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چکیده
حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طرف ،از مهمترین حقوق شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و اسناد بینالملی پیشبینی شده است .هدف
این اصل از یک سو ،تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردمساالری و ارزش های آن و از سوی دیگر ،حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است .پاسداری
از اصل استقالل و بیطرفی قضایی به مفهوم حکومت قانون است؛ به گونهای که مقامات و ماموران رسمیدر اعمال خود ،نظاارت قضاایی را دریافتاه و خاار از
قانون عمل نمیکنند .نگهبانی از این اصل ،سبب افزایش اعتبار دستگاه قضایی و اعتماد عمومیبه آن است که خود زمینهساز اجرای درسات و شایساته ویااین آن
دستگاه و مانع دادرسی و داوری خودسرانه افراد خواهد بود .استقالل قضایی وقتی است که قضات در مقام دادرسی ،صرفاً براساا

ماوازین قاانونی و دساتورات

وجدانی خود ،به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند .قضات در برابر قوه مجریه ،در برابر مسئاوالن قوه قضاییه و حتی در
برابر افکار عمومیو  ...باید استقالل داشته باشند .قانونگذار ایران هر چند موارد تضمین قاانونی اساتقالل سااختاری را در اصاول 57،61و  156قاانون اساسای باا
شناسایی اصل تفکیک قوا ،به عنوان سنگ بنای تضمین استقالل ساختاری قوهقضائیه پذیرفته اما در اصول  158، 157و قسمت دوم اصال164قاانون اساسای زمیناه
عدم استقالل قضایی درون سازمانی را تقویت نموده است به عبارت دیگر به نظر می رسد حقوق موضوعه ایران اعم از قانون اساسی و قاوانین عاادی بارای تاامین
استقالل قضایی درونی و بیرونی قوهقضاییه دارای نواقصی است .استقالل قضایی به طور سنتی به عنوان یکی از ویژگی های کلیدی تدابیر قانون اساسی انگلستان به
رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکی از ویژگیهای ضروری قواعد حقوقی آن محسوب میشود و بر این اسا  ،استقالل قضایی یکی از ساتونهاایی اسات
که بر مبنای آن ،ساختارهایی در نظر گرفته شده است .رسیدگی توسط دادگاه مستقل و بیطرف عالوه بر حقوق داخلی ایران و انگلیس در ماده  10اعالمیه جهاانی
حقوق بشر ،بند  1ماده  14میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،ماده  6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اصل  5اصول بنیادین استقالل قضاایی بارای تضامین
امنیت افراد عنوان شده است.
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مقدمه
استقالل و بیطرفی قضات معموالً به عنوان دو شرط بنیادین محاکمه عادالناه تلقای
میشود و شاید این دو شرط بیش از هر شرط دیگری بر طرح ساختاری قاوهقضااییه و
موضع آن در نهادسازی یک دولت اثر مثبت بگذارد در حقیقت استقالل و بیطرفای ناه
تنها تضمینات ذهنی است که باید در اجرای عدالت ایجاد شود بلکه همچنین عباارت از
قواعد عینی که از رسیدگیهای مجزا و طرفین آن فراتر رفته و نهایتاً باا تفکیاک قاوا در
یک جامعه دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون ارتباط مییابد .در این مقالاه تاالش بار
این است که ضمن شناسایی اصل استقالل و بیطرفی در دادرسی مدنی در حقوق ایاران
و انگلیس بررسی گردد که استقالل قاضی تا چه میزان از استقالل قاوهقضااییه در برابار
سایر قوا تاثیر میپذیرد و برای پاسخ ،به تبیین و بررسی مفهوم استقالل قضایی و نحاوه
تضمین این اصل پرداختهایم .تحقق استقالل قضایی در هر کشور نیازمند وجود شرایطی
است؛ شرایط الزم برای تحقق استقالل قضایی را میتوان از دو جنبه مورد بررسای قارار
داد .اولین شرط الزم جهت تحقاق اساتقالل قضاایی ،وجاود سااختاری مساتقل بارای
قوهقضاییه و دومین شرط الزم ،وجود ساز و کارهاایی جهات تضامین اساتقالل فاردی
قضات است .در این مقاله بعد از تبیین مفهوم استقالل و بیطرفای ،ضامن بیاان پیشاینه
این مفاهیم در حقوق ایران و انگلیس به میزان اثرپذیری حقوق هر دو کشور و استقالل
قوهقضاییه در دو مبحث جداگانه میپردازیم.

استقالل قضایی
استقالل به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل سیاسی یا اجرایی است؛ هرگاه مراجع و
قدرتها در پی آن باشند تا با نفوذ و تاثیرگذاری بار دادگااه یاا قضاات رای و تصامیم
آنها را متاثر سازند ،و دادگاه یا قضات ،فاقاد ابازار و تضامینهاای الزم بارای مصاون
ماندن از چنان تاثیری باشند ،فاقد استقالل خواهند بود .حق بر دادرسی عادالناه ایجااب
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میکند که قضات به لحاظ نهادی 1و شخصی 2مستقل از نفوذ و کنترل سیاسی یا اجرایی
باشند.

