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Abstract 
The principle of judicial independence is 
mainly defined in such a way that the 
judiciary and judges declare their votes 
freely and independently from outside 
influence and influences and issue 
judgments based on the law and reality; 
Observance of the principle of 
independence of judges in international 
documents and the Constitution of Iran in 
the judicial system is specified by the 
judicial system as a Citizens' complaint 
authority against violations that threaten 
their rights. The independence of the 
judiciary is the main condition for the 
correct performance of the duties of the 
judges and not deviating from the method 
of fair proceedings. The basic condition for 
achieving judicial independence is the 
independence of the judiciary from other 
government institutions, observing the 
principle of separation of powers. Now, we 
will explain the concept of independence, 
the individual independence of judges and 
the structural independence of the 
judiciary, and examine the status of 
independence in international documents 
and the legal system of Iran. In this article, 
according to the nature of the subject, with 
analytical-descriptive method, an attempt 
has been made to examine the status of this 
principle in Iran's legal system by looking 
at international documents and Islamic 
religion, and to the questions in this regard, 
including what is the concept of 
independence, Jurisprudence, foundations 
and scope of this principle should be 
answered. 
Keywords: Judicial Independence, Fair 
Trial, Constitutional Law.  

  چکیده

شود که قوه  می بدین گونه تعریفعمدتاً اصل استقالل قضایی 

قضاییه و قضات به صورت آزاد و مستقل از اعمال نفوذ و 

قانون و  براساسبیرونی اعالم راي کرده و هاي  پذیريتأثیر

رعایت اصل استقالل قضات در  ؛بپردازند واقعیت به صدور حکم

ی و قانون اساسی ایران در تشکیالت قضایی الملل بیناسناد 

تصریح شده دستگاه قضایی مرجع تظلم خواهی شهروندان در 

 .سازد را با تهدید مواجه میها  آن مقابل تعدیاتی است که حقوق

استقالل دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و 

شرط اساسی  .ف نشدن از روند دادرسی منصفانه استمنحر

استقالل مجموعه دادگستري از دیگر  ،حصول به استقالل قضایی

به  ،اکنون .با رعایت اصل تفکیک قوا است ،نهادهاي حکومتی

استقالل فردي قضات و استقالل ساختاري  ،تبیین مفهوم استقالل

ی و نظام الملل ینببه بررسی وضعیت استقالل در اسناد  ،هقضاییقوه 

ت یتوجه به ماه ن مقاله بایدر ا .حقوقی ایران خواهیم پرداخت

ت یده تا وضعیتالش گرد ،یفیتوص- یلیبا روش تحل ،موضوع

ی و دین الملل بینران با نگاهی به اسناد ین اصل در نظام حقوق ایا

ن رابطه یرد و به سؤاالت موجود در ایقرار گ یاسالم مورد بررس

ن اصل یو گستره ا یمبان ،ییمفهوم استقالل قضا یستیاز جمله چ

  .پاسخ داده شود

قانون  ،عادالنه دادرسی ،استقالل قضایی :واژگان کلیدي

   .غناي اسالم ،اساسی
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  مقدمه

جزایی به وسیله هاي  رود که در دادرسی می حقوق بشري به شمارترین  حق بر دادرسی عادالنه از اساسی

 ،حق بر دفاع توسط خود فرد یا وکیل ،متهمشدن  گناه فرض بی مثل حق بر :شود می چند حق عینی شناخته

اما رعایت  ،قوانین جزاییشدن  و حق بر حمایت در مقابل عطف به ماسبق تأخیرون حق بر دادرسی بد

حق بر دادرسی عادالنه  .کند نمی دادرسی عادالنه را تضمین ،و شرایطها  در همه پروندههایی  چنین تضمین

 .ارداز مجموعه تضمینات فردي است و به رفتار و عمل تشکیالت دادرسی و دادگاه نیز بستگی دتر  وسیع

طرفی در دادرسی یکی از اصول مهم تضمین حق بر دادرسی عادالنه  بی به همین دلیل اصل استقالل و

و جهانی حقوق بشر اي  حقوقی جا افتاده و در همه اسناد مهم منطقههاي  لذا این اصل در همه نظام .است

  .)115 ،1387 ،(کسسه مورد اشاره قرار گرفته است

تحقق  ،که اعتماد عمومی به حکومت زیرا ؛باشد می نیادین حقوق عمومیاستقالل قضایی از مسائل ب

 .در هر جامعه تا حدود زیادي وابسته به میزان استقالل قضایی است ،حکومت قانون و دادرسی عادالنه

به تثبیت و ترویج حاکمیت قانون و قانونگرایی ارتباط  ،جریان مردمی و حکومت مردم ساالرشدن  نهادینه

مهم هاي  استقالل قضایی از پیش فرض ،فرهنگ قانونگرایی فراینددر جهت تثبیت  ،ز جهت دیگردارد و ا

در ها  حکومت مردم ساالر با مفهوم استقالل قضایی و توانایی دادگاه ،به بیان دیگر .رود می این امر به شمار

 وندي ناگسستنی داردبنیادین مردم پیهاي  جلوگیري از سوءاستفاده از نفس قدرت و نقض حقوق و آزادي
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حتی در صورت وجود تمام شرایط حق بر  ،با فقدان جریان استقالل قضایی .)39 ،1393 ،(امیري و ویژه

 .بیش نزد حاکمان و قدرتمندان نخواهد بوداي  بازیچه يباشد که دادگستر می متصور ،دادرسی منصفانه

و کارآمد است تا امور قضایی نظم  اولین شرط رسیدن به دادرسی منصفانه وجود سیستم قضایی مستقل

