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The principle of independence and impartiality of judicial proceedings 
are two significant components in criminal procedures and a key 
constituent in a fair trial, which can be seen as natural law and primary 
requirements of human societies.The concepts of independence and 
impartiality are regarded as two independent and separate legal-judicial 
institutions, though they have been used together and overlapped. An 
important and basic condition for realizing judicial independence, the 
independence of the judiciary as a whole from other governmental 
institutions can be met with the observance of the principle of separation 
of powers. On the one hand, the realization of judiciary independence 
involves assurance of the structural independence of the Judiciary, and, 
on the other hand, it calls for a mechanism for ensuring judges’ 
individual independence. Similarly, impartiality in the litigation process 
suggests the absence of improper partiality in the Judge’s mind toward 
either of parties or the main disputed subject, which is a constituent of 
fair trial and a necessary condition for realizing it. Accordingly, 
independence is an essential precondition, and impartiality is an essential 
prelude to this purpose, which is regarded as an essential feature, 
obligation of the judge, and the central depiction of the Judiciary. The 
two fundamental principles can be observed in Iran’s and China’s 
Constitutions and penal codes. However, this does not necessarily 
suggest a complete and desirable judicial independence in these two 
countries, as it is criticized by lawyers in such cases as the Judiciary’s 
financial dependence on the government and the manner of judge 
selection and election. Iran’s legal systems have ensured the Judiciary’s 
structural independence more reliably than that of China,but there are 
some deficiencies in guaranteeing the individual independence of judges 
in both countries.In order to safeguard citizenship rights in the subset of 
judicial independence in these two systems, two aspects of judicial 
security and judicial supervision are also examined.China has performed 
better than Iran in compensating for its legal system damages, but Iran 
has been more observant of human rights issues regarding detention. The 
idea of the rule of law is a relatively new one in China. When the 
imperial system fell apart at the turn of the 20th century, the idea became 
the center of attention. In contrast to the prevalent idea in the rest of the 
world, its goal with Chinese characteristics is to implement a certain 
level of social and economic development and social stability. 
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 دوفصلنامه

 مطالعات حقوق تطبیقی
 22، شماره پیاپی 2، شماره 31سال 

 777-717، 3043پاییز و زمستان 

DOI: 10.22059/JCL.2022.344424.634378 

ای از دادرسی منصفانه در جهت حفظ قضایی جلوه طرفیاستقالل و بی
 حقوق شهروندی؛ سیستم حقوقی ایران در مقایسه با جمهوری خلق چین

 3نژادحفاطمه فال
 fallahnezhad.law@pnu.ac.irستادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. رایانامه: ا. 1

 چکیده اطالعات مقاله
مه   در حق وق دادرس ی ریف را و ا       ۀلف  ؤدو م قضایی طرفیاستقالل و بیاصل  پژوهشی نوع مقاله:

حقوق طبیع ی و   ۀدر  مرا را توان آنهره می است عناصر اساسی در دادرسی منصفانه
طرف ی در ع ین   مف اهی  اس تقالل و ب ی    نمود.نیا هاا نخستین جوامع بشرا تلقی 

ام ا دو   هایی هس تند، پوشانیشوند و داراا ه رار گرفته میحال ره همیشه با ه  به
تسق    اس  تقالل    ش وند. قضایی مستقل و جداگان ه مسس وم م ی    -نهاد حقوقی

 قض  اییه و ا   ۀتلزم تض  مین اس  تقالل س  ارتارا ق  و    مس  طرف،ا  یك  قضایی
اس ت.   تض مین اس تقالل ف ردا قض  ا      ایج اد سا ورارهایی ب راا  ،دیگ ر طرف

دارا ناروا در ذه ن قای ی   در فرایند دادرسی به معناا نبود جانبطرفی بی همچنین
ه اا دادرس ی   لف ه ؤنسبت به یکی ا  طرفین یا مویوع اص لی م ورد ار تالف ا  م   

این دو اصل اساسی در قوانین اساس ی و   صفانه و شرط ال م براا تسق  آن است.من
ریفرا ایران و چین قابل مشاهده است. لیکن صرف این ام ر ب ه معن اا اس تقالل     
رامل و مطلوم قضایی در این دو رش ور نیس ت و در مص ادیقی ا جمل ه وابس تگی      

دان ان  مورد انتق اد حق وق   مالی قوۀ قضاییه به دولت و نسوۀ گزینش و انتخام قضا 
عالوه دو مؤلفۀ امنیت قضایی )ق رار با داش ت موق ت و جب ران رس ار   و      است. به

نظار  قضایی )حارمیت قانون  در جهت حف   حق وق ش هروندا در  یرمجموع ۀ     
استقالل قضایی در این دو سیست  مورد بررس ی ق رار گرفت ه اس ت. در م ورد ق رار       

شرا را نسبت به چین بیش تر رعای ت ر رده، ام ا در     با داشت، ایران مباحث حقوق ب
 ت را داش ته اس ت.   مورد جبران رسار ، سیست  حقوقی چینی عملکرد قابل قب ول 

 بیس ت  در ابتداا قرن ره  جدیدا است. مفهوم نسبتاً ،در چین مفهوم حارمیت قانون
ه دف   .ش د ره نظام امپراتورا س قوط ر رد، ب ه ر انون توجه ا  تب دیل        و  مانی
، اجتم اعی  ۀت قانون با رصوص یا  چ ین، اج راا س طص راص ی ا  توس ع      حارمی

رس د ب ا مفه وم بال ب حارمی ت      نظر م ی است ره به ثبا  اجتماعی نیزاقتصادا و 
 قانون در دنیا متفاو  ست.

 تاریخ دریافت:

32/32/0430 
 : پذیرشتاریخ 
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 ها:کلیدواژه
 ران،ی  ا ،ییقض ا  تیامن استقالل،
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 استناد
اا ا  دادرسی قضایی جلوه طرفیاستقالل و بی . 1041) نژاد، فاطمهفالح

منصفانه در جهت حف  حقوق شهروندا؛ سیست  حقوقی ایران در مقایسه با 
 .777-717 ، 2) 11، مطالعا  حقوق تطبیقی .جمهورا رل  چین

 نشگاه تهران.                                          مؤسسه انتشارا  دا ناشر 
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 مقدمه
 اهااحقوق و آ اد نیمأحف  حقوق شهروندان و ت، عدالت ااجرا شرطشیعنوان پبه ییاستقالل قضا
اص ل م ورد    نی  ا تی  رعااست.  افریر ۀمنصفان یتسق  دادرس نیادیا  لوا م بن یکیعنوان مشروع به

اص ل   نی  ا تی  در جه ت رعا  یمتف اوت  اهرچند ره سا ورارها، بوده دنیا یحقوق اهااجماع ارثر نظام
عنوان یك ایدۀ چندوجهی است ره مفهوم آن با توج ه ب ه   . استقالل قضایی بهاست درنظر گرفته شده

 یاصل ح ار  نیا تیرعا ها و فرهنگ سیاسی رشورها متفاو  است.نظام قضایی، نظام حکومتی، سنت
را  یو اعتم اد عم وم  ش ود   ییقض ا  س ت  یاعتبار س شیموجب افزا تواندیاست ره مقانون  تیا  حارم

اف راد در جه ت    اب ه دع او   یدگیرس اا  طرف بشر متمدن برا یینهاد قضا جادیچراره ا ؛فراه  سا د
 ن ان یمتض من اطم  ییقض ا  یطرف  یو ب   تقاللاس   نیاست و ت أم  است ره نقض شده یجبران عدالت

و  ییب ه دس تگاه قض ا    یاعتم اد عم وم  ۀ رنن د نیو ت أم  ییعه به مراجع قضامردم در مراج شیپا شیب
ن ه آای ن ب    ی رورا اس ت.   منص فانه نهاد قض ایی ب راا دادرس ی     اللستقبنابراین، ا .است تیحارم

قانون و بر اساس حق ای    پایۀبر  ،طرفانهبی گیرا مویوعا ،معناست ره قضا  هر پرونده در تصمی 
ه ا آ اد باش ند   درالت، فشار یا نفوذ ناروا ا  هر بخش ا  حکومت یا سایر بخش گونهپرونده و بدون هیچ

ر ه   یالمللنیدر ابلب اسناد ب. همچنین شان باشدو همچنین انتخام قضا  بر اساس تخصص حقوقی
همان اس تقالل  ی، حقوق و اصول مربوط به دادرس نیا  اول یکیاند شده نیمنصفانه تدو یدادرس ۀدربار
ا   یالملل  نیان درراران اس ناد ب    ن حد در ذه ن دس ت  ه آتا ب ییاستقالل قضا. است ییقضا یطرفیو ب
 نیت ر اادی  بن ابشر ره هدفش صرفاً گردآور حقوق یجهان یۀدر اعالم یبرروردار است ره حت تیاهم

 نی  ا 14 ۀم ورد توج ه ق رار گرفت ه و در م اد      زیاست ناجرا آن ه  بدون اعالم یمانت ی، حقوق انسان
ا  و منص فانه   یعلن   ۀجلس   كی  به حقوق و تعهدا  آنه ا در   یدگیافراد و رس اتساو به ح ِ هیعالما

در  زی  ن یالملل  نیب ثاقیم 10 ۀا  ماد 1بند عالوه به .است اشاره شده طرفیمستقل و ب یدادگاه سوا
 ادع وا  كی  در  تعه داتش حق وق و   ایاو  افریح  دارد به اتهام ر اهر فرد: »دداریمقرر م باره نیا

 «.ش ود  یدگیرس   یمستقل و قانون، دارتیصالح یو منصفانه توسط دادگاه یعلن ۀجلس كیدر  یحقوق
 تی  حارم ش رط شیعنوان پ  است ره به ییاستقالل قضا، ذررشده در سند بنگلور اصل نیاول نیهمچن

در  زی  ورها نرش   یق انون اساس    ،مبن ا  نیبر هماست.  شده یمنصفانه معرف یدادرس نیقانون در تضم
 اس ا ورارها  ،نهاده ا و اش خا    ریا  سا یینهاد قضا اریرپذیا  هرگونه مدارله و تأث اریجهت جلوگ

و اص رار ب ر    ج اد یا، ه دف ای ن  به  دنیرس جهتابزار در  نیا نیتراادیبن اند.نموده نیرا مع یمشخص
 موی وع  نی  رود ب ه ا  176 اصلدر اصول متعدد ا جمله  زین رانیا یقانون اساس. قواست انیم كیتفک

 .مستقل است ااقوه، هییقضا ۀاشاره دارد ره قو
رشور چین داراا تاریخ و فرهنگ فارر، اما داراا نظام حقوقی جدید و نوپ ا اس ت. در م ورد    

اند، برایشان بس یار  رسانی ره در رشورهاا رود به حقوق، تصمیما  قضایی و مقررا  رو گرفته
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هن و    1171تا س ال   رشور بزرگ ا  لساظ وسعت و جمعیت،عنوان یك عجیب است ره چین به
س وا   در ای ن رش ور گ رایش ب ه    قانون آیین دادرسی ریفرا معاصر رود را تدوین نکرده ب ود.  

 ،گ ذارا ر ارجی  هاا ناظر به رعایت حقوق بشر و سرمایهدبدبه و اقتصاد با ار آ اد سوسیالیستی
ش ده   منج ر  2412و  2412، 1116ا ه ا ا در سالین دادرسی ریفریبه با بینی و اصالح قانون آ

اقداما  عملی رود را در جهت اصالحا  در سیست  عدالت ریفرا در بنابراین، رشور چین است. 
الملل ی در رص و    گذارا و قضایی و در سایۀ توج ه ب ه ق وانین حق وق بش ر ب ین      سطص قانون
  ر ه تمرر ز    1112ی در س ال  الملل  رصو  بعد ا  امضاا میثاق ب ین المللی )بهمعاهدا  بین

بیشتر بر حمایت حقوق بشر شهروندان بوده، مد نظر ق رار داده و در جه ت اج راا ای ن حق وق      
هاا قانونی اج را رن د و در   تصویب رسانده است تا تعهداتش را ا  جنبهقوانین دارلی  یادا را به
ا این حال، میان قانونی ر ه  ا  براا حمایت ا  حقوق بشر باشد. بالمللیمسیر اجراا تعهدا  بین

در رتام نوشته شده و قانونی ره باید اج را ش ود در سیس ت  حق وقی چ ین در برر ی مص ادی         
ش ود. یک ی ا    شود یا به صور  مسدود اجرای ی م ی  هایی وجود دارد و در عمل اجرا نمینارسایی
 رشور است. ترین انتقادا  نسبت به سیست  حقوقی چین، عدم استقالل قضایی در این مه 

ا  این رو، نظام قضایی و دادگاهی رشور چین معموالً به دلیل نبود استقالل قض ایی عمل ی م ورد    
گیرد. معموالً رویکرد ارثر متخصصان حق وق رش ورهاا   دانان دارلی و رارجی قرار مینقد ارثر حقوق

نه اد دولت ی هس تند     عنوان یکی ا  چندها بهدادگاه»بربی در در رصو  قوۀ قضاییه چین اینست ره 
ره داراا ارتیار حل و فصل ارتالفا  بوده و فاقد ارتیارا  نظارتی معنادار در مقایسه با فعاالن دولت ی  

رند ره این رش ور بای د ب ا حارمی ت     . قانون اساسی چین اعالم می(Liebman, 2007: 21)هستند 
عن وان مبن اا   ۀ قض اییۀ مس تقل ب ه   رسمیت شنارته شده ره ق و قانون اداره شود و این مورد اساساً به

ه اا رو  س نتی   اگرچه چین ه  ارنون بس یارا ا  مؤلف ه   مهمی براا دفاع ا  حارمیت قانون است.
، اما برترا حقوق عمومی و منافع عمومی ب ه ج اا من افع رصوص ی،     پذیرفتهسیست  حقوق نوشته را 

رنفوس یوس داراا احساس ا     مدتی اس ت. آی ین  مسر  است .این برترا داراا سنت تاریخی طوالنی
وجه دمورراتی ك نیس ت. پ ز ا  وار نش     هیچیدراپیتالیستی، و تا حدا سوسیالیستی است، اگرچه به

حزم مائویست علیه رنفوسیوس، رنفوسیوس تا حدا در فرهنگ روشنفکرا م درن چ ین احی ا ش د.     
ن رنفوس یوس را  داران آی ی انزواا رنفوسیوس در نظام سوسیالیستی بسیار س خت اس ت،  ی را ط رف    

هاا چین جدا ررد. ا  همان ابت دا ای ن آی ین در    توان هرگز نادیده گرفت و آن را ا  مابقی فرهنگنمی
در چین امرو ا برق رار اس ت. بن ابراین، ق وانین چ ین       همچنانگرایی ادبام شده، سنت فلسفی قانون

ه اا فلس فی   مل س نت گیرند ر ه ه   ش ا   طور رلی در یك مجموعۀ حقوقی سوسیالیستی قرار میبه
گرای ی در آن قاب ل مش اهده اس ت. یک ی ا  ت أثیرا  مش خص        ش ود و ه   ق انون   رنفوسیوس م ی 

رنفوسیوس بر مبناا این دیدگاه است ره قانون آیین دادرسی ریفرا داراا نقشی تعلیمی است. ب راا  
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ش هروندان ب راا   رند ره هدف آن افزایش آگاهی قانون آیین دادرسی ریفرا اعالم می 2نمونه، مادۀ 
ه  اا مجرمان  ه اس  ت. همچن  ین مفه  وم ابل  ب پایبن  دا ب  ه ق  وانین و مب  ار ۀ ج  دا علی  ه فعالی  ت

هایی بین آیین دادرس ی  هاا طبقاتی ره ریشه در حکومت رمونیستی دارد، ایجاد ناهماهنگیرشمکش
اهمی ت   با اینکه رشور چین ب ه در  و ریفرا چین و مفهوم رشورهاا بربی ا  حارمیت قانون است. 

منظور تسهیل حارمیت قانون، تضمین حقوق بشر، توس عۀ رش د اقتص ادا، و    فرایند قضاو  مستقل به
برقرارا انصاف و عدالت اجتماعی پردارته است، اما برری حزم رمونیست چین را سبب ایجاد جایگ اه  

در  عن وان عام ل انسط اط   ه اا اس تقالل قض ایی ب ه    ه ا و همچن ین راس تی   پایین قضا  و دادگ اه 
دانند. در نتیج ه، مقام ا  چین ی باره ا اص الحا       میگیرا مؤثر حارمیت قانون در رشور چین شکل

قضایی مختلفی را انجام دادند و دائما در حال افزایش اعتبار و استقالل فرایند قضایی رود هستند. آنه ا  
دیریت دادگ اه و  منظور پیشبرد عدالت ا  طری  گستر  اصالحا  گ ام ب ه گ ام م     تال   یادا را به

مکانیس  رارا با هدف ایجاد نظام قضایی سوسیالیستی مستقل، رارآمد، عادالنه و مقتدر انج ام دادن د.   
شناس د و ب ه   رس میت نم ی  هاا رشورهاا بربی را بهگذارا و دیدگاهگذاران رشور چین، تأثیرسیاست

 .(Islam & Xin, 2020: 2) انداجراا برنامۀ اصالحا  با حف  رصوصیا  ملی پردارته
طرف ی  بنابراین در پژوهش حایر پرسش اصلی این است ره جایگ اه اص ل اس تقالل و ب ی    

قضایی در دو سیست  حق وقی ای ران و جمه ورا رل   چ ین ب ه چ ه ص ور  و ا  طری   چ ه           
 سا ورارهایی تضمین و حمایت شده است.

 

 . مفاهیم و کلیات1
س ی ریف را و ا  عناص ر اساس ی در دادرس ی      مه  در حقوق دادرۀ لفؤطرفی دو ماستقالل و بی

مف اهی    ش وند. حقوق طبیعی و نیا هاا نخستین جوام ع بش را تلق ی م ی    ۀ در  مر و ،منصفانه
هایی پوشانیشوند و داراا ه رار گرفته میطرفی در عین حال ره همیشه با ه  بهاستقالل و بی

 ابت دا ب ه   ،در ادام ه  ش وند. م ی  قضایی مستقل و جداگانه مسس وم  -اما دو نهاد حقوقی هستند،
 پردارت ه رواه د ش د و    و چینسیست  حقوقی ایران شناسایی مفهوم و جایگاه اصل استقالل در 

 مورد بررسی قرار رواهد گرفت.طرفی قضایی بیسپز مباحث مرتبط با 
 

 استقالل. 1. 1

ب ودن، ی ابط ام ر    نیا ا و عدم وابستگی تست نفوذ چیزا یا جایی ندر لغت به معنی بی 1استقالل
ب ه معن اا    ،واق ع  در .اس ت رود به رارا برایستادن بدون شررت دیگرا  رودارویش بودن و به

                                                           
1. Independence 
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 (Collin, 2004: 152).اس ت   «تست رنترل دیگ را نب ودن  »و  «ثیرأفارغ ا  تو  ثیرأآ ادا ا  ت»
س ت  ش ده ا تعری     «مصونیت ا  نف وذ و رنت رل سیاس ی و اجرای ی    »همچنین استقالل به معناا 

تعری  یکسانی ا  استقالل قضایی در متون قانون  در حقوق عصر حایر،اما   .124: 1110)فضائلی، 
ب  ر   د،ش و متون قانون اساسی بدون آنکه تعریفی ا  استقالل قض ایی ارائ  ه   در اساسی وجود ندارد. 

