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Abstract 
Constitutionalism in criminal procedure implies that the principles and frameworks 

of criminal procedure are determined by the Constitution with which other statutes 

and regulations should comply. In this context, the Constitution involves both 

codified and uncodified constitutional rules. Because of the constitution’s place  in 

the legal system, constitutionalism in criminal procedure, protects basic human 

rights and prevents the criminal justice system from abusing its powers. Judicial 

independence, legislative independence and constitutional review are mechanisms 

by which constitutionalism in criminal procedure is ensured. Based on various 

principles enshrined in the Iranian Constitution, it could be argued that 

constitutionalism in criminal procedure has been accepted in Iran's legal system. 
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 چکیده
گرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چاارچو  دادرسای کیفاری  ا      قانون اساسی

موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات  راساس این اصول وضا  واونو و چن ا  در    
ن اساسای  این مفهوم از قانون اساسی مونظر است، قانون اساسی    معنای عام، یعنی اعم از قانو

هاای ققاوقی،   موون و غیرموون است. در واق ،  ا توج     جایگاه واالی قانون اساسی در نظاام 
کنناو  ققاوب  نیاادین اداراد و ماان  کاار رد       گرایی در دادرسی کیفری، تضامین قانون اساسی

خودسرانۀ قورت توسط متولیان نظام عوالت کیفری است. استقالل قضایی، اساتقالل تقنینای و   
گرایی در دادرسی کیفاری دانتات.   توان از ا زارهای تضمین قانون اساسیرسی اساسی را میداد

گرایی در قاوز  دادرسای کیفاری در    توان قائل    قانون اساسیسؤال اصلی چن است ک  چیا می
نظام ققوقی ایران  ود؟  ا توج     اصاول متعاود قاانون اساسای در ختاوی تضامین ققاوب        

 ینای اساتقالل قضاایی، اساتقالل تقنینای و دادرسای       درسی کیفری و پیش نیادین ادراد در دا
گرایی در دادرسی کیفری در نظام ققاوقی  توان گفت ک  قانون اساسیاساسی در این قانون، می

 ایران مورد توج  قرار گردت  است. 
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 مقدمه
را ک  ملتزم    انعکاس اصول اساسی قکمرانی و ققوب  نیاادین   1گراییهای قانون اساسیریش 

های تشکیل دولت ماورن مشااهوه   توان در مؤلف در قوانین  االدستی و اساسی کشورهاست، می
ردهای  تیار متنوعی دارد و اساتفاده از  کرد. دولت مورن یک نهاد سیاسی قهری  است ک  کارک

هاای  تارین مؤلفا   دانو. گفت  ووه ک  مهام نیروی دیزیکی را تنها  رای خود مشروع و قانونی می
دولت مورن عبارت است از قق انحتاری کار رد مشروع ا زارهای خشاونت، در اختیاار داواتن    

روختی،  وروکراسای عماومی،   گرایی، اعمال قورت غیقلمرو سرزمینی، قاکمیت، قانون اساسی
 .((Pierson, 1996: 7-8مشروعیت، ققوب وهرونوی 

دهاو، انویشاۀ سیاسای    ها را وکل مای های سیاسی مرسوم ک  اساس دولتدر میان انویش 
گرایی داوت  است. از چغاز، هوف لیبرالیتم مباارزه  ای در ظهور قانون اساسیلیبرال جایگاه ویژه

جاای قاورت خودکاما  و مطلقا      گزینیِ قورت محوود و مشروط  ا   ا قورت مطلق   وده و جای
تاوان  (.  ا وجود این نمای 103: 1380وود ) شیری ، ترین چرمان این ایوئولوژی محتو  میمهم

دهای قاوانین   گرایای و واکل  اساسای یقین تعیین کرد ک  کوام ایوه    گتترش مفهوم قانون  
های چنهاا  و جانشین 4، روسو3، منتتکیو2چون الکاساسی مورن منجر ووه است. انویشمنوانی 

گاذاران معاصار   گرایی را پرورانوناو، اماا پایا    های مرتبط  ا قانون اساسیو...( ایوه 6، میل5) نتام
واونو،  گرایی محتو  مای اساسینورت از چنین منا عی ک  خاستگاه ایو  قانونقانون اساسی   

گیاری ایاو  قاانون    واساط   ار واکل   تقیم و  ای گیرنو. چن ا   اوون واک تا میر متا     یاری می
گرایی و گتترش چن گذاوت ، قانون اساسی و منشور ققوب ایاالت متحاو  امریکاا  اوده    اساسی
 ر ت سیس قکومت و سااختار و  ، زیرا در قانون اساسی چمریکا عالوه(Henkin, 1992: 533) است

 .(Larry, 2010:4)نحو  عملکرد چن، ققوب  نیادین نیز تقویت ووه است 
گرایی ک  متتلزم اعمال محوودیت  ر قورت قکومت، پایبنوی    قاکمیات قاانون   قانون اساسی

، در دراینو دادرسی کیفاری اهمیات زیاادی    Rosenfeld, 1994: 3)) و قمایت از ققوب  نیادین است
امع  اسات.  های دردی و لزوم ت مین امنیت جدارد، چراک  دادرسی کیفری، عرصۀ تقا ل رعایت چزادی

ها از یک طرف وظیف  دارنو ک  امنیت جامع  را قفظ کننو و از طرف دیگر متعهو    تا مین  قکومت
های وهرونوان خود هتتنو. از همین روست ک  واضعان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایاران  چزادی

 انو. ای مبذول داوتدرستی    دادرسی کیفری و تعیین چارچو  و ورایط چن توج  ویژه  

                                                           
1. constitutionalism 

2. Locke 

3. Montesquieu 
4. Rousseau 

5. Bentham 

6. Mill 
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سازی در طور خای اساسیو    1سازیوایان ذکر است ک  چمار مختلفی تحت عنوان اساسی
ساازی و  ققوب کیفری    نگاارش درچماوه اسات. هرچناو در  تایاری از ایان ماوارد، اساسای        