اهمیت این  .دادرسی منصفانه در تمام ابعاد آن را داشته باشند جانبه همهگیري  یابد و مردم انتظار شکل

است که برخی تمام جوانب دسترسی به دادرسی منصفانه و عادالنه را در برابر دادگاه اي  موضوع به اندازه

  .)335 ،1395 ،ینکنند (پرو می طرف معنا بی مستقل و

باشیم که اصطالح استقالل قضایی اساسا واجد  می مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی در

قوه صرفاً شود که آیا این مفهوم  می فرعی استخراج سؤالاز این پرسش اساسی یک  ؟باشد می چه مفهومی

ره شمول این مفهوم به چه صورتی شود و به عبارتی دای می دربرمی گیرد یا شامل قاضی نیز قضاییه را

آن است که عوامل بیرونی  يبه معنایی فرضیه اصلی این مقاله عبارت است از این که استقالل قضا ؟است

فرضیه فرعی در این مقاله نیز  .وارد نکنند يتأثیرو درونی بر نحوه قضاوت قضات و عملکرد قوه قضاییه 

قاضی و  يهم برا چرا که چنین شمولی. داند می دو جنبه هر مفهوم استقالل قضایی را مفهومی دربرگیرنده

ما  .مصادیق عینی را در نظر گرفتها  این جنبه يدو هر يتوان برا می قوه قضا قابل تصور بوده و يهم برا

  ایم. استفاده کردهاي  در این تحقیق از روش اسنادي و کتابخانه

 مفهوم استقالل قضایی -1

و به بودن  ضابط امر خویش ،تحت نفوذ چیزي یا جایی نبودن ،عدم وابستگیاستقالل در لغت به معناي 

فارغ  ،تأثیرآزادي از «باشد و در واقع به معناي  می خودي خود به کاري بر ایستادن بدون شرکت دیگري
استقالل قضایی به این اشاره دارد که  .)Collin,2004,152( است» تحت کنترل دیگري نبودن«و » تأثیراز 

البته  .نامناسبی باشند تأثیرباید آزاد از هر ها  آن که خودشان هستند و اینهاي  نویسندگان تصمیم ،تقضا

ی الملل بینکیفري هاي  ی حقوق بشر مربوط به دادرسی عادالنه و نیز در مقررات دادگاهالملل بیندر مقررات 

و  ،ر صریح تعریف نشده استواژه استقالل به طو ،طرفی دادگاه یا قضات شرط شده بی که استقالل و

این است که دعاوي مدنی یا اتهامات کیفري باید توسط دادگاه یا دیوانی  ،آنچه مکررا بیان گردیده

که هایی  لیکن با توجه به تضمین .که قضات باید مستقل باشند یا آن ،طرف رسیدگی شود بی مستقل و

توان مفهوم آن را به معناي  می ،شمرده شده است ی شده و یا موانعی که براي آن بربین پیشبراي استقالل 

  .)180 ،1387 ،(فضائلی مصونیت از نفوذ و کنترل سیاسی یا اجرایی تعبیر نمود
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) 5 ،ق1404 ،(ابن فارس ،استن و عدم استقرار)و(برخ ،»انزعاج«و » قلت«در دو اصل صحیح » استقالل«

 ،نخست به معناي بردنهاي  در دوره .)521 ،م1979 ،مجاز است (زمخشري ،معناي حقیقی و در سایر معانی

) و بعد از حدود قرن 232 ،ق1421 ،ازهري) و(26 ،ق1409 ،ثار (فراهیديکارتفاع و نقیض است ،گذشتن

این واژه  .)7 ،ق1414 ،(صینی انقطاع و افراد به کار رفته است ،خود يدهم در معناي استوار ماندن در رأ

به  ،) تا قرن دهم109 ،ق1406 ،(فیض کاشانی یفه سجادیه و الوافدر روایات مانند دعاي بیستم صحی

به خود به «این واژه در زبان فارسی نیز به معنی  .معناي قلت آمده و در معانی دیگر استعمال نشده است

  .) که معناي مورد نظر در این مقاله است274 ،1363 ،شاداست (» ... شرکت غیري بی ،کاري استادن

 طرفی و عدالت تعابیر نزدیکی هستند که نتیجه واحدي را دنبال بی ،استقالل ،ت صحیحقضاو فراینددر 

گردد که مراحل  می الزمه قضاوت عادالنه است و زمانی قضاوت به عدالت متصف ،البته استقالل .کنند می

یراسته اجتماعی و سیاسی نیز پ ،سازمانی ،نارواي درونیهاي  از کشش ،طرفی بی در عین ،دادرسی فرایند

در فقه و سیره اهل بیت با رجوع به  چنانکههم .آید می عدالت نسبت به استقالل مفهوم عام به حساب .باشد

چنین  .مورد نهی قرار گرفته است )به خاطر وجود بسترهاي بینشی ناروا(قضات منتسب به حاکم جور 

مبادا کسی از شما  :که فرمود مانند روایت امام صادق علیه .تواند عادالنه باشد نمی گاه هیچقضاوتی 

)3 ،ق1413 ،(صدوق دیگري را به نزد اهل جور و ستم ببرد ،(شیعیان) براي دادرسی
1
 همچنین ایشان .

به قاضی یا سلطان جائر بکشاند پس آن قاضی یا  ،مؤمن (دیگر) را در خصومتی ،هر مؤمنی :فرماید می

 در آن گناه شریک است ،آن قاضی یا سلطان جور به یقین با ،قضاوت کند ،به غیر حکم خدا ،سلطان جائر

)219 ،ق1407 ،(طوسی
2
.  