س  تقالل  نظران نیز در مورد تعری   ا در بین صاحبشده است. أرید تل زوم رعایت استقالل قضایی 
اس تقالل قض  ایی را ب  ه مفه  وم ح  ل       برر ی نویس ندگان  . قض ایی اتف اق نظ ر وج ود ن  دارد 

رس  ی   ۀوس یل دیگر، حل ارتالف ب ه  به عبار  ؛دندانطرف میبی سومِ شخص ۀوس یلار تالف ب ه
 وانین ب  ا ق   آن ه ا و ارتب  اط  واقعیت صرفِ ۀمالحظ توان د براا حل ارتالفا  بر مبناار ه م ی

ه ب   اس تقالل قض ایی   . برری نیز معتقدند، 1: 1111)امیرا و ویژه،  مربوط ه قابل اتکا و اعتنا باشد
شده با آ ادا رامل و ب ر مبن اا   ین معناست ره قایی در جایگاه دادرسی نسبت به مویوع مطرحا

ت ا  جان ب هری ك   فشار و یا نفوذ نادرس موا ین حقوقی و بدون هرگونه درالت، ۀها و بر پایواقعیت
: 1112)عزی زا و دیگ ران،    گی را رن د  رسیدگی و تص می  ا، هاا حکومت یا جاا دیگرا  بخش

ه اا  المللی حقوق بشر مربوط ب ه دادرس ی منص فانه، و نی ز مق ررا  دادگ اه      در مقررا  بین.  121
ط ور ص ریص   استقالل به ۀواژ طرفی دادگاه یا قضا  شرط شده،المللی ره استقالل و بیریفرا بین

ا  س وا  دعاوا مدنی یا اتهاما  ریف را بای د    بیان گردیده این است ره بارهاتعری  نشده و آنچه 
ل یکن ب ا توج ه ب ه     . 1یا آنکه قض ا  بای د مس تقل باش ند     طرف رسیدگی شوددادگاه مستقل و بی

توان ت، میبرشمرده شده اس شده و یا موانعی ره براا آن بینیهایی ره براا استقالل پیشتضمین
ا و أی ا قض ا  ر   ثیرگذارا بر دادگ اه أهایی در پی آن باشند تا با نفوذ و تبیان ررد ره هرگاه قدر 

هاا ال م ب راا مص ون مان دن ا     قضا  فاقد ابزار و تضمینو و دادگاه  ها را متأثر سا ندتصمی  آن
   : همان .1110)فضائلی،  ثیرا باشند، فاقد استقالل رواهند بودأچنان ت

، استقالل قضایی را مورد تأرید ق رار داده اس ت. همچن ین    176قانون اساسی ایران در اصل 
احکام مستدل بر اساس قانون، امر به استقالل نموده،  ، با تکلی  قضا  به صدور166طب  اصل 

دارد. همچنین براا حمایت قایی در این مسیر آنها را ا  هرگونه تأثیرپذیرا بیرقانونی برحذر می
جایی و عزل و نصب را مق رر داش ته اس ت. برر ی     در مورد قضا  مسدودیت جابه 160ر اصل د

رند معتقدند هرچند قانون اساسی بر استقالل قوۀ قضایی تأرید دارد، اما به شفافیت مشخص نمی
 . همچنین ب راا  17: 1117رنندۀ این استقالل است )روستایی و علی نژاد، ره چه رسی تضمین

                                                           
1. Article 10 of the Universal Declaration, Article 14(1) of the ICCPR, Article 40(2)(b)(iii) of 

the Convention on the Rights of the Child, Article 18(1) of the Migrant Workers 

Convention, Articles 7(1) and 26 of the African Charter, Articles 8(1) and 27(2) of the 

American Convention, Articles 12 and 13 of the Arab Charter, Article 6(1) of the 

European Convention, Basic Principles on the Independence of the Judiciary, Section 

A(1) of the Principles on Fair Trial in Africa, Article XXVI of the American Declaration. 
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عن وان یک ی ا  اص ول    قانون آیین دادرسی ریفرا به اس تقالل قض ایی ب ه    1ر مادۀ اولین بار د
طرفی قبل گفته بیبنیادین دادرسی منصفانه اشاره شده است. نکتۀ قابل تأمل اینکه در مادۀ پیش

رس د؛ چرار ه اس تقالل    نظر میا  استقالل عنوان شده است ره ا  نظر حقوقی و فنی نادرست به
طرفی ذرر را قبل ا  بی« استقالل»گذار واژۀ رفی و مقدمۀ آن است. بهتر بود قانونطسا  بی مینه
: 1116مک ان،  )آق ایی جن ت   دست نخواهد آم د طرفی بهررد،  یرا تا استقالل تأمین نشود، بیمی
  نی ز در م وارد متع ددا ع دم     12و   17رصو  م واد   . در قانون نظار  بر رفتار قضا  )به21

ی و استقالل در رسیدگی قضایی را موجب تخل  انتظامی دانسته اس ت. همچن ین   طرفرعایت بی
دان ان  ، رئیز قوۀ قضاییه ره ب ه نظ ر برر ی حق وق    1111سند امنیت قضایی مصوم  6در مادۀ 

دارلی اجراا رامل مفاد آن گامی در جهت حررت به سمت تسق  دادگسترا شایسته در ای ران  
  271: 1111اره دارد )میر اده روهشاهی و دیگران، است، به مویوع استقالل قضایی اش

ب راا   را ه ایی رش ور چ ین فعالی ت    بیست ویک   ا  ابتداا قرن گونه ره بیان رردی ، همان
 ۀسطص مهار  راررنان سیست  قضایی و نقط امنظور ارتقابهبود سیست  قضایی رود بهاصالح و 

قانون س ا مانی   0 ۀماد انون اساسی،ق 126عط  دسترسی به عدالت آبا  ررده است. طب  اصل 
قضایی رود را طب     ارتیارا  هاا رل قانون آیین دادرسی ریفرا، دادگاه 7 ۀدادگاه رل  و ماد
ط ور  رنند و دادسراهاا رل  نیز ارتیارا  رود را ب ه صور  مستقل اعمال میه مقررا  قانونی ب

هاا اجتم اعی و  نهادهاا ادارا، ارگانو ا  طرف  آورنددرمیاجرا بهمستقل طب  مقررا  قانونی 
منص فانه ی رورا    ۀبراا مسارم   استقالل دادگاهبنابراین،  گیرند.مورد مدارله قرار نمی ،یا افراد

ریشه در تفکی ك ق وا در    ستقالل دادگاه. ا1نیا ا براا حارمیت قانون استعنوان پیشبوده و به
ه اا انسص ارا و   ت داراا مس وولیت ره نهاده اا مختل   حکوم     یك جامعه دمورراتیك دارد

به تضمین  -مجریه، مقننه و قضاییه اایعنی قو -اا هستند. تفکیك قوا بین سه نهاد دولتیویژه
ا  بررس ی مفه وم و ماهی ت     پ ز  پ ردا د. رنترل و موا نه علیه افراط هریك ا  این نهاده ا م ی  

اس تقالل در س طص   ؛ داشته باشدتواند وجود توان گفت ره دو نوع استقالل میاینك می استقالل،
شامل استقالل ف ردا ی ا شخص ی     ،شامل استقالل سارتارا یا سا مانی و در سطص ررد، رالن
به تشکیال  و سارتار دادگ اه و مرج ع قض ایی و اس تقالل و      استقالل مربوط ،عبارتیهب؛ قایی
 ارند.گذثیرأبا ه  مرتبط و بره  ت .این دو مفهوم رامالً طرفی قاییانبی

 

 استقالل ساختاری یا سازمانی. 1. 1. 1

مین استقالل قض ایی و ا جمل ه   أت براا عنوان یکی ا  شروط ال مبه 2امرو ه ا  استقالل سا مانی

                                                           
1. Principle 1 of the Bangalore Principles. 

2. Structural Independence 
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نظریا  حارمیت قانون و تفکیك ق وا ی اد    رهاا سیاسی مبتنی بعناصر یرورا در طراحی نظام
درواق ع ب دون    ،ن قض ایی داش ته  نگی ب ا اس تقالل س ا ما   تاستقالل قایی نسبت تنگ ا  شود.می

: 1117)ی اورا و تنگس تانی،    پذیر نیستمین استقالل شخصی قایی امکانأت استقالل سا مانی،
قضاییه ا  سایر نهادها و قواا حکومتی است و به  ۀاستقالل سا مانی به معناا استقالل قو  .171

ض اییه و هری ك ا  قض ا     ق ۀ، قومجموعدر  شود.اجراا رامل اصل تفکیك قوا تلقی می مفهوم
حکوم ت   ا  س وا قضاییه بای د   ۀاستقالل قو مقاما  و افراد رصوصی مبرا باشند. ۀباید ا  مدارل

عنوان قضاییه به ۀقو و مورد احترام تمام نهادهاا حکومتی باشد. گردد قانون یمیمه و به تضمین
گی را در م ورد   تص می  عنوان فرد، باید داراا ارتی ارا  انسص ارا ب راا    یك نهاد و قضا  به

ا  معناست ره تص میما  قض ایی نبای د     نه آاین ب .در ارتیارشان قرار داردهایی باشند ره پرونده
جز در م واردا ر ه م رتبط ب ا ر اهش ی ا        مسووالن بیرقضایی و به یرر یکی ا  طرفین، سوا

ه اا  هرون د ناتوانی قض ا  در دادن حک   مرب وط ب ه پ     و عفو است، تغییر یابد. مجا ا تخفی  
تواند دلیل ی ب ر   هاا ریفرا، میمنتسب به نقض حقوق بشر و میزان پایین حک  برائت در پرونده

قضاییه قادر به اج راا   ۀدر بعضی ا  رشورها سارتار قوبا این حال،  فقدان استقالل قضا  باشد.
 یوابط تفکیك قوا نیست.

سارتارا  استقالل رصو  ذار درگ قانون ۀحکای ت ا  دبدب  بررسی ق انون اساس ی ای ران
قض اییه  ۀ سارتارا ق و  نگ اهی وی ژه ب ه استقالل گذاربه همین دلیل، قانون. داردقض اییه  ۀق و

ا  ای ن   اس ت.  داش ته و اس تقالل دس تگاه قض ایی را در ح د اع الا آن مورد تضمین قرار داده
تض  مین   ۀاساس ی پیش رو در  مین     ا جمله ق وانین  ر ه ق انون اساس ی ایران رو، برری معتقدند

 موارد تضمین قانونی اس تقالل   .1 :1111)امیرا و ویژه،  قضاییه است ۀاس تقالل س ارتارا ق و
قاب ل   167و اص ل  شناس ایی اص ل تفکی ك ق وا      قانون اساسی ب ا  61و  77در اصول  سارتارا
م و نس بی اس  ت و  اگرچ ه سیس ت  تفکی ك ق وا در ای ران ن وعی تفکی ك ن ر اس ت.مشاهده 

ۀ اما در مورد ق و  ظار  بر یکدیگر برروردارند،ن و تأثیرگذارامقنن ه و مجری ه ا  ابزاره اا  ۀق و
قض اییه ن ه در براب ر مجل ز ش وراا      ۀ سیست ، ن وعی تفکیك سخت اس ت و ق و   این ،قضاییه

را ا  ؛ موی وعی ر ه م ورد انتق اد بس یا     مجری ه پاس خگو نیس ت    ۀاسالمی و ن ه در براب ر ق و
عنوان مت ولی دادرس ی و احق اق ح       دستگاه قضایی به یرا  دانان دارلی قرار گرفته است.حقوق

ه اا رطی را را برعه ده    عموم جامعه و در راستاا ایفاا وظای  و راررردهاا رود، مس وولیت 
مط اب  اص ل پاس خگویی و     .دارد و در مقابل، ا  قدر  عمومی و ارتیاراتی نی ز برر وردار اس ت   

وی ژه  باید در قبال عملک رد ر ود در س طوح مختل   ب ه      ند سایر ارران و نهادهاا عمومی،همان
 ی ا  و عم ومی  نظ ارتی، افک ار   نهاده اا  به آن، اجراا و گیراتصمی  ٔەنسو فرایندهاا دادرسی،

 . بن ابراین یک ی ا  ای ن    122 :1044)نعمت ی و دیگ ران،    باشد رنشگران عدالت پاسخگو حداقل
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ا جمله حقوقی اس ت ر ه    ح  تسقی  و تفسص ی پارلمانی قوۀ قضاییه است.مصادی ، پاسخگوی
ن هاا نوین حقوقی براا پارلمان درنظر گرفته شده است تا نماین دگان ا  س وا م ورال   در نظام

ن ا  اعنوان اهرمی علیه راطیان و متمردرویش بر اجراا قوانین مصوم نظار  داشته باشند و به
را  76گذار مؤسز، اصل در  مان تدوین قانون اساسی ایران، قانون این رو،رار گیرند. ا  قوانین به

 ن ارتصا  داد تا مجلز در نظار  بر اجراا قوانین داراا جایگاهی رفیع و چشمگیر باش د ه آب
قضاییه است بسث ل وایص   ۀاستقالل قو ره مرتبط با مواردا یکی ا  . همچنین 61: 1120 ،ویژه)

 ۀاست. طب  نظر مکرر ش وراا نگهب ان تهی     در ایران قضاییه ۀدارلی قو هاانامهآیین و قضایی
نام ۀ مرب وط ب ه ام ور ق وۀ      چنین آی ین هم قضاییه صور  گیرد. ۀقو ا  سواقضایی باید  ۀالیس

دانان ایران بنابراین برری حقوقمجریه.  ۀرئیز این قوه تهیه شود، نه قو قضایی نیز باید ا  سوا
نامۀ اجرای ی م رتبط ب ا    دارد تصویب آیینره اظهار می شوراا نگهبانر معتقدند ره بر مبناا نظ

ق انون اساس ی اس ت، ا  ای ن رو،      177و  176امور قضایی ا  سوا هیوت و یران مغایر با اصول 
نامه یا تنظی  لوایص قضایی در امور مسلّ  قوۀ قضاییه درالت رن د  تواند با تصویب آییندولت نمی

اا ا  عالوه، استقالل س ارتارا داراا مجموع ه    به17: 1117نژاد، و علی)روستایی دولت ابادا 
ش ود؛ ا   عنوان شرایط ح داقلی اس تقالل قض ایی تلق ی م ی     نمودهاا را  بیرونی است ره به

، «گی را مس تقل  تص می  »، «ت أمین بودج ه و ام ور م الی    »، «ام ور اجرای ی و ادارا  »جمله آن
است ره در ادامۀ متن حایر به دلیل مالحظۀ « گذاراناستقالل در قانو»و « صالحیت قضایی»

گیرا در دو سیست  حقوقی ایران و چین حج  مقاله صرفاً به دو مورد آن، تأمین بودجه و تصمی 
 اشاره رواهد شد.

مانند  به سبك رشورهاا بربی را اجرایی و قضایی گذارا،ارتیارا  قانون چین، سیست  حقوقی
ه اا  اما یك نظام مختص به رود را براا اجراا نقش تفکیك نکرده، و بیرهفرانسه، آلمان، امریکا 

رل  )پارلم ان ، دول ت و    ۀرنگرا  سوا هریك ا  این سه نقش به ترتیب  دولتی ایجاد نموده است.
هم اهنگی متقاب ل و    ه ا، فعالیت این سه نهاد بر مبناا اصول تفکیك نقش آید.میاجرا دردادگاه به
رن د ت ا داراا ارتب اط نزدی ك ب ا      ها را مجب ور م ی  دادگاه این سارتار قابل است.هاا متمسدودیت

دان ان  طب   نظ ر حق وق   ع الوه،  هب   مقننه و مجریه باشند. اادرواقع تست نظار  قو یکدیگر بوده،
را ا  نظار  بر رار دادگاه  ۀهمانند مدل نظام دادستانی شوروا، ارتیارا  ویژدارلی چین، این رشور 

تر ا  همه اینکه ح زم  داده است. شاید و مه  رل به دادستانی  ون اساسی و آیین دادرسیقان سوا
ش ود  باعث م ی  مویوع این رمونیست چین داراا جایگاه باالترا نسبت به تمام قواا دولتی است.

 هااجرا درآید ره در این میان دادگاهتمام نهادهاا دولتی به ا  جانبها و تصمیما  حزم ره سیاست
حزم رمونیست، نهاده اا دولت ی و    مجلز،، روابط موا ا بین دادگاهبنابراین،  نیز مستثنی نیستند.

