
تحول در دس�تگاه قضايي يك نقشه راه عملياتي 
كم داشت كه حاال و با ابالغ »سند امنيت قضايي« 
محقق شده است. سند 37 ماده اي امنيت قضايي 
با تكيه ب�ر اصول فقهي از يك ط�رف و آموزه هاي 
نوي�ن حقوق�ي از ط�رف ديگر، رس�مًا و اساس�ًا 
حق�وق عامه را ارتقا مي بخش�د. بازس�ازي چهره 
دس�تگاه قضايي با اجراي س�ند امني�ت قضايي 
از ديگ�ر نتايج اب�الغ جديد رئيس دس�تگاه قضا 
است. كرامت انساني و حقوق بش�ر در جاي جاي 
س�ند امنيت قضايي ديده شده اس�ت. اين سند، 
شعاري و كلي گو نيست؛ با ش�ناخت از وضعيت و 
ايرادات موجود در مراجع قضايي و ش�به قضايي، 
شيوه هايي ارائه شده اس�ت كه ماحصل آن بهبود 
كاركردي در مسائل متناظر با دستگاه قضا است. 

دادرس��ي عادالنه و ب��دون تبعي��ض، غايت القصواي 
پي ريزي حقوق در جوامع امروزي است. اگر دادرسي 
عادالنه نباش��د و رس��يدگي ها در مراج��ع قضايي و 
ش��به قضايي با تبعيض صورت بگي��رد، هيچ كدام از 
حق ه��اي بش��ري اس��تيفا نخواهند ش��د. قضاوت و 
دادرسي، پله آخر حقوق بشر اس��ت، اگر اين پله آخر 
منطقي و محكم بنا نش��ده باش��د، عماًل ساير حقوق 
اشخاص و نهادها بدون ضمانت اجرا و رها شده است. 
اتقان قضا و دادرس��ي، روح حقوق است كه اگر از آن 
گرفته ش��ود، مواد و تبصره هاي قانوني، نوشته هايي 

بي جان و بي خاصيت خواهند بود. 
 يك كاسه كردن عملياتي اصول دادرسي

در قانون اساسي كشورمان و ساير قوانين مانند آيين 
دادرسي كيفري و آيين دادرسي مدني، اصولي ذكر 
شده اس��ت كه رعايت آنها الزمه دادرسي منصفانه 
است، اما اين اصول در قوانين پراكنده گاهي بدون 
ضمانت اجرا ذكر شده اند، گاهي هم به قدري پشت 
گوش انداخته ش��ده اند كه در عمل ب��ه يك قانون 
متروك تبديل و نسخ ضمني ش��ده اند. تشتت اين 
اصول مهم دادرسي از ديگر معايب حال حاضر نظام 
حقوقي كشورمان است. سند امنيت قضايي با ذكر 
يكجا و عملياتي اين شاقول هاي رسيدگي قضايي، 
جان تازه اي به اصول دادرسي بخشيده است.  ازجمله 
اصولي كه در سند امنيت قضايي درج شده، عطف به 
ماسبق نشدن قوانين و مقررات يا قبح عقاب بالبيان، 
قانوني بودن جرم و مجازات، ش��فافيت، اس��تقالل 
قضايي و بيطرفي، برابري در مقابل قانون، رسيدگي 
و دادرس��ي در مهل��ت معق��ول، رس��يدگي علني، 
بهره من��دي از خدمات حقوق��ي، حريم خصوصي، 

منع مطلق ش��كنجه و رفتاره��اي تحقيرآميز، منع 
محاكمه مجدد، اعتراض و تجديدنظرخواهي، منع 
بازداش��ت غيرقانوني و خودس��رانه و برخورداري از 
امكانات اعم از رفاهي و بهداشتي در طول دادرسي 
كيفري  اس��ت كه  براي آنها راهكاره��اي عملياتي 
تبيين شده اس��ت. بخش عم��ده اي از اين اصول به 
صورت متفرق در فقه اسالمي و قوانين نظام حقوقي 
كشورمان وجود داشته و س��ند امنيت قضايي آنها 
را استخراج و يك كاسه كرده اس��ت. پرپيداست كه 
اجراي اين اصول در دادرسي ها، تحول قضايي را بيش 

از پيش دسترس پذير مي كند. 

