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 ییقضا نظام در یفریک محاکم با یحقوق محاکم در عدالت یاجرا قیتطب

 رانیا

  1یرحمان اکرم

 دهیچک

 حقوق نیتضم مدار بر اصوال ،ییقضا امنظ در عدالت تحقق یها شاخصه

 یدادرس نییآ یراهبرد اصول از یکی که تناظر، اصل. دارد قرار ،یدعو اصحاب

 از کی هر نکهیا از است عبارت است، یحقوق یها یدادرس در مخصوصا

 دادن قرار مناقشه مورد امکان و فرصت نکهیا بر عالوه دیبا یدعو اصحاب

 ادعاها، طرح امکان و فرصت دیبا باشد، داشته را بیقر استدالالت و ادله ادعاها،

 صورت به یفریک امور در اصل نیا. باشد داشته زین را خود استدالالت و ادله

 یبرا است یا نهیزم که الذکر فوق اصل یاجرا است، کرده بروز اتهام میتفه

 یگرید اصول تحقق مستلزم عادالنه، یدادرس نظام به یابیدست و قانون تیحاکم

 ی ثمره. میکن یم ادی ییقضا عدالت یها شاخصه عنوان به آن از ما که است

 امور در متهم خصوصا ،یدعو اصحاب حقوق نیتضم اصول نیا یاجرا یعمل

 است، مخاطره معرض در که آنچه یفریک محاکمات در که چرا. است یفریک

 یب اءیاش و اموال از تر یاتیح و تر مهم یبس که است یآدم تیشخص و جان

 .ردیگ یم قرار( یفریرکیغ) یحقوق یها یدادرس موضوع که است، یجان

                                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تبریز.- 1
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 نیقوان در الذکر فوق اصول از کی هر گاهیجا شناخت پژوهش نیا از هدف

 یحد چه تا کشور یحقوق نظام بر حاکم نیقوان که یمعن نیبد. است موضوعه

 در ییها ینارسائ چه انایاح و کند نیتضم را مذکور اصول حکومت است توانسته

 .دارد وجود خصوص نیا

 ،یفریک یدادرس نییآ عادالنه، یدادرس اصول ،ییقضا عدالت :یدیکل کلمات

 ی.مدن یدادرس نییآ

 

 مقدمه  - 1

 ،ییقضا عدالت نیتضم اصول تحقق رانیا یحقوق محاکم در«  عدالت»  یبررس

 :است عمده ی مؤلفه دو بر یمبتن

 که ،یقانون ی جنبه یگرید و رسداد یروان و یشخص رگذاریتأث عوامل یکی

 ارائه را رانهیشگیپ یراهکارها نیهمچن و فوق اصول از تخلف یاجرا ضمانت

 .است کرده

 و نفس قدرت در شهیر ردیگ یم قرار مطالعه مورد اول ی مؤلفه لیذ که آنچه

 مقاله نیا در. است خارج قیتحق نیا موضوع از که دارد، یقاض تیترب ی نحوه

 ی موضوعه نیقوان در را ییقضا عدالت یها شاخصه ای اصول گاهیجا یستیبا

 تا ییقضا نظام که داد میخواه پاسخ پرسش نیا به قتیحق در و شناخته یکنون

 نییآ قانون باالخص مقررات و نیقوان قالب در است توانسته یحدود چه

 نیا در ییها یکاست چه انایاح و کند نیتضم را اصول نیا تحقق دیجد یدادرس

 .دارد وجود نهیزم

 در عدالت یساز لیتسه یچگونگ به راجع که میدار آن بر یسع مقاله نیا در ما

 .میده خرج به را یشتریب پژوهش و مطالعه یفریک و یحقوق محاکم
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 عدالت» مفهوم بررسی قضایی، عدالت تأمین عملی راهکارهای بررسی از قبل

. رسد می نظر به یضرور ایران، در قضاوتی سازمان بررسی سپس و «قضایی

 به و نیستند حصری «مقدمه» از پس شده بررسی عملی کارهای راه است بدیهی

 تأمین در موثری عملی تأثیرات تواند می آنها به توجه که مهمی مصادیق عنوان

 .اند شده بررسی باشد، داشته قضایی عدالت

 :کرد ذکر توان یم شرح نیبد را یادرس نییآ یراهبرد اصول

 .یدگیرس در یقاض یطرف یب و لاستقال( 1

 و یدعو اصحاب یبرا یحقوق ی مشاوره نهاد ای و لیوک به یدسترس لیتسه( 2

 .یدگیرس بودن یترافع

 .یدعاو به یدگیرس بودن یعلن اصل تیرعا( 3

 .یدگیرس بودن یا درجه دو( 4

 .یفریک یدعاو یبرخ در منصفه أتیه لیتشک لزوم( ۵

 .یاودع به یدگیرس در یقاض تعدد( ۶

 یدگیرس فاتیتشر تیرعا و( یحقوق یها یدگیرس در)تناظر اصل( 7

 :داد میخواه قرار یبررس مورد بخش دو در را فوق اصول

 یقاض به مربوط اصول( 1

 یدادرس عتیطب به مرتبط اصول( 2

 

 ییقضا عدالت – 2

 عدالت – 1 – 2

 نباید را شما البته»: است نموده امر خداوند که است حد آن تا عدالت اهمیت

 به عدل که کنید عدالت روید، بیرون عدل ازطریق که بدارد آن بر گروهی عداوت

 (.8 مائده) است( عمل هر از) تر نزدیک تقوی
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 و محتوی ی درباره دارد، وجود «عدالت» قداست و اهمیت بر که نظری اتفاق

 می آن بیم و است آن بودن نسبی عدالت، اجرای مهم مانع. ندارد وجود آن معیار

 استفاده سوء مورد یا منجرشود نظمی بی به عدالت شناخت در اختالف که رود

 ازعدل را ستم غریزی طور به که است حیوانی انسان گوید می ارسطو. قرارگیرد

 را مفاهیم از خیلی که چرا باشد، دشوار آن تعریف که هرچند دهد، می تشخیص

 رفتاری از عبارت عدالت» :است گفته راسل برتراند. کنیم تعریف توانیم نمی

 «کند می ناراضی جامعه آن در را مردم ترین کم شود اجرا اگر که است

 در ما قضات اکثر که چیزی آن» که شده گفته همچنین(.11ص ،1378 کاتوزیان،)

. دارند وجدان همه واال ندارند، را هنر آن است، علمی نقص دارند، نقص آن

 «باشد هم عدالت پاسدار باید بلکه د،باش قانون مجری باید تنها نه قاضی

 آن بر حاکم و قانون از فراتر عدالت نظر این طبق(. 12ص ،1387 کاتوزیان،)

 و مجمل کلیات با آن محتوای تعریف یا و عدالت محتوای نبودن روشن. است

 قضائی مرج و هرج به آن امثال و همگانی درک انصاف، وجدانی معیار غیردقیق

 و دقیق باید قضاوت معیارهای و است قانون حقوق، منبع ینتر مهم. انجامد می

 از منظور نوشتار این در بنابراین باشد، مدون و غیرمجمل ممکن حد تا و روشن

 همان به است، قضاوت مقام در حقوق منابع و حقوق دقیق اجرای قضایی عدالت

. است مندرج دادرسی آیین و ماهوی مقررات سایر و اساسی قانون در که ترتیبی

 قضاوتی سازمان اجمالی شناخت قضایی، عدالت تأمین راهکارهای بررسی برای

 .پرداخت میخواه آن به عدالت مفهوم یبررس از پس که است ضروری ایران

 عدالت مفهوم – 1 – 1 – 2

 به ستم و ظلم درمقابل انصاف، برابری، همچون متعددی معانی در درلغت عدل

 عدالت که است شده گفته همچنین(. 899 ص ،13۶۵ معلوف،.)است رفته کار

 و مروت، رعایت و کوچک برجرائم نورزیدن اصرار و بزرگ جرائم ترک یعنی



 1398 تابستان و بهارهشتم،  ، شمارهپنجم ، سالفقه و حقوق معاصر     114

 و مکان حسب به است پسندیده که اموری به اتصاف از است عبارت مروت

 به انصاف و عدل همچنین. گویند فسق را عدالت عکس. شخص شأن و زمان

 افراد حقوق به احترام و قانون مقابل در اواتمس بر احقاق ی پایه گذاشتن معنی

 نظری یعنی. است کشوری جاری قوانین مقابل دیگر،در معنای در عدالت. است

 حال عین در باشد، آن با مغایر است ممکن حتی و است نشده گرفته قوانین از که

 ص ،1374لنگرودی، جعفری) شود می شمرده انصاف و عدل مصداق عرف که

443) 

 قضاوت، در اما ست،ین آن با همسان و مساوات با مرادف شهیهم ،"لعد" واژه

 حدود یاجرا بر ،(ص)ینبو رهیس. است قانون مقابل در مساوات برابر "عدل"