 ,Li ش ده اس ت   ی ای ن رش ور  گیرا نظام رنونی دادگ اه طور چشمگیرا باعث شکلدادستانی به
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قضایی چین با توجه به سیست  ارتیارا  ناقص توان اذعان ررد ره به این ترتیب، می . (39 :2014
ا  نظ ر  ا دنی ا، ا جمل ه ای ران،    در ارث ر رش ورها   .قابل توجه اس ت رشور این سیاسی  ارتار رلیس

قضاییه به یک دیگر وابس ته نیس تند و    قوۀ مجریه و قوۀ مقننه، قوۀ یعنی  ،اصلی قوا ۀسیاسی سه بدن
ار  تمررز ب ر نظ   » نام سیست  سیاسی چین در مقابل،. اما دهندمسوولیت رود را جداگانه انجام می

یك دول ت ب ا دو ب ال    »عالوه، قانون اساسی چین سیست  سیاسی را به صور  هاست. ب« جانبههمه
رند. مجل ز  تعری  می «رل  ۀتست رهبرا رنگر -دادگاه رل  و سیست  دادستانی رل  -قضایی

ارا ایال ت. دول ت،   ذگ  قانون ۀرابین ۀو ه   یرمجموع است ملی رل  ه  نهادا تست قدر  ایالتی
ا  دهن د ر ه   گاه رل  و سیست  دادستانی رل  وظای  رود را تست قوانین و مقرراتی انجام م ی داد

شود. بن ابراین،  همین نهاد نیز بر آنها نظار  می ۀوسیلبه ،مجلز ملی رل  چین تصویب شدهسوا 
ه اا  تفاو  در سیست به این ترتیب، اند. هاا سیاسی به صور  مجزا و مساوا تقسی  نشدهقدر 

در این رش ور، تس ت اص ل تمرر ز ب ا       دهد.هاا قضایی را نتیجه میارتالف در مسوولیت ،یاسیس
مرات ب سیاس ی   هاا  ی ادا در سلس له  تنها نهادهاا حکومتی گوناگون تفاو نه جانبه،نظار  همه

در عن اوین   بس یارا ه اا  بلکه رارمندان حکومتی مختل  در یك نهاد حکومتی نی ز تف او    دارند،
ه ا، بس یار ب ر روا    ش امل دادگ اه   ه اا حک ومتی،  در ارتباطا  رارا رو م ره، نه اد   ارند.سیاسی د
مراتب سیاسی یکدیگر حساس هستند، و مقاما  رسمی حکومتی، شامل قضا ، توجه بس یار  سلسله

رنند و با توجه به سطص این عناوین و بر حسب آن ب ا یک دیگر    یادا به عناوین دولتی یکدیگر می
ۀ مقاما  رسمی شامل قضا  در هر سطسی،  مان  یادا را به تفکر درب ار  فاوتی دارند.متهاا رفتار
رود به صور  مساوا رفتار رنن د ی ا ب ا     ۀدرجه  پردا ند ره آیا باید با مقاما  رسمی دیگرِمی این

شده در چین این است ر ه مقام ا  ی ا    یك قانون سیاسی پنهان اما شنارته رمترا. یااحترام بیشتر 
تر دولتی باید عز  و احترام فراوانی به هر مقام یا سا مان سطص باالتر رود هاا سطص پایین مانسا

 درحالی، ها در واقع تست هدایت حزم رمونیست هستندتست چنین سارتار سیاسی، دادگاه بگذارند.
ارا ش م یکسان سیاسی در رنار تعداد ب ی  مسیرو در یك  شوند،رل  نظار  می ۀرنگر ا  جانبره 

هر قایی، چه ا  یك دادگاه مسلی باشد و چه ا   پلیز و سیست  دادستانی قرار دارند. نهاد سا مانی،
بدون هیچ تفاوتی یك رارمند حکومتی معمولی ب ا ی ك سیس ت  دولت ی ر الن       دادگاه عالی رل ،
ه اا  دادگاه سارتار سیاسی، ارتیارا  قضاییاین مراتبی است. بنابراین، با نظر به تشریفاتی و سلسله

در دار ل   هاپژوهش  . 144 :1111نژاد، است )فالح ااداراا مشکال  عدیده به صور  ذاتی چین
دهد در مقایسه با قواا دولت ی دیگ ر   نشان میو رارج چین در همین  مینه در رصو  این رشور 

ن اع الم  ق انون اساس ی چ ی    قضاییه است ره بیشتر تضعی  شده است. ۀاین قو مجریه، ۀویژه قوهب
ها باید مستقالً داراا ارتیار صدور حک  بر طب   قانون باشند، و نبای د در مع ر    رند ره دادگاهمی

ق انون   ۀعالوه در مقدم  هب . 126)اصل  نهادهاا دولتی، نهادهاا عمومی یا افراد قرار گیرند ۀمدارل
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ای ن   س ق رار دارد. أر جایگاه حزم رمونیست در تمام امور دولتی ا جمل ه ام ور قض ایی، در    اساسی
ب ه هم ین    نهادهاا دولتی است.دیگر ها و ثیر عمیقی روا روابط بین دادگاهأشرایط اساسی داراا ت

ها در مقایس ه ب ا ق واا دولت ی     دادگاه به دالیل تاریخی و نظام سیاسی امرو ا رشور چین،جهت، 
ترین مش کل  ترین و سختمه .  ,Li (63 :2014 آیندحسام میبه هاترین ارگانیعی  ءدیگر جز

در تم ام س طوح، همگ ی داراا    رل   ، دولت و دادستانیحزم رمونیسترل ،  ۀست ره رنگرا این
نکت ۀ قاب ل تأم ل    هاا ف ردا هس تند.   ها در رسیدگی پروندهدادگاه بر ارتیارا  عملی براا نظار 

لزوم چنین نظارتی  ست.ا مبه  و نامشخص  مان و چگونگی استفاده ا  چنین ارتیاراتی رامالًاینکه 
گی رد ر ه    دارا قضایی و فساد قضایی مد نظر قرار میمفسران چینی ا  لساظ وجود جانب ا  سوا

نظ ار  ص ورا   . ش ود؛ ر منج ر م ی  التهاا عمومی نسبت به مراج ع دولت ی ب ا   به افزایش عریضه
. انجام د طرفی میو بیها به عدالت در بعضی نمونه پردا ند،ها میهایی ره به رسیدگی پروندهدادگاه

دارد ر ه درواق ع ن وعی    بس یارا  ری د  أنهادهاا دولتی ت ا  سوانظار   بربه هر حال، رشور چین 
ب ه   ،ه اا مخ تص ب ه ر ود ب وده     و چنین نظارتی داراا مس دودیت  است «سا مانینظار  درون»

اا ت ا  نههمچون نظار  رسا «سا مانینظار  برون» شود. در عین حال،  جدیدا منجر میالمشک
 .  (Ibidحد  یادا مسدود است

 

 ی(مال استقالل) بودجه نیتأم. 1. 1. 1. 1

چراره رارررد مطلوم و مورد  است؛ هییقضا ۀدر قو یاستقالل مالا، ا  عناصر استقالل نهاد یکی
ق انون در انج ام    تیبر رعا ییا  جهت انجام رسالت نظار  قضا رصو ، بههییقضا ۀانتظار ا  قو
 گ ر ید زی  و ن هی  مجر ۀقو ۀا  سلط اریو جلوگ یمقاما  حکومت اهاییو اعمال و دارا اامور ادار

 .ق وه اس ت   نیا اال م برا او ادار یمال ی،اسیمستلزم استقالل س یادشده، ۀاصسام قدر  بر قو
 اه ا ا  رش ورها در س ال   یتوجهدر تعداد قابل هییقضا ۀقو یدر امور مال یتسوال  قانون یبررس
 به ،رو نیا ا است.  قوه نیا یمال ااستقالل حدارثر نیمأرو افزون به ت شیا  گرا یرحا زین ریار

 یاساس   نیرا چه در قوان هییقضا ۀقو یاصل استقالل مال امتعدد ارشورهای، حقوق دارل لساظ
 ،مث ال  اب را  ؛ن د اهقرار داد ییمورد شناسا یاساس یصادره در دادرس اآرا  یو چه ا  طر او عاد
 یق انون اساس    201ۀ م اد  ،نیپ  یلیف یق انون اساس    2ۀ ماد 1 بند، لیبر  یقانون اساس 11ۀ ماد

ر ه در   یدهرس   بیبه تصو ینیرشورها قوان یدر برر زین اعاد نیدر سطص قوان نینهمچ .پاراگوئه
ق انون  به ل امثتوان براا ه است ره میقرار گرفت ییمورد شناسا هییقضا ۀقو یها استقالل مالآن

 . 22-21: 1116)آقایی طوق،  مصر اشاره ررد 2446یی مصوم مراجع قضا
مط اب  ب ا اص ل     هییقض ا  ۀاستقالل ق و  رب دیرأت رب یعل ، در نظام حقوقی ایرانحال نیا با
مربوط به  او مقررا  عاد نیقوان زیو ن یقانون اساس لاصو ریو با توجه به سا ی،قانون اساس176
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 اال م ب را  یاس تقالل م ال   نیتأم یو عمل یره لوا م قانون درسنظر می، بههییقضا ۀقو یامور مال
؛ 1ق رار گرفت ه اس ت    یمورد انتق اد ارث ر مسقق ان دارل      مویوع نیا. است قوه مغفول مانده نیا

 ۀق و  ۀبودج   ویبتص   یو چگ ونگ  ازی  ربا نظام بودجه یارتباط تنگاتنگ یاستقالل مال قتیدرحق
دارد و  رنن ده نی ی قوه نق ش تع  نیا یمال ۀبودج تیویع یدر چگونگ هیمجر ۀلذا قو .دارد هییقضا
اعتق اد   ب ه  ده د. م ی قرار  ریثأتست ت یتوجهرا تا حدود قابل هییقضا ۀمویوع استقالل قو نییتع

. ب ا ای ن ح ال، در بررس ی     ده د یقرار م هیمجر ۀقو ۀرا تست سلط ۀ قضاییهامر قو نیا ،مسققان
بودج ۀ   ری زا مبتن ی ب ر ارس ال مس تقی      یۀ بودج ه امکان استقالل مالی قوۀ قضایی ایران، نظر

قانون اساسی  72پیشنهادا به مجلز ارتالف نظرهایی وجود داشته ره مربوط به تصویب اصل 
 یبرر ابرا ،رو نیا ا  . 1: 1041در مجلز بررسی نهایی قانون اساسی است )رشتگر و دیگران، 

 ۀب ر بودج    سالمی و شوراا نگهب ان ااعمال نظار  مجلز شوراا ا جمله یی مسققان راهکارها
بان ك مس تقل    جادیا، هییقضا ۀاستقالل قو امناسب برا ۀسیال بیتصو،  11)همان،  قضاییه ۀقو

 ش نهاد یپ هییقض ا  ۀرا در جه ت حق وق اس تقالل ق و     یدر قانون اساس   ابا نگر ،هییقضا ۀدر قو
  .71-24: 1044)رنجرا و طاهرا،  دهندیم

ب ه گفت ۀ    ت ر اس ت.  بس یار ملم وس   در سیست  حقوقی چینیه عدم استقالل مالی قوۀ قضای
پردا ن د و  به انتصام و پردارت حق وق قض ا  م ی    هاا مسلیدولت در مواردا،مسققان چینی، 

در رن ار  من افع شخص ی    ۀهمچن ین مس ول   ند.گذارثیرأقضا  تا  سوا احکام صادره  بردرنتیجه 
شود ر ه قض ا  مس تعد فس اد     به این میمنجر  ،حقوق قضا بودن  دیگر به دلیل پایین عوامل

ش د   ها بهتعداد  یادا ا  دادگاه افزون بر این، شوند و به انجام قضاو  بررالف قانون بپردا ند.
ت ر ا  می زان   پایین هاا دولت مسلی،ارثر قریب به اتفاق بودجه ۀ یرا سرمای ،ه قرار دارندقدر مضی
قض ا  چ ین ا  امنی ت ش غلی      ،ابراین؛ بن  (Dingjian & Wang, 2010: 213) اس ت  رف اف 

اگر طب     ،نمونه طب  قانون قضا  رااب ؛شوندبه دالیل مختلفی عزل می آنان برروردار نیستند.
فاق د  »ی ا   «مشخص شود ره براا دو س ال مت والی فاق د ص الحیت هس تند     »ار شیابی ساالنه 

باع ث  مصادیقی است ره  ،«را نپذیرند مسولههاا موریتأم ،شان بودهصالحیت در جایگاه رنونی
 همچن ین،  د.نمواج ه ش و  رود  نامشخصی ا  لساظ ا دست دادن شغل هااشود قضا  با رطرمی
  قضا  سطص باالتر در مورد یادهند تا به نظرحائز اهمیت اینکه بعضی ا  قضا  ترجیص می ۀنکت

مستقل. بن ابراین  صور  ه اجراا قانون بتا  ،ها استناد رنندگیرا در مورد پروندهچگونگی تصمی 
 ب ه  آن ان  ار راج  ا  ت ا  ببرند شیپ رارود  ا مانی، ارتقا ۀرنند تا طب  برناماین قضا  تال  می

اس تقالل  جه ت  در مصادی  برری ا  موانع  این. (Ibid, 204) شود ممانعت تیصالح عدم لیدل
رعای ت  علنی،  ۀاگر مسارمدانان چین معتقدند ره باشند. حقوقهاا دادگاه میرسیدگیقایی در 

                                                           
 . 277،   1111؛ میر اده روهشاهی و دیگران، 11،   1116رحمتی، . براا مطالعۀ بیشتر، ر. . گرجی و 1
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 ا جانب ،قضایی، دسترس همگانی به تمام احکام و بیره ۀتشریفا  قانونی، حقوق وریل در پروس
منف ی  ا  ثیرأت ،ا  این رو یابد.ها و قضا  دنبال شود، فساد قضایی تا حد  یادا راهش میدادگاه

مقاما  مرر زا  ،  یرا توان نادیده گرفتاصول بنیادین استقالل قضایی را نمی برنظار  صورا 
   .60 :1111نژاد، )فالح استقالل قضایی دارند ۀبرانگیزا در حو نگر  بسث چین

مس تقل   ۀقضایی ۀتر با قونظام حقوقی قواست رمونی ا  نظر حزممسققان چین معتقدند ره 
یی د ر رده ب ود ر ه     أه ا ت در عین حال ره ای ن ح زم ب راا س ال     داراا مزایا و مضراتی است.

سا مانی این مش کل را   یلِالاما د، شودقضاییه می ۀقو اللسلی باعث راهش استقم هااحمایت
مستقل و مقتدر ق ادر ب ه    ۀقضایی ۀره یك قو رداین ترس را داحزم  احتماال .توییص نداده است

 یرر سیس ت  هاا حساس سیاسی به پروندهو ادارا  ،هاا اقتصاداگیرا در مورد پروندهتصمی 
 قض اییه  ۀبدون قدر  گرفتن  یاد قواست اینکه کلی ره این حزم با آن مواجه باشد. بنابراین مش

حل ی ب راا   رسد ره ه یچ راه نظر میبهه شدبا توجه به مطالب ارائه باعث تقویت آن شود!!!بتواند 
 . (Randall, 2003: 61) بامضی وجود ندارد ۀچنین مسول

 

 گیریتصمیم در استقالل. 2. 1. 1. 1

نیا  براا حارمیت ق انون  عنوان پیشه ره براا دادرسی منصفانه یرورا است، بهاستقالل دادگا
و قای ی بای د مس تقل باش ند.      -عن وان ی ك نه اد قض ایی    به -دادگاه شود. بنابراینشمرده می

ط رف و ب ر مبن اا واقعی ا  و     طور مستقل و بیگیرندگان باید در رصو  مویوعا  بهتصمی 
ه اا  له، فشار، یا تأثیرا  بیجا ا  طرف هر نه اد دولت ی ی ا بخ ش    طب  قانون و بدون هیچ مدار

ر مراج ع همچ ون پل یز،    دیگ   و مقنن ه  قوۀ مجریه، قوۀ معنی، به این گیرا رنند.دیگر تصمی 
 رعایت رنند؛، قضاییه را مسترم شمرده ۀهاا قوها و تصمی  ندان، و مراجع آمو شی باید قضاو 

ترام به مرجع قضایی براا حفاظت ا  حارمیت قانون و احترام ب ه  اح حتی اگر با آن مواف  نباشند.
ق انون آی ین    21 ۀم اد بر هم ین مبن ا، طب      ناپذیر است. حیاتی و اجتنام معیارهاا حقوق بشر،

 «ایران المیداران نیروا انتظامی جمهورا اسفرماندهان، افسران و درجه»ا ایران دادرسی ریفر
عنوان یابطان عام و را  دادگس ترا معرف ی   ب بهترتی به «دان ن مأموران و معاونان رؤسا،» و

س ایر مراج ع و   . اند و در  مینۀ امور مسوله ا  سوا مقاما  قضایی مکل  به پیروا هس تند شده
توان گف ت  رلی می طورهقضاییه را رعایت رنند. ب ۀهاا قو قواا مقننه و مجریه نیز باید تصمی 
قض اییه جل وگیرا    ۀگیرا ق و باید ا  تضعی  اقتدار تصمی  همۀ قواا حکومت و نهادهاا دولتی

اس تقالل   اص ول بنی ادین  »همچنین اصل چهارم ا   . 117 :1122)نورا نشاط و دیگران، نمایند 
گونه مدارلۀ نامناسب و ناموجه نباید در فرایند قضایی پدی د آی د و   هیچ» دارد:میمقرر  1«قضایی

                                                           
1. Basic Principles on the Independence of the Judiciary 
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ای ن اص ل نظ ر منف ی نس بت ب ه        تجدیدنظر قرار گی رد.  تصمیما  قضایی دادگاهها نباید مورد
 الحیتدارتجدیدنظر یا تخفی  مجا ا  یا تبدیل مجا ا  به ار  در  مینۀ احکام صادره مراجع ص  

نی ز در    تعزی را  ) المیقانون مجا ا  اس   776 ۀ. ماد«قانون، ندارد با مطاب  قضاییه قوۀ توسط
رسد ب ه  نظر میبهمصادی  اشاره شده بنابه  ت وشده اس انگاراجهت عملی رردن این اصل جرم

در نظ ام   قض اییه  ق وۀ  گی را تص می   در الللساظ بستر قانونی،  مینۀ مناسبی براا تسق  استق
 ته باشد.حقوقی ایران وجود داش

ها بای د مس تقالً   رند ره دادگاهاگرچه قانون تصریص میاما در مقابل، در سیست  حقوقی چین، 
ه اا ادارا، نهاده اا اجتم اعی و اف راد     ارگ ان  ۀو بدون مدارل  رود    قضاییبه اعمال ارتیارا

قضا  دس تور   معموالً رند.طور مستقل اعمال نمیهقضاییه ارتیارا  قضایی را ب ۀاما قو بپردا ند،
ا جمله دستورا  مربوط به چگ ونگی اع الم حک   ا      تعوی  اندارتن پرونده،سیاسی را ا  بابت به

رنن د. سیاس ت   دریافت می هاا حساس سیاسیویژه در پروندهزم رمونیست، بهطرف دولت و ح
ه اا  داراا ارتیاراتی براا ب ا بینی و م دیریت فعالی ت    رمیتۀ قضاییمررزا حزم رمونیست و 

نیا من د تص ویب   رل     هاا قضایی و دادستانیتمام انتصاماست. دادگاه در تمام سطوح قضایی 
فساد تصمیما  دادگاه را  معموالًاست ره  در این صور  ست است.دپارتمان سا مان حزم رمونی

 شود.صور  سربسته و یعی  انجام میبه  یرا مبار ه علیه فساد قضایی  دهد،ثیر قرار میأتست ت
قض ا  دادگ اه    ۀوظیف  و رن د  گی را م ی  هاا مه   تص می   در مورد ارثر پرونده قضایی ۀرمیت

. طب  رویۀ عملی و 1یید حقوقی تصمیما  رمیته بپردا ندأست ره به تا و دادرسی این تجدیدنظر
ا  احکام  و معموالً دارندنهاد مستقل توجهی ن عنوانها بهمقاما  دولتی به دادگاهقضایی در چین، 

عنوان بخشی نمونه، نهاد امنیت عمومی اگرچه به رااب رنند.دادگاه تبعیت نمیصادرشده ا  سوا 
 ی را  ؛ آورداج را در نم ی  ام ا احک ام دادگ اه را ب ه    حضور دارد، سطوح  ا  نهادهاا اجرایی در تمام