 ارتق�اي كرامت انس�اني با توجه ب�ه موازين 
حقوق بشري

جديدترين دستاوردها در حوزه حقوق بشر در تالش 
اس��ت تا كرامت انساني را ارتقا ببخش��د. حفظ جان، 
حيثيت، مال و ساير داشته هاي مادي و معنوي انسان، 
مطلوب نهايي در گفتمان حقوق بشر است. اين مهم 
به عنوان هدف در سند امنيت قضايي ذكر شده است.  
حقوق بشر هرچقدر هم كه موشكافانه تبيين و عالي 
احصا ش��ود، وقتي متصديان امر قضا و ش��به قضا به 
اين امور اشرافي نداشته باش��ند يا آنها را پشت گوش 
بيندازند، در عمل هيچ اتفاق خاصي نمي افتد. دقيقاً 

به همين خاطر اس��ت كه »آموزش حقوق بش��ر« در 
اسناد متأخر جهاني حقوق بش��ر يك سرفصل مجزا 
را به خوداختصاص داده است. سند امنيت قضايي نيز 
تنها ناظر به تعيين وضعيت حقوق و اصول نبوده است؛ 
در ماده 35 با نگاهي ب��ه درون به مقوله مهم آموزش 
متصديان قضا و شبه قضا هم توجه ويژه داشته است: 
»به منظور دستيابي عملي به اهداف اين سند و ارتقاي 
امنيت قضايي و تضمين حقوق شهروندي، قوه قضائيه 
موظف است نظام جامع آموزش قضات و كارمندان را 
از طريق استانداردسازي آموزش قضات و كارمندان 
پس از جذب و پيش از شروع به كار و همچنين ضمن 

خدمت و پيش از ارتقاي تدوين كند؛ به نحوي كه آنان، 
به ويژه در مراجع تخصصي، آموزش هاي الزم را براي 

انجام شايسته وظايف خود دريافت كنند«.  
از طرف ديگر، در انديشه هاي جديد حقوق بشري، 
بين دو مفهوم »حقوق شهروندي« و »حقوق بشر« 
تفكيك قائل ش��ده، حقوق بش��ر را مفهومي اعم از 
حقوق شهروندي برمي شمارند. سند امنيت قضايي 
در ماده 24 به اين نكته ظريف هم توجه داشته است 
و مقررات خ��ودش را فرات��ر از ش��هروندان ايراني، 
به غيراتباع هم تس��ري داده اس��ت: » درصورتي كه 
ش��خص بازداشت ش��ده تبعه دولت بيگانه باش��د، 
قوه قضائيه بازداش��ت وي را از طري��ق وزارت امور 
خارجه به س��فارتخانه يا دفتر حافظ منافع كش��ور 
تبع��ه بازداشت ش��ده اط��الع مي ده��د. مأموران 
كنس��ولي آن دولت حق دارند از طريق وزارت امور 
خارجه درخواس��ت خود مبني بر مالقات، مذاكره، 
مكاتبه يا ترتيب��ات الزم براي نمايندگي قانوني فرد 
بازداشت شده را به قوه قضائيه ارسال نمايند. شخص 
بازداشت شده خارجي از تمامي حقوق قانوني برابر با 

ساير اشخاص برخوردار است«. 
 علم نوين حقوقي در سند امنيت قضايي

همه دانش حقوق و جامعه شناس��ي گرد هم آمده اند 
تا در نهاي��ت بتوانند از پي اجراي مج��ازات، مجرم را 
اصالح كرده و بازپروري ش��ده به جامع��ه بازگردانند. 
معايب زندان ديگر بر كسي پوشيده نيست؛ از طرفي 
نمي توان زندان را به كل از سيستم هاي قضايي حذف 
كرد. ب��ه همين خاطر عل��وم نوين متناظ��ر با حقوق 
قواعدي وضع كرده اند تا بتوانن��د به اين هدف نهايي 
دست پيدا كنند.  ماده 28 سند امنيت قضايي با ذكر 
عبارت »زندگي شرافتمندانه« براي مجرم پس از طي 
دوران محكوميت به اين يافته هاي جديد جرم شناسي 
توجه ويژه كرده است. حتي فراتر از شخص مجرم، سند 
امنيت قضايي به وضعيت خانواده و ساير افراد جامعه 
هم پرداخته اس��ت: » به منظور تأمين امنيت و منافع 
خانواده و ساير افراد جامعه و حمايت از فرد در روابط با 
اجتماع با هدف توانمندسازي زنداني آزادشده همگام 
با تحوالت اجتماعي، از همان آغاز محكوميت بايد به 

