Journal of

Comparative Criminal Jurisprudence
www.jccj.ir
Volume 2, Issue 2, 2022

Indicators of Judicial Action in Iran's Criminal Justice System Based on
Jurisprudential Teachings


Zahra Akbari 1, Mohammad Ali Ardebili2, Mohammad Ashouri 3 , Nasrin Mehra 4
1. Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and
Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2. Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
(Corresponding Author)
3. Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and
Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4. Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT
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Reforming the structure of the judicial system by clarifying the criteria of
judicial action has been the concern of the majority of criminal justice systems
in recent decades. The meaning of judicial action criteria is the requirements
that judicial actors in general and criminal judges in particular must adhere to.
One of the most important sources in order to know the criteria of judicial
action is to refer to the foundations and doctrines of jurisprudence. The findings
from the descriptive-analytical study of the aforementioned criteria in the
current criminal justice system of Iran, relying on the foundations and teachings
of jurisprudence, show that: first; The criteria of judicial action (both positive
and negative), parallel to the difference in historical, political and religious
contexts in different legal systems, are different and a kind of relativity rules
over their examples. Secondly; Most of the examples of judicial action criteria
in legal texts and doctrines can be seen in the form of the need to respect the
rights of individuals (citizenship rights), the independence and impartiality of
the judicial authority. Thirdly; in the current criminal justice system of Iran, the
legislator, influenced by the principles and doctrines of jurisprudence, has
determined the aforementioned criteria on a case-by-case basis. Fourthly; The
Iranian legislator has taken steps to provide for the guarantee of execution in
case of violation of the standards of judicial action, which can be mentioned as
the most important law in this field, along with scattered laws, the law on
monitoring the behavior of judges. Despite what has been said, it seems that the
Iranian legislator has remained silent regarding the ambiguous aspects of the
indicators of judicial action and the results of not complying with them in the
implementation of fair proceedings.
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زهرا اکبری ،0محمدعلی اردبیلی ،*2محمد آشوری ،3نسرین مهرا

4

 .0دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .2استاد ،گروه حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسؤول)
 .3استاد ،گروه حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .4دانشیار ،گروه حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

چکیده

اطالعات مقاله
نوع مقاله :پژوهشی
صفحات10-33 :
اطالعات نویسنده مسؤول
کد ارکید0000-0001-2331-9125 :
تلفن+522022329851 :
ایمیلm-ardebili@sbu.ac.ir :

سابقه مقاله:
تاریخ دریافت2002/02/22 :
تاریخ ویرایش2002/01/21 :
تاریخ پذیرش2002/01/12 :
تاریخ انتشار0410/00/02 :
واژگان کلیدی:
استقالل

قضایی،

بیطرفی،

حقوق

شهروندی ،عدالت کیفری ،کنش قضایی.

اصالح ساختار دستگاه قضایی از طریق تبیین شاخصهای کنش قضایی ،با هدف برقراریِ دادرس ِ
ی
منصفانه ،دغدغه اکثریت نظامهای عدالت کیفری در دهههای اخیر بوده است .مقصود از
شاخصهای کنش قضایی ،الزاماتی است که بایستی کنشگران قضایی به طور عام و قضات
کیفری به طور خاص ،به آنها پایبند باشند .یکی از مهمترین منابع به منظور شناخت موردیِ
شاخصهای کنش قضایی ،مبانی و آموزههای فقهی است .یافتههای ناشی از مطالعه توصیفی -
تحلیلیِ شاخص های مزبور در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران با تکیه بر مبانی و آموزه های
فقهی نشان میدهد که اوالً؛ شاخصهای کنش قضایی (اعم از ایجابی و سلبی) ،به موازات تفاوت
زمینههای تاریخی ،سیاسی و مذهبی در نظامهای حقوقیِ مختلف ،متفاوت بوده و نوعی نسبیت بر
مصادیق آنها ،حکمفرما است .ثانیاً؛ عمدهی مصادیق شاخصهای کنش قضایی در متون و
آموزههای فقهی را میتوان در قالب لزوم رعایت حقوق اشخاص (حقوق شهروندی) ،استقالل و بی
طرفیِ مقام قضایی مشاهده نمود .ثالثاً؛ در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران ،قانونگذار ،متأثّر از
مبانی و آموزههای فقهی ،به تعیین موردیِ شاخصهای مزبور اقدام نموده است .رابعاً؛ قانونگذار
ایرانی به پیشبینیِ ضمانت اجرا نیز در قبال نقض شاخصهای کنش قضایی مبادرت ورزیده است
که در کنار قوانین پراکنده ،قانون نظارت بر رفتار قضات ،به عنوان مهمترین قانون در این زمینه،
قابل ذکر است .با وجود آنچه گفته شد ،به نظر میرسد قانونگذار ایرانی درخصوص جنبههای
ابهامانگیز شاخصهای کنش قضایی و نیز نتایج عدم رعایت آنها در اجرای دادرسی منصفانه،
سکوت اختیار نموده است.

