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مقاله پژوهشي:
ارکان جهتساز نظام دادرسی جمهوری اسالمی ایران بر اساس قانون اساسی و
اسناد باالدستی
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چکيده
ارکان جهت ساز در يک سازمان و نهاد ،سمت و سوو ی آن را تعيوي مو کنود میوير کرکوت در
نهادهای بزرگ تر که از خصيصه برنامه محوری برخوردارنود  ،اهميوت بيشویری دارده هودز از ايو
پژوهش دسیياب

به ارکان جهت ساز نظام دادرس جمهوری اسالم ايران در اسناد باالدسوی اسوته

بههمي منظور  ،از تحليل محیووای کمو و کي و و همچنوي رو

داد بنيواد اسوی اد شود اسوت

تجزيه وتحليل داد هاي که از مجموعه اسناد باالدسی که بيشیري ارتباط با موضوع دادرس را دارند،
به دست آمد پس از سه مرکله کدگذاری باز ،کدگذاری محووری و کدگوذاری گزينشو بوه صوور
هم زمان با اسی اد از نرم افزار مکس کيو دی ای اسیخراج شد استه يافیوه هوای ايو پوژوهش نشوان
م دهد از منظر قانون اساس به عنوان مهم تري سند مرجع و ساير اسناد باالدسوی مورتب  ،اسویالال
قضاي در کنار عوامل همچون رسيدگ عادالنه و سريع و دقيق در قو ق ضاييه از مؤل ه هوای اصول
ارکان جهت ساز نظام دادرس محیوب م شوده
کليد واژهها :ارکان جهتساز ،قانون اساسي ،اسناد باالدستي  ،دکترين  ،اهداف ،سياستها

 1ه دانشجوی دکیری مديريت راهبردی دانش دانشگا عال دفاع مل m.m.khoshnoudi@gmail.com-
 2ه هيئت علم دانشگا تربيت مدرس
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مقدمه
قانون اساس بهعنوان مهمتري و معیبرتري سندی اسوت کوه سواخیارهای رسوم هور
کشور را تعيي و ساير قواني عادی نيز تحت شعاع آن قرار م گيرنوده قوواني هور کشوور
تعيي کنند معيارها و ضوابط است که برای همگان کق و تکليف ايجاد م کند و ضمانت
اجرای قواني در هر کشوری نيازمند قو قضاييهای میویالل و مالیودر اسوت ايو اقیودار و
فصلنامه علم مطالعا

اسیالال مییلزم شناساي از سوی قانون اساسو اسوته از طرفو رويکورد قوانون اساسو
بهعنوان سند مرجع برای روزآمد کردن نظام دادرس  ،بايد به نحوی قابلانعطاز باشود کوه
نياز به تغييرا
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اصالکا

مکرر در اصو آن نبود و يا بهگونوهای ت یوير شوود کوه دسوتکوم موانع

نظام قضاي نباشد و مالررا

تکميل و اسناد باالدسی به سهولت بوا مبنوا قورار

دادن آن تدوي و تصويب شود بلکه خألهای آن را پر کنده
نظام دادرس در جمهوری اسالم ايران بر پايه شوعار تحالوق عودالت و عودالتگیویری
شکلگرفیه استه در مالدمه قانون اساس و در فصل يازدهم آن به اي موضووع اشوار شود
است و قو ی قضاييه بهعنوان يک از قوای سهگانهی کشور میئوليت خطير «تحالق بخشويدن
به عدالت» را بر عهد دارد (اصل يکصد و پنجا و ششم)ه قو قضاييه مکلوف اسوت تحالوق
دادرس عادالنه را به نحوی تضمي کند که همگان به صور

برابر از اسویالال  ،بو طرفو و

سالمت در دادرس ها بهر مند شد و وجود آن را اکیاس کننده ساير اسناد باالدسوی کوه در
دوران پس از انالالب اسالم مصوب شد اند ،همگ به تأس از قانون اساسو بور ايو مهوم
تأکيد کرد اند اما درعي کا مؤل ههای تأثيرگذار ديگری در ترسيم يک نظام دادرس عودالت
محور نالش دارند که میير کرکت بهسوی دادرس عادالنه را هموار م کنند در اي پوژوهش
از اي خطوط جهتنما بهعنوان ارکان جهتساز يادشد استه
اهميت پژوهش
توجه روزافزون به برنامه ريزی راهبردی در نهادها و سازمآنها بيشازپيش اهميوت يافیوه
است در سطوح باالتر مانند قوای سه گانه کاکميی اي مهم واجد اهميت بيشیری اسوت از
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سوی ديگر تهيه برنامههای اصالکگر ،با ذا

تحو گرايانوه میویمر در نظوامهوای قضواي

کشورها هموار موردنياز بوود اسوت در نظوام دادرسو کشوور موا نيوز ايو رويکورد در
دور های مخیلف مديريت قو قضاييه در دسیور کار قرارگرفیوه اسوته نیيجوه آنکوه الزموه
تدوي راهبرد ،اسیخراج و تعي ارکان جهتسواز بوهخصوو

در قوانون اساسو و اسوناد

تدوي راهبرد دادرس در جمهوری اسالم ايران از امور زير بناي و پايوه اسوت کوه بايود
موردتوجه قرار گيرده همي امر سياستهای اجراي را همیو م کنوده در نهايوت آنکوه در
طراک الگوی نظام دادرس و تعيي راهبردهای آن ،محور قرار دادن ارکان جهتساز قانون
اساس و اسناد باالدسی میناسب با وضعيت کنون کشور ،واجد اهميت بهنظر م رسده
ضرورت پژوهش
در سا های پس از انالالب اسالم و در ادوار مخیلف ،مديران دسیگا قضاي برنامههوا
و سازوکارهای مخیل

را برای ارتالاء نظام دادرس پيش بين و در جهت اجرای آن توال

کرد اند که در موارد بیياری موفق اما درعي کا با ناکام هاي مواجه بوود انوده م واهيم
همچون اسویالال قضواي  ،اتالوان آراء ،سورعت در رسويدگ از موارديیوت کوه همچنوان
ضرور

توجه به آنها اکیاس م شوده رفع کاسی های اي امور هموار مورد تاکيود مالوام

معظم رهبری ومديران قو قضاييه بود استه ازاي رو تدوي راهبردی دقيق ،واقعگورا و بوا
قابليت اجرا برای نظام دادرس مییلزم توجه به ارکان جهتساز نظام دادرس بوهخصوو

مالاله پژوهش  :ارکان جهتساز نظام دادرس جمهوری اسالم ايران بر اساس قانون اساس و اسناد باالدسی

باالدسی استه ارکان جهتساز مشخصشد در قوانون اساسو و اسوناد باالدسوی  ،بورای

در قانون اساس و اسناد باالدسی است بنابراي فالدان آن میير راهبورد را دچوار انحوراز
کرد و ب ترديد عدم توجه به ارکان جهتساز در اسوناد باالدسوی موجوب ناهمواهنگ در
اجرای سياستهای قضاي و تالنين م شوده
بيان مسئله
نظام دادرس اسالم يک نظام اله است اي نظام دارای مبان ممیازی اسوت کوه آن را
از ساير نظامهای کالوق میمايز م کنده ب ترديد يک از اهوداز مهوم نظوامهوای دادرسو
عالو بر ايجاد عدالت ،تضمي کالوق میلم شهروندان اسوت ايو تضومي بايود ابیودا در
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بییری مناسب از قواني و مالررا
و میضم کالوق و تکالي