آينده زنداني پس از خروج از زندان توجه شود«. 
به كارگيري همه اين موارد مي تواند به تحول قضايي 
جامه عمل بپوشاند. دادرسي عادالنه از مسير امنيت 
قضايي مي گ��ذرد. با تحقق امني��ت قضايي و نظارت 
بر اجراي س��ند ابالغ ش��ده، هم حقوق عامه به طرز 
محسوس��ي مترقي مي ش��ود و هم چهره جديدي از 

دستگاه قضايي نمايان خواهد شد. 
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قضادراتاقشيشهاي
ارتقاي كرامت انساني و احقاق عملياتي حقوق عامه  از نتايج اجراي سند امنيت قضايي است

  گزارش  یک

حسين سروقامت

بحرانتمامعياركرونا
طوفاني از كرونا بيمارستان هاي پايتخت را 

در نورديده است
گسترش بيماري كرونا به حدي رس�يده كه بيمارستان هاي تهران را 
وارد يك بحران تمام عيار كرده است. معاون آموزشي دانشگاه علوم 
پزش�كي تهران در توئيتي از طوفان خطرناك�ي از كرونا خبر داده كه 
بيمارستان هاي پايتخت را درنورديده است. معاون تحقيقات و فناوري 
وزارت بهداشت هم روز گذشته از بي اثر بودن چهار داروي معروف بر 
درمان كرونا خبر داد. سپاه استان تهران در اقدامي ويژه براي مقابله 
با افرادي كه نسبت به رعايت پروتكل هاي بهداشتي در اماكن عمومي 
بي توجه هستند؛ گروهي را با نيروي انتظامي و كادر درماني و پزشكي 
تش�كيل داده تا آنها را با امر به مع�روف و نهي از منكر ارش�اد كنند. 
كرونا سخت تر از قبل مي تازد. محدوديت هاي سفر هرچند از آمار سفرها 
كاسته است، اما حريف كرونا نشده است. اوضاع در پايتخت بحراني تر است. 

 اي كاش به اينجا نمي رسيديم
دكتر اميرعلي سهراب پور، معاون آموزش��ي دانشگاه علوم پزشكي تهران 
در صفحه توئيتر خود از بح��ران تمام عياري كه بيمارس��تان هاي تهران 
را درگير كرده خبر داده و نوش��ت كه»ديش��ب طوفان خطرناكي از كرونا 
بيمارس��تان هاي تهران را درنوردي��د. اي كاش به اينجا نمي رس��يديم.« 
سخنگوي وزارت بهداشت هم روز گذشته از درگذشت 265 بيمار كرونايي 
طي 24 ساعت منتهي به شنبه خبر داد و اعالم كرد كه 4هزارو552 بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شدند و مجموع مبتاليان به 

اين بيماري در كشور به 522 هزار و 38۷ نفر رسيده است. 
 265 فوتي به خاطر كرونا

سيما سادات الري در تازه ترين آمار خود اظهار كرد: » از روز 24 تا 25 مهر 
۱3۹۹ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 4هزارو552 بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شدند كه 2هزارو۱6 نفر از آنها بستري 
شدند و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 522 هزار و 38۷ نفر رسيد.« 
وي با بيان اينكه 4هزارو684 نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت 
شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند، افزود: » متأسفانه در طول 24 
ساعت گذشته، 265 بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جانباختگان اين بيماري به 2۹ هزار و 8۷۰ نفر رس��يد.« الري با اشاره به 
اينكه تا كنون 4 ميليون و 454 هزار و 5۷۰ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام شده است، ادامه داد: »خوشبختانه تاكنون 42۰ هزار و ۹۱۰ نفر 

از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.«
 26 استان همچنان در وضعيت قرمز

وي اضافه كرد: »استان هاي تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، خراسان 
جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه 
و بويراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان رضوي، مازندران، چهار 
محال و بختياري، البرز، آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، 
همدان و يزد در وضعيت قرمز قرار دارند؛ همچنين استان هاي كردستان، 

هرمزگان، فارس و گلستان نيز در وضعيت هشدار قرار دارند.«
 داروهايي كه مانع سالمتي شدند

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداش��ت هم روز گذشته از بي اثر بودن 
چهار دارو بر درمان كرونا خبر داد. 