خوانندگان این مجله ،اجازه توزیع ،ترکیب مجدد ،تغییر جزئی و کار روی حاضر به صورت غیرتجاری را دارند.
© تمامی حقوق انتشار این مقاله ،متعلق به نویسنده میباشد.
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مقدمه
اجرای صحیح عدالت قضاایی ،باه ساالمت دساتگاه قضاایی
بستگی دارد و سالمت این دستگاه ،معلول عوامل مختلفای از
جمله کنش مناسب و قانون مدارانهی قضات اسات .باه طاور
کلّی ،کنش قضاییِ قضاات باه عناوان افارادی دارای قادرت
وسیع کاه یکای از مهامتارین وااایف حااکمیتی را اِعماال
میکنند ،از اهمیات بااالیی برخاوردار اسات .وجاود کادهای
رفتاری 2یا شاخصهای کنش قضایی ،در شاکلگیاریِ رفتاار
قضات به عنوان بخشی از متصادیان قادرت ،نقشای مهام و
اساسی را ایفا نموده و ارزیابیِ این رفتارها را از جانب ماردم و
نمایندگان آنها ،امکانپذیر مایساازد .شااخصهاای کانش
قضایی همچنین تأثیری مستقیم بر تضمین اساتقالل ،ارتقاا
اثربخشیِ قضاایی و درساتكااری و پاا دساتیِ کنشاگران
قضایی دارند .شاخصهای مزبور ،حاوی موارد ایجابی و سلبی
است .تعیین موردیِ شاخصهای کنش قضایی ،از مقولههایی
است که تقریباً تمامی نظامهای حقوقی در گذشته و حال ،بار
آن تأکید داشته و دارند؛ چراکه در غیار ایان صاورت ،اعتمااد
مردم به دستگاه قضایی به طور عام و نظام عدالت کیفری باه
طور خاص ،مخدوش شده و این امر ،تهدیادی بارای فرآیناد
توسعه و مردمساالری خواهد بود .یکی از مرسومترین و شاید
کارآمدترین شیوهها بهمنظور تعیین موردیِ شاخصهای کنش
قضایی ،استفاده از مبانی و آموزههای فقهی اسات .قانونگاذار
ایرانی ،در دهههای اخیر سعی نماوده باا اساتفاده از مباانی و
آمااوزههااای گفتااه شااده ،ضاامن تعیااین مااوردی و صااریح
شاخصهای کنش قضایی در ساحت نظام عدالت کیفاری ،از
بروز تشتّت در این زمینه نیز جلوگیری نماید .باا وجاود آنچاه
گفته شد ،هنوز در مقوله تعیین ،تدوین و تصویب شاخصهای
کنش قضایی در ساحت نظام عدالت کیفاری ایاران ،مقاررات

 - 2مجموعه هنجارهایی كه امروزه با عناوینی چون قانون ،آئینناماه ،مقاررات
یا بخشنامه از سوی مراجع صالحیتدار ،برای رعایت همه یا بخشی از اعضاای
جامعه وضع و ابالغ میشوند ،كدهایی هستند كاه بارای بهنجارساازی رفتارهاا
پدید آمدهاند و بنابراین ،از یك نگاه میتوان هما آنهاا را زیار عناوان كادهای
رفتاری گنجانید (منفرد و جاللی فراهانی.)012 : 0320 ،

کلّی ،مجمل و پراکندهای به چشم مایخاورد کاه عاالوه بار
ایجاد معضالت در سطح نظام عادالت کیفاری ،موجاب باروز
مشکالتی نیز برای مراجعین ،کنشگران قضایی به طور عام و
قضات به طور خاص گردیده است .بر مبناای مجماوع آنچاه
گفته شاد و باا توجاه باه ضارورت تعیاین و تبیاین ماوردیِ
شاخصهای کانش قضاایی ،در پاژوهش پایشروی ،بار آن
شدیم تا با هدف واکاویِ شاخصهای مزبور در ساحت حقاوق
کیفری و باا اتّخااذ روش توصایفی  -تحلیلای ،باه تبیاین و
ارزیابیِ ضرورت ،انواع و ضمانت اجراهای شاخصهای مزباور
در نظام عدالت کیفریِ حال حاضر ایران با تکیه بار مباانی و
آموزههای فقهیِ مرتبط بپردازیم؛ بر این مبنا ،پرسش اصلی و
بنیادین پژوهش را میتوان اینگونه مطرح نمود که مهمتارین
شاخصهای کنش قضایی در نظام عدالت کیفریِ حال حاضر
ایران با درنظر گرفتن مبانی و آموزههای فقهی چیست؟
 -0مفهوم شاخصهای کنش قضایی
در یک نگاه کلّی ،توقع جامعاه از جایگااه منصاب قضاا بااال
است؛ اما شأن قضایی را نوع رفتار قضات ،مشخص مینماید.
نوع رفتار قاضی چاه در محکماه و چاه در بیارون از محایط
دادگاه ،مالک سنجش شأن قضایی میباشد .با تأکید بر ایان
مسأله که دستگاه قضایی ،سیستمی انسانمحور و ارادهمحاور
است و تصمیمگیری در آن ،مبتنی بر دانش ،ارزشها و فهام
درساات درکنااار عواماال روحاای و شخصاایتی اساات ،نقااش
شاااخصهااای رفتاااری ،باایش از پاایش آشااکار ماایگااردد.
شاخصهای کنش قضایی ،بایستههاا و الزامااتی هساتند کاه
راهنمای قضات در نحوه انجام تکالیف رسمی و مشارکت آنها
در طیف وسیعی از فعالیتهایشان بر مبنای اصول تعیین شده
در سیاستهای قوه قضاییه میباشند.
 -2ضرورت وجود شاخصهای کنش قضایی
موفقیت یك سازمان ،عمدتاً به رفتارهای كاركنان آن متكای
است؛ چراكه آنها ،اقدامات استراتژیك را به اجرا در میآورناد.
درخصوص دستگاه و منصب قضایی به طور خااص ،یکای از
قضات استرالیا در زمینه ضرورت تعیین شاخصهاای رفتااری
در حوزه فوق ،اینگونه ااهارنظر نموده است :تردیدی نیسات
که قضات باید براساس معیارهایی مشخص ،هام در داخال و
هم در خارج از دادگاه رفتار نمایندَ .اعمال اقتدارگرایاناه قابال

