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 کیدهچ
های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی ترین حقّمندی از دادرسی منصفانه یکی از مهمبهره

ده است. ش سازی این مفهوم یا موازین آن پرداختههای اساسی شماری از کشورها، به اساسیقرار گرفته و در قانون

انون عنوان نخستین قدرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، بهچه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دانآ

 کنندگان این قانون چه رویکردی نسبت به دادرسی منصفانهاساسی ایران است. پرسش اصلی این است که تدوین

همین  رمورد توجّه قوّة بنیادگذار قرار گرفته و د« امنیّت قضایی»دهد که مسئلة اند؟ پژوهش حاضر نشان میداشته

مندی، قضاءمندی، حریم خصوصی، استقالل قضایی، ای از موازین دادرسی منصفانه، مانند قانونراستا، پاره

سازی شده است. با این عنوان هنجار برتر شناسایی و اساسی دسترسی به عدالت، منع بازداشت غیرقانونی و ... به

سی به وکیل، نفی شکنجه و ... سخنی به میان نیامده است. از گناهی، دسترحال، از موازین مهمّی چون انگارة بی

 سازی کرده است.توان گفت قانون اساسی مشروطه شکل ناقصی از دادرسی منصفانه را اساسیاین رو، می

 

سازی، امنيّت قضايی، عدالت واژگان کليدی: دادرسی منصفانه، قانون اساسی مشروطه، اساسی

 آيينی.
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 مقدّمه

، «مدارالگوی دادرسی کرامت»ادرسی منصفانه مبتنی بر این اندیشه است که در یک آموزة د

نه تنها برآیند رسیدگی، بلکه فرآیند آن نیز باید مبتنی بر انصاف و عدالت باشد. بر همین اساس، 

 8ههای بنیادین بشر به شمار رفتترین حقّدادرسی منصفانه در ردیف مهممندی از امروزه حقِّ بهره

« للیالمجنایت بین»ای رسیده است که نقض شدید آن ممکن است وصف و اهمّیّت آن به اندازه

های حکمرانی خوب و عنوان یکی از شاخصوانگهی، دادرسی منصفانه به 3نیز به خود گیرد.

سی ررود. در حقیقت، دادها نیز به شمار میمعیاری مهم برای ارزیابی الگوی سیاست جنایی دولت

منصفانه سپر حفاظتیِ مستحکمی است که از شهروندان، در برابر استبداد سیاسی و قضایی حمایت 

سی های دادرکند. در پرتو همین آموزه است که نظامآنان را تضمین می« امنّیت قضاییِ »نموده و 

رسی وی دادالگ»فاصله گرفته و در راستای « الگوی دادرسی کنترل جرم»کیفری، به تدریج از 

 2دارند.گام برمی« منصفانه

صورت کنونی، اگرچه در قرن بیستم و در مکاتب حقوق بشری  آموزة دادرسی منصفانه، به

هایی از آن را در جوامع باستان و توان جلوهغرب مطرح شد، با سیری در تاریخ جامعة بشری می

تر هر چه به تاریخ معاصر ایران نزدیک ای کهگونهبه ،ویژه حقوق باستانیِ ایران مشاهده نمود به

شوند؛ تا اینکه با طلوع نهضت مشروطه، فصل نو در تاریخ حقوق ها بیشتر میشویم، این جلوهمی

را  گیرند تا قدرتشود. در جریان این نهضت، برای نخستین بار مردم تصمیم میایران آغاز می

ز شدن حاکمیّت(. شاه نی یده و ملّی سازند )ملّیمحدود ساخته و حاکمیّت را به خویش بازگردان

                                                           
شر و لی حقوق بالملدادرسی منصفانه: در نظام عدالت کیفری افغانستان، اسناد بین(، 8269. بنگرید: احمدی، محمّدعارف )8

 ، چاپ نخست، تهران، نشر میزان.فقه حنفی
2. See: DePiazza, Jennifer, “Denial of Fair Trial as an International Crime: Precedent for 

Pleading and Proving it under the Rome Statute”, Journal of International Criminal 

Justice, Vol. 15, Issue 2, 1 May 2017, pp. 257–289, available at: 

https://doi.org/10.1093/jicj/mqx011, last visited: 30 April 2018. 

، «"دادرسی منصفانه"و  "کنترل جرم"الگوهای دوگانة فرایند کیفری »(، 8268قپانچی، حسام و همکاران ). بنگرید: 2

 .897-814. صصزمستان،  –، پاییز 4، شمارة های حقوق کیفریآموزه
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ویژه  شود تابع قانون و بهدانست، ناچار میکه خود را نمایندة خداوند در زمین و منشأ قانون می

تدوین قانون اساسی مشروطه را باید نماد بارز گذر در حقیقت،  8گردد.« قانون اساسی مشروطه»

در دانست. « داری افقیزمام»و « حاکمیّت قانون»به « عمودی داریزمام»و « حاکمّیت شخص»از 

ای اساسیِ هسیاسی، قانون اساسی مشروطه، با الگوگیری از قانون -پرتو همین رهیافت حقوقی 

تمان گف»اختصاص داد. پیدایش « حقوق مردم ایران»کشورهای اروپایی، بخشِ مستقلی را به 

و در ردیف  3«سازیاساسی»های شهروندی، حقّ فراهم ساخت تا را ، بستری«حقوق مردم

پاس  ها راها و آزادیشد تا این حق« ملزم»هنجارهای اساسی قرار گیرند. به این ترتیب، حکومت 

انتظاری که در عمل چندان برآورده نشد و مشروطه نیز  ،را تضمین نماید داشته و اجرای آنها

رجی تعبیر شده است )گ« مشروطة کاغذی»یا « مشروطة ناکام»ناکام ماند؛ به همین دلیل، از آن به 

 (.8817-8894و  196-171: 8261اَزَندَریانی، 

با این حال، قانون اساسی مشروطه گنجینة حقوقی ارزشمندی است که از آن دوران به یادگار 

ی، دکامگها و آرزوهای ملّتی است که درصدد رهایی از خومانده است. این قانون ترجمانِ اندیشه

هایی ها و آرزوهایی که عمدتاً در قالب گفتماناندیشه ،عدالتی و ناامنیِ قضایی بودندقانونی، بیبی

ها گر شد. هدف اصلی از این گفتمانجلوه و ...« عدلیّه»، «حقوق مردم»، «حاکمیّت قانون»چون 

امنّیتی  ،ور بودقضایی در کش -ی نیز ایجاد تشکیالت قضایی نو، تدوین قوانین و تأمین امنّیت حقوق

از همین رو، گشت. تضمین می« موازین دادرسی منصفانه»که به ناچار از رهگذر شناسایی 

ل اهمّیّت شود. دلیرویکرد قانون اساسی مشروطه به دادرسی منصفانه آشکار میضرورت بررسی 

وقی و قضاییِ منسجمی موضوع آن است که بر اساس منابع تاریخی، در دوران قاجار، نظام حق

                                                           
، چاپ نخست، تهران، انتشارات باز؛ و آدمیّت، خواهی ایرانیانمشروطه(، 8212کوشش( )بنگرید: تکمیل همایون، ناصر )به. 8

 ، چاپ نخست، تهران، انتشارات پیام.ایدئولوژی نهضت مشروطیّت ایران(، 3121فریدون )

، در: علی اکبر گرجی اَزَندَریانی «سازی حقوق کیفریبر اساسی درآمدی»(، 8262حسین )نجفی ابرندآبادی، علی بنگرید:. 3

 .611-661، چاپ نخست، تهران، انتشارات جنگل )جاودانه(، صص. در تکاپوی حقوق عمومیکوشش(، )به
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اندک  8قضایی شهروندان نیز از میان رفته بود. -در کشور وجود نداشته و امنّیت حقوقی 

اندیش )مانند امیر کبیر و میرزا حسین خان طلبانة برخی از نخبگانِ نیکهای اصالحتالش

ضایی های نظام قستیکا»دلیل نیست که گفته شده است: بی 3ساالر( نیز فایدة چندانی نداشت.سپه

به همین  ( و درست36: 8213)امین، « عصر قاجار از عوامل اصلی انقالب مشروطیّت بوده است

خانه آغاز کردند و آن را مقدّم های خود را با تأسیس عدالتمردم انقالبی خواست»دلیل بود که 

هایی شعارها و درخواست (.32: 8211)تهرانی )کاتوزیان(، « بر رهایی از استبداد اداری ساختند

روشنی ترجمانِ درد و رنج ملّتی است  ، به«قانون اساسی»و « خانهعدالت»، «آزادی»، «قانون»چون 

قضایی به ستوه آمده و دنبال راه رهایی بودند. تدوین قانون اساسی و  -که از نبود امنیّت حقوقی 

 ود.قضایی ب –نیازهای حقوقی  سازی قدرت نخستین گام در راستای پاسخ به همینمشروط

بر اساس آنچه گفته شد، پرسش این است که قانون اساسی مشروطه چه تدبیری برای گذر از این 

یا قضاییِ شهروندان تأمین و تضمین شود؟ آ -قضایی اندیشید تا امنیّت حقوقی  -بحران حقوقی 

ن داشت؟ در صورت مثبت بود از موازین دادرسی منصفانه را« حمایت اساسی»قوّة بنیادگذار عزم 

سازی شد؟ و در نهایت، آیا این تدابیر کافی بود یا خیر؟ پاسخ، کدام موازین در این قانون اساسی

ژوهش پها در گرو بررسی کاملِ قانون اساسی مشروطه است. در این راستا، پاسخ به این پرسش

ای و گیری از شیوة کتابخانههتحلیلی بوده و با بهر -های توصیفی حاضر، که از نوع پژوهش

 سازی موازین دادرسیکند تا به بررسی چگونگی اساسیاسنادی انجام شده است، تالش می

 در این قانون بپردازد. 2منصفانه

پیش از آغاز بحث اصلی، ضروری است به این نکته اشاره شود که در قانون اساسی مشروطه، 

کنندگان ینرسد تدومشابه آن به کار نرفته است. به نظر می و یا مفاهیم« دادرسی منصفانه»مفهوم 

                                                           
، (خوانش حقوقی از انقالب مشروطه )تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران(، 8269. بنگرید: مرادخانی، فردین )8

 چاپ نخست، تهران، نشر میزان.

