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Abstract
According to human historical experience, the result of the confrontation between power and
freedom has been the domination of governmental power and the suppression of the rights and
freedoms of individuals; Thus, constitutions - especially the constitutions of civilized countries in order to protect human dignity - with the logic that power must be regulated and rights and
freedoms guaranteed - first in the position of expression, revival and guarantee of freedoms and
then in the position of integration. And reconciliation between the power of the government and
the rights and freedoms of the people, and in this regard have carried out numerous supervisory
duties In order to protect the rights and freedoms of individuals for government forces have been
specified and emphasized. In the Islamic Republic of Iran, as a democratic system, fundamental
rights and freedoms, as an area accepted by reason and sharia, are at the top of social expectations,
and in this regard, in addition to criminalization, various government guarantees in various
manifestations to protect rights. And legal action in case of violation is provided; In the same
direction and with Considering the central importance of freedom and the repeated provisions of
the Constitution of the Islamic Republic of Iran on the need to protect rights and freedoms, while
considering the original role of the judiciary in protecting rights and freedoms, while discussing
freedom and the general concept Supervision, evaluation of the oversight duties of the Judiciary
of the Islamic Republic of Iran in relation to rights and freedoms are considered by the author.

Keyword: Surveillance, Freedom, Judiciary, Rights and Freedoms

Accepted: 01/September/2021

PhD Student of Law, Lecturer at Shiraz
University, Shiraz
moradi.email@yahoo.com

ISSN: 2783-3631

Sadegh Moradi

Received: 07/April /2021

Assessing the Tasks of the Judiciary of the Islamic Republic of Iran in
Order to Fulfill and Protect the Rights and Freedoms

فصلنامه تحقیقات نوین میان رشتهای حقوق
دوره اول ،شماره اول ،تابستان 45-17 ،1400
Jmirl.apadana.ac.ir

ارزیابی وظایف نظارتی قوهی قضاییه جمهوری اسالمی ایران در راستای تحقق و

پژوهشگر دکتری حقوق و مدرس دانشگاه شیراز ،شیراز

صادق مرادی

moradi.email@yahoo.com

به گواه تجربهی تاریخی بشرر ،نتیجهی تقابل قدرت و آزادی ،اسرتییی قدرت کووتتی و تضریی کقوق و آزادی افراد بوده اسر؛ باابرای
قوانی اسراسری بهویژه قوانی اسراسری وشرور ای تت در در ح؛ ک ای؛ از کی ی؛ و تا ا؛ انیرانی با ای تاه وه قدرت را باید تاظیم و
کقوق و آزادی ا را تض ی ن ود ابتدا در تقام بیار ،اکیای و تض ی آزادی ا و سپس در تقام تلفی و آشتی بی قدرت کووت؛ و کقوق
و آزادی ای تردم بودهاند و در ی راسرتا واای
تورد تصررریو و تأوید قرار دادهاند .در

نظارتی تتدددی را در ح؛ یریان؛ از کقوق و آزادی ای افراد برای قوای کووتتی

حوری اسرریتی ایرار نی به واوار ین نظام تردمسررا ر ،کقوق و آزادی ای اسرراسرری به واوار

تاریخ پذیرش 1400/06/10 :

چکیده

تاریخ دریافت 1400/01/18 :

صیانت از حقوق و آزادیها

کیههی تورد پذیرش وقل و شرر  ،در رأس توقدات ا ت اوی قرار گرفته و در ی راسرتا ویوه بر رمانگاری ،تضر ی کووتتی تختل
نظر گرفت ا ی؛ وانونی آزادی و تصررریو تورر قانورگذار اسرراسرری و وادی

حوری اسرریتی ایرار به صرررورت یرریان؛ از کقوق و

آزادی ا و با اتدار نظر به نقش ایرریل قوهی قضرراهیه در یرریان؛ از کقوق و آزادی ا ،ص ر
ارزیابی واای

نظارتی قوهی قضاهیه

ب پ پیراتور آزادی و تفحوم ولی نظارت،

حوری اسیتی ایرار در رابهه با کقوق و آزادی ا ته و نظر نگارنده قرار تیگیرد.

کلیدواژهها :آزادی ،حقوق و آزادیها ،قوه قضاییه ،نظارت
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در لوه ای گوناگور به تاظور کفظ کقوق ت بور و پیگیری قانونی در یرورت نق

آر ا ،پیشبیای شرده اسر؛ در ی راسرتا و با در
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مقدمه
در نظام کقوقی

حوری اسیتی ایرار از آر ا وه ت ق و لی کفظ ایل آزادی تووول به اات ام و لی دوا؛

تیباشد قانور اساسی با پیشبیای ایول تاع شواجه (ایل  )۳۸و تاع تن کرت؛ و کی ی؛ دستگیرشدگار و زندانیار
قانونی (ایل  ،)۳۹تاع تن کی ی؛ (ایل  ،)۲۲تاع تبدید یا تغییر اقات؛ ا باری (ایل  ،)۳۳تاع دستگیری غیرقانونی
(ایل  )۳۲و قانور گذار وادی با تصویب تجازات برای افراد و تقاتاتی وه ایول تذوور را نق
تختل

از

ن ایاد در قوانی

له تواد  ۵۷۰اای  ۵۸۷قانور تجازات اسیتی ،اکترام به آزادی و کی ی؛ افراد را تورد تو ه قرار داده.

چای از آنجا وه قضات ،کافظار آزادی افراد اتده بوده و واای

خهیری را در ح؛ اکقاق ک  ،بیط ودل و

خود

اناد سایر افراد اتده تصور از خها و اشتباه

آزادی و کفظ نظم و وتی بر وحده دارند و در انجام واای

ن یباشاد واره ای اتو ار و ود دارد وه خیارات تادی و تداوی ناشی از تص ی ات آنار دات اشخاص کقیقی و
کقوقی را گرفته و کقوق و آزادی شحروندار را در تضیقه قرار د د .گا ی نی نقص قوانی یا تشوییت دستگاه قضاهی
و نی و رت وار ت ید بر ول؛ شده و راه قاصی را در یدور کوم اشتباه و بهتبع آر ورود خیارت به افراد و تضیی
کقوق و آزادی شحروندار وار تین اید .باابرای وقل سلیم کوم تیواد وه با تو ه به ایل برابری افراد ،تُی َت یِوی
برای برار خیارات ناشی از تص ی ات قضایی قاصی و ود داشته باشد تا دس؛آوی فرد تتضرر قرار گرفته و خیارت
وارده به کقوق و آزادی ای وی برار شود .در اداته ی روند ،با تو ه به ای وه تیئوای؛ تدنی را ی اس؛ برای
برار خیارات تادی و تداوی تتضرر و تصونی؛ و ودم تیئوای؛ ت و اس؛ تو ب تیاتو افراد در روای؛ ک
یودیگر و بهتبع آر ایجاد خیارت به افراد شود قانورگذار در قانور تیئوای؛ تدنی ،با اتدار نظر به ایل برابری،
تیئوای؛ تدنی قاصی را وه برای تحروتوم ای تت ادی به ول؛ کاو ی؛ ایل تصونی؛ قضات تورد تو ه نبود تد
نظر قرار داده و به تدریج از ایل تصونی؛ تهل به س ؛ تیئوای؛ تدنی کرو؛ ن ودند.
در ی راستا و به تاظور ییان؛ از آزادی و لوگیری از تضییع کقوق و آزادی شحروندار ،او ر نظام ای سیاسی
از طری

رمانگاری و وصع تجازات ،در یدد ک ای؛ و نظارت بر ت ق کقوق و آزادی ا بودهاند .در

حوری

اسیتی ایرار به واوار ین نظام تردمسا ر ،کقوق و آزادی ای اساسی به واوار کیههی تورد پذیرش وقل و شر ،
در رأس توقدات ا ت اوی قرار گرفته و ویوه بر رمانگاری ،تض ی ای کووتتی تختلفی در لوه ای گوناگور به
تاظور کفظ کقوق ت بور و پیگیری قانونی در یورت نق
با ای

ه با تو ه به ای وه ایلیتری ت ل نق

آر ا ،پیشبیای شده اس؛.

کقوق و آزادی ،تقابل کاو ی؛ با تردم بوده و ای وه ناقضار

و ترتوبار راهم ولیه کقوق و آزادی ا اغلب از تأتورار دوا؛ ،اوم از تأتورار نیروی ای انتظاتی و قضات و تقاتات
واای رتبه کووت؛ یتاد قربانی رم در اثبات واصر تادی و تداوی رم با دشواری زیادی توا ه خوا د بود .در
ای تیار رویورد کداقلی قضات دادسرای وارواار دوا؛ به ای

رایم و تخل

دانیت بییاری از ای

رایم ت ید بر

ول؛ شده و صرورت پژو ش و پیشبیای را وار تااسبی در ح؛ ییان؛ از کقوق و آزادی ای تشرو تردم و
اکیای کقوق واته به واوار یوی از بایادیتری بخش ای قانور اساسی و از تحمتری واای

قوهی قضاهیه ،صروری
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به نظر تیرسد .در ی راستا به نظر تیرسد ب پ پیراتور نظارت قوهی قضاهیه

حوری اسیتی ایرار بر ییان؛ از

کقوق و آزادی ا و رفع چااش ا و نواقص و چای ابحامزدایی از قوانی تو ود و یا پیشبیای قوانی و را وار ای
دید با تهاادهی فرایاد یورت گرفته در سایر وشور ا تیتواند را واری تااسب در ح؛ ییان؛ از کقوق و آزادی
شحروندار باشد.

 -1پیرامون نظارت
توصو نظارت از تباکپ تح ی اس؛ وه از دیرباز و از دورار یونار باستار تورد تو ه تتفورار و اندیش ادار سیاسی
بوده اس؛ .ای سهو از نظارت گاه به یورت پیشیای با در نظر گرفت شرط فضیل؛ و اخیق برای انتخاب کاوم
سیاسی بوده اس؛ وه در تفورات «افیطور» و «ارسهو» پرورده شد و گاه تدهوف به نظارت پییای با نگاه بر دوره
کو رانی زتاتدار سیاسی وه در اندیشهی غرب بهویژه با آرای تاتیویو با طرح تب پ تحم تفوین قوا تاقو شد و
بدد ا با طرح ای آتوزه اردآوتور 1انگلییی وه تدتقد بود «قدرت فیاد تیآورد و قدرت تهل به طور تهل فیاد
تیآورد» سبب قوام یافت دوا؛ ای ایبرااییتی در غرب شد.
در ایرار تدایر نی تو ه بر صرورت نظارت بر کاوم سیاسی به یورت خاص از دوره تشروطه قوت گرف؛ با ای
کال دیری نپایید وه به دایل ساختار استبدادزدهی پادشا ی در وشور ،دستاورد ای تشروطهخوا ی در وشور واار
رف؛ .اتا با پیروزی انقیب اسیتی در سال  ،1۳۵۷ت وای در تب پ نظارت و تردمداری در روش و تاش نظری و
و لی ر برار انقیبی ایرار به و ود آتد وه از واایتری تقام تداوی و سیاسی یدای وایفقیه تا تدیرار و تیئو ر
سهو پایی وشور و تقاتات و تأسییات قانور اساسی را توأتار در بر تیگیرد و از تحمتری تأسییات قانور اساسی
کقوق و آزادی ای تادرج در آر تیباشد.
از نوات ایلی تقواهی نظارت در و ل نظیر سیاس؛ آر اس؛ وه تقهدی نبوده و به ا اظ ذ ای /ساختاری شول
ادواری به خود تیگیرد ) .(Thege & others, 2014: 50با چای نگرشی تیتوار گف؛ نظارت ،در چادی سهو
قابل بررسی اس؛ در اوای سهو وه با تفحوم واترل ا ت اوی ۲ارتباط تیتقیم دارد تد و ا تفحوم نظارت به دو
یورت رس ی یا غیررس ی به ترکله ا را در تیآید وه نظارت غیررس ی در گروه ای نخیتی (ت ل خانواده و
یا ر) و نظارت رس ی تد و ا از طری قانورگذاری و گاه با و لورد قوه قحریه به ترکله ا را در تیآید (ووه ،
 .)۲۰4 -۲۰۳ :1۳۸۰در دوتی سهو ،تفحوم نظارت با تفحوم پاسخگویی ترتبط اس؛ وه خود به انوا پاسخگویی در
برابر خود و پاسخگویی در تقابل دیگرار ،اتده و خدا تقییم تیشود .در سوتی سهو ،تفحوم نظارت بر تباای نگرش
فرد /ع نیب؛ به تفحوم قدرت سیاسی دچار تغییر و دگرگونی شده اس؛ .به واوار ت ال چاار وه

ع تیتواند بر

روند او ال قدرت از انب قدرت تیتقر نظارت داشته باشد ،گاه ای ک برای فرد نی به رس ی؛ شااخته شده اس؛
و ار استوارت تیل به واوار ن ایادهی بارز ای نگرش ،برای پاسداش؛ کقوق فرد،

ع را به ک ای؛ از آر در تقابل

خواس؛ قدرت تشوی تیواد ) .(Chaurasia, 2001: 274در نحای؛ در چحارتی سهو از تفحوم نظارت به نظر
1. Lord Acton.
2. Supervision.
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تیرسد وه تیتوار با منشی وردر نظارت با تشورت ،آر را نی یوی از را وار ای واترل قدرت و تص یو آر در
نظام ای سیاسی دانی؛ .ین چای اتری را شاید بتوار در نظام ای ریاستی بیشتر تشا ده ورد چه آروه در نظام ای
ریاستی ،اشوال تتاووی از نظارت دتووراتین و ود دارد وه توسط نحاد ا و کووت؛ ای ت لی واترل تیشوند
) (Wiseman, 1972: 177آنچه در ای تقال ته و نظر اس؛ نظارت رس ی از طری قوهی قحریه در ایاجا قوهی
قضاهیه تیباشد.

 -2پیرامون آزادی
با اتدار نظر به ا ی؛ وانونی ب پ آزادی در توصو ای تقال ،پیراتور آزادی ذیل چحار گفتار به شرح آتی ب پ
تیگردد.

 -1-2سرنوشت آزادی
تاریخ بشری تش ور از رفتار ای نابرابر و خودخوا انهی کاو ار و افراد دارای قدرت نیب؛ به افراد صدی

تیباشد

وه کایل آر ایجاد فر اگ زورتداری و تتداقب آر آسیبپذیری تا ا؛ ذاتی انیانی بهویژه طبقات پایی ا ت اوی
و نحادیاه شدر آر در روند ناتبارک تاریخ به طوری وه کتی برخی دانشورار در سردرگ ی کایل از نحادیاه شدر
نابرابری ای ا ت اوی ،نظام طبقاتی و بدضاا بردگی را تاهید ن ودهاند.
اگرچه با وی

تختصری وه گذش؛ ،انتظار درک کقوق و آزادی ای ذاتی بشر از زندانیار افوار ت ت

پذیرندهی اختیف طبقاتی ،دور از ذ

خوا د بود ،اتا شوفت سرش؛ ک طلب ،وداا؛ و و ستمگری سربدارار

تبارز راه آزادی و بادهنوازی برخی پادشا ار وداا؛ ت ور و نی را بری بشری؛ توسط پیاتبرار به تاظور اقاتهی وداا؛
به واوار یوی از تواای

تشترک پیاتبرار ااحی روی دیگر سوهی تاریخ بشری؛ بوده و کرو؛ ای انیار دوستانهی

پیشتازار سیاسی و ا ت اوی در بر ه ایی خاص از تاریخ بشری؛ ،برخی کقوق و آزادی ا را به ورسی نشانده و
ناخجیتگی تاریخی نابرابری ای وح را از برخی یف ات وتاب تاریخ زیی؛ انیار زدوده اس؛.
«قانور ک ورابی» نخیتی تت کقوقی نوشتهای اس؛ وه در کدود  1۷۳۰قبل از تیید و به تاظور انتظام اتدهی
انیانی تدوی شده و با ای وه آرچاار وه باید کاوی اندیشهی کقوق بشری و تض ی کی ی؛ ذاتی انیار ن یباشد،
وموبیش با آر ترتبط بوده ( اش ی )11۳ :1۳۹1 ،و آزادتاشانهتری کقوق را در واار سخ؛تری و وکشیانهتری
ویفر ا قرار تید د (پیشی  .)11۵ ،با ای و ود قانور ک ورابی ین قانور زما

را نبوده (پیشی  )114 ،و از ترویب

یواواختی برخوردار ن یباشد (پیشی .)11۵ ،
«ووروش وبیر» ،تؤسس سلیلهی خاتاشی ( ۵۲۹ ۵۵۹ق.م) ب رگتری دوا؛ تو ود زتار خود و ادوار پیش از
آر (تشوور و

وارار )۵۵ :1۳۹۰ ،ت ؛ تأثیر ت دایییم آورندهی تداایم اخیقی بوده و تورخار در ذور اکوا ت