شاخصهای کنش قضایی در نظام عدالت کیفری ایران...

مالحظهای ،روزبهروز به قضات واگذار میشاودِ .اعماال ایان
اقتدار ،آثار چشمگیری بر زندگی و سرنوشت افرادی کاه نازد
قضات میآیند ،دارد .شهروندان نمیخواهند چنین اقتداری باه
فردی که درستکاری ،لیاقت وسایر شاخص هاای فاردی اش
مورد تردید است ،داده شود؛ لذا ضروری است که شاخصهای
رفتاری هم در داخل دادگاه و هام درخاارج از دادگااه ،وجاود
داشته باشد که در پاسخ به انتظارات شهروندان ،طراحی شاده
است (توماس.)7 :2103 ،
 -3انواع شاخصهای کنش قضایی
شاخصهاای رفتاار قضاایی را از یاک منظار مایتاوان باه
شاخصهای ایجابی و شاخصهای سلبی تقسیم نمود.
 -0-3شاخصهای ایجابی
مقصود از شاخصهای ایجابی ،رفتارهایی اسات كاه بایساتی
سرلوحه عمل قضات در امر قضاوت قرار گیرد .رعایت حقاوق
اشخاص (حقوق شاهروندی) ،اساتقالل مقاام قضاایی و نیاز
بیطرفی آن را مایتاوان در عاداد مهمتارین شااخصهاای
ایجابیِ کنش قضایی برشمرد .در مورد رعایت حقوق اشخاص
(باالخص حقوق شهروندی) ،مفاهیم و معیارهای این حقوق را
میتوان از مهمترین عوامال توساعه حقاوق کیفاریِ معاصار
قلمداد نمود که عاالوه بار انعکااس در اساناد باینالمللای و
منطقهای ،بر قوانین آیین دادرسی کیفری در سطح ملّای نیاز
تأثیرگذار بودهاند (رضوی و خزایی .)31 :0331 ،در ارتباا باا
اسااتقالل مقااام قضااایی ،بایسااتی گفاات کااه ایاان شاااخص،
پیششر حاکمیت قانون و تضمین بنیادینِ دادرسی منصفانه
است .در دولات مادرنِ مبتنای بار قاانون اساسای ،اساتقالل
دستگاه قضایی ریشه خود را از «نظریه تفکیک قوا» در یاک
نظام مبتنی بر نظارت و تعادلِ متقابل نهادهای حکاومتی باه
منظور جلوگیری از سو استفاده از قدرت اخاذ مایکناد .ایان
استقالل بدان معنا است که هم دستگاه قضایی (قوه قضااییه)
به عنوان یک نهاد و هم قضات به عنوان تصامیم گیرنادگان
پروندههای قضایی باید واایف و مسؤولیتهای خود را بادون
تأثیرپذیریِ منفی از قوای مجریه و مقننه و سایر عوامل فشار
انجام دهند (یاوری و تنگستانی .)034 :0323 ،به بیان دیگار،
استقالل قضاایی ،مشاتمل بار اساتقالل ساازمانی و نهاادیِ
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دستگاه قضایی 2و نیز استقالل در کارکرد قضاات باه منظاور
رسیدگی به پروندههای قضایی اسات (گریفیا-03 :0223 ،،
)00؛ بنابراین تحقق اساتقالل قضاایی از یاک ساو ،مساتلزم
تضمین استقالل ساختاریِ قوه قضاییه و از سوی دیگر ،ایجاد
سازوکارهایی برای تضمین استقالل فردی قضاات اسات .در
مورد استقالل فردی قضات ،سه شر حاداقلی بارای تحقاق
آن عبارتند از :امنیت شغلی ،امنیت مالی و اساتقالل ساازمانی
(شاهحیادری و همتای )33 :0321 ،و در نهایات درخصاوص
بیطرفیِ مقاام قضاایی ،یکای از مهمتارین جلاوههاای ایان
شاخص کنش قضایی ،رفتار قاضی محکمه در حین رسایدگی
است و بر این مبناا ،تماامی افعاال و کانشهاای مشاارالیه،
بایستی حاکی از رعایت شاخص مزبور بوده و جانابداری باه
سمت یکی از طارفین نداشاته باشاد .توضایح مطلاب اینکاه
قاضی همچون سایر شهروندان ،از حاق آزادی عقیاده ،آزادی
بیان و شرکت درتشکلها و گردهماییها برخوردار است؛ ولی
نباید با اِعمال این حقوق ،به گونهای رفتار کند که استقالل و
بیطرفی دستگاه قضایی مخدوش گردد؛ وی نباید به خانواده،
اجتماع یا سایر وابستگان خود اجازه دهد که به طور ناروا ،بار
کنش قضایی و قضاوتش تأثیر بگذارند .متصدی منصب قضا،
نباید این تصور را ایجاد کند یا به دیگاران اجاازه ایجااد ایان