 احترام مورد و مشهور یها خانواده و اشراف از که آنها چه افراد، همه درباره

 آنها درباره یرگ واسطه و شفاعت گونه چیه. دارد دیتأک مردم گرید چه و بودند

 .نبود رفتهیپذ

 قرآن بلکه شود، یم تیرعا مسلمانان به نسبت تنها نه اسالم، در مساوات و عدل

 .شد خارج عدالت ریمس از دینبا هم دشمن به نسبت که داده دستور

 بر حق احقاق ی هیپا گذاشتن»: از است عبارت عدالت شد گفته آنچه به توجه با

 ،13۶8 ،یلنگرود یجعفر. )افراد حقوق به حتراما و قانون برابر در مساوات

 (444ص

 آغاز از را آن خود یوجدان ادراک با بشر که است یمفهوم نیتریمیقد عدالت

 دهیکوش اریبس آن تحقق و استقرار یبرا ،یآرمان یهدف عنوان به و شناخته تمدن

 .است

 رد،یبگ شکل آن مفهوم و قانون فکر که¬آن از شیپ یانسان تمدن خیتار در

 .است گرفته شکل آن قواعد و عدالت شهیاند
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 یهاآموزه و میتعال از یکی یاله عدل آموزه که بس نیهم عدالت تیاهم در

 خود هدف را عدالت ییبرپا متعال خداوند و بوده یاله امبرانیپ تمام سنگگران

 ،1384 ،یلیاردب زاده میعظ)است کرده یمعرف یآسمان کتب انزال و اءیانب بعثت از

 الناس قومیل زانیالم و الکتاب معهم انزلنا و ناتیبالب رسلنا ارسلنا لقد( »۵ص

 یانسان یارهایمع از یشگیپ عدالت زین کفار با برخورد در یحت( 9/نحل)«بالقسط

 و بالقسط شهداء هلل نیقوام کونوا آمنوا نیالذ هایا ای.)است آمده شمار به نید در

 «(8/مائده» یللقو اقرب هو اعدلوا لواتعد اال یعل قوم شنآن جرمنکمی ال

 بر در را عدالت گسترده مفهوم از یخاص جهت مضاف، صورت به عدالت

 است، جامعه اقتصاد جهت در عدالت بردارنده در یاقتصاد عدالت. ردگی¬یم

 زین ییقضا عدالت است، یاسیس جهت در عدالت یاجرا شامل یاسیس عدالت

 قصد به حکم صدور و یدگیرس) ییقضا جهت در عدالت یاجرا بردارنده در

 ،یدیول)قانون چهارچوب در اجتماع و فرد حقوق نیب توازن و تناسب جادیا

 (8ص ،1388 ،یطارم. )است(( 271ص ،1380

 نید دگاهید از عدالت - 2 – 1 – 2

 از یکی د،یحد سوره در. دینما یم دعوت عدالت ییبرپا به را افراد میکر قرآن

 خداوند....  است شده ذکر جامعه در عدالت ییبرپا ان،امبریپ رسالت اهداف

 یم دعوت احسان و عدل به را مردم صراحت با اش، یآسمان کتاب در متعال

 یگواه عدل به و نموده قسط اقامه شده خواسته هم محکمه در گواهان از. دینما

 و مادر و پدر انیز به ای آنها ضرر به چه اگر دهند، یگواه خدا یبرا. دهند

 .باشد آنان شانیخو

 که جامعه افراد هم و کنند یداور عدل به است الزم داور و یقاض هم ن،یبنابرا

 است صورت نیا در تنها. نشوند منحرف عدل و حق ریمس از آنهاست به ازین گاه

 .ابدی یم گسترش جامعه در داد و عدل که
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 ندسوگ و گواهان یگواه بر( ص)خدا رسول قضاوت یبنا که گفت توان یم

 .ببرند بهره یبیغ و یرعادیغ امور از شانیا که نبود بنا هرگز و بوده استوار

 روا شیخو طرفداران و مردم به نسبت را عدالت بشر، حقوق یمدع یایدن امروز

 و ملتها گرید درباره اما کند، یم مراعات را آنان یشهروند حقوق و شمارد یم

 در باشد، انصاف و عدل لفمخا چه اگر شود، گرفته که یمیتصم هر ان،یاد

 را عدالت یاجرا خود، عزت و قدرت اوج در اسالم. است یرفتنیپذ آنان دگاهید

 .شمارد یم الزم انیاد یتمام یبرا و افراد همه درباره

 یال قاده اخذه فمن االرض یف اهلل زانیم العدل» دیفرمایم اسالم الشأنمیعظ امبریپ

 عدالت( ص)خدا رسول نگاه در وصف نیا با «النار یال ساقه ترکه من و الجنة

 و یاسیس و یروحان و یجسمان ،یماد و یمعنو یفرد و یجمع امور تمام اریمع

 ابدی تجسم یانسان کردار و گفتار و شهیاند احساس در دیبا و است یاسیس ریغ

 .«فاعدلوا قلتم اذا»

 یمبنا ااساس و دارد وجود نیگوهر وندیپ عدالت و یاسیس قدرت انیم حال بهر

 .است عدالت قدرت، تیحقان

 و غلبه رایز آورد، هادولت تیمشروع یمبان شمار در را عدالت دیبا اوال ن،یبنابرا

 ندارد؛ همراه به خود با تیمشروع گاه چیه سلطه

 در دیبا استقرار و بقا یبرا د،یآ دیپد عدالت اصول اساس بر دولت اگر ـ ایثان

 .اشدب بندیپا عدالت به گوناگون سطوح

 انیشوایپ دگاهید از را عدالت یاجتماع ـ یاسیس آثار نیمهمتر اساس نیا بر

 توان استقالل، جامعه، یاسیس نظام و حکومت یبقا و ثبات توانیم( س)معصوم

 جامعه، یاسیس رجال یارزشمند زمامداران، فرمان و حکم شدن نافذ عزت، و

 . برشمرد رهیغ و گانگانیب از یازینیب
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 قاعده» مانند د،ید توانیم زین یفقه قواعد از یاریبس در را عدالت و حقوق وندیپ

 را آن توانیم و شده هیتعب یفریک عدالت نیتأم یبرا دیترد بدون قاعده نیا «درء

 در اشخاص که کندیم جابیا معامالت در نظم یحت. دانست برائت اصل همراه

 را مانشانیپ مفاد قانون که باشند مطمئن و نکند دیترد قراردادها نفوذ و اعتبار

 یحت. کندیم پرداخت به ملزم را ونیمد لزوم صورت در و شماردیم محترم

 یگرید به کس هر که اصل نیا. است یمبتن عدالت بر «یمدن تیمسؤول»

 .است عادالنه یاقاعده د،یآ بر آن جبران عهده از دیبا سازد وارد خسارت

 است یروان ،یاجتماع ،یقانون یتهایاقعو تمام نمودار قتیحق در یحقوق عدالت

 را قانون یاجرا و ریتفس ،یگذارقانون گوناگون مراحل که است ینظم متضمن و

 .ردیگیم بر در

 در خداوند یترازو و زانیم عدل( س)اسالم مکرم رسول خدا امبریپ ریتعب به

 . «االرض یف اهلل زانیم العدل» است نیزم یرو

 بقا و اتیح عامل و است حکومت نظام یحقوق تعدال گفت دیبا دیتردیب و

 . باشدیم زین «االحکام اةیح العدل یعل» انسانها حقوق و احکام

 یصورت در انسان ،یاسالم حکمت و ثیحد و قرآن منظر از گفت دیبا خاتمه در

 تحقق قیطر از یعموم مصلحت خدمت در را خود که شد خواهد سعادتمند

 .دهد قرار جامعه رد یاله داد و عدل به دنیبخش

 انسان، حقوق و اریاخت و عقل فطرت، چون یامور به توجه با یاسالم یحکما

 تالزم و سو کی از شرع و عقل یهمبستگ و تالزم و یفطر حقوق طرح با ژهیبو

 از بشر نوع فطرت به نهایا همه بازگشت و عتیشر و برهان و ذوق یهمبستگ و

 نید نیا که چرا. کردند مطرح یانسان ـ یاله ینگاه با را عدالت گر،ید یسو

 شکوفا را شیخو روانیپ یدرون یاستعداد و تهایقابل است قادر یانسان و یآسمان
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 به آنان شده جیبس یروین از و کند لیتبد عدالت و حق فتگانیش به را آن و سازد