رضا ملك زاده در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي اينستاگرام خبر 
داد كه نتايج مطالعه سازمان جهاني بهداشت روي اولين داروهاي درماني 
روي بيماران بستري مبتال به كوويد ۱۹ منتشر و اعالم شد كه رمدسيوير 
بدون تأثير است.  ملك زاده در اينستاگرام نوشت: »با گذشت حدود هشت 
ماه از انجام بزرگ ترين مطالعه كارآزمايي باليني سازمان بهداشت جهاني 
براي درمان بيماري كوويد۱۹ نتايج نهايي بررس��ي ها روي اولين گروه از 
درمانگرها اعالم شد كه بر اساس آن چهار داروي ضد ويروس »رمدسيوير«، 
»لوپيناوير«، »اينترفرون - بتا« و »هيدروكسي كلروكين« تأثيري بر درمان، 
كاهش طول مدت بس��تري، نياز به تهويه مكانيكي و مرگ و مير ناشي از 

بيماري مبتاليان به كوويد۱۹ بستري در بيمارستان نشان ندادند.«
وي افزود: » تعداد مرگ ها در طول اين مطالعه هزارو253 مورد بوده است. 
اين مطالعه جهاني كه با مشاركت بيش از ۱۱ هزار بيمار بستري مبتال به 
كوويد۱۹ بستري در حدود 5۰۰ بيمارستان از 3۰ كشور از شش منطقه 
جهان از جمله ايران )3هزارو5۰۰ بيمار از 2۹ بيمارستان( صورت گرفت. 
اين تحقيق نشان داد اين داروها نه تنها هيچ تأثيري در بهبود بيماران بستري 
مبتال به كوويد۱۹ و كاهش طول بستري يا مرگ و مير آنها نداشته است، بلكه 

وضعيت بهبودي بيماران را هم دچار تأخير كرده  است.«
 اقدامات ويژه سپاه تهران بزرگ

در همين زمينه فرمانده سپاه تهران بزرگ هم گفت: » براي مقابله با افرادي 
كه نس��بت به رعايت پروتكل هاي بهداش��تي در اماكن عمومي بي توجه 
هس��تند، گروهي را با نيروي انتظامي و كادر درماني و پزش��كي تشكيل 
داديم تا آنها را با امر به معروف و نهي از منكر ارشاد كرده است و در صورت 
بي توجهي به تذكرات و توصيه ها، به دليل رفتار پرخطر و تهديد سالمتي 
مردم با آنها برخورد مي كنيم، اما كار ارشادي در اولويت قرار داشته، بر همين 
اساس ماسك رايگان را در اختيار افرادي قرار مي دهيم كه بدون ماسك در 

اماكن هاي عمومي حاضر شدند.«
سردار محمدرضا يزدي، فرمانده سپاه محمد رسول اهلل )ص( تهران بزرگ 
با اشاره به اقدامات سپاه تهران در ايام شيوع ويروس كرونا گفت: » ما امروز 
با شرايط ويژه اي روبه رو هس��تيم، بر همين اساس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي و همچنين سپاه محمد رس��ول اهلل )ص( تهران چند كار ويژه را 
با هدف جلوگيري از شيوع ويروس در سطح شهر مد نظر قرار داده است و 
دنبال مي كند. ابتدا موضوع آموزش شيوه هاي پيشگيري از ابتال و اطالعات 
مهم در خصوص كوويد ۱۹ در فضاي مجازي اس��ت كه با پيك سوم اين 
بيماري توسط گردان هاي س��ايبري براي مردم مجدداً تشريح شده و به 

صورت جدي پيگيري مي شود.«
گفتني اس��ت در حال حاضر نيز از تمام ظرفيت بيمارستان بقيه اهلل براي 
بستري و درمان بيماران كرونايي استفاده مي شود و در صورت نياز قرار شده 

سپاه تمامي درمانگاه هاي خود را به بيماران كرونايي اختصاص دهد. 

همه چيز از جر و بحث استاد و دانشجو آغاز شد؛ درس حقوق بود. 
استاد نظرات دانشجو را برنتافته، او را از كالس اخراج كرد. 