تصور را بدهد که شخصی نزد وی ،چنان جایگااهی دارد کاه
قادر است در اجرای واایف قضایی ،به طور ناروا ،بر وی تأثیر
گااذارد .بااه بیااان ساااده ،فعالیااتهااای سیاساای ،اقتصااادی و
اجتماعی قاضی باید در چارچوبهای تعیین شده قرار گرفته و
عملکرد قضایی وی را تحت تأثیر قرار ندهد .بدیهی است کاه
تضاد منافع ااهری ،سبک رفتار قاضی در مساند قضاا و نیاز
معاشرتهای وی در درون و بیرون دادگاه ،سبب ایجاد حا
جانبداری یا تبعیض ناشی از عادم بایطرفای خواهاد شاد .از
مجموع آنچه درخصوص استقالل و بیطرفای مقاام قضاایی
گفته شد ،میتوان به این نتیجه رسید که بایطرفای ،اصاوالً
 - 2منظور این است که قوه قضائیه چون وجاه تضامین حقاوق و آزادیهاای
مردم و در مقام اجرای عدالت میباشد ،از لحاظ سازمانی و تشاکیالتی در قاوای
دیگر حل نشود و خارج از نظام ساختاری ،سازمانی و تشکیالتی سایر قاوا باشاد،
بهطوریکه واایف این قوه ،تحت شعاع نفوذ سایر قاوا و نهادهاای دیگار قارار
نگیرد( .جانی پور و همکاران.)3 : 0322 ،
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یک نگرش ذهنی میباشد که به سختی ،قابل ارزیابی اسات؛
در حالی که استقالل ،لزوماً نمود خارجی آن چیزی اسات کاه
به عنوان پیش زمینا آن نگارش ذهنای مطارح مایشاود و
بررسی عینی ارتبا میان طرفین دعوی و مقام قضایی اسات
(هانگلین و لورن .)233 :2113 ،
 -2-3شاخصهای سلبی
شاخصهای سلبی ،رفتارهای ممنوعه یا نهی شدهای است كه
منصوبین قضایی بایستی از آن پرهیز نمایند؛ به بیاان دیگار،
شاخصهای سلبی ،رفتارهایی هستند که افاراد در مناصاب و
موقعیتهای مختلف ،باید از انجام آنها خودداری نمایند؛ این
رفتارها با توجه به مشاغل و اهداف سازمانها باهم متفاوتناد.
بر مبنای آنچه درخصوص شاخصهای ایجابی گفته شد ،عدم
رعایت حقوق اشخاص (حقاوق شاهروندی) ،2عادم اساتقالل
مقام قضایی و نیز فقدان بیطرفای آن را مایتاوان در عاداد
مهمترین شاخصهای سلبیِ کنش قضایی برشمرد.
 -4نسبیت شاخصهای کنش قضایی
مککی در زمینه علت یکساان نباودن شااخصهاای رفتاار
قضاایی درکشااورهای مختلااف جهااان ،ایاانگونااه ااهااارنظر
مینماید :تفاوت شااخصهاای رفتاار قضاایی در نظاامهاای
قضایی ،ناشی از تفاوت زمینههای تاریخی ،سیاسی و ماذهبی
است که قضات در آن عمل میکنند؛ در این رابطه ،دیدگاههاا
در آمریکای شمالی در مورد آنچه سو رفتار قضایی را تشاکیل
میدهد ،ممکن است از دیادگاههاا درآفریقاا ،متفااوت باشاد
(مککی)7 :0223 ،؛ بنابراین پرواضح است که ما با گوناگونی
و نساابیت شاااخصهااا در ارتبااا بااا رفتارهااای قضااایی،
درکشورهای مختلف روبهرو باشیم؛ اما آنچه حائز اهمیت است
 - 2از حقوق شهروندی دو گونه تعریف موسع و مضیق به عمال آماده اسات؛
مفهوم موسع حقوق شاهروندی را مایتاوان حقاوق و آزادیهاای شاهروندان و
هرآنچه به آن مرتبط است ،دانست؛ ایان حقاوق ،مشاتمل بار حقاوق سیاسای،
اقتصادی ،مدنی و اجتماعی است (مؤذّن زادگان و محمد کوره پاز.)33 : 0323 ،
برخورداریِ فرد از حقوق شهروندی به معنای موسع کلمه را میتاوان مناو باه
زندگی وی در قلمرو خاص مکانی و جغرافیایی و همچنین رابطه میان او و واحد
سیاساای حاااکم دانساات (روشاان و همکاااران .)004 : 0323 ،منظااور از حقااوق
شهروندی در معنای مضیق ،بُعد اجتماعی آن و حقوق قضاییِ شاهروندان اسات؛
چنانکه در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقاوق شاهروندی مصاوب
 2323نیز در این معنا به کار رفته است.