سر برآورد قانون اساس مهمتري سند فرادسی اسوت

است که در عي کا  ،خوود پايوه و اسواس سواير قوواني نيوز

م باشد اما به لحاظ خصوصيت الگوي آن نبايد موانع پويواي و روزآمودی سواير قوواني
شوده همي خصيصه باعث م شود به عنوان قانون مادر در تدوي و تصويب سواير قوواني
نصب العي قرار گيرده از طرف نظام دادرسو بايود پاسوخگوی نيازهوای میغيور

و مالررا
فصلنامه علم مطالعا

جامعه بود و مهمتر آنکه قواعد کالوق کاکم بور روابو اشوخا
به دنبا ثبا

رواب کالوق ميان آنان نيز باشوده ايو پويواي و ثبوا

در عوي پويواي بايود
انیظواری اسوت کوه

بهوسيله دادرسان و در محاکم قضاي جامه عمل به خود م پوشانده
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بارزتري نماد دسیگا قضاي بهعنوان مرجع رسم تظلما
دادگا ها هییند (اصل يکصد و پنجا و نهم)ه قضاو

و شوکايا  ،دادگیویری و

و دادرس که مهمتري وظي وه قوو

قضاييه است ،بهوسيله آنها به عمل م آيده بهعبارت  ،قو ی قضواييه اگرچوه از بخوشهوای
مخیل
ص

تشکيل شد و بهموجب قانون تکاليف مینووع بور عهود ی واکودهای سویادی و
آن گذاشیهشد است ،اما دادگا ها و دادسراها مهمتري تکليف قو ی قضاييه که همان

قضای اسالم است را بر عهد دارنده در همي راسیا و در جهت نيول بوه عودالت دهدهوه
اصل مديران دسیگا در ادوار مديريت قو قضاييه اصالکا
آن بود است اما پس از انالالب اسالم با توجه بوه مالیضويا

نظام قضاي و رفع مشکال
زموان و الزاموا

موديريی

ساخیارهاي تعريف يا کذز شده برای مثا بهعنوان مهمتري تغييور بنيوادی مو تووان بوه
کذز دادسراها و تشکيل دادگا های عموم و انالالب باهدز اسالم کردن نظام دادرس ،
در سا  1373اشار کرده تمام اي اقداما

نیوانیت مشکال

موزم و فراگيوری همچوون

اطاله دادرس  ،افزايش پروند هوای وارد بوه دسویگا قضواي  ،افوزايش تعوداد زنودانيان و
مشکالت از اي قبيل را مرت ع سازد ناگزير پس از تجربوه دور ای هشوتسواله بوا اکيوای
مجدد دادسرا و تغييرات اندک در برخو سواخیارها ،نظوام دادرسو پرسوابالهی دادسوراي
تجديد شد ناگ یه نماند در هر دور مديريی آسيبها و عوامل درون و بيرون در ناکام
برنامه های اصالک مؤثر بود استه درهرصور
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نیبتهای می واو

باوجود تال های طاقتفرسا کماکان بوا

در ادوار مخیلوف ايو معضوال

بواق مانود اسوت عوالو بور ايو ،

آسيبهای جدی ديگری همچوون :عودم برخوورد سوريع و قواطع يوا فالودان اثرگوذاری و
بازدارندگ مجازا

در جرائم اقیصادی ،کي يت ناز آراء صادر از برخ دادگا هوا ،تنوز

اخالق کرفهای در بعض قضا

و کارکنان دسیگا قضاي  ،کمبوود منوابع موال و انیوان

نظامهای دادرسو و سياسوتهوای قضواي در امووری همچوون افوزايش جورائم و فالودان
اثربخش مجازا

سنی  ،منحصر به کشور نيیت وتوفيالا

کشوورها در ايو زمينوه اموری

اسیثناي استه
هدف پژوهش
هدز اي پژوهش گرد آوری و تبيي ارکان جهتساز نظام دادرس جمهووری اسوالم
ايران در قانون اساس و اسناد باالدسی با رويکرد کاربیت در برنامهريزی راهبردی در قو
قضاييه و بهر مندی دستاندرکاران دسیگا قضاي از آن استه
روش پژوهش
ازنظر رو شناس  ،اي پژوهش از نوع اکیشاف وترکيب  ،بر مبنای تحليل کم و کي
است که از رويکرد داد بنياد اسی اد شد استه
نظريهی مبناي يا داد بنياد که از میغيّرها و داد های کي

بهور مو گيورد ،يوک سلیوله
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کارآمد وههه نيز کموبيش بر مشکال

سوابق افوزود شود اسوته ناگ یوه نمانود ناکارآمودی

رويههای نظاممند است تا نظريهای مبین بر اسیالراء دربار ی پديود ای ايجواد کنوده هودز
نظريهی مبناي  ،گییر

تئوری است و نه توصيف صرز پديود ه در ايو رو  ،م واهيم،

پايههای اساس هییند و آزمون بخش مهم و الين ک آن اسوته گرچوه آزموون ،بوه معنوای
آماری آن نيیت ،بلکه هميشه فرضيّهها در مالابله با واقعيوت (داد هوا) سونجيد مو شووند
تغييرا

الزم داد م شود و باز آزمود م شوده هدز نظريوهی داد بنيواد مشوخص کوردن

شرايط است که موجب يک سلیله کُنش ،کُونش میالابول مربووط بوه پديود و پيامودهای
کاصل از آن استه نظريهی مبناي برخالز رهيافت قياسو کوه بوا نظريوهی کلو شوروع
م شود و از فرضيّهها برای آزمون تجرب سرچشمه م گيرد ،کار خود را با مشاهد شوروع
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م کند و سپس الگوها ،مضامي يا مالولههای عام را پيشبين م کنده اي بدان معنوا نيیوت
که پژوهشگران انديشههای پيش پنداشیه (م روضا ) ندارند ،بلکه به دنبا کليتها هیویند
و فرضيّهها در فرايند پژوهش شکل م گيرند

(خليل شورين

)73-74 :1389 ،ه

کُدگذاري
فصلنامه علم مطالعا

کُدها ابزارهای کوچک برای نامگذاری ،جداسازی ،ترجموه و سوازماندهو داد هوا بوه
شمار م رونده کدگذاری1نيز فرايندی کليدی در نظريهپردازی داد بنيواد اسوت کوه طو آن
داد های جمعآوریشد  ،تجزيهوتحليل شد و نامها و برچیبهاي به برخ اجوزای آنهوا
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اخیصا

م يابد که از اهميت نظری يا برجیویگ خاصو دربوار موضووع موردبررسو

برخوردارنده اسیراس و کوربي سه نوع کدگذاری باز ،محوری و انیخاب را در ايو زمينوه
پيشنهاد کرد اند )61 :1393( :که هريک سطوح مخیلف کدگذاری را نشوان مو دهنود اگرچوه
همه پژوهشگران که از نظريهپردازی داد بنياد اسی اد م کنند ،اي سه نوع کدگذاری را در
تحليل داد ها به کار نم برند

(ذوال الاری و لطي

)46 :1390 ،ه

پيشينهشناسي پژوهش
منابع قابلدسیرس عمدتاً بيانگر آن است که در کنار معدودی از مالاال
مرتب با موضوع ،بيشیر تحاليالا