دانش�جو مظلومانه از خود دفاع مي كرد، اما زورش به ُس�مبه پر 
زور اس�تاد نمي رس�يد؛ بچه ها نگاه مي كردند و جيك كسي در 

نمي آمد. 
استاد گفت وگو را با سؤالي آغاز كرد: چرا به قانون نيازمنديم؟

يكي گفت تا كارهاي مردم بسامان شود. ديگري گفت تا قوي به 
ضعيف ظلم نكند. سومي گفت تا عدالت محقق شود. . . 

استاد پرسيد فايده عدالت چيست؟ يكي گفت حفظ حقوق عاّمه. 
. . تا راه ستمكاري در جامعه سد شود!

استاد كه منتظر همين پاسخ بود، گفت بچه ها؛ شجاعانه بگوييد 
من در حق همكالسي شما ظلم كردم؟ 

همه يكصدا گفتند بله!
او با عصبانيت فرياد زد، پس چرا شما سكوت كرديد؟

درس بزرگي بود؛ قوانين مهّمند، اگر شجاعت اجراي آنها وجود 
داشته باشد!
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عليرضا سزاوار

 رضا سرآباداني* 
 با مطالعه و بررسي س��ند امنيت قضايي چند نكته 
مثبت در آن مشخص مي شود كه مي توان گفت براي 
نخس��تين بار در نظام حقوقي و قضايي ايران به اين 
مسائل به طور جدي پرداخته شده است. اولين نكته 
مثبت ارائه تعريفي از امنيت قضايي است كه در اين 
سند به طور هوشمندانه صورت گرفته است . اصوالً 
در حقوق ايران گرچه در بند ۱4 اصل س��وم قانون 
اساسي به امنيت قضايي اشاره گرديده است، ولي تا 
به امروز علماي حقوق تعريف مش��خصي از امنيت 
قضايي ارائه نداده اند و تنها ب��ه ذكر برخي مصاديق 
آن اكتفا كرده اند، اما در اين س��ند به تعريف امنيت 
قضايي به طور هوش��مندانه اقدام شده اس��ت و در 
مقدمه آن بيان م��ي دارد: »امني��ت قضايي حالتي 
است كه در آن حيثيت، جان، مال و كليه امور مادي 
و معنوي اش��خاص مورد حمايت قانون و مصون از 

تعرض باشد«. 
گرچ��ه در ظاهر امر ش��ايد اين گونه به نظر برس��د 
كه در تعريف صورت گرفته در س��ند بي��ن اين دو 
مفهوم امنيت حقوقي و امنيت قضايي خلط صورت 
گرفته اس��ت، زيرا امنيت حقوق��ي و امنيت قضايي 

داراي دو مفهوم جداگانه است و نويسندگان قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز با دقت نظر خود 
اين دو مفه��وم را جداگانه مورد اش��اره قرارداده اند، 
بدين صورت كه امنيت حقوقي را در اصل بيس��ت 
و دوم قانون اساس��ي و امنيت قضاي��ي را در بند ۱4 
اصل س��وم قانون اساسي مورد اش��اره قرار داده اند، 
ولي با توجه به مناسبت موضوع سند و عنوان آن كه 
مشخصاً مربوط به امنيت قضايي و حوزه فعاليت قوه 
قضائيه و همچنين توجه به عنوان بخش ها و ماده هاي 
سند اين اش��كال ظاهري برطرف مي گردد.  امنيت 
قضايي يك چي��ز را دنبال مي كن��د؛ اينكه تضمين 
شود آحاد جامعه در صورت تعرض به حقوقشان قادر 
باشند بدون ترس از هرگونه تعرض و هرگونه مانع و 
سنگ اندازي با مراجعه به دستگاه قضايي كه مرجع 
رسيدگي به تظلم خواهي عموم است در جهت احقاق 
حق تضييع شده خود برآيند و همچنين همه طرفين 
دادرسي نيز مطمئن باشند حقوق حقه آنها در جريان 

رسيدگي هاي قضايي تضييع نخواهد شد. 
دومين نكته مثبت اين س��ند آن اس��ت كه در كنار 
اشاره به اصول كالس��يك امنيت قضايي و حقوقي، 
مثل اصل شخصي بودن جرم و مجازات يا اصل منع 