 .دیجو سود یعموم مصالح شبردیپ نفع

 ییقضا عدالت مفهوم – 2 – 2 – 1

 .است ییقضا عدالت یاجرا ،یبشر جامعه یآرزوها و هاآرمان نیترمهم از یکی

 و قانون نگاه از جامعه افراد همه شمردن برابر و مساوات یبرقرار یعنی عدالت،

 با افراد یهااختالف حل یمعنا به زین ییقضا عدالت. یطبقات جامعه ینف نیهمچن

 .است مصوّب نیقوان اساس بر گریکدی

. است ییقضا عدالت یاجرا دارعهده هییقضا قوه ران،یا یاسالم یجمهور نظام در

 یامر مردم، حقوق از یپاسدار منظور به یاساس قانون در قضا مسئله رو،نیازا

 بر آن، بودن یمکتب در دقت و یادیبن تیحساس لیدل به و شده شمرده یاتیح

 شده دیتأک ناسالم، یهامناسبت و رابطه نوع هر از ییقضا نظام ماندن دور لزوم

 . است

 بود، سالم ییقضا دستگاه اگر. است کشور آن سالمت اریمع کشور، کی در قضا

 از یبرخوردار جهت از کشور و جامعه یعموم وضع که گرفت جهینت توانیم

 بزرگ یعنصرها نیا و تجاوز و اجحاف و ستم و ضیتبع از یدور و عدالت

 نداشته یخبر چیه کشور کی از یکس میکن فرض اگر یعنی است؛ سالم ،یبشر

 جاآن که ندیبب بکند، یتفحص و برود کشور آن ییقضا دستگاه به سپس باشد،

 و شده حساب ینیقوان کارآمد، و منسجم یسازمان و ستمیس قاطع، و عادل یقضات

 جهینت دیبا قاعدتا کنند،یم کار خوب آنها که کند مشاهده و دارد وجود عادالنه

 . است خوب کشور وضع که ردیبگ

 ییها مقوله با سهیمقا در که است یبشر یها ارزش نیتر مقدس از "عدالت"

 نیتأم "عدل" رایز است، تر مقدس و برتر مساوات، و یدموکراس ،یآزاد چون

 و مردم توجه مورد خ،یتار گذر در همواره عدل. رود یم شمار به آنها همه کننده
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 ییبایز یها خاطره ر،گست عدل انیقاض و عادل حاکمان. است بوده شمندانیاند

 یم قرار گرانید رفتار سنجش یبرا یاریمع و گذاشته یجا بر مردم اذهان در

 .رندیگ

 به ییقضا عدالت متاسفانه و است قانون حیصح یاجرا یمعنا به ییقضا عدالت

 اندازه هر. قانون یاجرا یعنی ییقضا عدالت. است نشده ادهیپ کلمه یواقع یمعنا

 هرچند م،یاشده ترکینزد عدالت به اندازه همان به مینک اجرا درست را قانون

 را عدالت مینتوان آن یمبنا بر که باشد داشته ییهااشکال قانون خود است ممکن

 .میکن اجرا

 قانون یاجرا یمعنا به ییقضا عدالت.  است ییقضا عدالت از ریغ یواقع عدالت

 یزمان زین قانون. باشند عادالنه ما نیقوان که است نیا یواقع عدالت اما است،

 رفع را جامعه یازهاین و بپسندد را آن جامعه زد،یبرخ جامعه از که است عادالنه

 .کند

 عدالت یاجرا راه که گفت توان یم ،ییقضا عدالت یاجرا یراهکارها یدرباره

 و دولتمردان یعنی. است آن یبرا اجرا ضمانت وجود و قانون یاجرا ،ییقضا

 بد خواه و خوب خواه را قانون و نشوند منحرف قانون زا کنند یسع مسووالن

 .است ییقضا عدالت نیا کنند، اجرا

 یسع مسووالن و است نشده ادهیپ کلمه یواقع یمعنا به ییقضا عدالت متاسفانه

 در یشخص یهاهینظر و کنند اجرا دیبا که طور آن را موجود نیقوان اندنکرده

 هست که طور آن قانون. است ضعف نقطه نیا و بوده فراوان اریبس نیقوان یاجرا

 حیتصر انیب یآزاد بر قانون. است افراد نظر مورد که طور آن نه شود، اجرا دیبا

 اجرا بوده قانون مدنظر که آنگونه یآزاد نیا که است نیا تیواقع اما کرده،

 .یفریک نیقوان ی حوزه در مخصوصا شود،ینم
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 هییقضا یقوه نقش اما است، خوب کنند یهمکار امر نیا در اگر نهادها ریسا

 ندیفرآ در همه کنند کمک توانندیم که یافراد هیبق و ضابطان. است مهم اریبس

 .رندیگیم قرار ییقضا

 طرفانه، یب یدگیرس از عبارت ییقضا عدالت گفت توان یم خالصه طور به

. ستا ییقضا مقامات توسط میجرا و تظلمات ،یدعاو به مند ضابطه و منصفانه

 یم زین منصفانه و عادالنه یدادرس را ییقضا عدالت( 22ص ،1388 ،ینیپرو)

 در. است یفریک عدالت از متفاوت ییقضا عدالت که داشت توجه دیبا. ندیگو

 اساس بر مجازات و فریک که ردیگ یم یپ را هدف نیا یفریک عدالت قتیحق

 صدد در و زاتمجا عادالنه یاجرا دنبال به ییقضا عدالت اما باشد عدالت

 عادالنه فریک نیبنابرا. است آن از پس و قضاوت ی مرحله در عدالت یریگیپ

 شناخته جامعه بر وارده یها بیآس و مجرم تیشخص که شد خواهد وضع یزمان

 از ابتین به ،ییقضا دادگاه ای گذار قانون شخص که است الزم منظور نیبد. شود

 را الزم مجازات و صیتشخ را تیقابل آن با مجازات تناسب و مرتکب تیقابل او،

 مقدس شرع ات،ید و قصاص حدود، مانند ها مجازات یبرخ در. کند اعمال

 بر وارده یها بیآس از خود کامل شناخت اساس بر را عادالنه فریک شخصا

 نیا م،یجرا گرید در اما است کرده وضع میجرا لیقب نیا شدن مرتکب و جامعه

 یحال در نیا. است شده سپرده هیفق یول آن راس در و یاسالم حکومت به امر

 حق، عییتض ای جرم ارتکاب از پس که معناست نیبد ییقضا عدالت که است

 ،1388 ،یطارم. )کنند اعمال دعوا اصحاب ی درباره را عدالت عدالت، انیمجر

 (10ص

 را بزهکار تواند یم و است استوار یفریک یدادرس نییآ بر شتریب عدالت نیهمچن

 انیمجر از وابسته یخودسر از یریجلوگ ضمن و نموده کیتفک بزه ناکرده از

 سازد سریم را عدالت یاجرا و ممانعت ییقضا اشتباهات از ،یفریک عدالت
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 که یفریک عدالت خالف بر ییقضا عدالت قتیحق در(. 3ص ،137۶ ،یآشور)

 روست نیا زا دارد، قانون یاجرا با یمیمستق ارتباط گردد، یم بر قانون به شتریب

 ،یطارم) است کرده فیتعر قانون یاجرا به را ییقضا عدالت ،یآخوند دکتر که

 (.12ص ،1388

 و یقاض استقالل و یطرف یب مانند یاصول یفریک یمدن یدادرس نیآئ نهیزم در و

 تواند یم یگرید زیهرچ از بهتر یقانون فاتیتشر تیرعا و تناظر اصول تیرعل

 .باشد عدالت ی کننده نیتضم

 یم شمار به اسالم در یاجتماع عدالت های¬هیپا نیتر یمحور از ییقضا عدالت

 یکارآمد و بوده آن گرو در یاسالم حکومت زوال و دوام که یا گونه به رود

 (31ص ،1384 ،یزدی.)دارد یبستگ بدان یادیز حد تا زین نظام

 آن هیسا در تا است ییقضا نظام هر اهداف نتری¬بزرگ از عدالت از نوع نیا

 .شود اجرا یخوب به یفریک عدالت

 شامل و. است «یفریک عدالت» از متفاوت «ییقضا عدالت» که داشت توجه دیبا

 یدادرس نییآ بر شتریب یفریک عدالت. شود یم هم یحقوق مسائل در عدالت

 ضمن و نموده کیتفک بزه ناکرده از را کار¬بزه تواند¬یم و است  استوار یفریک

 ییقضا اشتباهات از ،یفریک عدالت انیمجر استبداد و یرخودس از یریجلوگ

 ییقضا عدالت اما( 3ص ،137۶ ،یآشور)سازد؛ سریم را عدالت یاجرا و ممانعت

 قضاوت مرحله در عدالت یرگی¬یپ صدد در و مجازات عادالنه یاجرا دنبال به

 .است آن از پس و یفریک مسائل چه یحقوق مسائل در چه

 ای¬گونه به ییقضا ستمیس که بود خواهد سریم ینزما ییقضا عدالت تحقق

 ز،یچ هر از شیب ییقضا عدالت رو نیا از. باشد شده یزیر برنامه عادالنه

 حکم، یاجرا تا صدور ندیفرآ. است عادالنه نیقوان و یفریک عدالت دار¬وام
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 یبرا ق،یدق یزری¬برنامه ازمندین که است یدرشت و زیر های¬چالش گرفتار

