دادرسان نیست. گوشه  را اند و گیچ دقادی دصاونیت شاغلی  

گای فردی اساات. بر پایه قانون اساااساای، نه ادنیت دلی و   دلی و مزادی دوم، تراز دیان ادنیت

گای فردی دستاویزی برای گای فردی برتری دارد و نه مزادیدصالحت نظام سایاسی بر مزادی  

کی بر من نیافتن یناپذیری و برتریگرفتن ادنیت دلی خواگد بود. تشاااگیم این تفکیکنادیدض

ای ننهباان اسااات و در عمل و در پیکرض رخدادگا و  دینری در گاام قاانونناذاری باا شاااور    
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گای بیرونی بر گردن دسااتناض قضااایی اساات. اگر شااورای ننهبان به گر توجیهی جانب پروندض

اید که باند حکودت و ادنیت دلی را در قانوننذاری روا بدارد باز این دستناض قضایی و دادرسان

گای فردی را روا بدارند. پافشاری لی و مزادیبر پایه اصل نهم قانون اساسی، ترازدندی ادنیت د

برای  "خط حرکت اسالدی"در دقدده قانون اساسی و اشارض به  "پاساداری از حقوق دردم "بر 

با رویکرد قضاو  در صدر اسالم در راستایِ برابردانستن حاکم در برابر ویژض به دستناض قضایی

پردازد. از گرم کارمددی دستناض قضایی دیشاهروند عادی و دارا در برابر ندار به گمین گوشاه   

زدان از عداتت و نظم عمودی که اصل یکصد و پنجاض و ششم حتی به گوشه سوم، پاسداری گم

حقوق فردی و اجتماعی و عداتت، پافشاااری بیشااتری دارد. بودِ عداتت که چهرض فردی دارد و 

 "یکصااد و پنجاض و شااش، شااود تا بر پایه اصاال نظم عمودی که جنبه گمنانی دارد ساابب دی

 "حساان اجرای قوانین"گسااترش یابد،  "گای دشااروعحقوق عاده احیا شااود و عدل و مزادی

 "عزیرت"سچس  "تعقیب"برابر  طوربهپایندان شاود و دجردان بدون روی موردن به جایناض منها  

ب دناساقدام "تر از من و حتی پیش "حدود نسبت به منها اجرا شود."شاوند یا بر حسب دورد  

پررنگ به برقراری عداتت )گم از  طوربهدر نناض باشد. گمه اینها  "برای پیشنیری از وقوع جرم

دیاد دعنوی در دقاام بودِ حس عاداتت در نزد شاااهروندان و گم از دید واقعی در دقام تحقق    

 انجادد.گا( و نظم گمنانی دیدادگری در پروندض

گای درتبط با گریک از این سه به بایسته برپایه ساه گوشاه گرم کارمددی دساتناض قضاایی    

 شود:پرداخته دی

 

 پاسخگویی همگانی .0
صدر ان عنوبه با مغاز سادض بیسات و یکم، تالشای فراگیر برای پاساگنوکردن قوض قانوننذاری    

 قضاااییهگرم حاکمیت شاادض اساات تا گیچ نهاد و دقادی از این پس نتواند خود را در برابر قوض 

 گا پاسقانوننذاری تا پایان ساادض بیسااتم، گم در باورگا سااتودض و گم در رویهپاسااگنو نداند. 

داشاته شادض است. رویکردگای فلسفی و حقوقی نیز دربارض قانوننذار پروا کردض و گیچناض تی    

میت که گای حاکبایسته»گایی دانند سمت وی نبردض است. دیدگاضدسئوتیت ددنی و کیفری را به

ترین جلوض من است )از جهت اینکه در ادور حاکمیتی دسئوتیت و برجستهقانوننذاری نگستین 
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گانه )از این جهت که دحکوم گای جدادندی قوای سااهگیرد.(، بایسااتهکیفری و ددنی بنیاد نمی

اندازی دسااتناض قضااایی بر دسااتناض قانوننذاری اساات.(، طبیعت کار  کردن قانوننذار، دساات
یوند شود و پخود سابب زیان یا انجام بزض نمی خودیقانوننذاری بهقانوننذاری )به این دعنا که 

گای اقتصادی )به این دعنا که دسئوتیت ددنی یا کیفری قانوننذار علیت برقرار نیسات.(، بایسته 

حیت شود.( و صالشدن فعاتیت عادی قانوننذار دیای در این راستا و فلسسبب بار کالن بودجه
واند در تنادحدود و فراگیر دی طوربهوننذاری )بدین دعنا که قانوننذار فراگیر قانوننذار در قان