پیاتبرگونهی 1وی با کی ا دس؛ به قلم برده و در وی

تااقب وی

له ا راندهاند .در بیار رفتار آزادیبخش

 .1ترکوم ویته ی طباطبایی با ذور د یلی از آیات قرآر ،تورات و روایات تورخار قدیم ،ذوااقرنی تذوور در قرآر تجید را ار ووروش دانیتهاند.
برای اطیوات بیشتر در ای رابهه به تفییر وی از آیات  ۸۳به بدد سورهی وح

در تفییر اا ی ار ترا ده شود.
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وی ی بس وه در ت اان وسیدهی ت ؛ فرتانروایی وی چحل و شش نو تردم از نژاد ا ،تذا ب و زبار ا و وادات
و اخیق تختل  ،تهاب با تدلی ات دی و تدتقدات تذ بی خود آزادانه رفتار ن وده و بدور ایاوه تذ ب شا ار
خاتاشی و ا اای ایرار به تلل تابده ت یل شود تهاب وادات و اخیق و زبار ترسوم خود و ل تین ودند (تشوور
و وارار.)۵۵ :1۳۹۰ ،
یونانیار تتأثر از تدلی ات «سقراط» ( ۳۹۹- 464ق.م)« ،افیطور» ( ۳۲۸ -4۲۸ق.م) و «ارسهو» ( ۳۲۲- ۳۸4ق.م)
نووی از زندگی ساتاریافتهی شحری به نام (دوا؛ شحر) را باا نحادند وه دتووراسی «آت » با ویژگی ای خاص خود
را در بر تیگرف؛ .رهآورد ا یی

چور ابتوار و ل و تشارو؛ در تدیی سرنوش؛ خویش برای تردتانی وه کاه

شرایط رتبهی شحروندی بودند از نتایج دتووراسی یونانی تیباشد .آزادی بیار نی به واوار یوی دیگر از تظا ر
دتووراسی در آت قدیم بود وه یاکبار کقوق و تردار آزاد آت را بدور یچ ت دودیتی در بر تیگرف؛ ( اش ی،
 .)1۲۰- 11۹ :1۳۹1در بیار شدت و کدت ای آزادی

ی بس وه در قوانی آت کتی تح ؛ و افترا رمانگاری

نشده و در نتیجهی آر افراد و فوا ی نوییار و طا پردازار بدور یچ ت دودیتی در استح اء شخصی؛ ای سیاسی و
تشحور قلمفرسایی تین ودهاند (پیشی .)1۲۰ ،
قرر ا پس از پش؛ سر گذاشت تاشور وبیر ( ار )1۲1۵ ،از برو؛ رشد فوری اتده و نی تبارزات تیت ر
آزادیخوا ار در تقابل استبدادگرار کووتتی ،دو واقدهی تاجر به دادخواس؛ کقوق 1و «اویتیهی کقوق» ۲در قرر
فد م در وشور انگلیتار تجربه شد وه کاوی برخی کقوق و آزادی ا
استاهاق ،توقی

چور :ت اووی؛ آزار و اذی؛ ،اکضار،

افراد ،ت اووی؛ سلب آزادی افراد تگر به کوم قانور ،تاع آزار و اذی؛ افراد از سوی یاکبتاصبار

اشوری و وشوری ،ت اووی؛ ت او ه و ت ووم ساخت غیرقانونی افراد و ...در اویتیهی کقوق و نی ت اووی؛
لوگیری از آزادی بیار در ی

پارا ار ،صرورت برگ اری انتخابات آزادانه به تاظور تدیی اوضای پارا ار و به

یورت ولی تصریو به کاو ی؛ قانور بر بییاری از شئور اتده در دادخواس؛ کقوق ،برای تردم بود و بدد ا در
ای خود ااحامبخش انقیبات ر اییبخش در آتریوا و آزادیخوا انه در فرانیه و دیگر وشور ای تغرب زتی شد.
(پیشی )1۳۲- 1۲6 :
«اوتر» ۳و «وااور» 4از واا ار دیای قرر شان د م با تدلی ات دیای خود تفییر دی را از ان صار روکانیور تیی ی
خارج ن وده ،با تفاسیر خود از دی تو ب تواتل کرو؛ ول ی و فر اگی وصر رنیانس شده و نقش و دهای در
ر ایی فرد از تیلط ولییای واتواین ایفا ن وده و نحض؛ اییح دیای را باا نحادند (پیشی )1۳۲ :

1. Petition of Rights (1628).
2. Bill of Rights (1689).
 .۳تارتی اوتر ( ) Martin Luther /14۸۳-1۵46از ول ای آا انی برخاسته از ولییا بود وه در واواش به تفاسیر ولییای واتواین از دی و به تاظور
خارج ن ودر تفییر دی از دس؛ ودهای ت دود (روکانیور) و ل ن وده و بانی نحض؛ اییح دیای شد.
 .4ار وااور ( )Jean Calvin /1۵۰۹-1۵64از ول ای فرانیوی بود وه نقش و دهای در آزاد ن ودر فرد از تیلط ولییای واتواین ایفا ن وده و یوی
از شاخه ای تذ ب پروتیتار را باا نحاد.
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در اداتهی روند نحض؛ اییح دیای و آرتار ای آزادیخوا انهی تهرح شده ،قوانیای را ع به کقوق و
آزادی ای شحروندار در ایاا؛ ای تختل

آتریوا 1به تصویب رسید و تتداقب آر و نی در نتیجهی رشد و گیترش

روزاف ور اندیشه ای آزادیخوا انه در آتریوا ،نحایتاا «اویتیهی استقیل آتریوا» توسط سی ده تیتد رهی ایلی
آتریوا ولیه سلههی انگلیس به تصویب رسید وه بدد ا ااحامبخش قوانی اساسی  1۳ایاا؛ اوایه و سپس سایر ایا ت
آتریوا شد .در ذیل توارد تهرح شده در آر ،به تفحوم کقوق و آزادی ا نی پرداخته شده وه برای ن ونه تیتوار به
آزادی وقیده ،تذ ب ،بیار ،تهبووات و ا ت اوات اشاره ن ود (پیشی .)1۳6- 1۳۳ :
و ود توأتار اختیفات طبقاتی و احور اندیش ادار آزادیخواه در قرر جد م تو ب آتادگی افوار تردم ستم
دیدهی به ستوه آتده از است ار طبقه ی اشراف برای انقیب شد .در ای تیار برخی از ترفحی شحرنشی تتفور ۲وه
ت ؛ تأثیر آتوزه ای فلیفی به آگا ی و دار رسیده بودند تقابل با استبداد و قیام ولیه نظام بار را به واوار تاحا راه
دس؛یابی به کقوق و آزادی ای تردم تیدانیتاد .۳نتیجهی ت ول فوری و گیترش افوار اییحطلبانه و
آزادیخوا انه طبقهی تتوسط و الم و استبداد طبقاتی کاوم و نارصایتی ای تردتی ،تشویل تجلس طبقاتی تتشول
از ن ایادگار طبقهی سه ( 661نفر) ،ن ایادگار روکانیور ( ۳۲6نفر) و ن ایادگار نُجبا ( ۳۳۰نفر) به دستور اویی شان د م
و تتداقب آر تشویل تجلس تلی 4توسط ن ایادگار تجلس طبقهی سه در تاریخ  1۷ژوه  1۷۸۹و پیوست تجلس
روکانیور به آر و نی پذیرش به م پیوست تجااس طبقات سهگانه در تاریخ  ۲۷ژوه

ار سال توسط پادشاه و

درنحای؛ تصویب «اویتیهی کقوق بشر و شحروند» در تاریخ  ۲6اوت  1۷۸۹توسط تجلس تلی وه با واوار تجلس
تؤسیار ۵و سپس قوهی تؤسیار 6اویم تو ودی؛ ن وده بود تیباشد .در اویتیهی ت بور وه توأتار شاتل تیکظات
تربوط به فرد و تل؛ تیشود ،کقوق و آزادی ا تورد تو ه قرار گرفته و در تادهی دو آر دف ر اتدهی سیاسی
کفظ کقوق طبیدی و زوال ناپذیری افراد بیار شده و از آزادی به واوار یوی از تصادی کقوق ت بور نام برده شده
اس؛« .اویتیهی کقوق بشر و شحروند فرانیه» وه وبارتپردازی ای آر کوای؛ از حارش وای آر دارد ااحامبخش
بییاری از قوانی بددی شده و در اداتهی ی روند رخ؛ چروی چحار ار سااهی بردهداری از اندام بشر واده شد
( اش ی.)14۲- 1۳6 :1۳۹1 ،

 .1در سال  16۳6در ایاا؛ پلی وت ( )Plymouthقانونی کاوی برخی تضاتی آزادیخوا انه به تصویب رسید وه در آر برخی از کقوق و آزادی ای
فردی تورد تو ه و تأوید قرار گرفته بود ،در

ی راستا تاشور آزادی ا در سال  1641توسط ناتانیل وارد ( )Nathaniel Wardدر ایاا؛

تاساچوس؛ ( )Masschusettesبه تصویب رسید ،وه در آر نی ا وم برخورداری از آزادی و اتای؛ تورد تو ه قرار گرفته اس؛.
2. Bourgeois.
 .۳با تصویب تادهی  ۳۵اویتیهی کقوق بشر و شحروند قانور اساسی  ۲4ژوه  1۷۹۳تبای بر تقدس قیام و شورش ولیه دوا؛ تتجاوز ،اندیشهی انقیبی
قشر تتفور شحرنشی تیجیل شده و ارزش قانونی یاف؛ .تت تادهی ت بور به ای یورت تیباشد « :رگاه دوا؛ کقوق تردم را تورد تجاوز قرار د د،
قیام و شورش برای تل؛ تقدستری کقوق و صروریتری تولی

خوا د بود».
4. Assemblée Nationale.
5. Assemblée Constituent.
6. Pouvoir Constituent.
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اروپا پس از آر و در قرر بییتم نه تاحا شا د تقابل پیروار نظریات «ایاا؛ فرد» 1و «ایاا؛ اتده» ۲شد ،بلوه
نظام ای اقتدارگرای «تارویییتی» با تو ه ویژه به «انیارگرایی» ۳و ابتاای بر نظریهی تبارزهی طبقاتی ،4ت ووم ن ودر
سرتایهداری در ح؛ نیل به آرتار تهلوب اتدهی دید بی طبقه ۵و صرورت پیگیری آر به تاظور دس؛یابی افراد
به آزادی ای واقدی و ت و نظام بردگی در نتیجهی آر (پیشی « ،)144- 14۳ :نظام فاشییم» 6و «نازییم» ۷با ابتاای بر
اقتدارگرایی به واوار دف غایی و ودم ابتاای آر بر ارزش ای فردی و تلقی کقوق بشر به واوار اتری بیحوده به
واوار طرز تفور ووس تارویییم (پیشی  )14۸ :وه گی زاهیدهی ذ ایات پذیرندهی استبداد ساتی بودند ،استقرار
یافتاد.

چای تشا رات فوری ناشی از دورار پر تا رای اگ حانی اول ( )1۹14-1۹1۸و دوم ()1۹۳۹-1۹4۵

تأثیر تخرب فراوانی بر سرنوش؛ کقوق بشر در سهوح داخلی و بی اا لل نحاد.
پس از آر نی در اداتهی روند شااسایی کقوق و آزادی ا ،ک ای؛ ای توصووی زیادی در واوانییور ای تختل
له« :واوانییور ژنو  »1۹4۹در رابهه با اسیرار اگی« ،واوانییور  1۹۳6و پروتول  1۹6۳را ع به ت اووی؛

از

بردگی»« ،واوانییور  1۹۵۷و  1۹۷۰سازتار بی اا للی وار» در ک ای؛ از آزادی وار و تاع وار ا باری« ،واوانییور
 1۹۵1را ع به ک ای؛ از آزادی سادیوایی» و ...به تصویب رسید.

چای با تو ه به فرا م نشدر شرایط ا رای

اویتیهی حانی کقوق بشر و به تاظور ت ق تاهقهای تضاتی آر در ت دودهی اروپا ،آتریوا و آفریقا،
واوانییور ای تختلفی به تصویب رسید وه برای ن ونه تیتوار از« :واوانییور اروپایی تض ی و ک ای؛ از کقوق
بشر و آزادی ای بایادی تصوب  4نواتبر « ،»1۹۵۰واوانییور آتریوایی کقوق بشر تصوب سازتار دوا؛ ای
آتریوایی وه در س خوزهی واستاریوا در سال  »1۹6۹به تصویب رسید و در تاریخ  1۸ژوهیهی  1۹۷۸به ترکلهی
ا را درآتد و «تاشور آفریقایی کقوق بشر تصوب  1۲ژوه  1۹۸1سازتار وکدت آفریقا» در «نایروبی» نام برد .در
ی رابهه چای تیتوار به «اویتیهی اسیتی کقوق بشر تصوب  ۵اوت « »1۹۹۰سازتار وافرانس اسیتی» ۸اشاره
ن ود .رچاد وه اتصاف اویتیهی ت بور به واوار اویتیه ای تاهقهای خاای از اشوال نبوده و داتاهی وسد؛ آر
هی وشور ای اسیتی را در بر تیگیرد.

1. Individualism.
2. Collectivism.
3. Humanism.
4. Théorie de la lutte des classes.
5. Société communism.
 .6بر اساس اندیشهی صد فردگرای ( )Anti-individualismفاشییم ( ،)Facismیچ فرد و تداوی؛ فردی بدور دوا؛ ارزش نداشته و ارزش انیار
در وابیتگی او به دوا؛ بوده و نی دوا؛ نیب؛ به ترگ یا زندگی انیار ابتوار و ل دارد .باابرای آزادی ای و وتی کایل تص یم دوا؛ تقتدر
کاوم در اوهای آر به تردم تیباشد و تردم باید از آزادی ای تختصر خود راصی باشاد.
 .۷بر اساس اندیشهی نازییم ) (Nazismفرد به تاحایی ایاا؛ نداشته و ارزش انیار در وابیتگی او به نژاد خاص اس؛ .باابرای زندگی و ترگ او در
اختیار

دی؛ نژادی خود بوده و آزادی ای و وتی در ای اندیشه به طور ولی قلم تیخورند.

 .۸زم به ذور اس؛ نام سازتار وافرانس اسیتی به تو ب تصوبهی  ۲۰11ا یس ق اقیتار ،به سازتار واری اسیتی تغییر یاف؛ .چای با پیشبیای
نحادی با واوار (و یییور تیتقل داه ی کقوق بشر) در ا یس سرار وشور ای اسیتی در سال  ۲۰۰۸اساسااتهی سازتار یاد شده دستخوش تغییراتی
شد.
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با ین نگرش ت لیلی به فرایاد تاریخی تواتل کقوق بشر ،تیتوار ای روند را به ترتیب به سه نیل :شااسایی
کقوق فردی و سیاسی ،1کقوق اقتصادی ،ا ت اوی و فر اگی ۲و کقوق

بیتگی ۳تقییم ن ود وه تواردی چور

آزادی رف؛وآتد ،آزادی تیو و تیاوی در برابر قانور راه با ص ان؛ ا را ای ویفری ،با واوار (آزادی استقیل)

4

و آزادی اندیشه ،آزادی بیار و ارتباط ،آزادی ا ت اوات و تشول ا ،ک انتخابات و تشارو؛ در سرنوش؛ سیاسی
خود با واوار (آزادی تشارو؛) ،۵تشترواا نیل اول تواتل کقوق بشر را در بر گرفته و ذیل واوار کقوق فردی و
سیاسی قرار تیگیرند .نیلی وه ولیرغم تأثیرگذاری و ی آر در بازیابی تا ا؛ انیانی ،به دایل ودم و ود ایل
برابری در کوزهی اقتصاد ،دس؛آوردهای آر اگرچه زم تین ود اتا وافی به نظر ن یرسد .از

ی رو و به دایل

صرورت تو ه بیشتر به برابری اقتصادی در راستای تواتل سیر یدودی تو ه به کقوق و آزادی ا ،نیل دوم فرایاد
تاریخی تواتل کقوق بشر ،کقوق اقتصادی و ا ت اوی را شاتل تیشود ،وه تو ه به کقوق اقتصادی ،ا ت اوی و
فر اگی در تواد  ۲۲اای  ۲۷اویتیهی حانی کقوق بشر تصوب  1۰دساتبر  1۹4۸به خوبی ن ایانگر تو ه به ای
صرورت بوده و وااویای

چور ک برخورداری از سیتتی ،آتوزشوپرورش ،وار ،تأتی ا ت اوی و ...را در بر

گرفته و برخورداری از آر برخیف کقوق نیل اول تیتل م دخاا؛ دوا؛ تیباشد .حارش وای برخی کقوق تیلم،
چور ک بر ت یطزیی؛ ،صرورت تو ه دی اتدهی بی اا لل به ای تباکپ را تتو ه اتدهی حانی ن ود و
سازتار تلل ابتوار طرح کقوق فراتلی تذوور را ذیل واوار ک