علم پژوهش

مرتب و ارائه الگوها در رسالههوای دور دکیوری تحوت

عناوي نظام ککومی الگو در دانشگا عال دفاع مل تدوي شود يوا در دسوت تودوي و
ارائه است که برخ اشارات به ارکان جهتساز در نظام دادرس دارنده
آقای دکیر سعيد دهالان در رساله دور دکیری با عنوان «ارائه الگووی راهبوردی در ادار
امور نظام قضاي از طريق تدوي تجارب نظام جهاها و بر اساس گ یمان واليتفاليه و قوانون
اساس » به سؤاال

د گانه مبینو بور نظوام ککوومی الگوو و عنووان رسواله پاسو داد و

درنهايت با جمع بندی نیايج کاصله ،الگوی راهبردی تدوي و مد م هوم آن ترسيمشود
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است (دهالان)1394 ،ه
1
. Coding

در رساله دور دکیری ديگری آقای دکیر اصوغر جهوانگير بوا عنووان «الگووی موديريت
راهبردی منابع انیان قو قضاييه جهاها مطالعه موردی قضا » اي نیيجه را به دسوت آورد
که ثابت شدن اي فرضيه که الگوی مديريت راهبوردی منوابع انیوان قضوا

تحوت توأثير

مباکث مرتب با نظام دادرس اسالم و مالايیه آن با ساير نظوامهوای کالووق در بیویر
کالوق تطبيال نشان م دهد که نظام اسالم يک نظام اله است و مشروعيت قواعد کالوق
آن مبین بر اراد تشريع خداوند است و کالوق اسالم از می آيي اسالم کوه پيوامبر اکورم
(

) از طريق وک و از طرز خداوند برای بشر آورد است ،بهدستآمد اسوت و سواير

نظامهای کالوق مطرح منبعث از ذه بشر استه
نظام دادرس کام ال و روم ژرمن دو خوانواد اصول موجوود در جهوان معاصورند
بهعبار ديگر ،هيچ نظام کالوق در جهان نيیت که پوار ای از عناصور خوود را از يکو از
اي خانواد ها نگرفیه باشده بعض گمان دارند که همه نظامهای کالوق ديگر جوز بالايواي
از گذشیه نيییند که با پيشرفت تمدن در آيند کموبيش نزديک نابود خواهنود شوده لويک
اي نظر که زائيد عالد خودبرتربين است ،فرضيهای بيش نيیت و با واقعيی که مو تووان
در جهان معاصر مشاهد کرد وفق نم دهده درست است که همه کشورها تا کدی از افکار
هرب اسی اد کرد اند ،چه اينکه کار برای ک ظ اسیالال اي کشورها و تحالق بخشويدن بوه
پار ای پيشرفتهوا ضوروری جلوو کورد اسوته جهوان اسوالم ،هنود ،خواور دور ،آفريالوا
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رو های واالی اسالم است (جهانگير)1392 ،ه

بههيچوجه اي برتری را بدون قيد شرط نپذيرفیهانده بدون در نظر گرفی اي واقعيت ،هيچ
نمودار واقعبينانهای دربار نظامهای کالوق جهان معاصور نمو تووان ترسويم کورد

(ديويود و

اسپينوزی)36:1389 ،ه
در کالوق اسالم ،دولت ،خدمیگزار واقع دي است بنابراي م تووان گ وت کوه منشوأ
قدر

از جانب خداوند است و فالهای اسالم کالوق کامل و جامع برای جامعوه دلخووا

به وجود آورد اند که در آيند بر اساس دي و تمدن اسالم تشکيل خواهود شود

(عرفوان ،

)17-13 : 1387ه
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]با انالالب اسالم  ،کشور ما [ برای ايجاد يک نظام قضاي مناسب الگوهوای میعوددی
قابليت پيشنهاد و اجرا داشت ،برای نظام جديود ايوران کوه بور اسواس آرموانهوای موذهب
مطرحشد و مالبوليت يافیه بود ،قاعدتاً برای قو قضاييه نيز بايیوی مواهيی اسوالم قائول
م شده چني طرک مییلزم ايجاد تغييرا
و قضا

گییرد در کليه شئون قو قضاييه بوده کارکنان

بايیی با معيارهای جديد تطبيق داد م شدند و صالکيت آنها اکراز م گرديد و

فصلنامه علم مطالعا

روند دادرس و مراکل مخیلف آن دگرگون م شده قواني به تغييرا

گییرد و دگرگوون

کل نياز داشیند و نهايیاً اسیالال قو قضاييه از طريق وابییگ هيرمییاليم آن به قو مجريه
بايیی تضمي م شد

(زرين

)144:1388 ،ه
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بعد از انالالب اسالم  ،1357پيشنويس قانون اساس تهيه و میعاقب آن توس مجلس
خبرگان بازنگری شد و در  10و  11فروردي  30( 1358و  31موارس  )1979بوا اکثريوت
 98 /2درصد در همهپرس مل مورد تصويب قرار گرفته اصالکا

بعدی د سا بعد ،از

طريق همهپرس در  1368مورد تائيد قورار گرفوته بوهطوورکل قوانون اساسو جمهووری
اسالم ايران که دارای  177اصل است و مشخص شد  ،سيیویم کالووق بايود بور اسواس
اسالم باشده اصل چهارم قانون اساس مالررداشیه کليه قواني و مالوررا

درزمينوهی مودن ،

کي ری ،مال  ،اقیصادی ،اداری ،فرهنگ  ،نظام  ،سياس و هير بايود در بور اسواس اصوو
اسالم قرارگرفیه باشده اي اصل بهطورکل در مورد تموام موواد قوانون اساسو بوه کليوه
ديگر اعما مو شوود و فالهوای شوورای نگهبوان در ايو موورد تصوميم

قواني و مالررا

م گيرنده اصل ت کيک قوا و اسیالال قو قضاييه مورد تأکيد قانون اساس است به هموي
مناسبت قانون اساس جمهوری اسالم ايران عالو بر اينکه فصل يازدهم را به قو قضاييه
اخیصا

داد  ،بعض از اصو ديگر را هم در رابطه با اي قو وضع کرد اسوته در رأس

قو قضاي شخصيی را پيشبين نمود که به مد

 5سا از جانب مالام رهبری بوا اکوراز

شراي اجیهاد و عدالت و آگاه به امور قضا منصوب م شود و میئوليت ادار اي قوو را
عهد دار است

(مدن

)242:1388 ،ه

اسناد باالدسی بهعنوان يک از منابع و مییندا
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تأکيد کنند بور قوانون اساسو کشوور

است که برای نمونه م توان به سياستهای کل قضواي کشوور کوه در مجموع تشوخيص

مصلحت نظام تصويبشد و به تأييد مالام معظوم رهبوری رسويد اسوت اشوار کورد ايو
سياستها که طو ناموه شومار  1381/7/29 -3683/1دفیور رهبوری بوه قوو قضوائيه نيوز
ابالغشد است در  17بند سياستهای کل قضاي نظام جمهووری اسوالم ايوران را بيوان
اولي بند از سياستهای مزبور اشار به (اصوالح سواخیار نظوام قضواي کشوور در جهوت
تضمي عدالت و تأمي کالوق فردی و اجیماع همرا بوا سورعت و دقوت بوا اهیموام بوه
1