 .هاست چالش نیا از عدالت یاجرا روند رهاندن

 رانیا یقضاوت سازمان – 3

 قرار خود سرلوحه را یزیر برنامه توسعه، یسو به خود عیسر حرکت در جهان

 به شرفتیپ ندیفرآ در ها دستگاه و ها ارگان همه فیوظا هم تا است داده

 مشخص یروشن به انداز چشم و هدف هم و شود نیمع همگن و مدون صورت

 .شود

 بلند یها آرمان و اهداف به یابی دست جهت زین رانیا یاسالم یجمهور در

 یمتجل 1404 رانیا انداز چشم چون یباالدست اسناد قالب در که یاسالم انقالب

 ،یاقتصاد ،یفرهنگ یها عرصه در چهارساله توسعه یها برنامه است شده

 .است شده میترس آن رینظا و یاجتماع

 یکم قیتعو جبران منظور به آن بر عالوه و اساس نیبرهم زین ییقضا دستگاه در

 راس در یمحور برنامه ها بخش ریسا با اسیق در ییقضا توسعه و رشد یفیک و

 تیآ قدر یعال هیفق ناب یها شهیاند و ها دهیا و گرفت قرار عملکرد و ها برنامه

 .شد یگذار هدف مدون ییها پروژه و ها طرح قالب در یشاهرود یهاشم اهلل

 قاتیتوف با 1383 سال در و شروع 1378 سال از ییقضا توسعه اول رنامهب

 به خطاب هییقضا قوه استیر فرمان با زین دوم برنامه. است بوده همراه یفراوان

 سال از 1382 سال اسفند در ییقضا توسعه و یراهبرد مطالعات مرکز سییر

 قوه استیر 138۶ لسا فرمان با زین توسعه سوم برنامه مقدمات و شد آغاز 1383

 سال از است قرار و شد شروع ییقضا توسعه و یحقوق معاون به خطاب هییقضا

 .ابدی ادامه 1393 سال تا 1388

 توسعه ساله چهار یها برنامه یبرا مادر متن عنوان به واقع در که سند نیا

 1387 سال در د،یآ یم شمار به هییقضا قوه ییجز یها برنامه ریسا زین و ییقضا
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 تیآ استیر دوران در ییقضا دستگاه یاصالح یها طرح ثمرات که یزمان در و

 .دیرس بیتصو به بود داده رخ یشاهرود یهاشم اهلل

 انداز چشم سند و یاساس قانون اساس بر رانیا یاسالم یجمهور هییقضا قوه

 یها عرصه تمام در اثرگذار و کارآمد گستر، عدالت مستقل، قوه ،1404 رانیا

 یتعامل و نگاه با و است کشور یتیامن و یحقوق ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع

 .شد خواهد لیتبد یاسالم قضاوت فعال و بخش الهام یالگو به جامع

 اعتماد مورد و دسترس در چون ییها یژگیو یدارا 1404 سال در هییقضا قوه

 لفعا جامعه، حقوق پاسدار کارآمد، و روزآمد ر،یپذ مشارکت جامعه، افراد همه

 برخوردار موثر، و کارآمد ناظر گستر، عدالت ییقضا و یحقوق بهداشت نیتام در

 .بود خواهد یمل توسعه یبرا اعتماد قابل بانیپشت و ستهیشا یانسان منابع از

 برنامه افق در را یمل عمده یها طرح یبرخ نیادیبن تحول جادیا یبرا هییقضا قوه

 افتهی سازمان ارتباط یدارا ها طرح نیا است کرده نییتع ییقضا توسعه دوم

 .دهند یم لیتشک را ییقضا توسعه دوم برنامه شاکله که اند منسجم

 ها، نامه نییآ و مقررات ،ییقضا حیلوا کپارچهی نیتدو طرح شامل طرح نیا

 طرح کشور، ییقضا جامع نظام و ساخت اصالح ه،ییقضا قوه یانسان منابع توسعه

 و یبخش اعتبار و یاعتبارسنج طرح گر،ید النک یها بخش با هییقضا قوه تعامل

 هییقضا قوه تیریمد و اتیعمل یاطالعات جامع طرح ه،ییقضا قوه جامع یابیارزش

 .است ییقضا مطالعه و قیتحق نظام طرح و

 با زین و آورده عمل به یدرون عملکرد و منابع از که یلیتحل توجه با هییقضا قوه

 یاسیس و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد وثرم عوامل شامل یطیمح طیشرا به توجه

 یبرا را یمتعدد یراهبردها ،یاسالم یجمهور نظام کالن یها استیس زین و

 .است دهیبرگز خود یها تیمامور تحقق
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 یابی دست حیصح یها راه نییتب کنار در اهداف، قیدق نیتدو است مسلم آنچه

 .شود یم محسوب یا برنامه هر شالوده آن، به

 که است یوجه چند و مبسوط یگذار هدف ییقضا توسعه برنامه یاه یژگیو از

 .است دهیبخش آن به مالحظه قابل یتیجامع

 یها برنامه یاجرا با ییقضا دستگاه در یاساس راهبرد منزله به ،ییقضا توسعه

 شدن نهینهاد یبرا مناسب یسازمان یبسترها و آغاز هییقضا توسعه ودوم اول

 .است کرده فراهم را ییقضا جانبه همه توسعه زاراب عنوان به یزیر برنامه

 و هماهنگ اقدامات ازمندین اسالم، مقدس شرع با ییقضا نظام انطباق چه اگر

 نیا در دارد مدون یها برنامه یاجرا و نیتدو مرتبط، ینهادها همه یهمراه

 یها یآور فن از استفاده دادسراها، یایاح اختالف، حل یشوراها جادیا راستا،

 انجام تابعه، یها سازمان و ییقضا مراجع در آن گسترده یساز ادهیپ و نو

 یارتقا ،ییقضا حیلوا نیتدو مختلف، یها نهیزم در یقیتطب و یفقه مطالعات

 یها بخش در گرید مطلوب اقدامات و ها زندان تیوضع بهبود و قضات یعلم

 نهینهاد یبرا را الزم یها رساختیز ه،ییقضا قوه تابعه سازمان و ییاجرا و یستاد

 . است ساخته فراهم یاجتماع تیامن و ییقضا عدالت کردن

 ه،یقضائ ةقو محترم سیرئ یسو از «ییقضا ی توسعه» یمحور راهبرد ی ارائه با

 بر افزون مهم نیا تحقق گمان، یب. نهاد توسعه یسو به گام جیبتدر قوه نیا

 ییربنایز و نیادیبن ییامهااقد انجام مستلزم ،ییاجرا و یتیریمد متعارف یاقدامها

 ،«نیقوان» یعنی ییقضا تیریمد و اجرا ةعمد یابزارها اصالح ان،یم نیا در. است

. داشت ژهیو تیاهم«  گرانه یتصد امور» کاهش زین و «التیتشک» ،«ساختار»

 در ای شده انجام شده ادی امور اصالح یبرا ییاقدامها راستا، نیا در و علت نیبد

 ییقضا یکل یاستهایس نیتدو و هیته با هیقضائ قوة آن، بر افزون. است انجام حال

 مجمع در آن بیتصو یریگیپ ، است ییقضا ی توسعه راه ی هموارکننده که
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 حفاظت ستاد لیتشک ،یرهبر معظم مقام دییتأ و نظام مصلحت صیتشخ

 ژه،یو میجرا با مبارزه یستادها لیتشک جرم، از یریشگیپ منظور به یاجتماع

 ییقضا تابع یواحدها انیم یهماهنگ منظور به یاستان ییقضا یشورا لیتشک

 با را ییقضا توسعة ریمس آن، مانند و هیقضائ قوة به وابسته یسازمانها و استانها

 اقدامها نیا از یا پاره به که دیبخش عیتسر آن یشاخصها و هایژگیو به توجه

 ییقضا ی توسعه یبرا شده مانجا نیادیبن یها اقدام فصل، نیا در. میکن یم اشاره

 پنج در هیقضائ ی قوه که است یادآوری به الزم. شود یم یبررس خالصه طور به

: است داده قرار خود امور رأس در زین را ریز نیادیبن اقدام دو ریاخ سال

 ،ییزدا جرم یعنی ها دادگاه بار «ةکاهند ابزار» به توسل با «ییزدا زندان(»1)