هاي  ویژگیین تر مهمتواند از  می )شود می طرفی قاضی نیز تعبیر بی که گاهی(که استقالل  با این

داوري باشد ولی در متن قانون اساسی نه تصریحی به آن شده و نه تعریفی درباره آن آمده است (امیري و 

 ه در اصل یک صد و پنجاه و ششم قانون اساسیقضاییاستقالل قوه  ،با این وصف .)3 ،1393 ،ویژه

قانون آیین دادرسی کیفري  93و  39 ،3طبق مواد  .تواند در محمل مصداقی قضات متجلی گردد می

یا فارغ از بحث ترادف  .رود می امر قضا به شمارناپذیر  طرفی از لوازم اجتناب بی استقالل و ،1392 مصوب

و گیري  و توانایی تصمیمنبودن  استقالل قاضی به معنی تحت نفوذ طرفین ،»بی طرفی«با » استقالل«تغایر 

                                                     
 إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضا إلی أهل الجور -1

 یه یغیر حکم اهللا فقد شرکه فی اةثمأما مؤین قدم مؤینة فی خصومه إلی قاض أو سلطان جائر قضی عل -2
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) که این آزادي در دایره قوانین و تحلیل منطقی خود از 212 ،1395 ،صدور آزادانه حکم است (توکلی

استقالل  .ونی و درونی استهرگونه نفوذ فشار بیر تأثرو  تأثیربه دست آمده و به معنی عدم هاي  داده

اعمال نفوذ و مداخله قواي سیاسی و اصحاب  هرگونهقضایی نیز در معناي آزادي قاضی است تا در مقابل 

  .)3 ،1393 ،(امیري و ویژه .توانایی عدم اعمال نفوذ را داشته باشد ،دعوا

 استقالل قضاییهاي  جنبه -2

ی متعددي الملل بینهاي  شأن و کرامت انسان در معاهدهدر خور اي  دادرسی عادالنه با هدف تحقق محاکمه

توان به اصل استقالل دادگاه و  می از میان تضمینات عمومی دادرسی عادالنه .قرار گرفته است تأکیدمورد 

قرار  تأکیدکیفري مورد هاي  باید در محاکمهتنها  نهاستقالل قضایی  .اشاره کرد کننده قاضی رسیدگی

قابل تقسیم به  ،حقوقی نیز باید تحت نفوذ این اصل واقع شود که خود این امرهاي  بلکه رسیدگی ،گیرد

 ؛استقالل فردي به دنبال تعیین حدود استقالل براي شخص قاضی است .استقالل نهادي و فردي است

مستقل از قواي مقننه و اي  قوه عنوان بهاستقالل دستگاه قضایی  تأمیناستقالل نهادي در پی  که درحالی

توان به اصول بنیادین مصوب هفتمین کنگره سازمان ملل  می در تعیین استقالل مورد نظر .مجریه است
تواند راهنماي  می اشاره کرد که خود 1985متحد پیرامون منع جرم و رفتار با متخلفان در سال 

تعیین  ،جتماعیعنی اصولی همچون آزادي بیان و ا ؛ان و مسئوالن قضایی و اجرایی قرار گیردگذار قانون

تنبیه و  ،و مصونیتاي  رازداري حرفه ،شرایط خدمت و دوره تصدي ،گزینش و آموزش ها، صالحیت

  .)270 ،1399 ،و همکارانکوهشاهی  (میرزاده قیتعل

بر اصل تفکیک قوا در کشور ما قوه قضاییه کمتر به نهادهاي دیگر وابسته  قانون اساسی و بنا براساس

اما اجراي آن به مراتب از اهمیت بیشتري  ،استاي  نین متقن داراي جایگاه ویژهگرچه وضع قوا .شده است
که قضات در دستگاه قضایی بتوانند کار ویژه خود را در یک نظام  از این رو براي این .برخوردار است

قضیه تفسیر استقالل از قوه مقننه به ویژه در ها  آن از جمله .مستقل انجام دهند نیازمند بسترهاي مناسبی است

که قانون در برخی موارد نارسا و مبهم است و گاها قاضی مجبور است  اما با توجه به این .قانون است

شود که چگونه در مقام  می جا نقش اخالق و وجدان قاضی آشکار لهذا در این ،دست به تفسیر آن بزند

تواند  نمی هیچ کس ،ن است کههمچنین وجه دیگر استقالل ای .تفسیر قانون جانب عدالت را رعایت کند

بنابراین این قاضی است  .دادرسی و نحوه انجام وظایف دادگاه مداخله کند فراینددر چگونگی مدیریت 

ریشه در رفتار درونی وي که  دهد می به استقالل قضایی منشاء ظهور و بروز ،که با استنباط عادالنه خود
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 .را از دسترسی به دادرسی عادالنه محروم خواهد کرد متظلم ،دارد و اگر دچار خطا و یا مسامحه گردد

ه و همچنین سازوکارهایی جهت قضاییالزم است که ساختار مستقل براي قوه  ،براي تحقق استقالل قضایی

بنابراین استقالل قضایی داراي دو جنبه استقالل ساختاري  .تضمین استقالل فردي قضات وجود داشته باشد

  .)4 ،1393 ،ي قضات است (امیري و ویژهنهاد قضا و استقالل فرد

 استقالل ساختاري نهاد قضایی - 2- 1

ساختار دستگاه قضایی  .تضمین استقالل ساختاري نهاد قضایی است ،نخستین سازوکار تضمین استقالل قضایی

 ،مجریه در برابر دخالت و نفوذ نارواي قوهها  ی شده باشد که ضامن استقالل قضات دادگاهبین پیشباید به نحوي 