بیتگی 6در دس؛ گرفته و به ای ترتیب تباک ی

چور :ک بر یلو ،۷ک بر توسده و ک بر ت یطزیی؛ ساام کفاا؛شده ۸نیل سوم کقوق بشر را تشویل دادند.
باابرای کقوق بشر نیل سوم ،ت ام تلل را در بر گرفته و به یورت حانی تتظا ر تیشود ( اش ی.)1۷1-164 :1۳۹1 ،

 -2-2چیستی آزادی
در تبیی آزادی به واوار تفحوم تقدسی وه تأتی آر ت ق ت اتی؛ نفس آدتی را در پی دارد (بشیریه)4۳ :1۳۷4 ،
تدابیر بییاری به وار رفته وه ولیرغم تدابیر و برداش؛ ای تختلفی وه از تفحوم آر توسط اندیش ادار و نظریهپردازار
اراهه شده با ت لیل تؤافه ایی تاناد :فاول ،دف و تانع آزادی وه واایر ایلی آزادی را تشویل تید اد تیتوار به
تفحوم تشتروی از آر دس؛ یاف؛ .در

ی راستا ص

پاسخگویی به سه سؤال :آزادی ودام فرد؟ چرا آزادی؟ و

آزادی از قید چه فرد یا چی ی؟ و دس؛یابی به چییتی فاول ،دف و تانع آزادی ،تیتوار

له زیر را در بیار تفحوم

تشترک آزادی واوار ن ود :ر ایی فرد یا افرادی از قید فرد یا افراد دیگر برای انجام دادر رفتاری خاص و یا
1. Civil and Political Rights (First generation).
2.Economic, social and cultural rights (second generation).
3. Rights Solidarity (Third Generation).
4. Freedom-autonomy.
5. Freedom-participation.
6. Solidarity Rights.
 .۷از اویتیهی تربوط به ک تردم بر یلو تصوب  1۲نواتبر  1۹۸4تیتوار به واوار یوی از تحمتری تصادیقی وه در بر دارندهی ک بر یلو تیباشد
نام برد.
 .۸اویتیهی  1۹۷۲استوحلم از تحمتری تصادی اویتیه ای در بر دارندهی ک بر برخورداری از ت یطزیی؛ ساام تیباشد.
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برخورداری از کقوق اساسی خود را آزادی گویاد (تیراک دی .)111 :1۳۸۰ ،باابرای در ایی وه وار ای انیار
کاا؛ تبدی؛ پیدا واد آزادی از او سلب شده اس؛ (وبداالحیار.)6 :1۳۷۸ ،

 -3-2آزادی از رهگذر دین اسالم
در قرآر به واوار تحمتری وتاب تیل انار و ساد توتوب راه پیش روی تیل انار،
تورد تو ه قرار گرفته و در ای خطتشی ،آزادی
تیل انار با تو ه ویژه به ورات؛ انیار ،واای

واره خطتشی زندگی انیار

واره ایگاه ویژهای داشته اس؛ .در ای راستا وتاب آس انی

پیاتبرار را تبیی و در برخی آیات ،آزادی انیار را یراکتاا تورد تو ه

قرار داده اس؛.
ورات؛ و تا ا؛ انیار و تقام خلیفهاالحی وی وه از خصوییات ذاتی و تا صربفرد انیار بوده ،بدور است اا هی
طبقات شحروندار از ر قوم و نژاد و قبیلهای را در بر گرفته و بایار آزادی و آزادگی انیار را باا نحاده اس؛.
«پروردگارت به فرشتگار گف؛ :ت انیار را از گل خوا م آفرید .پس چور به او ساتار د م و از روح خود در
او بدتم سجدهواار برای او به خاک افتید .آنگاه فرشتگار گی سجده وردند .تگر ابلیس.»...
انشیای در زتی خوا م آفرید»

«پروردگارت به فرشتگار فرتود :به راستی ت

1

۲

۳

«به یقی انیار را در نیووتری قوام آفریدیم»
«به یقی به فرزندار آدم ورات؛ دادیم».

4

پیاتبرار نی به واوار تاادیار آزادی ،با دایوزی ،تحربانی و فروتای به تاظور نجات تردم از تاریوی حل و بردگی
و خشون؛،

؛ خود را در ح؛ ت اند؛ از نق

آزادی انیار به وار گرفته و نه تاحا ش شیر خود را

به تاظور

حاد ابتدایی و حاد ر اییبخش از یوغ سلها؛ ست گرار و در راه دفا از آزادی از نیام بیرور نوشیدند بلوه خود
نی رسااتی

نگحبانی و تذور دادر نداشته و ا ازهی سلب آزادی ای تشرو تردم را نداشتاد.

«پیاتبر بار گرار و قیدوباد ا و زنجیر ا را از دوش آر ا بر تیدارد».
«پس اگر روی گرداندند ،تا تو را بر آنار نگحبار نفرستادیم ،بر تو

۵

رساندر پیام نیی؛».

«پس یادآوری و و پاد ده وه تو یادآور و پادد ادهای و بر آنار گ اشته و چیره نییتی».

6

۷

 .1سورهی کجر ،آیات ۲۸ر« :۳1وَإِذْ قَا َل رَبُنَ اِلْ َیَهِوَةِ إِنِی خَااِ ٌ بَشَراا تِ یَلْصَا ٍل تِ ْ کَ َإٍ تَیْاُورٍ َفإِذَا س ََویْتُهُ وَنَفَخْ؛ُ فِیهِ تِ رُوکِی َفقَدُواْ اَهُ سَا ِدِی َ
َفیَجَدَ ااْ َآلهِوَةُ وُلُحُمْ أَ ْ َدُورَ إِ َ إِبْلِیسَ»
 .۲سورهی بقره ،آیه« :۳۰وَإِذْ قَا َل رَبُنَ اِلْ َیَهِوَةِ إِنِی َاوِلٌ فِی األَرْضِ خَلِیفَةا».
 .۳سورهی تی  ،آیه« :۳اَقَدْ خَلَقْاَا اإلنْیَارَ فِی أَکْیَ ِ تَقْوِیمٍ».
 .4سورهی اسراء ،آیه « :۷۰وَاَقَدْ وَرَتْاَا بَاِی آدَمَ».
 .۵سورهی اوراف ،آیه« :1۵۷وَیَضَعُ وَاْحُمْ إِیْرَ ُمْ وَاألَغْیَ َل ااَتِی وَانَ؛ْ وَلَیْحِمْ».
 .6سورهی شوری ،آیه َ « :4۸فإِرْ أَوْرَصُوا َف َا أَرْسَلْاَاکَ وَلَیْحِمْ کَفِیظاا إِرْ وَلَیْنَ إِ ااْبَیغُ».
 .۷سورهی غاشیه ،آیهَ « :۲۲-۲1فذَوِرْ إِنَ َا أَنْ؛َ تُذَوِرٌ اَیْ؛َ وَلَیْحِمْ بِ ُصَیْهِرٍ».
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« یچ بشرى را نی د وه خدا به او وتاب و کوم و پیاتبرى بد د سپس او به تردم بگوید به اى خدا بادگار ت
باشید.»...

1

قرآر و آتوزه ای دیای اسیم نی نه تاحا تاور آزادی و در یدد سلب ارادهی انیار نبوده بلوه تاحا دی انیار آزاد
را دارای ارزش دانیته و در راه تقوی؛ اراده و دای؛ انیار به تا اگاه سدادت اودانه به تذور ،پاد و زدودر غبار
حل و غفل؛ اوتفا ن وده و انتخاب خیر و شر سرنوش؛ ابدی انیار را پس از دای؛ ،آزادانه به دس؛ خود او قرار
داده اس؛.
از نظر دی اسیم رگاه انیار اراده ی خود را فارغ از یوغ سلها؛ ست گرار و قیودات دنیوی تابع تشی؛ ااحی
ن وده و آزادی خود را یرفاا ت دود به خواس؛ خداوند و کقوق سایری ن اید ،توأتار به سدادت دنیوی و اخروی
دس؛ خوا د یاف؛ .اتا باید تو ه داش؛ وه خهوط قرت ی چور روای؛ کقوق سایری  ،ودم تدرض نیب؛ به ار
و تال و آبروی سایر انیار ا و کفظ اکترام خداوند،

واره برای آزادی و ل و بیار و ود داشته و کوزهی وقل و

شر نی آر را پذیرفتهاند .باابرای تا زتانی وه گیترهی کقوق انیار با گیترهی کقوق سایر انیار ا و ک خاا
تدارض و تداخلی نداشته باشد ،در انجام تباکات ،تورو ات و تیت بات آزادی خوا د داش؛ .به وبارت دیگر به
واوار ین صابههی تورد پذیرش وقل و شر  ،گیترهی کقوق افراد ،ت دود به گیترهی کقوق سایر افراد و خداوند
خوا د بود.

 -4-2آزادی از رهگذر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
در نظام کقوقی

حوری اسیتی ایرار واره یوی از شدار ا و آرتار ای اییل «آزادی» بوده و دس؛یابی به آر به

واوار ین دف ،در راستای آزادیخوا ی و نفی ستم گری و ستموشی و سلههپذیری ،۲در شدار ای قبل از انقیب
چور "استقیل ،آزادی،
آر ۳تتبلور شد .به

حوری اسیتی" تجلی یافته و پس از انقیب نی در برخی ایول قانور اساسی و تقدتهی

ی سبب زتیاه طرح دیدگاه ای تختل

تقواهی آزادی اراهه شده ،اتا در نحای؛ نگاه غااب قانور اساسی

درباره آزادی فرا م آتده و قراه؛ ای تتفاوتی از
حوری اسیتی ایرار به توصو آزادی ،ناشی از

تبانی تدرف؛شااس ی رویورد اسیم به تا ی؛ انیار بوده و تهاب با نظریه تذوور انیار برخیف نظر برخی تتفوری
اا ادی وه انیار را تو ودی شرور و تادی در نظر تیگیرند ،تو ودی دوبددی اس؛ وه توأتار دارای سرش؛ ااحی

 .1سورهی آل و رار ،آیهی « :۷۹تَا وَارَ اِبَشَرٍ أَر یُ ْؤتِیَهُ االهُ ااْوِتَابَ وَااْ ُوْمَ وَاااُب َُو َة ثُمَ یَقُو َل اِلاَاسِ وُونُواْ وِبَاداا اِی تِ دُورِ االهِ.»...
 .۲باد  6ایل  ۲قانور اساسی « :حوری اسیتی ،نظاتی اس؛ بر پایه ای ار به :ورات؛ و ارزش وا ی انیار و آزادی توأم با تیئوای؛ او در برابر خدا ،وه
از راه :نفی رگونه ست گری و ستموشی و سلههگری و سلهه پذیری ،قیط و ودل و استقیل سیاسی و اقتصادی و ا ت اوی و فر اگی و بیتگی
تلی را تأتی تیواد».
 .۳تقدتهی قانور اساسی ،شیوهی کووت؛ در اسیم« :قانور اساسی تض ی گر نفی رگونه استبداد فوری و ا ت اوی و ان صار اقتصادی تیباشد و در
خط گییت از سییتم استبدادی ،در سپردر سرنوش؛ تردم به دس؛ خودشار تیش تیواد .ویضع واحم ایر م وا غیل ااتی وان؛ ولیحم».
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و تادی 1بوده و سرش؛ ااحی آر ناشی از تقام خلیفهاالحی ۲انیار بوده وه روحاالحی در او دتیده شده ۳اس؛ .باابرای
انیار در انتخاب تییر و ال و یا پی ویی راه اسفلاایافلی دارای اختیار بوده 4و بر
پایه ای

ی اساس اس؛ وه یوی از

حوری اسیتی ایرار اوتقاد و ای ار به ورات؛ و ارزش وا ی انیار و آزادی توأم با تیئوای؛ او در برابر

خداوند ۵تدرفی شده اس؛.
چاار وه شرح آر رف؛ آزادی انیار در قانور اساسی

حوری اسیتی توأم با تیئوای؛ تیباشد .باابرای اگرچه

برای لوگیری از ایجاد فضای تیاود برای استبداد ،ت دودی؛ ای آزادی به واوار است اا بر ایل بیار شده اتا آزادی
تهل نی به تاظور ا تااب از ایجاد فضای آنارشیگری ،در قانور اساسی ایگا ی نداشته و انیار ا برای بحرهتادی
از آزادی ،نه تاحا در تقابل خداوند پاسخگو بوده و باید آر را در راه و ال تداای تداوی خود او ال ن اید بلوه در
وریه ی کیات ا ت اوی نی افراد نباید او ال ک خویش را وسیلهی اصرار به غیر و یا تجاوز به تاافع و وتی قرار
د اد 6و در ی راستا آزادی نشریات و تهبووات نی به واوار ین وریهی فراگیر ا ت اوی ت دود به روای؛ کدود
تبانی اسیم و کقوق و وتی شده اس؛ .۷چای آزادی و ل ۸و رفتار فردی ،۹آزادی انتخاب تیو و ت ل سوون؛
و ودم اتوار تبدید افراد بدور تجوز قانونی 1۰و ش وای؛ ایل آزادی انتخاب ت ل اقات؛ بر ت ل سوون؛ و ترو
تحم اتور فرد به واوار تصادی اقاتتگاه ،11آزادی انتخاب شغل تشروط به ودم تغایرت با اسیم ،تصااو و وم و کقوق
دیگرار 1۲و روای؛ ت دودی؛ ای را ع به اف ایش

دی؛ ،روود اقتصادی و اف ایش بیواری و در نتیجهی آر اتای؛

 .1سورهی سجده ،آیات « :۹-۷ااَذِی أَکْیَ َ وُلَ شَیْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْ َ ااْإِنیَارِ تِ طِی ٍ ثُمَ َدَلَ نَیْلَهُ تِ سُلَااَةٍ تِ تَاء تَحِی ٍ ثُمَ سَوَا ُه وَنَفَخَ فِیهِ تِ رُوکِهِ».
 .۲سورهی بقره ،آیهی « :۳۰وَإِذْ قَا َل رَبُنَ اِلْ َیَهِوَةِ إِنِی َاوِلٌ فِی األَرْضِ خَلِیفَةا قَااُواْ أَتَجْدَلُ فِیحَا تَ یُفْیِدُ فِیحَا وَیَیْفِنُ اادِتَاء وَنَ ْ ُ نُیَبِوُ بِ َ ْدِکَ
وَنُقَدِسُ اَنَ قَا َل إِنِی أَوْلَمُ تَا َ تَدْلَ ُورَ».
 .۳سورهی اا جر :آیهی َ « :۲۹فإِذَا س ََویْتُهُ وَنَفَخْ؛ُ فِیهِ تِ رُوکِی َفقَدُواْ اَهُ سَا ِدِی َ».
 .4سورهی ا نیار ،آیهی « :۳إِنَا َدَیْاَا ُه اایَبِیلَ إِتَا شَاوِراا وَإِتَا وَفُوراا».
 .۵باد  6ایل  ۲قانور اساسی« حوری اسیتی ،نظاتی اس؛ بر پایه ای ار به :ورات؛ و ارزش وا ی انیار و آزادی توأم با تییوای؛ او در برابر خدا.»...
 .6ایل  4۰قانور اساسی « :یچوس ن یتواند او ال ک خویش را وسیله اصرار به غیر یا تجاوز به تاافع و وتی قرار د د».
 .۷ایل  ۲4قانور اساسی« :نشریات و تهبووات در بیار تهااب آزادند تگر آنوه تخل به تبانی اسیم یا کقوق و وتی باشد .تفصیل آر را قانور تدی
تیواد».
 .۸ایل  ۳۷قانور اساسی« :ایل ،براه؛ اس؛ و یچوس از نظر قانور تجرم شااخته ن یشود ،تگر ای وه رم او در دادگاه یااو ثاب؛ گردد».
 .۹ایل  ۳۲قانور اساسی « :یچوس را ن یتوار دستگیر ورد تگر به کوم و ترتیبی وه قانور تدی تیواد .در یورت بازداش؛ ،توصو اتحام باید با
ذور د یل بیفایله وتباا به تتحم ابیغ و تفحیم شود.»...
 .1۰ایل  ۳۳قانور اساسی « :یچوس را ن یتوار از ت ل اقات؛ خود تبدید ورد.»...
 .11قانورگذار در تادهی  1۰۰۲قانور تدنی در تدری
آنجا باشد،

اقاتتگاه ،اقاتتگاه را ت لی تیداند وه شخص در آنجا سوون؛ داشته و ترو تحم اتور او نی در

چای بر اساس تاده ی ت بور ،اگر ت ل سوون؛ شخصی غیر از ترو تحم اتور او باشد ،ترو تحم اتور او اقاتتگاه ت یوب اس؛.