 مانی ره تصمی  دادگ اه باع ث تهدی د من افع      ،در واقع ندارند.نان آ برتسلطی گونه ها هیچدادگاه
گرایان ه و پیش گیرانه ب راا    هاا مسلی ا  اق داما  مدارل ه  شود، بعضی ا  دولتدولت مسلی می

عالوه، مراجع دولت ی ب راا جل وگیرا ا  ط رح دع واا      هرنند. باده میتوق  اجراا تصمی  استف
گاهی آنها به ص دور تص میما  ب ه نیاب ت ا  ح زم       .برندبهره میهاا مختلفی ا  رو  قضایی

دهند ت ا ش کایتش را پ ز بگی رد ی ا ب ه       گاهی شاری را تست فشار قرار می ،رمونیست پردارته
ا   اا مانی ره پرون ده  ا رد یا به نفع متشاری حک  صادر رنند.د تا پرونده رنآورها فشار میدادگاه

براا نمونه  رنند.بسیارا ا  مقاما  ا  همکارا با دادگاه امتناع می شود،پذیرفته میسوا دادگاه 
 دادگ اه  ا  تص میما   تبعیت یا مدار  ۀارائ پاسخ به شاری، حضور در دادگاه، ا  پذیر  احضاریه،

 . (Blasek, 2015: 71 رنندروددارا می

                                                           
1. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03. 
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 یقاض یشخص استقالل. 2. 1. 1

، تسق  حارمیت قانون و دادرس ی منص فانه  در هاا مؤثر ا جمله تضمین ،گونه ره بیان شدهمان

قایی در جایگ اه دادرس ی نس بت ب ه      ین معناست رهه ااستقالل قایی ب استقالل قایی است.
موا ین حق وقی و ب دون هرگون ه     ۀر پایها و بشده با آ ادا رامل بر مبناا واقعیتمویوع مطرح

رس یدگی و   اهاا حکومت یا ج اا دیگ ر  درالت، فشار و نفوذ نادرست ا  جانب هریك ا  بخش
 رص و  گیرن دگان بای د در   بنابراین تصمی  . 122: 1112)عزیزا و دیگران،  گیرا رندتصمی 

 و بدون ه یچ مدارل ه،   طب  قانون ،بر مبناا واقعیا  ،طرفبی ،طور مستقلهمویوعا  حقوقی ب
 نه آاین ب  ؛ گیرا نمایندهاا دیگر، تصمی ثیرا  بیجا ا  طرف هر نهاد دولتی یا بخشأیا ت فشار

باید ابتدا بر مبناا تخص ص حق وقی و    ،شوندعنوان قایی منصوم میمعناست ره افرادا ره به
ی چ ین، قض ا  داراا   قانون اساس 126رسد طب  اصل نظر میبا اینکه به. انتخام شوند صداقت

ه ب   رود هاا رل  به اجراا ارتیارا  قضاییدادگاهو  رنندتنها به قانون استناد می ،استقالل بوده
ها سا مان نهادهاا اجرایی، ۀپردا ند و در معر  مدارلصور  مستقل و بر طب  مفاد حقوقی می

ها، عدم استقالل ۀ رل  در پروندها جمله مدارلۀ رنگر اما دالیل  یادا، و افراد دولتی قرار ندارند
س بب  به سطوح دولتی ا  نظر حقوق، مس کن، مزای ا و بی ره    مالی  وابستگی دادگاه و وجود مالی

 دادرس ی  منصفانه ب ودن  ست رها ترین مویوع اینمه شود. در نهایت، عدم استقالل قضا  می
در م ورد   .,Blasek) (68 :2015 افت د رطر میبه ، حزبی و دولتیبه دلیل روابط و منافع شخصی

انتخام قایی در رش ور   ۀدر مورد شیوبه صور  اجمالی رند یرور  ایجام می استقالل قایی
عوامل  یادا در تسق  بخشیدن به اس تقالل شخص ی قای ی    .  یرا 1توییساتی بیان شودچین 

  و ه اا انتخ ام قض ا   ش یوه  .استانتخام قایی  ۀشیو ،مؤثر هستند ره یکی ا  موارد مه  آن
ه ا دارد. مط اب  دی دگاه دادگ اه اروپ ایی      ها تأثیرا جدا بر استقالل قضایی آندادرسان دادگاه

ی در مقاب ل  ه ای مینض  انتصام آنها و وجود ت ۀحقوق بشر در بررسی استقالل قضا  باید به نسو
دو رو  ب راا انتخ ام قض ا  در     . 22: 1116مک ان،  )آقایی جن ت فشارهاا رارجی توجه ررد 

  ا وجود دارد: رو  انتخابی و رو  انتصابی.رشوره

بهب ود  اص الح و  ه ایی ب راا   چین فعالیت بیست و یک ،ا  ابتداا قرن گونه ره بیان شد، همان
چین این  منظور ارتقاا سطص مهار  راررنان سیست  قضایی آبا  ررده است.سیست  قضایی رود به

بن دا قض ا  ب ه ش کل     بن دا و تقس ی   یهسا ا را با استفاده ا  ی ك سیس ت  س هم   یند بهبودافر
برد. بهبود سیست  انتخام و انتصام قضا  یك گام حیاتی و مه  در حرر ت  اا پیش میجانبههمه

                                                           
براا  با توجه به اینکه در مورد نسوۀ انتصام و گزینش قضا  در ایران مقاال  متعددا نگار  شده و .1

جلوگیرا ا  اطالۀ رالم در این  مینه فقط به رشور چین اشاره شده است و در مورد ایران مطلبی بیان نخواهد 
 شد و صرفاً مصادی  انتقادا آن مورد تسلیل قرار رواهد گرفت.
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 ۀوظیف  ه ا  مورد پرون ده  گیرا درذرر است ره تصمی  شایان .استعظی  به سمت حارمیت قانون 
با  شود.هاا قضایی مشخص میانتشکیل و عملکرد ارگ ۀوسیلنظام قضایی مدرن است ره به ۀاولی

ه ا  رارگیرا قدر  قض ایی ا  ط رف ای ن ارگ ان    بهبراا ترین افراد مسوول این حال، قضا  نهایی
راررنان این نظام یك بخش مه  و اساسی  ا  سوااا شدن و رسب مهار  هستند. بنابراین، حرفه

اا ا  موی وعا  مانن د   ع ه سا ا سیست  قضایی است ر ه ش امل مجمو  ا اصالح و بهینها  برنامه
منظ ور ارتق اا فراین د    ب ه  .اس ت ار ی ابی و م دیریت راررن ان قض ایی      آمو  ، چگونگی انتخام،

ری د  أاصالحا  قضایی در چین بر س ارتار رل ی سیس ت  انتخ ام قض ا  ت      سا ا قضایی،ااحرفه
 خام قضا  هستی .ویعیت رنونی چین براا انت ۀنیا مند توییسا  بیشتر در  مین ،بنابراین ؛رندمی
 

 قضات یبرا یورود آزمون. 1. 2. 1. 1

 اس  ت. در ای ن   شغلی پی روا ر رده   قایی ا  نظام انتخامۀ شیو رصو  ایران در قضایینظام 
 سایر رارمن دان بخ ش عم ومی ا  طری   امتس  ان علم  ی ا  ب  ین ف ارغ     همانند قضا  شیوه

قای ی  ب  ه پی  روا ا  رو  انتخ  ا  ش وند؛ درص  ورتی ر    حقوق انتخام می ۀالتسصیالن رشت

 ت را را وارد دس تگاه  تر و مس تقل قضا  شایسته توانسترشورهاا داراا نظام حقوق عرفی می
حق وقی انتخ ام    ۀدان ان داراا تجرب    در ای ن رش ورها ا  ب ین حق وق   یرا قضا  قضایی رند،

ۀ   و ارتیارا  رئ یز ق و  قانون اساسی ای ران اس تخدام قض ا  را ا  وظ ای 172اصل . ندشومی
قان  ون اس  تخدام قض  ا  ب  ا      1 ۀم  اد  1 ۀمطاب    تبص  ر  بن ابراین،   قضاییه دانس ته اس ت.  

مج   ا  اس   ت    -قضایی  ه ۀدر ح  ال حای  ر، ق  و -و ار  دادگس  ترا»ح ا  بع دا،الاص
واج  د ش   رایط  ش  دگان در مس  ابقا  ورودا ی  ا ا  دانش  جویان س  اله ... ا  پذیرفتههم  ه
 «.رارآم و ا قضای  ی اس  تخدام رن  د    ۀقضای  ی ... انتخ  ام و ب  راا ورود ب  ه دور ۀرش  ت
بین ی ش ده ر ه نظ ر انتخ ام ا  می ان دانش جویان حق وق ه   پیش آ م ون، ۀش یو جدا ا ل ذا 

ه ب ا ش  رایط فعل  ی   ب ا توج ه ب ه قل ت ای ن دانش جویان ب وده ِر  ب ه  م ان تصوی ب قان ون
 دورۀ،  . همچن ین 147: 1044)آگ اه و حس نوند،    حق وق، س ا گارا ن دارد ۀآمورت وف ور دان ش

ردم ت رارمن  دان ب  ا    آبا رارآم و ا ب راا قض ا  وج ود دارد ر ه تقریب ا مع ادل آم و   
 ۀش   یو  ، ش   رایط، یادشدهقان  ون  0و  2بیش  تر ب  وده و در م  واد  دشواراوی  ژه و شرایط 

قان   ون تش   خیص   »ع الوه  ب ه  رارآم  و ا و م  وارد معافی  ت ا  آن، مق  رر ش  ده اس  ت.
اص ل رارآم و ا و  ،1166تیر  1مص وم « ل  زوم رارآم  و ا ب  راا متقایی  ان ام  ر قض  ا

قانون اساسی  ش وراا عال ی قضای ی گذاش ته ب ود ر ه پ ز ا  با نگ را ۀم د  آن را برعه د
 «قضایی   ه  ۀی ز ق وئارتی ارا  و وظای   ر» ۀو تصوی ب قان ون م اده واح د 1162در س ال 
 «ث»  ده اس  ت. مطاب    بن  د شق  وه واگ  ذار این ب  ه ریاس  ت  1171اسفند  1مص  وم 
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مص  وم   اقتص ادا، اجتماع ی و فرهنگ ی ۀشش   توس ع ۀس الپن ج ۀقان ون برنام  111 ۀم  اد
ا  طری   آ م  ون اس  تخدامی و در فض  اا رقابت  ی ا      »ج ذم قض ا   نی ز 1117اسفند  10

 گیرد.صور  می «می ان اس تعدادهاا برت ر و نخبگان دانش  گاهی و ح  و وا
گونه سیست  واحد و صریسی ر ه مرب وط ب ه چگ ونگی     چین هیچرشور ، 2441قبل ا  سال 

ررد ره افرادا ر ه ق رار اس ت    تنها قید می «قانون قضا »بود. انتخام قضا  شود ارائه نکرده 
امتسان ا    ا  طری   بایس ت  براا اولین بار به سمت قایی یا دستیار قایی منتصب ش وند، م ی  

 ب ودنِ  هاا داراعمومی و ار یابی شدید و سختی انتخام شوند ره ا  بین آنها با توجه به استاندارد
 .1ش وند ها براا این مشابل برگزیده م ی   لساظ سیاسی بهترینعیب و نقص بودن اتوانایی و بی

ملی رل ، تصمیمی در مورد اصالح و بهبود ق انون قض ا  و    ۀمعتبر رنگر ۀ، رمیت2441 سال در
عن وان قای ی ی ا    ررد افرادا ر ه ق رار اس ت ب ه    صراحت بیان میبا پرسان را منتشر ررد ره به

، و ار  هم ان س ال   در. 2قی مل ی چ ین قب ول ش وند    با پرس انتخام شوند باید در آ مون حق و 
اتف اق م واردا را ب راا اج راا ی ك آ م ون       دادگسترا، دیوان عالی و دادسراا دیوان عالی به

عن وان آ م ون ورودا   ییدا بر اهمیت چنین آ مونی بهأقضایی جامع ملی اعالم رردند ره مهر ت
)ب راا انج ام    اجراا آ مون قضایی مل ی دوم معیارهایی براا  ۀماد .1بودبراا متقاییان قضاو  

یی د ص الحیت ب راا اف رادا     أآ مون قضایی ملی یك آ مون ت» رند:بیان می 0آ مون سنجشی 
دول ت   ا  سوادارند و به صور  یکپارچه  یحقوقهاا است ره تمایل به اشتغال در یکی ا  حرفه

اولین بار قایی و ی ا ب ا پرس    رواهند برااآ مونی براا تمام افرادا ره می ؛اندسا ماندهی شده
باید قبل ا  هر چیز در این آ م ون قض ایی    ،دگردنیید صالحیت أعمومی شوند و یا براا ورالت ت

یید صالحیت است و تم امی اف رادا   أآ مون قضایی ملی نوعی ت ،بنابراین .7«دولتی شررت رنند
 ا بگذرانند.ره رواهان اشتغال در یك پست حقوقی هستند باید ابتدا این آ مون ر

 

 قضات انتخاب و تیصالح دییتأ. 2. 2. 1. 1

بس یار   شد  تست تأثیر قرار دهد،قایی را به اللتواند استقره می گزینش قضا  ا آنجایی ۀشیو
گزینش قضا  بای د   ...هاارو »قضایی:  اللا  اصول اساسی استق 14اصل مطاب  مه  است. 

                                                           
1. Article 12 of the Judges Law Of The People’s Republic Of China (1995). 

2. Xinhua News, The Ninth Standing Committee of People’s Congress Promulgated the 

Decision on Amending Judges Law and Prosecutors Law, available at 

http://www.china.com.cn/zhuanti2005/txt/2001-07/01/content_5042145.htm (last visited 

on 20 March 2017). 

3. The text of the Announcement on Several Issues Regarding Implementation of a Unified Bar 

Exam, available at http://www.hflib.gov.cn/law/law/falvfagui2/xzf/flfg/WH%20TY/1006.htm. 

4. Measures for the Implementation of National Bar Examination (for Trial Implementation). 

5. The text of the Measures for the Implementation of National Bar Examination (for Trial 

Implementation), available at http://www.china.com.cn/chinese/2001/Nov/71735.htm. 
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در گ زینش قض ا  نبای د ه یچ      نامناسب حف  ش ود.  هاادر برابر انتصابا  قضایی براا انگیزه
دیگ ر،   ۀسیاسی یا هر عقید ۀجنز، مذهب، عقید رنگ، تبعیضی علیه یك شخص بر اساس نژاد،

یک ی ا  نک ا    «.   یا ویعیت اجتماعی وجود داشته باشدالدراستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، و
قوقی ایران، ع دم ش فافیت ش رایط    قابل توجه در رصو  شرایط داوطلبانِ قضاو  در سیست  ح

گذار براا داوطلبان امر قض ا درنظ ر گرفت ه اس ت. در     عقیدتی، سیاسی و ارالقی است ره قانون
واقع، مفهوم عدالت، تعهد عملی به موا ین اسالمی و وفاداراا به نظام جمهورا اس المی ای رن   

وده، مص ادی  آن مش خص   عبارتی، این شرایط قابل احرا  و بررسی نب  وایص و روشن نیست. به
پ ذیرا و  رند ر ه مق نن ش رایط انتخ ام    نیست. امنیت حقوقی افراد داوطلب قضاو  ایجام می

. در  مین ۀ   104: 1112طور شفاف و مشخص بیان نماید )عزیزا و دیگران، شایستگی آنان را به
ه قض ایی  مس تخدمانِ دس تگا   قض ا ، دانان معتقدند ره استخدام قایی در ایران برری ا  حقوق

ر ه دس تگاه   یی ا آنجا شوند ومدرن تلقی می گان ه و مت داولِ دول تا  اررانِ س هیکی عنوان به
ده د  رود فاقد ارتیار جذم و استخدام است و آنچه در این رص و  انجام م ی  روداقضایی به

 ت  ر، قض  ا  مس تخدمانِ   ل ذا در مقیاس ی ب زرگ ؛نمایندگیِ دولت در سطسی تخصص ی اس ت
بودن قای ی، آی  ا او را ب ه دول ت    « رارگزار دولت»تر،اند. مستخدم یا در اصطالحی  یبندهدولت
 ی را    .110، 1111) ارعی و مقیمی ان:   سا د؟احتمالی دعاوا وابسته نمی عنوان یکی ا  اطرافبه

یا  اس تقالل قایی ا  دولت یکی ا  مباحث جدا ره  یر عنوان استقالل قضایی باید مطرح شود،
س و و   نظام سیاسی است.  مانی ره دعوایی بین دولت یا نمایندگانِ آن به اعتب ار مق  ام ا  ی ك   

رننده به این مویوع شخصی است ره در شود، دادرس رسیدگیشهروند ا  سوا دیگر مطرح می
. مسولۀ چالش ی امک ان و می  زاِن اس  تقالل قای  ی ا  نظ  ام سیاس ی        استاستخدام حکومت 

 . 114است )همان، هایی نین پروندهرصوصاً در چ
صراحت به« یید صالحیت قضا أت»با عنوان رشور چین،  1«قانون ورالا»ا   1 ۀمادمطاب  
یید صالحیت آنان وجود داش ته باش د.   أاا براا ترند ره براا انتخام قضا  باید مرحلهبیان می

 ایط دیگرا را نیز داشته باشند:یید صالحیت سیاسی و فیزیکی، قضا  باید شرأافزون بر نیا  به ت
ه ا ی ا   ه اا حق وقی ا  دانش گاه   التسصیل در  مین ه هاا یك فرد فارغسال در پرونده 2حداقل »

اا حق وقی اس ت   مدر  حقوقی ندارد اما داراا دانش تجربی و حرفه ها و یا فردا رهآمو شگاه
ناسی حقوق رود ر ارآمو ا  اا براا مدر  رارشرار ررده باشند و یا حداقل یك سال در پرونده

افرادا ره داراا مدر  رارشناسی ارشد حقوق و یا درتراا ای ن رش ته    یا رارور ا ررده باشند؛
عالوه، قانون ورالا بی ان  به «.هاا رارا مستثنا هستندهستند ا  شرایط باال در مورد تعداد سال

اند و یا ا  یك ش غل  گرفته رند ره افرادا ره به دلیل ارتکام جرم تست مجا ا  ریفرا قرارمی
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ق انون معیاره ایی ب راا    این توانند قایی شوند. بنابراین اند به هیچ عنوان نمیدولتی ارراج شده
وج ه تقس ی  ر رد:     1توان آن را به این انتخام قضا  ا  تمامی جها  فراه  ررده است ره می

ی تنها یك آ م ون ورودا  ا  این جهت ره آ مون قضایی مل تسصیلی و تجربه. ۀشایستگی، سابق
اف رادا ر ه   » رن د. تنهایی رسیدن به مقام قضاو  را تضمین نم ی است، قبولی در این آ مون به

شوند باید ا  طری  سنجش عم ومی  عنوان قایی و یا دستیار قایی انتخام میبراا اولین بار به
س تانداردهاا سیاس ی و   و ار یابی دقیقی انتخام شوند و ا  میان آنان بهترین فرد ب ا توج ه ب ه ا   

ها و ملزوما  را  ب راا اج راا چن ین    با توجه به رویه .1«مهارتی براا آن شغل انتخام شود
)شهروندا  ملی براا انتخام افرادا ره براا اول ین ب ار    ار یابی دقیقی، آ مون ردما  عمومی

ر ار گرفت ه   ب ه  دست رواهند گرف ت، عنوان قایی انتخام رواهند شد و امور قضایی چین را بهبه
قضاو  هستند ابت دا بای د    ۀشود ره به این معناست ره افرادا ره مایل به رار رردن در حرفمی

در آ مون قضایی ملی قبول شوند و سپز در آ مون ردما  شهروندا مل ی و مص احبه ش ررت    
رارمن دان   هاا قانونی بتوانند به مقام قضاو  نائل شوند. ام رو ه قض ا   رنند تا با توجه به رویه
 آیند. حسام میردما  شهروندا به

چ ارچوم   «ت ر ر ردن اص الحا    تر و جامعی عم»، تی  رهبرا مررزا براا 2410 سال در
قضایی بیان ررد و براا اولین بار اصالحاتی پیرام ون سیس ت    نظام هاا رود براا اصالح نظریه
ضا  و با پرسان باید به صور  ق دم  انتخام ق دنبال این نظریه،به بندا قضا  انجام داد.سهمیه

تا بتوان ا  ریفی ت  شدند میترین افراد گلچین ترین و رارآمدتا بالیاقتفت پذیرمیبه قدم صور  
دو راه اساسی براا انتخام قضا  در  رار،سا ودنبال این به و مهار  پرسنل قضایی مطمون شد.