گای حقوقی ( برای گمه کشورگا و نظامpopelier, 2001, 71.(« )گا قانوننذاری کندگمه زدینه

دندی قانوننذار نباید به پاسگنویی وی بیانجادد این جایناض استوار را پدید موردض است که فرّض

ن نهاد یا شاگصای را پاساگنو ندانست و از وی گمه چیزگای بایسته و نیک را    تواوتی میا دی

 چشم داشت؟

سااچس طرح دساائوتیت دوتت در  در مغازض ساادض بیساات و یکم، دساائوتیت ددنی دوتت  

در رویکردگای دانشناگی زدینه بایسته برای پیش کشیدن دسئوتیت قانوننذار  "بزض دوتتی"برابر

گایی که دوتت به جادعه یا شاااهروندان زیان»م کرد. تا پیش از من، گایش را فراگدر برابر قانون
گای دانشااناگی، دوضااوعی در روابط رساااند گرچند علت زیان انجام بزض باشااد در بررساایدی

اتملل اساات نه یک پدیدض جرم شااناختی تا اینکه به تازگی و نزدیک به یک دگه، پدیدض بزض بین
 (friedrichs, 2015, 44. « )دوتتی پیش کشیدض شد

در دسااائوتیت ددنی، با منکه در رویکرد متمانی و رویکرد بسااایاری از کشاااورگای دینر، 

دادگاض قانون اسااسی فدرال با نقض قانون دغایر با قانون اساسی فدرال، قانوننذاری بد را دور  »

، 1555از سااال وتی در برابر رویکرد بلژیکی .« کند و باوری به دساائوتیت قانوننذار ندارد دی

قانوننذار بگشی از دوتت است، گمانند شهروندان »ای با این استدالل که دیوان تمیز در پروندض

.« گای قانونی اسااتدر زیر قانون اساااساای قرار دارد و خود دوضااوع حاکمیت قانون و دقررض 

(popelier, 2001, 81ر )ی به دحکودیت قانوننذار از جهت دسااائوتیت ددنی دادض اسااات.أ 

گای گای یک دوتت اساات که بسااته به بایسااتهمنکه قانوننذار، نهاد پیادض کنندض خواسااتهویژض هب

تواند به کند و در این دیان گمچون شااهروندان دیزدانی و دکانی گمانند یک انسااان رفتار دی

خطا زیانی برسااند یا حتی با مگاگی رفتاری کند که پیش از من با کیفر بازداشاته شدض است. در   
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که ندانکردض است؛ چگای کیفری رفتار دییاال  دتحدض مدریکا، قانوننذار کیفری پیرو سایاست ا

جمهوری از قانوننذاری برای پیکار با پدیدض بزگکاری ویژض به کار در ساادض بیسااتم، گر رئیس 

دورد ناچیز رویارویی با بزگکاری »گای وی گمگوانی داشاات دانند گرفته بود که با ساایاساات 

یافته در زدان در زدان میزنهاور، دورد ساارکوبنرانه در رویارویی با بزگکاری سااازدان نوجوانان

بار در گونه در رویارویی با شاااکار غیرقانونی در زدان رینان، دورد فاجعهکنادی، ننااض بدوی  
رویارویی با دشامنان سایاسای در زدان نیکسون و به گمین شیوض در زدان بوش پدر و کلینتون.    

ژض از بزض ای ویاتمللی، دوتتی در مدریکا نبودض که به جنگ پدیدضر در زدان جنگ بینبنابراین دن
( این نناض Nourse, 2004, 929.« )برنگاسته و در این راستا قانوننذاری را به کار ننرفته است

د. منچه نابودی باشتعبیری روبه "قانوننذار"به قانوننذار سبب شدض است تا در رویکردگای نو، 

کوشااند و گم خود منها و گم دسااتناض گساات، شااماری نمایندگان که در زدینه قانوننذاری دی

اساااساای جای دارد و گمانند گمه شااهروندان باید در برابر گای قانونقانوننذاری در زیر اصاال

قادی که بیانی از خرد کادل و د "قانوننذار "گایشااان پاسااگنو باشااند. بنابراین باید تعبیر قانون

 ض است، جای خود را به تعبیرگای دینری دگد که راستی ادر را نشان دگد.باشکو

گا یکی از راگکارگای بنیادین کارمددی قوض قضایی نویسیگا و دقررضنظار  بر قانوننذاری

تواند به گای خالف قانون اسااااسااای اسااات. این ویژگی دیگا یا دقررضدر رویارویی با قانون