ارتقاای ارزش و ساط    »ساازی  ، اما منظور از اساسای 2انوگرایی مترادف هم دانتت  ووهاساسی
ت مادون اصول قانون اساسی )هنجارهای عادی(،    اعتبار و ارزش اصاول قاانون   قوانین و مقررا

سازی، درایناوی اسات کا  طای     (. در واق  اساسی988: 1394ا رنوچ ادی، است )نجفی« اساسی
های قضایی و تفتیر نهادهای نظارت  ر قانون اساسی هم ون دادگاه قانون اساسی، یک رسیوگی

گرایای در  وود. قال چنک  منظور از قاانون اساسای  ساسی تبویل میهنجار عادی    یک هنجار ا
دادرسی کیفری، تقیوِ امورِ اساسیِ دادرسی کیفری    قانون اساسی است. در واق ، این ایاوه در  
پی چن است ک  از ا توا قورت قکومت در دادرسی کیفری، توسط قانون اساسی، مهار و ققوب و 

درچماوی  ار   »ر قال، در چمار مرتبط  ا ققوب کیفری، هم ون های ادراد قفظ وود. در هچزادی
ساازی  دراینو اساسی»، «4مهار ققوب کیفری در قوانین اساسی»، «3سازی ققوب کیفریاساسی

، «6سازی پیشگیری ققوب پیشگیری از جرم در ایراناساسی»و « 5اصول راهبردی ققوب کیفری
 دادرسی کیفری  ررسی نشوه است. اغلب    ققوب کیفری ماهوی پرداخت  ووه و امر 

گرایی در دراینو دادرسی کیفری نیازمنو توجا   ترتیب، ضرورت و اهمیت قانون اساسی وین
الزم و تبیین وایتت  است؛ امری ک  در مقالۀ قاضر تالش واوه  ا  چن پرداختا  واود.  اوین     

 ا  ایان متائل      های چن  یاان واوه و سا س   گرایی و مشخت اساسیمنظور، ا توا مفهوم قانون
گرایی در دراینو دادرسی کیفاری چیتات و مبناای    وود ک  منظور از قانون اساسیپرداخت  می

توان چن را تضمین کرد؟ در نهایت نیز این متائل   چن کوام است و  ا توسل    چ  ا زارهایی می
در دادرسای   گراییتوان در نظام ققوقی ایران قائل    قانون اساسی ررسی خواهو وو ک  چیا می

 هاست.ر پی یادتن پاسخ این پرسشتحلیلی د-کیفری  ود؟ این پژوهش در قالبی توصیفی

 

 های آن  فرضگرایی و پیشمفهوم قانون اساسی
ها و چرزوهای موجود و سا ق  ا   سازی و تبویل چرمانهنر و دراینو همگون»گرایی قانون اساسی

: 1385)وینر، « نها    یک قانون  نیادین و عالییعنی تبویل چ -ها و قاکمیت قانون استصورت
گرایی، وجود قانون اساسی موون ضروری نیتت. چن   در اینجاا  (  رای تحقق قانون اساسی239

                                                           
1. Constitutionalisation  

 .996: 1394 رای مثال ر.ک: گرجی ازنوریانی،  .2

 . 1394قتین نجفی ا رنوچ ادی در مجموع  مقاالت در تکاپوی ققوب عمومی، تهران: جنگل، مقالۀ دکتر علی .3
 .1395مقالۀ دکتر دیروز محمودی، در مجموع  مقاالت ققوب؛ جانمای  اجتماع، تهران: سمت،  .4

 . 90-91نامۀ کاروناسی اروو نگارش قمیورضا قیورپور، دانشگاه وهیو  هشتی، پایان .5

  .1393، 6مقالۀ دکتر امیرقتن نیازپور، پژوهش ققوب کیفری، وماره  .6
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از قانون اساسی مونظر است، قانون اساسی    معنای عام چن است ک  هم وامل قاانون اساسای   
در ققوب انگلیس واهو چنیم ک  اگرچ   وود، ماننو چن  موون و هم قانون اساسی غیرموون می

دارای قانون اساسی موون نیتت، در قانون اساسی غیرماوون چن کا  در سانو واقاوی تاووین      
ها و عرف پراکنوه اسات، قاانون   های قضایی، کنوانتیوننشوه و در قوانین متو  پارلمان، روی 

رت صحی  نیتت کا  انگلتاتان   گرایی از تضمین  االیی  رخوردار است.  نا راین، این عبااساسی
داقو قانون اساسی نووت  است،  لک   ایو گفت ک  انگلتتان از قانون اساسی موون ک  در دراینو 

 (.King, 2010: 288وود،  رخوردار نیتت )قانونی خاصی وض  می
تنها قورت درض است؛ نختت چنک ، قوانین اساسی ن گرایی مبتنی  ر س  پیشقانون اساسی

دارض دوم  کننو؛ پیشهایی نیز  ر این قورت وارد میدهنو،  لک  محوودیتا وکل میقکومت ر
های اوخای در  را ر قکومت از دنبال تضمین ققوب و چزادیگرایی   اساسیاین است ک  قانون

 ینی منشور ققوب وهرونوی است؛ ساوم چنکا ، اصاول    طریق قاکمیت قانون و هم نین پیش
مراتب مقررات یک نظام ققوقی از  االترین جایگاه  رخوردار اسات و در  قانون اساسی در سلتل 

 (. Bevir, 2010: 288نتیج  در صورت تعارض  ا این مقررات  ر چنها  رتری دارد )
منظاور محاوود   ها   گر ایو  قاکمیت قانون است. هر دو این ایوهگرایی، تواعیقانون اساسی