3

استقالل قضایی ممکن است درباره دستگاه دادگستری و دادگااهی کاه دعاوا در آن
جریان دارد یا شخص دادر

مطارح شاود .اساتقالل نهاادی باه ایان معناا اسات کاه

قوهقضاییه باید از دیگر قوا یعنی قوهمجریه و مقننه مستقل باشد و باا شناساایی تفکیاک
قوا ،از قوه قضاییه در برابر نفوذ یا مداخلهی ناروای خاارجی ساایر قاوا حمایات کارد؛
استقالل نهادی خود فینفسه هدف نیست ،بلکه وسیلهای است برای دستیابی باه هادف
اصلی که همان استقالل قاضی است ،میباشاد .روشان اسات کاه قاضای بارای کساب
بیطرفی باید در چنان فضایی قرار بگیرد که بتواند استقالل خود را حفظ کناد .در ایان
نوع استقالل ،سازمان اداری دادگستری هم مدنظر است؛ به گونهای که نظام درونای آن،
مستقل از سایر قوا ،طراحی و مدیریت میشود؛ به طور کلی ،دستگاه دادگستری مستقل،
نهادی است که قضات آن تا زمانی کاه رفتاار شایساته دارناد از تصادی باه قضااوت،
دستمزد کافی که آنان را از اجبار دولت یا اشخاصی حمایت میکند ،منزلات کاافی کاه
امید ترفیع به مقام باالتر انگیزه مهمی نیست ،نظام مزایاایی کاه بارای دساتکاری دولات
دشوار است و قواعد مربوط به صالحیت دعااوی در برابار دخالات تقنینای و اجرایای
مقاوم است ،بهرهمند هستند؛ از سویی این نوع استقالل ضاامن اساتقالل فاردی قاضای
است و با رعایت آن ،مسلماً بخشی از استقالل شخصی هم از مداخله محفوظ میماناد؛
به عبارت دیگر استقالل دادگستری دیوار محکمی است که از نفوذ و تاثیر ناروای دیگار
شعب قدرت در تصمیم دادرسان پیشگیری میکند و از سوی دیگر با تفکیک قوا رابطاه
دارد؛ به هر حال دخالت در استقالل فردی دادر  ،برای حاکمیت قانون زیانبار است و

1. Institutionally
2. Personally
 .3فضایلی ،مصطفی ،دادرسی عادالنه محامات کیفری بینالمللای ،موسساه مطالعاات و پاژوهشهاای
حقوقی شهر دانش ،چاپ سوم ،1394 ،صفحه .180
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دخالت در استقالل قوهقضاییه ،تاثیرات بدی بر ویاین فردی قضات دارد و بر اساتقالل
آنان موثر است.

1

یکی از شاروط مهام اساتقالل قضاایی ،اساتقالل شاخص دادر
شخصی ،یعنی آزادی دادر

اسات؛ اساتقالل

از هرگونه فشار .منظور از فشار ،فشار درونای مرباوط باه

حقیقت و واقعیت اجتماعی نیست؛ چرا کاه قاضای بخشای از آن اسات و در آن رشاد
نموده و فرهنگ و آداب اجتمااعی را وام دار آن اسات؛ بلکاه منظاور ،آزادی دادر

از

فشارهای بیرونی ،جدا از منبع آن اسات؛ یعنای اساتقالل در برابار خویشاان ،دوساتان،
طرفهای دعوا ،صاحبان قدرت ،افکار عمومی ،همکاران و کساانی کاه مادیریت نظاام
قضایی را در دست دارند؛ تنها منبع التزام قاضی قانون است ،پس وقتی اساتقالل قاضای
تهدید میشود که فشارهای بیرونای او را وادار کناد باه فراتار از مقاررات بیاندیشاد و
مقررات را نادیده انگارد و آزادی تصمیمگیاریاش باه محادودیت در آن تبادیل شاود.
البته این تهدید ممکن است منتج به نتیجه دلخواه مداخلهگران در استقالل قاضی نشاود
اما بایستی از این تهدید پیشگیری نمود تا نگرانی برخواساته از احساا

عادالت بارای

موارد اندک حصول به نتیجه ،فرونشیند .استقالل قضایی بادین معناسات کاه قاضای در
جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیتها و بار
پایه موازین حقوقی و بدون هرگونه دخالت ،فشار و یا نفوذ نادرست از جانب هر یاک
از بخشهای حکومت یا جای دیگر ،رسیدگی و تصمیمگیری کند.