و دجری بیانجادد تا بر پایه من، قانوننذار نتواند گر قانون  پااساااگنویی نهاادگاای قاانوننذار    

را برای اجرا وضااع کند. این ای خالف قانون اساااساای را بنذارد یا دوتت نتواند گر دصااوبه  

ری و کشااوری نیز راساات خواگد بود و در گر حال گمه  کوضااعیت برای گمه نهادگای تشاا 

توانند بنذارند دنر اینکه این نمیای بهگا گیچ قانون یا دصاااونهاادگای حاکمیتی و گمه دقام 

 ننرانی را داشته باشند که دادرسان با دستاویز قانون اساسی در برابر من خواگند ایستاد.

 

 های فردیتراز امنیت ملی و آزادی .8
گای فردی گفته به نظر گمسنگ اصوتی است که از گمه منچه قانون اسااسای در دفاع از مزادی  

 ،داردای دضشاند با این جدایی که ادنیت دلی پاسبانان شناختهدلی سگن گفتهاساتقالل و ادنیت  

 ویژض ندارد. طوربهگای فردی چنین پشتیبانی ادا مزادی
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کردض،  بینیپیشقانون اساااساای  گایی که گا را دنر به شاایوضتوان مزادیدر حاتت عادی نمی

دجموع بر چهار قسام اسات: نگسات ایجاد دحدودیت توسط خود    در گا دحدود کرد. این شایوض 

دوم قانون عادی  ؛(17ود سالح در مزادی برگزاری راگچیمایی )اصل نباصاول قانون اسااسی دانند   

گای قانون میین دادرسی دادگاض 051دانند بازرسای و ضابط دراسال  و دکاتما  تلفنی دثل دادض   

سوم  ؛قانون اسااسی صور  گرفته است  10ز اصال  که با تجوی 0۳78عمودی و انقالب دصاوب  

( و در برگزاری 11شرع یا دوازین اسالم دثل عدم اخالل به دبانی شرع در انتشار دطبوعا  )اصل 

رسااد، تعیین دحدودیت یا با شااورای ننهبان برای ( که در اینجا به نظر دی17گا )اصاال راگچیمایی

بودن مزادی داشااته باشااند که ها که نظر به دگلاجرای قانون اساااساای اساات یا با نظر اکثریت فق

 ادا در گر حال ،نشدضبینیگرچند تشاگیم اخالل به دبانی شرع دشوار و راگکار اجرایی من پیش 

از صااالحیت تشااگیم دراجعی دانند دقادا  قضااایی یا وزار  کشااور و نیروی انتظادی خارا 

ه دثال دراجع قضایی صاتح بعنوانبه هشدض در قانون اساسی کبینیچهارم دراجع صاتح پیش ؛اسات 

( و شااورای عاتی ادنیت دلی 11تشااگیم اخالل به حقوق عمودی در مزادی دطبوعا  )اصاال  

گای گا، انجمناحزاب، جمعیت توسط اصول استقالل، مزادی، وحد  دلی،درجع تشگیم نقض 

( گستند. گرچند 15)اصل  شدضگای دینی شناختهگای اسالدی یا اقلیتسایاسای و صنفی و انجمن  

جمهوری  یدوازین اسالدی و اساسقانون اسااسای تشگیم نقض    15رساد در اصال   به نظر دی

 گیرد.گای دینی باز برعهدض شورای ننهبان قرار دیتوسط احزاب و اقلیت اسالدی

حوزض  کوشد تا ایندی فردی،گای پشتیبان دستقیم حقوق و مزادیعنوان به دساتناض قضاایی  

راستی هبشود، تهدید نشود. دی ی حوزض قدر  سیاسی که با نهادگای گوناگونی پشتیبانیاز ساو 

ترین رساااتت دسااتناض ترازکردن حقوق حاکمیت و نظام ساایاساای و حقوق شااهروندان، بنیادی

 شود.دی قضایی است که اعتبار این دستناض بیشتر از گمین دریچه ارزیابی

 

 ستانیحق .1
 نتیدر پندارگای س وتی ،سودین کارکرد برجسته دستناض قضایی است ساتانی یا احقاق حق حق

به  ضاییهقفروگذاردن قوض شود. بساا تنها کارکرد دساتناض قضایی یاد دی  نگساتین و چه عنوان به

کم انناشاتن اگمیت من اساات؛  راساتی  به گا،کردن احقاق حق در پروندضاین کارکرد و برجساته 
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به ساااگن دینر، اگر بتوان گیرد. دی گفته جایدو کارکرد پیشحاال منکه این کارکرد در کنار  