رح ووه و گاهی اوقات این دو عقیوه معادل یکویگر کردن قورت قکومت و مقامات قکومتی مط
ها و ا زارهای قاانونی هم اون تفکیاک قاوا،     گرایی اغلب    روی رونو. اما قانون اساسیکار می  

استقالل قو  قضایی ، محاکمۀ عادالن  و اقترام    ققوب دردی اواره دارد، کا  اجازای اساسای    
و قاکمیت قانون در رگیرنو  استانواردهای مشختای  دهنو نظام لیبرال دموکرات را تشکیل می

گرایی از کننو. مقتضیات قانون اساسیهای ویژ  یک نظام قانونی را تعیین میاست ک  ختوصیت
های دردی است.  ناا راین،  دنبال ارتقای ققوب و چزادیگیرد ک    اخالب سیاسی سرچشم  می

واود، سرچشام    در عالمِ ققوب مطلق دارض مای  هایی ک  گرایی متتقیماً از ارزشاساسیقانون
 (. Goodin & others, 2007: 493-404) کنوگیرد، ولی    تضمین قاکمیت قانون کمک مینمی

 

 گرایی در دادرسی کیفری  های قانون اساسیبایسته
 ا   قکومات  کا   اسات  ساازوکاری  از  خشی و جرم    قکومت پاسخ از جزئی کیفری دادرسی
 تاا  و وروع صال  مقامات توسط جرم کشف از و کنومی اجرا را کیفری اهویم چن ققوب وسیلۀ

 اسات؛  کیفاری  عاوالت  نظاام  از  خشای  کیفری دادرسی  نا راین،. یا ومی ادام  اجرا و محاکم 
 قضاات،  عماومی،  وکاالی  تعقیاب،  مقاماات  پلایس، ) مقاماات  و نهادهاا  تمام  رعالوه ک  نظامی

واامل   نیاز  را کیفردهای  نظاام  و مااهوی  کیفاری  ققوب ،...(و زنوان مقامات و تعلیق متئوالن
 . (Ashworth & Redmayne, 2010: 2) وودمی
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وود ک  عباارت اسات   دانیم، دادرسی کیفری از دو جزء اساسی تشکیل میک  میگون همان
از نهادهای متولی دادرسی کیفری و نحو  عملکرد و رسیوگی این نهادها    امور کیفری. منظور 

نهادهای متولی دادرسی کیفری هم مراج  قضایی، یعنی دادسرا و دادگاه است ک  صاالقیت   از
رسیوگی    موضوعات کیفری را دارنو و هم اوخاصی است ک  انجام وظایف مراج  قضاایی  ار   

 ر مقامات قضایی، ضا طان دادگتتری نیز است کا   عهو  چنهاست. مراد از این اوخای نیز عالوه
 پردازنو.  علیم دادستان    انجام وظایف خود میتحت نظارت و ت

عهوه دارناو، عنتار   عملکرد نهادهای دادرسی کیفری و طرز انجام وظایف و اختیاراتی ک    
دیگر دادرسی کیفری است. نهادهای دادرسی کیفری از زمان کشف جارم تاا پاس از محاکماۀ     

جاام چنهاا نیاز از اجازای دادرسای      متهم مکلف    انجام اقواماتی هتتنو ک  اقاوامات و نحاو  ان  
وود ک  عبارت وود. مراقل دادرسی کیفری از س  مرقلۀ اصلی تشکیل میکیفری محتو  می

محاکم  اقوامات الزم در ختاوی  محاکم ، محاکم  و پتامحاکم . در مرقلۀ پیشاست از پیش
  اتهاماات  گیرد. در مرقلۀ محاکما   ا  کشف جرم، تحقیقات مقوماتی و تعقیب متهم صورت می

واود. مرقلاۀ پتاامحاکم  نیاز     ووه علی  او، در دادگاه رسایوگی مای  چوریمتهم و دالیل جم 
 العاد  اعتراض    چرا در مراج  قضایی است.مرقلۀ اجرا و طرب دوب

گرایی در دراینو دادرسی کیفری چن است ک  قاانون اساسای قااوی    منظور از قانون اساسی
اینو دادرسی کیفری، یعنی مرج  رسایوگی و نحاو  رسایوگی،    اصول اساسی ناظر  ر اجزای در

 اوو.  ویهی است ک  مراد از این تعبیر این نیتت ک  امکان وض  قانون عادی در این ختاوی  
وجود نواوت   اوو،  لک  هوف چن است ک  قانون اساسی  ا ذکر اصول راهبردی و مبنایی در این 

های اوخای در دادرسی کیفری را  بنود. نتیجۀ این یزمین  راه هر گون  تجاوز    ققوب و چزاد
وود ک  قانونگذار در وض  قوانین عادی  ا سرلوق  قارار دادن اصاول قاانون اساسای،     امر چن می

های وهرونوان گام  ر نخواهو داوت. هم نین  اا تضامین  رتاری قاانون     خالف ققوب و چزادی
ف اصول قانون اساسای در درایناو دادرسای    مراتب قوانین، از وض  قوانین خالاساسی در سلتل 

گرایای در  توان گفت ک   راساس ایو  قانون اساسای وود. در یک کالم، میکیفری جلوگیری می
های دادرسی کیفری، قانون اساسی  ایو اصول اساسی دادرسی کیفری را تعیین و ققوب و چزادی

 ای خالف چن نباونو.وض  متو     گان  قادر ای ک  قوای س گون اوخای را ت مین کنو،   
 

 گرایی در دادرسی کیفریمبانی قانون اساسی
گرایی و اختتای اصولی از قانون اساسی    دادرسی کیفری  ار دو مبناای عماوه    قانون اساسی