2

 .1رجبی ،عبداهلل ،کریمیان ،اسماعیل ،مسند قضاا و اساتقالل قضاایی ،پژوهشانامه حقاوقی ،ساال اول،
شماره اول ،پاییز 1389،صفحه.80
 .2عزیزی ،ابراهیم و سایرین تاثیر روش انتخاب قاضی بر استقالل قاضی در حقوق ایااالت متحاده باا
نگاهی به حقوق ایران ،مجله پژوهشهای حقوق تطبیقی ،1392 ،شماره ،1صفحه121
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بیطرفی قضایی
یکی از مهمترین مسایلی که دادرسان در رسیدگی به آن توجه کنند رعایت بیطرفی
است .دادر

میبایست در رسیدگی به دعاوی ،اصل عادالت را هار چناد کاه عادالت

نسبی باشد رعایت کند و در نهایت بیطرفی به فصل خصومت بپردازد .میتاوان گفات
منظور از بیطرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طارفین
دعوا بیش از طرف دیگر گردد .البته نباید بیطرفی را با بیتفاوتی و کاهلی در پشاتیبانی
از حق اشتباه کرد .یکی از مهمترین نتایج بیطرفی این است که اقنااع وجادانی دادر
ناشی از دالیلی باشد که در دعوا و بر مبناای قاوانین طارح و رسایدگی شاده اسات و
نمیتواند به اطالعات شخصی خود که در خار از دادرسی به او تلقین شده تکیه کناد
و فرصت دفاع را از طرفین بگیرد؛ درست است که در آخرین تحلیل او بایاد باه یقاین
برسد ولی این علم باید از راه دالیلی که به او در جریان دادرسای تقادیم شاده حاصال
شود 1.همچنین قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضاعیتی احساا

نمایاد کاه از

هیچ چیز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نمایاد .بایطرفای قاضای ایجااب
مین ماید که وی تحت تأثیر افکار حاکم بر جامعه قرار نگیرد البته این بدان معنی نیسات
که آراء صادره از دادگاه به نحوی باشد که عماوم ماردم آن را ناعادالناه ببینناد ،گرچاه
معیار عدالت در رأی قاضی ،قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاری ولای عادم
مقبولیت کار دستگاه قضایی نزد مردم زنگ خطری است برای مسؤولین دستگاه قضاایی
که نقص کار را دریافته و چهرة موجّهی از خود در اذهان عموم مردم بااقی گذاشاته و
همچنان به عنوان محل امن اجرای عدالت واقعی و جایگاه پناه مردم باشد.
بیطرفی معموالً اشاره دارد به عدم پیش داوری یا جانبداری ،خواه نسابت باه یاک
عقیده و رویکرد باشد و خواه نسبت به فرد ،گروه ،حزب یاا قاوم خاا ..بارای مثاال
کسی که تعصب ویژهای نسبت به یک قوم یا نژاد دارد بیطرفانه نیست یا شخصای کاه
 .1کاتوزیان ،ناصر ،اثبات و دلیل اثبات ،چاپ دوم ،نشر میزان ،تهران ،سال ،1382جلد ،1صفحه.42
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عقاید افراطی فمینیستی دارد ،در قضاوتهایی که مربوط به حقوق و تکالین یا اتهامات
زنان است دچار پیش داوری میگردد.

1

احقاق حق و برقراری عدالت وابسته به داوری قضات عادل ،شایساته ،متخصاص و
بیطرف و غیر ذینفع از فرایند دادرسی است .بی طرفی بادین معناا اسات کاه در نهااد
رسیدگی کننده و رسیدگی خود ،پیش داوری نکرده و اجازه ندهد جریاان رسایدگی باه
سود منافع خود یا دیگری تحت تاثیر واقع شود.

2

بیطرفی قاضی مستلزم آن است که وی نسبت به قضیه مورد رسیدگی دچاار پایش
داوری نشود و به خود اجازه ندهاد کاه تحات تااثیر عوامال خاار از پروناده ،مانناد
احساسات عمومی ،تبلیغات رسانهای و گرایشاات درونای همچاون تماایالت عااطفی،
تعلقات خانوادگی ،قومی ،نژادی ،عقیدتی و غیره آن قرار میگیرد بلکه نظر و رای خاود
را بر استداللهای عینی مبتنی بر آنچه طی دادرسی ارائه شده استوار سازد.

3

در کمیته حقوق بشر ،بی طرفاناه باودن دادگااه تحات دو معیاار و ضاابطه بررسای
میشود :یکی معیار عینی است که بررسی میشود آیا قاضی تضمینات دادرسی مناساب
برای رفع هرگونه شک حقوقی در مورد غرضورزی را تامین نموده یا نه .معیاار دیگار
که ذهنی است ،بررسی جانبداری شخصی است در جایی که این موارد نشان میدهد که
یاهر بیطرفی با یک جانبهگرایی واقعی مالحظه میشود.