کردن این نهاد تنها با تعبیرگایی نشان داد؛ گمان دشغول قضااییه راگی کس و ناراسات برای قوض  

قاطعیت در برخورد با  "، "دباارزض باا دجرداان    "، "اجرای عاداتات   "، "احقااق حق  "داانناد   

 نوکردنپاسگیعنی  ،شود تا کارکردگای کالن دینردی و دانند اینها است که سبب "شکنانقانون

 اسی دارند، به کنارض راندض شوند.سمت نظام سیگمنانی و تراز ادنیت و مزادی که گر دو روی به

عرف اساات. احقاق حق فردی و اوا رویارویی اندیشااه با رویه و قانون با  ،سااتانیحق کارکرد

نهادض شدض و گم در شریعت اسالم  قضاییهاجتماعی گم به تصریح در قانون اساسی بر عهدض قوض 

ادام علی نمود داشته است. ویژض به شدض و در درام داوری فردانروایان دسلمانروشنی سفارشبه

گای نو، ه خود را نیازدند قانونساتانی بیشتر از منک ، رویه قضاایی در ایران در برابر حق روازاین

حکودت و ویژض به گای کیفری نوین و رویکردگای ددرن در پاسااگنوکردن گمنانیساایاساات

داند. دسااتناض گای پیشااین دیاشااگاو حقوقی بداند، گمچنان خود را دتبسااته گذشااته و رویه

. بنابراین احقاق شاناساند دد دیمیک نهاد کارعنوان به قضاایی ایران نیز از گمین دریچه خود را 

در اسالم از صویژض به حق در دساتناض قضایی را باید دنباته راگی سنتی و دراز از ساتیان پیشین 

پاسخ به این پرسش روشن است که  ،روازایندانست که حتی گمراض با نوموری نیز نبودض است. 

توان از جای اشاااگاو، میا دیگا بهیافتن نهادگا و دقامگای جهان ادروز و قدر با دگرگونی

 ست؟دد دانمرا کار قضاییهرویکرد سنتی احقاق حق سگن گفت و بر پایه اجرای دوفق من، قوض 

 

 گیرینتیجه
موردن به قانون اساااساای جمهوری اسااالدی ایران و گم با تحام  کارمددی قضااایی گم با روی

بانی دقررا ، تراز دیان دیدضاند؛ بر پایه سااه ضاالعِ ضکشااورگایی که دارای نظام قضااایی کارمدد

 طوربهادنیت و مزادی و احقاق حق اساتوار اسات؛ وتی در نظام قضاایی ایران، این ساه گوشه     

تا ساگن از نظام قضایی کارمدد که بتواند به ادنیت دلی کارمدد بیانجادد،  اند روشان نمود نیافته 

دحوریت احقاق حق و اجرای با  قضاییهگای قانون اسااسای به وظایف قوض   به دیان مید. اشاارض 

اتت دستناض عدعنوان به دادن دستناض قضاییعداتت از یک سو و تالش ددیران قضایی در نشان

 گا و اتبتهدگد از سوی دینر و نیز تالش رسانهگا دیگا و بزگکاریکه پاساخ قاطع به ناگنجاری 
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نظم سابب شدض تا  داشات اجرای عداتت، حل اختالفا  و برقراری  باور شاهروندان در چشام  

رویکرد کمینه به کارمددی دساتناض قضایی در دیان باشد. به سگن دینر، اگر دستناض قضایی از  

عهدض حق سااتانی براید و بتواند احقاق حق نماید و شااهروندان را از این دیدگاض خشاانود کند،  

ست و نه که این تنها بگشای از کارمددی دساتناض قضایی ا  دارای کارمددی خواگد بود؛ درحاتی

 گمه من.

ل در پاساگنوکردن گمنان است که باید در سیر طوتی  کارمددی دساتناض قضاایی در اصا   

وان عنبه پاساگنوکردن، کارکرد خود را در گام نگست از ارکان حکودت بیاغازد؛ بدین دعنا که 

و  گاگا، دصوبهیک قوض دساتقل در کنار دو قوض دینر و برتر از گمه نهادگای حکودتی، تصامیم  

بانی کند؛ تا بتواند گمه نهادگای حاکمیتی خواض انتگابی باشاااند و خواض گا را دیدضگذاریدقررض

گای عادی پاسگنو کند. گرچند این رساتت در ظاگر انتصاابی، در برابر قانون اسااسی و قانون  