 نظام در «انهیبشرگرا ی هیروح» جادیا( 2) و آن؛ مانند و ییقضازدا ،ییفرزدایک

 .یفریک عدالت

 قضا مفهوم – 1 – 3

 محاکمه،دادرسی، جمله از است؛ رفته کار به متعددی معنای در درلغت قضا

 و( داد او نفع به حکم) له حکم معنی به له قضی. اشخاص بین قضاوت و داوری

 (.1021 ص ،13۶۵ معلوف،) (کرد محکوم) علیه حکم معنی به علیه قضی

 لرفع الناس بین هوالحکم و» که است شده ذکر القضاء کتاب در تحریرالوسیله در

. است مردم بین اختالف رفع به حکم معنای به قضا «اآلتیه بالشرایط بینهم التنازع

 (.404ص ،2ج ،1379 خمینی، یموسو)

 :است رفته کار به معانی دراین قضا همچنین

 خصومت؛ فصل و حق احقاق توانایی و اختیار-الف

 در خصومت فصل و حق احقاق اختیار که مراجعی و ها سازمان مجموع -ب

 (.۶48 ،13۶8 لنگرودی، جعفری) باشد می آنان دست
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 دولتی، های سازمان بین کار تقسیم در ایران، اسالمی جمهوری اساسی درقانون

 عبارت 1۵۶ اصل 1 بند طبق که قراردارد، قضائیه ی قوه ی عهده به قضا وظیفه

 و حل شکایات، تعدیات، تظلمات، مورد در صدورحکم و رسیدگی»: از است

 امور از قسمت الزم،درآن اقدام و تصمیم اخذ و خصومات ورفع فصلدعاوی

. است مقدس موضوعی فرهنگاسالمی،عدالت در. کند می معین قانون که حسبیه

 «بالقسط النّاس لیقوم»است؛( ص) نپیامبرا اهداف از عدالت برپایی مجید قرآن در

 داوری مردم بین هرگاه»: است فرموده( جالله جل) همچنینخداوند(.2۵ حدید،)

 (.۵8 نساء،) «نمایید حکم عدل به کنید می

 ییقضا مراجع – 2 – 3 – 1

 و حق اختیاراحقاق که مراجعی و ها سازمان مجموع معنای به( دادرسی) قضاء

( ۶43ص ،13۶8 لنگرودی، جعفری) باشد می آنان دست در خصومت فصل

 تقسیم گروه دو به را آنها توان می که گردد می ای گسترده و متعدد مراجع شامل

 را مراجعی و نهادها کلیه قضائی مراجع.قضائی شبه مراجع و قضایی مراجع نمود؛

 :از عبارتند عمده طور به دارند،که قرار قضائیه قوه نظر زیر که گیرد می بر در

 دادگاه جزائی، و حقوقی عمومی دادگاههای اختالف،دادسراها، حل اهایشور

 نیروهای قضایی سازمان کشور، عالی نظر،دیوان تجدید دادگاههای انقالب، های

 در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون ۵28 ی ماده طبق.مسلح

 نیز و جرائم هب روحانیت،که ی ویژه دادگاه و دادسرا ،1379مصوب مدنی، امور

 ولی نظر زیر مستقیماً کنند، می رسیدگی روحانی اشخاص شؤون خالف اعمال

 ی قضایی،کلیه شبه مراجع.است استثنایی قضایی مراجع از و دارد قرار فقیه

 را خصومت فصل و حقوق احقاق اختیار که گیرد می بر در را مراجعی و نهادها

 حکومتی، تعزیرات سازمان همچون نیستند، قضاییه ی قوه نظر زیر ولی دارند،

 کاربرای قانون در شده بینی پیش اختالف حل های وهیأت تشخیص های هیأت
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 شده بینی پیش اختالف حل هیأت و ثبت ی کارفرما،اداره و کارگر بین اختالفات

 ،(10۵ص ،1381 شمس،)ثبت، عالی شورای و نظارت هیأت ثبتی، مقررات در

 نظر تجدید و بدوی کمیسیون مالیاتی، عالی ایشور مالیاتی، اختالف حل هیأت

 کمیسیون شهرداری، قانون 100 ی ماده کمیسیون گمرکی، اختالفات به رسیدگی

 اختالف حل مراتع،هیأت و ها ازجنگل برداری بهره و حفاظت قانون ۵۶ ماده

 حفظ قانون در مندرج( سال ۵ از بیش) سن اصالح احوال،کمیسیون ثبت ی اداره

 (.13۶7 /11 /2 مصوب) آنها تزلزل از جلوگیری و سجلی اداسن اعتبار

 بدیهی اما دارد، بر در را ایران قضاوتی سازمان ی عمده مراجع مذکور، مصادیق

 شامل اعم، معنای قضایی،به مراجع. نیست فوق موارد به منحصر که است

 و وکال قضاوت، انتظامی مراجع همچون شود، می نیز دیگری نهادهای

 نظر تجدید و بدوی های کمیته اداری، تخلفات رسیدگی های هیأت ،کارشناسان

 محاسبات دیوان مستشاری های هیأت و دادسرا دانشجویی، تخلفات به رسیدگی

 توان می را مذکور ی العاده فوق و قضائی شبه و قضائی مراجع تمامی.کشور

 تصمیم اشخاص آنها در که مراجعی. نهاد نام عمومی دادگستری مراجع

( کلمه اعم معنای به) دولت به و نیستند پرونده اطراف مستقیم رنده،منتخبگی

 آن در که دارد وجود داوری نهاد عمومی، دادگستری مقابل در. هستند وابسته

 منتخب قاضی و نیست دولت به وابسته االصول، علی گیرنده، تصمیم شخص

 درسیدا آیین قانون 4۵4 ماده طبق. است حقوقی اختالف دارای طرفین

 یکدیگر تراضی با توانند می دارند دعوی ی اقامه اهلیت که اشخاصی کلیه».مدنی

 در و باشد نشده یا شده طرح ها دادگاه در خواه را خود اختالف و منازعه

 ارجاع نفر چند یا یک داوری باشد،به رسیدگی از ای مرحله هر در طرح صورت

 به مدنی، احکام اجرای و مدنی دادرسی آیین مقررات طبق داور، رأی.«دهند

 امروزه داوری،(. ۵77ص ،1384 شمس،) دارد اجرا قابلیت له محکوم درخواست
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 مراجع تعدد و تنوع به توجه با. دارد روزافزونی اهمیت تجارت حقوق در

 مراجع و( ویژه و قضایی شبه قضایی،) عمومی مراجع بر مشتمل قضاوتی،

 همه در تواند نمی قضایی لتعدا تأمین عملی راهکارهای( داوری) خصوصی

 قسمت، سه در بنابراین. است خود ویژه راهکارهای نیازمند قضاوتی مراجع

 مراجع ویژه راهکارهای قضایی، مراجع ویژه راهکارهای مشترک، راهکارهای

 .گیرد می قرار بررسی و بحث مورد قضایی، شبه

 مشترک کارهای راه

 مقررات حجم از کاستن

 ها شرارت ارتکاب بیشتراوقات،برای قوانین، تعداد یزیاد:» است شده گفته

 زیرا شود، می اداره بهتر بسیارکم قوانین با کشور یک بنابراین.کند می عذرتراشی

 همچنین(.93 ص ،1381 مالوری، فیلیپ) «کنند می رعایت دقت به را آن همه

 اصالً دارد، قانون هزار چهل که ملتی»:است گفته دهکده پزشک درکتاب بالزاک

. است قانون حقوق، منبع ترین مهم ما کشور در(.228ص همان،) «ندارد قانون

. گیرد می بر در را االجرا الزم و مدون مقررات ی همه خود، عام معنی به قانون،

 انقالب شورای مصوبات عادی قوانین قانوناساسی، از است عبارت که

 انقالب الیع شورای مصوبات نظام، مصلحت تشخیص مجمع اسالمی،مصوبات

 ها، نامه نظام ها، نامه آیین ها، نامه تصویب ملی، امنیت عالی شورای و فرهنگی

 مقررات از عظیمی حجم که حال، تا مشروطیت ی دوره از ها،قوانین بخشنامه

 رویه وحدت فهرست،آراء این بر باید قطعا البته و دهد می تشکیل را مدون

 عدالت دیوان عمومی هیأت رویه توحد آراء و کشور عالی دیوان عمومی هیأت

. هستند مققنه ی قوه مصوب عادی قوانین عرض در دو این افزود،که را اداری

 نحو به و روزانه طور به( عام معنای به) سازی حقوق و گذاری قانون مراجع

 وضع افزایند،زیرا می قوانین حجم بر و تصویب را جدید مصوبات مضاعف
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 مصوبات کثرت و تنوع. رود می شمار به التمشک حل طریق ترین سهل مصوبه،