استقالل ساختاري دستگاه قضایی از دو جنبه استقالل درون سازمانی و  .قوه مقننه و مقامات عالی قوه قضاییه باشد

نفی سلسله مراتب اداري در درون  ،منظور از استقالل درون سازمانی .استقالل برون سازمانی قابل بررسی است

تقالل و تفکیک کارکرد دستگاه قضایی در برابر سایر قواي اس ،قوه قضاییه و منظور از استقالل برون سازمانی

  .)5 ،1393 ،(امیري و ویژه گردد می حکومتی است که با رعایت اصل تفکیک قوا محقق

  استقالل فردي قضات - 2- 2

این استقالل بدین معنی  .شان باید استقالل داشته باشنداي  قضات به طور فردي و در اجراي وظایف حرفه

قانون و فارغ از هراس یا تالفی یا انتقادهاي شخصی در مورد  براساسحق و وظیفه دارند ا ه آن است که

حساس و هاي  این وضعیت حتی در مواردي که قاضی باید در مورد پرونده .کنندگیري  تصمیمها  پرونده

کامل  شود که با استقالل نمی انه همیشه به قضات اجازه دادهتأسفم .صادق است ،ل رأي صادر کندکمش

فشارهایی از جمله آزارهاي  ؛عمل کنند و در بسیاري از کشورها قضات با انواع فشارها روبه رو هستند

(نوري نشاط و ها  آن ه جانیحمالت خشونت بار و مرگبار عل یتهدید انتقال یا اخراج و حت ،شخصی

فارغ از دستگاه  یک انسان و عنوان بهشخص قاضی  ،در این قسم از صالحیت .)196 ،1388 ،همکاران
ولی در بررسی انجام شده باید شخصیت حقوقی وي نیز مورد  ،گیرد می ذیربط وي مورد بررسی قرار

اي  توان قاعده می استقالل فردي قاضی را .زیرا این نگاه معطوف به قاضی بما هو قاضی است ،توجه باشد

ه موجب قانون یا با عرف اداري تعریف کرد که در آن بر عدم ارتباط بین قاضی و اشخاص دیگري که ب
تصریح شده باشد (روستایی  ،داراي اختیاراتی هستند که بتوانند در برخی تصمیمات وي تزلزل ایجاد کنند

  .)25 ،1395 ،حسین آبادي و علی نژاد
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 اصل استقالل قضایی در نظام حقوقی ایران -3

قوه قضاییه « :دارد می بیان ،ل قوه قضاییهقانون اساسی با اشاره به عنصر استقال یکصد و پنجاه و ششماصل 

» . است ...است مستقل که پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالتاي  قوه
به استقالل مراجع قضایی اشاره دارد و با  ،1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  3همچنین صدر ماده 

مراجع قضایی باید « :دارد می یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی بیانی و اصل الملل بینهاي  الهام از معاهده

رسیدگی و تصمیم  ،مهلت ممکنترین  طرفی و استقالل کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه بی با

نیز با جرم  1375 مصوب تعزیراتکتاب پنجم قانون مجازات اسالمی  605ماده  .»مقتضی اتخاذ کنند

بر حق دسترسی به قاضی و دادگاه مستقل صحه گذارده و در  ،ضی از مقوله استقاللانگاري خروج قا

 ،صورت گیرد» از روي غرض و برخالف حق درباره یکی از طرفین«قضات که » اظهارنظر یا اقدام«زمینه 

  .حبس تا سه ماه یا مجازات نقدي و جبران خسارت وارده را در نظر گرفته است

طرفی و استقالل در  بی عدم رعایت ،نیز در موارد متعددي 1390ات مصوب قانون نظارت بر رفتار قض

 يصدور رأ« 15ماده  اولاز جمله در بند  ؛رسیدگی قضایی را موجب تخلف انتظامی دانسته است

به مفاد اسناد ثبتی بدون دادن  خودداري از اعتبار«که  16ماده  سومو  دومیا بندهاي » غیرمستند یا غیرمستدل

تخلفات انتظامی  عنوان به» خودداري از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکالي آنان«و » ونیجهت قان
 خروج از« 17ماده  چهارماین قانون بر استقالل قضایی در بند  تأکیدنقطه عطف  .قابل پیگیري است

 .ور استبه صورت تفصیلی متبل 18بیان شده است که در تبصره ماده » طرفی در انجام وظایف قضایی بی

هاي  مهم بوده است که مجازات گذار قانونگفتنی است الزام قاضی به رعایت استقالل به حدي براي 

تا درجه سیزده (انفصال دائم از  )انتظامی سنگین درجه هشت (انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه

  .خدمات دولتی) را در نظر گرفته است

اصل بر برائت است و « :دارد می ر این رابطه اعالمد ،1395 مصوبمنشور حقوق شهروندي  57ماده 
صالح و با رعایت اصول دادرسی هاي  که اتهام او در دادگاه شود مگر این نمی هیچ کس مجرم شناخته

اثبات  ...طرفی مرجع قضایی و قضات بی استقالل و ،جرم و مجازاتبودن  عادالنه از جمله اصل قانونی

با اصوالً که مواد این منشور  با توجه به این ،منشور در نظم حقوقی ایراناز جایگاه این  نظر صرف ». شود

توان آن را  می ،ارجاع به قوانین موضوعه ایران (اعم از قانون اساسی یا قوانین عادي) نگاشته شده است

 قوه مجریه در زمینه حقوق بشر راگیري  بازتابی از حقوق موضوعه ایران انگاشت که شمایی کلی از جبهه
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توان گفت این ماده  می در رابطه با ممیزه اصلی ماده فوق با مصوبات قانون اشاره شده .گذارد می به نمایش