ق وانین  . مطاب  (Yang, 2017: 255)ی رو  انتخابی و رو  انتصابشود: میرار گرفته چین به
ش وند. رئ یز   ا و انتخام سایرین برگزیده م ی أر با ها معموالًساا دادگاهؤر و مقررا  مربوطه،
ه اا  س اا دادگ اه  ؤشود و رملی رل  انتخام می ۀا اعضاا رنگرأر ا  طری دیوان عالی رل  

ب ا ای ن    شوند.می گزینشهاا رل  مسلی مربوطه رنگرها  سوا رل  مسلی در سطوح مختل  
ه اا رل   مسل ی در س طوح     ب رئ یز دادگ اه  ی  هاا رل  میانی مسلی، ناساا دادگاهؤر حال،

 شوند.انتصام به مقام رود نائل میا  طری  ها هساا دادگاؤب ریسا و ناؤگوناگون و ر
 

 قضات آموزش. 3. 2. 1. 1

اا قض ا  درنظ ر   حرف ه سیستمی براا آم و     ،رنونی چین به صور  را  «قانون ورالا»

اا ب راا قض ا  ب ه ص ور      ه اا تو ورا و حرف ه   آمو  » گرفته است ره نیا  به این دارد تا
ه ا بای د   هاا حقوقی دولت و سایر آمو ش گاه ها و دانشگاهرالج»، «اا انجام شودشدهریزابرنامه
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و  «ده بگیرن د دهی قضا  را برعه  آمو   ۀبراا آمو   قضا ، با توجه به قوانین مربوط، وظیف
عن وان یک ی ا    بایس ت ب ه  شده حین آمو   آنان میهاا انجامنتایج مطالعا  قضا  و ار یابی»

دیوان عالی رل  مقرراتی براا  ،2444در سال  .1«آنان درنظر گرفته شود اانتصام و ارتقا مبانی
بیان نمود.  ها راطور مشخص جزئیا  این آمو  اا براا قضا  درنظر گرفت و بهآمو   حرفه

ه اا ق انونی آم و   قض ا      اا قضا  پای ه هاا حرفهقانون ورال و مقررا  مربوط به آمو  
ب ر   ه اا قض ا  در چ ین عموم اً    قبل ا  اجراا آ مون قضایی ملی، آمو  ، ند. با این حالهست

اا براا افرادا بوده است ر ه در مق ام   هاا رارا و حرفهو آمو   ،اساس تسصیال  آرادمیك
 سا ا پرس نل قض ایی،  اادر رنار دیدگاه حرفهرسد ره نظر میبه اند.و  مشغول به رار بودهقضا
 ده ی قض ا  در چ ین ر امالً    ویژه ا  ابتداا اجراا آ مون قضایی ملی جامع، سیست  آم و   به

، دیوان عالی رل   مق ررا  مرب وط ب ه آم و        2446بهبود یافته و اصالح شده است. در سال 
ا  آن  منص وم تعبی ه نم ود.   ح و ترمی  ررد و سیست  آمو شی را براا قضا  تا هقضا  را اصال

عن وان بخش ی ا  گ زینش قض ا  درنظ ر گرفت ه       منصوم ب ه سیست  آمو شی قضا  تا ه ، مان
قضاو  تب دیل   ۀو آمو   قضا  بر اساس آ مون قضایی ملی و آ مون ورودا به عرص ،شودمی

 (Yang, 2017: 258). شده استبه نوع مهمی ا  آمو   براا قضا  

 

 طرفیبی. 2. 1

طرف ی ب ه معن اا ع دم     طرفی دادگاه است. بیاصل بی دادرسی منصفانه، یکی ا  اصول بنیادین
این واژه ا  نظر حقوقی، ناظر بر این است ره تص میما  بای د    است.نکردن دارا تعصب و جانب

ورا بر اساس دالیل نادرس ت ی ا ت رجیص    دااساس تبعیض، پیش نه بر ،مبتنی بر معیار عینی باشد
ارا، ر واه  دداورا و جانبطرفی معموالً به عدم پیشبی نفع شخصی نسبت به دیگرا. بنابراین،

 اش اره دارد  ،نسبت به یك عقیده و رویکرد باشد و رواه نسبت به فرد، گروه، حزم یا قوم ر ا  
نظ را و رنث ی ب ودن    فی به معناا ب ی طرآید ره بیا  این تعاری  برمی . 202: 1110)فضائلی، 

نیست. مسلماً هر شخصی با توجه به عقاید و عالئ  رود به سمت یك نظریه یا رویک رد بیش تر   
دارا ناروا در ذه ن قای ی   به معناا نبود جانبره طرفی در فرایند دادرسی متمایل است، اما بی

ه اا دادرس ی منص فانه و    لفهؤا  م است، نسبت به یکی ا  طرفین یا مویوع اصلی مورد ارتالف
طرفی ره ب راا اج راا ص سیص وظ ای      تعهد به بی .شودشمرده میشرط ال م براا تسق  آن 

چ ه   ،ریف را  ۀگیرن دگان در پرون د  ره هریك ا  تصمی  است، مستلزم این دارد  قضایی یرور
در دادرسی  طرفیدارانه بررورد رند. بیقایی متخصص باشد و یا عضوا ا  هیوت، باید بیرجانب
رند، براا افراد جامعه نی ز ر ه ت ارنون    عالوه براینکه براا طرفین دعوا امنیت قضایی ایجاد می
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رند و آن ان  اطمینان راطر ایجاد می اند، ولی شاهد این ویع هستند،یند دادگسترا نشدهاوارد فر
مض اع  ب ر    دیگر بی  نخواهند داشت ره در صور  مراجعه به دادگسترا براا احقاق ح ، ظل 

طرفانه صرف التزام ی ا تقی د ب ه    در دادرسی بی»رالصه اینکه  . 71: 1111)آبزن، آنها وارد شود 
طرفی اس ت  نقض بی نظر مواف  با منافع یکی ا  طرفین بدون التزام یا تقید به حقیقت و عدالت،

 طرفین اس ت،  به این دلیل حمایت شود ره مواف  با منافع یکی ا  صرفاً، و اگر ا  یك نظر را 
« طرفی نق ض ش ده اس ت   در این صور  بی نه ا  این جهت ره مطاب  با حقیقت و قانون است،

طرف ی تنه ا مرب وط ب ه ش خص قای ی ی ا        بی ،بررالف تصور معمول . 10: 1110)ناجی  واره، 
آن طرفی باید مربوط به رل سیست  دادرس ی باش د ر ه قای ی نی ز جزئ ی ا        . بییستدادرس ن

طرفی دادگاه سخن گفته شده و نه اا ا  بیبه همین دلیل در اسناد جهانی و منطقه .سیست  است
دارا اص سام دع وا و   طرفی قایی. مسل  است ره در یك دادرسی منصفانه تنها جانبصرفاً بی

 ورالا آنان پذیرفتنی است و دیگر اجزاا دادرسی اع  ا  قایی، شاهد، رارشناس، عض و هیو ت  
طرفی ه   ح   مش تر     شود بیرو گفته می این طرفی هستند. ا بیبه  منصفه و مترج  مکل 

طرف ی ب ه    یرا مبنا و اساس ب ی  ،ه  تکلی  مشتر  افراد دریل در دادرسیو اصسام دعواست 
: 1117)توحیدا و رش یدا،   گرددبرابرا حقوق افراد ره ا جمله حقوق بنیادین بشرا است برمی

 قانون نظار  ب ر رفت ار قض ا ،    17 ۀماد 0طرفی مندرج در بند عبار  رروج ا  بی . بنابراین، 11
صدور حک     شامل فرایند دادرسی، ،طرفیعنوان تمهیدا براا جلوگیرا ا  رروج قایی ا  بیبه

م وارد رد دادرس در  تس ت عن وان   قانونی جهت رعایت این اصل،  یحمایت مصادی و اجرا است. 

 .اشاره قرار گرفته است ریفرا ایران مورد آیین دادرسی 021مادۀ 
فصل سوم ا  بخش اول قانون آیین دادرسی ریفرا چین نیز مربوط ب ه مص ادی  رد دادرس و   

 قض ا ، » د:دارمق رر م ی   یادشدهقانون  21 ۀدر این  مینه ماد .استطرفی در دادگاه لزوم رعایت بی
لبان ه ا  رس یدگی ب ه پرون ده     را دارا باش ند بای د داوط    یرها و با پرسانی ره یکی ا  شرایط دادستان
توانن د در ای ن م وارد ای راد رد     قانونی آنها نیز م ی  ۀو هریك ا  طرفین پرونده و نمایند نمایندامتناع 

 )یك  اگر یکی ا  طرفین پرونده یا رویشاوند نزدیك یک ی ا  ط رفین پرون ده باش ند؛     دادرس رنند:
عن وان ش اهد،   )سه  اگ ر ب ه   ونده داشته باشد؛نفعی در پر ،رود فرد یا رویشاوند نزدیك وا )دو  اگر

ه ررده باش د؛  ئریفرا در این پرونده ردماتی را ارا ۀ)مشاور حقوقی  یا نمایند شاهد رارشناس، مدافع
)چهار  اگر روابط دیگرا با هریك ا  طرفین پرون ده وج ود دارد ر ه ممک ن اس ت در رس یدگی        یا
س تان و  ددا گی را در م ورد قای ی،   تص می   ۀنس و  «.پرونده تاثیرگ ذار باش د   ۀطرفانه یا منصفانبی

 بی ان ش ده اس ت:    گون ه قانون یادشده این 14 ۀگیرند در مادبا پرسی ره مورد ایراد دادرس قرار می
یز نه اد  ئرئیز دادگاه، دادستان رل و ر ا  سوادادستان و با پرس باید به ترتیب  قایی، ایراد ردّ»

قض ایی دادگ اه    ۀرمیت   ا  جان ب  رئیز دادگاه ایراد ردّ .گیرا قرار گیردمورد تصمی  امنیت عمومی
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 ۀرمیت   ا  ط رف دادستان ر ل ی ا رئ یز نه اد امنی ت عم ومی        گیرا رواهد شد و ایراد ردّتصمی 
توان د تسقیق ا  پرون ده را قب ل ا      ب ا پرس نم ی   ش ود. گی را م ی  ترا  تص می  دادسراا رل  ه 

گی را در  اگر دررواست براا تص می   رود به حالت تعلی  درآورد.   ایراد ردّگیرا در رصوتصمی 
توانن د  قانونی آن ان م ی   ۀمورد رد دادرس مورد موافقت قرار نگیرد، هریك ا  طرفین پرونده و نمایند

 ه ایی ای ی ق قانون قض ا ،  1 و 6طب  مواد  ،همچنین«. براا یك بار دررواست تجدیدنظر نمایند
 طرفی و انصاف را حف  رنند و یکی ا  وظای  آن ان، پردا ند باید حالت بیپرونده میره به رسیدگی 

 ع الوه ب ر   طرفانه به پرونده و عدم تسری  قانون براا رس ب من افع شخص ی اس ت.    رسیدگی بی
دادستان و با پرس ا  پذیر  هدیه و مالق ا  ب ا    قایی،، طب  مقررا  قانونی ،مواردا ره بیان شد

ی ن  ه اب  رواهد ب ود؛  بررسی مسوولیت ریفرا آنان  ،و یمانت اجراا آن اندمنع شده طرفین پرونده
رفتار براا منافع شخصی ی ا  ء مشاررت در سو پذیر  رشوه،عنوان بهرفتار مرتکب این نوع معنا ره 

 طب  ق انون قض ا ،   اگر طب  قانون جزا قابل مجا ا  نباشد،و  ،شودتلقی میمنسرف رردن قانون 
ه ا و با پرس ان نبای د دع و      قضا ، دادس تان »رل  مجا ا  رواهد شد.  و پلیز یستانقانون داد

اا ا  طرف آن ان را  هار و یا هدیهاهریك ا  طرفین پرونده یا افراد معتمد آنها را براا صرف شام یا ن
. ین د نماقبول رنند و نباید بررالف مقررا  با هریك ا  طرفین پرونده و یا افراد معتمد آنان مالقا  

ولیت ریف را او م ورد   وگراف قبلی را نقض نماید باید مسادادستان و با پرس ره مفاد پار هر قایی،
ق انونی آنه ا ا  ح   دررواس ت رد دادرس      ۀگیرد. هریك ا  ط رفین پرون ده و نماین د    تسقی  قرار
  م ورد  ه قانون قضا  06 ۀماد. این مویوع در  قانون آیین دادرسی ریفرا 14ۀ )ماد« برروردارند

قبول پادا  ا  طرفین دعوا و  یکی ا  موارد مسوولیت ریفرا قضا ،اشاره و تصریص قرار گرفته و 
، ع الوه ب ه  یا دیدار با طرفین دعوا و نمایندگانشان بررالف ق وانین م رتبط اس ت.    آنها نمایندگان

ش ود.  م ال م ی  ن و رارشناسان اعامترجم مقررا  مربوط به ایراد رد دادرس نسبت به منشی دادگاه،
اً قب  تواند طب  مقررا  دررواس ت رد دادرس ی ا متعا  ریفرا نیز می ۀ)مشاور حقوقی  یا نمایند مدافع

   . یادشده قانون 12 ۀداشته باشند )ماد نسبت به آن تجدیدنظر

 

 طرفی قضایی های تامین استقالل و بی. مؤلفه2
؛ دیس نج  ت وان یم   اش هروند  سطص حقوق ارشور را بر مبنایك  یافتگیتوسعه زانیسنجش م

، بندتریبه آن پا یو بخش رصوص یحکومت اباشد و نهادها تراقو اهرچه منابع حقوق شهروند
 احق وق ش هروندان دارا    .14: 1116ف ر،  )گرجی و رحمتی شودیتر مشهروندان مطلوم تیویع

را درب ر   یمق ررا  دارل    وتم ام قواع د    ،مورد اول .است ضی م  یتعر كیو  موسع  یتعر كی
  یرا تنظ   ه ا و رواب ط آن  ش ود م ی با حکوم ت   شامل رابطۀ میان شهروندان ینوعره بهگیرد می
و در  است در آن مقرر شده دهایو نبا دهایا  با ااقانون مجا ا  ره مجموعه ال،مث ؛ براارندیم
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 اه ا اری  گ یحضور شهروندان در تص م  یاست ره چگونگ یقواعد و مقررات ۀمجموع ،مورد دوم
ارتباط بین حقوق ش هروندا و اس تقالل قض ایی قاب ل توج ه       نیبنابرا. رندیم  یرا تنظ یاسیس

 یاص ول دادرس    تی  رعا ۀال م   ییدر دس تگاه قض ا   ااحترام به حقوق شهروند ۀمؤلف است؛ لذا
مانن د   یمیمف اه  ،مبن ا  نی  بر ا .است اقواعد ناظر به حقوق شهروند بهقضا   ستنادمنصفانه و ا
ه ر   یخیو تار یاجتماعی، اسیس طیمتأثر ا  شرا اادیتا حد   قضاییو استقالل  ادحقوق شهرون

. در این میان، دستگاه قضایی نقش مهمی را باید ایفا نماید. شودیست ره در آن اجرا ما ارشور
مین امنیت قضایی تست عنوان یکی ا  ابعاد مختل  حقوق ش هروندا  أره حارمیت به تیی  آنجاا

گس تر  بس ترهاا ق انونی در راه    ا  یك طرف ملزم به  براا تسق  این امنیت، رهموظ  بوده 
قوانینی در راس تاا تض مین حق وق     دیگر، باید ا  طرف واست آمو   و حف  حقوق شهروندا 

ی وی ع  یبعد براا اصسام دعوا، نزد مراجع انتظامی و مسار  قضا ۀقضایی شهروندان و در درج
بر اعم ال   یینظار  قضا  یا  طر احقوق شهروند تیلزم به رعام ییدستگاه قضابنابراین، . درن

.در ادام ه،  حقوق شهروندان اس ت  تیرعا بهدر جهت الزام آنها  هیمقننه و مجر اقوا ما یو تصم
 توییسا  مرتبط با امنیت قضایی و نظار  قضایی بیان رواهد شد.