 کوهی میان از را واقعی حل راه یافتن مختلف، های زمان در مختلف، مراجع

 کاری، ی زمینه هر در.سازد می دشوار گیرنده تصمیم برای مصوبات و ازمقررات

 نامه،مرجع آیین و قانون یک ارائه و ناقص و متروک و منسوخ مقررات حذف

 و تحقیق فرصت وی به و رهاند می مقررات از انبوهی در تجوجس از را قضاوت

 .دهد می عدالت اجرای و واقع کشف برای بررسی

 خدمت ضمن آموزش 

 آموزش از را خود باشد، که ای مرتبه هر در هرکسی، که رسد می نظر به بعید

. بشمارد تأثیر بی را آن و بداند نیاز بی خدمت ضمن عملی یا نظری های

 به را همگان امور، ی درهمه افزاری نرم و افزاری سخت غییراتت و تحوالت

 قضاوتی مراجع قطعاً و است کرده نیازمند خود تجربیات و معلومات کردن بروز

 مراکز با حقوق علمی مراکز بین ضعیف ارتباط. نیستند مستثنی قاعده این از نیز

 با حقوق علمی مراکز ارتباط ضعف دیگر سوی از و طرف یک از حقوق عملی

 کیفیت به شدیدی ی لطمه حقوقی، علمی مراکز بین هماهنگی عدم نیز و یکدیگر

 مراکز هم و شود می متضرر آن از جامعه هم که است آورده وارد قضائی عدالت

 برای هرنهاد که نیست آن خدمت ضمن آموزش از منظور.حقوق عملی و علمی

 نظریات یا عملکرد به توجه بی و بگذارد آموزشی ی برنامه و سمینار خود

 و تفرق این نتیجه باشد،که داشته خود ارتقای در سعی مرتبط، سایرنهادهای

 ها حل راه کارایی عدم و ها شکاف شدن تر جز،عمیق چیزی خودمحوری

 یا و قضایی مراجع در باید را هفته از بخشی خود مدرسان یا دانشجویان. نیست

 را خود اوقات از بخشی مذکور اجعمر در رأی صاحبان و بگذرانند قضایی شبه

 تقویت اندیشی، هم و تعامل این ی نتیجه نمایند،تا سپری حقوق علمی مراکز در

 با. باشد قضایی شبه و قضایی مراجع در کشور حقوق عملی – علمی ی بنیه
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 حقوقی، بخش در( بازرگانی اتاق مانند) سازمانی و شخصی های داوری گسترش

 به نیاز پیش از بیش ها داوری ،(المللی بین یا داخلی از اعم) امورتجاری ویژه به

 نظارت و کمی و کیفی کنترل به نیز داوری نهادهای. دارند خدمت ضمن آموزش

 توافق طبق غیرعلنی، و خصوصی طریق داوری،به طریق از دادرسی. دارند نیاز

 یم مطلع آن از وقتی عمومی های ارگان. دارد جریان اختالف،درجامعه اصحاب

 قضایی مراجع از را داور رأی له،اجرای محکوم و یافته خاتمه داوری که شوند

 رأی بودن باطل مختلفی،همچون اعتراضات نیز علیه محکوم. شود می خواستار

 کارعملی راه. سازد می مطرح را دیگر متعدد اشکاالت و وی طرفی بی داور،عدم

 قضایی عدالت بهتر جرایا و داوری، از ناشی دعاوی از کاستن برای پیشنهادی

 یک به را خود داوری آغاز کار، به شروع از قبل قاضی که است داوراین توسط

 مقررات به مربوط امور در او مشاور رسمی مرجع این و دارد اعالم رسمی مرجع

 بر نسبی مقابل،نظارت در و باشد نیاز مورد موارد سایر و رسیدگی آیین کشوری،

 و مشاوره دادن و آن بر نظارت و داوری پایان و آغاز ثبت. باشد داشته او کار

 ی قوه نفع به نیز و دعوی اصحاب نفع به عمومی، مراجع توسط آن به کمک

 .است داوری آراء مجری مقررات، طبق که است قضائیه

 ییقضا عدالت هیعل میجرا – 4

 ییقضا عدالت میجرا مفهوم – 1 – 4

 و قانون مقابل در مساوات بر حق قاقاح ی هیپا گذاشتن» از است عبارت عدالت

 که یفریک عدالت(. 444ص ،13۶8 ،یلنگرود یجعفر) «افراد حقوق به احترام

 بزه ناکرده از را بزهکار تواند یم است استوار یفریک یدادرس نییآ بر شتریب

 ،یفریک عدالت انیمجر استبداد و یخودسر از یریجلوگ ضمن و نموده کیتفک

 ،137۶ ،یآشور) سازد سریم را عدالت یاجرا و مانعتم ییقضا اشتباهات از
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 حکم یاجرا و یدادرس فاتیتشر و یشکل نیقوان یاجرا ریمس در هرآنچه(. 3ص

 .است طرح قابل ییقضا عدالت هیعل میجرا عنوان به د،ینما وارد خلل

 محققان توسط ییقضا عدالت هیعل میجرا از که یفیتعار به فوق، اوصاف با حال

 :میینما یم اشاره است شده هارائ معاصر

 گونه به که دارد ییها فعل ترک ای فعل به اختصاص ،ییقضا عدالت هیعل میجرا

 به(. 14ص ،1388 کوشا،) شوند یم جامعه در ییقضا عدالت تحقق مانع یا

 بیتعق جرم، کشف روند ،ییقضا عدالت ریس در که یمیجرا گرید یعبارت

 آن و کند یم جادیا خدشه حکم یاجرا و یدادرس جرم، رامونیپ تحقق مرتکب،

 ،یاسد) کند جادیا عدالت یاجرا و قتیحق کشف در یموانع ای نموده کند را

 یریتعب به ای باشند یم ییقضا عدالت هیعل میجرا ی زمره در(. 127ص ،1384

 اعم باشد، ییقضا ی حوزه در عدالت یساز ادهیپ مانع که یعمل هر نکهیا گرید

 مسائل در عدالت یاجرا ریمس در یحت ای و حکم، یاجرا تا بیتعق ی مرحله از

 پس که یمیجرا نیبنابرا. شود یم دهینام ییقضا عدالت هیعل جرم باشد، یحقوق

 دعوا نیطرف درباره عدالت یاجرا از مانع حق، عییتض از پس ای جرم ارتکاب از

 اعمال مانند شود یم دهینام ییقضا عدالت هیعل میجرا شود، جرم نیمرتکب ای

 (.20 ص ،1388 ، یطارم) دادگاه حکم یاجرا در نفوذ

 مراحل ریس با مرتبط ینحو هر به که یمیجرا از دسته آن: گفت توان یم هیالنها

( احکام یاجرا و محاکمه متهم، بیتعق م،یجرا قیتحق و کشف از اعم) یدادرس

 و قتیحق کشف مانع متعاقبا و کند جادیا منصفانه یدادرس نیا در اخالل و باشد

 .گنجاند ییقضا عدالت هیعل میجرا ی طهیح در توان یم را گردد عدالت یاجرا

 را قانون انیمجر توسط عدالت یاجرا ریمس تا دارند را آن تیقابل که یمیجرا

 (1ص ،1389 ،یتوجه.)نامند¬یم ییقضا عدالت هیعل میجرا را سازند منحرف
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 میجرا بخش سه به م،یاجر ،یاختصاص یفریک حقوق متداول یبند میتقس در

 یجزا)  تیمالک و اموال هیعل میجرا ،(1 یاختصاص یجزا) اشخاص هیعل

 میتقس( 3 یاختصاص یجزا) شیآسا و تیامن هیعل میجرا و( 2 یاختصاص

 ( 1۶ص ،1387 ،یصادق رمحمدیم.)شوند¬یم

 یدشوار به میجرا یبرخ رایز ستین میجرا یتمام جامع ،یبند میتقس نیا اما

 .شوند گنجانده ها¬دسته نیا در دتواننیم

 هم رانیا مجازات قانون در. است ییقضا عدالت هیعل میجرا م،یجرا نیا از یکی

 در را آن به مربوط میجرا و نشده داده اختصاص میجرا نیا به یخاص فصل

 یفصل فرانسه، ییجزا قانون در که یحال در است؛ نموده انیب مختلف مواد ضمن

 در را آن به مربوط میجرا و افتهی اختصاص ییقضا عدالت هیعل میجرا عنوان با

 (.       13ص ،1381 کوشا،.)است نموده یبررس فصل نیا ضمن

 گذار¬قانون قانون، یاجرا روند در ییقضا دستگاه عادالنه رفتار به یجد ازین

 یرو شیپ تخلفات و انحرافات با برخورد جهت در که است داشته آن بر را رانیا

 که یعمل هر رو¬نیا از. بپردازد مزبور انحرافات یانگار جرم به نون،قا یاجرا

 یتفاوت و بود خواهد ییقضا عدالت هیعل جرم باشد، عدالت یاجرا مانع

 در ای و آن از پس ای افتد اتفاق بیتعق از قبل مرحله در جرم نیا که کند¬ینم

 .حکم یاجرا ای و محاکمه نیح

 چهار به ییقضا اتیعمل مراحل طبق را رمزبو میجرا توان¬یم اساس نیا بر

 :نمود میتقس دسته

 بیتعق از قبل یارتکاب میجرا( الف

 (ا.م.ق ۶3۵  ماده) نظامات تیرعا بدون اموات دفن.      1

 (ا.م.ق ۶3۶ ماده) مقتول جسد مجوز بدون دفن ای کردن یمخف.      2

 ییقضا مقامات به جرم گزارش و اعالم از یخوددار.      3
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 :جمله از دارد یادیز قیمصاد جرم، گزارش از یخوددار     