 کننده پرداخته است که در واقع بیان» استقالل قضات«و » مراجع قضایی«به درستی به تفکیک استقالل 

  .است» ل قضاییله استقالکعناصر متش عنوان به» استقالل فردي«و » استقالل نهادي«همان 

به موضوع استقالل قضایی اشاره شده  ،رییس قوه قضاییه 1399سند امنیت قضایی مصوب  6در ماده 

استقالل نهادي قوه قضاییه را از استقالل فردي  ،منشور حقوق شهروندي 57این مصوبه نیز همانند ماده  .است

ستقالل قضایی پیش شرط تحقق امنیت ا« ،حسب بند الف این ماده .قضات به صورت مجزا ترسیم کرده است

ضمن استناد به اصل یکصد و  ،در ادامه .تعریف شده است» قضایی و تضمین اساسی براي رسیدگی عادالنه

اعمال نفوذ  هرگونهشده است که قوه قضاییه از  تأکیدپنجاه و ششم قانون اساسی به صراحت بر این موضوع 

استقالل فردي قضات با این وصف که  ،بند ب همین مادهدر  .نهادها و دیگر قوا مصون است ،اشخاص

دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار از جمله  خود در تمام مراحلهاي  قضات در تصمیم گیري«

ها  آن قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر یکصد و شصت و چهارمموضوع اصل  يجایی اجبار جابه

  .)251 ،1399 ،کوهشاهی و همکاران (میرزاده گرفته استمورد توجه قرار » . ممنوع است

استقالل فکري و  ،داراي خودباوري ،قاضی بایست ضمن استقالل مادي ،براي رسیدن به این هدف

سیاسی و درگیر در حاکمیت پرهیز هاي  آزاداندیشی هم داشته باشد و الزم است که از وابستگی به جناح

 ؛ي استقالل از حکومت و قدرت حاکمه است (اصل یکصد و پنجاه و ششم)ه به معناقضاییاستقالل قوه  .کند

تواند به او بگوید در  نمی ،کند می ه را نصبقضاییمقام قوه ترین  حکومت عالی رییسیعنی به رغم این که 

 استقالل قاضی هم به این معنا .قانون باشد براساسرسیدگی به دعاوي این گونه عمل کن بلکه عمل او باید 

 ؛تواند بگوید این گونه قضاوت کن نمی اما ،کند می ه او را منصوبقضاییقوه  رییست که به رغم آن که سا

ست و ا مانند سایر قوا ،پنجاه و هفتمه در اصل قضاییاستقالل قوه  .بلکه قضاوت او باید مستند به قانون باشد

ه باید قضاییقوه  انون اساسیاه و ششم قاصل یکصد و پنج براساساما  ،مزیتی از این لحاظ بر سایر قوا ندارد

قانون  تأکیدبه رغم  .کشور را مورد بازخواست قرار دهدهاي  مقامترین  مستقل از حکومت باشد و بتواند عالی

رعایت مصلحت  ،ن اولی من الترك)کبا توجه به قاعده (الجمع مهما أم ،به وجود چنین استقاللی ،اساسی

یکصد و قانونی مندرج در اصول هاي  با حفظ استقالل به نظارت ،هقضاییوه دارد که ق ءنظام اسالمی اقتضا

مانع امکان برخورد قوا و از بین رفتن نیروهاي  ،تن در دهد و در تعامل با سایر قوا هفتاد و ششمو  سیزدهم

  .)144 ،1383 ،(حبیب زاده بشود که در جهت تعالی نظام اسالمی باید به کار رونداي  سازنده
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 استقالل قضایی در دین اسالم اصل -4

آمده  ءسوره نسا 135در آیه  ؛اصل استقالل قضایی در قرآن هم متجلی است و به آن اشاره شده است

بر ضرر خود یا پدر و مادر  هرچندنگهدار عدالت باشید و براي خدا گواهی دهید  ،اهل ایماناي  : است که

ها  آن خدا به (رعایت حقوق) ،اگر فقیر باشد یا غنی دهید) (براي هر کس شهادت می ،و خویشان شما باشد

اگر زبان و  پس شما (در حکم و شهادت) پیروي هواي نفس نکنید تا مبادا عدالت نگاه ندارید ،اولی است

. کنید آگاه است هرچهرا (در شهادت به نفع خود) بگردانید یا (از بیان حق) خودداري کنید خدا به 
3
شان  

ه درباره رسول خدا ین آیا :گوید که می باشد که شیخ طوسی به نقل از سدي می ترتیب بدیننزول این آیه 

دفع مخاصمه نزد  يبرا یمرد غن یکر و یمرد فق یکه ک يد در موردیه و آله و سلم نازل گردیاهللا عل یصل
لم و ستم روا ظ یر به غنیه فقکال خود یر نموده بودند به خیامبر توجه خود را به طرف فقیپ .آمده بودند يو

ام به قسط و عدل و داد از طرف رسول یه قکخواست  یخداوند ابا و امتناع فرمود و م ینخواهد داشت ول
  .)252 ،1384 ،(محقق خود درباره هر دو بشود

وتاه خالفت حضرت کاز مفاسد و اختالفات در دوران  ياریفردي منافق و عامل بس» سیاشعث بن ق«

(ع) بود و قرار بود روز ین اختالف نزد حضرت علیداشت و پرونده ا یختالفا یسکاشعث با  .(ع) بودیعل

(ع)  مقداري حلوا براي امام علیدادن  شب به قصد رشوههاي  ند که اشعث نیمهکبعد در مورد آن قضاوت 

ظرف کادو  ،این کوبنده درب !واعجبا« :امام علی (ع) فرمود ،سوي خود جلب کند آورد تا نظر ایشان را به