 شناسی.، چاپ نخست، تهران، انتشارات دایره المعارف ایرانتاریخ حقوق ایران(، 8213. بنگرید: امین، سیّد حسن )3

 سازیِ دادرسی کیفری است.. تمرکز این نوشتار بر منصفانه2
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امنیّت »اند؛ هر چند که درصدد تضمین این قانون، با این مفهوم در معنای نو آن آشنایی نداشته

اند. دلیل این امر آن است که مفهوم دادرسی منصفانه عمدتاً در اسناد حقوق بشریِ برآمده« قضایی

پیش از آن کاربرد زیادی نداشته و یا در قالب یک نظریّه یا آموزة حقوقی  به کار رفته و جدید

ینی نشده بود. بهای اساسیِ نخستینِ سایر کشورها نیز پیشارائه نشده بود. به همین دلیل، در قانون

دوین های اساسی بلژیک، فرانسه و ... تکنندگان قانون اساسی نیز که آن را بر اساس قانونتدوین

کردند، به این مفهوم اشاره نکردند. به این ترتیب، در این قانون، دادرسی منصفانه یم

ای از موازین دادرسی منصفانه در این قانون نشده است. با این حال، پاره« سازی مفهومیاساسی»

توان گفت که قانون اساسی مشروطه، از الگوی گنجانده شده است. بر این اساس، می

صورت پیروی کرده است؛ به این معنا که موازین دادرسی منصفانه، به« ی مصداقیسازاساسی»

توان بر حسب سرشت موازین را میاین  اند.سازی شدهدر قالب چندین اصل، اساسیموردی، 

بة فرآیندمدار جن تفکیک نمود. موازین «ساختارمدار»و  «فرآیندمدار»آنها به دو دستة موازین 

سازی افزاری دارند. دستة نخست با هدف منصفانهموازین ساختارمدار جنبة سختافزاری و نرم

مندی، فرآیند رسیدگی شکل گرفته و ارتباط چندانی با ساختار قضایی ندارند. موازینی چون قانون

شکنجه  مندی، نفیگناهی، حریمدادرسی علنی، دادرسی حضوری، دسترسی به وکیل، انگارة بی

مندی گیرند. در برابر، موازینی چون تفکیک قوا، استقالل قضایی، قانونن دسته جای میو ... در ای

ها و ... جنبة ساختاری دارند. شایان یادآوری است که این تشکیالت قضایی، ترکیب دادگاه

تفکیک نباید منجر به تضعیف پیوند دوسویة این موازین گردد؛ زیرا این دو مکمّل یکدیگر 

 هستند.

 (8ر )سازیِ موازین فرآیندمدااین مقدّمات، در ادامه، به ترتیب به بررسی چگونگی اساسیبا 

 8شود.( در قانون اساسی مشروطه پرداخته 3و ساختارمدار )

 

                                                           
 ی تفکیک قرار گرفته است.. نظر به اینکه برخی از موازین دووجهی هستند، وجه غالب آنها مبنا8
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 سازی  موازين فرآيندمداراساسی .۱

 فرآیند»قانون اساسی مشروطه با الگوگیری از قوانین اساسی کشورهای اروپایی تالش نمود تا 

به دعاوی کیفری را منصفانه سازد. برای این منظور، موازین چندی در این قانون « رسیدگی

 گردد.سازی شده است که در ادامه به آنها اشاره میاساسی

 مندیاصل قانون .۱-۱

یاد  از آن« اصل قانونی بودن جرم و مجازات»مندی، که در بیشتر موارد با عبارت اصل قانون

در »این اصل دو مفهوم عام و خاص دارد. االصول حقوقِ جنایی است. بنا و اصل شود، زیرمی

شود هیچ عملی جرم نیست مگر مفهوم خاص، محور اصلی، جرم و مجازات است و گفته می

« نموجب قانو شود مگر بهآنکه در قانون به آن تصریح شده باشد و هیچ مجازاتی اِعمال نمی

ها و تشریفات در مفهوم عام، عالوه بر جرم و مجازات، صالحّیت دادگاه»(. 811: 8217)میالنی، 

(. به این 811: 8217)میالنی، « نمایدشود که هر دوی آنها را قانون تعیین میرسیدگی نیز ذکر می

مندی قانون»مندی در پهنة حقوق جنایی به میان آورد: توان سخن از دو گونه قانونترتیب، می

مندی مندی ماهوی ناظر بر حقوق جنایِی ماهوی و قانونقانون«. مندی آیینیقانون» و« ماهوی

آیینی ناظر بر حقوق جنایِی آیینی / شکلی است. نتیجه آنکه در پهنة حقوق جنایی، هر گونه 

اسداری باشد. با توّجه به نقش اساسی این اصل در پ« قانون»تصمیم، تدبیر و پاسخی باید به استناد 

گاه اصلی دادرسی منصفانه دانست. به همین توان آن را تکّیههای شهروندان، میها و آزادیحق از

و  «گراییقانون»ای یافته است. در واقع، دلیل، در قانون اساسی مشروطه نیز جایگاه ویژه

ترین مهمرا « قانون»توان ای که میبه گونه ،ترین دستاورد مشروطه استمهم« مندیقانون»

شاید پمرتکرارترین واژة این قانون نیز همین  8کلیدواژة نهضت و قانون اساسی مشروطه دانست.

ین در چندمندی است. در همین راستا، ترین اصل این قانون نیز اصل قانونواژه باشد. حّتی مهم

                                                           
، علیرضا رسالة موسوم به: یک کلمه(، 8263. ن.ک: مستشارالدوله، میرزا یوسف خان تبریزی )یوسف بن کاظم( )8

 شاهی )به اهتمام(، چاپ نخست، تهران، انتشارات بال.دولت
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دی ماهوی منمندی امر کیفری تأکید شده است، که برخی ناظر بر قانوناصل، بر ضرورت قانون

 مندی آیینی  است.و برخی ناظر بر قانون

 مندی ماهوی. قانون۱-۱-۱

 است« اصل قانونی بودن جرم و مجازات»مندی ماهوی در مفهوم مضیّق، به معنای اصل قانون

که بر اساس آن، هر جرم و مجازاتی باید پیش از نقض ارزشِ مورد حمایت، در قالب قانونی 

پذیر برای همگان به تصویب رسیده و در دسترس شهروندان قرار گیرد مشفّاف، صریح و فه

(. به این اصل، در چندین اصل از قانون اساسی اشاره شده است. 819: 8261)صدر توحیدخانه، 

افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع »موجب اصل نهم: به

 8.«نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معّین مینمایدتعرّض هستند و متعرّض احدی 
این اصل که مربوط به مصونیّت جان، مال، مسکن و شرف مردم از هر گونه تعرّض است، ضمن 

تحت  های، تنها شیوة مجازِ تعرّض به ارزش«متعرّض احدی نمیتوان شد»که اشاره به این موضوع 

ه این که نوعی تعرّض ب -نیز « کیفر»دانسته است. « نین مملکتحکم و ترتیب قوا»حمایت را 

 منوط به حکم و ترتیب قانون شده است. -ها است ارزش

ست. مندی ماهوی تأکید کرده ااصل دهم نیز با صراحت بیشتری بر اصل قانونافزون بر این، 

این اصل، در  «.نشود مگر بموجب قانوحکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی»موجب این اصل: به

ه است و نظر به اینکه هر کیفری در برابر یک رفتار مجرمان« مندی کیفراصل قانون»گر واقع بیان

بر اساس این اصل، هم نیز باشد. « مندی جرماصل قانون»تواند به معنای پذیرش قرار دارد، می

 ( و هم ترتیب اجرای آنمندی کیفرمنوط به وجود قانون شده است )اصل قانون تعیین مجازات

                                                           
ش اساسی مشروطه دارای دو بخ . در این نوشتار، سبک نوشتاری قانون رعایت شده است. گفتنی است، از آنجا که قانون8

شود، از نشانة کوتاه )ب.ن.ق.ا.م: بخش نخستِ ها میسانی شمارة برخی از اصل)نخست و متمّم( است و همین امر سبب هم

مّم ها جملگی مربوط به بخش متهای بخش نخست استفاده شده است. سایر اصلقانون اساسی مشروطه( برای اشاره به اصل

 است.
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فر گرایی در تعیین و اجرای کیمندی اجرای کیفر(. در نتیجه، راه خودسری و سلیقه)اصل قانون

 بر مقامات اداری و قضایی بسته شده است.

مندی ماهوی را تأیید نموده است. مطابق گذار اساسی در اصل چهاردهم نیز اصل قانونقانون

از اقامت در محلِّ معّین یا اجبار به اقامت در محلِّ معّین منوط به حکم نفی بلد، منع »این اصل: 

موجب  از آنجا که تمامی این موارد، کیفر و یا اقدام تأمینی هستند، باید به «.صریح قانون است

مندی قانون»مندی کیفر، توان گفت این اصل، افزون بر اصل قانونقانون تعیین و اِعمال شوند. می

ضبط »را نیز پذیرفته است. همچنین، در اصل شانزدهم اشاره شده است: « م تأمینی و تربّیتیاقدا
از آنجا که ضبط «. امالک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوعست مگر بحکم قانون

تواند کیفر یا اقدام تأمینی باشد، این اصل نیز ممهر تأییدی بر اصل امالک و اموال، حسب مورد می

مندی ماهوی تأکید شده مندی ماهوی نهاده است. در اصل هفدهم نیز بر ضرورت قانونقانون

سلب تسلّط مالکین و متصرّفین از امالک و اموال متصرفة ایشان به »موجب این اصل،  هاست. ب

به این ترتیب، این اصل، ضمن پاسداشت حقِّ  «.هر عنوان که باشد ممنوعست مگر به حکم قانون

تواند در رابطه با دانسته است که می« حکم قانون»ت اشخاص، تنها مجوّز سلب آن را مالکیّ

 نیز صادق باشد.« کیفرهای مالی»

گر آن است که قانون اساسی مشروطه، با درک جایگاه اصل بیان 8مجموع این اصول

دلیل جایگاه سازی کرده است. با وجود این، جا داشت که به مندی ماهوی، آن را اساسیقانون

یفریِ ناپذیری قوانین کبرتر و راهبردی آن، در آغاز به خود اصل و سپس آثار آن، یعنی بازگشت

نامساعد به گذشته، تفسیر مضیّق متون کیفری، ممنوعیّت تفسیر از رهگذر قیاس، تفسیر قانون به 

 گردید.نفع متّهم در موارد تردید و لزوم شفّافیّت قانون اشاره می

 

                                                           
های دیگر، مانند اصول سیزدهم )ب.ن.ق.ا.م(، بیستم، هفتاد و هشتم و صد و هفتم نیز قابل استنباط ون این اصل، از اصلمضم. 8

 است.
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 مندی آيينیقانون. ۱-۱-۲

، 3«مندی دادرسی کیفریاصل قانون»( یا 8مندیِ آیینی )در معنای عامبر اساس اصل قانون

به این معنا که تدابیر و  2؛موجب قانون و مستند به آن باشد تمامی فرآیند دادرسی کیفری باید به

خاذ و اجراء اتّ« قانون» تصمیمات مراجع کشف، تحقیق، تعقیب، رسیدگی و اجراء باید بر اساس

حدود  تشکیل یافته و صالحیّت و« قانون»موجب  شود. افزون بر این، مراجع رسیدگی نیز باید به