استوار است ک  عبارت است از تضمین ققوب  نیادین در دراینو رسیوگی کیفری و جلوگیری از 
 ر این دراینو. کار رد خودسرانۀ قورت د
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 تضمین حقوق بنیادین در فرایند دادرسی کیفری . 1
اوخای درگیر در دراینو دادرسی کیفری از یک سری ققوب  نیادین  رخوردارنو ک  نبایو مورد 

قوی است ک   راساس دیاوگاه  تجاوز واق  وونو. اهمیت تضمین این ققوب در قانون اساسی   
وا ن چن  رونو ک  توسط قانون اساسی یاا قاوانین هام   ر میوماوکلی، ققوب  نیادین ققوقی   

انو ک  (، اما  راساس دیوگاه ماهوی، ققوب  نیادین ققوقی14: 1383وونو )گرجی، تضمین می
، هرچناو در قاانون  رتار    (Shue, 1980:19تضمین چنها  رای تضمین سایر ققوب ضروری است )

 هم ون قانون اساسی ذکر نشوه  اونو.  
ن ققوب  نیادین در دادرسی کیفری ک  اغلب ریش  در ققوب طبیعی دارنو، این  رای تضمی

ققوب  ایو توسط ققوب پوزیتیویتتی    رسمیت وناخت  وود و این مهم از طریق وض  قانون 
قوی است ک  تغییر و اصاالح  گیرد. اهمیت ققوب  نیادین و ضرورت تضمین چنها   صورت می

کننو، نبایو ماننو ساایر قاوانین،  لکا   ایاو متاتلزم رویاۀ       ت میقوانینی ک  از این ققوب قمای
.  ا توج     اینک  اصوالً تغییار و اصاالح اصاول    Campbell, 2004: 300)) ای  اووخای و ویژه

رسو ذکر ققاوب  نظر میای است،   قانون اساسی متفاوت از قوانین عادی و متتلزم دراینو ویژه
 ین قیث نیز اهمیت دارد.اسی از ا نیادین در قانون اس

در میان ققوب  نیادینی ک  در قانون اساسی وناساایی واوه، دو قاق چزادی و  را اری در     
 مقا ل قانون،  یش از هم   ا دراینو دادرسی کیفری مرتبط است.

 

 تضمین آزادی در دادرسی کیفری. 1. 1
هاای داردی   زادیاز چنجا ک  در دراینوهای دادرسی کیفاری قفاظ نظام و امنیات و ققاوب و چ     

هاای اواخای    یشترین تقا ل را  ا هم دارنو و در نتیج  امکان مواخل  و ایجااد ماان  در چزادی  
 تیار محتمل است، تضمین قق چزادی در دادرسی کیفری اهمیت زیاادی دارد.  ا  ایان قاق،     

 و داردی  هاای چزادی و ققاوب  وود کا   راسااس چن  قق  ر ت مین )امنیت قضایی( نیز گفت  می
تضامین واود )نجفای     عوامال  خودکاماۀ  و غیرقانونی هایاقوام و هاتتمیم  را ر در معی  ایوج

(. قانون نوعاً و ن  همیش ،    صاقبان قق، قورت اجارای ققاوب خاود و    18: 1391ا رنوچ ادی، 
 ناا راین، وقتای قاانون    ( Raz, 1995: 257کنو )جبران ختارت در صورت نقض چنها را اعطا می

کنو و قوانین دادرسی کیفری مطا ق  ا قانون اساسی هم ون چزادی را تضمین میاساسی ققی 
توانو از این قق  هاره  بارد و نتابت  ا  چن ادعاا       ر اینک  صاقب قق میوونو، عالوهوض  می

داوت   اوو، دیگران نیز تکلیف و تعهو دارنو ک  این قق را    رسمیت  شناسنو و    چن تجااوز  
 این صورت متئول جبران تجاوز    قق مذکور خواهنو  ود. نکننو، چ  در غیر
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قاانون اساسای    9قوی اهمیت دارد ک  مطا ق اصال  های مونی وهرونوان   تضمین چزادی
توان    نام قفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور، قتی  ا وض  قانون، چنها را سلب کارد. در  نمی

خای در دراینو دادرسی کیفاری نیاز ت کیاو    های مونی اوقانون اساسی  ر ضرورت قفظ چزادی
قانون اساسی اواره کرد ک  در جهت تضامین چزادی   22توان    اصل ووه است.  رای مثال می

صاراقت  ا    تن و مال و ققوب اوخای وض  ووه است. وایان ذکر است ک  قانون اساسای  ا   
اما ناگفت  پیواسات کا     متونیت جان و مال ادراد در دراینو دادرسی کیفری اواره نکرده است،

های دردی در صاحنۀ دادرسای کیفاری، نقاض چناین ققاوب و        ا توج     جوال نظم و چزادی
قاانون   25هایی در دراینو دادرسی کیفری  یشتر از هر جای دیگری محتمل است. اصال  چزادی

یناو  کنو کا  در درا ها و مکالمات مخا راتی اوخای از تجتس اواره میاساسی    متونیت نام 
رود. در تمام ایان ماوارد، اصال  ار چزادی     کشف جرم و تحقیقات مقوماتی  تیار اقتمال چن می

است و مواخل  در چزادی    دلیل موج  و وض  قانون نیاز دارد. چزادی در انتخا  وکیال نیاز در   
وود ک  در  رخی ماوارد،  مورد ت کیو قرار گردت  است.  ا وجود این اصول، مالقظ  می 35اصل 

قاانون چیاین    48توان    تبتار  مااد    قوانینی خالف این اصول وض  ووه است.  رای مثال می
دادرسی کیفری اواره کرد کا   ار قاق چزادی ماتهم در انتخاا  وکیال در مرقلاۀ تحقیقاات         

  1مقوماتی محوودیت وارد کرده است.
 