 

 قضایی امنیت. 1. 2

اا ر ه  ن دگی   ن، اف راد در جامع ه  آره ب ر اس اس    ت اطمینان راطرا استیامندر اصطالح حقوقی، 
باش ند  نسبت به حف  جان، حیثیت و حق وق م ادا و معن وا ر ود ب ی  و هراس ی نداش ته         رنندمی

 تی  امن نیمأت   یق انون اساس    س وم  در اص ل  نکهیا رب یعلگذار ایران  . قانون001: 1111.)هاشمی، 
 ۀق و  ۀلیوسبه ییاقض تیسند امن ره 1111تا سال  اما، است نموده یمعرف تیحارم  یرا ا  وظا قضایی
 . س رانجام نداده ب ود  ارائه یدر متون قانون ییاقض تیا  امن یو شمول  یتعر دیو ابالغ گرد غیتبل هییقضا
 یو فرهنگ   یاجتم اع ا، اقتص اد  ۀشش  توسع ۀقانون برنام 124 ۀماد «م»بند  ادر راستا هییقضا ۀقو

 اه ا اس ت یس 67و  66، 67ا منظور تسق   اه داف بن دها   به ،1117 مصوم رانیا یاسالم اجمهور
 تی  درنها ی،اسسال ا  اصالح قانون اس 14ا   پز ،1110 رشور مصوم ۀشش  توسع ۀقانون برنام یرل

 یاصل سوم ق انون اساس    10در بند  شدهصیتصر ییاقض تیامن صیو تشر نییاقدام به تب 1111در سال 
ه دف امنی ت   »گفت ه:  س ند پ یش   1. مطاب  م ادۀ  است نموده «ییقضا تیسند امن»نام ه ب ادر سند
رسیدن به عدالت قضایی است ره اثر آن ایجاد اعتماد ش هروندان ب ه ق انون و نظ ام قض ایی       قضایی،

است تا در چارچوم آن اشخا  ا  آسودگی ر اطر و احس اس امنی ت در تض مین و احق اق حق وق و       
امنی ت قض ایی   »گونه مقرر شده ر ه  در مقدمۀ این سند اینهمچنین «. هاا رود برروردار شوندآ ادا

ام ور م ادا و معن وا اش خا  در حمای ت ق انون و        ۀحیثیت جان، مال و رلی حالتی است ره در آن،
قضاییه قرار گرفته اس ت.   ۀقو ۀعهداا براا همه برمصون ا  تعر  باشد و تأمین چنین امنیت عادالنه
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هاا رلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و ب ا رویک رد   ستاین سند تال  دارد با ترسی  سیا
قض اییه و قض ا     ۀپایبندا به اصل حارمیت قانون و اصل استقالل قو .گام بردارد تسول نظام قضایی

همک ارا   براا دستیابی به ای ن ه دف،   ی است.دادگسترا ا  الزاما  بنیادین دستیابی به امنیت قضای
ایج اد امنی ت    .اررت مردم ره صاحبان اصلی این حقوق هستند، ی رورا اس ت  سایر قوا، نهادها و مش

عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندا مطمون رواهد سارت و آرامش راطر ش هروندان را   قضایی،
س اله ام را   تنظی  این سند هرچند ب ا ت أریر س ی   «. آوردا  عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراه  می

اص ل  »شود، اما در مواردا در این سند نواقص ی وج ود دارد؛ ا جمل ه اینک ه     قی میجلو تلمثبت و روبه
تواند در تفس یر ق وانین   حکمرانی روم ره مویوع اساسی درترین حقوقی و امنیت قضایی است و می

توانس ت  گشا باشد؛ همچنین شناسایی این اصل میبه نفع شهروندان در موقع سکو  قانون و تردید راه
ص سند در تعار  حقوق حکومت و شهروندان را رفع و به تأمین امنی ت قض ایی ش هروندان    رلیۀ نواق

 . در ادام ۀ  21: 1044)میر اج انی و دیگ ران،   « رمك بسزایی رند در این سند شناسایی نش ده اس ت  
ترین حقوق شهروندا ره یکی شامل ح  آ ادا اش خا  و دیگ را   تسقی  برآنی  تا دو مورد ا  مه 

 ار  ریفرا است در دو سیست  حقوقی ایران و چین مورد بررسی و تسلیل قرار دهی .ح  جبران رس

 

 موقت بازداشت قرار صدور. 1. 1. 2

عنوان یکی ا  اصول مسل  حقوقی، ق رار دادن ف رد در   اصل برائت و ح  آ ادا افراد به مبناابر 
اما ا  ط رف   عمال گردد.ت اقدامی مغایر اصل بوده و باید به صور  مسدود اِقشرایط با داشت مو

منظ ور جل وگیرا ا    تسقی   و ب ه   ۀویژه در مرحلبا داشت موقت و سلب آ ادا شخص به ،دیگر
 ،رو ای ن  ا  تواند بسیار مه  و ی رورا تلق ی ش ود.   جرم می ۀتال  مظنون براا نابود رردن ادل

رهاا تأمینی است ره ترین قرامنظور انجام تسقیقا  مقدماتی یکی ا  مه قرار با داشت موقت به
با داش ت موق ت م ته  در      .217: 1121)آش ورا،   ممکن است ا  سوا مقام قضایی صادر شود

 اج را  اس ت و  درعم ل پذیرفت ه ش ده   ا جمله ایران و چ ین   هاا ریفرا رشورهاا مختل نظام
آنان  .شوندمسارمه میمیلیون نفر در سراسر جهان وارد با داشت پیش 1.1در هر دقیقه، . گرددمی

 ادگ ان و دیگ ران،   )م ؤذن  انندرگذمیلیون رو  را در با داشت پیش ا  مسارمه می 664ع درمجمو
با اعالم اینکه جمعیت ریف را م ا    ا ایران وهائیز سا مان  ندانبا توجه به گفتۀ ر  .10: 1044

ن جهانی باالتر ا  حد میانگی ما هاا رشوردر  ندان نسبت به رل جمعیت رشور عدد باالیی است،
نف ر در   ونی  لیم 1.71، حدود 2424 ژوئن شده در. همچنین طب  آمارهاا ارائه1وجود دارد ندانی 

 و متسده ق رار دارد  اال یدوم پز ا  ا ۀدر رتب نی، چانیا  نظر تعداد  ندان شده بودند. ی ندان نیچ

                                                           
1. https:// www.khabaronline.ir/news/1645866/   1041تیر  
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 ب اً یتقر ؛اده استرا به رود ارتصا  د یان ندان تیجمع نیشتری، بییایآس ارشورها ریسا انیدر م
مطل  ممکن اس ت ب ا   به صور   انی ندان احال، تعداد باال نیبا ا هند.یعنی چهار برابر نفر دوم، 

 نیترتیپرجمع ،تینفر جمع اردیلیم 1.0رشور با حدود  نیا ارتباط داشته باشد. نیچ  یعظ تیجمع
رمت ر ا    نیها در چ ندان ینسب تیجمعه، و این درحالی است ره بود 2411رشور جهان در سال 

 .1ه استسنگاپور بود ای وانیتا
هفت اصل با مفهوم و ه دف ح      ت در قانون اساسی ایران،لاصل مربوط به حقوق م 20ا  

هاا مشروع ماده واحدۀ قانون احترام به آ ادا. همچنین 2استارتباط ت شخصی در یآ ادا و امن
رن د.  ت موقت مص ادیقی را ذر ر م ی   نیز در مورد با داش 1121م وو حف  حقوق شهروندا مص

قانون آیین دادرسی ریفرا در راستاا صدور ق رار   202تا  217مواد  گذار ایران درعالوه قانونبه
با داشت براا جرای  معیّن با شرایط را  و نی ز در راس تاا انس انی و رارآم دتر ش دن قواع د       

ایران نی ز   با داشت موقت، مقنن مورد ح  اعترا  به قراردر  دادرسی ریفرا گام برداشته است.
بین ی  ق.آ.د.  پیش 274مادۀ « م»در بند را ت ا  طرف مته  قح  اعترا  به قرار با داشت مو

شده  مقرر 202 تا 201قرار نیز در مواد  ااست. همچنین، در این قانون ح  اعترا  به ابقا ررده
دهندۀ تمهیدا براا رطر ان نشانگذار ایراست. توجه به ح  اعترا  در این مواد ا  سوا قانون

گذار ب ه اص ل برائ ت نش وت     سلب آ ادا مته  به صور  اشتباه است ره این امر ا  توجه قانون
ق.آ.د. ، ا  ردّ دررواس ت ف ك ق رار     201دۀ موج ب م ا  تواند ب ه در ایران مته  میگرفته است. 

 ت اعترا  رند. قبا داشت موقت یا تبدیل آن و همچنین نسبت به اصل قرار با داشت مو
ق رار با داش ت موق ت    ص دور  ر ه  اس ت   یکی ا  انتقادا  نسبت به قرار با داشت موقت این

با س لب آ ادا   شده،ره مته  با قرار با داشت روانۀ  ندان . چراهاستالحاصل برابرا س الفبرر
ی ن  ا. ب ه نف ع ر ود و ارائ ۀ آنه ا را ا دس ت رواه د داد        لی ل آورا درفت و آمد او امک ان جم ع  

 گی رد. همچن ین  او در شرایط نابرابرا نسبت به طرف ر ود ق رار   شود ره باعث میها مسدودیت
ر ه مق امی     یرا  مانیت است. یاهم داراارند ت را صادر میقاینکه چه مقامی قرار با داشت مو

رند با حالتی ره ی ك ط رف دع واا    طرف در دعواا ریفرا قرار با داشت را صادر میبی الًرام
چ الش   ،در حال ت نخس ت   رند متفاو  است؛موجب قرارا با داشت میطرف دیگر را به ریفرا

چالش با این اصل بیش تر اس ت و    ،ولی در حالت دوم وجود دارد، هاالحرمترا با اصل تساوا س
 . مطاب  27: 1044 ادگان و دیگران، )مؤذن شوداین اصل در این حالت تا حدود  یادا نقض می

ت برعهدۀ با پرس است. دادس تان نی ز   قصدور قرار با داشت مو سی ریفرا ایرانقانون آیین دادر
در بی ر   گفتهانون پیشق 12 یرا مطاب  مادۀ  تواند قرار با داشت موقت صادر رند،در مواردا می

                                                           
1. https://www.statista.com/topics/2253/crime-and-penitentiary-system-in-china. 
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در صور  رمب ود ب ا پرس، دادس تان     این قانون 142ۀ هاا مقرر در مادجرای  مستوجب مجا ا 
این وظای  و  ۀا  جمل ی  و ارتیاراتی است ره براا با پرس تعیین شده است.نیز داراا تمام وظا

ت اشاره ررد. ا آنج ا ر ه   قتوان به صدور قرارهاا تأمین ریفرا ا جمله با داشت موارتیارا  می
آن قانون طرف دعواا ریف را اس ت، با داش ت ط رف دیگ ر دع واا        11دادستان مطاب  مادۀ 

 .در تعار  استها سالحدادرسی منصفانه و اصل تساوا وا مسلماً با  ا  سواریفرا 
 ح  آ ادا اشخا  در مفهوم رسمی قانون رشور چین یك نوع حقوق ش کلی اس ت ر ه در   

شود هرچند ماهیت چنین حق وق  مانع مسرومیت رودسرانه و بیرقانونی آ ادا اشخا  می ،واقع
 :Otto, 2013ر چین شده استدر رشو و مسرومیت ا  آ ادا موارد باعث تبعیضبرری شکلی در 

 آ ادا شهروندان جمهورا رل  چین بیرقابل نقض است.» قانون اساسی: 17طب  اصل  .  (36
 یید یا تص می  دادس تانی رل   و دادگ اه رل  .     أجز با تهتواند دستگیر شود بهیچ شهروندا نمی

با توجه به .. «.  ادا فردا شهروندان ممنوع است.آمسرومیت یا مسدودیت بیرقانونی  با داشت،
ب ر  دره ا را  آ ادا اشخا  منسصر ب ه آ ادا جس مانی اس ت و دیگ ر آ ادا     ۀمسدود، 17اصل 
مصادی  و مفه وم   ،قضایی چین ۀروینکتۀ قابل توجه در این رشور این است ره طب  گیرد. نمی
ه ب   «دستگیرا»اصطالح  یکدیگر متفاو  است.با نسبتاً  1«جلب»و  2«با داشت»، 1«دستگیرا»

ب ه معن اا    «با داشت»اصطالح و  معناا دستگیرا شخص ا  آبا  مسرومیت ا  آ ادا وا است
آ ادا ا  همان ابتداا دستگیرا است ره ا   مان دستگیرا تا آ ادا شخص ادام ه   مسرومیت ا 

الملل ی لزوم اً   میث اق ب ین   1 ۀشده در م اد دستگیرا عنوانمفهوم  . (Yuguan, 2003: 13دارد 
در مورد مسرومیت ا   تعری  شده است. چین رسمی نیستند ره طب  قانون دارلی هاادستگیرا

مانن د با داش ت تس ت اتهام ا  ریف را       آ ادا براا شخصی ره در حال حایر در حبز است،
 ب ر  . افزون 142: 1111نژاد، )فالح شروع مسرومیت ا  آ ادا نیز معادل دستگیرا است مربوطه،

نی ز   «تمامی اشخا  تس ت ه ر ش کل ا  با داش ت ی ا ح بز       اصول حمایت ا  ۀمجموع» این،
به معناا عمل با داشت شخص به دلیل ارتکام جرم مط اب  ادع ا   « دستگیرا» رند:تصریص می

 ۀهر شخصی ره ا  آ ادا شخصی در نتیج   ه  به« شدهشخص با داشت» یا اقدام مقاما  است.
 رس د، نظر م ی به ،آنچه بیان شد بنابر. مسکومیت براا ارتکام جرم مسروم شده باشد داللت دارد

مفهوم دستگیرا و با داشت ا  نظر سا مان ملل و سایر رشورها با مفهوم دس تگیرا و با داش ت   
راص ی   ۀاین واژه در حقوق ریفرا چین یك مرحل (Chen, 2015: 26).  در چین متفاو  است

در ص ور   و  ا داشت دارد،ترا نسبت به برند و بار حقوقی سنگینا  روند ریفرا را مشخص می
ممکن است مسکومیت حبز  رهاا مبنی بر اینکه یك جرم ریفرا رخ داده شدهوجود ادله اثبا 

                                                           
1. Arrest 

2. Detention 
3. Wanted Orders 
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س ه ش رط    چ ین  قانون آیین دادرسی ریفرا 21 ۀطب  ماد شود.اعمال می ،دنبال داشته باشدبه
وقوع ج رم   در صور  وجود ادله و شواهدا مبنی بر» جهت دستگیرا افراد یرورا است: اصلی

و  تر قابل مج ا ا  باش ند،  ا  طرف مظنون یا مته  ره ا  طری  حبز ثابت و یا مجا ا  سنگین
ره مظنون ی ا م ته  ب راا      یر هااثر مانع ا  رطرؤطور مدرصورتی ره آ ادا به قید یمانت به

ته  )یك  مظن ون ی ا م     مظنون یا مته  مطاب  با قانون دستگیر رواهند شد: جامعه دارند نشود،
تواند )دو  رطر واقعی وجود دارد ره مظنون یا مته  می ممکن است مرتکب یك جرم جدید شود؛

)س ه  مظن ون ی ا م ته       امنیت عمومی و نظ  جامعه ش ود؛  باعث  ایجاد رطر براا امنیت ملی،
درالت در ش هاد  ش هود نم وده ی ا در      د،رنممکن است ادله و شواهد را ا بین برده یا مخدو  

جویان ه علی ه   )چهار  مظنون ی ا م ته  ممک ن اس ت اق دامی تالف ی       ا دیگران تبانی رند؛اقرار ب
)پ نج  مظن ون ی ا متهم ی ر ه ت ال  ب راا         رنندگان انجام دهد؛مطلعان و شکایت دیدگان،بزه

مظنون یا متهمی ره  درصور  وجود ادله و شواهد مبنی بر وقوع جرم و رند.رودرشی یا فرار می
و درصورتی ره مرتک ب   ترساله یا حبز ثابت سنگینجا ا  با حبز ثابت دهمرتکب جرم قابل م
مظن ون ی ا    یا ا  هویت نامعلوم استفاده رند باید طب  ق انون دس تگیر ش ود.    جرم عمدا شده و

بوده ممک ن اس ت در    متهمی ره مشمول قرار آ ادا به قید یمانت یا تست قرار نظار  رانگی
یید ی ا ص دور   أدر ت قید یمانت یا نظار  رانگی دستگیر شود. صور  تخل  ا  مقررا  آ ادا به

عن وان ع واملی   دعوا و تعیین مجا ا  را به ۀویعیت و شرایط اقام باید ماهیت، قرار دستگیرا،
اما در مورد  ، 11: 1044)آقامجیدا، « بار آورد مد نظر داشتاجتماعی به رطرا  ره ممکن است

در ای ن   س ه ن وع با داش ت   ی و مطاب  با قوانین موی وعه،  رویۀ قضایطب  ره « با داشت»ۀ واژ
دادگ اه رل     ا  س وا  طب  قانون آیین دادرسی م دنی   ره «ییقضا با داشت: »وجود داردرشور 

 ا  سواطب  قانون آیین دادرسی ریفرا  ،«افریر  داشتبا»شود. صادر میتست شرایط قانونی 
 ا  جان ب ر ه   «اادار با داش ت »و  دگ رد یمتست شرایط مقرر صادر دادستانی و امنیت عمومی 

 ۀبا داشت ریفرا افراد در م اد  ۀ. شرایط و مسدوداستقانون مدیریت امنیت عمومی قابل صدور 
تواند در ابتداا نهادهاا امنیت عمومی می:» بیان شده است چین قانون آیین دادرسی ریفرا 22
 با داش ت رنن د:    ی ر یك ا  ش رایط  )جرم مشهود  یا مظنون اصلی را تست هر مجرم بالفعل امر،

حال ارتک ام ج رم ی ا بالفاص له      در است، او در حال انجام مقدما  براا ارتکام جرم )یك  اگر
عن وان  دیده یا شاهد عین ی ب ه  بزه ا  سوااگر او  )دو  پز ا  ارتکام جرم رش  و دستگیر شود؛

ب دن ی ا مس ل س کونت وا     )سه  اگر ادله و شواهد ریفرا بر روا  مرتکب جرم شناسایی شود؛
)چهار  اگر او پز ا  ارتکام جرم اقدام به رودرشی یا فرار رن د و ی ا اینک ه ف رارا      رش  شود؛

 )پنج  اگر احتمال ا بین بردن یا مخدو  رردن ادله و شواهد یا اق رار وج ود داش ته باش د؛     باشد؛
هوی ت ن امعلوم    )شش  اگر نام و مشخصا  و آدرس مسل سکونت شناسایی نشده باشد و داراا
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)هفت  اگر به احتمال قوا مظنون به ارتکام جرای  متعدد یا منا عه ب وده و ی ا مت وارا     باشد؛ و
 ش املِ  ،ش د ب ه آن اش اره   دس تگیرا  ق رار  سه شرطی ره در مورد  ،بنابراین  .12)همان، « باشد

. ا  ای ن رو،  دبا داشت وجود ندارصدور قرار در مورد است و  رطر اجتماعی و ارتکام جرم شواهد،
دس تگیرا و   ۀب ودن مقول   آمی ز ر ا   ای ن ن وع نگ ر  تبع یض    ره  چین معتقدند دانانحقوق