اینکه بسیاری از شاخصهای مدون ،ماورد پاذیرش تماامیِ
نظامهای حقوقی دنیا است.
 -3شاخص های کنش قضایی از منظر آموزههای فقهی
همانگونه که گفته شاد ،شااخصهاای رفتااری ،آن دساته از
شاخصهای کنش قضاایی هساتند کاه راهنماای قضاات در
نحوه انجام تکالیف رسمی و مشارکت آنها در طیف وسایعی
از فعالیتهایشان بر مبنای اصول تعیین شده در سیاستهاای
قوه قضاییه میباشند؛ بدیهی است که این سیاستها ،خاود از
آموزههای معتبر فقهی اقتباس یافته است .اغلب شاخصهاای
رفتاریِ قضات نظیر لازوم رعایات حقاوق اشاخاص (حقاوق
شهروندی) و همچنین استقالل و بیطرفی قاضای ،در نظاام
حقوقی اسالم ،دارای سابقهای دیارین اسات؛ در ماورد لازوم
رعایت حقوق افراد اشخاص (حقوق شهروندی) بایستی گفات
که در نگاه اسالمی ،حقوق و تکالیف برای فارد ،باه صاورت
ممزوج و با هدف تعالی فرد و جامعه مدنظر قرار گرفته اسات
(قنبری )2 :0322 ،و قرآن کریم در کنار مباحا ،مرباو باه
ذات انسااان و معرفاای برخاای از حقااوق ذاتاای (یااا همااان
شهروندی) ،مطالبی درباره کرامت انسان نیز مطرح کرده است
(مؤمنااون04/؛ بقااره31/؛ اساارا  .)71/درخصااوص اسااتقالل
قضایی ،در فقه اسالمی ،مبحثی تحت عنوان «آداب القضاا »
وجود دارد و عالوه بر آیین دادرسی ،شامل رفتار قضاایی نیاز
میشاود .از نتاایج مهام عمال باه آداب یااد شاده ،تضامین
اسااتقالل قاضاای اساات (ساالیمیان و همکاااران.)04 :0322 ،
همچنین درخصوص لزوم بیطرفیِ قاضی ،فقها این شااخص
را نه به عنوان یک توصیه اخالقی ،بلکه به عنوان یک واجب
شرعی بیان نمودهاناد کاه عادم رعایات آن ،موجاب خاروج
دادرس از عدالت خواهد بود .روایت منصوب به حضرت علای
(ع) كه فرمودند« :مَن إبتلی بالقَضا فلیواسِ بینهُم فی االشارةِ و
النظرِ و فی المجل ِ»؛ یعنی هارك كاه عهاده دار قضااوت
میشود ،باید برای طرفین دعوا ،در اشاره كردن ،نگاه كردن و
جای دادن ،برابری كامل را رعایات كناد (فرحازادی:0327 ،
 ،)42در این زمینه کامالً گویا و فاقد ابهام است.

شاخصهای کنش قضایی در نظام عدالت کیفری ایران...

 -1شاخص هاای کانش قضاایی در نظاام عادالت کیفاریِ
ایران
قانونگذار در مااده  3قاانون آیاین دادرسای کیفاری مصاوب
 ،0322صراحتاً عنوان مینماید« :مراجع قضایی باید با بیطرفی
و استقالل کامل به اتهام انتسابی به اشخاص درکوتاهترین مهلت
ممکن ،رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که
باع ،ایجاد اختالل یا طاوالنی شادن فرآیناد دادرسای کیفاری
میشود ،جلوگیری کنند» .همچناین مقانن در مااده  7قاانون

مزبور ،بح ،لزوم رعایات حقاوق شاهروندی را توساط مقاام
قضایی و سایرین بیان نموده و اشعار میدارد« :درتمام مراحال
دادرسی کیفری ،رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام
بااه آزادی هااای مشااروع و حفااظ حقااوق شااهروندی مصااوب
 »0333/2/03از سوی تمام مقامات قضایی ،ضابطان دادگستری و
سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند ،الزامی اسات.
متخلّفان عالوه بر جبران خسارات وارده ،به مجازات مقرر در ماده
( )371قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
مصوب  0373/4/4محکوم می شوند ،مگر آنکه در ساایر قاوانین
مجازات شدیدتری مقرر شده باشد» .در مورد لزوم رعایت حقوق