بازداشت خودسرانه، به مفاهيم نوين امنيت قضايي 
از جمله اصل تمركز بر امور قضايي، حق رس��يدگي 
و دادرس��ي در مهلت معقول، اصل اعتماد و انتظار 
مشروع و اصل شفافيت نيز توجه  و اين مفاهيم نوين 
را وارد ادبيات حقوقي و قضايي ايران كرده است. به 
عنوان مثال يكي از موارد مهمي كه در حقوق فرانسه 
چند سالي است كه در مورد آن صحبت مي شود، آن 
اس��ت كه متون حقوقي مانند آرا قضاي��ي و قوانين 
بايد طوري نوشته شود كه تا حد امكان براي عموم 
قابل فهم باش��د؛ به طوري كه فصل تعهدات قانون 
مدني فرانسه مصوب 2۰۱6 با همين رويكرد نوشته 
شده است. حاال مي بينيم كه در سند امنيت قضايي 
به عنوان يك سند حاكميتي براي نخستين بار به اين 
مهم اشاره شده است، بدين صورت كه در ماده 5 اين 
سند آمده است: »اصل ش��فافيت، تضمين كيفيت 
قانون و آرا قضايي از نظر قابليت فهم و وضوح آن براي 
همه شهروندان با هدف افزايش اعتبار نظام حقوقي 
است. بر اساس اين اصل تصميمات مراجع قضايي و 
ش��به قضايي و اداري بايد عاري از ابهام بوده و داراي 

انسجام باشد«. 
به عنوان س��ومين ويژگي مثبت اين سند، با انتشار 

عمومي آراي قضايي 
ش��اهد دادگاه ه��اي 
شيشه اي خواهيم بود 
كه مهم تري��ن نتيجه 
آن ش��فافيت و امكان 
نظارت و نق��د اين آرا 
توس��ط صاحبنظران 

مي باشد؛ به طوري كه قضات محترم دستگاه قضايي 
وقتي مي دانند آراي آنها در معرض نظارت عمومي و 
نقد صاحبنظران حقوقي ق��رار خواهد گرفت، دقت 
بيشتري در رس��يدگي و صدور رأي خواهند داشت 
كه اين امر نتيجتاً به استحكام آرا منجر خواهد شد. 
همچنين اهميت ديگر انتشار آراي قضايي آن است كه 
حتي مي تواند موجب انقالبي در شيوه تدريس رشته 
حقوق در ايران شود، زيرا از زمان تأسيس رشته حقوق 
همواره نقد و بررسي آراي قضايي در دانشكده هاي 
حقوق امري تقريباً متروك بوده است و وقتي با اساتيد 
حقوق در مورد داليل آن صحبت مي شود معتقدند 
مهم ترين دليل آن عدم انتشار منظم آراي قضايي و 
در نتيجه نحيف بودن رويه قضايي مي باشد. با انتشار 
آراي قضايي اين نقص برطرف خواهد شد و مطالعه و 

بررسي آراي قضايي مي تواند يك پاي ثابت تدريس 
در كالس هاي حقوقي باشد. 

البته س��ابق بر اين نيز س��امانه اي به نام بانك آراي 
قضايي وجود داشته است، ولي آراي منتشره در اين 
سامانه بسيار محدود بوده و صرفاً تعداد كمي از آراي 

دادگاه هاي عالي را در بر مي گيرد. 
به عنوان آخرين نكته، اين سند امنيت قضايي بايد 
طوري تفسير شود كه تمام مرتبطين دستگاه قضايي 
اعم از دادرسان، وكال، طرفين دادرسي، كارشناسان، 
شهود و مطلعين، ضابطين و حتي كارمندان دادگاه ها 
را در بر گيرد؛ زيرا برخالف آنچه ممكن است تصور 
شود، امنيت قضايي نه تنها شامل مخاطبان دستگاه 
قضايي، بلكه ش��امل زيرمجموعه آن نيز مي شود و 
زيرمجموعه دس��تگاه قضا نيز بايد از هرگونه اعمال 
نفوذ دروني و بيروني مصون باشد. اميدوارم از سند 
امنيت قضايي به عنوان مكمل دستورالعمل كرامت 
انس��اني قوه قضائيه كه سابقاً در س��ال ۹8 ازسوي 
رياست محترم اين قوه ابالغ گرديد، بتواند به عنوان 
بخشي از هدف برنامه ريزي ش��ده بزرگ تري به نام 