(. ناگفته پیدا است 342-319: 8264نژاد، تعیین گردد )ن.ک: باقری« قانون»اختیارات آنها نیز در 

 حاکمّیت قانون و پیشگیری از که این اصل نقش مهمّی در تضمین امنیّت قضایی شهروندان و

طه نیز در قانون اساسی مشرواقتدارگرایی کیفری و استبداد قضایی و اداری دارد. به همین دلیل، 

شود که اصولی مانند توان مشاهده نمود. با تأمّل در این قانون، روشن میهایی از آن را میجلوه

مندی اجرای شخاص(، دوازدهم )قانونمندی دستگیری و بازداشت ااصول نهم و دهم )قانون

مندی ورود به حریم خصوصی اشخاص(، احکام کیفری(، بیست و دوم و بیست و سِیُّم )قانون

اه(، مندی انعقاد دادگمندی تشکیل دادگاه(، اصل هفتاد و چهارم )قانوناصل هفتاد و سِیُّم )قانون

و ...  مندی گزینش دادرسان(هشتادم )قانون اصل هفتاد و هشتم )مستند به قانون بودن رأی(، اصل

هدف از تدوین این اصول آن بوده است که امور  4اند.مندی آیینی تدوین یافتهبر پایة اصل قانون

قضایی بر طبق قانون انجام شده و از خودسری و استبداد حاکمان و مقامات اداری و قضایی 

ن از گزند قدرت مصون بماند. به این ترتیب، های شهرونداها و آزادیپیشگیری شده و حقّ

ا مندی آیینی پرداخته است. بها، به حمایت از اصل قانونگذار اساسی با تدوین این اصلقانون

                                                           
 شود.مندی آیینی در معنای عام، شامل سازمان قضایی، صالحیّت و تشریفات رسیدگی می. اصل قانون8

 3شناختی اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع مادّة جرم -حقوقی  مبانی و آثار(، 8261. بنگرید: موسوی، سیّد پوریا )3

شناسی، دانشکدة حقوق، دانشگاه نامة کارشناسی ارشد، گرایش حقوق جزا و جرم، پایان8263قانون آیین دادرسی کیفری  3

 مفید قم.

 ...«.ن باشد دادرسی کیفری باید مستند به قانو(: »8263قانون آیین دادرسی کیفری ) 3. مادّة 2

 شود.شود، در این قسمت به ذکر عنوان بسنده میها پرداخته می. نظر به اینکه در ادامه به بررسی این اصل4
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انون دادرسی کیفری باید مستند به ق»وجود این، به جای آنکه در یک اصل مستقل اشاره کند که 

 مندی آن اشاره کرده است.به لزوم قانون ، در چندین اصل و به تناسب هر موضوع،«باشد

 مندیقضاء .۱-۲

آن  به معنای»ها از اصول بنیادین حقوق کیفری و اصل قضایی بودن یا قضاءمندی مجازات

تواند نسبت به حکم به مجازات و اجرای آن اقدام داِر قضایی میاست که تنها، مقام صالحّیت

گیرد. عامّی است که اقدامات تأمینی و تربیتی را هم در بر مینماید. مقصود از مجازات نیز معنای 

هر گاه رسیدگی به تخلّفات اداری و حکم به اجرای مجازات، به نهاد خاصّی واگذار شده باشد، 

(. آنچه ذکر شد، معنای مضّیق 97: 8263)نوبهار، « آینددار به شمار میآنان نیز مقام صالحیّت

مندی در معنای موسّع آن نیز سخن به توان از اصل قضاءین حال، میاصل قضاءمندی است. با ا

نیِ گیری یا نظارت پیشینی یا پسیمندی به معنای ضرورت تصمیممیان آورد. در این معنا، قضاء

ها و مقام قضاییِ صالح در هر گونه تدبیر یا پاسخی است که منجر به سلب و یا تحدید حقّ

های ها و آزادیموجب این اصل، هر گونه سلب یا محدودیّت حقّ گردد. بههای شهروندان آزادی

اشخاص )و در موارد استثنائی، استمرار آن( باید پس از رسیدگی و تصمیم قانونیِ مرجع قضایِی 

صالح باشد )جنبة ایجابی( و هیچ یک از مقامات اداری، اجرایی، نظامی و انتظامی و یا خود 

نند اقدام به اجرای مجازات و یا تدابیر و تصمیمات محدودساز نمایند )جنبة توابزهدیده نمی

برای اِعمال هر گونه محدودیّت، کیفر و تدابیر تأمینی و « قضاء»سلبی(. به این ترتیب، ضرورت 

مندی شود )قضاءِاعمال می« نظارت قضاییِ پیشینی»صورت  گردد که بهتربیّتی آشکار می

د استثنائی نیز که بنا به مصالح اجتماعی، اقدام فوری ضابطین، مقامات اداری و پیشینی(. در موار

یا شهروندان الزم باشد، موضوع باید بالفاصله به مرجع قضایی اّطالع / ارجاع داده شود تا بر آن 

 داشته باشد )قضاءمندی پسینی(.« نظارت قضایِی پسینی»

هم موجب برقراری نظم اجتماعی و جلوگیری مندی در فرآیند کیفری، التزام به اصل قضاء

مندی از دادرسی شود و هم زمینة رعایت حقِّ متّهمان بر بهرهاز سوء استفادة اشخاص ممغرِض می
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سازد. وانگهی، این اصل، امنیّت جانی و منصفانه و تأمین امنیّت قضایی شهروندان را فراهم می

(. 64: 8263بندد )نوبهار، طلب میاشخاص فرصت روحی شهروندان را تضمین نموده و راه را بر

 به»کنندگان قانون اساسی مشروطه نیز با درک اهمّیّت این موضوع، آن را به همین دلیل، تدوین

از آن به  سخنی« صریح»طور  اند. به این معنا که با وجود اینکه بهسازی کردهاساسی« طور ضمنی

اند. در همین راستا، پس از آنکه در اصل نهم اشاره ی از آن اشاره کردهاند، به مصادیقمیان نیاورده

افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرّض هستند »شده: 

در اصل ، «توان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معیّن مینمایدو متعرّض احدی نمی

و « ّیهبحکم کتبی رئیس محکمة عدل»که هر گونه دستگیری افراد باید دهم نیز مقرّر شده است 

غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده : »موجب این اصلباشد. به« بر طبق قانون»

 ..«..توان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمة عدلیّه بر طبق قانون هیچ کس را نمی

مقام قضایی چیزی جزء پذیرش اصل قضاءمندی « حکم کتبیِ»افراد به  منوط شدن دستگیری

نیست. به این ترتیب، ایجاد محدودیّت یا سلب آزادی اشخاص، جزء در جرایم مشهود، منوط به 

 حکم کتبی مقام قضایی شده است.

 یبه لزوم مداخلة مقام قضای« صریحی»با وجود این، جای افسوس دارد که در این قانون، اشارة 

راد منوط به اف« دستگیری»توان گفت وقتی در تعیین و اجرای کیفر نشده است. هر چند که می

اشخاص نیز منوط به حکم دادگاه خواهد بود. وانگهی، « کیفر»حکم دادگاه باشد، به طریق اولی، 

« حکم»نیز داللت بر آن دارد که مقدّمة الزم کیفر، رسیدگی و  8در اصل دوازدهم« حکم»واژة 

در این اصل، به معنای آن است که باید « حکم به مجازات»دادگاه است. در حقیقت، عبارت 

از سوی مرجع قضایی صادر شده باشد. در غیر این صورت، کیفر اشخاص ممنوع است. « حکمی»

رفته گذار مشروطه پذیمندی کیفر نیز از سوی قانونتوان گفت که اصل قضاءاز این منظر، می

 نو برای یشود که قانون اساسی مشروطه، چارچوبین نظر از آن جهت تقویّت میشده است. ا

تشکیالت قضایی کشور طرّاحی نمود تا به تمامی دعاوی در مراجع قضایی )عرفی و شرعی( 

                                                           
 «.شود مگر بموجب قانونحکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی. »8
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رسیدگی شود. از این رو، تعیین و اجرای کیفر از سوی مرجع و مقامی غیر از دادگاه و دادرس، 

شود باط میها استنروطه پذیرفته نیست. نتیجه آنکه از مجموع این اصلدر منطق قانون اساسی مش

سازی شده است. در در قانون اساسی مشروطه اساسی« طور ضمنیبه»که اصل قضاءمندی، 

مشروطه  گذاربدیلی بودند که قانون، دو ابزار حقوقیِ بی«حکم دادگاه»و « حکم قانون»حقیقت، 

 8.های غیرقانونی برخاستهای خودسرانه و بازداشتو به مقابله با مجازاتگیری از این دبا بهره

 دسترسی به عدالت .۱-۳

اساسی در برگزاری دادرسی منصفانه دارد تا جایی که گفته شده  یدسترسی به عدالت نقش

ی دعوا و حقِّ حقِّ دادرسی منصفانه، نخست به معنی حقِّ اعتراض، دادخواهی، اقامه»است: 

(. این حّق دو جنبة ایجابی و سلبی دارد. بر اساس 319: 8261)عبّاسی، « رسی به قاضی استدست

تواند به دادگاه صالح دسترسی داشته باشد. دولت نیز موظّف است چنین جنبة ایجابی، مدّعی می

هد. د هایی را در سراسر کشور و با هزینة بسیار اندک )یا رایگان( در اختیار شهروندان قراردادگاه

بر اساس جنبة سلبی، نباید مانعی در راستای ایفای این حقِّ اساسی شهروندان ایجاد شود )عبّاسی، 

 تواند حقوقی یا عملی باشد.(. این مانع می318: 8261

کنندگان قانون اساسی مشروطه نیز به حقِّ دادخواهی شهروندان توّجه داشته و به تدوین

ند. به این صورت که از یک سو، در اصل هفتاد و یکم به جنبة اسازی آن اقدام کردهاساسی

دالت دیوان ع»اند که: ایجابی این حقّ نظر داشته و مرجع رسمی تظلّمات را تعیین و اشاره کرده
عظمی و محاکم عدلّیه مرجع رسمی تظلّمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعّیه با عدول 

هیچکس را »اند: از سوی دیگر، در اصل یازدهم مقرّر نمودهو  ؛«الشرایط استمجتهدین جامع
ای که باید دربارة او حکم کند منصرف کرده مجبوراً بمحکمة دیگر رجوع توان از محکمهنمی

                                                           
، «ق( 8234-8396ا مشروطه های عرفی مجرمان در عصر قاجاریّه )از آغاز تمجازات»(، 8264. بنگرید: ثواقب، جهانبخش )8

 .32-41جمستارهای تاریخی، سال ششم، شمارة اوّل، بهار و تابستان، صص. 
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کند مانع از مداخلة سایرین اصل اخیر به جنبة سلبی حقِّ دادخواهی اشاره دارد و تالش می «.دهند