جایزه  :به او گفتم !پیشکش ما کرده ،را که گویی با آب دهان یا زهرمار آمیخته کننده ده و شیره تلخکر

اي مرا بفریبی و از دین  آیا آمده ،واي به حال تو :گفتم. هدیه است :گفت ؟زکات است ؟صله است ؟است

است  یسکداستان ل شگفت آورتر یاز سرگذشت عق :دیفرما می باره حضرت این در .»خدا گمراه سازي

ن حلوا یا یول ؛ذ به درب خانه ما آوردیخوش طعم و لذ يده پر از حلوایسرپوش یمه شب ظرفیه نک

به او  يلذا نگاه تند !رده بودندکر یا آن را با آب دهان مار خمیگو .ه من از آن متنفر شدمکبود  یمعجون

نه اهل رشوه است تا به سبب  ،یعل ؟تاکا زی ؟ا صدقهی ؟اسه حلوا رشوه استکن یا ایآ :ندم و گفتمکاف

ه از کاشعث  .هاشم حرام است یبر بنها  نیاکه  اتکند و نه اهل صدقه و زکرشوه برخالف حق قضاوت 

ست و یدام نکچ یه ،نه :گفت ،رده بودکخود را گم  يدست و پا ،ر زمامدارانین برخورد قاطع و تند امیا

                                                     
والدینِ والْ -3 وِ الْ لَی أَنْفُسکم أَ ع و لَ و ه لَّ ل اءده الْقسط شُ ینَ بِ ّامو وا قَ وا کونُ نُ ینَ آما الَّذ ا یا أَیه لَ ا فَ م هِ لَی بِ و ه أَ اللَّ یرًا فَ فَق و یا أَ ن نْ یکنْ غَ ینَ إِ رَبِ قْ أَ

ه وا الْ ع بِ تَّ یرًاتَ بِ ونَ خَ لُ م ع ا تَ م ه کانَ بِ نَّ اللَّ وا فَإِ ضُ رِ ع و تُ وا أَ و لْ نْ تَ وا وإِ لُ دع نْ تَ ي أَ و 
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 ه چهره هزار رنگ اشعث راکحضرت  .ه دهدیگر هدیحق دارد به مسلمان د یهر مسلمان !ه استیهد

ا عقلت را از دست داده ی ؟!يوانه شده ایا دیآ !اشعث :فرمود ،او آگاه گشته بود یت واقعیشناخت و به ن می

تا فردا به نفع تو  ینکو او را به ظلم دعوت  یبیرا بفر یعل یخواه می اسه حلواکن یمه شب با ایتو ن ؟!يا

ه سهل است کن حلوا یاشعث ا :بگذار تا خود را بشناسانم !يرده اکسه یمرا با خود مقا اشعث تو !م دهدکح

باطنش  یول ؛با داردیز يظاهرگرچه ا با آب دهان مار مخلوط گشته [ایگو ،دمیه من دک یین حلوایچون ا

ن یچن ،ندکظلم اي  دهند تا بر مورچه یگانه را به عل هفتهاي  ف است] به خدا قسم اگر آسمانیثکار یبس

ه کد یگو می با و سرشار از عدالتیار زیبساي  جمله ،بین داستانِ عجیان ایحضرت پس از ب .ردکنخواهد 

 هفتهاي  میاگر اقل !به خداوند سوگند :فرمود .تواند بر زبان آورد نمی یسکه السالم) ی(عل یجز امام عل

 ییپوست جوگرفتن  ه خداوند را باکبدهند ] را به من یست [همه جهان هستاها  ر آسمانیگانه با آنچه در ز

ه در کاي  دهیاز برگ جو ،شما يایه] دنک[چرا  !ردکن نخواهم یهرگز چن ،نمک ینافرماناي  از دهان مورچه

4استتر  ارزش بی باشد نزد من خوارتر و یدهان ملخ
  .)1390 ،و مکارم شیرازي ي(علیان نژاد 

 یالملل بیناصل استقالل قضایی در اسناد  -5

این  10در ماده  .است 1948اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب  ،سند موجود در این زمینهترین  اصلی

» . رسیدگی شود ،طرف بی به وسیله دادگاه مستقل و ...هر کس حق دارد دعوایش« :اعالمیه آمده است
نصفانه در که اصول دادرسی م 1969 مصوب ی حقوق مدنی و سیاسیالملل بینمیثاق  14همچنین در ماده 

 ...« :طرف به رسمیت شناخته شده است بی حق دسترسی به دادگاه مستقل و اولذیل بند  ،آن آمده است

بند اول » . رسیدگی شود ...طرف بی در یک دادگاه صالح و مستقل و ...هرکس حق دارد به دادخواهی او

با حق بر دسترسی به دستگاه  در رابطه 1950اساسی هاي  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادي 6ماده 

توسط دادگاه قانونی  ...هر شخص حق دارد از یک جلسه استماع دادرسی« :دارد می قضایی مستقل مقرر
  .)249 ،1399 ،کوهشاهی و همکاران (میرزاده »طرف برخوردار باشد بی مستقل و

گاه مستقل را حقی دسترسی به داد 1981 مصوب منشور آفریقایی حقوق بشر و اقوام 7بند اول ماده 

هر فرد حق رسیدگی به دعواي خود را « :دارد می همگانی تصور کرده است و بدین شرح بر آن تصریح

» . حق آن که ظرف مدت معقول در دادگاه یا دیوان مستقل محاکمه شود ...این حق مشتمل است بر ،دارد
                                                     