سياستهای مذکور دربندهای بعدی) دارده
مفاهيم و مباني نظری پژوهش
قانون اساسي و ويژگيهاي آن

قانون اساس سوندی اسوت کوه بويش از سواير اسوناد نيازمنود مشوروعيت اسوته ايو
مشروعيت از طريق تحميل نيت بنيان گذاران که در صدها سا پيش زندگ م کرد اند ،بر
کیان که امروز زندگ م کنند کاصل نم شوده ازاي رو عد ای معیالد هییند کوه واژگوان
قانون اساس بايد در پرتو معان امروزی آنها و برای کل معضال

امروز ت یوير شووند توا

قانون اساس نزد نیل کاضر مشروعيت يابد (کانوی)102:2008 ،ه
قانون اساس دارای اصطالکات کل تر ،مبهمتر و عامتر از قواني عوادی اسوت چنوي
ويژگ منحصربهفردی به داليل زير است :الف :قانون اساس توافق يک ملت در خصوو
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م کند تا نظام تالنين  ،قضاي و اجراي کشور در راسیای تحالق اي سياستها گام بردارند

چارچوبها و هنجارهای کوالن و بنيوادي ادار ی کشوور و جامعوه در شوئون مخیلوف آن
استه در بیياری از موارد اصطالکا

مبهم و کل در قانون اساس عمدی و آگاهانه بوود

تا جای ت یير برای نیل های آيند باز بماند و رضايت همهی طرزهوا کاصول شوود ب:
قانون اساس قانون ماندگار است به اي معنا که میير کرکت جامعه در ط چندي نیول
را پيشبين م کند

(مارمور)142:2005 ،

بنابراي  ،بايد آمادگ تطبيق با شراي می او

را داشیه

باشد ج :بازنگری در قانون اساس بیيار دشوارتر است و به هموي جهوت بايود انعطواز
ت یيری بيشیری داشیه باشد تا بیواند نياز دوران پس از تصويب را هم برآورد سوازده ايو
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امر در قواني اساس کشورهای مخیلوف مشوهود اسوته کشوورهاي کوه شويو ی بوازبين
راکتتری را پيشبين کرد اند ،بيشیر به می گراي ماليد هیینده برای مثوا  ،کشوور آلموان
می قانون اساس را در جايگا باالتری از نيت بنيانگذاران قرار م دهود زيورا بوازبين در
قانون اساس آن بهصور

ساد تری پيشبين شد استه برای نمونه ،از سوا  1949توا بوه

امروز اي قانون بيش از  54بار اصالح شد استه در برابر آن ،در اياال میحد می گراي و
فصلنامه علم مطالعا

اسی اد از شيو های مکانيک کمیر موردتوجه است و ديد مو شوود کوه قوانون اساسو از
 1787تاکنون تنها  26اصالکيه داشیه است که اگر  10اصالکيهی او را يوک سوند و يوک
اصالکيه محیوب کنيم ،م توان آن را به  16اصالکيه تالليل داد (آرشواکيان)1327-1328 :2013 ،ه
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درمجموع قانون اساس به کمک ساير اسناد باالدسی و قواني عادی بهعنوان تیوهيلکننود
اصالکا

مییمر در نظامهای دادرس محیوب م شوده

رويکردهاي قانون اساسي و اسناد باالدستي در حوزه نظام حقوقي دادرسي
قانون اساس جمهوری اسالم ايران بهعنوان موادر قوواني  ،فصول يوازدهم را بوه قوو
قضاييه اخیصا

داد است اصو  156تا  174جايگا  ،میئوليتهوا ،تکواليف و انیظوارا

خود از دسیگا قضاي را در بخشهای مخیلف ازجمله اسیالال دسویگا قضواي  ،رياسوت
قو قضاييه و شراي و نحو انیخاب آن ،کليا

شراي جذب و انیالا قضا  ،ديوان عوال

کشور ،دادسیان کل کشور سازمان بازرس کل کشوور ،ديووان عودالت اداری ،دادگوا هوا و
دادسراها ،وزار

دادگییری ،پيشگيری از وقوع جرم ،برشمرد استه

اسناد باالدسی موردمطالعه در اي پژوهش بيشیري ارتباط را با موضوع نظوام دادرسو
دارد ازجمله :جايگا قو قضائيه در افق چشمانداز جمهوری اسالم ايوران در سوا 1404
هجووری شمی و  -سياسووتهووای کل و قضوواي
سياستهای کل قضاي پنجساله

(اباله

از سوی مالام معظم رهبری  -)1388/9/2سياستهوای کلو

برنامووهی ششووم توسووعه امووور کالوووق و قضوواي
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(اباله و

(اباله و

سياستهای کل نظام برای ک ظ شأن و اسیالال قضا
تشخيص مصلحت نظامه

از سوووی مالووام معظووم رهبووری -)81/7/28
از سوووی مالووام معظووم رهبووری -) 94/4
مصوبه مورخ  1384/7/12مجموع

ارکان جهتساز قانون اساسي و اسناد باالدستي در حوزه نظام حقوقي دادرسي
ارکان جهتساز مجموعوهی ارز هوا ،بايیویههوا ،نوواه  ،توصويههوا ،چوارچوبهوا،
جهتگيریها و چشماندازی است که رعايت آنها در کوز نظام دادرس در اصوو قوانون
آن پرداخیهشد است (اعم از آنکه به صور

قانون عادی شرح و بی آنها آمد باشد و يوا

نص صريح اصو آنها را برشمرد باشد) و ازلحاظ ادراک  ،شناخی و کرکی هدايتکنند
برنامه ريزان راهبردی و میصديان امر قضا باشده در مرتبه بعد اسناد باالدسوی کوه بوهنووع
زمان هییند نيز ارز ها ،اصو و چشمانودازی را

تکمله قانون اساس بر اساس مالیضيا

معرف يا با بيان روزآمودتر ارائوه کورد انود کوه در سوه محوور دکیوري  ،هودزگوذاری و
سياستگذاری در جدو مربوطه اسیخراج و گردآوریشد استه
دکترين :واژ دکیري 1از واژ التي دکیرينوا 2بوه معوان مکیوب ،آيوي  ،اصوو عاليود ،
سياست ،آموز و نظريه آمود اسوت

(سووري

)458:1372 ،ه دکیوري يوا آئوي در اصوطالح بوه

مجموعه اصو و عالايد دين يا علم يا فاله که منیوب به يک از دانشمندان و يا مکیب
خاص است ،اطالق م شوده از خصوصيا

دکیري اي اسوت کوه اصوو و عالايود آن بوا

عمل توأم است و کالايق نظری محض نيیته بههمي جهت م گويند فورق بوي دانوش و
دکیري اي است که دانش ،مشاهد و تبيي و ت یير م کنود و دکیوري ککوم مو کنود و
دسیور م دهد و بهکار م بندد

(برگ نيی

و سجادی)10:1370،ه اصو و قواعدی که در هور يوک

از شاخهها ی علوم و يا در ميان پيروان يک آيي مورد تصوديق و اعیالواد باشود
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اساس تصريحشد و يا در مالدمهی قانون اساس بهعنوان مبان و چارچوبهای قوانون بوه

(آقوا بخشو و

همکاران )195:1383 ،ه
دکیري نظام کالوق دادرس مجموعهای ازعالايد و آموز هاي است که از شرع مالودس
اسالم واصو میلم اخالق بشری نشئت گرفیه است و سياستگذاران و موديران دسویگا
قضاي به کمک آن نظام کالوق دادرس را شکل م دهنده