 یده و از این حقِّ اساسی اشخاص، حمایت اساسی کند.در زمان ایفای این حقّ گرد

گذار با وجود شناسایی اصل دسترسی به عدالت در قانون اساسی مشروطه، بهتر بود که قانون

با صراحت بیشتری به جنبة ایجابی این اصل اشاره نموده و هر دو جنبه را در ذیل یک اصل و در 

 کرد.بیان می« حقوق مردم ایران»بخش 

 حقِّ بر حريم خصوصی. ۱-۴

حریم خصوصی هر شخص، ارتباط شدید، مستقیم و تنگاتنگی با امنیّت قضایی او دارد و 

حقِّ »ماند. به همین دلیل، امروزه بدون رعایت این حقّ، هیچ نشانی از امنّیت قضایی بر جای نمی

موازین اصلیِ دادرسی ( و 897: 8216های بشری )علّامه، ترین حقّ، از بنیادی«بر حریم خصوصی

(. با توّجه به اهمّیّت این حقّ، 847-892: 8269مکان، رود )ن.ک: آقایی جنّتمنصفانه به شمار می

وانند ای که مقامات حکومتی نیز نتبه گونه ،ضروری است که از آن، حمایت حقوقیِ شایسته شود

 و ...( این حریم را نادیده گرفته وبا هر دستاویزی )مانند کشف جرم، گردآوری ادلّه، منافع ملّی 

 مندی(.قضایی شهروندان را سلب نمایند )اصل حریم -امنیّت حقوقی 

ست. ا سازی کردهقانون اساسی مشروطه نیز با درک جایگاه این موضوع، این حقّ را اساسی

« مصادیق»ه لی بسخن از مفهوم حریم خصوصی به میان نیامده، و« صریح»طور  البّته در این قانون به

افراد مردم از حیث »اصلی آن توّجه شده است. در همین راستا، در اصل نهم مقرّر شده است: 
ان توجان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرّض هستند و متعرّض احدی نمی

بیشتری به  تاصل سیزدهم نیز با قاطعیّ «.شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معّین مینماید

منزل و خانة هر کس در حفظ و امان »کند: حمایت از حقِّ حریم خصوصی پرداخته و اشاره می
 8.«است. در هیچ مسکنی قهراً نمیتوان داخل شد مگر بحکم و ترتیبی که قانون مقرّر نموده ]است[

ر این ده، دبا وجود اینکه در اصل پیشین نیز از موضوع مسکن و مصونیّت آن سخن به میان آم

                                                           
 ها، عبارات داخل ][ از نگارندگان است.. در تمامی اصل8
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این تکرار نیز حاکی از همان عدم توجّه قاجار به حقوق »اصل نیز به آن اشاره شده است که 

(. برای پایان دادن به این وضعّیت، قانون 887: 8261)اکبری و دیگران، « ابتدایی مردم بوده است

موده حفظ نهای خودسرانه اساسی، حریم خصوصی فیزیکیِ شهروندان را از خطر ورود و بازرسی

 دانسته است.« حکم و ترتیب قانون»و تنها استثنای آن را 

مراسالت »گذار اساسی، در اصل بیست و دوم، بر مصونیّت و امنیّت افزون بر این موارد، قانون

اشاره نموده و حریم خصوصیِ اّطالعات و ارتباطات را تحت حمایت اساسی قرار داده « پستی

راسالت پستی، کلّیّه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر م»موجب این اصل: است. به
رات مخاب»اصل بیست و سوم نیز به حمایت اساسی از  «.در مواردی که قانون استثناء میکند

افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازة صاحب »کند: پرداخته و اشاره می« تلگرافی

با این تدابیر، اّطالعات شخصی  «.کندمی معّینتلگراف ممنوع است مگر در مواردیکه قانون 

 شهروندان نیز از گزند افشاء و دسترسی دیگران مصون مانده است.

قوقی ، تدبیر ح«حکم و ترتیب قانون»های یادشده، تأکید بر ضرورت رعایت در تمامی اصل

ان شهروندارزشمندی است که قانون اساسی مشروطه از رهگذر آن به حمایت از حریم خصوصی 

 پرداخته و آن را از تعرّض مقامات و مراجع اداری و قضایی مصون داشته است.

 . منع دستگيری غيرقانونی اشخاص۱-۵

های بشری است که در اسناد ملّی و فراملّی به رسمیّت شناخته ترین حقّآزادی تن از جمله مهم

ی ارتباط های بشرسانی و دیگر حقتردید با مسئلة کرامت انشده است. پاسداشت این آزادی، بی

ضامن زندگی بدون دغدغة خاطر و توأم با ( و 867: 8261)گرجی اَزَندَریانی،  وثیقی داشته

آرامش است. خدشه به این آزادی از طرف هر شخصی که باشد، نکوهیده و از طرف قوای 

ارد آزادی دیگری بنابراین، هیچ شخصی حّق ند (.824: 8217تر است )رحمدل، دولتی نکوهیده

تفاوتی هم ندارد که این آزادی در برابر اشخاص عادّی باشد یا قوای را سلب یا محدود کند؛ 
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حکومتی. مقامات قضایی و اداری نیز باید تنها بر اساس مجّوز قانونی و به ترتیب مقرّر در قانون 

 اقدام به تحدید یا سلب آزادی اشخاص نمایند.

عّیت ، در چندین اصل، به ممنو«اصل حریّت»سی نیز با درک جایگاه کنندگان قانون اساتدوین

 سازی اصل آزادیاساسی»اند. در حقیقت، افزون بر سلب یا تحدید آزادی اشخاص اشاره کرده

به این  اند.اشخاص نیز نموده« سازیِ ممنوعّیت دستگیری غیرقانونیاساسی»، اقدام به «اشخاص

افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و »اند: نهم اشاره کرده صورت که از یک سو، در اصل

توان شد مگر بحکم قانون شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرّض هستند و متعرّض احدی نمی
حکم و ترتیب »به این ترتیب، تعرّض به افراد تنها به و « و ترتیبی که قوانین مملکت معّین مینماید

در اصل دهم نیز دستگیری فوری افراد را، جزء به حکم  ز سوی دیگر،محدود شده است؛ ا« قانون

غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و »موجب این اصل: اند. بهو ترتیب قانون، منع نموده
توان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمة عدلّیه تقصیرات عمده هیچکس را نمی

رتیب، تنها در صورت ارتکاب جنحه، جنایات و تقصیرات عمده است به این ت ...«.بر طبق قانون 

توان بدون حکم کتبِی رئیس محکمة عدلیّه )و نه سایر مقامات قضایی و اداری(، اقدام به که می

دستگیری فوری افراد نمود که در این صورت نیز باید گناه )اّتهام( مقصّر را فوراً یا حدِّاکثر ظرف 

توان گفت که سازی( کرد. از این رو، میساعت به او اعالم و ِاشعار )آگاهمدّت بیست و چهار 

سازی و در شمار اصل آزادی و منع دستگیری غیرقانونِی اشخاص، در این قانون، اساسی

 هنجارهای برتر قرار گرفته است.

 . حقِّ آگاهی فوری از اتّهام۱-۶

 دلیل بازداشت و دستگیری خویش یکیحقِّ آگاهی فوری شخص از موضوع اتّهام انتسابی و 

(. توضیح اینکه 868-399: 8269مکان، ترین موازین دادرسی منصفانه است )آقایی جنّتاز مهم

در هر اقدام انتظامی، اداری و قضایی که منجر به سلب یا تحدید آزادی اشخاص شود، باید 

م ه شخص اعالم و افزون بر آن، تفهیی آن فوراً ب«هادلیل»، یعنی موضوع اّتهام انتسابی و «سبب»
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)اِشعار( شود. این امر، نقش بسیار مؤثّری در امنیّت خاطرِ مظنون / متّهم داشته و به وی امکان 

های موجود، دفاع مناسبی از خود ارائه دهد. در واقع، دهد تا در برابر اتّهامات انتسابی و دلیلمی

مر های آن است. ضرورت این از اّتهام انتسابی و دلیل، آگاهی ا«دفاع منصفانه»شرط اصلیِ پیش

، تواند در نزد مرجع قضاییشود؛ زیرا شخص میدر زمان دستگیری و بازداشت افراد دوچندان می

 (.46: 8269الملل، به اعتبار بازداشت خود از لحاظ قانونی اعتراض کند )سازمان عفو بین

شناسایی نشده است، در اصل دهم « مستقل»طور  رچه بهدر قانون اساسی مشروطه، این قاعده اگ

نحه غیر از مواقع ارتکاب ج»موجب این اصل: عبارتی به کار رفته است که داللت بر آن دارد. به
توان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس و جنایات و تقصیرات عمده هیچ کس را نمی

ت نیز باید گناه مقصّر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و محکمة عدلّیه بر طبق قانون و در آن صور

مندی آیینی و اصل این اصل، ضمن اشاره به اصل قانون «.چهار ساعت باو اعالم و اشعار شود

اه مقصّر باید گن»مندی، مقرّر نموده است که حّتی در صورت دستگیری فوریِ اشخاص نیز قضاء

یزی چ« اعالم و اِشعار گناه«. »عت باو اعالم و اِشعار شودفوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار سا

گذار با درک ضرورت این موضوع، نه تنها جزء اعالم موضوع اّتهام و تفهیم آن نیست. قانون

نیز دانسته و در اقدامی ستودنی، حدِّاکثر « فوری»اصل این قاعده را شناسایی کرده، بلکه آن را 

 از زمان دستگیری تعیین کرده است.« بیست و چهار ساعت»زمان آن را 

 . برابری در پيشگاه قانون۱-۷

های بنیادین بشر است که در اسناد ملّی و فراملّی به رسمیّت ترین حقّاصل برابری یکی از مهم

(. بر اساس 314: 8261؛ و عبّاسی، 832-839: 8269الملل، شناخته شده است )سازمان عفو بین

ی، تمامی اشخاص با یکدیگر برابر بوده و هیچ شخصی بر دیگری برتری این اصل، از حیث حقوق

دار شدن تکالیف اجتماعی، جایگاه برابر مندی از حقوق و عهدهندارد. در نتیجه، اشخاص در بهره

داشته و اِعمال هر گونه تبعیض ناروا نیز ممنوع است. رسیدن به این وضعیّت آرمانی، موفّقیّت 

 که با زحمت فراوان به دست آمده است.تاریخی بزرگی است 
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زیرا به  ؛های بسیار همراه بودورود اصل برابری به متن قانون اساسی مشروطه نیز با دشواری

ر که همة مردم را در پیشگاه قانون براب -نظر برخی از روحانّیون و نمایندگان، کلّیّت اصل هشتم 

(. به همین دلیل، پس از مشاجرات 17: 6821بر خالف دین اسالم بود )رحیمی،  -دانست می

. در نتیجه، «قوانین شرعی»گردد نه « قوانین دولتی»فراوان پذیرفته شد که این برابری، محدود به 