ا  -4 ه ب لُ س لَةٍ أَ م صی اهللاَ فی نَ نْ أَع لَی أَ ا ع اکه لَ فْ ت أَ ح ا تَ م عةَ بِ ب الس یم ال قَ أَ یت الْ طأُع و تُو اهللاِ لَ لْ ع ا فَ یرَةٍ م ع لْب شَ نُ ج و ه أَ ي لَ نْد ع یاکم نَّ دنْ ه، و إِ
ا ه م ضَ رَادةٍ تَقْ ی فَمِ جقَةٍ ف ر نْ و م 
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 ». را تضمین کنندها  قالل دادگاهکشورهاي عضو منشور وظیفه دارند است« :ن منشوریهم 26ماده  براساس
در راستاي ایجاد وظیفه براي  1969 مصوب مریکایی حقوق بشرآکنوانسیون  8در نهایت بند اول ماده 

مناسب و معقول براي ارائه دلیل در مورد اتهام هاي  هر کس حق دارد با تضمین« :مقرر داشته است ءاعضا
 ،مالی یا غیر آن به وسیله دادگاهی صالح ،کاري ،دات مدنیجزایی وارد بر وي یا براي تعیین حقوق و تعه

در این  الملل بینسازمان عفو  ». محاکمه شود ،طرف که قبال توسط قانون ایجاد شده است بی مستقل و

مهم  ،اصول دادرسی عادالنه براي حمایت از حقوق بشر در طول موقعیت اضطراري« :دارد می زمینه اظهار

همچنین بسیار مهم است که در طول شرایط اضطراري قوه قضاییه  .نباید معلق شودو حیاتی است و هرگز 
» ی برخوردار باشدالملل بینمستقل باشد و از صالحیت نامحدود براي انجام وظیفه طبق قوانین ملی و 

  .)272 ،1386 ،(ویسبرت و بایرون

طرفی  بی بوط به استقالل وفري مباحث مریک الملل بیندر حقوق در این باره شایسته توجه است که 

براي اولین بار به  ،وکیقضایی بعد از محاکمه سران نازي در دیوان نورنبرگ و مجرمین ژاپنی در دیوان تو

 .شروع به کار کرد 2002ی کیفري دائمی در سال الملل بیندیوان  عنوان بهدیوان  .طور جدي مطرح شد

میلی و سازوکارهاي در نظر کت تیصالح ،بودن صه دائمییخص ،یالملل بینموقت هاي  برخالف دیوان

 .نماید می ضرورت توجه به آن را بیش از گذشته با اهمیت ،ت این دیوانیگرفته شده براي اعمال صالح

ها  که در طول قرن حاضر میلیون اینگرفتن  با در نظر« :کند می بخشی از دیباچه اساسنامه رم تصریح

 شدت بهکه وجدان بشریت را اند  غیر قابل تصوري شدههاي  نشیزن و مرد قربانی فجایع و ددم ،کودك

بان این جرائم پایان دهند و از وقوع جرائم کمصمم هستند که به مصونیت مرتها  دولت ،تکان داده است

بدیهی » . ی هستندالملل بینهمچنین مصمم به تضمین احترام دائم به اجراي عدالت  .مشابه پیشگیري کنند

از این جهت  ،طرفی دادرسان است بی وابسته به استقالل وکامالً ی الملل بینت کیفري است اجراي عدال

 دادرسی قضایی بدون رعایت اصل استقالل و .مورد بررسی قرار گیرددقیقاً ضروري است دستیابی به آن 

ی الملل بیناعتباري و هتک حرمت دادرسی قضایی  بی دادرسی واقعی نیست و حاصلی جز ،طرفی قاضی بی

 يی کیفرالملل بینرسد اساسنامه رم و دیگر قوانین و مقررات حاکم بر دیوان  می به نظر .به بار نخواهدآورد

این مقررات سطح باالیی  .استقالل قضایی تدوین یافته باشند کننده تأمین ياصول و معیارهاگرفتن  با در نظر

این  اما اند. و قضات آن مقرر داشته يیفری کالملل بیندیوان  ياز حمایت از اصل استقالل قضایی را برا

  .)1393 ،(جاللی و زیالبی رسیدن به استقالل کامل هنوز فاصله بسیار دارد يبرا ،حمایت اندازه از
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  نتیجه

طرفی در دادرسی یکی از اصول مهم تضمین حق بر دادرسی عادالنه و از مسائل بنیادین  بی اصل استقالل و

اعتماد عمومی به حکومت و تحقق حکومت قانون وابسته به استقالل باشد زیرا که  می حقوق عمومی

براي تحقق این استقالل الزم است که ساختار مستقلی براي قوه قضاییه و سازوکارهایی براي  .قضایی است

تضمین استقالل فردي قضات وجود داشته باشد و از این حیث استقالل قضایی واجد دو جنبه استقالل 

بدین معنا که ساختار دستگاه قضایی باید به  .باشد می ایی و استقالل فردي قضاتساختاري نهاد قض

در برابر دخالت و نفوذ سایر عوامل گردد و همچنین ها  اي باشد که ضامن استقالل لحظات دادگاه گونه

ر شان باید استقالل داشته باشند و بتوانند فارغ از هاي  قضات به طور فردي و در اجراي وظایف حرفه

  .کنندگیري  تصمیمها  چیزي در مورد پرونده

قانون اساسی به عنصر استقالل قوه قضاییه  یکصد و پنجاه و ششمدر نظام حقوقی ایران اصل 

اصل  .داخلی شاهد بازتاب این اصل هستیمهاي  اشاره کرده است و در سایر قوانین عادي و رویه

توان  می ت که با نظر به شان نزول و تفسیر آیهمتجلی شده اس ءسوره نسا 135استقالل قضایی در آیه 