باابرای در کااتی وه ت ل سوون؛ فرد ی با ترو تحم اتور وی تتفاوت باشد دو اقاتتگاه برای وی تتصور خوا د بود .به نظر تیرسد تادهی ت بور
تربوط به آثار کقوقی وکدت اقاتتگاه و انتخاب اقاتتگاه در یورت تفاوت ت ل سوون؛ و وار بوده و آزادی انتخاب ت ل اقات؛ تادرج در ایل
 ۳۳قانور اساسی توأتار ناار بر ت ل سوون؛ و ترو تحم اتور افراد به واوار تصادی اقاتتگاه تیباشد.
 .1۲ایل  ۲۸قانور اساسی « :روس ک دارد شغلی را وه بدار تایل اس؛ و تخاا

اسیم و تصااو و وتی و کقوق دیگرار نیی؛ برگ یاد »...و باد 4

ایل « :4۳روای؛ آزادی انتخاب شغل و ودم ا بار افراد به واری تدی و لوگیری از بحرهوشی از وار دیگری» وه به واوار یوی از صوابط نظام
اقتصادی

حوری اسیتی در ح؛ ییان؛ از آزادی شغلی افراد بیارشده اس؛.
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تااوی؛ در یورت تشرووی؛ و ودم تدرض به ویبووار سایری  ،1آزادی وقیده و اطیق در ت اووی؛ تفتیش
وقاید ،۲آزادی تذ ب و اکترام به سایر تذا ب و چای آزادی در انجام تراس ات تذ بی و پیروی از آیی خود در
تدلی ات و اکوال شخصیه و کاو ی؛ تذا ب تذوور در تااطقی وه پیروار آر ا او ری؛ داشته باشاد ۳و نی آزادی
اقلی؛ ای دیای شااخته شده در انجام تراس ات دیای در کدود قانور و کاو ی؛ آیی خود بر تدلی ات و اکوال
شخصیه آر ا 4ولیرغم پذیرفته شدر دی اسیم و تذ ب شیده به واوار تذ ب رس ی وشور ،۵آزادی ای قوتی و
ت لی در استفاده از زبار خود در رسانه ای گرو ی و تدریس ادبیات آر ا ولیرغم رس ی؛ زبار و خط فارسی،6
آزادی رأی و انتخابات و ادارهی اتور وشور به اتوای آرای و وتی ۷و
تص یمگیری ای تحم ت لوتی ،۸آزادی تشویل اک اب ،انج

هپرسی و تشارو؛ تیتقیم در

ا و ا ت اوات تشروط به روای؛ صوابط تدیی شدهی

قانونی و ودم اتوار وضوی؛ و خروج ا باری از آر ا ۹و تشویل ا ت اوات و را پی ایی ا تشروط به ودم ک ل سیح
و روای؛ تبانی اسیتی ،1۰آزادی بیار و تهبووات تشروط به روای؛ کقوق و وتی و صوابط اسیتی 11و تأتوری؛
یداوسی ا در راستای ایل تذوور تبای بر روای؛ آزادی بیار و نشر افوار 1۲و پیشبیای ایل اتربهتدروف و نحیازتاور
در روابط تتقابل دوا؛ و تردم و تردم نیب؛ به یودیگر 1۳به واوار یوی از تصادی آزادی بیار و را واری برای
 .1ایول  4۷و  46قانور اساسی( :تااوی؛ شخصی وه از راه تشرو باشد ت ترم اس؛ )...و ( روس تاان کایل ویبووار خویش اس؛ و یچوس
ن یتواند به واوار تااوی؛ِ نیب؛ به وار خود ،اتوار ویبووار را از دیگری سلب واد).
 .۲ایل  ۲۳قانور اساسی« :تفتیش وقاید ت او اس؛ و یچوس را ن یتوار به یرف داشت وقیدهای تورد تدرض و تؤاخذه قرار داد».
 .۳ایل  1۲قانور اساسی« :دی رس ی ایرار ،اسیم و تذ ب دفری اثای وشری اس؛ ...تذا ب دیگر اسیتی اوم از کافی ،شافدی ،تااوی ،کابلی و
زیدی دارای اکترام واتل تیباشاد و پیروار ای تذا ب در انجام تراسم تذ بی ،طب فقه خودشار آزادند و در تدلیم و تربی؛ دیای و اکوال شخصیه
(ازدواج ،طیق ،ارث و ویی؛) و دواوی تربوط به آر در دادگاه ا رس ی؛ دارند و در ر تاهقهای وه پیروار ر ین از ای تذا ب او ری؛ داشته
باشاد ،تقررات ت لی در کدود اختیارات شورا ا بر طب آر تذ ب خوا د بود ،با کفظ کقوق پیروار سایر تذا ب».
 .4ایل  1۳قانور اساسی« :ایرانیار زرتشتی ،ولی ی و تیی ی تاحا اقلی؛ ای دیای شااخته تیشوند وه در کدود قانور در انجام تراسم دیای خود آزادند
و در اکوال شخصیه و تدلی ات دیای بر طب آیی خود و ل تیوااد».
 .۵ایل  1۲قانور اساسی« :دی رس ی ایرار ،اسیم و تذ ب دفری اثای وشری اس؛.»...
 .6ایل  1۵قانور اساسی« :زبار و خط رس ی و تشترک تردم ایرار فارسی اس؛ .اسااد و تواتبات و تتور رس ی و وتب درسی باید با ای زبار و خط
باشد وای استفاده از زبانهای ت لی و قوتی در تهبووات و رسانه ای گرو ی و تدریس ادبیات آر ا در تدارس ،در واار زبار فارسی آزاد اس؛».
 .۷ایل  6قانور اساسی« :در

حوری اسیتی ایرار اتور وشور باید به اتواء آراء و وتی اداره شود از راه انتخابات.»...

 .۸ایل  ۵۹قانور اساسی« :در تیاهل بییار تحم اقتصادی ،سیاسی ،ا ت اوی و فر اگی ت و اس؛ او ال قوهی تقااه از راه هپرسی و ترا دهی تیتقیم
به آرای تردم یورت گیرد.»...
 .۹ایل  ۲6قانور اساسی « :اک اب،

دی؛ ا ،انج

ای سیاسی و یافی و انج

وه ایول استقیل ،آزادی ،وکدت تلی ،توازی اسیتی و اساس

ای اسیتی یا اقلی؛ ای دیای شااخته شده آزادند ،تشروط به ای

حوری اسیتی را نق

نوااد .یچوس را ن یتوار از شرو؛ در آر ا تاع ورد

یا به شرو؛ در یوی از آر ا تجبور ساخ؛».
 .1۰ایل  ۲۷قانور اساسی« :تشویل ا ت اوات و راهپی ایی ا ،بدور ک ل سیح ،به شرط آر وه تخل به تبانی اسیم نباشد آزاد اس؛».
 .11ایل  ۲4قانور اساسی« :نشریات و تهبووات در بیار تهااب آزادند تگر آنوه تخل به تبانی اسیم یا کقوق و وتی باشد.»...
 .1۲ایل  1۷۵قانور اساسی« :در یداوسی ای

حوری اسیتی ایرار ،آزادی بیار و نشر افوار با روای؛ توازی اسیتی و تصااو وشور باید تأتی

گردد.»...
 .1۳ایل  ۸قانور اساسی« :در

حوری اسیتی ایرار دووت به خیر ،اتربهتدروف و نحی از تاور وایفهای اس؛ گانی و تتقابل بر وحده تردم نیب؛ به

یودیگر ،دوا؛ نیب؛ به تردم و تردم نیب؛ به دوا؛».
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تضارب وقاید و اندیشه ا و نی آزادی و تصونی؛ ن ایادگار تجلس شورای اسیتی در ااحار نظر 1در رابهه با هی
تیاهل داخلی و خار ی ۲و پیشبیای ساز و وار ک سؤال ۳و استیضاح 4و اا ام وزیر یا وزیرار تربوطه ،یأت وزیرار
و رهیس حور کیب تورد به پاسخگویی در راستای انجام واای

ن ایادگی به واوار یوی دیگر از تصادی آزادی

بیار ،ت اووی؛ انوا تجیس ۵در کیههی فردی و خصویی افراد به تاظور ایجاد بیتر تااسب برای روای؛ ایل آزادی
بیار ،گی بیانگر تو ه ویژهی قانورگذار اساسی به توصو آزادی در قانور اساسی

حوری اسیتی ایرار تیباشد.

تشخصاا یرف اختصاص چاد ایل از ایول قانور اساسی به توصو آزادی ،به تداای ت ق آزادی نخوا د بود.
در ی راستا و به تاظور تض ی آزادی ای پذیرفته شده در قانور اساسی ،تدابیر زیر اتخاذ شده اس؛ :اات ام دوا؛
به ت و استبداد ،خودواتگی و ان صارطلبی و نی تأتی آزادی ای سیاسی و ا ت اوی 6در ح؛ کفظ ورات؛ و
ارزش ای وا ی انیانی و ت ق آزادی توأم با تیئوای؛ در برابر خدا ۷به واوار یوی از ا داف قانور اساسی ،سوگاد
رهیس حور تبای بر پاسداری از تذ ب رس ی و نظام

حوری اسیتی و قانور اساسی و ا تااب از خودواتگی و

نی ک ای؛ از آزادی و کرت؛ اشخاص و کقوقی وه قانور اساسی برای تل؛ شااخته ۸و ترتب تیئوای؛ قانونی بر ایل
تذوور به تو ب تفییر شورای نگحبار ،۹تیئوای؛ قوهی قضاهیه در ت ق بخشیدر به وداا؛ به واوار قوهی پشتیبار
کقوق فردی و ا ت اوی و نی تیش در ح؛ اکیای کقوق واته و گیترش ودل و آزادی ای تشرو به واوار یوی
از واای

نحاد ت بور ،1۰سوگاد ن ایادگار تجلس شورای اسیتی تبای بر در نظر داشت آزادی تردم و تأتی تصااو

 .1ایل  ۸6قانور اساسی« :ن ایادگار تجلس در تقام ایفای واای

ن ایادگی در ااحارنظر و رای خود واتیا آزادند و ن یتوار آر ا را به سبب نظراتی

وه در تجلس ااحار وردهاند یا آراهی وه در تقام ایفای واای

ورد».

ن ایادگی خود دادهاند تدقیب یا توقی

 .۲ایل  ۸4قانور اساسی « :ر ن ایاده در برابر ت ام تل؛ تیئول اس؛ و ک دارد در

ه تیاهل داخلی و خار ی وشور ااحارنظر ن اید».

 .۳ایل  ۸۸قانور اساسی« :در ر تورد وه کداقل ینچحارم ول ن ایادگار تجلس شورای اسیتی از رهیس حور و یا ر ین از ن ایادگار از وزیر
تیئول ،درباره یوی از واای

آنار سؤال وااد ،رهیس حور یا وزیر توا

اس؛ در تجلس کاصر شود و به سؤال واب د د».

 .4ایل  ۸۹قانور اساسی« :ن ایادگار تجلس شورای اسیتی تیتواناد در تواردی وه زم تیداناد یأت وزیرار یا ر ین از وزراء را استیضاح وااد.
یأت وزیرار یا وزیر تورد استیضاح باید ارف تدت ده روز پس از طرح آر در تجلس کاصر شود و به آر پاسخ گوید و از تجلس رأی اوت اد
بخوا د».
 .۵ایل  ۲۵قانور اساسی« :بازرسی و نرساندر ناته ا ،صبط و فاش وردر تواا ات تلفای ،افشای تخابرات تلگرافی و تلوس ،سانیور ،ودم تخابره و
نرساندر آر ا ،استراق س ع و رگونه تجیس ت او اس؛ ،تگر به کوم قانور».
 .6ایل  ۳قانور اساسی« :دوا؛

حور اسیتی ایرار توا

اس؛ برای نیل به ا داف تذوور در ایل دوم ،ه اتوانات خود را برای اتور زیر به وار

برد -6... :ت و ر گونه استبداد و خودواتگی و ان صارطلبی -۷ .تأتی آزادی ای سیاسی و ا ت اوی در کدود قانور.»...
 .۷باد  6ایل  ۲قانور اساسی « :حوری اسیتی ،نظاتی اس؛ بر پایه ای ار به... :ورات؛ و ارزش وا ی انیار و آزادی توأم با تیئوای؛ او در برابر خدا.»...
 .۸ایل  1۲1قانور اساسی...« :ت به واوار رهیس حور در پیشگاه قرآر وریم و در برابر تل؛ ایرار به خداوند قادر تتدال سوگاد یاد تیوام وه پاسدار
تذ ب رس ی و نظام

حوری اسیتی و قانور اساسی وشور باشم ...و از رگونه خودواتگی بپر ی م و از آزادی و کرت؛ اشخاص و کقوقی وه

قانور اساسی برای تل؛ شااخته اس؛ ک ای؛ وام.»...
 .۹اش ی ،سید ت د ،کقوق اساسی

حوری اسیتی ایرار ،تابیتار  ،1۳۸۹تحرار :بایاد کقوقی تی ار ،چ  ،۲1ج  ،۲ص .۲۸۰

 .1۰ایل  1۵6قانور اساسی« :قوه قضاهیه قوهای اس؛ تیتقل وه پشتیبار کقوق فردی و ا ت اوی و تیئول ت ق بخشیدر به وداا؛ و وحدهدار واای
زیر اس؛ ...اکیای کقوق واته و گیترش ودل و آزادی ای تشرو »...

صادق مرادی ،ارزیابی وظایف نظارتی قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران در راستای تحقق و صیانت از حقوق و آزادیها
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آر ا در گفته ا و نوشته ا و ااحارنظر ا ،1ت اووی؛ تهل سلب آزادی ای تشرو  ۲و برقراری کووت؛نظاتی و
صرورت تصویب تجلس در یورت نیاز به برقراری ت دودی؛ ای صروری در کاا؛ اگ و شرایط اصهراری ۳و
تصریو به ولای بودر رسیدگی به رایم سیاسی و تهبوواتی و نی اات ام به کضور یأتتاصفه 4در ح؛ تأتی
آزادی ای سیاسی و تهبوواتی.
پیراتور ت دودی؛ ای آزادی ،تدیی کدود و او ال آر به تاظور لوگیری از سوءاستفاده ای اکت اای از دس؛
قوهی تجریه و تقاتات اداری خارج شده و در اختیار قوهی تقااه به واوار نحاد ن ایادهی تردم قرارگرفته اس؛ ۵.در
ی راستا قانورگذار اساسیبه تاظور روای؛ نحای؛ اکتیاط در ح؛ ییان؛ از کقوق و آزادی ای شحروندار ،نه تاحا
سلب آزادی ای تشرو افراد را تهلقاا ت او دانیته 6بلوه ت دید کقوق و آزادی ای افراد توسط تقاتات ا رایی و
آیی ناته ا و دستورات آنار را ت او دانیته و در اداتهی ی روند یچ کقی را تهاب ایل  ۸۵قانور اساسی ۷برای
قوه ی تقااه را ع به تفوی

اختیار نیب؛ به توصو اخیرااذور به نفع یأت وزیرار قاهل نشده اس؛ .ت اووی؛ سلب

آزادی ای تشرو برای قوهی تقااه ،کوای؛ از برتری آزادی افراد نیب به پارا ار به واوار نحاد قانورگذار و ودم
اتوار نق

آزادی ای تشرو در پوشش قوانی تجلس دارد.