رتیب، به این ت .«الحقوق خواهند بوداهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی»مقرّر شد: 

اهالی مملکت ایران، تنها محدود به قانونِ دولتی گردید؛  از بین رفته و تساوی« قانون»اطالق واژة 

رسید. از یعنی قوانین و مقرّراتی که از سوی مجلس شورای ملّی یا نهادهای صالح به تصویب می

این رو، برخی از موارد نادِر نابرابری بین مسلمانان و غیرمسلمانان و یا زنان و مردان همچنان به 

این حال، اصل برابری در پیشگاه قانون دولتی و رفتار برابر با اشخاص قوّت خود باقی ماند. با 

عنوان هنجار برتر شناسایی گردید. در  سازی شده و بهبرابر، در قانون اساسی مشروطه اساسی

توانستند با مّتهمین یا سایر اصحاب دعوای نتیجه، مقامات و مراجع اداری و قضایی، دیگر نمی

 بسیار نابرابر آن روز دستاورد حقوقیِآمیز داشته باشند. این امر در جامعة ضکیفری برخورد تبعی

، به لزوم «تیبرابری در پیشگاه قانون دول»کنندگان، در کنار مهمّی بود. البّته شایسته بود که تدوین

یی اکردند تا تردیدی بر جای نماند که مراجع قضنیز اشاره می« برابری در پیشگاه مقام قضایی»

شگاه قوانین توان گفت برابری در پیباید با طرفین دعوی رفتار برابر داشته باشند. هر چند که می

هروندان اصل برابری ش»دولتی، به معنای برابری در پیشگاه مراجع قضایی و اداری نیز است؛ زیرا 

ی گرج« )ردتوان عنصری از عناصر اصل برابری در مقابل قانون برشمدر مقابل دادگاه را می

 (.288: 8261اَزَندَریانی، 

 . دادرسی علنی۱-۸

 8.«منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است»

 توان به رسیدگی عادالنه،ترین آنها میها و محاسن بسیاری دارد که از مهمدادرسی علنی فایده

                                                           
 . گفتنی است که این تعریف، سلبی و مضیّق است نه ایجابی و موسّع.8263قانون آیین دادرسی کیفری  213تبصرة مادّة  .8
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رعایت بهتر حقوق دفاعی متّهم، پیشگیری از بدرفتاری و  طرفی دادرس،استقالل قضایی، بی

شکنجه، کاهش اشتباهات قضایی، رسیدگی سریع، پیشگیری از فساد مالی و استبداد قضایی، 

شفّافیّت قضایی، نظارت عمومی بر رفتار حاکمیّت، مشارکت شهروندان در دادرسی، آموزش 

دادگستری، ارزیابی دقیق ادّلة طرفین و ...  عمومی قوانین و مقرّرات، افزایش اعتماد عمومی به

(. از این رو، در اسناد 366: 8264؛ و آخوندی، 328-348: 8269مکان، اشاره نمود )آقایی جنّت

های کیفری تأکید شده است ویژه دادرسی سازی دادرسی، بهملّی و فراملّی بر ضرورت علنی

 (.842-847: 8269الملل، )سازمان عفو بین

ها غفلت نورزیده و در اصل هفتاد و ششم سازی دادرسینون اساسی مشروطه نیز از علنیقا

که علنی بودن آن، مخلِّ نظم یا منافی انعقاد کلّیّة محاکمات علنی است مگر آن»مقرّر نمود: 

این حکم شامل تمامی  «.عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعالن مینماید

شد، هر چند که اهمّّیت این امر در محاکمات کیفری، از مدنی، کیفری و اداری میمحاکمات اعم 

های دادرسی است. دلیل آن نیز روشن است؛ در محاکمات کیفری همواره بیشتر از سایر گونه

حکومت است و احتمال دارد که دادرس، به دلیل وابستگی یا فشارهای  امعموالً یک طرف دعو

طرفی قضایی خارج شود. از این رو، قانون را گرفته و از استقالل و بیناروا، جانب حکومت 

در واقع، قانون  8سازی کرده بود.اساسی به حمایت از دادرسی علنی پرداخته و آن را اساسی

تفتیشی » برداشته و از« ترافعی شدن دادرسی کیفری»اساسی با این اقدام، گامی بلند در راستای 

 ده بود.آن پیشگیری نمو« شدن

 . مستند، مستدل و موجّه بودن رأی۱-۹

مستدل، مستند و موجّه بودن رأی مرجع رسیدگی، اعم از مدنی، کیفری، اداری و انتظامی، 

( و در فضیلت 288: 8261ترین موازین دادرسی منصفانه است )گرجی اَزَندَریانی، یکی از مهم

                                                           
نبودن، محدود « منافی عصمت»و یا « مخلِّ نظم )عمومی(»جهات غیرعلنی شدن دادرسی به دو مورد کلّیِ در این اصل، . 8

 گشته بود. ایراد چنین عبارات تفسیرپذیر و مبهمی بر اهل فنّ پوشیده نیست!
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زادی عمومی و حافظ حقوق بشر در جامعه های آاین قاعده، یکی از وثیقه»آن گفته شده است: 

 نیز تعبیر« قاعدة لزوم توجیه رأی»(. طبق این اصل، که از آن به 11: 8211)صالحی راد، « است

تواند در تصمیم خود، صرفاً به اعالم (، مرجع رسیدگی نمی14: 8211شود )صالحی راد، می

تدل و با استناد طور مس که در هر مورد باید بهها بسنده نماید، بلمحکومّیت یا برائت یا سایر تصمیم

های فقهی(، رأی صادر کرده و رأی خود را به موادِّ قانونی و اصول کّلی حقوق )و گاه قاعده

ضایی را کند، راه استبداد قنماید. این امر افزون بر آنکه از محاکمة صوری پیشگیری می« توجیه»

رش سازد. وانگهی، پذیء قضایی را در مراجع باالتر فراهم میمسدود ساخته و زمینة نظارت بر آرا

تر ساخته و اعتماد عمومی به های تجدیدنظر آسانو دادگاه ارأی را نیز برای طرفین دعو

جامد. به انمندی در عرصة دادگستری میدهد. همچنین، به تقویّت قانوندادگستری را افزایش می

قانون اساسی مشروطه با آگاهی از همین موارد، در اصل هفتاد و کنندگان همین دلیل، تدوین

احکام صادره از محاکم باید مدلّل و موجّه و ]مطابق با[ محتوی فصول قانونّیه »هشتم مقرّر نمودند: 

به این ترتیب، افزون بر  ...«.ها حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود که بر طبق آن

 آن نیز تصریح کردند.« موجّه بودن»و « مدلّل بودن»أی، بر ضرورت مندی رضرورت قانون

قرائت علنی »شایان یادآوری است که قسمت پایانی این اصل به نکتة مهمّی تأکید نموده و آن نیز 

ه دارد که اگرچ« علنی بودنِ ایستا»یا « اصل علنی بودن رأی»است. این عبارت، اشاره به « رأی

(. ذکر 321: 8269مکان، لنی است، متفاوت از آن است )آقایی جنّتمرتبط با اصل دادرسی ع

کنندگان به دنبال آن بودند که این قاعده، در رسد تدویندلیل نیست و به نظر میاین قاعده بی

تمامی محاکمات، اعم از علنی و غیرعلنی، رعایت شود تا در هر حالتی، رأی پایانیِ دادگاه علناً 

ند که نفس محاکمه، غیرعلنی برگزار شده باشد. به این ترتیب، تضمینی دیگر قرائت شود، هر چ

 دند.بینی نموده بوهای شهروندان پیشها و آزادیدر راستای شفّافیّت قضایی و پاسداری از حقّ
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 پذيری آراء. اعتراض۱-۱۱

بودن  ایاصل دودرجه»پذیری رأیِ مرجع رسیدگی، که از آن با عنوان اصل اعتراض

( نیز 369-298: 8216)علّامه، « اصل تعدّد مراحل دادرسی»( یا 394: 8261)عّباسی، « رسیدگی

ترین اصول راهبردی حقوق کیفریِ آیینی و موازین اصلیِ دادرسی منصفانه شود، از مهمیاد می

شود، رود. بر اساس این اصل، رأیی که از مرجع رسیدگی نخستین صادر میبه شمار می

توانند به رأی صادر شده، به جهات مختلفِ حکمی، می اپذیر بوده و طرفین دعوعتراضا

های موضوعی و آیینی اعتراض نمایند. در توجیه این اصل، به افزایش دقّت، پیشگیری از اشتباه

قضایی، کاهش فساد قضایی، جلوگیری از استبداد دادرسان، نظارت بر آراء قضایی، افزایش 

کسوت های قضایی هماهنگ، انتقال دانش و تجربه از دادرسان پیشایی، ایجاد رویّهاستقالل قض

تجربه، افزایش اعتماد عمومی، تضمین حقوق طرفین دعوی و ... اشاره شده است به دادرسان کم

 (.73-79: 8214)منصورآبادی، 

ر است، با تأمّل دبه این اصل اشاره نشده « صریح»طور  در قانون اساسی مشروطه، اگرچه به

در اشاره  و اصل هشتاد و ششمتوان به پذیرش آن پی برد. توضیح اینکه در ها میبرخی از اصل

ای ا قرینهتوان آن ربه میان آمده است که می« محکمة استیناف»به ساختار قضایی کشور، سخن از 

تی، در هر کرسی ایال»صل، موجب این ا پذیری آرای قضایی دانست. بهبر پذیرش اصل اعتراض
 «.قوانین عدلّیه مطرح است که دریک محکمة استیناف برای امور عدلیّه مقرّر خواهد شد بترتیبی

پذیری وجود محکمة استیناف در ساختار قضایی کشور، داللت آشکار بر پذیرش اصل اعتراض

یل محکمة استیناف ای دارد. در غیر این صورت، الزام به تشکرأی و نظام رسیدگی دودرجه

جدیدنظر از ت ترین وظیفة محکمة استیناف، رسیدگی به درخواستزیرا مهم ؛فایده خواهد بودبی

نخستین است. در کنار این اصل، باید از اصل هفتاد و پنجم نیز یاد کرد که به  آرای دادگاه

مام در ت»ابق این اصل: و لزوم تشکیل آن در پایتخت کشور اشاره دارد. مط« خانة تمیزدیوان»
خانة تمیز برای امور عرفیّه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این مملکت فقط یک دیوان

کند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء خانة تمیز در هیچ محاکمه ابتدا رسیدگی نمیدیوان
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نجا که (. از آ467و  286: 8262همان رسیدگی فرجامی است )جعفری لنگرودی، « تمیز» «.باشد

بنای توان گفت این اصل نیز بر مهای اعتراض به آراء کیفری است، میخواهی یکی از گونهفرجام

و  نیز قرینه بر وجود محکمة ابتدایی« ابتداء»پذیری آراء تدوین یافته است. واژة اصل اعتراض

ت که است. هدف این بوده اس« میزای رسیدگی: ابتدایی، استیناف و تالگوی سه مرحله»پذیرش 

یک مرجع عالی نیز نظارت شکلی بر آراء نماید تا حّقی ضایع نگردیده و قوانین به درستی اجراء 

را  پذیری آرای قضاییگذار اساسی، اصل اعتراضتوان گفت قانونشوند. به این ترتیب، می

 د.شبه آن اشاره می« صریح»ر طو سازی کرده است. با این حال، شایسته بود که بهاساسی

 سازی  موازين ساختارمداراساسی .۲

موازین ساختارمدار، ناظر بر تشکیالت قضایی، ساختار، شیوة تشکیل و ترکیب مراجع قضایی، 

آیین گزینش دادرسان و مقامات قضایی، نظام پرداخت حقوق و مزایا و ... است. با تأمّل در قانون 

برخی از موازین دادرسی منصفانة ساختارمدار را نیز شناسایی نمود که توان اساسی مشروطه می

 شود.در ادامه به آنها اشاره می

 . استقالل قضايی۲-۱

استقالل قضایی از جمله موازین بنیادینِ دادرسی منصفانه است که در بیشتر اسناد ملّی و فراملّی 

ست که دادرسان در صدور رأی، تنها منظور از استقالل قضایی، این ا»بر آن تأکید شده است. 