1
. Doctrine
2
. Doctrina
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هدفگذاري :عبار

است از بيان مورد انیظار (شامل کار مشخص و قابلانوداز گيوری)

در محدود زمان خا

و با هزينهای معي  ،منظور از هدزگذاری ،ت کيک مأموريتها يوا

اهداز دوربرد به اهداز کم و کي

کوتا مد

است که برای يک واکد و سرانجام يوک

فرد شاهل قابلاجرا باشد (رضائيان)112:1384 ،ه
سياستگذاري :سياست گذاری در امور کشورداری عبوار
فصلنامه علم مطالعا
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ارائهی ضواب و موازين که در آن مالیضيا
تأمي شود

(هاشم

اسوت از تعيوي  ،تودوي و

کلو دولوت اعموا و مصوالح جمعو ملوت

)49 :1366 ،ه مالصود از سياستگذاری رهنمودها ،رو ها ،رويهها ،مالررا

و شيو هاي از مديريت خا

است کوه بورای کمايوت و تالويوت کارهوا در نظور گرفیوه

م شود تا سازمان بیواند به هدزهای تعيي شد دست يابده سياستها ابوزاری هیویند کوه
بهوسيله آنها اسیراتژی به اجرا درم آيد (ديويد)433:1382 ،ه
کدگذاري ها
در بخش اصل تجزيه و تحليل داد ها  ،میغيرهای ارکان جهتسواز نظوام دادرسو در
قانون اساس با اسی اد از نرمافزار مکس کيو دی ای ،شناساي و اسیخراج شدنده

شکل شماره ( )1کد گذاري ارکان جهتساز نظام دادرسي در قانون اساسي با استفاده از نرمافزار
مکس کيو دي اي

کد گذاری ارکان جهتساز نظام دادرس در اسناد باالدسی با اسی اد از نرمافزار مکوس
کيو دی ای

مکس کيو دي اي

نتيجهگيری و پيشنهادها
پس از کد گذاری باز و انیخاب و اسیخراج م اهيم و مالوله ها از آن بوه شورح آتو بوه
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شکل شماره  2کد گذاري ارکان جهتساز نظام دادرسي در اسناد باالدستي با استفاده از نرمافزار

تحليل نیايج به دست آمد در دو بخش مجزای قانون اساسو و اسوناد باالدسوی پرداخیوه
م شوده نیايج کاصله ازآن بيانگر محوريت دادرس عادالنه م باشد که اسیالال قضواي و
سرعت و دقت در رسيدگ ها و اتالان آراء به عنوان عوامل تاثير گوذار در آن موورد تاکيود
قرار گرفیه استه
تحليل ارکان جهتساز نظام دادرسي در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
قانون اساس عالو بر سرفصل اخیصاص در مالدمه تحت عنووان قضواء و توضويح در
اي خصو

 ،بر ايجاد سيییم قضائ بر پايه عد اسوالم و میشوکل از قضوا

عواد و
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آشنا به ضواب دقيق دين تأکيد نمود استه مهمتر آنکه يک از فصو چهارد گانوه خوود
(فصل يازدهم) را به قو قضاييه اخیصا

داد استه

به منظور پيمودن فرا يند نظر يه مبناي با اسی اد از نرم افزار مکس کيو دی ای پوس
از کدگذار ی باز ،کدگذار ی محوری و کدگذار ی انیخاب  ،گزار هوای مینو  ،م واهي م
اوليه ،م اهيم اصل و مالوله ها اکصا شدند که نیايج به شرح آت به دست آمود  ،کوه
فصلنامه علم مطالعا

جدو شمار ( ) 1برآيند کل ارکان جهت ساز در قوانون اساسو جمهووری اسوالم
ايران استه
جدول شماره  :1ارکان جهتساز نظام جمهوري اسالمي ايران بر اساس قانون اساسي
کد گذاری قانون اساسي

اصلي

دکیري

سيییم قضائ بر پايه عد اسالم

مديريت راهبردی دفاع مل  ،سا چهارم ،شمار  ،15پاييز 1399

مقوله

مفهوم

گزاره متني

مفهوم اوليه

در مالدمه قانون اساس تحت عنوان (قضا در قانون اساس ) در خصوو
قضا آمد است :میئله قضا در رابطه با پاسداری از کالوق موردم در خو
قو قضاييه میشکل
از قضا

عاد و

آشنا به ضواب دقيق
دين

کرکت اسالم  ،به منظور پيشگيری از انحرافوا

اسالم امری است کيات  ،ازاي رو ايجاد سيیویم قضوائ بور پايوه عود
اسووالم و میشووکل از قضووا

عوواد و آشوونا بووه ضووواب دقي وق دين و ،

پيشبين شد است  ،اي نظام به دليل کیاسيت بنيادی و دقت در مکیبو
بودن آن الزم است بهدوراز هر نوع رابطه و مناسبا

ناسوالم باشوده (و اذا

ککمیم بي الناس ان تحکموا بالعد )(مالدمه قانون اساس )

دکیري

همهجانبه افراد

تأمي کالوق

ايجاد امنيت قضائ
عادالنه برای همه و
تیاوی عموم در
برابر قانون

تأمي کالوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيوت قضوائ عادالنوه
برای همه و تیاوی عموم در برابر قانونه (بنود چهواردهم از اصول سووم
قانون اساس )

دکیري

اسیالال قوا

قوای کاکم در جمهوری اسالم ايران عبار اند از :قو مالننه ،قو مجريه
اصل ت کيک و

و قو قضائيه که زير نظر واليت مطلاله امر وامامت امت بور طبوق اصوو

اسیالال قوا

آيند اي قانون اعما م گردنده ايو قووا میویالل از يکديگرنوده (اصول
پنجا و ه یم)
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موضوع در درون اموت

کد گذاری قانون اساسي

مقوله

مفهوم
اصلي

گزاره متني

مفهوم اوليه

دکیري

میئو تحالق بخشيدن به عدالت

میئو تحالوق بخشوند بوه عودالت و عهود دار وظوايف زيور اسوت- 1 :
رسيدگ و صدور ککم در مورد تظلما  ،تعديا  ،شکايا  ،کلوفصول
قو قضاييه میئو

دعاوی و رفع خصووما

تحالق بخشيدن به

امور کیبيه که قانون معي م کنده  - 2اکيای کالووق عاموه و گیویر

عدالت

و اخوذ تصوميم و اقودام الزم در آن قیومت از

عد و آزادیهای مشوروعه  - 3نظوار
کشووف جوورم و تعاليووب مجووازا
مالررا

بور کیو اجورای قوواني ه - 4

و تعزيوور مجوورمي و اجوورای کوودود و

مدون جزاي اسالمه  - 5اقدام مناسب بورای پيشوگيری از وقووع

جرم و اصالح مجرمي ه (اصل يکصد و پنجا و ششم)
قو قضاييه قو ای است مییالل که پشویيبان کالووق فوردی و اجیمواع و
میئو تحالوق بخشوند بوه عودالت و عهود دار وظوايف زيور اسوت- 1 :

هدز

اکيای کالوق عامه

رسيدگ و صدور ککم در مورد تظلما  ،تعديا  ،شکايا  ،کلوفصول
قو قضاييه میئو
اکيای کالوق عامه