با در نظر گرفت توارد پیش گفته و تادر ات ذیل ایل  ۹قانور اساسی به واوار برتری آرتار قانونی در ح؛
ییان؛ از کقوق و آزادی ای شحروندار و نی ت اووی؛ تغییر پایه ای ای انی و آزادی به واوار یوی از تصادی

 .1ایل  6۷قانور اساسی« :ت در برابر قرآر تجید ،به خدای قادر تتدال سوگاد یاد تیوام و با تویه بر شرف انیانی خویش تدحد تین ایم وه ...واره
به استقیل و اوتیی وشور و کفظ کقوق تل؛ و خدت؛ به تردم پایباد باشم… و در گفته ا و نوشته ا و ااحارنظر ا ،استقیل وشور و آزادی تردم
و تأتی تصااو آر ا را تد نظر داشته باشم».
 .۲ایل  ۹قانور اساسی« :در

حوری اسیتی ایرار آزادی و استقیل و وکدت و ت اتی؛ اراصی وشور از یودیگر تفوینناپذیرند و کفظ آر ا وایفه

دوا؛ و آکاد تل؛ اس؛ .یچ فرد یا گروه یا تقاتی ک ندارد به نام استفاده از آزادی ،به استقیل سیاسی ،فر اگی ،اقتصادی ،نظاتی و ت اتی؛ ارصی
ایرار و تری خدشهای وارد واد و یچ تقاتی ک ندارد به نام کفظ استقیل و ت اتی؛ ارصی وشور آزادی ای تشرو را ،رچاد با وصع قوانی و
تقررات ،سلب واد».
 .۳ایل  ۷۹قانور اساسی« :برقراری کووت؛نظاتی ت او اس؛ .در کاا؛ اگ و شرایط اصهراری نظیر آر ،دوا؛ ک دارد با تصویب تجلس شورای
اسیتی توقتاا ت دودی؛ ای صروری را برقرار ن اید ،وای تدت آر به ر کال ن یتواند بیش از سی روز باشد.»...
 .4ایل  16۸قانور اساسی« :رسیدگی به رایم سیاسی و تهبوواتی ولای اس؛ و با کضور یأت تاصفه در ت اوم دادگیتری یورت تیگیرد.»..
 .۵ایل  ۲۲قانور اساسی « :کی ی؛ ،ار ،تال ،کقوق ،تیو و شغل اشخاص از تدرض تصور اس؛ تگر در تواردی وه قانور تجوی واد».
 .6ایل  ۹قانور اساسی« :در

حوری اسیتی ایرار آزادی و استقیل و وکدت و ت اتی؛ اراصی وشور از یودیگر تفوین ناپذیرند و کفظ آر ا وایفه

دوا؛ و آکاد تل؛ اس؛ .یچ فرد یا گروه یا تقاتی ک ندارد به نام استفاده از آزادی ،به استقیل سیاسی ،فر اگی ،اقتصادی ،نظاتی و ت اتی؛ ارصی
ایرار و تری خدشهای وارد واد و یچ تقاتی ک ندارد به نام کفظ استقیل و ت اتی؛ ارصی وشور آزادی ای تشرو را ،رچاد با وصع قوانی و
تقررات ،سلب واد».
 .۷ایل  ۸۵قانور اساسی « :س ؛ ن ایادگی قاهم به شخص اس؛ و قابل واگذاری به دیگری نیی؛ .تجلس ن یتواند اختیار قانورگذاری را به شخص یا
یأتی واگذار واد وای در توارد صروری تیتواند اختیار وصع بدضی از قوانی را با روای؛ ایل فتاد و دوم به و یییور ای داخلی خود تفوی
واد...

چای تجلس شورای اسیتی تیتواند تصویب داه ی اساسااته سازتار ا ،شرو؛ ا ،تؤسیات دواتی یا وابیته به دوا؛ را با روای؛ ایل

فتاد و دوم به و یییور ای ذیربط واگذار واد و یا ا ازه تصویب آر ا را به دوا؛ بد د .در ای یورت تصوبات دوا؛ نباید با ایول و اکوام
تذ ب رس ی وشور و یا قانور اساسی تغایرت داشته باشد ...ویوه بر ای  ،تصوبات دوا؛ نباید تخااف؛ قوانی و تقررات و وتی وشور.»...
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پایه ای ای ار در بازنگری قانور اساسی ،1به نظر تیرسد آزادی ای تشرو یوی از اروار اساسی نظام
اسیتی بوده و دارای ایگاه قانونی رفیدی در قانور اساسی

حوری اسیتی ایرار تیباشد در

حوری

ی راستا ارزیابی

تض یاات ا رای کقوق و آزادی ا و بهویژه نقش قوهی قضاهیه در نظارت بر ییان؛ از کقوق و آزادی ا به شرح آتی
ته و نظر نگارنده ای سهور قرار تیگیرد.

 -3نظارت بر حقوق و آزادیها از رهگذر وظایف اساسی قوهی قضائیه
قوهی قضاهیه یا قوهای وه وار ای دادرسی کووت؛ را بر وحده تیگیرد (ارسهو )1۸۷ :1۳64 ،اگرچه از نظر برخی
یاکبنظرار ،وم ا ی؛تری قوه در تیار قوای سهگانهی کووت؛ بوده (تاتیویو )۲۹6 :1۳6۲ ،و در رأس قوا قرار
ن یگیرد (روسو )1۲۳ :1۳66 ،اتا با تو ه به وایفهی تح ی وه در رابهه با اکیا و دفا از کقوق و آزادی ای تردم
دارد ،به واوار یوی از قوای سهگانهی تورد نیاز کووت؛،
وشور ا از

له

واره تورد تو ه یاکبنظرار بوده و در قانور اساسی

حوری اسیتی ایرار وارد شده اس؛.

در ی راستا و با تو ه به سابقهی طو نی ایوای چور وداا؛ ،۲برابری ،۳براه؛ ،4ت اووی؛ تجیس ۵و ...در
دوتری اسیتی دادرسی و نی ابتاای نظام

حوری اسیتی ایرار بر دی تبی اسیم ،قانورگذار اساسی ص

ویژه نیب؛ به قوهی قضاهیه و اوتقاد به وسد؛ گیترهی ش ول واای

تو ه

نحاد ت بور و نی تصریو به صرورت تو ه و

ک ای؛ قوهی قضاهیه از کقوق فردی و ا ت اوی و تیئوای؛ آر در ت ق بخشیدر به وداا؛ 6واای

ودیدهای را در

ح؛ ک ای؛ از کقوق و آزادی ای شحروندار بر وحدهی قوهی قضاهیه نحاده اس؛.
از کلوفصل دواوی و کفظ کقوق و وتی و گیترش و ا رای وداا؛ و اقاتهی کدود ااحی ،۷رسیدگی و یدور
کوم در تورد تظل ات ،تددیات ،شوایات ،کلوفصل دواوی و رفع خصوتات و اخذ تص یم و اقدام زم در رابهه با
برخی از تصادی اتور کیبیه ،اکیای کقوق واته و گیترش ودل و آزادی ای تشرو  ،نظارت بر کی ا رای قوانی ،
وش

رم و تدقیب و تجازات و تد یر تجرتی و ا رای کدود و تقررات تدور

ایی اسیم ،اقدام تااسب برای

 .1ایل  1۷۷قانور اساسی...« :ت توای ایول تربوط به اسیتی بودر نظام و ابتاای ولیه قوانی و تقررات بر اساس توازی اسیتی و پایه ای ای انی و
ا داف

حوری اسیتی ایرار...تغییرناپذیر اس؛».

 .۲سورهی نیاء ،آیهی « :۵۸إِرَ االهَ یَأْتُرُوُمْ أَر تُؤدُواْ األَتَانَاتِ إِاَى أَ ْلِحَا وَإِذَا کَوَ ْتُم بَیْ َ اااَاسِ أَر تَ ْوُ ُواْ بِااْدَدْلِ».
 .۳سورهی کجرات ،آیهی « :1۳یا أَیُحَا اااَاسُ إِنَا خَلَقْااوُمْ تِ ْ ذَوَرٍ وَ أُنْ ی وَ َدَلْااوُمْ شُدُوباا وَ قَباهِلَ اِتَدارَفُوا إِرَ أَوْرَتَوُمْ وِاْدَ االَهِ أَتْقاوُمْ إِرَ االَهَ وَلیمٌ خَبیرٌ»
و سورهی نیائ ،آیهی « :1یَا أَیُحَا اااَاسُ اتَقُواْ رَبَوُمُ ااَذِی خَلَقَوُم تِ نَفْسٍ وَاکِدَ ٍة».
 .4سورهی اسراء ،آیهی « :1۵وَ تا وُاَا تُدَذِبی َ کَتَی نَبْدَپَ رَسُو ا» و سورهی انفال ،آیهی « :4۲اِیَحْلِنَ تَ ْ َلَنَ وَ بَیِاَةٍ وَیَ ْیَى تَ ْ کَیَ وَ بَیِاَةٍ وَإِرَ االهَ
اَیَ ِیعٌ وَلِیمٌ».
 .۵سورهی اا جرات ،آیهی  « :1۲یَا أَیُحَا ااَذِی َ آتَاُوا ا ْتَاِبُوا وَ ِیراا تِ َ ااظَ ِ إِرَ بَدْ

َ ااظَ ِ إِثْمٌ وَاَا تَجَیَیُوا وَاَا یَغْتَب بَدْضُوُم بَدْضاا».

 .6ایل  1۵6قانور اساسی« :قوه قضاییه قوهای اس؛ تیتقل وه پشتیبار کق وق فردی و ا ت اوی و تیئول ت ق بخشاد به وداا؛ و وحدهدار واای

زیر

اس؛... :اکیای کقوق واته و گیترش ودل و آزادی ای تشرو .»...
 .۷ایل  61قانور اساسی« :او ال قوه قضاییه بهوسیله دادگاه ای دادگیتری اس؛ وه باید طب توازی اسیتی تشویل شود و به کلوفصل دواوی و کفظ
کقوق و وتی و گیترش و ا رای وداا؛ و اقاته کدود ااحی بپردازد».

صادق مرادی ،ارزیابی وظایف نظارتی قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران در راستای تحقق و صیانت از حقوق و آزادیها

پیشگیری از وقو

رم و اییح تجرتی  ،1تیتوار به واوار برخی تصادی تصرح واای
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قوهی قضاهیه در قانور

اساسی نام برد.
در ای رابهه تصریو به اتوری نظیر کفظ کقوق و وتی و گیترش و ا رای وداا؛ ،اکیای کقوق واته و گیترش
ودل و آزادی ای تشرو  ،نظارت بر کی ا رای قوانی  ،اقدام تااسب برای پیشگیری از وقو

رم و اییح تجرتی ،

به واوار تواردی وه خارج از وایفهی فصل خصوت؛ و دادرسی تیباشد ،کوای؛ از گیترهی وسیع واای
قضاهیه دارد .واایفی وه اگرچه در ذیل تصادی واای

قوهی

قوهی قضاهیه به واوار بخشی از کووت؛ ذور شده اتا ت ق

آر تیتل م تشرینتیاوی سایر قوای کووتتی بوده و آر را باید وایفهی تشترک قوا دانی؛.
برای ن ونه :اشدار قانورگذار اساسی به صرورت کفظ کقوق و وتی و گیترش و ا رای وداا؛ و اکیای کقوق
واته و گیترش ودل و آزادی ای تشرو  ،توسط قوهی قضاهیه ،هی تفا یم زیرتج ووهی آر چور نفی توصو
اختیف طبقاتی و سلهه گری فردی یا گرو ی وه در تقدتهی قانور اساسی آتده را نی در بر تیگیرد ،کال آنوه ای
وایفه در تقدتهی قانور اساسی به واوار یوی از واای
ش ول واای

کووت؛ و نه قوهی قضاهیه تلقی شده اس؛ .باابرای گیترهی

قوهی قضاهیه ت دود به دیوارهی گیترهی ش ول واای

سایر قوا نبوده و اختیط دوایر ت دودهی

تجاز و لوردی قوا اتری طبیدی بوده و ول؛ آر صرورت تشرینتیاوی

هی قوای کووتتی به تاظور ت ق

تواردی نظیر نفی توصو طبقاتی و سلههگری فردی یا گرو ی به واوار تقدتات کقوق و آزادی شحروندار تیباشد.
در نتیجه ،واای

قوهی قضاهیه در رابهه با کقوق و آزادی ای شحروندار را نباید ت دود به تصادی دادرسی و فصل

خصوت؛ دانی؛ و تصادی بییاری از واای

کووتتی در ح؛ ت ق کقوق و آزادی ای شحروندار گریبارگیر

قوهی قضاهیه به واوار بخشی از کووت؛ نی تیباشد.
باابرای تواردی نظیر ایجاد ت یط تیاود برای رشد فضایل اخیقی بر اساس ای ار و تقوی و تبارزه با ولیه تظا ر
فیاد و تبا ی ،طرد واتل استد ار و لوگیری از نفوذ ا انب ،ت و رگونه استبداد و خودواتگی و ان صارطلبی،
تأتی آزادی ای سیاسی و ا ت اوی در کدود قانور ،رفع تبدیضات ناروا و ایجاد اتوانات واد نه برای گار در ت ام
زتیاه ای تادی و تداوی ،ایجاد نظام اداری ی یو و کذف تشوییت غیر صرور ،تأتی کقوق ه انبه افراد از زر
و ترد و ایجاد اتای؛ قضایی واد نه برای ه و تیاوی و وم در برابر قانور ،وه قانور اساسی از آر به واوار وایفهی
دوا؛ نام برده ،۲ت دود به قوهی تجریه نبوده و قوهی قضاهیه را نی در بر تیگیرد .بهویژه وه ت ق تواردی نظیر تأتی
 .1ایل  1۵6قانور اساسی« :قوه قضاییه قوهای ...وحدهدار واای
 .۲ایل  ۳قانور اساسی « :دوا؛

حوری اسیتی ایرار توا

زیر اس؛ ...اقدام تااسب برای پیشگیری از وقو

رم و اییح تجرتی ».

اس؛ برای نیل به ا داف تذوور در ایل دوم ،ه اتوانات خود را برای اتور زیر به وار

برد -1 :ایجاد ت یط تیاود برای رشد فضایل اخیقی بر اساس ای ار و تقوی و تبارزه با ولیه تظا ر فیاد و تبا ی -۲ .با بردر سهو آگا ی ای
و وتی در ه زتیاه ای با استفاده ی یو از تهبووات و رسانه ای گرو ی و وسایل دیگر -۳ .آتوزشوپرورش و تربی؛بدنی رایگار برای ه در
ت ام سهوح ،و تیحیل و تد یم آتوزش واای -4 .تقوی؛ روح بررسی و تتبع و ابتوار در ت ام زتیاه ای ول ی ،فای ،فر اگی و اسیتی از طری تأسیس
تراو ت قی و تشوی ت ققار -۵ .طرد واتل استد ار و لوگیری از نفوذ ا انب -6 .ت و رگونه استبداد و خودواتگی و ان صارطلبی -۷ .تأتی
آزادی ای سیاسی و ا ت اوی در کدود قانور -۸ .تشارو؛ واته تردم در تدیی سرنوش؛ سیاسی ،اقتصادی ،ا ت اوی و فر اگی خویش -۹ .رفع
تبدیضات ناروا و ایجاد اتوانات واد نه برای

ه ،در ت ام زتیاه ای تادی و تداوی -1۰ .ایجاد نظام اداری ی یو و کذف تشوییت غیر صرور.

 -11تقوی؛ واتل بایه دفا تلی از طری آتوزش نظاتی و وتی برای کفظ استقیل و ت اتی؛ ارصی و نظام اسیتی وشور -1۲ .پیری ی اقتصادی
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آزادی ای سیاسی و ا ت اوی در کدود قانور و نی تأتی کقوق ه انبهی افراد ،از زر و ترد و ایجاد اتای؛ قضایی
واد نه برای ه و تیاوی و وم در برابر قانور ،تیتل م وارایی تااسب قوهی قضاهیه اس؛.
پیش از ای ت و بود گیتره ی ش ول وسیع واای

و اختیارات فوق ک ل بر تولی

قوهی قضاهیه به کوزه ای خارج از فصل خصوت؛ و دادرسی از ای
اس؛ تورد ایراد قرار گیرد ،اتا به نظر تیرسد اشارات فوق وه

تا

یهاق شده و ورود

ح؛ وه خارج از تقصود قانورگذار اساسی

گی تیتاد به تصری ات قانورگذار اساسی اس؛

کوای؛ از دف قانورگذار اساسی تبای بر ایجاد گیترهی وسیدی از اختیارات برای قوهی ت بور داشته و ودم ت ق
و لی ا داف ت بور نباید به تداای ودم واز دخاا؛ قوهی قضاهیه در سایر تصادی تصرح واای
تضیی واای

آر و تتداقب آر

قوهی ت بور تدای شود.

استد ل فوق بیانگر گیترهی ش ول وسیع واای

قوهی قضاهیه و اشتراک دوایر کوزهی اختیارات قوهی ت بور با

سایر قوا در برخی تقدتات و تصادی کقوق و آزادی ای شحروندار تیباشد .اتا با تو ه به تددد و تاو واای
قضاهیه اگر بخوا یم واای

قوهی

خاص و ایلی قوهی قضاهیه را در نظارت بر کقوق و آزادی ا وه قانورگذار اساسی

تصری اا بر وحدهی نحاد ت بور قرار داده بیار ن اییم ،باید توارد زیر را ته و نظر قرار د یم.

 -3-1نظارت بر حقوق و آزادیها از رهگذر رسیدگی و صدور حکم
رسیدگی و یدور کوم در تورد تظل ات ،تددیات ،شوایات ،کلوفصل دواوی ،رفع خصوتات و اخذ تص یم و
اقدام زم در تورد تصادیقی از اتور کیبی 1وه تورد اشدار قانور قرار گرفته ۲به واوار تصادی تیش قوهی قضاهیه
به تاظور کلوفصل دواوی به واوار یوی از تصادی واای

ایلی آر تیباشد.

باابرای رسیدگی به اتور ترافدی وه تیتل م و ود اختیف و ن ا بی اشخاص تیباشد ،اتور کیبی و اتور ویفری
را باید واای

ایلی قوهی قضاهیه ناتید.