های دیگران قانون و وجدان را حاکم اَعمال خود قرار دهند و توجّهی به دستورها، نظرها و خواسته

نداشته باشند؛ از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال، تنزّل رتبه و مقام، تغییر محلِّ خدمت و 

ای است که (. اهمّیّت این اصل به اندازه484: 8264 )آخوندی،« موقعیّت شغلی به خود راه ندهند

( 421: 8261)منصورآبادی، « اوّلین اصل از اصولِ »( و 88: 8271)آخوندی، « نخستین شرط»

ای که هر گونه شائبة وابستگیِ دادگاه یا دادرس گونهبه ،دادرسی منصفانه دانسته شده است

 (.33: 8269تبدیل کند )آقایی طوق،  تواند دادرسی را به دادرسی غیرمنصفانهمی
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 شود که در این قانون، استقالل قضاییاز تأمّل در قانون اساسی مشروطه این نتیجه حاصل می

جایگاه رفیعی داشته و حدِّاقل از پنج سازکار حقوقی جهت تضمین آن بهره گرفته شده است که 

 شود.در ادامه به بررسی آنها پرداخته می

 گانهو استقالل قوای سه. تفکيک ۲-۱-۱

وای منظور پاسداری از استقالل قضایی، تفکیک قترین تدبیر قانون اساسی بهنخستین و مهم

گانه از یکدیگر و حفظ استقالل آنها بوده است. هدف از این تفکیک، تقسیم وظایف و سه

ز این منظر، هر یک های فردی و گروهی است. اهای دولتی در راستای صیانت از آزادیکارویژه

های تقنینی، قضایی و اجرایی باید توّسط نهادی مجزّا و برخوردار از نوعی استقالل از کارویژه

سازی این آموزة منظور اساسی(. به748: 8261نسبت به دیگری انجام شود )گرجی اَزَندَریانی، 

شی از قوای مملکت را ناسیاسی، قانون اساسی مشروطه، ابتداء در اصل بیست و ششم،  -حقوقی 

سازی حاکمیّت(؛ و سپس در اصل بیست و هفتم، ملّیارادة ملّت دانسته و حاکمیّت را ملّی ساخته )

ه شعبه قوای مملکت به س»موجب این اصل: قوای حکومتی را از یکدیگر تفکیک نموده است. به
 شود:تجزیّه می

نین است و از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس قوّة مقنّنه که مخصوص وضع و تهذیب قوا –اوّل 
شود و هر یک از این سه منشأ، حقِّ انشای قانون را دارد، ولی شورای ملّی و مجلس سنا ناشی می

استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعّیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحّة 
خرج مملکت از مختصات مجلس شورای همایونی، لکن وضع و تصویب قوانین راجع به دخل و 

 ملّی است.
 شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصة مجلس شورای ملّی است.

قوّة قضائیّه و حکمّیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوّه مخصوص است به محاکم  –دوم 

 شرعّیه در شرعیّات و به محاکم عدلیّه در عرفیّات.
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پادشاه است، یعنی قوانین و احکام توسّط وزرا و مأمورین دولت  قوّة اجرائیّه که مخصوص -سوم 
 «.کندشود، به ترتیبی که قانون معیّن میبه نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می

تأمین شد « سبین»طور به این ترتیب، از رهگذر تفکیک قوا، استقالل ساختاری قوّة قضائیّه به

ر تضمین منظو امور قوّة قضائّیه مداخله نمایند. افزون بر این، بهتوانستند در و دو قوّة دیگر نمی

دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیّه )و  8،استقالل کارکردی این قوّه، در اصل هفتاد و یکم

 این، قدرت زیادوجود عنوان مرجع رسمی تظلّمات عمومی تعیین شدند. با  عدول مجتهدین( به

 رفت.ه استقالل قوّة قضائیّه به شمار میشاه همچنان تهدیدی جدّی علی

 مندی گزينش دادرسانقانون. ۲-۱-۲

مند ساختن شیوة گزینش دادرسان بود. برای برگزیدن دادرسان معموالً دو تدبیر بعدی، قانون

(. در شیوة انتخابی، 312-314: 8261شیوه وجود دارد که عبارتند از: انتخابی و انتصابی )عبّاسی، 

شوند. در شیوة انتصابی، مقامات قضایی از سوی یک ضایی از سوی مردم انتخاب میمقامات ق

شوند. عقیده بر این است که در شیوة انتخابی، استقالل دادگستری مقام یا مرجع باالتر منصوب می

شود. وقتی دادرس از سوی شخص خاص تعیین شده و منصب او به ارادة بهتر و بیشتر تضمین می

زیرا  ؛یردگداشته باشد، استقالل وی در معرض تردید، تحدید و تهدید قرار می شخص بستگی

کننده را نگاه دارد. این امر عدالت قضایی ممکن است در رفتار قضایی خود جانب شخص انتخاب

کند. حال اگر این گزینش مبتنی بر قانون و ضابطة روشنی نباشد، و دادرسی منصفانه را تهدید می

ل قضایی هیچ نشانی بر جای نخواهد ماند. از این رو، باید شرایط و ترتیب گزینش از استقال

ساخت تا هیچ شخصی نتواند سلیقة خود را در گزینش دادرسان « عینی»و « مندقانون»دادرسان را 

پذیر هستند و همین امر منجر به دخیل سازد. وانگهی، معیارهای قانونی معموالً عینی و کنترل

 گردد.ساالری میشایسته

                                                           
شرعیّه با عدول مجتهدین دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیّه مرجع رسمی تظّلمات عمومی هستند و قضاوت در امور ». 8

 «.الشرایط استجامع
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دِ سامانی نظام قضایی قاجار و ضعف شدیبکنندگان قانون اساسی مشروطه با مشاهدة ناتدوین

که معموالً بر مبنای روابط شخصی، معیارهای ذهنی و برای دورة  -استقالل قضایی دادرسان 

ته و داشگامی مثبت در جهت اصالح نظام جذب و گزینش دادرسان بر -شدند کوتاه نصب می

صب واگذار کردند. البّته ن« قانون»به جای تعیین شرایط دادرسان از سوی شخص پادشاه، آن را به 

موجب فرمان همایونی بود! در همین راستا، در اصل هشتادم  )نه انتخاب( دادرسان همچنان به

وجب فرمان مرؤسا و اعضای محاکم بترتیبی که قانون عدلیّه معّین میکند منتخب و ب»مقرّر شد: 

 اعطای فرمان از طرف»در دفاع از این اصل، اگرچه گفته شده است:  «.شوندهمایونی منصوب می

ترین مقام مملکتی دلیل بر اهمّیّت شغل قضا و ارج نهادن بر مناصب قضایی است و ضامن عالی

نکته غافل  توان از ایننمی(، 486: 8264)آخوندی، « شوداجرای استقالل شغلی نیز محسوب می

ترین مقام مملکتی، اگرچه ممکن است ضامن استقالل او شد که انتصاب دادرس از سوی عالی

 کند.دار میرا خدشه« فرادستان»باشد، استقالل وی در برابر « فرودستان»در برابر 

 مصونيّت شغلی دادرسان. ۲-۱-۳

ت شغلی تضمین مصونیّ کار دیگری که جهت حفظ استقالل قضایی دادرسان به کار رفتسازِ

بینی دو ممنوعیّت به این امر پرداخته و گام دادرسان بود. قانون اساسی مشروطه از طریق پیش

مهمّی در راستای تضمین استقالل قضایی دادرسان برداشت. این دو ممنوعیّت عبارت بودند از: 

ح وریّتِ( دادرسان. توضیممنوعیّت تغییر شغل دادرسان و ممنوعیّت تبدیل مأموریّت )و محلِّ مأم

محکمة  هیچ حاکم»اینکه بر اساس اصل هشتاد و یکم، امکان تغییر شغل دادرسان منع شده بود: 

که عدلیّه را نمیتوان از شغل خود موقّتًا یا دائمًا بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر این
هت حفظ استقالل قضایی این حکم گامی بسیار محکم و اساسی در ج «.خودش استعفاء دهد

زیرا حضور آنان را در شغل خود دایمی ساخته و  ؛(41: 8269دادرسان بود )ن.ک: آقایی طوق، 

 ساخت. تنها استثنای آن نیز دو مورد بود: محاکمه ونگرانی برکناری و تغییر شغل را برطرف می

قالل قضایی منافاتی با استاستعفای دادرس. هیچ یک از این دو مورد نیز  نیز ثبوت تقصیر )جرم( و
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ناپذیری نداشت. در همین راستا، در اصل هشتاد و دوم نیز ممنوعیّت تبدیل مأموریّت )اصل تبدیل

ناپذیری محلِّ مأموریّت( پذیرفته شده بود تا مأموریّت( و محلِّ مأموریّت دادرسان )اصل تبدیل

سان در فرآیند رسیدگی مداخله نماید. دولت نتواند با تغییر مأموریّت یا محلِّ مأموریّت دادر

. «تبدیل مأموریّت حاکم محکمة عدلّیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او»موجب این اصل: به

تنها استثنای این امر نیز رضایت خود دادرس بود. این اصل نیز استقالل قاضی را از نظر شغلی به 

(. با این حال، این تدبیر که تا 481: 4826کرد )آخوندی، نحو بسیار کامل و روشنی تضمین می

تفسیر »و از طریق  8289بود، در سال اندازة زیادی حافظ استقالل قضایی دادرسان در برابر قدرت 

فروغ شد تا دست قدرت در ساختار قضایی بازتر شود. بر اساس تفسیر صورت کم« قانون اساسی

متمّم  13مقصود از اصل »مقّرر شد: « انون اساسیمتمّم ق 13قانون تفسیر اصل »گرفته، در مادّة اوّل 

توان بدون رضای خود او از شغل قضائی قانون اساسی، آنست که هیچ حاکم محکمة عدلّیه را نمی
به شغل اداری و یا به صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محلِّ مأموریّت قضات با رعایت 

دّة قضاتی که با رعایت ما»مادّة سوم نیز اشاره شد: در  «.رتبة آنان مخالف با اصل مذکور نیست
اوّل این قانون، محلِّ مأموریّت آنها تبدیل شده و از قبول مأمورّیت امتناع نمایند، متمرّد محسوب 

از:  )به نقل «های وزارت عدلّیه مجازات خواهند شدو در محکمة انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه

گذار اساسی جهت تضمین استقالل جه آنکه با وجود تالش قانوننتی(. 19-17: 8217غمامی، 

سازی آن، به دلیل ظهور دوبارة استبداد فراگیر، این قضایی در دوران پساقانون اساسی و اساسی

ی سازی دادرسی در نظام قضایدار شد و همین امر آسیب بزرگی بر فرآیند منصفانهاصل خدشه

 ایران وارد ساخت.