شهروندی اشخاص بهمثابه یک شاخص برای کنش قضاایی،
تفاوتی كه در ماده  7قاانون آئاین دادرسای کیفاری مصاوب
 0322با مادة واحدة قانون مصوب  0333میتوان یافت ،ایان
است كه در مادة  ،7عالوه بر «كلی محاكم عمومی ،انقالب و
نظامی ،دادسراها و ضابطان قوة قضائیه» كه در ماادة واحاده
تكلیف رعایت حقوق متوجه آنها بود ،ساایر اشخاصای كاه در
فرآیند دادرسی كیفری (از جمله وكال و كارشناساان و غیاره)
دخالت دارند نیاز مكلّاف باه اجارای ایان حقاوق مایشاوند
(ساریخانی .)200 :0327 ،در ارتبا با استقالل قاضی ،عاالوه
بر ماده  3قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  0322که اشاره
شد ،در قانون اساسی جمهاوری اساالمی ایاران نیاز جایگااه
ویژهای برای قوه قضاییه بهمنظاور تضامین اساتقالل آن در
نظر گرفته شده است؛ به گوناهای کاه افازون بار تأکیاد بار
مستقل بودن قوه قضاییه ناشی از اصال تفکیاک قاوا (اصال
 ،)37در اصل  031نیز بر استقالل سازمانی و نهادی این قاوه
تأکید و تضمینهایی را نیز در این راستا پایش بینای و مقارر
نموده است (هاشمی .)371 :0332 ،عاالوه بار اصاول گفتاه
شده ،میتاوان باه اصاول ( 033درخصاوص نحاوه گازینش

اکبری و همکاران 92/

قضات عادل و شایسته) و ( 014درخصوص مصاونیت و عادم
نقل و انتقال قضات) نیاز اشااره نماود .درخصاوص شااخص
رفتاریِ بیطرفی نیز عالوه بر مااده  3قاانون آیاین دادرسای
کیفری مصوب  0322که اشاره شد ،به موجب اصل  3قاانون
اساسی« :دولت جمهوری اسالمی ایران مواّف است برای نیل به
اهداف مذکور در اصل دوم  ...همه امکانات خود را برای امور زیر
به کار برد - 2 ... :رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکاناات عادالناه
برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی -04 ...تأمین حقوق
همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای
همه و تساوی عموم در برابر قانون »...عالوه بر اینکاه ایجااد

امنیت قضایی عادالنه و تساوی عموم در برابار قاانون ،باه
روشنی داللت بر لزوم بیطرفی در دادرسی دارد ،رفع تبعایض
و حفظ کرامت انسانی را نیز میتوان از مباانی بایطرفای در
دادرسی دانست .عالوه بر قانون اساسی ،در قوانین عادی نیاز
عبارت خروج از بی طرفی ،منادرج در بناد  4مااده  07قاانون
نظارت بر رفتار قضات ( )0321را میتوان به عنوان تمهیادی
برای جلوگیری از خروج قاضای از بایطرفای شاامل فرآیناد
دادرسی ،صدور حكام و اجارا قلماداد نماود .در قاانون آیاین
دادرسی کیفری ( ،)0322قانونگذار باا بیاان کلیااتی از اصال
باایطرفاای در مااادتین  3و  22و همچنااین اعااالم قاعااده رد
دادرس در ماده  ،420ضرورت رعایت اصل بیطرفی را متذکّر
شده است؛ هرچناد باه نظار عادهای (محمادی و همکااران،
 )03 :0321به جنبههای ابهام انگیز اصل فوق و نتایج رعایت
و عدم رعایت آن در اجرای دادرسی عادالنه و تضمین حقاوق
طرفین ،اشارهای ننموده است.
 -7ضمانت اجرای نقض شاخصهای کنش قضایی
مدیریت قضایی در هر جامعهای ،باید چارچوبهای الزم برای
تضمین شاخصهای رفتاریِ قضات را ایجاد نماید؛ در غیر
این صورت ،به درستی به واایف خود عمل ننموده است .دو
ویژگی برجسته الزامآور بودن و نیز تضمین اجرا از جانب
دولت و حکومت ،قاعده حقوقی را از مجموعه قواعد اخالقی،
عرفی و مذهبی ممتاز میکند .درخصوص مفهوم ضمانت اجرا
گفته شده است« :هرگاه یک قانون را یکی از افراد جامعه نقض
کند ،قدرت عمومی برای حفظ نظم و حقوقی که ضمن نقض آن
قانون تباه شده ،عک العمل نشان میدهد این عک العمل را
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ضمانت اجرا گویند» (جعفری لنگرودی)31 :0322 ،؛ بنابراین
ضمانت اجرا عبارت است از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم
برای انجام دادن الزامات قانونی؛ به عبارت دیگر ،ضمانت اجرا
ابزاری است كه اجرای مؤثر قواعد حقوقی را تضمین مینماید
و از طرف قوای عمومی در جامعه ،بهكار گرفته میشود .دارا
بودن ضمانت اجرا ،مهمترین وجه متمایزکننده قواعد حقوقی
از سایر قواعد اجتماعی است .تعیین ضمانت اجرا به منظور
مقابله با نقض شاخصهای رفتاریِ قضات ،به گذشتهای
نهچندان دور باز میگردد؛ تا قبل از سال  0314شمسی،
علیرغم اینکه سازمان و تشکیالت مشخصی مانند اداره
نظارت ،برای رسیدگی به تخلّفات قضات درکشور موجود بود،
لیکن درخصوص نقض شاخصهای رفتاریِ قضات و ضمانت
اجرای آنها ،مقررات خاص و ویژهای وجود نداشته است؛
متعاقب آن ،قانون اصول تشکیالت عدلیه درسال 0322
هجری قمری به تصویب رسید که به طور مدون ،مقرراتی
برای رسیدگی به تخلّفات و نقض شاخصهای رفتاریِ
قضات ،پیشبینی نموده بود؛ در این راستا ،میتوان به مواد
 072و  031این قانون اشاره نمود؛ همچنین ماده  233قانون
مجازات عمومی ،مقرراتی برای برخورد قانونی با قضات تعیین
نمود که دارای نواقص فراوانی بوده است؛ تا اینکه نظامنامه
راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین
مجازات آنها در  03اسفند  0314به تصویب هیأت وقت
وزیران رسید (کاامزاده .)2 :0332 ،قانون انتخابات ریاست
جمهوری اسالمی ایران مصوب  ،0314/4/3یكی از اولین
قاوانینی اسات كه پ از انقالب اسالمی به تصویب رسیده
و در ماده  ،40تبصرة  2ماده  47و ماده  37آن ،مواردی از
تخلّفات دادستان یا نمایندة وی را مورد توجه قرار داده است
كه حسب مورد ،به مجاازات انتظاامی كسر حقوق تا یكسوم
از یك ماه تا شش ماه و به حكم مراجع صالحه محكوم
میشوند .در ماده  32قانون همهپرسی درجمهوری اساالمی
ایاران مصاوب  ،0313/4/4باه تأسی از قانون انتخابات
ریاست جمهوری اسالمی ایران ،به تخلفات دادستان یا
نمایناده او اشااره گردید؛ با این تفاوت كه در قانون
همهپرسی درجمهوری اسالمی ایران ،از عبارت جرم و
تأدیاب و تعزیر سخن گفته شده است و لذا این شبهه ایجاد