تحول دستگاه قضايي مثمرثمر گردد. 
* وكيل پايه يك دادگستري

از انديشه هاي نوين تا دادگاه هاي شيشه اي در سند امنيت قضايي

  محمدعلي جداري فروغي*
 سند امنيت قضايي كه اخيراً ازسوي رئيس 
قوه قضائيه ابالغ شده است، در حقيقت تأكيد و 
يادآوري برخي از اصول قانون اساسي و قوانين 
فراموش شده موجود اس��ت. اصاًل بخشنامه 

نمي تواند فرات��ر از قوانين و به 
خصوص قانون اساسي باشد، اما 
اينكه برخ��ي از اص��ول قانون 
اساس��ي و قواني��ن و مصوبات 
عادي پراكنده به صورت يكجا 
و شفاف مورد تأكيد قرار گيرد، 
امر بسيار بجايي است. اين مهم 
مي تواند در فرآيندهاي قضايي 
مورد استناد و احقاق قرار بگيرد. 

بسياري از مواردي كه در اين بخشنامه تأكيد 
ش��ده، متأس��فانه به رغم اينكه پيش از اين 
حالت قانون داشته اس��ت، اما در عمل برخي 
از مجريان قان��ون آن را نادي��ده مي گرفتند. 
اش��خاص قضايي باي��د در چارچ��وب قانون 
تصميم بگيرند. براي اينكه بتوانيم دس��تگاه 
قضايي مورد اعتماد داشته باش��يم، بايستي 
قانون و مجري خوب داشته باش��يم. هر چه 
قانون متناسب و درست باش��د، ولي مجري 
و ناظر قانون ناتوان از اجراي آن باش��د، راه به 
جايي نخواهيم برد. در اين بخشنامه مواردي 

براي رفع اين موضوعات آمده است. 
حق رسيدگي علني، حق بهره وري از خدمات 
قضاي��ي، حريم خصوصي و موارد مش��ابه آن 
بايد در عمل به ط��ور صحيح به اجرا درآيد. از 
آنجا كه با توجه به قانون اساسي كليه اصحاب 
دعوي حق برخورداري از وكيل 
را دارند، اين مهم بايس��تي وفق 
ابالغيه جديد رئيس دس��تگاه 
قضا عملياتي ش��ود.  نكته ديگر 
اين كه، تبصره م��اده 48 قانون 
آيين دادرس��ي كيفري مزاحم 
ابالغيه جديد اس��ت. ب��ا توجه 
به س��ند امنيت قضايي، رئيس 
ق��وه قضائيه بايد ش��رايطي را فراه��م كند تا 
محدوديت انتخاب وكيل در ذيل تبصره ماده 
48 مرتفع شود، چراكه س��ند امنيت قضايي 
به اين ح��ق مهم براي طرفين دعوي اش��اره 
داشته است. بايد بستري را فراهم كرد تا قوانين 
موجود و اين ابالغيه كه تأكيد خاص بر اجراي 
قوانين مهمي دارد، توسط قضات رعايت شود. 
نظاره گري آحاد جامعه ب��ه روند دادگاه ها كه 
در سند امنيت قضايي به آن اشاره شده است، 
نكته مهم سند ابالغي اس��ت كه بايد به طور 

جدي بر اجراي آن نظارت شود. 
* وكيل پايه يك دادگستري

  علي نجفي توانا*
از زمان روي كار آمدن دكتر رئيس��ي، با تكيه بر گفتمان ه��ا و برنامه هاي جديد، 
سياس��تي جديد در قوه قضائيه پديد آمده اس��ت. البته همين ابتدا نبايد ناگفته 
گذاشت كه مسئوالن قبلي قوه قضائيه در حد توانايي هاي خود تالش هايي براي 
بهبود امور داشته اند كه البته در عمل به داليل مختلف از جمله مشاورين محدود در 

برخورد با مفسدين و دفاع از حقوق مردم توفيقات الزم را نداشته اند. 
بنده به عنوان عضو ادوار كانون هاي وكال و رئيس سابق كانون وكالي 
مركز، اميدهاي جديدي را در دستگاه قضايي مشاهده مي كنم؛ سند 