 مندی حقوق و مزايای دادرسانونقان. ۲-۱-۴

ه این معنا ب ،عامل بعدی مؤثّر در تضمین استقالل قضایی، استقالل مالی دادگاه و دادرس است

قوق نیز ح« خمرد»، بودجة دادگستری، مستقل از سایر قوا بوده و در سطح «کالن»که در سطح 

ت رشوه( ویژه دریافد مالی )بهدادرس مکفی و متناسب باشد تا احساس نیاز مالی نکرده و به فاس
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زیرا وابستگی مالی دادگاه و دادرس به شخص یا نهاد دیگر، تهدید اساسی  ؛گرایش پیدا نکند

 8اندر همیلتونالکسای که مورد تأیید نکته ،علیه استقالل قضایی، عدالت و دادرسی منصفانه است

یک  ه بوده است که سیطره بر امر معیشتگوندر طول تاریخ بشر، این»نویسند: نیز واقع شده و می

(. از همین رو، قانون 99-97: 8269)آقایی طوق، « شخص، به معنای سیطره بر ارادة وی است

اساسی مشروطه تالش کرد تا وابستگی مالیِ دادگستری به دربار را قطع نموده و تنظیم آن را بر 

مند شود. در همین راستا، در اصل هشتاد بگذارد تا امور مالی دادگستری نیز قانون« قانون»عهدة 

، به این ترتیب«. موجب قانون معیّن خواهد شدمقرّری اعضای محاکم عدلّیه به»و چهارم مقرّر شد: 

گام مثبتی در راستای تضمین استقالل مالیِ دادگستری و دادرسان برداشته شد. اشاره به این مطلب 

پنجم نیز محدودّیت دیگری برای دادرسان در موجب اصل هشتاد و نیز ضروری است که به

ت که: به این صور ،بینی شده بودراستای تضمین هر چه بهتر انجام وظایف قضایی آنها پیش

دمت را که آن ختوانند قبول خدمات موّظفة دولتی را بنمایند مگر اینرؤسای محاکم عدلیّه نمی»

در نتیجه، وابسته نبودن به قوّة مجریّه از حیث  «.مجّاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد

 افزود.ساختاری، کارکردی و مالی بر استقالل دادرسان می

 مندی تشکيل مرجع قضايی. قانون۲-۱-۵

مندی یا قانونی بودن مرجع قضایی این است که تمامی تشکیالت قضایی منظور از اصل قانون

اصالح و یا منحل شوند. هدف از این اصل، ایجاد نظم و  ایجاد، تغییر،« قانون»موجب  باید به

طرفی، استقالل قضایی و پیشگیری از نفوذ مقامات سیاسی و اداری بر دادرسان انتظام قضایی، بی

است. این اصل دارای دو جنبة ایجابی و سلبی است. از جنبة ایجابی، تشکیل یا انحالل مرجع 

ت و بدون قانون، مرجع رسیدگی نیز وجود ندارد. از جنبة موجب قانون ممکن اسرسیدگی تنها به

تواند مرجع رسیدگی تشکیل داده و یا آن را منحل گذار نمیسلبی نیز هیچ شخصی غیر از قانون

(. از این رو، نباید اجازة تشکیل یا انحالل مرجع قضایی به 346-349: 8264نژاد، سازد )باقری

                                                           
1. Alexander Hamilton. 
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که در این صورت، از آزادی و امنیّت قضایی نشانی بر جای  ،دمقامات سیاسی و اجرائی داده شو

 نخواهد ماند.

قانون اساسی مشروطه به این موضوع مهم توجّه داشته و در اصل هشتاد و سوم مقرّر نموده 

حکمه تواند به هیچ اسم و رسم متعیین محاکم عرفیّه منوط به حکم قانون است و کسی نمی»بود: 

در این اصل، به هر دو جنبة ایجابی و سلبِی اصل  «.ون تشکیل نمایدبر خالف مقرّرات قان

مندیِ تشکیل مرجع قضایی اشاره شده بود. در نتیجه، هیچ یک از مقامات و نهادهای قانون

کشوری و لشکری اختیار تشکیل دادگاه نداشتند. البتّه گسترة این اصل تنها محدود به محاکم 

ای نشده بود. شایان یادآوری است که در اصل هشتاد و هفتم رهعرفی شده و به محاکم شرعی اشا

نیز تشکیل دادگاه نظامی منوط به وجود قانون شده بود تا مقامات نظامی و سیاسی نیز نتوانند اقدام 

محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام »موجب این اصل: به تشکیل دادگاه نمایند. به
کنندگان به همین اندازه بسنده نکرده و در اصل هشتاد و تدوین«. مملکت تأسیس خواهد شد

های رسیدگی دادگاه را نیز منوط به حکم قانون کرده بودند. مطابق این چهارم، تشکیل جلسه

محاکم  به این ترتیب، تمامی «.ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانونهیچ محکمه»اصل: 

  شدند.انون منعقد میموجب قشرعی و عرفی باید به

توان گفت اصل استقالل قضایی، در قانون اساسی با توجّه به مجموع مطالب این قسمت، می

 نیز سخنی از مفهوم استقالل قضایی یا مفاهیم سازی شده است. البّته در این موردمشروطه اساسی

استقالل  یادشده، تضمین هایمشابه آن به میان نیامده، ولی تردیدی نیست که مبنای نگارش اصل

 قضایی است.

 . تفکيک مقام تعقيب از مقام رسيدگی۲-۲

تفکیک  8کند تا مقام تعقیب از مقام رسیدگیضرورت برگزاری دادرسی منصفانه ایجاب می

شود. هدف از این یاد می« اصل تفکیک»که از آن با عنوان  ،(449: 8261شود )منصورآبادی، 

                                                           
توانست در ذیل همان موضوع طرح شود، ولی به دلیل اهّمیّت آن جداگانه . این قاعده به دلیل ارتباط با استقالل قضایی می8

 طرح گردید.
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طرفی دادگاه و دادرس است. این اصل، مبتنی بر قاعدة معروفی است بیاصل، تضمین استقالل و 

زیرا  ؛«نفع است، قاضی باشدتواند در موردی که خود ذیهیچ کس نمی»موجب آن  که به

بندد تا خوانده را محکوم ، خود را ممحّق دانسته و تمامی تالش خود را به کار میاخواهان هر دعو

ز ای اممکن است پاره -که مقام تعقیب است  -کیفری نیز دادستان  هایسازد. در دادرسی

های دفاعی مّتهم را سلب یا محدود کرده و در نهایت، او را محکوم نماید. از این رو، یک حقّ

عنوان دادستان، بازپرس و یا دادرس عمل کند )گرجی اَزَندَریانی،  تواند همزمان بهشخص نمی

شود که بر اساس چهار وظیفة جداگانة تعقیب، دلیل، امروزه تأکید می (. به همین886: 8261

تحقیق، محاکمه و اجراء، چهار مرحله و مقامِ )و حتّی چهار مرجعِ( مستقل از یکدیگر ایجاد شده 

دومی  ،بین این چهار مقام / مرجع توزیع شود تا یکمی طرح دعوی کند« قدرت قضایی»و 

سومی به محاکمه بنشیند و چهارمی رأی را به اجراء گذارد. بر  ،دهدتحقیقات مقدّماتی را انجام 

اساس این رویکرد، تشکیالت قضایی نیز به دادسرا )مقام تعقیب و مقام تحقیق( و دادگاه تقسیم 

 شود.می

« یالگوی تلفیقیِ دادرسی کیفر»کنندگان قانون اساسی مشروطه، در همین چارچوب، تدوین

نو ایران ساختند. تحت تأثیر این رویکرد، در این قانون، از دو نهاد مدّعی را وارد نظام قضایی 

عمومی )دادستان / دادسرا( و محکمه )رؤسا و اعضای محکمه / دادگاه( سخن به میان آمد که 

تعیین »داللت بر پذیرش اصل تفکیک دارد. در این راستا، در اصل هشتاد و سِیُّم مقرّر گردید: 

وی الگ گفتنی است که«. ا تصویب حاکم شرع در عهدة پادشاه استشخص مدّعی عمومی ب

کامل جامة عمل  صورت به -که ناظر بر تشکیالت قضایی کشور بود  -تفکیک، در قوانین بعدی 

ز توان گفت قانون اساسی مشروطه، اصل تفکیک مقام تعقیب ابه خود پوشید. به این ترتیب، می

سازی کرده و از این رهگذر، گامی در راستای اساسی «ضمنی»طور  مقام رسیدگی را به

 بود. های کیفری برداشتهسازی دادرسیمنصفانه
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 . دادرسی شورايی۲-۳

ویژه دعاوی کیفریِ مهم، یکی از  ، بهاهای کنونی، رسیدگی شورایی به دعودر دادرسی

معنا است که به جای دادرس رود. دادرسی شورایی به این موازین دادرسی منصفانه به شمار می

صورت جمعی )اتّفاق یا  رسیدگی نموده و رأی نهایی نیز به اواحد، دو یا چند دادرس به دعو

(. این شیوة رسیدگی 371-299: 8261اکثریّت آراء( صادر شود )ن.ک: لسانی و دیگران، 

های اشتباه های بسیاری داشته و در توجیه آن به مواردی چون دّقت رسیدگی، کاهشفایده

قضایی، افزایش اعتماد عمومی، پیشگیری از فساد، استقالل دادرسان و ... اشاره شده است 

های جنایی، تجدیدنظر، عالی و (. به همین دلیل، امروزه در دادگاه847-841: 8264)آخوندی، 

دگی در زمان رسیشود. البتّه اهّمیّت این موضوع های کیفریِ مهم از این شیوه استفاده میپرونده

کند که به جای شود. در چنین مواردی، دادرسی منصفانه ایجاب میبه جرایم مهم دوچندان می

 دادرس واحد، دو یا چند دادرس اقدام به رسیدگی کنند.