4

بیطرفی باید به منزله ویژگی و وصان نظاام دادرسای نگریساته شاود ناه صارفاً
ویژگی شخص دادر ؛ بیطرفی دارای بعد قضاایی اسات و شاامل بایطرفای دادر
صادرکننده حکم و همه اشخاصی که در پرونده ایهار نظر آناان نقاش ماوثر یاا تعیاین
 .1صالحی ،فیض اله ،بررسی تطبیقای اساتقالل قضاات و دادرسای عادالناه در حقاوق ایاران و اساناد
بینالمللی ،نشر مجد ،1396،صفحه.40
 .2جمعی از نویسندگان ،دادرسی عادالنه در مراجع اختصاصی اداری ایران ،مرکز مطالعات حقوق بشار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران ،چاپ اول ،1388 ،صفحه.91
 .3فضائلی ،مصطفی ،پیشین ،صفحه.247
 .4طه ،فریده ،اشرافی ،لیال ،دادرسی عادالنه ،نشر میزان ،چاپ اول ،1386 ،صفحه.136
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کنندهای در حکم قضایی داشته میشود 1.اصل بیطرفی از لوازم اجتنابناپذیر امار قضاا
به شمار میرود و در این خصو ،.هر چند که در آیینهای دادرسی ماوارد رد قضاات
مورد تاکید قرار گرفته است اما تجربه تاریخ نشان میدهد که عالوه بار ماوارد ماذکور،
موقعیت اجتماعی و نگرش سیاسی قضات نیز میتواند بر امر قضا موثر باشد باه هماین
جهت ،برای تامین بیطرفی کامل ،اصل مناع عضاویت یاا شابهه وابساتگی قضاات باه
احزاب و گروههای سیاسی نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

2

استقالل قضایی در حقوق ایران
موضوع صیانت از استقالل قضایی ریشاه در تااریخ حقاوق ایاران نادارد و از زماان
نهضت مشروطه با اقتبا

از حقوق کشورهای اروپاایی ماورد توجاه قانونگاذار ایرانای

قرارگرفته است؛ از حیث تضمین استقالل فردی قضات ،قانون اساسی مشروطه با اقتبا
از قانون اساسی بلژیک ،در اصل  81متمم قانون اساسای مقارر داشات کاه هایچ حااکم
محکمه عدلیه را به طور موقت یا دائم بدون محاکمه و اثبات تقصیر نمیتوان شاغلش را
تغییر داد ،مگر این که خودش استعفا کند و بنابر اصل  82تبدیل مأموریت حکاام عدلیاه
امکان نداشت مگر به رضای او .قانون اساسی مشروطه با اعطای مصونیت شغلی درصدد
حمایت از قضات و ارتقای اساتقالل آنهاا باود؛ اماا قانونگاذار عاادی در شاهریورماه
سال ،1335قانونی به نام قانون متمم سازمان دادگستری و اصالح قسمتی از الیحه قانونی
اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات مصوب  1333تصویب کرد که تضامینات
قانونگذار اساسی را در مورد شغل قضایی از بین برد .بر پایه ماده چهارم این قانون تبدیل
محل مأموریت حکام محاکم با رعایت اصل  82متمم قانون اساسای باه وزیردادگساتری
محول شد .وزیر دادگستری نیز از این اختیار استفاده ابزاری کرد و نسابت باه انحاالل و
 .1ناجی زواره ،مصطفی ،دادرسی بیطرفانه در امور کیفری ،موسسه مطالعات و پاژوهشهاای حقاوقی
شهر دانش ،چاپ دوم ،1394 ،صفحه .136
 .2هاشمی ،سید محمد ،حقوق اساسی و ساختار های سیاسی ،نشر میزان ،چاپ اول ،1390،صفحه.282
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تغییر محل خدمت قضات اقدام کرد .در ماورد اساتقالل سااختاری قاو قضااییه ،قاانون
اساسی مشروطه با پذیرش اصل تفکیک قوا و اعطای قدرت قضایی به محاکم عدلیاه در
پی صیانت از استقالل ساختاری قوهقضاییه بود ،اما عماالً وزیار دادگساتری باه عناوان
مقامی سیاسی ،مدیریت قوهقضاییه را برعهده داشت که در منافاات باا اساتقالل قضاایی
محسوب میشد .در زمان مشروطه ،اگرچه مطابق اصل  27متمم قانون اساسی مشاروطه
اصل تفکیک قوا پذیرفته شده بود ،اما عمالً قوهقضاییه تحت نفوذ قوهمجریه درآمده باود.
امور قضایی در دوره مشروطه ،توسط وزیر دادگستری منصوب پادشااه و باا اختیاارات
وسیعی در امور اداری ،استخدامی و شغلی قاضی اداره میشد .به این ترتیب قاوهمجریاه
در اداره دادگستری دخالت میکرد ،آنچه نمیتوان آن را با اصل اساتقالل قضاایی جماع
کرد .جهت خرو از این وضعیت قانونگاذار اساسای جمهاوری باه تضامین اساتقالل
ساختاری آن »قوهقضاییه« اسالمی در اصول متعدد با ذکر نام از قوهقضااییه باه تضامین
استقالل ساختاری پرداخته و دادگستری مانند زمان مشروطه در حاشیه قرار ندارد و یک
قوه برابر ،در کنار قوهمجریه و مقننه است .پس از پیروزی انقالب اساالمی ،نویساندگان
قانون اساسی با درک جایگاه استقالل قضایی و با عنایت به تجربه تلخ دوران مشاروطه،
در پی تضمین استقالل ساختاری قوهقضاییه و استقالل فردی قضاات برآمدناد .بررسای
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،حکایت از دغدغه قانونگذار ایرانی در خصاو.
استقالل ساختاری قوهقضاییه دارد 1.سسیتم تفکیک قوا در نظام جمهوری اسالمی ایاران
نوعی تفکیک نرم و نسبی است و قوهمقننه و مجریه از ابزارهای ٴتاثیرگذاری و نظارت بر
یکدگر برخوردارند ،اما در مورد قوهقضاییه این سیستم ،نوعی تفکیاک ساخت اسات و
قوهقضاییه نه در برابر مجلس شورای اسالمی و نه در برابر قوهمجریاه پاساخگو نیسات.
قوهمجریه و مقننه مطابق اصل تفکیک قوا ،نه تنها از دخالت در امر قضایی منع شدهاناد،
 .1محسن امیری و ویژه ،محمّدرضا ،اصول بنیادین نایر بر تضمین اساتقالل قضاایی در نظاام حقاوقی
ایران با نگاهی به حقوق فرانسه ،مجله پژوهشهای حقاوق تطبیقای ،دوره  ،18شاماره  ،3پااییز ،1393
صفحه .11
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بلکه فاقد ابزارهای مؤثر نظارت بر قو قضاییه هستند .با این وجاود قانونگاذار هار چناد
موارد تضمین قانونی استقالل سااختاری را در اصاول  57،61و  156قاانون اساسای باا
شناسایی اصل تفکیک قوا ،به عنوان سنگ بنای تضمین استقالل سااختاری قاوهقضاائیه
پذیرفته اما در اصول  157،158و قسامت دوم اصال 164زمیناه عادم اساتقالل قضاایی
درون سازمانی را تقویت نموده است به عبارت دیگر به نظر میرساد حقاوق موضاوعه
ایران اعم از قانون اساسی و قوانین عادی برای تامین استقالل قضایی درونای و بیرونای
قوهقضاییه دارای نواقصی است .در دو دهاه اخیار عادم اساتقالل سااختاری و درونای
قوهقضاییه مشهودتر بوده است.
بیشترین تهدید برای عملکرد قضات و نقض استقالل آنان ،خود مقامات و مساوالن
قوهقضاییه هستند ،مسئوالن این قوه میتوانند بر عملکرد دادگاهها نظاارت اداری داشاته
باشند ،ترتیب نظاارت اداری و قضاایی را قاانون تعیاین مایکناد .مسائوالن و مقاماات
قوهقضاییه باید از هرگوناه سافارش ،پایش داوری و ایهاارنظر خاوداری کنناد .وقتای
مسئولی در قوهقضاییه اعالم میدارد که با جرم معاین یاا بزهکااران خاا .باه شادت
برخورد خواهد شد و یا در این جهت دستورالعملی صادر میکند و قضات را به شادت
عمل یا به عکس ارفاق و مالیمت تشویق میکند در حقیقت استقالل قضاایی را تحات
تاثیر قرار میدهد .کلیه مسئوالن و دستاندرکاران قوهقضاییه که نفوذ کاالم دارناد بایاد
این گونه امور پرهیاز کنناد .دادر
دستورالعملها را بپذیرد.