دعاوی و رفع خصووما

و اخوذ تصوميم و اقودام الزم در آن قیومت از

امور کیبيه که قانون معي م کنده  - 2اکيای کالووق عاموه و گیویر
عد و آزادیهای مشوروعه  - 3نظوار
کشووف جوورم و تعاليووب مجووازا
مالررا

بور کیو اجورای قوواني ه - 4

و تعزيوور مجوورمي و اجوورای کوودود و

مدون جزاي اسالمه  - 5اقدام مناسب بورای پيشوگيری از وقووع

جرم و اصالح مجرمي ه (اصل يکصد و پنجا و ششم)

مالاله پژوهش  :ارکان جهتساز نظام دادرس جمهوری اسالم ايران بر اساس قانون اساس و اسناد باالدسی

قو قضاييه قو ای است مییالل که پشویيبان کالووق فوردی و اجیمواع و

قو قضاييه قو ای است مییالل که پشویيبان کالووق فوردی و اجیمواع و
میئو تحالوق بخشوند بوه عودالت و عهود دار وظوايف زيور اسوت- 1 :
رسيدگ و صدور ککم در مورد تظلما  ،تعديا  ،شکايا  ،کلوفصول

عد

هدز

گییر

قو قضاييه میئو
گییر

عد

دعاوی و رفع خصووما

و اخوذ تصوميم و اقودام الزم در آن قیومت از

امور کیبيه که قانون معي م کنده  - 2اکيای کالووق عاموه و گیویر
عد و آزادیهای مشوروعه  - 3نظوار
کشووف جوورم و تعاليووب مجووازا
مالررا

بور کیو اجورای قوواني ه - 4

و تعزيوور مجوورمي و اجوورای کوودود و

مدون جزاي اسالمه  - 5اقدام مناسب بورای پيشوگيری از وقووع

جرم و اصالح مجرمي ه (اصل يکصد و پنجا و ششم)
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کد گذاری قانون اساسي

مقوله

مفهوم
اصلي

گزاره متني

مفهوم اوليه

قو قضاييه قو ای است مییالل که پشویيبان کالووق فوردی و اجیمواع و
میئو تحالوق بخشوند بوه عودالت و عهود دار وظوايف زيور اسوت- 1 :

گییر

رسيدگ و صدور ککم در مورد تظلما  ،تعديا  ،شکايا  ،کلوفصول

فصلنامه علم مطالعا

هدز

آزادیهای مشروع

قو قضاييه تضومي

دعاوی و رفع خصووما

کننووود گیووویر

امور کیبيه که قانون معي م کنده  - 2اکيای کالووق عاموه و گیویر

آزادیهای مشروع

عد و آزادیهای مشوروعه  - 3نظوار
کشووف جوورم و تعاليووب مجووازا

بور کیو اجورای قوواني ه - 4

و تعزيوور مجوورمي و اجوورای کوودود و

مدون جزاي اسالمه  - 5اقدام مناسب بورای پيشوگيری از وقووع

جرم و اصالح مجرمي ه (اصل يکصد و پنجا و ششم)

هدز

تظلما

شکايا

و

مرجع رسم

سياست

بدون دسیور قضاي

منع بازداشت و دسیگيری
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مالررا
قو قضواييه مرجوع
رسووم تظلمووا

و

شکايا

 -مرجع رسم تظلما

و شکايا  ،دادگییری استه تشکيل دادگا ها و

تعيي صالکيت آنها منوط بهککم قانون استه (اصول يکصود و پنجوا و
نه)
هيچ کس را نم توان دسیگير کرد مگر بهککم و ترتيب کوه قوانون معوي
م کنده در صور

بازداشت ،موضوع اتهام بايد با ذکور داليول بالفاصوله

لووزوم ت هوويم اتهووام

کیباً به میهم ابالغ و ت هويم شوود و کوداکثر ظورز مود

کیب با ذکر داليل

ساعت پرونود مالودمات بوه مراجوع صوالحه قضوائ ارسوا و مالودما

بيیوتوچهوار

محاکمه ،در اسرع وقت فراهم شووده میخلوف از ايو اصول طبوق قوانون
مجازا

م شوده (اصل س و دوم قانون اساس )

سياست

رسيدگ قضاي

رسوويدگ و صوودور

قو قضاييه قو ای است مییالل که پشویيبان کالووق فوردی و اجیمواع و

ککوووم در موووورد

میئو تحالوق بخشوند بوه عودالت و عهود دار وظوايف زيور اسوت- 1 :

تظلمووا  ،تعووديا ،

رسيدگ و صدور ککم در مورد تظلما  ،تعديا  ،شکايا  ،کلوفصول

شکايا  ،کلوفصل

دعاوی و رفع خصووما

و اخوذ تصوميم و اقودام الزم در آن قیومت از

دعوووواوی و رفووووع

امور کیبيه که قانون معي م کنده  - 2اکيای کالووق عاموه و گیویر

خصوووما

و اخووذ

تصميم و اقدام الزم
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و اخوذ تصوميم و اقودام الزم در آن قیومت از

عد و آزادیهای مشوروعه  - 3نظوار
کشووف جوورم و تعاليووب مجووازا

بور کیو اجورای قوواني ه - 4

و تعزيوور مجوورمي و اجوورای کوودود و

مدون جزاي اسالمه  - 5اقدام مناسب بورای پيشوگيری از وقووع

در آن قیوووومت از

مالررا

امور کیبيه

جرم و اصالح مجرمي ه (اصل يکصد و پنجا و ششم)

کد گذاری قانون اساسي

مقوله

مفهوم
اصلي

گزاره متني

مفهوم اوليه

نظار

میئو تحالوق بخشوند بوه عودالت و عهود دار وظوايف زيور اسوت- 1 :
رسيدگ و صدور ککم در مورد تظلما  ،تعديا  ،شکايا  ،کلوفصول

سياست

بر کی اجرای قواني

قووو قضوواييه نوواظر
کی اجرای قواني

دعاوی و رفع خصووما

و اخوذ تصوميم و اقودام الزم در آن قیومت از

امور کیبيه که قانون معي م کنده  - 2اکيای کالووق عاموه و گیویر
عد و آزادیهای مشوروعه  - 3نظوار
کشووف جوورم و تعاليووب مجووازا
مالررا

بور کیو اجورای قوواني ه - 4

و تعزيوور مجوورمي و اجوورای کوودود و

مدون جزاي اسالمه  - 5اقدام مناسب بورای پيشوگيری از وقووع

جرم و اصالح مجرمي ه (اصل يکصد و پنجا و ششم)
قو قضاييه قو ای است مییالل که پشویيبان کالووق فوردی و اجیمواع و

سياست

کشف جرم و تعاليب مجازا

سياست

پيشگيری از وقوع جرم و اصالح مجرمي

میئو تحالوق بخشوند بوه عودالت و عهود دار وظوايف زيور اسوت- 1 :
رسيدگ و صدور ککم در مورد تظلما  ،تعديا  ،شکايا  ،کلوفصول
قو قضاييه میوئو