بینیم  می همچنین در سیره پیامبر و امامان .حق بر دادرسی عادالنه و استقالل قضات را دریافت کرد

 عدالت و با رعایت براساساند و قضاوت فقط باید  که در بحث قضاوت سختگیرانه عمل کرده

بر روند  تأثیرمل بیرونی و درونی که منجر به طرفی نسبت به دو طرف صورت پذیرد و هر عا بی

  .ندنک می دادرسی شود را شدیدا نهی

توان گفت که این اصل در تمام  میتقریباً باشد و  می ی هم این اصل رایجالملل بیندر بسیاري از اسناد 

اما با  .استی اصلی پذیرفته شده الزام آور الملل بینحقوقی و چه در حوزه داخلی و چه در عرصه هاي  نظام

شود که با وجود رواج بسیار این اصل در تمام قوانین و استناد به آن اما در زمینه عمل  می این حال مشاهده

ي گذار سیاستبسیاري وجود دارد که نیازمند هاي  و انجام استقالل قضایی و ضمانت اجراي آن کوتاهی

ع موجود و پیشرفت در در زمینه استقالل شود که براي کمک به وض می پیشنهاد .باشد می دقیق و اجرایی

ها  آن به کننده کمک مؤثرو عوامل ها  دادرسی ها، دادگاهشناسی  در زمینه آسیبهایی  قضایی بررسی

  .صورت پذیرد
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موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و  :مالحظات اخالقی منابع

  .دیده استارجاعات مقاله تماماً رعایت گر

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

 منابع

  کریم قرآنـ 

 فارسی

اصول بنیادین ناظر بر تضمین استقالل قضایی در نظام حقوقی ایران  ،1393 ،محمدرضا ،محسن و ویژه ،امیريـ 

  .3 مارهش ،حقوق تطبیقیهاي  پژوهش ،گاهی به حقوق فرانسهبا ن

  .انتشارات میزان ،تهران ،چاپ اول ،حقوق بشر از نظر تا عمل ،1395 ،خیرااهللا ،پروینـ 

  .انتشارات میزان ،تهران ،نصب داور احکام و آثار آن ،1395 ،محمدمهدي ،توکلیـ 

هاي  پژوهش ،يفرکی یالملل بینوان یدر د ییل قضااصل استقال ،1393 ،سلمان ،محمود و زیالبی ،جاللیـ 

  .2شماره  ،حقوق تطبیقی

  .2شماره  ،مجله علوم اجتماعی و انسانی ،نظام عدالت کیفري ایرانشناسی  آسیب ،1383 ،محمدجعفر ،زاده حبیبـ 

 ،استقالل قضایی پیش شرط دادرسی عادالنه ،1395 ،احمد ،نژاد یاسر و علی ،يآباد روستایی حسینـ 

  .11 شماره ،مطالعات حقوق بشر اسالمی

  .خیامانتشارات  ،تهران ،فرهنگ آنندراج ،1363 ،غالم بن محمدپادشاه ،شادـ 

امام علی بن ابی  انتشارات مدرسه ،قم ،داستان یاران ،1390 ،ناصر ،ابوالقاسم و مکارم شیرازي ،نژادي علیانـ 

  .)طالب (ع

  .شهر دانش انتشارات ،تهران ،ـیالملل بینمحاکمـات کیفـري  دادرسـی عادالنه ،1387 ،مصطفی ،فضائلیـ 

اردشیر امیرارجمنـد و زهـرا  ،ترجمه حسین پیران ،یالملل بینحقوق کیفري  ،1387 ،آنتونیو ،کسسهـ 

  .انتشارات جنگل ،تهران ،موسوي

ین نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسر ،1384 ،محمدباقر ،محققـ 

  .انتشارات اندیشه اسالمی ،تهران ،چاپ اول ،خاصه و عامه

عملکرد نظام حقوقی ایران  يتحلیل انتقاد ،1399 ،محمدمهدي ،شیرازي ؛حسین ،زاده قاضی ؛نادر ،کوهشاهی میرزادهـ 
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  .19شماره  ،دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسالمی ،مفهوم استقالل قضایی هدر زمین

چاپ  ،لیلی اشراقی و ده طهیفرترجمه  ،دادرسی عادالنه ،1386 ،فردریکسون ،رونبای و دیوید ،ویسبرتـ 
  .انتشارات میزان ،تهران ،اول

  عربی

  .االسالمی االعالم تبکم ،قم ،اللغه مقاییس معجم ،ق1404 ،احمد ،فارس ابنـ 

  .دار احیاء التراث العربی ،بیروت ،ب اللغهیتهذ ،ق1421 ،محمد ،ازهريـ 

  .دار صادر ،بیروت ،اساس البالغه ،م1979 ،ودمحم ،زمخشريـ 

  .اسالمی دفتر انتشارات ،قم ،هیحضره الفقیمن ال  ،ق1413 ،محمد ،شیخ صدوقـ 

  .تبه لبنان ناشرونکم ،بیروت ،المعاصر ینز العربکالم ،ق1414 ،اسماعیل محمود ،صینیـ 

  .دارالکتب االسالمیه ،تهران ،تهذیب االحکام ،ق1407 ،محمد ،طوسیـ 

  .هجرتانتشارات  ،قم ،کتاب العین ،ق1409 ،خلیل ،فراهیديـ 

  .ه السالمیعل ین علیکتابخانه امیر المؤمن ،اصفهان ،الوافی ،ق1406 ،محمد ،فیض کاشانیـ 

 التین

- Collin, Peter, 2004, Dictionary of Law, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing. 

  

  



 

 

 