 تضمین برابری قانونی در دادرسی کیفری. 2. 1
   دو قتم  را ری در مقا ل قانون و  را ری در قانونگذاری تفکیک کارد   توان را ری قانونی را می

صورت یکتان اجارا  (. منظور از  را ری در مقا ل قانون این است ک  قانون   229: 1383)ویژه، 
(. منظور از  را ری در قانونگذاری نیز چن است ک  محتوای قاانون  (Frändberg, 2014: 105وود 

 ک  در صورت اجرا،    ایجاد تبعیض یا نا را ری میان ادراد منجر نشود. صورتی  اوو  ایو   
 را ری در مقا ل قانون از ققوب  نیادین در دراینو رسیوگی کیفری  وده و  ر لزوم تضامین  

قاانون اساسای    3اصال   14و  9قانون اساسی و هم ناین  ناوهای    20و  19این قق در اصول 
 ت کیو ووه است. 

ساری  مقا ال قاانون در درایناو دادرسای کیفاری، متاتلزم تحقاق یاک         تضمین  را ری در
مقتضیات است. یکی از این موارد قق دادخواهی است. قق دادخواهی داللت  ر چن دارد ک  هر 

توانو    دادگاه مراجع  کنو،  لک  دادخواهی او  ایو توسط دادگااه، اساتماع و   تنها میوختی ن 
گیری وود. هم نین قق دادخاواهی در  در مورد چن تتمیم راساس معیارهای انتاف و عوالت 

توانو    معاضوت قانونی    اوخاصی ک  از تمکن مالی  رخاوردار نیتاتنو،   تر میمفهومی مضیق

                                                           
     عو.   130: 1397 رای مطالعۀ  یشتر ر.ک: خالقی،  .1
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(.  نا راین قق دادخاواهی مفهاومی چنو عاوی اسات کا       Francioni, 2007: 64توصیف وود )
ساازی  قوقی    ز ان ساده، قق چگاهوامل اموری هم ون دسترسی    قاضی، قق دهم پویو  ق
(. اصال  534: 1396وود )محتانی،  وهرونوان و    ویژه دادخواهان و قق استفاده از وکیل می

قانون اساسی تضمین این قق را ضروری دانتات  اسات. در راساتای ایان اصال و ضارورت        34
خاود در   26/12/1387مورخ  31777/30/87تضمین قق دادخواهی، وورای نگهبان در نظریۀ 

چاون   22مااد    2در تبتار   »ای اعاالم داوات :   الیحۀ جرائم رایان  22ماد   2ختوی تبتر  
وود قا ل وکایت در دادگاه نیتت، مغاایر اصاول   وکایاتی ک  در کارگروه )کمیت ( رسیوگی می

 (. 12: 1393)دتحی، « قانون اساسی وناخت  وو 156و  34
ل قانون،  را ری در مرج  رسیوگی است. تتاوی ادراد یکی دیگر از اقتضائات  را ری در مقا 

هاای  کنو ک     تماامی جارائم و اتهاماات تماامی اواخای در دادگااه      در  را ر قانون ایجا  می
عمومی و عادی رسیوگی وود. وجود مراج  اختتاصی امری استثنایی اسات و  ایاو  اا دالیال     

کاارگیری  هاایی اصاوالً  ا    ین دادگااه متقن وجود چن را توجی  کرد، چراک  هوف از ت سیس چن
از هماین رو، در   1هایی استثنایی است ک   ا استانواردهای دادرسی عادالن  سازگاری نوارد.روی 

قانون اساسی،  ر ضرورت رسیوگی  ا  اتهاماات مقاماات  لنوپایاۀ سیاسای و       168و  140اصول
دادگااه نظاامی تنهاا مرجا      های عادی ت کیو ووه اسات.  جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه

رسو علات ذکار چن   نظر میاختتاصی است ک  در قانون اساسی مورد اواره قرار گردت  است.   
 172نیز ویژگی خای جرائم نظامی و لزوم سرعت در رسیوگی    ایان جارائم  اواو. در اصال     

اصال، صارداً   قانون اساسی  ر جنبۀ استثنایی  ودن این مرج  ت کیو ووه است، زیرا مطا ق این 
 جرائم خای نظامی در صالقیت دادگاه نظامی قرار دارد و جرائم عمومی نظامیاان هم ناان در  

 های عادی است. صالقیت دادگاه
عناوان   ر دادگاه نظامی، دادگاه اطفاال و نوجواناان نیاز  ا     های ققوقی عالوهدر  یشتر نظام

ز اگرچ  قاانون اساسای  ا  دادگااه     انو. در نظام ققوقی ایران نیمرجعی اختتاصی ت سیس ووه
هاای ماذکور را  ا    دادگااه  1392ای نشوه، قانون چیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان اواره

 ینی دادرسی ادتراقی  رای جرائم اطفال و نوجوانان عنوان مراج  اختتاصی پذیردت  است. پیش
رساو )میرکماالی و   نظر می    منظور دستیا ی    اهواف قمایتی و اصالح و درمان چنان موج  

(. اما در نظام ققوقی ایران غیر از این دو مورد، مراج  اختتاصی دیگاری  269: 1395قتینی، 
تنهاا  اناو.  رخای از ایان مراجا  نا      وجود دارد ک   رخی از چنها قضایی و  رخی دیگر غیرقضایی

گرایای  قض قانون اساسی رخالف  را ری در مرج  رسیوگی هتتنو،  لک  از جهات دیگری نیز نا

                                                           
1. Office of High Commissioner for Human Rights, General Comment No. 13: Equality before the courts 

and the right to a fair and public hearing by an independent court established by Law (Art. 14): 
04/13/1984. Available at: https://www.legislationline.org/documents/id/17501 

https://www.legislationline.org/documents/id/17501
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عنوان مرجا   رونو ک  در ادام  مالقظ  خواهو وو. در اینجا تنها    دادگاه انقال    ومار می  
وود ک   ر سر ادامۀ دعالیت چن تردیوهای جوی مطرح ووه است، زیرا عالوهاختتاصی اواره می