امنيت قضايي يكي از اين موارد است. 
امنيت قضايي تا كنون در نظام حقوقي ما تعريفي نداشته است. عدالت 
قضايي، محور امنيت قضايي است كه در نهايت به عدالت اجتماعي 
منتج مي ش��ود. جان، مال، حقوق و آزادي هاي مردم مورد حمايت 
قضايي است كه اين موضوعات مهم در سند امنيت قضايي هم مورد 

اشاره قرار گرفته است. قوه قضائيه مرجع دادخواهي آحاد ملت است؛ هم دفاع از 
افراد در قبال تعرضات اشخاص و هم مبارزه با فساد در دو قوه ديگر از كاركردهاي 
قوه قضائيه است. بروز فساد در مسئوالن كشور كه بعضاً با حالت مقدس مآبي هم 
رخ مي دهد به دليل همين فقدان نظارت ها است. سند امنيت قضايي به اين موارد 
توجه داشته است. اگر قوه قضائيه عميق تر و وس��يع تر از وضع موجود و با اجراي 
دقيق قانون »از كجا آورده اي؟!« به نظارت بپردازد، مي تواند از نقاط عطف دستگاه 

قضايي و عملكرد رئيس قوه قضائيه باشد. 
شفافيت، نكته مهم ديگر سند امنيت قضايي اس��ت. قوه قضائيه بدون پيگيري و 
مطالبه مردم نمي تواند بر جرم، مجرم و قانون گريزي غلبه كند. ش��فافيت يعني 
فرآيند رسيدگي منور و آشكار باشد تا همه بتوانند نظارت كنند. در همين جا بايد 
اين نكته را هم مورد اشاره قرار دهم كه اصل برائت يك اصل مترقي و خوب است؛ 
دادگاه هاي علني هم اصل بسيار خوبي است. جمع بين اين دو اين گونه مي شود 

كه نبايد به خاطر اج��راي اصل علني بودن دادگاه ها، اصل برائت را مورد خدش��ه 
قرار دهيم. انتشار اسامي به طور اختصاري مثل م. د و امثالهم پيش از محكوميت 
يك فرد، خالف اصل برائت است. علني كردن به اين شكل، پيش از قطعيت يك 
حكم، سم مهلك عدالت قضايي اس��ت. به فرمايش حضرت امير )ع(، هنر عدالت 
آن نيست كه همه گناهكاران به مجازات برسند، بلكه هنر عدالت در اين است كه 
هيچ بيگناهي مجازات نشود. رسانه هاي ديداري و شنيداري هم بايد 
بتوانند بر پروسه هاي قضايي نظارت كنند. اين موارد در سند امنيت 
قضايي مورد اشاره واقع شده است. قانون حفظ حقوق شهروندي در 
زمان مرحوم شاهرودي و منشور حقوق شهروندي در دولت قبل هم 
ابالغ شده است. اجراي همه اينها در كنار هم مي تواند موجب بهبود 

دستگاه قضايي شود. 
در همين جا الزم اس��ت به آقاي رئيس��ي بابت حذف عملي تبصره 
ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري تبريك عرض كنم. اين اقدام 
نشان از اتخاذ يك رويكرد جديد در دس��تگاه قضا است. موارد مترقي ديگري هم 
در سند امنيت قضايي ذكر شده است كه مانع اقدامات خارج از چارچوب خواهد 
شد؛ از جمله آنها منع شكنجه و بازداشت خودسرانه است. اين موارد مورد تأييد 

حقوقدانان است. 
اين نكته را هم بايستي مورد اش��اره قرار دهم كه سند امنيت قضايي، اگرچه يك 
اقدام بس��يار بجا و مورد اعتناي مراجع قضايي خواهد بود، اما چون قانون نيست، 
نمي تواند در احكام دادگاه ها مورد استناد مستقيم قرار بگيرد. براي رفع اين مشكل 
پيشنهاد مي كنم رئيس دستگاه قضا يك نهاد فراقوه اي متشكل از قضات و وكالي 
مجرب تشكيل دهد تا بر اجراي اين سند در چارچوب قوانين جاريه نظارت داشته 
باشند و آن را مورد ارزيابي دوره اي قرار دهند. با ادامه روند جديد، آبي روي احساس 

بي عدالتي ريخته خواهد شد. 
*استاد دانشگاه و رئيس اسبق كانون وكالي مركز

يک نهاد از وکال و قضات  بر اجراي سند نظارت کندجمع آوري يکجاي اصول مترقي کار  بجايي  است

نظر کا رشنا س
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