دعاوی و رفع خصووما

کشووووف جوووورم و

امور کیبيه که قانون معي م کنده  - 2اکيای کالووق عاموه و گیویر

تعاليب مجازا

و اخوذ تصوميم و اقودام الزم در آن قیومت از

عد و آزادیهای مشوروعه  - 3نظوار
کشووف جوورم و تعاليووب مجووازا
مالررا

بور کیو اجورای قوواني ه - 4

و تعزيوور مجوورمي و اجوورای کوودود و

مدون جزاي اسالمه  - 5اقدام مناسب بورای پيشوگيری از وقووع

جرم و اصالح مجرمي ه (اصل يکصد و پنجا و ششم)

مالاله پژوهش  :ارکان جهتساز نظام دادرس جمهوری اسالم ايران بر اساس قانون اساس و اسناد باالدسی

قو قضاييه قو ای است مییالل که پشویيبان کالووق فوردی و اجیمواع و

قو قضاييه قو ای است مییالل که پشویيبان کالووق فوردی و اجیمواع و
میئو تحالوق بخشوند بوه عودالت و عهود دار وظوايف زيور اسوت- 1 :
قو قضاييه میوئو
پيشووگيری از وقوووع
جووورم و اصوووالح
مجرمي

رسيدگ و صدور ککم در مورد تظلما  ،تعديا  ،شکايا  ،کلوفصول
دعاوی و رفع خصووما

و اخوذ تصوميم و اقودام الزم در آن قیومت از

امور کیبيه که قانون معي م کنده  - 2اکيای کالووق عاموه و گیویر
عد و آزادیهای مشوروعه  - 3نظوار
کشووف جوورم و تعاليووب مجووازا
مالررا

بور کیو اجورای قوواني ه - 4

و تعزيوور مجوورمي و اجوورای کوودود و

مدون جزاي اسالمه  - 5اقدام مناسب بورای پيشوگيری از وقووع

جرم و اصالح مجرمي ه (اصل يکصد و پنجا و ششم)
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کد گذاری قانون اساسي

مقوله

مفهوم
اصلي

مفهوم اوليه

منووووع ان صووووا ،

سياست

مصونيت قاض

جابجووواي و تغيووور
بدون

سمت قضا

فصلنامه علم مطالعا

محاکمووه و ثبوووو
جرم يا تخلف

سياست

مجازا

اصل قانون

بودن جرم و
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سياست

قانون يا منابع معیبر فاله

سياست

محاکما

اصل علن بودن
صدور اککام بر اساس

برگزاری محاکموا
به صور

علن بوا

کضور افراد
رسيدگ به دعووا و
صدور ککوم مینو
بر قوانون يوا منوابع
معیبر فاله

گزاره متني
قاض را نم توان از مالام که شاهل آن است بدون محاکمه و ثبو جورم يوا
تخل

که موجب ان صا است بهطور موقت يا دائوم من صول کورد يوا بودون

رضای او محل خدمت يا سمیش را تغيير داد مگر به اقیضای مصلحت جامعوه
با تصميم رئيس قو قضاييه پس از مشور بوا رئويس ديووان عوال کشوور و
دادسیان کله ناللوانیالا دور ای قضا بر طبق ضواب کل کوه قوانون تعيوي
م کند صور م گيرده (اصل يکصد و شصت و چهارم)
محاکما  ،علن انجام م شود و کضور افراد بالمانع است مگر آنکوه بوه
تشخيص دادگا  ،علن بودن آن مناف ع ت عموم يا نظم عموم باشود
يا در دعاوی خصوص طرفي دعوا تالاضا کنند که محاکمه علنو نباشوده
(اصل يکصد و شصت و پنجم)
قاض موظف است کوشش کند ککم هر دعوا را در قواني مدونه بيابد و
اگر نيابد با اسیناد به منابع معیبر اسالم يا فیاوای معیبور ،ککوم قضويه را
صادر نمايد و نم تواند به بهانه سکو

يا نالوص يوا اجموا يوا تعوار

قواني مدونه از رسيدگ بوه دعووا و صودور ککوم امینواع ورزده (اصول
يکصد و شصت و ه یم)

اصل قوانون بوودن

هيچ فعل يا ترک فعل به اسیناد قانون که بعدازآن وضعشد است جورم

جرم و مجازا

محیوب نم شوده (اصل يکصد و شصت و نهم)

سياست

تشکيل دادگاههای تخصص

برای رسيدگ به جرائم مربوط به وظايف خا

نظام يا انیظام اعضاء

ارتش ،ژاندارمری ،شهربان و سوپا پاسوداران انالوالب اسوالم  ،محواکم
تشکيل دادگاههوای

نظام مطابق قانون تشکيل م شود ،ول به جرائم عموم آنان يا جرائم

نظام

که در مالام ضاب دادگییری مرتکب شوند در محاکم عمووم رسويدگ
م شوده دادسیان و دادگا های نظام  ،بخشو از قوو قضواييه کشوور و
مشمو اصو مربوط به اي قو هیینده (اصل يکصد و ه یاد و دوم)

نظار

سياست

امور

بر کی جريان

306

نظوووار

برکیووو

بر اساس کق نظار

قو قضاييه نیبت به کی جريوان اموور و اجورای

جريووووان امووووور و

صحيح قواني در دسیگا های اداری سازمان به نام «سازمان بازرس کول

اجووورای صوووحيح

کشور» زير نظر رئيس قو قضاييه تشوکيل مو شوود کودود اخیيوارا

و

قوووووووووووواني در

وظايف اي سازمان را قوانون تعيوي مو کنوده (اصول يکصود و ه یوادو

دسیگا های اداری

چهارم)

ارکان جهتساز نظام جمهوري اسالمي ايران بر اساس قانون اساسي
همچنانکه در جدو شمار  1به ت صيل نیايج کاصل از کدگذاری باز ،کدگذاری محووری و
کدگذاری انیخاب  ،مطرح شد ،ارکان جهتساز نظام جمهوری اسوالم ايوران بور اسواس قوانون

شکل شماره ( )3ارکان جهتساز نظام جمهوري اسالمي ايران بر اساس قانون اساسي

مالاله پژوهش  :ارکان جهتساز نظام دادرس جمهوری اسالم ايران بر اساس قانون اساس و اسناد باالدسی
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بررس می قانون اساس و نيز می مذاکرا

خبرگوان قوانون اساسو بوهعنووان اسوناد

مرتب نشان م دهد در اي سند ،مییاليماً بوه عبوار
عبارا

«نظوام دادرسو » اشوار نشود ولو

و واژ های مرتب با آن شامل م هوم قضا ( 5مرتبه) ،قضواي ( 11مرتبوه) ،محکموه

( 12مرتبه) و کالوق ( 7مرتبه) اشار شد استه
از منظر اي سند ،قو قضاييه قو ای مییالل است که پشیيبان کالوق فردی و اجیماع و
فصلنامه علم مطالعا

میئو تحالق بخشيدن به عدالت است تصريح به اي وظي ه خطير ب نياز از ت یوير اسوته
لک م اهيم مییخرجِ از قانون اساس در مالوله دکیري  ،م اهيم از قبيل سيییم قضائ بور
پايه عد اسالم  ،تأمي کالوق همهجانبه افراد ،اسیالال قوا ،اعما قوو قضوائيه بوهوسويله
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دادگا های دادگییری ،ادار قو قضاييه زير نظر رهبری ،اسیالال قو قضاييه ،میئو تحالق
بخشيدن به عدالت ،پشیيبان کالوق فردی و اجیماع را در بر دارده
در مالوله اهداز نيز م اهيم مووردنظر قوانون اساسو عبوار
گییر