ی یو و واد نه بر طب صوابط اسیتی ح؛ ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساخت

ر نو ت روتی؛ در زتیاه ای تغذیه و تیو و وار و بحداش؛

و تد یم بی ه -1۳ .تأتی خودوفایی در ولوم و فاور یاد؛ و وشاورزی و اتور نظاتی و تاناد ای ا -14 .تأتی کقوق ه انبه افراد از زر و ترد و
ایجاد اتای؛ قضایی واد نه برای ه و تیاوی و وم در برابر قانور -1۵ .توسده و ت ویم برادری اسیتی و تداور و وتی بی

ه تردم -16 .تاظیم

سیاس؛ خار ی وشور بر اساس تدیار ای اسیم ،تدحد برادرانه نیب؛ به ه تیل ار و ک ای؛ بیدریغ از تیتضدفار حار».
 .1تادهی  1قانور اتور کیبی « :1۳1۹اتور کیبی اتوری اس؛ وه دادگاه ا تول اند نیب؛ به آر اتور اقدام ن وده و تص ی اتی اتخاذ ن ایاد بدور ایاوه
رسیدگی به آر ا تتوق

بر وقو اختیف و تاازوه بی اشخاص و اقاتهی دووی از طرف آر ا باشد ».برای ن ونه تیتوار از :یدور گوا ی ان صار

وراث؛ ،تدیی قیم ،نصب اتی و ...به واوار برخی تصادی اتور کیبی نام برد.
 .۲ایل  1۵6قانور اساسی« :ایل ینید و پاجاه و ششم :قوه قضاهیه قوهای اس؛ تیتقل وه پشتیبار کقوق فردی و ا ت اوی و تیئول ت ق بخشیدر به
وداا؛ و وحدهدار واای

زیر اس؛ -1 :رسیدگی و یدور کوم در تورد تظل ات ،تددیات ،شوایات ،کلوفصل دواوی و رفع خصوتات و اخذ

تص یم و اقدام زم در آر قی ؛ از اتور کیبیه وه قانور تدی تیواد -۲ .اکیای کقوق واته و گیترش ودل و آزادی ای تشرو  -۳ .نظارت بر
کی ا رای قوانی  -4 .وش
از وقو

رم و تدقیب تجازات و تد یر تجرتی و ا رای کدود و تقررات تدور

رم و اییح تجرتی .».

ایی اسیم -۵ .اقدام تااسب برای پیشگیری

صادق مرادی ،ارزیابی وظایف نظارتی قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران در راستای تحقق و صیانت از حقوق و آزادیها
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در ای رابهه چی ی وه ت و اس؛ تورد تو ه خوانادگار قرار گیرد ،تقدم واژهی «کل» بر «فصل» در وبارت
«کلوفصل دواوی» و نی تصریو قانورگذار اساسی به رفع خصوت؛ تیباشد وه تداایی فراتر از فصل دووی و
خصوت؛ داشته و وایفهی ساگیای را بر وحدهی قوهی قضاهیه تیگذارد.
در ای رابهه با تو ه به نفی یریو از قضاوت بی تردم و پر ی از فتوا دادر بی آر ا 1و اواوی؛ ترغیب طرفی
دووی به یلو در تقاییه با یدور کوم (شحید ثانی )4۹4 :14۲6 ،در اسیم و ادوای و ود ا ا در ک ل وبارت «و
ایلو خیر» به واز و است باب اتر طرفی به یلو و سازش از طرف قاصی (اب ادریس )16۰ :141۰ ،و نی سابقهی
ذور «رفع» به ای «کل» در برخی تتور فقحی (اا وسوی خ یای ،)4۰4 :1۳۹۰ ،به نظر تیرسد انتخاب وبارات «کل
دووی» و «رفع خصوت؛» از سوی قانورگذار اساسی ،آگا انه و واتدانه و با تأسی از تتور فقحی بوده اس؛.
استد ای وه پذیرش آر ،تتض

پذیرش وایفهی ساگیای برای قوهی قضاهیه بوده و گیترهی واای

قوهی قضاهیه

را از رسیدگی و یدور کوم در تورد تظل ات ،تددیات ،شوایات و فصل دواوی به کل دواوی و رفع خصوت؛ ا
توسیع خوا د داد .چه آنوه اگرچه رسیدگی و یدور کوم و نی فصل دووی یرفاا به تداای ات ام دووی و یدور
کوم بوده و صرورت از بی بردر خصوت؛ و کل دووی و اختیف را شاتل ن یشود ،اتا در شرایهی وه کل دووی
و رفع خصوت؛ زم باشد ،قوهی قضاهیه نه تاحا کوم یادر ن وده و دادرسی را به ات ام تیرساند ،بلوه باید دووای
طرفی را کل ن وده ،خات ه داده و خصوت؛ ا را از بی ببرد .به وبارت دیگر اتدار نظر توأتار نیب؛ به ایاوه :کل
دووی و رفع خصوت؛ تشت ل بر فصل دووی و خصوت؛ نی بوده و فصل دووی و خات هی دادرسی تشت ل بر کل
دووی و رفع خصوت؛ ن یباشد ،کوای؛ از ای دارد وه پذیرش واتدانه بودر تقدم ذور «کل دووی» بر «فصل دووی»
و نی «رفع خصوت؛» به ای «فصل خصوت؛» ،تتض

پذیرش ودم وفای؛ فصل دووی و خصوت؛ به ای کل

دووی و رفع خصوت؛ تیباشد .به وبارت سادهتر دف از قضا رفع خصوت؛ و کل دووی اس؛ و نه یرفاا فصل
خصوت؛ بیآروه ن ا و خصوت؛ بی طرفی رفع شده باشد .چهآروه نظام

حوری اسیتی بر تباای کقوق اسیتی

پایهگذاری شده و در نظام کقوقی اسیم نی اییح ذاتاابی  ،تحمتر از اکقاق ک با توسل به نظام رس ی دادگیتری
اس؛ (ر گشا.)۳۲ :1۳۸۳ ،
باابرای با تو ه به بار تداایی تتفاوت ایهیح کلوفصل دووی ،در یورت پذیرش واتدانه بودر ذور واژه ای
ت بور ،قوهی قضاهیه ویوه بر یدور کوم و اویم ختم دادرسی باید ن ا و اختیف را رفع ن اید .با ای

ه با تو ه

به و ود رابهه ی تیتقیم بی کل دووی و رفع خصوت؛ با ویفی؛ رأی یادره و نی اتدار نظر به ابتاای اصافهوار و
وارانه و توارد نظیر آر ،بر تدداد و نه ویفی؛ پرونده ای تختوته و ودم پیشبیای سازووار تشوی آتی ی ح؛ یدور
آرای با ویفی؛ وه تتض

دفا از کقوق و آزادی ای شحروندار تیباشد کوای؛ از تغفول تاندر و یا ودم تو ه

دی به کل دووی و رفع خصوت؛ و تأوید بر فصل و خات هی دووی دارد.

 .1ویته کلی در لد شتم ب ارا نوار ،باب قضا ،روایتی را بدی شرح از اتام ولی ( ) خهاب به یوی از یارانشار نقل تیواد...« :فر ت اافتیاء فرارک
ت ا سد.»...
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باابرای با تو ه به تفاوت گیتردهی بی تظل ات ،تددیات ،شوایات و دواوی و نیاز برخی دواوی به یرف وق؛
و انرژی تضاو  ،پیشبیای سازووار ای تشویقی برای ویفی؛ آراء یادره و ودم تأوید بر سازووار ای تشویقی
برای و ی؛ آراء یادره از ای

ح؛ وه ت و اس؛ انگی هی قضات ح؛ یرف وق؛ و تد

به توصو و کل

ریشهای دواوی و خصوت؛ ا را وا ش داده و در دراز تدت تو ب اف؛ ویفی؛ به بحانهی اف ایش و ی؛ پرونده ای
قضایی شود ،قابل نقد به نظر تیرسد .چرا وه با ودم تو ه دی به ویفی؛ آرای یادره در تقابل تو ه به و ی؛ آراء
و نی اا ام قضات به فصل تدداد تدیای از دواوی در طول ین دورهی زتانی تشخص ،ت و اس؛ دووایی وه اتروز
خات ه یافته – نه رفع گشته فردا از زاویهی دیگری تهرح گردد .کااتی وه نه تاحا طرفی دووی را پس از رأی دادگاه
ارصاء نا وده و تتداقب آر تو ب ایجاد ویاه و نی ایجاد شرایط زم برای طرح دووی دید و تشغوای؛ ذ ای و
سلب آراتش روانی طرفی دووی تیشود ،بلوه در دراز تدت تو ب اف ایش پرونده ای قضایی خوا د شد .چرا وه
تتداقب رویورد تو ود ،در نتیجهی خات هی دادرسی و نه کل و رفع دووی و ودم یرف وق؛ وافی توسط شدبهی
بدوی یا تجدیدنظر یا دیوار واای وشور به تاظور دووت طرفی دووی و کل ریشهای توصو در ین فری؛ تااسب
و نی ودم و ود فری؛ وافی برای طرفی دووی و ووی برای بیار دقی د یل خود ،طرفی دووی پس از یدور
کوم قانع نشده و پس از اویم ر کو ی ،اوتراصات تختل

بر تباای د یل به اا ر دید تهرح شده و دووی اداته

یافته و قوهی قضاهیه را با انبوه دووا ای وحاه و قدی ی کل نشده توا ه تین اید .فرایادی وه در دراز تدت تو ب
تخدیش وداا؛ قضایی و سلب اوت اد تردم از دستگاه قضا تیشود کال آروه یرف وق؛ وافی و تو ه دی به
ویفی؛ آرای یادره ( کل دووی و رفع خصوت؛) نه تاحا تقدتات تقایع طرفی دووی را

ارگونه وه در برخی

وشور ا یورت تیگیرد 1فرا م تین اید ،تظلوتار از بازیافت ک خود خرساد گشته و اوت اد تردم و اتای؛ قضایی
تأتی تیگردد .ااا ار نی از طرح دووی بیاساس و بیحوده تاصرف گشته و بدی ترتیب کجم پرونده ای قضایی
تقلیل خوا د یاف؛.
در ای رابهه قانورگذار با تصویب شورا ای کل اختیف ،۲اگرچه در یدد گیترش اقاا طرفی و خات هی
یلوآتی و سازش ت ور اختیفات بر آتد و وایفهی :تذاوره به تاظور ایجاد سازش بی طرفی دووی و در ترکلهی

 .1برای ن ونه :در نظام کقوق سوسیااییتی پذیرش رصایت ادانهی قواود کقوق توسط تردم دارای ا ی؛ ویژه بوده و ایاوه ت ووم ،کوم دایر بر تجازات
خود را بر اساس کقوق سوسیااییتی به دایل غیرواد نه بودر نپذیرفته و طرفی با یودیگر سازش نوااد ،کوای؛ از شوی؛ کقوق در کلوفصل
دواوی دارد .نتیجهی پذیرش صرورت اقاا ای اب دووی ،تو ب رد توسل به قوهی قحریه ،به واوار نیروی واد نهی ا بار واادهی اشخاص ،و
یرفاا پذیرش ابهی تاظیمواادهی آر دارد .برای اطیوات بیشتر ر.ک .به :داوید ،رنه ،نظام ای ب رگ کقوقی تدایر ،تر هی :یفاهی ،آشوری،
وراقی ،1۳64 ،تحرار :ترو نشر دانشگا ی ،چ اول ،ص .1۸۸
 .۲تادهی  1۸۹قانور برناتهی سوم توسدهی اقتصادی ،ا ت اوی و فر اگی

حوری اسیتی ایرار« :بهتاظور وا ش ترا دات تردم به ت اوم قضاهی و

در راستای توسده تشارو؛ ای تردتی ،رفع اختیفات ت لی و نی کل و فصل اتوری وه تا ی؛ قضاهی ندارد و یا تا ی؛ قضایی آر از پیچیدگی
و تری برخورداراس؛ به شورا ای کل اختیف واگذار تیگردد».
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بدد کلوفصل دواوی 1را بر وحدهی نحاد ت بور نحاد ،اتا با وضوی؛ افرادی نظیر تاتخب قوهی قضاهیه به واوار رهیس
شورا ،وضو تاتخب شورای شحر یا بخش یا روستای تربوطه و نی وضو تاتخب یأتی تروب از رهیس کوزهی قضایی،
فرتاندار ،فرتانده نیروی انتظاتی و اتام ده و در یورت نبود اتام ده ،روکانی بر یتهی ت ل به واوار تدت د ت ل
در شورای سه نفرهی کل اختیف ۲وه گی تاتخب تقاتات و نحاد ای تافوق بوده و از شأر ن ایادگی تیتقیم تردم
برخوردار ن یباشاد ،نه تاحا دف تورد نظر قانورگذار کایل ن یگردد بلوه در نبود دانش فای کقوق برای هی
اوضای شورا و نی به دایل ودم توفی واتل اوضا در تیانجیگری به تاظور کل اختیفات از طری یلو و سازش ،به
دایل ودم ن ایادگی تیتقیم از انب تردم ،اف ایش اوتراصات و دواوی ناشی از و لورد اوضای شورای کل اختیف
قابل پیشبیای به نظر تیرسد.
اابته تاظور از ودم توفی شورای کل اختیف ودم وارایی شورای ت بور ن یباشد ،چهآنوه اختیفات بییاری در
ی ترکله رفع شده و بدور ار ا به دادگیتری کل تیگردد .تاظور نگارنده از ودم توفی واتل ،ودم توفی در
قیاس با شرایهی اس؛ وه دریدی از اوضای شورا تاتخب تیتقیم تردم باشاد و به دایل بحرهتادی از ن ایادگی تیتقیم
تردم ،درید قابلتو هتری از اختیفات را از طری تصاا ه و سازش کل ن ایاد چهآروه وارایی بحتر و توفی بیشتر
تدت دار تاتخب تردم در یلو و سازش طرفی  ،بدیحی به نظر تیرسد .باابرای اقدام ح؛ تصویب قانور به تاظور
تجدیدنظر در رابهه با اوضای شورای کل اختیف در راستای تردتیتر شدر اوضا ،گاتی ت ب؛ در ح؛ اف ایش
توفیقات شورا در کل تصاا هآتی اختیفات و وا ش ترافین پرونده ای قضایی در دادگیتری خوا د بود.

 -2-3نظارت بر حقوق و آزادیها از رهگذر احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع
اکیای کقوق واته و گیترش ودل و آزادی تشرو  ۳به واوار یوی از تصادی تیتقل از وایفهی قوهی قضاهیه در
رابهه با اتور ترافدی و ویفری اس؛ .وایفهای وه به نظر تیرسد به دایل تراوم اتور قضایی و تو ه ویژهی قوهی قضاهیه
به رسیدگی و یدور کوم در تورد تظل ات ،تددیات ،شوایات ،کلوفصل دواوی ،رفع خصوتات ،اگر نگوییم تغفول
تانده ،و تر تورد تو ه بوده و گویی اکیای کقوق واته و گیترش ودل و آزادی تشرو از واای
قضاهیه تیباشد کال آروه ذور تیتقل وایفهی اخیرااذور به واوار یوی از تصادی واای
 .1تادهی  ۷آیی ناتهی ا رایی تادهی  1۸۹قانور برناتهی سوم توسدهی اقتصادی ،ا ت اوی و فر اگی

فروی قوهی

قوهی قضاهیه ،کوای؛

حوری اسیتی ایرار« :کدود ییکی؛ -1 :شورا

در توارد ذیل یااو به رسیدگی تیباشد -1-1 :تذاوره به تاظور ایجاد سازش بی طرفی در ولیه اتور تدنی و چای اتور

ایی وه رسیدگی به

آر تاوط به شوای؛ شاوی خصویی بوده و با گذش؛ وی تدقیب توقوف تیگردد -۲-1 .کلوفصل دواوی و شوایات تهروکه».
 .۲تادهی  4آهی ناتهی ا رایی تادهی  1۸۹قانور برناتهی سوم توسدهی اقتصادی ،ا ت اوی و فر اگی

حوری اسیتی ایرار« :انتخاب اوضا -1 :شورا از

سه وضو تشویل تیشود .ین نفر به انتخاب قوه قضاییه به واوار رهیس شورا ،و ین نفر از تیار رهیس شورای شحر یا بخش یا روستای تربوط کیب
تورد و ین نفر تدت د ت ل توسط یأتی تروب از رهیس کوزه قضایی ،فرتاندار ،فرتانده نیروی انتظاتی و اتام ده و در یورت نبودر اتام ده،
روکانی بر یته ت ل برای تدت سهسااه انتخاب تیشوند ،لیات یأت تذوور به دووت رهیس کوزه قضایی تشویل و رأی او ری؛ در انتخاب
تدتبر اس؛».
 .۳باد  ۲ایل « :1۵6قوه قضاییه قوهای اس؛ تیتقل وه پشتیبار کقوق فردی و ا ت اوی و تیئول ت ق بخشیدر به وداا؛ و وحدهدار واای
...اکیای کقوق واته و گیترش ودل و آزادی ای تشرو .»...