نیاز بارای حفاظ اساتقالل قضاایی نبایاد ایان ناوع

1

از جمله قوانینی که در حقوق ایران استقالل قاضی را تهدید میکند قانون رسایدگی
به صالحیت قضات مصوب سال 1376مجمع تشخیص مصلحت نظام باوده کاه مطاابق
این قانون رسیدگی به صالحیت قضایی قضاتی که صالحیت آنان طبق موازین رسمی و
قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید است از طریاق محکماه عاالی
 .1آخوندی ،محمود ،آیین دادرسی کیفری ،چلد چهارم ،انتشارات اشاراق ،چااپ اول ،شاهریور،1379
صفحه .300
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انتظااامی قضااات کااه متشااکل از سااه نفاار قضااات گااروه  8بااود رس ایدگی م ای شااد.
در این قانون به  7نفر از مسئوالن قوهقضاییه اجازه داده بودند تاا در صاورت تردیاد در
صالحیت قضات بتوانند موضاوع را باه کمیسایون کارشناسای ارجااع نمایناد .بعاد از
گزارش کمیسیون کارشناسی اکثریت اعضای محکمه مایتوانناد قضاات را باه یکای از
مجازاتهای انفصال دائم ،بازخرید یا بازنشسته محکوم کنناد؛ باه عباارتی برابار قاانون
مزبور سرنوشت قضات به وسیله افرادی که خود دارای مصونیت شغلی نیستند رقم زده
میشود .اگر با این شرایط سهل و ساده و با این سهولت بتوان از یک نفر قاضای سالب
صالحیت قضایی نمود و او را از خدمات قضایی و حتی خدمات دولتای اخارا نماود
استقالل اندیشه رای آزاد قاضی از باین مایرود و دیگار بارای قاضای پشاتیبانی بااقی
نمیماند تا در پناه آن بتواند دستورات و خواستههای مقامهای بلندپایه را نادیده بگیارد.
جالب است گفته شود که احکام صادره از محکمه عالی انتظامی قضات قطعای اسات و
فرد محکومعلیه نمیتواند از حق دفاع که یک حق مشروع و موجه و انساانی بهارهمناد
شود .و از همه مهمتر اینکه اگر عمل ارتکابی جنبه جزائی داشته باشد و به همین علات
از قاضی سلب صالحیت شود و بعد دادگاه جزایی او را از جارم ارتکاابی تبرئاه نمایاد
این تبرئه در رای دادگاه انتظامی بال تاثیر است .از طرفی قانون اساسای بیاان کارده کاه
قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم و یاا تخلفای
است به طور موقت یا دائم منفصل کرد )...اما این قانون اجازه انفصاال قاضای را بادون
محاکمه مجاز شمرده بوده که خوشبختانه در سال  1392با تصاویب قاانون نظاارت بار
رفتار قضات نسخ گردید.