عد  ،گییر

تظلما

و شکايا  ،برشمرد استه

از اکيوای کالووق عاموه،

آزادیهای مشروع است و قو قضاييه را تنها مرجع رسوم مرجوع

سياستهای مدنظر قانون اساس با اشار به منع بازداشت و دسیگيری بدون دسیور قضواي ،
اصل قانون بودن جرم ،اصول علنو بوودن محاکموا  ،رسويدگ علنو بوه جورائم سياسو و
مطبوعات با کضور هيئت منص ه ،صدور اککوام میویند و میوید  ،جبوران خیوار ناشو از
تالصير قضا  ،بر رعايت کالوق شهروندی تأکيد کرد اسوته همچنوي رسويدگ بوه تظلموا
مأموري دولی  ،بررس داراي مالاما نظام اسالم  ،نظار بر کیو اجورای قوواني  ،تشوکيل
دادگا های تخصص  ،کشف جرم و تعاليب مجازا  ،تعزير مجرمي و اجرای کدود ،پيشوگيری
از وقوع جرم و اصالح مجرمي  ،نظار بر اجرای صحيح قواني در محاکم ،نظوار بور کیو
جريان امور ،سياستهاي است که قو قضاييه برای اجورای آن نيواز بوه سواز وکوار میناسوب و
تشکيال

و سازمانده دارد که بر اساس قواني عادی تعريفشد استه

بر اساس قانون اساس  ،قاض دارای مصونيت است ،قاض بايد واجد شوراي اسوالم
باشد و صدور اککام بر اساس قانون يا منابع معیبر فاله ضروری است و قضا
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تصويبنامهها و آيي نامههای دولی خالز اسالم و قانون منع شد انده

از اجرای

تحليل ارکان جهتساز نظام دادرسي در اسناد باالدستي
اسناد باالدسی مورد مطالعه عبارتند از :جايگا قو قضائيه در افق چشمانداز جمهووری
اسالم ايران در سا  1404هجری شمی  ،سياستهوای کلو نظوام بورای ک وظ شوأن و
مالام معظم رهبری که پس از اسیخراج م اهيم و مالولهها و بهمنظور پيمودن مراکول فراينود
نظريه مبناي با اسی اد از نرمافوزار مکوس کيوو دیای پوس از کدگوذاری بواز ،کدگوذاری
محوری و کدگذاری انیخاب

در سه محور دکیري  ،اهداز و سياسوتهوا نیوايج بوه شورح

جدو (شمار  )1آمد استه
همانگونوه کوه انیظوار مو رود اسوناد باالدسوی برآينود ت صويل و تکميلو از قوانون
اساس اند ،بنابراي با ورود به جزئيا

دربردارند سياستهای نیوبیاً مشوروح و اهوداز و

دکیري با قرائی تاز تر و روزآمدتر از قانون اساس هیینده
در اي اسناد ضم ک ظ اصو و قواعد کل قانون اساس  ،با در نظر گرفی اقیضوائا
و شراي کشور و نظام کالوق و قضاي بر مواردی تأکيد و درواقع تکرار گرديود اسوت و
در بيشیر موارد با اسینباط از قانون اساس تکاليف و ارز های تاز ای ارائه شد استه
در مالوله دکیري بر م اهيم عودالت گیویری ،اسویالال قضواي  ،اقیودار ،تحوو گرايو ،
کارآمدی ،الگوي قضای اسالم تأکيد شد استه
مالوله اهداز اسناد باالدسی  ،نظام قضاي را هدزدار ،برنامه محور ،سالم و مؤثر ،نواظر
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اسیالال قضا

(مجمع تشخيص مصلحت نظام) سياستهای کل قضاي اباله از سووی

کاضر ،آگا و کارآمد ،پاسدار کالوق جامعه ،در دسیرس و مورد اعیماد همه افوراد جامعوه،
پشیيبان پيشرفت مل  ،برخووردار از موديريت جهوادی ،سورآمد در نگهداشوت و اعویالی
سرمايه انیان  ،فعا در پيشگيری از وقوع جرم ،کاهش دعاوی کالووق  ،کواهش جمعيوت
کي ری زندان معرف و انیظارا

از نظام کالوق دادرس را برشمرد استه

سياست گذاریهای اسناد باالدسی به اقیضای ماهيت اسناد ت صيل تر است که به اموور
قضاي و اداری تالیيمبندی م شود و فال بوه اموور قضواي آن اشوار مو شوود :اصوالح
ساخیار نظام قضاي  ،نظاممند کردن اسی اد از بيّنه در دادگا ها ،تعدد قضا  ،کاسی مراکل
دادرس  ،يکیانسازی آيي دادرس  ،اسی اد از داوری و ککميت ،تعيي ضوواب اسوالم
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مناسب برای کليه امور قضاي  ،تناليح قواني قضاي  ،گییر

نظام معاضد  ،ارتالاء منزلوت

و اسیالال قضا  ،تشکيل دادگا های تخصص  ،اتخاذ تدابير الزم در کبس زدايو  ،تالريوب
آراء و اککام قضاي  ،اسیالال قضا

در رسيدگ به پروند هوا ،تصوميمگيوری بوهصوور

مییند و میید  ،رعايت شأن و منزلت قضا  ،اي سياستها در اسناد ديگر ازجمله برخ
برنامههای توسعه اخیصاص تنظيم از سوی قو قضاييه نيز تکرار شد استه
فصلنامه علم مطالعا

پيشنهاد
با توجه به نیايج کاصل از بررس و تحليل قانون اساس و اسناد باال دسی با اسی اد از
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نظريه مبناي و اشباع هدفمند به نظر م رسد کووز نظوام دادرسو از اهوداز اوليوه خوود
فاصله گرفیه استه روسای قو قضاييه و مديران راهبردی قبول از هرگونوه برناموهريوزی و
اقدام ،به ابعاد ،مؤل ه ها و شاخص هوای قوانون اساسو و اسوناد باالدسوی در محورهوای
دکیري  ،سياستها و اهداز مراجعه کرد و بر آن اساس به سازمانده  ،هماهنگ  ،هدايت
و رهبری ،کنیر و پياد سازی و اجرا ،اقدام کننده
با اي توضيح که در مالوله دکیوري بوه عنووان شوالود نظوام دادرسو فصول مشویرک
نظام های دادرس دنيا محیوب م شود و عدالت محوری اساس آن اسوت ،صورز عطوف
توجه به آن در تمشيت امور مديريی و قضاي در اي مورد ک ايت م کنده
در مالوله اهداز نيز مدنظر قرار دادن اهداز تعيي شد در قانون اساس  ،اکيای کالوق
عامه ،گییر

عد و آزادی های مشروع بايد در امور قضاي  ،مديريی و تعيي سياستهوا

و اجرای آن مالک عمل قرار گيرده
اما مهمتر از همه در خ مش گذاری ،سياسیگذاری و برنامه ريزی بوه دليول گیویردگ
آن ،اولويتبندی سياستها ،به عنوان مهمتوري اقودام ،ضورور

دارده نظوار

بور کیو

جريان امور و اجرای قواني  ،تشکيل دادگا های تخصص  ،اصول علنو بوودن محاکموا ،
مصونيت قاض  ،پيشگيری از وقوع جرم هور يوک از سياسوتهوای تعيوي شود در قوانون
اساس است که نياز به توجه بيشیر دارده
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