میشود كه شاید این مجازات ،عنوان كیفری داشته باشد؛ با
مداقه در روحِ قانون مورد تصویب ،به نظر میرساد منظاور از
ایان نحاوة نگاارش ،صرفاً تنبیهات اداری و انتظامی است.
بر اساس تبصره  2ماده واحدة طرح انتخااب وكیال توساط
اصاحاب دعاوا مصاوب 0371/7/00مجماع تشخیص
مصلحت نظام ،چنانچه بناا باه تشاخیص دیاوانعاالی
كشاور ،محكمهای حق وكیل گرفتن را از متهم سلب نماید
(نقض حقوق شهروندی) ،حكم صادره ،فاقد اعتبار قانونی
است و بارای بار اول ،موجب مجازات انتظامی درجاه  3و
بارای مرتباه دوم ،موجاب انفصاال از شاغل قضاایی
مایشاود .الزم اسات یاادآوری شاود كاه در قاانون آیاین
دادرسای كیفاری اصاالحی مصاوب  0324/13/24برابر
تبصرة مادة  021آن نیز در صورت سلب حاق هماراه داشاتن
وكیال ،قاضای باه مجازات انتظامی درجه  3محكوم میگردد
و چنانچه این حق به ماتّهم تفهایم نگاردد ،مجاازات
انتظامی درجه  3در انتظار او است .عالوه بر آنچه گفته شد،
مادة  31قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق
ماوادی باه آن مصاوب  0371مجمع تشخیص مصلحت
نظام با اصالحات و الحاقات ماورخ  0332/3/2نیز از دیگار
قاوانین ماورد اشاره است كه مقرر نموده« :دادگاه مكلّف است
مشخصات دقیق اموال مصادره شاده را دقیقااً در حكم یا درحكم
اصالحی قیاد نمایاد ،تخلّاف از مقاررات ماذكور ،موجاب تعقیاب
انتظاامی و محكومیت از درج  4به باال میگردد» .النهایه قوه

قضاییه ،الیحه تشکیالت دادسرا و دادگاه عالی و نظارت
انتظامی بر رفتار قضاییِ قضات را تهیه و توسط دولت طی
نامه شماره  43234/002332مورخ  ،0332/3/23تقدیم
مجل شورای اسالمی نمود ،نهایتاً پ از بررسیهای انجام
گرفته ،درتاریخ  ،0321/17/07الیحه تقدیمیِ دولت تحت
عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات تصویب و در تاریخ
 0321/7/27به تأیید شورای نگهبان رسید و طی نامه شماره
 413/43331مورخ  0321/3/7مجل شورای اسالمی به
دولت (رئی جمهور) جهت ابالغ ،ارسال و متعاقب آن،
ریاست جمهوری ،طی نامه شماره  031430مورخ
 ،0321/3/03قانون مصوب فوق را جهت اجرا ،ابالغ ،تا
تشریفات درج و انتشارآن در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی

شاخصهای کنش قضایی در نظام عدالت کیفری ایران...