استقالل قضایی در حقوق انگلیس
انگلیس از کشورهایی است که استقالل قضایی آن ،دارای ویژگیهای خا .اسات.
برخی از استقالل رسمی قضات در این کشور ،از سال 1701میالدی به دست آمد؛ ماثالً
برابر قوانین مجلس ،قضات از امنیت شغلی برخوردار شدند و دستمزد مشااغل قضاایی
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افزایش یافت؛ اهمیت استقالل قاضی در این کشور زاییاده اخاتالف شااه و مجلاس و
جلب دادگاههای دادگستری در جنگ قدرت بود .این اختالف ،به دانشمندان نیز سرایت
نمود؛ بیکن بر این باور بود که قضات شیر هستند ،اما شیرها تحت نظارت تخت شااهی
بوده و بایستی بدانند که مانع امور حکومت و مخاالن آن نباشاند؛ باه بااور او ،وییفاه
قاضی نه تنها اعالم قانون ،بلکه حمایت از دولت است .اما کوک بر این عقیاده باود کاه
قضات باید بیطرفانه به تفسیر و اجرای حقوق برتری بپردازند کاه حااکم بار امتیاازات
سلطنتی و حقوق مجلس و افراد اسات1.در انگلایس تفکیاک قاوا را تضامین اساتقالل
قضایی یک کشور میدانند به گونهای که استقالل قاضی متاثر از تفکیاک قواسات و در
نتیجه دارای نتایج سیاسی در کنار مباحث حقوقی است.
استقالل قضایی 2به طور سنتی به عنوان یکی از ویژگایهاای کلیادی تادابیر قاانون
اساسی انگلستان به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکی از ویژگیهای ضاروری
قواعد حقوقی آن محسوب میشود و بر این اسا  ،استقالل قضایی یکی از ستونهاایی
است که بر مبنای آن ساختارهایی در نظر گرفته شاده اسات .باا وجاود ایان وضاعیت،
مفهوم استقالل قضایی در قانون انگلستان تا قاانون اصاالحات اساسای 3در ساال 2005
صراحتاً به رسمیت شناخته نشده بود .دلیل وجود این نقصان در عدم وجود یک قاانون
اساسی نوشته شده بود که در آن استقالل قضایی در کنار سایر اصول قانونی تثبیت شده
باشد 4.قانون اصالحات اساسی مصوب  2005چهار تغییر قابل توجه را ایجااد کارد کاه
بر قوه قضاییه تأثیر گذاشت :تغییرات ایجاد شده مربوط باه اداره لارد چانسالر ،5ایجااد
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 .1رجبی ،عبداهلل و کریمیان ،اسماعیل ،پیشین ،صفحه.77
2. Judicial Independence
)3. Constitutional Reform Act (CRA
4. Diana Woodhouse, United Kingdom The Constitutional Reform Act
2005—defending judicial independence the English way, International
Journal of Constitutional Law, Volume 5, Issue 1, 1 January 2007, p 153.
5. Lord chancellor
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کمیسیون انتصابات قضایی ،ایجاد دیوان عالی انگلستان ( 1)UKSCو اعالمیاه تضامین
استقالل قضایی در بخش سه (این مقررات ) بود .گزارش مشورتی دولات انگلساتان در
رابطه با قانون اصالحات اساسی بیان کرد که در نظر دولت بلر یک دیاوان عاالی بارای
انگلستان ،در راستای جبران تعادل بین قوه قضائیه و سایر شاخههای حکومت «آن را در
یک جایگاه مدرن قرار میدهد» 2.به طور کلی به این مقولاه اشااره شاده اسات کاه در
دهههای اخیر ،اصل حقاوقی اساتقالل قضاایی در انگلساتان گساترش یافتاه کاه ایان
وضااعیت فراتاار از تمرکااز ساانتی آن باار روی صاارف عاادم مداخلااه در پروسااه اتخاااذ
تصمیمات قضایی است .اکنون به نظر میرسد کاه اصال حقاوقی اساتقالل قضاایی در
برگیرنده یک بعد نهادی در راستای محافظت از شاخه قضایی ،به عنوان مجموعاهای باا
نفوذ یرینتر نسبت به سایر زمینههای دولتی در نظر گرفته شده اسات .ایان گساترش
استقالل قضایی برابر با ایده تفکیک قوا است 3که عماالً در مفهاومی مطلاق نسابت باه
سیستم پارلمانی وست مینستر 4دولتی 5به سابب کارکردهاای تاداخلی باین شاعبههاای
دولتی مانند اعضای انحصاری که در مجلس حضور دارند ،دشوار است .از ایان جهات
در حالی که نظریه محض تفکیک قوا در حقوق انگلستان ناشاناخته اسات ،ایان مقولاه
روشن شده که معنی استقالل قضایی در حقوق انگلستان اکنون دارای یاک بعاد نهاادی
نسبت به تفکیک عملکردهای قضایی از تکالین اجرایی و قانونگذاری دولتای اسات .از
طریق انتقال عملکردهای اساسی مصوب ،2005 6پارلمان ،استقالل نهاادی را باه عناوان
 .6این فرد ریاست مجلس لردها را به عهده دارد .مقام وی در حقیقت قضایی -سیاسی است و معماوالً
با تغییر دولتها تغییر نمیکند .انتصاب وی با پیشنهاد نخست وزیر بر عهده ملکه (پادشاه) است .تعیین
صاحبان بیشتر مشاغل قضایی بر عهده این فرد است.
)1. United Kingdom Supreme Court(UKSC
2. Josie Kemeys, United Kingdom Constitutional Reform: recognition of
judicial
independence
and
an
opportunity
for
institutional
autonomy,Birmingham University Thesis for PhD , 2013,p11
3. Separation of Powers
4. Westminster System
 .5وست مینستر نام محلی در لندن است که مجالس قانونگذاری بریتانیا در آنجا واقع شده است.
6. Transferring the Appellate Functions
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بخش مهمی از استقالل قضاایی انگلساتان تأییاد کارد .بار ایان مبناا جادایی فیزیکای
عملکردهای قضایی از تکالین قانونگذاری ضروری در نظر گرفته شد 1.باه طاور کلای
قانون اصالحات در طول این سالها تغییرات مهم قضایی را به وجود آورد کاه یکای از
مهمترین این تغییرات خار کردن همه اعضا تمام وقات قضاایی 2از قاوه قانونگاذاری
بود .در این راستا مطابق بخش  137قانون اطالحات اساسی  2005یک عضو تمام وقت
قضایی نمیتواند در مجلس قانونگذاری3حضور داشاته باشاد .ایان دساتور باا سیساتم
قدیمی که به موجب قانون لردها ،4لرد چین جاستیک 5و رئیس کال محااکم اساتان از
اعضای مجلس لردها بودند تفاوت داشت .به طور کلی این تغییرات نشاندهنده استقالل
قضایی از قانونگذاری ،تا حدی است که این اشخا .عضویت هم زمانشاان را هام در
نهاد قضایی و هم قانونگذاری از دسات دادناد6.در رابطاه باا تغییارات ایجااد شاده باه
وسیلهی قانون اصالحات اساسی  2005در راستای استقالل قضایی به طور کلی باه ساه
محور در خصو .این تغییرات اشاره شده است که عبارتند از:
 محدودیتهای در نظر گرفته شده در رابطه با نقش قضایی لرد چانسلر ایجاد دیوان عالی جدید مستقل ار مجلس لردها و حذف لردها از قانونگذاری -ایجاد کمیسیون انتخابات قضایی مستقل جدید.