ب ر هم ین مبن ا     . (Li, 2018: 160. رن د تر میسختگیرا در بررسی روند دستگیرا را برجسته
اف راد   ی اد  تع داد   ای ن رش ور  ند ر ه مش کل اص لی در    بر این باور در چین حقوقنظران صاحب
اس ت و درعم ل    و دستگیرا به یك هنج ار تب دیل ش ده    بودهشده است ره بسیار  یاد دستگیر

ا  منظر رویۀ قض ایی ای ن    . (Huang, 2012: 33شود ارتکام جرم منجر به دستگیرا افراد می
  انجامد.می فردبه با داشت  ارتکام جرم رشور ه 

ش رایط و  در  ییرات ی اص الح ش د و تغ   2412و  2412قانون آیین دادرس ی ریف را در س ال    
ن ریفرا هنگام با جویی و دستگیرا و معیارهاا امصادی  دستگیرا و با داشت، ویعیت مظنون

سال ره ا  اج راا   14بیش ا  با این حال، اجتماعی جهت دستگیرا ایجاد شد.  هااار یابی رطر
اف راد   و نیز با توجه ب ه اص الح سیس ت  دس تگیرا،    گذرد می 2412دادرسی ریفرا آیین قانون 

ها هنو  بسیار باال بوده و تعداد با داشت» ره ندمسوول در نهادهاا وابسته به دادسرا بر این اعتقاد
یعنی رقمی نزدی ك ب ه    ،ها بسیار  یاد استسراسر رشور تعداد با داشتدر هاا ریفرا در پرونده

ش است ره ب ا وج ود   رو به افزای درصد 24و میزان با داشت با نرخ باالا  ،هزار نفر در سال 144
طور چش مگیرا ص ور    به شرایط اجتماعی نابسامان و ایجاد جرای  ناشی ا  آن، دستگیرا هنو 

عدم صدور حک   ح بز در رش ور ب ه      موارد عفو مشروط و، 2417مثال در سال  رااب گیرد.می
 .1«بوددرصد  7.2 و 2.0ترتیب 

ام ا   دهد،ت ه  سطص باالیی را نشان میتعداد مطل  با داشو اگرچه میزان با داشت هنو  باالست 
هاا ریفرا در سراس ر  ا  نظر عمودا )به صور  رطی ، میزان با داشت راهش یافته است. در پرونده

اس ت؛ ا    رسیده 2417درصد در سال  24به رمتر ا   2447درصد در سال  11رشور میزان با داشت ا  
 چ ین  برر ی مسقق ان   . (Li, 2018: 160 تدرصد ب وده اس    22.6، میزان عدم با داشت 2416ژوئن 

چراره معتقدند هنو  اصالحگران ق وانین   ،دنرنیافته تلقی میطور نارودآگاه میزان با داشت را راهشبه
بس یارا ا    در تسقیق ا  می دانی،   با ای ن ح ال   دهند.به روشنگرا در مورد شرایط دستگیرا ادامه می

و ، ارتی ارا   ش ت را ب ه تغیی را  رنت رل ق در      ر اهش می زان با دا   متخصصان قض ایی و حق وقی  
آنها ب ر ای ن باورن د ر ه اص الح وی عیت        ند.اههاا ار یابی مرتبط با دادستانی عالی نسبت دادشارص

 . (Ibid, 157 راحتی قابل در  نیستبا داشت هنو  ا  مانورپذیرا رمی برروردار است و به

                                                           
1. The current situation, problems and development direction of investigation supervision , 

the special report of the 2016 annual meeting of the China Association of Criminal 

Procedure Law Research. 
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با داش ت  »یکی،  قابل توجه است: چیندر مورد سیست  با داشت و دستگیرا رشور دو نکته 
 دان ان ا  نظر حق وق شوند. ره رودسرانه تلقی می« شبه با داشت»و دومی، مصادی   1«رودسرانه
سیست   الملل و حقوق بشر،طب  اصل ممنوعیت رودسرانه بودن با داشت تست قوانین بینچین، 

ق انون جدی د آی ین     ا ا م واد  -1است: با داشت رودسرانه  ،با داشت فعلی چین در برری موارد
رن د.  شرایط، ارتیارا  و مراحل مربوط به سیست  با داشت قضایی را تصریص م ی  ،دادرسی مدنی

ش رایط و   167و  22، 77، 71، در م واد  2412 مص وم  در قانون جدید آیین دادرسی ریف را  -2
مجا ا  مدیریت قانون  71 ۀماد -1الزاما  مربوط به سیست  با داشت ریفرا تصریص شده است. 

 ریفرا مقررا  و بیرقانونی افعال ا  ددرص 17امنیت عمومی شامل با داشت ادارا است و حدود 
 ادارا با داش ت  رص و   در شدهذرر قانونی موارد و مصادی  .شودمی شامل را ادارا مجا ا  و
 با داش ت  ب راا  قانونی اساساً قانون را ، این معناا یك به و است اندا ه ا بیش  قانون این در

مواردا ره ترین مه یکی ا  ا  این رو،  رند.ره شخص را ا  آ ادا فردا مسروم می است ادارا
استفاده ا  اش کال مختل   با داش ت ادارا     ،موجب شدیدترین انتقاد ا  سیست  حقوقی چین شده

ه     فعاالن حقوق بشر ا جمله رمیساریاا عالی حقوق بشر ساب  سا مان مل ل متس د  ره  2است
رودس رانه ب ودن   م ورد اول،   مصادی  شبه با داشت نیز ش املِ . قرار داده است ادقانتآن را مورد 

، نهاده اا امنی ت   «هاهاا مربوط به آمو   روسپیرویه»اساس قانون  بر است. سیست  آمو  
 و سایر اقداما  اجبارا ادارا در رصو  روسپیاناجبارا  توانند آمو   اجبارا، رارعمومی می
این سیست  هم ان سیس ت     دادگاه اجرا رنند. ۀسال بدون تسقی  و مسارم 2ماه تا  6را به مد  

قانون آیین دادرسی ریف را و سیس ت  اق داما  پزش کی      142 ۀپزشکی اجبارا است ره در ماد
این  بینی شده است.پیش «هاا عفونیقانون پیشگیرا و رنترل بیمارا» 04 ۀدر ماد ،مسافظتی
المللی در میثاق بین 1 ۀبا ماد و نیزانون اساسی مغایر  دارد و قانون مصوبه را نقض، سیست  با ق
طب   مف اد مق رر در ق انون ج زا،      است.  یرودسرانه بودن سیست  اصالح، وممورد د .تضاد است
دی ب  أمؤسس ا  اص الح و ت   ا  س وا ه اا ادارا ب راا اص الح عم ومی اجب ارا ر ه       مجا ا 

  .شودسال براا افراد  یر سن قانونی انجام می 1ا ت 1رردساالن و براا مد  

نهادهاا مسوول در سیست  حقوقی چین شامل دادگاه رل ، دادسراا رل   و نه اد امنی ت     
با داشت، اج راا دس تگیرا و    مسوول تسقی ، نهاد امنیت عمومی ،باشد. طب  قانونعمومی می

 ل تعقیب قانونی، تأیی د دس تگیرا،  مسوو . دادسراا رل استتسقیقا  مقدماتی در امور ریفرا 
 ا  س وا ه ایی اس ت ر ه مس تقیماً     انجام تسقیقا  و آبا  تعقیب عم ومی در رص و  پرون ده   

ا  م وارد مق رر در    بیر .و دادگاه رل  مسوول اجراا مسارمه استشده نهادهاا دادسرا پذیرفته 

                                                           
1. Arbitrary arrest 

 .110تا 112، صص 1111نژاد، . براا مطالعۀ بیشتر، نك: فالح2
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  .1: 1044مجی دا،  نیس ت )آقا هیچ نهاد، مرجع یا شخص ی ا  ای ن ارتی ارا  برر وردار      ،قانون
در م واردا ر ه ق انون     هاا ریف را، نظار  بر دادرسی ۀعالوه بر وظیف دادسراا رل  بنابراین،

ب ر     را  را برعه ده دارد. یهاا ال م در مورد جراتسقی  و بررسی ۀمشخص ررده است وظیف
ه اد  ن ا  س وا تسقی  و بررس ی در ام ور ریف را    » قانون آیین دادرسی ریفرا: 11 ۀمبناا ماد

دادسراا رل     اگر شود، مگر اینکه قانون بیر ا  این را مقرر ررده باشد.امنیت عمومی انجام می
در هنگام نظار  قانونی بر انجام امور ریفرا تشخیص دهد ره رارمندان قض ایی ب ا اس تفاده ا     

و  ،نیتسقی   بیرق انو   رذ اقرار ا  طری  ش کنجه، أارتیاراتشان اقدام به اعمال حبز بیرقانونی، 
این جرای  ره ناقض حقوق ش هروندا ب وده و ب ه ع دالت قض ایی       اند،مرتکب سایر جرای  شده

در  گی رد.  ثبت و مورد تسقی  ق رار  هدادسراا رل  در پروند ا  سواتواند می رند،آسیب وارد می
راررنان نهاده اا دولت ی تس ت ص الحیت نه اد      ا  جانب هاا جرای  مهمی ره رصو  پرونده

ا  ومی با استفاده ا  ارتیاراتشان صور  گرفته، ال م است ره در هنگام پذیر  مستقی  امنیت عم
ل ذا ثب ت در    دادسراا سطص استان یا باالتر انجام شود، ا  سواصدور قرار  دادسراا رل ، طرف

 ۀاین ماده اصالحی . 12)همان، « دادسراا رل  صور  گیرد... ا  جانبتواند پرونده و تسقی  می
ج رای  ار تالس و رش وه    به  2412در قانون سال است. یین دادرسی ریفرا آقانون  2412سال 
، طب   سیس ت  حق وقی چ ین     فقط جرای  مه  ذرر ش ده اس ت.   ۀ آناما در اصالحی ،دهشاشاره 

بلکه طب  ، داردنردام ا  قوانین وجود در هیچ نام اعترا  به قرار با داشت یا دستگیراه عنوانی ب
 ق انونی وا،  ۀمظنون یا مته  و نمایند» یین دادرسی ریفرا تست شرایط قانونیقانون آ 17مادۀ 

دادگ اه   مین اجب ارا برروردارن د.  أح  دررواست تغییر قرارهاا ت   بستگان نزدیك یا مدافعان ا 
بای د ظ رف س ه رو      رل ، دادسراا رل  و نه اد امنی ت عم ومی پ ز ا  دریاف ت دررواس ت،      

باید مویوع را به اط الع   مین اجبارا،أم موافقت با تغییر قرار تدرصور  عد، گیرا نمایندتصمی 
   .17)همان، « رننده برسانند و علت مخالفت را نیز بیان رنندشخص دررواست

 

 یفریک خسارت جبران. 2. 1. 2

سیست  جبران رسار  ریفرا بر اساس حف  حقوق شهروندا و دادرسی منصفانه تنظ ی  ش ده   
ش ود. مفه وم   گ ذارا دررش ورها مسس وم م ی    ار مه  ب راا ق انون  عنوان یك معیاست ره به

گذارا و ذا  جبران رسار  ناشی ا  با داشت بیرقانونی ه  براا سوق دادن مف اد ق انون   قانون
هاا مشروع شهروندان شکل گرفته اس ت.  ابه سمت رعایت حقوق فردا و ه  حف  حری  آ اد

ش ود ر ه   هاا دولت مسسوم م ی رین مسوولیتتعنوان یکی ا  اساسیجبران رسار  ریفرا به
هاا وارده به مظن ون ی ا م ته  در جری ان رون د      براا دستیابی به عدالت، ترمی  و جبران آسیب

 مسارمه و مجا ا  یرورا است. 
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دیده در مطالب ۀ  ، ح   یان1112نظام حقوقی ایران در مقررا  آیین دادرسی ریفرا مصوم 
اا جه ت اج راا آن   نی را مورد شناسایی قرار داده و آیین ویژهرسار  ناشی ا  با داشت بیرقانو

ح   جب ران    1110بینی ررده است. در نظام حقوقی چین ه  براا اولین ب ار در س ال   ح  پیش
و  2414ه اا  رسمیت شنارته ش د و در س ال  به« قانون جبران رسار  دولتی»عنوان رسار  به

قانون به صور  جامع و رام ل ت دوین ش د و در     مورد اصالح و با نگرا قرار گرفت. این 2412
هاا وارده به اش خا  اس ت و ب ه رس ار  با داش ت بیرق انونی       رصو  جبران انواع رسار 

 گی را ش کل در  یعطف   ۀنقط یقانون جبران رسار  دولت او اجرا یاعالم رسممنسصر نیست. 
 یكعنوان دولت را به ابرابربه صور  قانونی تنها نه ینا است. ینچ یكدموررات یحقوق یست س

درص ورتی ر ه    رن د یمش خص م    بلکه نماید،یم ییدتأ یرمد یكعنوان بهرا و شهروند سا مان، 
تقبل رند ره هر فرد دیگرا در صور  نق ض  را  یتیهمان مسوول یدبا قانون را نقض رند،دولت 

د را پذیرفت ه،  شود. جبران رسار  دولتی باعث شد تا حزم حار  اشتباها  روقانون متسمل می
اگ ر  عذررواهی رند و با نام دولت رسار  وارده را جبران نماید. برری مسقق ان چین ی معتقدن د    

یرن د،  مویع بگ یاسیها اجا ه داد تا ا  نظر سینیبه چ 1101در سال  ینرل  چ اجمهورتأسیز 
جایگ اهی   توانستند ا  نظر قانونی ینمردم چ، 1110« دولتی جبران رسار قانون » پز ا  اعالم

  .  220-227: 1111نژاد و دیگران، )فالح پیدا رنند
دیده در مطالب ۀ  ، یمن شناسایی ح   یان261تا  277قانون آیین دادرسی ریفرا ایران طب  مواد 
بین ی ر رده   منظور اجراا این ح  پ یش اا را نیز بهجبران رسار  ناشی ا  با داشت موقت، آیین ویژه

گذار قابل توجه و گامی در جهت اج راا دادرس ی منص فانه، احت رام ب ه      قانون است. با اینکه این اقدام
شود، اما در مواردا انتقاداتی به ای ن ق انون وارد ش ده اس ت؛     اصل برائت و حقوق شهروندا تلقی می

ق انون   026و  11قانون اساسی و م واد   171براا نمونه این انتقاد وجود دارد ره بررالف اطالق اصل 
قانون آیین دادرسی ریفرا، همۀ افرادا ره رسار  بر آنه ا وارد   261تا  277المی و مواد مجا ا  اس

ص ور  مطل   اف رادا ر ه     گیرند و فقط ب ه  شود مشمول نبوده، تست حمایت این قانون قرار نمیمی

 . 211 :1111)شاملو و مرادا،  شوند مورد حمایت هستندبا داشت می
و  یق انون  واقصن  در چ ین،   1110« ران رس ار  دولت ی  قانون جب»چند سال پز ا  اجراا 

 یشاف زا  یاجتم اع  یتیناری ا سختی قابل حل ب ود؛  آن به ییمعضل قضا حقوقی آن آشکار شد و
، پز ا  انتقادا  بس یار در رص و  ای ن ق انون     د.ردنریو رارشناسان ا  آن ابلب انتقاد میافت 

و درنهای ت در   2414و  2447 ه اا س ال در  ی رادولت جبران رسار قانون  اگذارمجلز قانون

ا در  مین ۀ  و ن وآور  اررتمش دستاورد ۀدهندنشان قرار داد ره مورد با بینی و اصالح 2412سال 
ت ر، یعن ی پ ز ا  تأس یز حکوم ت      . اما پ یش (chun, 2014: 21)جبران رسار  دولتی است.
وانین و مق ررا   ، حزم رمونیست و دولت جدید، برر ی ا  ق   1101جمهورا رل  چین در سال 
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ح زم   امرر ز  یت ۀ رم، 1171در س ال   مث ال،  رااب  جبران رسار  دولتی را ایجاد ررده بودند. 
ره  اعدام اشتباه را و مسارمهیرا، به دستگ یدگیمربوط به رس اهادستورالعمل» ینچ یسترمون

ست ررد. طب  قطعنامۀ دومین نش تصویب« بودگذشته در سطوح مختل  رخ داده  اهادر دادگاه
پز ا  آ ادا  ندانی، باید اش تباها  ارتک ابی نس بت ب ه وا ی ا      »رنگره مربوط به امور قضایی: 

ع الوه   اند،متسمل شده اجد یبره آس یشانهارانواده یا این افراد ابرارانوادۀ وا اعالم شود. 
 . lbid, 22) «داده شود ایرور اهایارانه یدبر اعتراف به اشتباها ، با

دانان ایران است در م ورد مکل   نم ودن مقام ا      ادیقی ره مورد انتقاد حقوقیکی دیگر ا  مص
نف ع در ی من   رنندۀ قرار منع تعقیب یا حک  برائت به اعالم ح  جب ران رس ار  ذا  قضایی صادر

 -ش ده گن اه با داش ت  مظنون یا مته  ب ی  -نفعتنها باید به ذاصدور حک  است. به این معنا ره نه
ال م جهت أرذ آنچه ره دولت به وا مدیون است اعطا شود، بلکه بایستی ب ه   امکان و راهکارهاا

نفع ابلب به ح  رود آگاه او نیز مساعد  نمود ره ا  ح  رود در این  مینه استفاده رند، چراره ذا
تواند به آن استناد رند. بنابراین مقاما  قضایی بایستی مکل   باش ند ر ه رأس اً     نبوده، درنتیجه نمی

ع را به ح  رود واق  سارته، امک ان برر وردارا ا  معای د  قض ایی را ب راا وا ف راه        نفذا
دانان چینی قرار گرفت ه اس ت ر ه ا  تعبی ر     نمایند. این نکته نیز به صور  دیگرا مورد توجه حقوق

جب ران   ش ود. آنه ا معتقدن د ر ه    استفاده می« تغییر جبران رسار  منفعل به جبران رسار  فعال»
 رواه د ر رد.  رس ار  را رف ع    جب ران  اثر رمبوده ا ؤط ور م   دولت بها  سوا اوطلبانه رسارا  د

همچنین در  مینۀ شمول افرادا ره تست حمایت مواد مرتبط با جبران رسار  طب  ق انون آی ین   
شود ره با داشت گیرند مورد انتقاد است؛ چراره فقط شامل رسانی میدادرسی ریفرا ایران قرار می

گیرند. این درحالی است ر ه ای ن ام ر ب ررالف     ا بخشی ا  افراد مورد حمایت قرار میاند و تنهشده
قانون مجا ا  اسالمی است. نکتۀ قابل توج ه در   026و  11قانون اساسی و مواد  171اطالق اصل 