 اختالس، ارتشاء، چون یمیجرا اعالم از نیمسئول و رانیمد یخوددار    ·

 (ا.م.ق ۶0۶ ماده...  ) و یکالهبردار

 کودک اعالم از کودکان یسرپرست و ینگاهدار مراکز کارمندان یخوددار    ·

 (نوجوانان و کودکان از تیحما قانون ۶ ماده) یآزار

 میجرا در اعالم از ربط¬یذ نیمسئول و بازرسان و رانیمد یخوددار    ·

 کشور یاقتصاد نظام گران اخالل مجازات قانون 1 ماده 2 تبصره) یاقتصاد

 (13۶9 مصوب

 711 ماده) میجرا از یبرخ گزارش از نیمسئول و نیضابط یخوددار          ·

 (ا.م.ق

 قانون 78 ماده)  امر تحت کارکنان میجرا گزارش عالما از انینظام یخوددار    ·

 (مسلح یروهاین میجرا مجازات

 جرم اثبات اسناد بردن نیب از.      4

 نیمستخدم به شده سپرده یدولت اوراق و اسناد کردن یمخف ای بردن نیب از    ·

 (ا.م.ق ۶04 ماده) یدولت

 ۶81 ماده) یدولت اسناد ریاس و ها¬قباله ای دفاتر اتالف ای سوزاندن          ·

 (  ا.م.ق

 بیتعق از پس یارتکاب میجرا( ب

 (ا.م.ق ۵۵0 ماده) یریدستگ در اهمال و مسامحه.      1

 (ا.م.ق ۵47 ماده) بازداشتگاه ای زندان از فرار.      2

 (ا.م.ق ۵۵1 و ۵49 مواد) فرار در یتبان ای لیتسه ای مساعدت.      3

 (ا.م.ق ۵22 ماده) اسلحه دادن قیطر زا فرار در مساعدت.      4

 (ا.م.ق ۵۵3 ماده) شده ریدستگ ای متهم فرار لیوسا هیته ای کردن یمخف.      ۵
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 (ا.م.ق ۵۵4 ماده) تیمحکوم و محاکمه از مجرم یخالص در مساعدت.      ۶

 حکم صدور و یدادرس نیح در یارتکاب میجرا( ج

 ۵39 ماده) ییقضا مراجع به میقدت یبرا پزشک واقع خالف یگواه صدور.      1

 (ا.م.ق

 (ا.م.ق ۶۵0 ماده) یرسم مقامات نزد دادگاه در دروغ شهادت.      2

. باشد شده او متوجه قسم که ییجزا ای یحقوق یدعوا در دروغ سوگند.      3

 (ا.م.ق ۶49 ماده)

 (ا.م.ق ۵97 ماده) یقانون فیوظا انجام از ییقضا مقامات امتناع.      4

 (ا.م.ق ۶۶9 ماده) ییقضا مقامات دیتهد    .  ۵

 بود؛ شمرده جرم را یقاض دیتهد یعموم مجازات قانون 23۵ ماده نکهیا وجود با

 به و است نشده خاص یانگار جرم عمل، نیا یاسالم مجازات قانون در اما

 .است شده انیب یکل صورت

 اهل و شهود ای یاضق ای یادار ای ییقضا نیمأمور نزد وکال نفوذ اعمال یادعا.  ۶

 مصوب یقانون مقررات و حق خالف بر نفوذ اعمال مجازات قانون 4 ماده) خبره

131۵ ) 

 اجرا نیح و حکم صدور از پس یارتکاب میجرا( د

 34 ماده) هیعل محکوم توسط واقع خالف صورت هیارا ای مال یمعرف عدم.  1

 (یمدن احکام یاجرا قانون

 قانون 284 ماده) یدادگستر نیضابط توسط ییاقض مراجع احکام یاجرا عدم.  2

 (انقالب و یعموم یها دادگاه یدادرس نییآ

 ییقضا عدالت هیعل میجرا انواع – 2 – 4

 موانع» شوند، یم گنجانده طبقه دو در عمده طور به ییقضا عدالت هیعل میجرا

 تعرض نیهمچن ؛«عدالت یاجرا در یاثبات موانع» و «عدالت اسستقرار یثبوت
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 کارشناسان و قضات جمله از ییقضا عدالت منصبان صاحب به نسبت که ییها

 استقرار یثبوت موانع. باشند یم میجرا نیا از یگرید نوع ردیگ یم صورت یرسم

. گذارند یم اثر عدالت یاجرا عدم در اخص طور به که هستند یاعمال عدالت،

 (19ص ،1381 کوشا،)

 جرم مرتکب نمودن یمخف و جرم ماعال عدم به توان یم میجرا نیا جمله از

 جرم اثبات روند در که رندیگ یم بر در را یاعمال زین یاثبات موانع. کرد اشاره

 به که یمیجرا جمله از. ارتشاء و رشاء است لیقب نیا از و ندینما یم جادیا خلل

 عدالت یاجرا عدم جهت در آنان بر نفوذ قصد به ییقضا منصبان صاحب

 .نمود اشاره ییقضا مقام دیتهد به توان یم ابدی یم ارتکاب

 یحقوق امور در ییقضا عدالت یاجرا جهت الزم اقدامات - 3 – 4

 میکن آگاه حقوقشان از را مردم دیبا اول یدرجه در ییقضا عدالت یاجرا جهت

 .میندار قرار یآلدهیا طیشرا در رابطه نیا در حاضر حال در و

 طور به جامعه اشخاص و افراد یهیکل که است آن از عبارت ییقضا عدالت

 ای یاجتماع تیموقع ای یطبقات تیوضع از یناش ضاتیتبع بدون و کسانی

 هادادگاه و دادسراها ییقضا خدمات از کسانی طور به یاسیس و یدتیعق تیوضع

 یاساس قانون 37 و 3۶ ،3۵ ،34 ،20 ،19 اصول از معنا نیا و کنند استفاده

 .شودیم استنباط

 یم حقوقشان از مردم یآگاه مستلزم اول یدرجه در را ییقضا دالتع یاجرا

 : ییقضا عدالت یاجرا منظور به و دانست توان

 و حقوق نیا از آگاه که ینحو به شود، آموخته حقوقشان حدود مردم به دیبا اوال

 .باشند آن یمطالبه به قادر

 یازینیب حساسا یماد لحاظ به که شود میتنظ چنان قضا اصحاب تیوضع ایثان

 یماد تیوضع و هستند قائل آن یبرا که یاجتماع ارزش و اعتبار نیهمچن کنند؛
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 به و نباشد رگذاریتاث آنها در مراجعان یاجتماع و یاسیس تیموقع ای یمال و

 .شوند دهید کسانی صورت به و چشم کی به همگان یریتعب

 یقوه ضابطان و هادگاهدا یادار یهاقسمت ژهیو به هییقضا یقوه وابستگان دیبا

 داده قرار یموضع در یاجتماع ارزش و اعتبار نیهمچن و شتیمع نظر از هییقضا

 و شودیم هیته یانتظام یروین یلهیوس به که هادادگاه کار یهیاول مواد که شوند

 و یادار هرچند که - هاستدادگاه دفاتر به راجع که محاکم کار از قسمت آن زین

 یاجتماع و یمال تیوضع از یریرپذیتاث از -است مهم اریبس اما ییرقضایغ

 .بماند برکنار مراجعان

 بیتخر که نیقوان یبرخ اصالح و آموزش امر در که اندازه همان به گفت دیبا

 ضابطان ز،ین دفاتر و ضابطان مورد در آمده، عمل به یموثر اقدامات بودند، شده

 در اما داشتند یمحسوس یترق ستا مطرح آنها یانتظام تیمامور بحث که آنجا

 .میدار اریبس یفاصله آلدهیا با دفاتر و هادادگاه مورد

 بار به دیجد میجرا جادیا بر مشتمل ینیقوان بیتصو با چنانچه ستین یدیترد

 یاسیس تایماه یایقضا یبرخ فصل و حل و تیتمش ای میکن اضافه هییقضا یقوه

 هییقضا یقوه دوش بر یاضاف بار خود نیا که میکن حل هادادگاه قیطر از را

 نیا در و افتی خواهد لیتقل آن کار بازده و قوه نیا ییکارآ ناچار بود، خواهد

 .دانست مقصر و مسوول را قوه نیا صرفا توانینم مورد

 یاجراها ضمانت جادیا از است ممکن که آنجا تا هایقانونگذار در دیبا قوه نیا

 یجنبه فاقد توانیم که را یموارد یحت و یوددارخ مختلف مسائل یبرا یفریک

 .کند خارج یقانونگذار ای میجرا اعداد از دانست مجرمانه

 کارگزاران کار در یجد و یدائم کنترل و مکرر قیتحق و یبازرس با دیبا قوه نیا

 یریجلوگ کند،یم دایپ یفریک یجنبه مآال که یمسائل جادیا از خود، کارکنان و
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 به شتریب فرصت و بال فراغ با توانست خواهد هییقضا یقوه بیترت نیا به و کند