زیر اس؛:
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از ا ی؛ و استقیل تداایی آر و نی صرورت اتخاذ رویورد تیتقل تتااسب دارد .وایفهای وه در یورت تغفول
تاندر و ودم اتخاذ سازووار ای تیتقل تتااسب با آر ،در درازتدت نتیجهای
با واای

تدرفی قوهی قضاهیه به واوار قوهای

یرفاا قضایی و ت دودی؛زا و قوهی ت دید وااده و بازدارندهی آزادی و نی ایجاد اکیاس روب و وکش؛

در تردم به ای اوت اد نخوا د داش؛ .نحادی وه فقط در باد رسیدگی و یدور کوم در تورد تظل ات ،تددیات،
شوایات ،فصل دواوی و خصوتات و نه کل و رفع آر بوده و در واار رویورد ت دیدی و قضایی زم ،در تقام دفا
از آزادی ا بر نیاید ،در دراز تدت وکش؛زا و غیرقابل اوت اد خوا د گش؛.
در

ی راستا و به تاظور ا تااب از وواقب بد رویورد ین سویهی ت دیدی با ترا ده به قانور اساسی و تو ه

ویژه به وایفهی رهیس قوهی قضاهیه در رابهه با ایجاد تشوییت زم در دادگیتری به تااسب تیؤوای؛ ا و تحیه اوایو
قضایی تتااسب با

حوری اسیتی ،1صرورت اقدام تتااسب توسط تقام ت بور را تیتوار اوای و تحمتری تجرای

اکیای کقوق واته و گیترش ودل و آزادی تشرو شحروندار دانی؛ .به وبارت سادهتر ،رهیس قوهی قضاهیه با ایجاد
تشوییت زم در دادگیتری به تاظور تو ه ویژه به اکیای کقوق واته و گیترش آزادی ای تشرو و نی تحیهی
اوایو قضایی تااسب در رابهه با کقوق و آزادی ای شحروندار ،تیتواند نظر قانورگذار اساسی در رابهه با اکیای
کقوق واته و گیترش ودل و آزادی تشرو را مراستا با وایفهی رسیدگی و یدور کوم در تورد تظل ات ،تددیات،
شوایات ،کلوفصل دواوی و رفع خصوتات ،به بحتری شول ت ق سازد.

 -3-3نظارت بر حقوق و آزادیها از رهگذر نظارت بر اجرای قوانین
وایفهای وه باا به اطیق تصریو قانورگذار اساسی نیب؛ به نظارت بر کی ا رای قوانی  ۲و نی ودم تخصیص کوزهی
و لوردی سازتار بازرسی ول وشور به ادارات و دستگاه ای خاص ،۳گیترهی ش ول آر ا رای ولیهی قوانی در
هی ادارات و دستگاه ای دواتی و غیردواتی را در بر گرفته و ت دود به ا رای قانور در دستگاه ا و ادارات خاص
نیی؛ .با ای و ود قانورگذار وادی با تخهی از تادر ات قانور اساسی و ودم ایرادِ نحادِ ناار بر تهابق؛ قوانی با
تادر ات قانور اساسی در سال  1۳6۰تبادرت به تصویب قانور تشویل سازتار بازرسی ول وشور ن وده اس؛ .قانونی
وه ولیرغم تصریو قانورگذار اساسی به اطیق وایفهی نظارتی قوهی قضاهیه و ودم ت دید کیههی و لوردی سازتار
بازرسی توسط نحاد با دستی ت بور ،با ت دید کوزهی و لوردی سازتار بازرسی وشور ،کیههی ییکی؛ آر را به
سازتار ای دواتی و یا نحاد ایی وه از بود هی دواتی استفاده تین ایاد 4ت دود ن وده اس؛ .به وبارت سادهتر وقتی
 .1یاد  1ایل  1۵۸قانور اساسی« :واای

رهیس قوه قضاییه به شرح زیر اس؛ -1 :ایجاد تشوییت زم در دادگیتری به تااسب تیئوای؛ ای ایل

ینید و پاجاه و ششم.»...
 .۲باد  ۳ایل « :1۵6قوه قضاییه قوهای اس؛ ...وحدهدار واای

زیر اس؛... :نظارت بر کی ا رای قوانی .»...

 .۳ایل  1۷4قانور اساسی « :بر اساس ک نظارت قوه قضاییه نیب؛ به کی

ریار اتور و ا رای ی یو قوانی در دستگاه ای اداری سازتانی به نام

«سازتار بازرسی ول وشور» زیر نظر رهیس قوه قضاییه تشویل تیگردد.»...
 .4تادهی  1قانور تشویل سازتار بازرسی ول وشور« :به تاظور نظارت بر کی
ایل  1۷4قانور اساسی

ریار اتور و ا رای ی یو قوانی در دستگاه ای اداری و در ا رای

حوری اسیتی ایرار ،سازتانی به نام «سازتار بازرسی ول وشور» وه در ای قانور به اختصار سازتار ناتیده تیشود زیر نظر

رهیس قوه قضاییه 1و با اختیارات و واای

تادرج در ای قانور تشویل تیشود».

صادق مرادی ،ارزیابی وظایف نظارتی قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران در راستای تحقق و صیانت از حقوق و آزادیها
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ریار اتور و ا رای ی یو قوانی در

دستگاه ای اداری » از تجرای سازتار بازرسی ول وشور ،گیترهی ش ول کیههی و لوردی سازتار اخیرااذور را
وام تلقی ن وده ،ت دید کوزهی ت بور به وسیلهی قانورگذار وادی ،ودول از تت یریو قانور اساسی تلقی خوا د
شد.

 -4-3نظارت بر حقوق و آزادیها از رهگذر کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و
اجرای حدود و مقررات
رم و تدقیب و تجازات و تد یر تجرتی و ا رای کدود و تقررات تدور

وش

ایی اسیم 1از دیگر واای

قوهی

قضاهیه در رابهه با برقراری وداا؛ و دفا از کقوق شحروندار تیباشد .وایفهای وه تتداقب تصویب آر توسط
قانورگذار اساسی ،به دایل ا ی؛ وش

و تدقیب راهم و تجازات تتخلفی  ،توارد تتدددی در راستای ایضاح ابحاتات

و پر ن ودر خیء ای تو ود به تصویب قانورگذار وادی رسید.
در ای رابهه آنچه بررسی آر صروری به نظر تیرسد ،صرورت ا رای «تقررات تدور

ایی اسیم» تیباشد.

وبارتی وه تتداقب آر و نی به د یل زیر توسط قانورگذار وادی به تصویب رسیده اس؛  -1اات ام قاصی در رابهه با
یدور کوم بر تباای تاابع تدتبر اسیتی و یا فتاوی تدتبر در یورت و ود خیء قانونی -۲ ۲وباراتی نظیر صرورت
یدور کوم با استااد دادگاه به تاابع فقحی تدتبر و یا فتاوی تدتبر در یورت نبود قانور تخصوص -۳ ۳اتوار شوای؛
از آرای تتااق

با تیل ات فقه به شدبهی تشخیص دیوار واای وشور.4

آنچه وبارتپردازی ای فوق را قابل نقد تین اید :ودم تدیی تواردی نظیر «تاابع و فتاوی تدتبر» و «تیل ات فقه»
توسط قانورگذار وادی و تتداقب آر اتوار سردرگ ی قاصی و سرگردانی طرفی دووی در تیاهل ویفری تیباشد.
چهآنوه از ین طرف ،قاصی به دایل ودم اتوار اتتاا از یدور رأی به بحانهی سووت یا نقص یا ا ال یا تدارض
قوانی تدونه ،ناگ یر از یدور رأی با استااد به تاابع تدتبر اسیتی یا فتاوای تدتبر تیباشد ،کال آروه به دایل ودم
تدری

و یا ذور تصادی «تاابع تدتبر اسیتی» توسط قانورگذار با ین سردرگ ی توا ه خوا د بود و از طرف دیگر

قاوده ی «قبو وقاب بی بیار» و صرورت ودم اکتیاب رگونه فدل و یا ترک فدلی با استااد به قانور تصوب تواخر به
 .1باد  4ایل « :1۵6قوه قضاییه قوهای ...وحدهدار واای

زیر اس؛ -4.. :وش

رم و تدقیب تجازات و تد یر تجرتی و ا رای کدود و تقررات تدور

ایی اسیم.»...
 .۲ایل  16۷قانور اساسی « :قاصی توا

اس؛ ووشش واد کوم ر دووا را در قوانی تدونه بیابد و اگر نیابد با استااد به تاابع تدتبر اسیتی یا فتاوای

تدتبر ،کوم قضیه را یادر ن اید و ن یتواند به بحانه سووت یا نقص یا ا ال یا تدارض قوانی تدونه از رسیدگی به دووا و یدور کوم اتتاا ورزد».
 .۳تادهی  ۲14قانور آهی دادرسی دادگاه ای و وتی و انقیب در اتور ویفری« :رأی دادگاه باید تیتدل و تو ه بوده و تیتاد به تواد قانور و ایوای
باشد وه بر اساس آر یادر شده اس؛ .دادگاه تول

اس؛ کوم ر قضیه را در قوانی تدور بیابد و اگر قانونی در خصوص تورد نباشد با استااد به

تاابع فقحی تدتبر یا فتاوی تدتبر کوم قضیه را یادر ن اید و دادگاه ا ن یتواناد به بحانه سووت یا نقص یا ا ال یا تدارض یا ابحام قوانی تدور از
رسیدگی به شوایات و دواوی و یدور کوم اتتاا ورزند».
 .4تادهی  1۸قانور اییح قانور تشویل دادگاه ای و وتی و انقیب...« :در تورد آرای قهدی،

از طری اواده دادرسی و اوتراض ثااپ به ن وی وه

در قوانی تربوط تقرر اس؛ ن یتوار رسیدگی تجدد ن ود تگر ایاوه رأی ،خیف بی قانور یا شر باشد وه در آر یورت به درخواس؛ ت وومولیه
(چه در اتور تدنی و چه در اتور ویفری) و یا دادستار تربوط (در اتور ویفری) ت و اس؛ تورد تجدیدنظر واقع شود.»...
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رم 1را در پیش رو دارد .به وبارت سادهتر ،ر دو کاا؛  -1ودم یدور کوم به دایل سووت یا نقص یا ا ال یا
تدارض قوانی تدونه و  -۲یدور کوم با استااد به «تاابع تدتبر اسیتی» با تواندی نظیر ودم اتوار اتتاا از یدور رأی
به بحانهی سووت یا نقص یا ا ال یا تدارض قوانی تدونه و نی «قبو وقاب بی بیار» و صرورت ودم اکتیاب رگونه
فدل و یا ترک فدلی با استااد به قانور تصوب تواخر به رم توا ه تیباشد.
باابرای قاصی از ین طرف تلت م به یدور کوم بوده و ودم یدور کوم از انب وی تتض

نق

وایفه قاصی

در رابهه با یدور کوم تیباشد و از طرف دیگر با تو ه به اات ام وی به یدور کوم توسط قانورگذار اساسی ،ناگ یر
از یدور کوم دووی واو در نبود قانور تدور تشخص با استااد به «تاابع تدتبر اسیتی» تیباشد وه یدور کوم در
ای یورت نی با تو ه به ودم تدی تصادی «تاابع تدتبر اسیتی» ،تیتل م نق

قاودهی قبو وقاب بی بیار تادرج در

قانور اساسی اس؛.
در ای رابهه چای با تو ه به تفاوت نظر ای فقحی و استاباط ای تتفاوت از تت واکد ،ت و اس؛ به ای وه
قاصی دریدد «ویفر شحروند بر اساس تصل ؛ ا ت اوی» برآید ،ایراد شود چهآنوه تدیی ویفر یرفاا در یورتی وه
بر پایهی قوانی تصوب ن ایادگار اتده باشد تو ه بوده و ین قاصی ن یتواند به نشانه ک ی؛ و تصل ؛ ا ت اوی،
ویفر ین شحروند ب وار را اف ایش د د (بواریا .)۳4 :1۳۷۷ ،ا ی؛ ای تیئله آنگاه روش تیگردد وه تددد تاابع
استاباط اکوام را وه ش ار آنار به فده تیرسد در نظر آوریم ( ااتی.)1۸ :1۳6۷ ،
در فرض تدی تصادی «تاابع تدتبر اسیتی» نی به نظر تیرسد کدود و واز استااد به تاابع اسیتی را باید ت دود
به آر دسته از قضاتی ن ود وه از ویژگی ا تحاد برخوردارند زیرا تجوی اختیار به قاصی برای استااد به تاابع و فتاوی
تدتبر ،ای اکت ال را ایجاد تیواد وه قاصی به واتی استااد واد وه در ت ل دیگری تخصیص یافته اس؛ یا به اا ری
استااد واد وه د یل قهدی در ای دیگر بر انصراف آر تو ود باشد (واتوزیار.)4۲ :1۳۷۵ ،
در فرض تدی تصادی «تاابع تدتبر اسیتی» و ودم واز قضات غیر تجتحد در استااد به تاابع اسیتی نی  ،تیک
تشخصی در تقدم اوتبار تاابع و فتاوی تدتبر تختل

و ود نداشته و با شولگیری نیبی تیک ای تر یو تاابع و

فتاوی تدتبر به یودیگر ،ای تردید دی به و ود خوا د آتد وه ودام ین از تاابع یا فتاوی تدتبر تر و اس؛ .در
ای رابهه اگرچه تو ه به آرای شدب و یأت و وتی دیوار واای وشور و نی بخشااته ا و آرای تشورتی قوهی قضاهیه
نقش تؤثری در ت دید تشت؛ آرای و استااد به تاابع پراواده خوا د داش؛ اتا ای نی خود تیتل م پذیرش رویهی
واکد و تشترک در ذ

و فور قانورگذار و تشوییت تص یمساز قوهی قضاهیه خوا د بود .تفاوت دو تربی؛ کقوقی

در دادگیتری واونی را تیتوار به واوار ول؛ و دهی ودم وکدت در ای رابهه ذور ن ود (پیشی .)۲۵ :
با ابرای تصریو و ایضاح تصادی تواردی نظیر «تاابع و فتاوی تدتبر اسیتی» و «تیل ات فقه» در راستای پایبادی
به قاوده ی «قبو وقاب بی بیار» به واوار یوی از تصادی ایول وقلی وه در رأس آر قرار دارد (ت ق داتاد:1۳۸۰ ،
 )1۳و به تاظور ت دید ارادهی سلیقهای و لوگیری از تشویش و تشت؛ آرای ،توسط قوهی قضاهیه ،صروری به نظر
تیرسد.
 .1ایل  16۹قانور اساسی « :یچ فدل یا ترک فدلی به استااد قانونی وه بدد از آر وصع شده اس؛ رم ت یوب ن یشود».
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 -5-3نظارت بر حقوق و آزادیها از رهگذر پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین
اقدام تااسب برای پیشگیری از وقو

رم و اییح تجرتی  1به واوار اقدام پیشگیرانه در تقابل تجازات تجرتی و نی

اقداتات اییکی تواخر بر تجازات اس؛.
کقوقدانار از تواردی نظیر ناوافی یا زیاربار بودر سرووبی و ناوارآتدی ویفر به واوار د یل صرورت توسل به
پیشگیری از رم استااد ن ودهاند (ابرا ی ی .)۲۸-۲۷ :1۳۹1 ،باابرای صرورت تو ه به پیشگیری از رم به واوار یوی
از تحمتری سازووار ای سیاس؛ اایی وه با توسل به اقداتات غیر قحرآتی در یدد وا ش یا از بی بردر وواتل فردی،
ت یهی و وصدی رمزا و نی گرایش به ب واری اس؛ ) .(Geason & Wilson, 1998: 12باید تورد تو ه قوهی
قضاهیه قرار گیرد.
در ای رابهه آنچه به واوار تصداق کقوق شحروندار تیتواند تورد تو ه قوهی قضاهیه قرار گیرد «ک و وم تل؛
بر آتوزشوپرورش رایگار»« ،رفع تبدیضات ناروا و ایجاد اتوانات واد نه برای ه ،در ت ام زتیاه ای تادی و تداوی»
ه تردم» تیباشد.۲

و «توسده و ت ویم برادری اسیتی و تداور و وتی بی
واایفی وه باا به تصریو قانورگذار اساسی از واای
به ای وه گیتردگی برخی تصادی واای

دوا؛

حوری اسیتی ایرار اس؛ .در ای رابهه با تو ه

تادرج در ایل  ۳قانور اساسی ،ر سه قوه را در بر گرفته و ت ق آر

تیتل م واری ر سه قوه تیباشد ،ول هی دوا؛ تادرج در ابتدای ایل ت بور را باید به تداای کاو ی؛ و نه قوهی
تجریه در نظر گرف؛ .با ای استد ل قوهی قضاهیه نی در رابهه با تادر ات ایل ت بور و به ویژه باد ای واوار شده،
تیئول خوا د بود .رچاد در نگاه اول به نظر تیرسد ک و وم تل؛ بر آتوزشوپرورش رایگار یرفاا بر وحدهی
قوهی تجریه اس؛ اتا قوهی قضاهیه نی تیتواند و باید با اشتراک تیاوی با قوهی تجریه از آتوزشوپرورش به واوار
رم و نی اییح تجرتی بحره بگیرد .چهآروه تدرسه به دایل

یوی از ایلی تری تجاری پیشگیری از وقو
سوادآتوزی و آشاا ن ودر افراد با اجار ای بایادی

اتده و نی آتوزش چگونگی برخورد با تااسب؛ ای ا ت اوی،

نقش تح ی را در پیشگیری از رم بر وحده دارد ).(Siegel, 2009: 200
در ای رابهه چای از تواردی نظیر پاکسازی پاتوق ای رمزا ،تأتی روشاایی تدابر در ت ام ساوات شبانهروز،
نظارت بر تبادی ورود و خروج وا  ،طبقهبادی زندانیار بر اساس شاخصه ای شخصیتی و راهم ارتوابی ،آتوزش
فای و کرفهای و ول ی زندانیار ،ک ای؛ از اوضای خانوادهی زندانیار در طول دورهی کبس ،نظارت بر زندگی
زندانیار پس از آزادی به تاظور تو یل روند آتوزشی شرو شده از زندار و اط یاار از ودم بازگش؛ تجرم به
رفتار ای اجارشواانهی قبل از زندار و ...تیتوار به واوار برخی را وار ا و اوازم ت ق وایفهی قوهی قضاهیه در
رابهه با اقدام تااسب برای پیشگیری از وقو

رم و اییح تجرتی نام برد.