های ناوی از ها و التها ل  حرانودتهای انقال  معموالً  نا    ضرورت و  رای قل ر اینک  دادگاه
وونو و جنبۀ موقتی دارنو، تفاوت خاصی نیز  ین مقاررات رسایوگی دادگااه    انقال  ت سیس می

ترین تفاوت  ین ک  موضوع تعود قاضی ک  مهمطوریهای عمومی وجود نوارد،   انقال   ا دادگاه
 اا پاذیرش    1392درسی کیفری وو، در قانون چیین داهای عمومی و انقال  محتو  میدادگاه

رساو  قاای   نظار مای  تعود قاضی در جرائم  ااهمیت در دادگاه انقال  رد  ووه است.  نا راین   
توان جرائم مهم تهویوکننو  امنیت ملی را در صالقیت وعب دادگاه انقال  ضرورتی نوارد و می

 تختتی از دادگاه کیفری یک یا دادگاه نظامی قرار داد.

 

 ی از کاربرد خودسرانۀ قدرت . جلوگیر2
در ختوی اینک  چیا در یک نظام سیاسی  ایو قورت قکومت را محوود کرد یا ن ، انویشامنوان  

گرایی ک  تحمیال محاوودیت  ار    انو؛ نظریۀ سیاسی مطلق دلتفۀ سیاسی دو نظری  مطرح کرده
ی اعماال قاورت   گرایی ک  قائل    تعیین چاارچو   ارا  پذیرد و نظریۀ مشروط قکومت را نمی

گرایی  ر این موضوع ت کیو دارد ک  قاورت قکومات  ایاو    توسط قکومت است. نظریۀ مشروط 
توسط قانون اساسی محوود وود و قکومت تنها  ایو  ر مبنای قانون مذکور عمل کنو. منفعات  

ن ها و قو و اناواز  قاورت عماومی را تعیای    ووه ک  منا  ، روی استفاده از قواعو از پیش تعیین
 :Kay, 2001 خشو ) کنو، در این است ک     قورت قکومت، قواقلی از نظم و قاعوه را میمی

ووه و منتشرووه اعمال وود،  ا  ایان سابب    قورت قکومت  ایو از طریق یک قانون وض  (.23
هایی ک  قانون تعیین کرده در امنیت   ک  هم مردم تکالیفشان را  واننو و در قلمرو محوودیت

صورت خودسران  گیرد و   ها قرار میرنو و هم قورت قاکمان در چارچو  این محوودیتسر  ب
 واود جا قاانون پایاان یا او، اساتبواد چغااز مای       هر .(Locke, 1980: 73وود )کار گردت  نمی  
(Locke, 1980: 103.)     رسو ت کیو  یش از قو  ر لزوم وجود قانون اساسی،  وون نظر میالبت

گرایای در  محتوای قانون مذکور این تاالی داساو را در پای دارد کا  انویشاۀ مشاروط        توج    
کا   اا وجاود    طاوری های صوری و خشک محتور واود.  ا    تیاری از موارد در قالب چارچو 

عمومیت یادتن و رواج قوانین اساسی، محتوای واقعی چنها از میان ردت  و این امر موجب  و ینی 
(.  ا این قال 129: 1391ن اساسی و دولت مشروط  ووه است )وینتنت، نتبت    انویشۀ قانو

وود، صرف وجود یک گرایی ت کیو مینبایو از این نکت  غادل وو ک  چن   در ایو  قانون اساسی
قانون اساسی نیتت،  لک  سخن از قانونی است ک  ققوب وهرونوان را قفظ و قاورت قکومات   

 کنو.را مهار می
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ایی  ا تحمیل قانون  ر دراینو دادرسی کیفری و الزم دانتتن رعایت قاکمیت گرقانون اساسی
 36قانون در پی جلوگیری از سوءاستفاده از قورت توسط متولیان عاوالت کیفاری اسات. اصال     

کناو،  لکا  نااظر  ار     قانون اساسی تنها    قاکمیت قانون در تعیین جرم و مجازات اواره نمای 
درسی کیفری نیز است. از همین روست ک  اماروزه از لازوم رعایات    قاکمیت قانون در دراینو دا

: 1398وود )خاالقی،  قاکمیت قانون در ققوب کیفری )اعم از ماهوی و وکلی( سخن گفت  می
 گویو. قانون اساسی نیز از ضرورت قانونی  ودن مرج  رسیوگی سخن می 159(. اصل 27

دنباال  اساسای ایاران وجاود دارد کا   ا       ر این موارد کلی، اصاول دیگاری در قاانون    عالوه
 37استفاده از قورت توسط کنشگران عرصۀ دادرسی است.  ارای مثاال اصال    پیشگیری از سوء

های کیفری اصل را  ر  رائت قرار داده است.  نا راین کنشگران قضایی قانون اساسی در رسیوگی
کس را صل  رائت قرار دارد و هیچرو هتتنو ک  در پناه ادر سرتاسر دراینو دادرسی  ا دردی رو  

هایش محروم کننو، مگر    قکم و ترتیبی ک  قاانون معاین کارده    تواننو از ققوب و چزادینمی
و  قکام   ا  دستگیر کرد مگار   تواننمیرا  کسهیچ»دارد: مقرر می 32است. از همین رو، اصل 

  الداصال   دالیال یو  اا ذکار    ا اتهام موضوع،  ازداوت صورت. در کنومی معین قانون ک  ترتیبی
  ا   مقاوماتی  پروناو   ساعت وچهار یتت موت ظرفوود و قواکثر  تفهیمو  ا الغ متهم اً   کتب

 اصال  ایناز  متخلفگردد.  دراهم وقت اسرع ، درمحاکم  مقوماتو  ارسال قضایی صالح مراج  
 «.وودمی مجازات قانون طبق