 . بپردازد است، مردم یدعاو فصل و عدالت یتوسعه که خود یاصل کار

 شنهاداتیپ و یریگ ی جهینت

 رباز،ید از که است یاسیس یهاهینظر ی عرصه در یادیبن میمفاه جمله از عدالت

 داشته مشغول خود به را یاریبس شمندانیاند ذهن و بوده انسان خاطر ی دغدغه

 و غرب کیکالس ی دوره در ارسطو و افالطون چون یبزرگ فالسفه. است

 یاسیس پردازانهینظر از یبرخ و ،یاسالم ی دوره در یفاراب چون یلسوفانیف

 .اندداده قرار خود توجه کانون در را مسئله نیا یهمگ معاصر،

 در ژهیو به و است برخوردار یمهم گاهیجا از عدالت زین یاسالم ی شهیاند در

 بر عالوه که است آن یاعتقاد ی گانهپنج اصول از یکی ،عدل ،عهیش ی شهیاند

. دارد یاجتماع و یاسیس ی عرصه در یمهم یهابازتاب ،یخداشناس ی عرصه

 راه و هاهینظر آراء، کنون تا که است مفهوم نیا یادیبن تیاهم لیدل به دیشا

 ارائه عدالت مورد در ،گوناگون مکاتب یسو از یمتعارض گاه و مختلف یکارها

 در یینها یحل راه هنوز گر،ید یفکر یهاعرصه از یاریبس همانند لذا. است شده

 .است نشده ارائه ،یبشر مکاتب یسو از خصوص نیا

 در یینها پاسخ به یابیدست عدم دنبال به یامروز انسان که بود خواهد آن عاقالنه

 جهان عادل خالق از را خود پاسخ ،شده یوح دامان به دست ،یمکاتب نیچن

 سعادت به یبرا زین انیاد عیتشر و امبرانیپ عتیب که چرا کند؛ افتیدر یهست

 اسالم نید و است بوده آنان یزندگ در عدل و قسط یاجرا با هاانسان ساندنر

 جامعة یبرا را عدالت تحقّق تواندیم بشر، یبرا یاله امیپ نیآخر عنوان به زین

 را عدالت یاجرا توانیم که یطور به آورد، ارمغان به یامروز زدةبحران

 به ،رانیا یاسالم یجمهور در. دانست یاسالم حکومت لیتشک هدف نیتربزرگ

 به منتسب را خود تیحاکم و قدرت و گرفته سرچشمه یوح از که ینظام عنوان
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 کامل طور به عدالت ،عمل در اگر یحت. دارد یمهم نقش ،عدالت داند،یم خدا

 هاهینظر نیتریاساس در حداقل و شده اراستو عدالت بر نظام یهاهیپا نشود، اجرا

 رانیا نیقوان به یاجمال ینگاه با که یطور به ،است شده دیتأک آن بر نیقوان و

 یم روشن میآورد فصل نیا در چه آن از.برد یپ مسئله نیا به ،وضوح به توانیم

 و مقنن است، مردم قحقو احقاق در مهم اریبس موارد از ییقضا عدالت که گردد

 به یحق تا بکنند را کوشش تینها قضا حوزة در عدالت یاجرا در دیبا یقاض

 .شود داده آن صاحب

 را یموارد نموده یانگار جرم ییقضا امور در عدالت به دنیرس یبرا قانونگذار

 به نتوانند قضات ای و قضا ضبط نیمامور ای یعاد افراد تا که دهیگنجان قانون در

 .بزنند صدمه ییقضا عدالت یاجرا

 ییقضا عدالت ضد قیمصاد نیمجرم مورد در دیبا ییقضا عدالت به دنیرس یبرا

 ییقضا عدالت نیمانع مجازات و محاکمه در یعنی ردیگ صورت یجد میتصم

 .شود جلب محاکم در مردم اعتماد تا ردینگ صورت تسامح و اهمال
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  منابع

 :مقاالت و کتب

 میکر قرآن

 دانش گنج: تهران اول، چاپ کیفری، عدالت ،(137۶) محمد، ،یورآش

 رانیا حقوق در ییقضا عدالت هیعل میجرا یقیتطب یبررس ،(1384) ال،یل ،یاسد

 37 و38 شماره خانواده، حقوق و فقه مجله اردن، و

 یکارشناس مقطع) اختصاص یجزا حقوق جزوه ،(1389) ،یعبدالعل ،یتوجه

 یاسالم یقضا و حقوق یتخصص مرکز: قم ،(ارشد

 یآموزش یهاکالس ،یفریک یدادرس نییآ درس راتیتقر ،(1388) ،یعل ،ینیپرو

 10۶ دوره

: تهران چهارم، چاپ حقوق، ینولوژیترم ،(13۶8) محمدجعفر، ،یلنگرود یجعفر

  دانش گنج انتشارات

 نشرشهردانش: تهران ، 10 چاپ ،یفریک یدادرس نییآ ،(1390) ،یعل ،یخالق

 نشر: تهران سوم، چاپ عمومی، جزای حقوق ،(1372) هوشنگ، تی،شامبیا

 ویستار

 دراک انتشارات: تهران اول، جلد ،یمدن یدادرس نییآ ،(1381) عبداهلل، شمس، 

 دراک انتشارات: تهران دوم، جلد ،یمدن یدادرس نییآ ،(1384) عبداهلل، شمس، 

 پگاه، مجله ،ینرامویپ میجرا و ییقضا عدالت ،(1388) ن،یمحمدحس ،یطارم

 2۶3 شماره

 شماره صادق، یندا فصلنامه ،یحقوق عدالت ،(1384) فائزه، ،یلیاردب زاده میعظ 

40 

 فروزش امنشارات: تهران چهارم، چاپ حقوق، فلسفه ،(1387) ناصر، ان،یکاتوز 
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 انتشارات:تهران اول، چاپ ،ییقضا عدالت هیعل میجرا ،(1381) جعفر، کوشا،

 زانیم

: تهران ان،یکالنتر یمرتض: ترجمه حقوق، و اتیادب ،(1381) پ،یلیف ، ،یمالور

 آگاه انتشارات

 احمد: مترجم المنجد، ترجمه نینو جامع بزرگ فرهنگ ،(13۶۵) س،یلو معلوف،

 اسالم انتشارات: تهران اح،یس

 موسسه: تهران ،2 و 1 جلد له،یرالوسیتحر ،(1379) اهلل، روح ،ینیخم یموسو

 (ره) ینیخم امام آثار نشر و میتنظ

 نشر: تهران سوم، چاپ اشخاص، هیعل میجرا ،(1387) ن،یحس ،یصادق رمحمدیم

 زانیم

 رهیس در ییقضا عدالت برجسته قیمصاد یبررس ،(1380) صالح، محمد ،یدیول

 ۵ و 4 شماره ،یانسان علوم نامه فصلنامه ،(ع) یعل امام

 چاپ یگفتگو در ، یاسالم یجمهور در ییقضا عدالت ،(1384) محمد، ،یزدی

 3۵ شماره ،یاسالم حکومت فصلنامه در شده

 :نیقوان

 4/2/13۵8 مصوب یاساس قانون

 1/2/1392 مصوب یاسالم مجازات قانون

 4/12/1392 مصوب یفریک یدادرس نییآ قانون

 21/1/1379 مصوب یمدن یدادرس نییآ قانون

 13۶7 /11 /2 مصوب آنها تزلزل از جلوگیری و سجلی اسناد اعتبار حفظ قانون

 13۶9 مصوب کشور یاقتصاد نظام گران اخالل مجازات قانون

 1381 مصوب نوجوانان و کودکان از تیحما قانون

 131۵ مصوب یقانون مقررات و حق خالف بر نفوذ اعمال مجازات قانون
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 13۵۶ مصوب یمدن احکام یاجرا قانون

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