7

در ادامه مقاله جهت بررسی تغییرات صورت گرفته در حقاوق انگلایس در راساتای
استقالل قضایی توجهمان را معطوف به تغییرات صاورت گرفتاه در خصاو .نقاش و
تکالین لرد چانسلر قرار خواهیم داد .در این رابطه مقدمتاً خاطر نشان مایکنایم کاه باه
1. Lorne Neudorf, The Dynamics of Judicial Independence: A Comparative
Study of Courts in Malaysia and Pakistan, Springer, 2017 , p 36.
2. Full-time members
3. Home of parliament
4. Law lords
5. Lord Chief Justice
6. Alisdair Gillespie and Siobhan Weare, The English Legal System, Oxford
University Press, 2017, p288
7. Duncan Watts, British Government and Politics, Edinburgh University
Press, 2012, p 160.
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موجب اصالحات قانون  2005در حقوق انگلستان لرد چانسلر وییفاه حفاظ اساتقالل
دائمی قوهقضاییه را بر عهده دارد.

1

نقش لرد چانسلر
در دهههای پایانی قرن بیستم ،توساعههاای متعاددی باه وجاود آماد کاه ساواالت
متعددی را دربارهی اثربخشی دفاع مقد

از استقالل قضایی و به طور کلی آنچه بارای

استقالل الزم است مطرح ساخت .در میان این توسعهها ،موارد قابال توجاه مرباوط باه
گسترش بررسیهای قضایی در ادغام صورت گرفته به وسیله قانون حقوق بشر مصوب
 19882از کنوانسیون اروپایی حقوق بشار 3درون حقاوق انگلساتان و همچناین توساعه
جهانی گفتمان حقوق بشر بود.
این عوامل باعث افزایش نقش قضات درون عرصههای سیاسای شاد کاه مارز باین
قانون و سیاست را مبهم ساخت و در نتیجه مجادداً مبااحثی را پیراماون نقاش قضاایی
درون دموکراسی پارلمانی مدرن ایجاد کارد و منجار باه کشامکش باین قاوهقضااییه و
نیروهای دولتی شد.
به مقوله استقالل قضایی به طور کلی توجه جدی صورت گرفت و در این راستا باه
طور مشخص به نقش لرد چانسلر برای تضامین اساتقالل قضاایی در مقاررات CRA
توجه شد .این مقررات در نظر گرفته است که لرد چانسلر بایاد ماوارد ذیال را در نظار
داشته باشد:

1. MarkElliott and Robert Thomas, Public Law, Oxford University Press,
2017, p 624.
2. Human Rights Act 1998
)3. European Convention on Human Rights (ECHR
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الف ) نیاز به دفاع از استقالل (قضایی)
ب) نیاز به قوهقضاییه برای حمایت الزم برای فعال کردن آنها نسبت ب ه انج ام
تکالیفشان.
ج) نیاز به (توجه به) منافع عمومی در رابطه با مسائل مربوط به قوهقضاییه و ی ا
در در غیر این صورت در راستای عدالت اداری 1که در رابطه با تصمیماتی ک ه در
این مسائل تأثیر میگذارد ،به درستی اتخاذ تصمیم و نمایان شود.

2

در این راستا به این مقوله تأکید شده اسات کاه لارد چانسالر بایاد ایان اطمیناان را
حاصل کند که قوهقضاییه به طور آزادانه و بدون هرگونه فشار غیرضروری از (مقاماات)
اجرایی عمل کند و احکام اجرایی نیز در نتیجه قضاوتهای دادگاه باشد و اینکاه نظاام
حقوقی به نحو برابری نیز در دستر

باشد....

بخش یک از قانون اصالحات اساسی به روشانی بیاان مایکناد کاه «اصال اساسای
موجود» از قاعدهی حقاوقی و لارد چانسالر «نقاش اساسای موجاودی» دارد ناه اینکاه
«اثرگذاری مشورتی» به وسیله قانون داشته باشد .عنصر اساسی این نقش این اسات کاه
از استقالل قضایی دفاع میکند و در این رابطه تکالین لرد چانسلر روشن اسات کاه در
بخش سه این قانون نیز مشخص شدهاند.

3

نتیجهگیری
اصل استقالل قضایی ،از مهمترین اصول حقوقی راجع به قضاوت است که میتاوان
با اندکی دقت به معنا و مبنای آن پی برد .استقالل و بیطرفی قضایی در تضمین عادالنه
1. Administrative Justice
2. Diana Woodhouse, United Kingdom The Constitutional Reform Act
2005—defending judicial independence the English way, International
Journal of Constitutional Law, Volume 5, Issue 1, 1 January 2007, p 156.
3. Great Britain. Parliament. House of Lords. Select Committee on the
Constitution,HL 75 - The Office of Lord Chancellor, The Stationery Office,
2014, p 14.
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بودن دادرسی به عنوان یک حاق بنیاادین بشاری ماوثر اسات و اجارای آن در محااکم
داخلی ،منطقهای و بینالمللی ضروری است .اگرچه این دو اصل عموماً همراه یکادیگر
به کار میروند اما مبیّن مفاهیم متفاوتی میباشند .بیطرفی مفهاومی عاامتار از اساتقالل
دارد و استقالل یکی از لوازم اعمال بیطرفی است .اما این لزوماً بدان معنای نیسات کاه
دادگاهی که مستقل است حتماً بیطرف هم هست و استقالل اگرچه الزم است اما برای
اعمال بیطرفی ،کافی نیست.
این اصل عالوه بر اینکه تامینکننده دو هدف عمده نظم و عدالت در حقاوق اسات
به طور خا .سه فایده مهام دیگار را نیاز در پای دارد :حفاظ جامعاه ،تاامین حقاوق
دادگستری و تضمین حقوق فردی .امر مهم استقالل قاضی با امر خطیر مسئولیت او نیاز
متداخل و گاهی متعارض است؛ لذا باید در پی چارهای بود تا حدود هر دو را شاناخت
و این ممکن نیست مگر با مطالعه تفصیلی تک تک مصادیق استقالل قاضی ،مثل امنیات
شغلی ،مصونیت از تعقیب و. ...
پیشنهادات
در پایان طبق اصول اساسی استقالل قوهقضاییه ،پیشنهاد میگردد کاه بایاد اساتقالل
قوهقضاییه توسط دولت تضمین و در قانون اساسی یا قوانین داخلی صراحتاً مورد تاکید
قرار بگیرد که در این راستا وییفه کل یه نهادهاای دولتای و ساایر نهادهاا اسات کاه باه
استقالل قوهقضاییه احترام گذاشته و آن را رعایت کنناد و جهات جلاوگیری از نفاوذ و
حفظ استقالل قوهقضاییه ،دولت وییفه دارد تاا مناابع ماالی کاافی را فاراهم نماوده تاا
قوهقضاییه قادر باشد ویاین خود را به نحو مطلوب انجام دهد و از قضات نیاز انتظاار
میرود بر اسا

حقایق و بر طبق قاانون و باه دور از فشاار ،تهدیادات یاا ماداخالت

مستقیم یا غیرمستقیم ،در موضوعات مطروحه بیطرفانه تصمیم بگیرد.
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