 

 رسی کیفری  گرایی در دادابزارهای تضمین قانون اساسی
تارین ا زارهاای تضامین قاانون     استقالل قضایی، استقالل تقنینای و دادرسای اساسای از مهام    

 وونو.وونو ک  در ذیل  ررسی میگرایی در عرصۀ دادرسی کیفری محتو  میاساسی
 

 استقالل قضایی  .1
عو ایجا ی و گردد. نظریۀ تفکیک قوا دارای دو  ُریشۀ استقالل قضایی،    نظریۀ تفکیک قوا  رمی

منظاور ساازمانوهی دولات،    دهاو،  ا   سلبی است.  ُعو ایجا ی تفکیک قوا قکومت را تشکیل می
های مختلف و سااختار اساسای   کنو، اختیارات و روش کار سازمانچارچو  نهادها را تعیین می

 هاایی نیاز  کنو. اما یک ساختار قکومتی خو  متتلزم وجود سازوکارنظام ققوقی را تنظیم می
کنو. این همان  ُعو سالبی تفکیاک قواسات.    استفاد  اقتمالی از قورت را مهار میاست ک  سوء

 :Kavanagh, 2016کناو ) چورد و هم چن را مهار میوجود می نا راین تفکیک قوا هم قورت را   

 گردد، چراک  دخالت سایر قوا(. استقالل قضایی  یشتر     ُعو سلبی نظریۀ تفکیک قوا  رمی234
 کنو.  را در امور قضایی نهی می
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عنوان    قضات هم و نهاد یک عنوانقضایی    دستگاه هم»استقالل قضایی    این معناست ک  
 از منفای   وون ت میرپذیری را خود هایمتئولیت و وظایف  ایو های قضاییپرونوه گیرنوگانتتمیم

 (.  154: 1395گتتانی، )تن« دهنو انجام دشار عوامل سایر و مقنن  و مجری  قوای
وود و قوا از اساتقالل تاام    ا اینک  در نظام ققوقی ایران نظریۀ تفکیک نتبی قوا اعمال می

رسو قو  قضایی  در امر تفکیک قوا تا قو  تیار زیادی متتقل از نظر می رخوردار نیتتنو، اما   
ضایی  نوارنو و این نشاان از  سایر قواست و قوای مقنن  و مجری  دخالتی در امور محول     قو  ق

را تنهاا   قاانون اساسای   90جایگاه مهم این قوه و اهمیت اساتقالل چن دارد. واایو  تاوان اصال     
(. وایو    همین سابب  190: 1368)مونی، « تزلزل تفکیک مطلق قو  قضایی  محتو  داوت»

کیاو واوه، قاال    نیز  ر استقالل قو  قضایی  مجاوداً ت   156، در اصل 57 ر اصل است ک  عالوه
 ای را در پیش نگردت  است. چنک  قانون اساسی در مورد استقالل سایر قوا چنین روی 

کوام از قوا قانون اساسی    متئلۀ استقالل قو  قضایی  در امور قضایی و اینک  هیچ 61اصل 
ایان    ار قق دخالت در امر دادگتتری و در نتیج  دادرسی کیفری را نوارنو، تتری  دارد. عالوه

نیز  ر لزوم استقالل قو  قضائی  در امر دادگتتری ت کیاو کارده اسات.     159و  156اصل، اصول 
قانون اساسی، کشف جرم، تعقیب، رسایوگی و صاوور قکام و     156اصل  4و  1مطا ق  نوهای 

 رسامی مرجا   »نیاز   159اجرای مجازات هم  در صالقیت قاو  قضاایی  اسات. مطاا ق اصال      
هاای  ، دادگااه 159منظاور از دادگتاتری در اصال    «. ت...اسا  گتاتری داد، واکایات و  تظلمات

دادگتتری و    عبارتی مراج  قضایی است، اما امروزه  رای کاستن از تراکم دعااوی در مراجا    
 ار  رسمی دادگتتری و تحت عنوان قضازدایی، نهاد وورای قل اختالف ایجاد واوه کا  عاالوه   

وگی    جرائم تعزیری را ک  صرداً متتلزم جزای رسیوگی     رخی دعاوی مونی، صالقیت رسی
 1394قانون وورای قل اخاتالف متاو     9 اوو، نیز دارد. هرچنو مطا ق ماد   8نقوی درجۀ 

رسیوگی    جرائم تعزیری مذکور در صاالقیت قاضای واورا قارار گردتا ، اماا در عمال، ایان         
و قاضای واورا تنهاا    کناو  ووراست ک  رسیوگی کرده و اواخای را  ا  مجاازات محکاوم مای     

 امضاکننو  رأی اعضای ووراست، ک  خالی از اوکال نیتت. 
دادگاه ویژ  روقانیت نیز نهاد دیگری است ک  مبناای ت سایس چن قکام اماام )ره( در تااریخ      

است و جزئی از سازمان و تشکیالت رسمی قو  قضایی  نیتت، قال چنک   راساس اصاول   25/3/66
اناو.  ناا راین   ، مراج  رسمی رسایوگی  ا  جارائم، مراجا  قضاایی     قانون اساسی 159و  156، 61

ک  وجود مرج  اختتاصی  رای رسیوگی  ا  جارائم روقانیاان  راسااس دالیال موجا        درصورتی
ضروری  اوو و این دالیل توان رویارویی  ا قق  را ری در مرج  رسایوگی را داوات   اواو، وضا      

 رسو.نظر میانون اساسی ضروری   وی    اصول ققانون توسط مجلس در این زمین   رای پایبن
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 . استقالل تقنینی 2
استقالل تقنینی نیز ریش  در نظریۀ تفکیک قوا دارد و از نتایج پذیرش این نظری  است. مطاا ق  
اصل استقالل تقنینی، امور مر وط    قانونگذاری  ایو    قو  مقنن  محول وود و تنها در ماوارد  