یا  به دادرسی شورایی« صریح»طور  توان اصلی را یافت که بهدر قانون اساسی مشروطه نمی

شاره کرده باشد و همین امر یکی از ایرادهای این قانون است. با این رسیدگی با تعدّد قاضی ا

دادرسی  داللت بر لزوم« ضمنی»طور حال، در اصل هفتاد و هفتم عبارتی به کار رفته است که به

در مادّة »شورایی یا تعدّد دادرس در برخی از محاکمات دارد. در این اصل مقرّر شده است: 
عاتی چنانچه محرمانه بودن محاکمه صالح باشد باید باتّفاق آراء جمیع تقصیرات سیاسیّه و مطبو

به لزوم « ضمنی»طور  دهد که بهدقّت در عبارات این اصل نشان می «.اعضاء محکمه بشود

ارت زیرا عب ؛کندرسیدگی شورایی )یا تعدّد دادرس( در برخی از محاکمات کیفری اشاره می

دار دهد که بیش از یک نفر عهدهتنها در صورتی معنا می« کمهباتّفاق آراء جمیع اعضاء مح»

باشد. حدِّاقل باید پذیرفت در تمام یا بخشی از محاکمات سیاسی و مطبوعاتی،  ارسیدگی به دعو

صورت شورایی و با حضور چند دادرس برگزار شود. قوانین بعدی نیز در همین  دادرسی باید به

حت که معمواًل دادرسان ت -ت دادرسی شورایی در این قبیل محاکمات راستا گام برداشتند. اهمّیّ 

بر کسی پوشیده نیست. از این رو، شایسته است که دادرسی  -ها قرار دارند نظارت و فشار دولت
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دار نگردد. به بیان دیگر، در هر به شیوة شورایی برگزار شود تا عدالت آیینی و ماهوی خدشه

یز شود، باید موازین دادرسی منصفانه نومت در فرآیند دادرسی بیشتر مورد که احتمال نفوذ حک

بیشتر رعایت گردد تا از نفوذ احتمالیِ مقامات پیشگیری شده و یا تأثیر آن کاهش یابد. البّته جا 

 کرد.طور صریح و در اصلی مستقل، به این موضوع مهم اشاره میگذار بهداشت که قانون

 ت منصفهئ. محاکمه با هي۲-۴

 است« دادرسی مردمی»ای از ت منصفه جلوة بارز سیاست جنایی مشارکتی و گونهئهی

جمعی متشکّل از افراد عادّی از اقشار »( و در تعریف آن گفته شده: 811-869: 8269)جمشیدی، 

: 8261)خالقی، « مختلف جامعه است که در کنار قضات در امر رسیدگی کیفری دخالت دارد

وسیلة  یه این نهاد، به مواردی چون اِعمال سیاست جنایی مشارکتی، کشف واقع به(. در توج19

ی طرفی، غیرحقوقی بودن مفاهیم برخبی جمع، اتّخاذ تصمیم بر اساس وجدان و انصاف، تضمین

ت منصفه، تجلّی افکار عمومی ئاز جرایم، اقناع محکومان، جلب اعتماد عمومی، قدمت نهاد هی

، توجّه به انگیزة متّهمان، تسریع در رسیدگی، تمرین همکاری اجتماعی، در آرای قضایی

مشارکت دادن افکار عمومی در ارزیابی لطمة واردشده به نظم جامعه و تعیین واکنش مناسب، 

سازی قوانین خشک جزایی، استقالل قضایی، رعایت حقوق دفاعی مّتهم، پیشگیری از منعطف

یشی، شفّافّیت قضایی، نظارت مردم بر دادرسی و تعدیل سیاست استبداد قضایی و محاکمات فرما

(. بر همین اساس، نقش 77-18: 8214های دولتی به بزه اشاره شده است )صبری، کیفری و پاسخ

 سازی دادرسی کیفری انکارناپذیر بوده و نیاز به احتجاج حقوقیِ بیشترت منصفه در منصفانهئهی

کنندگان تدوین 8مایه و پیامد آن است.نصفه گویای هدف، درونت مئندارد؛ زیرا نفس عنوان هی

قانون اساسی نیز با درک همین ضرورت، برای نخستین بار در اصل هفتاد و نهم بر ضرورت 

                                                           
اتی، ت حضور هیئت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعتوان گف. با وجود سکوت اسناد فراملّی در رابطه با هیئت منصفه، می8

در دو جرم مطبوعاتی و سیاسی همه متّفق هستند که باید از وجدان عمومی »سازیِ دادرسی منصفانه است؛ زیرا به نوعی افتراقی

ست )ن.ک: ( و هیئت منصفه نیز گامی در همین راستا و برگزاری دادرسی منصفانه ا381: 8211)کاتوزیان، « الهام گرفت

 (.423: 8261؛ و منصورآبادی، 81: 8271آخوندی، 
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دند تا سازی نموهای سیاسی و مطبوعاتی تأکید و آن را اساسیت منصفه در دادرسیئحضور هی

دادرسی حضور یافته و در احراز بزهکاری متّهم و همواره گروهی از شهروندان در جریان 

خالفان ها نتوانند ممندی از تخفیف )نهادهای ارفاقی( اظهار نظر کنند و حکومتشایستگی بهره

سیاسی و دگراندیشان را تحت لوای عدالت کیفری سرکوب کنند. از این رو، یکی دیگر از 

در »یان که: با این ب ،ن اساسی شناسایی کردنداصول راهبردی حقوق کیفریِ آیینی را نیز در قانو
این ترتیب،  به«. موارد تقصیرات سیاسیّه و مطبوعات، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود

شد. هرچند که این گام بلند قانون اساسی، « الزامی»حضور هیأت منصفه در این محاکمات، 

 به خود گیرد.  نتوانست آنچنان که شایسته و بایسته است جلوة عملی

 نتيجه

 هایحاکمیّت قانون و شناسایی حقِّ مشروطه، اساسی های اصلی قانونیکی از دستاورد

هایی که پیش از آن همواره در معرض تردید، حقّ ،عنوان هنجارهای حقوقیِ برتر بود شهروندان به

های قّح»سازی شد، این قانون اساسی هایی که درو آزادی هاتحدید و یا تهدید بودند. در میان حقّ

های دفاعی متّهم قرار داشت که امروزه از آنها با عنوان موازین دادرسی ویژه حقّ ، به«آیینی

ه بود، به میان نیامد« دادرسی منصفانه»شود. اگرچه در این قانون سخنی از مفهوم منصفانه یاد می

مندی، قضاءمندی، دسترسی به عدالت، عنی قانون، ی«موازین دادرسی منصفانه»ای از پاره

مندی، ممنوعیّت بازداشت غیرقانونی، حقِّ آگاهی فوری از اتّهام، برابری در پیشگاه قانون، حریم

پذیری آراء، مستند بودن آراء، استقالل قضایی، تفکیک مقام تعقیب از دادرسی علنی، اعتراض

ت منصفه در آن شناسایی شده بودند. در ئبا هیمقام رسیدگی، دادرسی شورایی و محاکمه 

ود؛ اقدام کرده ب« سازی مصداقیاساسی»، به «سازی مفهومیاساسی»حقیقت، این قانون، به جای 

به این معنا که به جای اشاره به مفهومِ دادرسی منصفانه، موازین دادرسی منصفانه را شناسایی 

ای از موازین شود این قانون تنها پارهاسناد فراملّی آشکار میکرده بود. البتّه با مقایسة این قانون با 

یا « سازی ناقصاساسی»سازی را توان این شیوة اساسیرا شناسایی کرده است که می
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ای ندازهشده، به اگذاری کرد. برخی از موازین فراموشدادرسی منصفانه نام« سازی نسبیِ اساسی»

گناهی، کند. نمونة بارز آن، انگارة بیدادرسی منصفانه معنا پیدا نمی نهااهمّیّت دارند که بدون آ

 نفی شکنجه، دسترسی به وکیل، نفی رسیدگی و کیفر مضاعف و ... است.

هوده سازد. چنانچه به های یادشده نباید اقدام ارزشمندِ این قانون را کمییبا این حال، نارسا

شود اع سیاسی، اجتماعی و ... آن دوران نگریسته شود، روشن میشرایط تصویب این قانون و اوض

که مفاهیمی چون دادرسی منصفانه، در جوامع آن روز ناشناخته بود. وانگهی، قانون اساسی 

ه از بلک ،مشروطه مسیر همواری را طّی نکرده و در فضای آرام و علمی تدوین و تصویب نشد

های پمر پیچ و خمِ خودکامگی گذر کرد. از داد و سنگالخهای باریک و تاریکِ استبمیان گردنه

ای از موازین دادرسی منصفانه به معنای انکار آنها نیست، بلکه بیشترِ این موازین، این رو، نبود پاره

صورت قاعدة حقوقی ارائه نشده بودند یا بر روی آن  در آن دوران، یا شناسایی نشده بودند یا به

یا در فرهنگ حقوقی ایران، آن جایگاه حقوقی را نداشتند که در قانون  توافق حاصل نشد و

ای از آنها اشاره شد. از این رو، های عادّی به پارهاساسی گنجانده شوند و به همین دلیل، در قانون

سازی دادرسی منصفانه را باید بسیار دانست؛ زیرا راهی را گشود که همین اندازه از اساسی

سازی توانستند در زمان بازنگری این قانون، موازین بیشتری را اساسیان بعدی میگذارقانون

 کنند؛ افسوس که این راه ادامه نیافت.

ِگ هایی که دارد، نخستین سنپایان سخن آنکه قانون اساسی مشروطه، با وجود تمام نارسایی

ستین رود که برای نخبه شمار می در نظام حقوقیِ عرفیِ ایران« مدارآیین دادرسی کرامت»زیربنای 

 ،ویژه حقوق جناییِ آیینی همّت گماشت سازیِ اصول راهبردی حقوق جنایی، بهبار به اساسی

ا با هستند. از این رو، باید تالش کرد ت« عدالت آیینی»و پاسدار « امنیّت قضایی»اصولی که ضامن 

 «انقطاع حقوقی»حث حقوقی، از بروز بازاندیشی در مفادِّ این قانون و طرح آن در ضمن مبا

حقوقِی  میراث»عنوان یک سند حقوقیِ مرده، بلکه یک  ، نه بهسندپیشگیری کرد تا به این 

قضایی  -بها، طرحی بهتر برای آیندة نظام حقوقی نگریسته شده و بر پایة این میراث گران« جاودان

 ایران اسالمی ریخته شود.
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