ایران انجام و با انقضای مهلت  03روز پ
آن رسماً عملی گردد.

ازانتشار ،اجرای

نتیجهگیری
کنش قضاییِ قضات به عنوان افرادی دارای قدرت وسیع که
یکی از مهمترین واایف حاکمیتی را اِعمال میکنند ،از
اهمیت باالیی برخوردار است .تردیدی نیست که کنش
قضات ،بایستی بر مبنای شاخصهای معین باشد.
شاخصهای کنش قضایی ،بایستهها و الزاماتی هستند که
راهنمای قضات در نحوه انجام تکالیف رسمی و مشارکت آنها
در طیف وسیعی از فعالیتهایشان بر مبنای اصول تعیین شده
در سیاستهای قوه قضاییه میباشند .این شاخصها (اعم از
ایجابی و سلبی) ،درکشورهای مختلف جهان ،یکسان نبوده و
متناسب با زمینههای تاریخی ،سیاسی و مذهبیای هستند که
قضات در آن عمل میکنند .تعیین موردیِ شاخصهای کنش
قضایی ،از مقولههایی است که تقریباً تمامیِ نظامهای حقوقی
(در گذشته و حال) ،بر آن تأکید داشته و دارند .یکی از
مرسومترین شیوهها در این راستا ،استفاده از مبانی و
آموزههای فقهی است که مراجعه به آنها ،لزوم رعایت حقوق
اشخاص (حقوق شهروندی) ،استقالل و بیطرفیِ مقام قضایی
را به عنوان عمدهترین مصادیق شاخصهای کنش قضایی از
منظر نظام کیفریِ اسالم نشان میدهد .قانونگذار ایرانی ،در
دهههای اخیر سعی نموده با استفاده از مبانی و آموزههای
فقهی ،ضمن تعیین موردی و صریح شاخصهای کنش
قضایی در ساحت نظام عدالت کیفری ،از بروز تشتّت در این
زمینه نیز جلوگیری نماید .الزام به لزوم رعایت حقوق
شهروندی اشخاص در ماده واحده قانون احترام به آزادیهای
مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب  0333و ماده 7
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  0322و تأکید بر
بیطرفی و استقالل مقام قضایی حسب مورد در اصول ،3
 033 ،031 ،37و  014قانون اساسی ،مادتین  23، 7و 420
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  0322و نیز بند  4ماده
 07قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  0321بخشی از
تالشهای قانونگذار کیفریِ ایران در این راستا است.
قانونگذار ایرانی عالوه بر تأکید بر لزوم رعایت شاخصهای
کنش قضایی در ساحت نظام عدالت کیفری ،به پیشبینیِ
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ضمانت اجرا نیز در قبال نقض شاخصهای مزبور مبادرت
ورزیده است که در کنار قوانین پراکنده ،قانون نظارت بر رفتار
قضات ،به عنوان مهمترین قانون در این زمینه ،قابل ذکر
است .با وجود آنچه گفته شد ،به نظر میرسد قانونگذار ایرانی
به به جنبههای ابهام انگیز شاخص های کنش قضایی و نیز
نتایج عدم رعایت آنها در اجرای دادرسی منصفانه اشارهای
ننموده است و بهدلیل اجمال گویی و عدم شفافیت در قوانین
اشاره شده ،این قوانین ،ازمسیر عدالت فاصله گرفته و اهداف
عالیه مورد نظر را تأمین نمینمایند .با عنایت به آنچه گفته
شد ،پیشنهاد میگردد که اوالً شاخصهای کنش قضایی (اعم
از سلبی و ایجابی) و نیز چارچوبهای آنها ،به طور مفصل و
شفاف از جانب قانونگذر تشریح شود .ثانیاً آثار و تبعات نقض
این شاخصها نیز هریک به طور موردی ،تبیین و وضع
گردند؛ چراکه اینگونه تبیین مسائل ،انطباق بیشتری با مبانی
و آموزههای فقهی دارد.
مالحظات اخالقی :در پژوهش انجام شده ،حفظ اصالت متون
و امانتداری در نقل گفتار ،به عنوان مهمترین بایستههای
اخالقی ،مورد نظر نویسندگان بوده است.
تعارض منافع :در پژوهش انجام شده ،هیچگونه تعارض
منافعی وجود ندارد.
سهم نویسندگان :در این پژوهش ،نویسنده دوم به عنوان
نویسنده مسؤول ،نویسنده نخست به عنوان همکار اصلی و
نویسندگان سوم و چهارم نیز ناار تحقیق میباشند.
تشکر و قدردانی :نویسندگان از همه بزرگوارانی که در
ویرایش ادبی و نگارشی و همچنین صفحه آراییِ این مقاله
پژوهشی ،همیاری و راهنمایی داشتند ،نهایت قدردانی و
امتنان را دارند.
تأمین اعتبار پژوهش :این پژوهش بدون تأمین یا تخصیص
اعتبار مالی انجام گرفته است.
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