مورد قانون جبران رسار  چین این است ره قانون یادشده نقض هرگونه حقوق شخصی یا مالی را 
  .201: 1111نژاد و دیگران، )فالح جبران رسار  قرار داده استمورد حمایت و 

 

 قضایی نظارت. 2. 2

ه اا  ه ا، اع   ا  دادگ اه   یکی ا  مفاهی  نظار  قضایی، نظار  دادگاه»به گفتۀ یکی ا  مسققان: 
هاا ادارا بر قانونی بودن اقداما  و تصمیما  دولت است ره با هدف ص یانت  عمومی یا دادگاه

عنوان سالح شهروندان در برابر دولت نسبت به سوءاستفاده ا  ق در ، ن وعی رنت رل    به ا  قانون
گرای ی و مش اررت   شود و با تأری د ب ر احت رام ب ه رث ر      مضاع  بر اعمال دولتی مسسوم می

)افش ارا،  « را در نسل نوین حقوقی پدید آورده اس ت « دمورراسی قضایی»نسوا شهروندان، به
حیت انسص ارا در  الداش تن اقت دار و ص     ،ل قضایی به یك معناالاستقو،  . ا  این ر167: 1044
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ه ا در  این تعری  بر موقعیت رلی دادگاه تشخیص درست ا  نادرست و قانونی ا  بیرقانونی است.
ل البه ای ن معن ا ر ه اس تق     رید دارد؛أآن با دیگر ارران حکومت ت ۀچارچوم نظام سیاسی و رابط

دو . رررد نظارتی دستگاه قضا در جهت تسق  حارمیت قانون استایفاا صسیص را ال مۀقضایی 
حکومت ق انون در   ،مساوا  در برابر قانون و دیگرا ،یکی تر است:معناا حارمیت قانون متداول

هاا حارمیت ق انون  ح  بر دادرسی منصفانه یکی ا  مظاهر و جلوه .است مقابل حکومت شخص
حکمران ی  ، حکوم ت ر ردن   ۀدادرسی منصفانه به نس و  ۀ یرا مسول ،و ا  عناصر بنیادین آن است

رسیدگی قضایی به اتهاما  در دادگاه  ،دیگر عبار  به  مامدارا ارتباط دارد.چگونگی روم یا به 
طرف با تضمین رعایت حقوق قانونی مته  در مراحل مختل  دادرس ی  بیو  مستقل دار،صالحیت

ده د ا   ه بنیان حقوق دفاعی مته  را تشکیل میحارمیت قانون ر حاری ا  حارمیت قانون است.
ه اا  هاا اساس ی نظ ام  مبانی وجودا جوامع دمورراتیك و ا  اصول اساسی حقوق بشر و ستون

مردم  ۀمبناا رواست و اراد ره بر است آ اد ۀدمورراتیك جامع ۀمنظور ا  جامع دمورراتیك است.
ش ود و در آن مطبوع ا  آ اد و   م ی و گرد  قدر  بین اقشار مختل  به صور  براب ر تش کیل   

یک ی ا  معیاره اا حارمی ت ق انون در       .00: 1116مک ان،  است )آقایی جن ت قابل ارائه  هاندیش
توان د  با رعایت قانون است ره حارمی ت م ی   .حکومت استا  سوا رعایت حقوق مته   ،جامعه

 ،ا  طری   نظ ار    توان د یم   مس تقل  قضاییِ دستگاه ،بنابراین قوام یابد و امنیت آن پایدار باشد.
 گ ام  ش هروندا  حق وق  توس عۀ  راه در و رند تضمین را تقنینی و اجرایی ررن بر قانون حارمیت
اصل حارمیت قانون هرچن د در مقدم ه و   « امنیت قضایی»نکتۀ قابل توجه اینکه در سند  .بردارد

 .تصریص نشده استمواد سند به آن اشاره شده، اما در مفاد و مواد سند به این اصل اشاره و 
نظار  بر عدم مغایر  مصوبا  مجلز ب ا ق انون   )در نظام حقوقی ایران سطص اول نظار  »
نه اد بیرقض ایی و سیاس یِ ش وراا نگهب ان       صالحیتاین قانون در  72موجب اصل به  اساسی

ار  تواند ا  استناد به قانون عادا معمی دادرس در مقام یافتن قانون حار رماران است و البته 
مجری ه ابزاره اا نظ ار      ۀقو ارتباط بادر  روددارا رند و اساسی را مستند حک  رود قرار دهد.

ف قانون القانون اساسی در منع قضا  ا  اعمال مصوبا  ر 174ا  سا ورار اصل  عبارتندقضایی 
حیت دیوان عدالت ادارا در ابط ال مص وبا  دولت ی    القانون اساسی و ص 171مجریه، اصل  ۀقو
سیز سا مان با رسی ر ل رش ور در راس تاا ح       أقانون اساسی و ت 170ف قانون و اصل الر

ادارا  ه اا قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراا ص سیص ق وانین در دس تگاه    ۀنظار  قو

 . 21: 1116فر، )گرجی و رحمتی« است
و بیست  قرن  این مفهوم در ابتداا جدیدا است. مفهوم نسبتاً در چین مفهوم حارمیت قانون

مبار اتی را ر ه در  این رشور  .شدبه رانون توجها  تبدیل  نظام امپراتورا سقوط ررد،  مانی ره
دانان چین، ا  نظر حقوق تجربه نکرده است. گرفتهآ ادا فردا در رشورهاا بربی صور  ۀ مین
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ا  آ ادا  اًمشخص   امپراتورا قرار داشتند، این رش ور  ۀبررالف رشورهاا اروپایی ره تست سلط
اجتم اعی   ۀاقتصادا بسیار باال و برابرا سیاسی برر وردار ب وده اس ت. همچن ین در ی ك طبق       

برن د ر ه   بش ان را پ یش   توانستند طورا مسیر  ندگیو حتی مردم فقیر می فوودالی قرار نداشت
گ ذارا  جمهورا رل  چین را پایه 1ن مانی ره سون یاتس.  ,Blasek (13 :2015ثروتمند شوند 

ه اا ف ردا   آ ادا ،ها ا  آ ادا بسیار  یادا برروردار ب وده حتی بر این اعتقاد بود ره چینی ررد،
اینکه چگونه به تعری  حارمیت قانون در رشور پز،  حمایت ا  ملت، مسدود شود. ۀواسطباید به

 هادیدگاههایی است ره در رشورهاا بربی وجود دارد. داراا همان چالشحداقل  چین بپردا ی ،
مس دود ر ردن عم ل    » را ش امل  حارمی ت ق انون  برر ی  ؛ در این  مینه در چین متفاو  اس ت 

 «حمایت ا  افراد در براب ر حکوم ت  »، «تسهیل و تضمین رشد اقتصادا»تا  «حکومت ۀرودسران
ا  دیگ ر   ض ی و بع، دانن د م ی  «ا ح ل ارتالف ا   سا ا ی ك مکانیس   عادالن ه ب را    فراه »تا 

ه ایی ا   داراا هفت تا ده اصل یا ررن است. نمونه اند ره حارمیت قانونروشنفکران اعالم ررده
حارمی ت ص ریص ق انون و نظ ار       مس تقل،  ۀقضایی ۀاصول آ ادا و برابرا، قو :ند ا اآن عبار 

 ,Ibid اصل رهبرا حزم رمونیست چین اصل توا ن قوا و همچنین ثر، حمایت ا  حقوق بشر،ؤم

آبا  شده ره ا   1171مفهوم حارمیت قانون پز ا  اصالحا  سیاسی سال  طور رسمی،هب.  (14
منظور تضمین دمورراسی رل ، به» گونه تعری  شده است:این ینظران چینیکی ا  صاحبسوا 

ی ب دان  رتب  به ص ور   هادینه و باید نظام قانونی رود را تقویت رنی . دمورراسی باید در قانون ن
تا تضمین شود ره نهادها و مقررا  پز ا  تغییر رهبرا یا  مانی ره رهبران نظراتش ان   قید شود

. 2«دچار تسوال  نشود شان را به سمت مسائل دیگر معطوف رردند،را تغییر دادند یا رانون توجه
 ت را مط رح نم ود:   پیچی ده  این م ورد را ب ه ص ور    ره   1117بعدها تعری  دیگرا ارائه شد )

حکمرانی در رشور طب  قانون به این معناست ره تعداد  یادا ا  مردم، تست مدیریت احزام و »
موجود، داراا  مسیرهااطب  قانون اساسی و قوانین دیگر، به یك یا چند رو  یا ا  طری  تمام 

م اعی باش ند و مش اهده    اقتصادا و امور اجت ،اقداما  فرهنگی مشاررتی در مدیریت امور دولتی،
تدریج نهادینه نمایند ره تمام اقداما  دولتی بر طب  قانون و همچنین دمورراسی سوسیالیستی به

ها یا رانون دنبال تغییر رهبرا یا تغییر دیدگاهشود ره نهادها و مقررا  بهاا تدوین به گونه ،شده
را نش ان   حق وقی  ینظ ام  ه ا دی دگاه هر دو ای ن   ،بنابراین .1«دچار تسوال  نشود توجه رهبران،

ررن اصلی مفهوم برم ا  حارمیت این همان دهند ره دولت طب  قانون به آن پایبند است و می
ام ا ای ن    ،بودحارمیت قانون  رواستار 1124 ۀحقوقی چین در اوایل ده ۀاگرچه جامع .استقانون 
 ,Peerenboomش د   رس میت ش نارته  ب ه دول ت   ا  سوا 1116طور رسمی در سال هب مویوع

                                                           
1. Sun Yatsen 

2. Deng’s speech from 13 December 1978, Chap. 2 par. 9. 

3. Jiang Zemin’s report at the 15th National Congress of the CPC on 12 Sept. 1997, Chap. 6. 

https://www.vajehyab.com/add/word/?word=اساساً
https://www.vajehyab.com/add/word/?word=اساساً
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ب ا توج ه    تلقی شده وعنوان یك اصطالح رایج و پرراربرد حارمیت قانون به امرو ه،.  (2 :2002
وی ژه نابس امانی ق انونی در ط ی     هب   ،1101ثیر سنت قانونی چین و تاریخ نوین آن ا  س ال  أبه ت

میت قانون این انتظار ره حار رهبرا حزم رمونیست، ۀانقالم فرهنگی و همچنین نقش برجست
در ظ اهر   برانگی ز اس ت.  چ الش  برم باشد، قانون در اا ا  حارمیتتا ه ۀعنوان نسخدر چین به

ۀ حارمیت ق انون پردارت ه   هاا علمی در مورد توسعرشور به حمایت ا  نظریهاین رسد نظر میبه
و رعای ت  عدالت،  ۀطرفاناجراا جدا قوانین، اجراا بی تکمیل مقررا ، بررا  رود و تمررزاست 
ق انون ب ه   حارمی ت  هاا بنیادین م دیریت رش ور طب      منظور اجراا سیاستقوانین به ۀآگاهان

. ده د رشور سوسیالیستی طب  حارمیت قانون، قرار م ی یك  ایجاد درجانبه و تسریع صور  همه
ه ا ا  حارمی ت ق انون ا جمل ه اج راا      بعض ی ا  اص ول در  برب ی   بنابراین، سعی شده اس ت  

ه اا  جنب ه ام ا گوی ا    .مدنظر قرار گی رد  استقالل قضا  یا رعایت دقی  قانون ،عدالت ۀطرفانبی
عن وان  همانند رهبرا حزم رمونیست چین و م ردم ب ه   -حداقل ا  نظر رشورهاا بربی -دیگر

مردم چین براا برروردارا  ۀرسد ره رواستنظر نمید. بههستناصلی در مغایر  با یکدیگر  ۀلفؤم
هماهنگ و هدف اصالح نظام  ۀسارتار جامع ،مقابلدر باشد ادین در دستور رار ا  حقوق فردا بنی

 ق رار دارد.  سیس ت   توج ه ثق ل و   ۀنقط دراقتصادا و اجتماعی  ۀحقوقی، همراه با نیا هاا توسع
عن وان اب زارا ب راا    حارمیت قانون ب ه  ره در چین و رشورهاا بربی، دهدتسقیقا  نشان می
ره در برم، حارمی ت   بنابراین، درحالی شود.متفاو  درنظر گرفته می بسیار ،دسترسی به اهداف

حارمیت قانون با رصوص یا    هدفِ، در چین، است قانون به معناا تضمین آ ادا و برابرا افراد
 اقتص ادا و همچن ین ثب ا  اجتم اعی اس ت      ،اجتم اعی  ۀ، اجراا سطص راص ی ا  توس ع  یچین

  .27: 1111نژاد، )فالح
 

 نتیجه
عنوان یکی ا  سا ورارهاا مه   تسق   دادرس ی منص فانه،     طرفی قایی بهتقالل و بیاصل اس

ش ود. ای ن اص ول در جه ت حمای ت ا       حارمیت قانون و ا  اص ول بنی ادین قض ایی تلق ی م ی     
هاا فردا و تساوا افراد در برابر قانون بنیان شده است.  یرا دس تگاه قض ایی مس تقل و    آ ادا
جهت تضمین حارمیت قانون و پاس خگویی در راس تاا توس عۀ حق وق      طرف ابزار ال م را دربی

اا ره در نظام حقوق اساس ی ای ران   رند. وظیفهشهروندا در درون و بیرون ا  رود را فراه  می
قانون اساسی جمهورا رل  چین به هدف حمایت ا  حق وق   126و در اصل  176موجب اصل به

یه گذاشته ش ده اس ت. ب ا مطالع ۀ تطبیق ی ب ین دو       هاا مشروع برعهدۀ قوۀ قضایعامه و آ ادا
طرفی قضایی در قوانین و مق ررا   شود ره صرف بیان استقالل و بیسیست  حقوقی مشاهده می

دان ان  رصو  وجود انتقادا  ا  طرف حقوقرند. بهبدون اجراا صسیص و عملی آن، رفایت نمی
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عملی استقالل قض ایی و همچن ین   دارلی و رارجی نسبت به سیست  حقوقی چین و عدم اجراا 
هاا بیرموجه شهروندان قابل تأمل است. تال  ب راا حف   اس تقالل قض ایی،     وجود با داشت

دهن دۀ احت رام رش ورها ب ه     درست مانند فرهنگ رشورهاا متمدن و دمورراتیك است، و نشان
اا اس ت  ههاا بنیادین اجراا عدالت است. اصالحا  قضایی در رشور چین فراین د پیوس ت  ار  

انجام د. مش خص   ره به تضمین جریان مسارما  شفاف، اطمینان عمومی، و رشد اقتصادا م ی 
طور متوالی به انجام اصالحا  در قوۀ قضاییه است ره حزم رمونیست چین در تال  است تا به

طرفی و پاسخگویی بپردا د ره باعث پیشبرد حارمیت ق انون  براا باال بردن استقالل قضایی، بی
دان ان چ ین معتقدن د ر ه     ش ود. حق وق  سطص گسترده، امنیت اجتماعی و رشد اقتص ادا م ی   در

ها، تفکیك رار قضاو  ا  رارهاا سا ا دارایی دادگاهاصالحاتی شامل مواردا همچون یکپارچه
اجرایی، افزایش دستمزد قضایی، اصالح فرایند انتصام قضا  و بیره، ا  یك طرف باعث معرفی 

هاا حقوقی و دانش تخصص ی  شود ره داراا مهار در فرایند صدور حک  میترا قضا  صالص
طرف ی، اف زایش   هستند، و ا  طرف دیگر، ای ن اص الحا  در بخ ش قض ایی درنهای ت ب ه ب ی       

 انجامد. گرایی و استقالل قوۀ قضاییه میتخصص
 ۀتارا ق واس تقالل س ار سختگیرانه، قانون اساسی ایران با نگاهیگونه ره اشاره شد، همان

شناسایی اصل تفکیك قوا سنگ بناا تضمین  با و قضاییه را در چند اصل مورد تضمین قرار داده
لیکن اس تقالل قض ایی ب ه معن اا معافی ت ی ا       قضاییه را گذاشته اس ت. ۀ قو استقالل سارتارا

د در مصونیت ا  پاسخگویی نیست،  یرا قوۀ قضاییه نیز مانند سایر ارران و نهادهاا عم ومی بای   
ه ا و اج راا   گیراویژه فرایندهاا دادرسی، نسوۀ تصمی قبال عملکرد رود در سطوح مختل ، به

و ا  این طری  حمایت ا  شهروندان و ایجاد ری ایت آن ان و اعتم اد عم ومی      آنها پاسخگو باشد
نسبت به دستگاه قضا افزایش یابد و همین مویوع عالوه بر مشروعیت، گامی اساسی در جه ت  

در ق وانین   قض اییه  ق وۀ  تضمین استقالل سارتارا الل قضایی رواهد بود. همچنین، اگرچهاستق
قالل مالی قوۀ در  مینۀ است ، امااست مورد اشاره قرار گرفته و عملکرد نسبتاً روبی داشتهروبی به

هایی وجود دارد ره نیا مند اصالح ق وانین س اب ، تقن ین    قضا  راستی فردا قضایی و استقالل
  نین رارسا  و اجراا عملی آنها است؛ ا جمله شیوۀ انتخام قایی.قوا

سیست  گزینش قضا  با ت ابی ا  مفه وم اص لی     یافته،هیچ شکی نیست ره در جوامع توسعه
اف رادا  ه اا  ویژه در مورد میزان دانش و مهار به گرایی حقوقی مدرن آن رشور است،ااحرفه
ره در آنها حارمیت قانون به صور  مدرن رشورهایی راا بشوند. میبرگزیده عنوان قایی ره به

همان توج ه رام ل    ،اصلی سارت چنین سیست  مدرنی براا گزینش قضا  ۀدرآمده است، هست
ه ا و  سیست  مدرن گ زینش قض ا  ب ا قس مت     ا حقوقی مدرن است.ابه قوانین و اصول حرفه

ه اا موردنی ا    ییدی ه أمانن د ت  ت،فرایندهاا گوناگون در مورد رسب مهار  قضا  در ارتباط اس
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 ۀاا ا  شرایط و الزاما  براا ار یابی و ترفیع رتبشده و همچنین مجموعهنصب تا ه براا قضا ِ
ه ا بای د   شود. تمامی این الزاما  و فراین د شد  به این موارد توجه میآنان ره در این سیست  به

 ۀاا شدن قضا  یك ج زء س ا ند  رفهح روبی نمایش دهند.حقوقی مدرن را به ۀرصوصیا  حرف
 ،اا ش دن قض ا   ررا  درنظر گرفت ره حرفهتوان عدالت را یك آسماننظام قضایی است. می

گ را حق وقی، ا دس ت دادن ع دالت و     ااررا  اس ت. فق دان حرف ه   این آسمان ناساس و بنیا
 .داشترواهد  در پیاستقالل قضایی را 
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