چای از آتوزش واادی به تاظور ایجاد بیتری تااسب ح؛ تو یل روند رشد وودک تا پاج سااگی و
پیشگیری از بروز اختیل و واواش ای صد ا ت اوی در وودک و نی آشاا ن ودر آنار با ارزش ای اسیتی ،تیتوار
 .1باد  ۵ایل « :1۵6قوه قضاییه قوهای ...وحدهدار واای
 .۲باد ای  ۹ ،۳و  1۵ایل  ۳قانور اساسی.

زیر اس؛... :اقدام تااسب برای پیشگیری از وقو

رم و اییح تجرتی ».

42

فصلنامه تحقیقات نوین میان رشتهای حقوق دوره اول ،شماره اول ،تابستان 1400

به واوار یوی دیگر از اقداتات تربیتی تؤثر پیشگیرانه نام برد .چهآنوه او ا :وودک به توازات فراگیری زبار و ن ود
ارتباط با ت یط و اوضای خانواده و اتده ،آدابورسوم و خلقیات خانواده خود را ویب ورده و آر ا را

ء

شخصی؛ و تاش خود تیسازد (توسلی .)۵4- ۵۲ :1۳6۹ ،ثانیاا :در ت لیل شخصی؛ ب وار ،ت اییت و انگی ه ای
ناخودآگاه ایگاه تح ی داشته و تجازات افرادی وه به ولل اختی ت روانی ترتوب رم تیشوند نه تاحا ت ر ث ر
نیی؛ بلوه آنار را به سوی رایم دید سوق تید د (شاتبیاتی .)۷۹ -۷۵ :1۳۷۸ ،ثاا اا :دو ویفر دنیوی و اخروی وا د
ابهی پیشگیری برای تیل ار تدتقد و وودوانی وه با ارزش ای اسیتی آشاایی دارند در ودم ارتواب رم تؤثر
خوا د بود .به طور ولی ،تی ار نفوذ و توفقی؛ نظام

اهی از نظر لوگیری از ارتواب رم در آیاده ،بیتگی واتل

و قهدی به تی ار ا اگی اجار ا و تجازات ای

ایی با ارزش ای فر اگی اتده دارد (یاندی )16۰ :1۳۷6 ،و

آتوزش واادی

ح؛ تربی؛ ی یو وودوار در ای رابهه صروری به نظر تیرسد.

در رابهه با صرورت ساتاند ی اقداتات پیشگیرانه باید تو ه داش؛ وه رگونه اقدام پیشگیرانهای ص

آنوه ناار

بر پیشگیری از رم در اتده اس؛ ،تجرم را نی از ارتواب ب ه دید باز تیدارد برای ن ونه :تدتادی وه با توسل به
اقداتات تأتیای ت ؛ درتار قرار تیگیرد م خهر ا ت اوی اوتیاد را ت دود تیواد و م خود با درتارشدر پس از
ورود به اتده با نگاه ای خص انهی تردم توا ه ن یشود (نوربحا.)۵۳۵ :1۳۸۰ ،
ه اگرچه پیشبیای تدابیر تا وی پیشگفته توسط قوهی قضاهیه تأثیر بی ایی در پیشگیری از رم خوا د

با ای

داش؛ اتا یرف پیشبیای تدابیر تا وی پیشگیرانه وافی نبوده و باید ساختار و آیی تااسبی برای و لیاتی وردر آر
طرحری ی شود ) (Virginia crime prevention association,1997: 5چهبیا در نبود تشوییت تایجم و آیی
تااسب ،شا د شوی؛ تدابیر تا وی پیشگیرانه شویم.

نتیجهگیری
با تو ه به سابقهی طو نی ایوای چور وداا؛ ،برابری ،براه؛ ،ت اووی؛ تجیس و ...در دوتری اسیتی دادرسی
و نی ابتاای نظام

حوری اسیتی ایرار بر دی تبی اسیم ،قانورگذار اساسی ص

و اوتقاد به وسد؛ گیترهی ش ول واای

تو ه ویژه نیب؛ به قوهی قضاهیه

نحاد ت بور و نی تصریو به صرورت تو ه و ک ای؛ قوهی قضاهیه از کقوق

فردی و ا ت اوی و تیئوای؛ آر در ت ق بخشیدر به وداا؛ واای

ودیدهای را در ح؛ ک ای؛ از کقوق و

آزادی ای شحروندار بر وحدهی قوهی قضاهیه نحاده اس؛.
از کلوفصل دواوی و کفظ کقوق و وتی و گیترش و ا رای وداا؛ و اقاتهی کدود ااحی ،رسیدگی و یدور
کوم در تورد تظل ات ،تددیات ،شوایات ،کلوفصل دواوی و رفع خصوتات و اخذ تص یم و اقدام زم در رابهه با
برخی از تصادی اتور کیبیه ،اکیای کقوق واته و گیترش ودل و آزادی ای تشرو  ،نظارت بر کی ا رای قوانی ،
وش

رم و تدقیب و تجازات و تد یر تجرتی و ا رای کدود و تقررات تدور

پیشگیری از وقو

ایی اسیم ،اقدام تااسب برای

رم و اییح تجرتی  ،تیتوار به واوار برخی تصادی تصرح واای

قوهی قضاهیه در قانور

اساسی نام برد .تصری ات قانونی در ای رابهه کوای؛ از دف قانورگذار اساسی تبای بر ایجاد گیترهی وسیدی از

صادق مرادی ،ارزیابی وظایف نظارتی قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران در راستای تحقق و صیانت از حقوق و آزادیها
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اختیارات برای قوه ی ت بور داشته و ودم ت ق و لی ا داف ت بور نباید به تداای ودم واز دخاا؛ قوهی قضاهیه در
سایر تصادی تصرح واای

آر و تتداقب آر تضیی واای

قوهی ت بور تدای شود.

در رسیدگی به اتور ترافدی ،اتور کیبی و اتور ویفری ،تقدم واژهی «کل» بر «فصل» در وبارت «کلوفصل دواوی»
و نی تصریو قانورگذار اساسی به رفع خصوت؛ ،تداایی فراتر از فصل دووی و خصوت؛ داشته و وایفهی ساگیای را
بروحدهی قوهی قضاهیه تیگذارد انتخاب وبارات «کل دووی» و «رفع خصوت؛» از سوی قانورگذار اساسی ،آگا انه
پذیرش وایفهی ساگیای برای قوهی قضاهیه بوده و گیترهی واای

و واتدانه و با تأسی از تتور فقحی بوده و تتض

قوهی قضاهیه را از رسیدگی و یدور کوم در تورد تظل ات ،تددیات ،شوایات و فصل دواوی به کل دواوی و رفع
خصوت؛ ا توسده خوا د داد و قوهی قضاهیه نه تاحا کوم یادر ن وده و دادرسی را به ات ام تیرساند ،بلوه باید
دووای طرفی را کل ن وده ،خات ه داده و خصوت؛ ا را از بی ببرد.
با تو ه به و ود رابههی تیتقیم بی کل دووی و رفع خصوت؛ با ویفی؛ رأی یادره و نی با اتدار نظر به ابتاای
اصافهوار و وارانه و توارد نظیر آر ،بر تدداد و نه ویفی؛ پرونده ای تختوته و ودم پیشبیای سازووار تشوی آتی ی
ح؛ یدور آرای باویفی؛ وه تتض

دفا از کقوق و آزادی ای شحروندار تیباشد کل دووی و رفع خصوت؛ و

تأوید بر فصل و خات هی دووی ت ق نبوده و ت ل نقد اس؛.
قانورگذار با تصویب شورا ای کل اختیف ،اگرچه در یدد گیترش اقاا طرفی و خات هی یلوآتی و سازش
ت ور اختیفات برآتد اتا با وضوی؛ افرادی وه گی تاتخب تقاتات و نحاد ای کاو یتی بوده و از شأر ن ایادگی
تیتقیم تردم برخوردار ن یباشاد ،نه تاحا دف تورد نظر قانورگذار کایل ن یگردد بلوه اف ایش اوتراصات و
دواوی ناشی از و لورد اوضای شورای کل اختیف قابل پیشبیای به نظر تیرسد .تاظور نگارنده از ودم توفی واتل
اابته ودم توفی در قیاس با شرایهی اس؛ وه دریدی از اوضای شورا تاتخب تیتقیم تردم باشاد و به دایل بحرهتادی
از ن ایادگی تیتقیم تردم ،درید قابل تو هتری از اختیفات را از طری تصاا ه و سازش کل ن ایاد .اکیای کقوق
واته و گیترش ودل و آزادی تشرو به واوار یوی از تصادی تیتقل از وایفهی قوهی قضاهیه در رابهه با اتور ترافدی
و ویفری به دایل تراوم اتور قضایی و تو ه ویژهی قوهی قضاهیه به رسیدگی و یدور کوم در تورد تظل ات ،تددیات،
شوایات ،کلوفصل دواوی ،رفع خصوتات ،اگر نگوییم تغفول تانده ،و تر تورد تو ه بوده و گویی اکیای کقوق
واته و گیترش ودل و آزادی تشرو از واای
اخیرااذور به واوار یوی از تصادی واای

فروی قوهی قضاهیه تیباشد کال آروه ذور تیتقل وایفهی

قوهی قضاهیه ،کوای؛ از ا ی؛ و استقیل تداایی آر و نی صرورت

اتخاذ رویورد تیتقل تتااسب دارد.
رهیس قوه ی قضاهیه با ایجاد تشوییت زم در دادگیتری به تاظور تو ه ویژه به اکیای کقوق واته و گیترش
آزادی ای تشرو و نی تحیهی اوایو قضایی تااسب در رابهه با کقوق و آزادی ای شحروندار ،تیتواند نظر
قانور گذار اساسی در رابهه با اکیای کقوق واته و گیترش ودل و آزادی تشرو را مراستا با وایفهی رسیدگی و
یدور کوم در تورد تظل ات ،تددیات ،شوایات ،کل و فصل دواوی و رفع خصوتات ،به بحتری شول ت ق سازد.
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قانورگذار وادی با تخهی از تادر ات قانور اساسی در رابهه با سازتار بازرسی ول وشور و ودم ایرادِ نحادِ ناار
بر تهابق؛ قوانی با تادر ات قانور اساسی ،در سال  1۳6۰تبادرت به تصویب قانور تشویل سازتار بازرسی ول وشور
ن وده اس؛ .قانونی وه ولیرغم تصریو قانورگذار اساسی به اطیق وایفهی نظارتی قوهی قضاهیه و ودم ت دید
کیههی و لوردی سازتار بازرسی توسط نحاد با دستی ت بور ،با ت دید کوزهی و لوردی سازتار بازرسی وشور،
کیههی ییکی؛ آر را به سازتار ای دواتی و یا نحاد ایی وه از بود هی دواتی استفاده تین ایاد ت دود ن وده
اس؛ در ای رابهه ،وایفهی قوهی قضاهیه در نظارت بر ا رای قوانی در دستگاه ایی وه تش ول نظارت سازتار
بازرسی ول وشور ن یشود را باید به واوار وایفهی تغفول ،نام برد.
در وبارت وش

رم و تدقیب و تجازات و تد یر تجرتی و ا رای کدود و تقررات تدور

ایی اسیم ،ودم

تدیی تواردی نظیر «تاابع و فتاوی تدتبر» و «تیل ات فقه» توسط قانورگذار وادی و تتداقب آر اتوار سردرگ ی
قاصی و سرگردانی طرفی دووی در تیاهل ویفری ت ل نقد تیباشد .در فرض تدی تصادی «تاابع تدتبر اسیتی» نی
کدود و واز استااد به تاابع اسیتی را باید ت دود به آر دسته از قضاتی ن ود وه از ویژگی ا تحاد برخوردارند .در
فرض تدی تصادی «تاابع تدتبر اسیتی» و ودم واز قضات غیر تجتحد در استااد به تاابع اسیتی نی  ،تیک تشخصی
در تقدم اوتبار تاابع و فتاوی تدتبر تختل

و ود نداشته و با شولگیری نیبی تیک ای تر یو تاابع و فتاوی تدتبر

به یودیگر ،ای تردید دی به و ود خوا د آتد وه ودام ین از تاابع یا فتاوی تدتبر تر و اس؛ .در ای رابهه
تصریو و ایضاح تصادی تواردی نظیر «تاابع و فتاوی تدتبر اسیتی» و «تیل ات فقه» در راستای پایبادی به قاودهی
«قبو وقاب بی بیار» صروری به نظر تیرسد.
صرورت تو ه به پیشگیری از رم به واوار یوی از تحمتری سازووار ای سیاس؛ اایی وه با توسل به اقداتات
غیر قحرآتی در یدد وا ش یا از بی بردر وواتل فردی ،ت یهی و وصدی رمزا و نی گرایش به ب واری اس؛ باید
تورد تو ه قوهی قضاهیه قرار گیرد .در ای رابهه آنچه به واوار تصداق کقوق شحروندار تیتواند تورد تو ه قوهی
قضاهیه قرار گیرد «ک و وم تل؛ بر آتوزشوپرورش رایگار»« ،رفع تبدیضات ناروا و ایجاد اتوانات واد نه برای
ه ،در ت ام زتیاه ای تادی و تداوی» و «توسده و ت ویم برادری اسیتی و تداور و وتی بی
در ای رابهه

ه تردم» تیباشد.

چای از تواردی نظیر پاکسازی پاتوق ای رمزا ،تأتی روشاایی تدابر در ت ام ساوات شبانهروز،

نظارت بر تبادی ورود و خروج وا  ،طبقهبادی زندانیار بر اساس شاخصه ای شخصیتی و راهم ارتوابی ،آتوزش
فای و کرفهای و ول ی زندانیار ،ک ای؛ از اوضای خانوادهی زندانیار در طول دورهی کبس ،نظارت بر زندگی
زندانیار پس از آزادی به تاظور تو یل روند آتوزشی شرو شده از زندار و اط یاار از ودم بازگش؛ تجرم به
رفتار ای اجارشواانهی قبل از زندار و ...تیتوار به واوار برخی را وار ا و اوازم ت ق وایفهی قوهی قضاهیه در
رابهه با اقدام تااسب برای پیشگیری از وقو

رم و اییح تجرتی نام برد .با ای

ه یرف پیشبیای تدابیر تا وی

پیشگیرانه وافی نبوده و باید ساختار و آیی تااسبی برای و لیاتی وردر تدابیر توصو ای تقال ح؛ ییان؛ از کقوق
و آزادی ا به واوار دف وایفهی نظارتی قوهی قضاهیه ،طرحری ی گردد .بدیحی اس؛ ت ق

دف وایفهی نظارتی

صادق مرادی ،ارزیابی وظایف نظارتی قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران در راستای تحقق و صیانت از حقوق و آزادیها
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و دهی توصو ای تقااه خوا د بود توصووی وه رچاد دور تین اید

اتا ت ال نیی؛ و چشم نگارنده ای تهااب و هی دوس؛ دارار

حوری اسیتی ایرار به آتدر آر روز اس؛.
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نوربحا ،رصا .)1۳۸۰( .زتیاهی کقوق

ای و وتی ،چاپ پاجم ،تحرار :گاج دانش.

نحجاابیغه
اش ی ،سید ت د .)1۳۹1( .کقوق بشر و آزادی ای اساسی ،چاپ دوم ،تحرار :بایاد کقوقی تی ار.
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