وتی باید دانست دستناض قضایی از جهت  ،پیشاینی بودض و بر عهدض شاورای ننهبان است   طوربه

سداشت قانون اساسی، این حق را دارد که از باب احقاق حقوق عاده که از دید قانون اساسی پا

گا، روند و خود قانون اساسی، پیمان دلی منها است، تصمیمدارندض راساتین کشاور به شامار دی   

گای گمه نهادگای حاکمیتی را با قانون اساااساای تطبیق دگد و برخی را که  گا و دصااوبهدقررض

یری را نیز از باب پاسگنویی پین سائلپذیر است، باطل کند و دینر دن اسااسی ابطال طرق قانو

 گیرد وکند تا گذارندگان من پاسااگنو باشااند. این گام خود دسااتناض قضااایی را گم در بر دی 

 ری و کشوری( در برابرکردن گمه نهادگای حاکمیتی )تشکگادی اسات برای پاسگنو راساتی  به

 پیمان دلی است.

یک نهاد بی طرف نه دتبسته ادنیت حکودت و ادنیت عنوان به م دوم، دساتناض قضایی در گا

ارد کدام ندگای فردی. گیچ ننرش یک سویه به گیچدلی اسات و نه شیفته حقوق بشر و مزادی 

گای فردی و ادنیت دلی بر پایه اصاال نهم و گمه کوشااش خود را در راسااتای ترازدندی مزادی

گر  شود وگیرد. این کارکرد به پاسگنویی دو سویه دلت و دوتت دیقانون اسااسای به کار دی  

کند. در اینجا، دو را در برابر گمدینر پایبند به پاسااداشاات حقوق دقرر در قانون اساااساای دی 

ادین سازی دوتت و دلت که عنصر بنیدستاویز برجسته برای یکچارچهعنوان به دساتناض قضاایی  

 رود.است به شمار دیدوتت(  -ادنیت دلی )ادنیت دلت
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در گام ساااوم برای احقاق حق و اجرای عداتت و برقراری نظم عمودی به پاساااگنوکردن 

ند و بیکوشااد. در این راسااتا، بزگکار کیفر دیاشااگاو حقیقی و حقوقی در برابر گمدینر دی

زنندگان نظم و ادنیت شااود. برگماندازی کردض اساات، دهار دیکساای که به حق دینری دساات

 شوند.تی به تی  دادرسی سچردض دیشوند و اخالتنران اقتصاد و ادور داار دیگرفت

گا و در این ساه گام رساتت بنیادین دستناض قضایی، پاسگنوکردن در برابر رفتارگا، تصمیم 

ت در دل پاسگنوکردننهادگای حاکمیتی است. سچس  پاسگنوکردنگا است که در مغاز دصوبه

گای فردی و ادنیت دلی زدان مزادیر دلت از جهت پاسااداشاات گمبرابر دوتت و دوتت در براب

شااهروندان و نیز اشااگاو حقوقی در برابر گمدینر اساات.  پاسااگنوکردناساات و سااوم گم 

یعنی پاسااگنویی دلت و دوتت در برابر  ،ترین بگشپاسااگنویی از دوتت یا حاکمیت به دهم

ی اکنون در نظام حقوقکه گم گم ساچس پاسگنویی اشگاو در برابر یکدینر، سه ضلعی است 

نمود  اشگاو پاسااگنوکردنایران نمود ندارد. به گمین دتیل کارکرد قضاایی بیشاتر در پیکرض   

ه شود. چرایی این ادر، وابسته بیافته و دو ضالع دینر گنوز در سایاست قضایی ایران دیدض نمی  

ه دحور و سنتی در گای گوناگونی اسات وتی شاید پیش از گمه، گمانا ننرش قضایی روی عادل

گای نو اساات. پویایی اندیشااه قضااایی پیوسااتنی تمام با فراگیرنمودن گا و مدوزضبرابر اندیشااه

که ای گام جانشین پایایی رویه قضایی شود. رویه قضاییبهپاساگنویی گمنانی دارد و باید گام 

گای گشی از رساتتتنها بر پندار اجرای عداتت و احقاق حق است، درحاتی باید بیادوزد، تنها ب

شاهروندان و اشاگاو حقوقی در برابر یکدینر است و برای    پاساگنوکردن دساتناض قضاایی   

اینکه کارمددی قضاایی به دسات مید و خود دستاویز استواری برای کارمددی ادنیت دلی باشد؛   

 باید اندیشه قضایی را فراتر ببنید تا رویه قضایی به پیروی از من دگرگون شود.
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