 ضرورت مواخلۀ سایر قوا در این قوزه ممکن  اوو. استثنایی و در صورت
قانون اساسی، مجلس، صالقیت انحتاری  85و  71در نظام ققوقی ایران  ا توج     اصول 

کا  مجلاس    85قانونگذاری در تمامی موضوعات را دارد و جز در ختوی قتمت انتهایی اصال  
هاا، مؤستاات دولتای یاا     ، وارکت هاهای سازماناختیار تفویض قانونگذاری در زمینۀ اساسنام 

 وا تت     دولت    قو  مجری  را دارد، در سایر موارد، چنین اختیاری نوارد. 
قانون اساسی، تفویض اختیار قانونگذاری از مجلس  ا  یکای از    85نکتۀ دیگر در مورد اصل 

 ا    سِمَتِ نمایناوگی قاائم  »قانون اساسی  85صراقت اصل های داخلی خود است.   کمیتیون
توانو اختیار قانونگذاری را    وخص وخص است و قا ل واگذاری    دیگری نیتت. مجلس نمی

تواناو اختیاار وضا     مطا ق اصل مذکور، در موارد ضروری، مجلس مای «. یا هی تی واگذار کنو...
در ایان  »...ادزایو: های داخلی خود تفویض کنو، اما همین اصل می رخی قوانین را    کمیتیون

واود و  نمایو    صاورت چزمایشای اجارا مای    رت، این قوانین در موتی ک  مجلس تعیین میصو
اهمیات نقاش مجلاس در اعتبار خشای دائمای  ا        «. تتویب نهایی چنها  ا مجلس خواهو  ود...

ماورخ   2934پیشاتر در نظریاۀ وامار      قوی است ک  وورای نگهباان ها   متو ات کمیتیون
هاای داخلای  اا    اعالم کرده  ود ک  واگذاری اختیار وض   رخی قوانین  ا  کمیتایون   23/4/60
قاانون  « تتاویبِ »پاذیر اسات. معناای    ، امکاان «قیو اینک  تتویب نهایی  ا خود مجلس است»

روون است و راه و روش مشختی دارد ک  در قانون اساسی ترسیم ووه و متتلزم تقویم طارح  
دوریات و مطارح سااختن چن در صاحن علنای مجلاس و ماذاکره و         یا الیح   ا یاا  اوون قیاو   

از اجارای یاک   « قذف قیو موت»وک در این تعریف، گیری نماینوگان در ار  چن است.  یرأی
قانون و دائمی اعالم کردن چن، در جایی ک  چن قانون  رقتب اضطرار و  رخالف قاعاوه توساط   

محتاو   « تتاویب قاانون  »رسایوه  اواو،   مرجعی غیر از مرج  اصلی قانونگذاری    تتاویب  
گیاری  قانون اساسی، نماینوگان مجلس  ا  هاره  85وود.  ا این هم ،  ا وجود صراقت اصل نمی

نامۀ داخلی خود ک  در مغایرت  ا این اصل اجاز  دائمی ساختن متو ات موقت از اصالقیۀ چیین
نگهبان هام قارار گردتا  اسات، در     ها را    چنها داده و مورد ت ییو وورای و چزمایشی کمیتیون

را تتاویب کارده و   « قانون دائمی وون قانون چیین دادرسی کیفری»خود  9/3/97جلتۀ مورخ 
ای    یکباره رأی    دائمی وون قانونی چزمایشی داده کا  تنهاا  ا     وسیل   ا دشردن دکم  وین

 تتویب نماینوگان عضو یک کمیتیون رسیوه  ود.
قانون اساسی( نیز متفااوت از   138و متتقل قو  مجری  )موضوع اصل  های اجرایینام چیین
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کناو.  ای وارد نمیامر قانونگذاری است و    صالقیت انحتاری قو  مقنن  در قانونگذاری خوو 
نام  محوود و منطبق  ا قوانین است و قاق و تکلیاف جویاوی را کا  در صاالقیت      ا تکار چیین

 ار قاو  مجریا ،    (. وایان ذکر است عاالوه 318: 1386)هاومی، کنو قانونگذار است، ایجاد نمی
قاانون اساسای تاا      138رئیس قو  قضایی  نیز صالقیت وض  مقرره را دارد، چراک  اگر اصال  

گذاری قو  قضایی  را نواوت   اواو، تاا  نفای چن را نیاز ناوارد )راساخ و       امبات صالقیت مقرره
ماورخ   43458/30/90ر نظریاۀ تفتایری وامار     (. وورای نگهبان نیاز د 78: 1394همکاران، 

 قانون اساسی، این صالقیت را پذیردت  است.  138در ختوی اصل  2/6/1390
تردیاو،  رغم نبود ضا ط  دقیقی  رای تفکیک تقنین و اجرا در نظام ققوقی ایران، اما  یعلی

ی اعم از وکلی ایجاد و سلب قق و تکلیف، تعیین جرم و مجازات، تعریف اصطالقات امور قضای
: 1394های واهرونوان دارد )راساخ و همکااران،    و ماهوی ک  ارتباط متتقیم  ا ققوب و چزادی

طاوب  (، تعیین ضوا ط، اصالح قانون، تطبیق و توسعۀ دامنۀ قکمی و موضوعی قوانین )چقایی57
  مجری ، (. در صالقیت انحتاری قو  مقنن  قرار دارد.  نا راین قو100-103: 1384و همکاران، 

 وج  قق وض  مقرره در این موارد را نوارنو.  هیچقو  قضایی  و سایر نهادهای قکومتی   
 ایتات در صاالقیت قاو      ا  اینک  قانونگذاری در امور قضایی اعم از واکلی و مااهوی مای   

مقنن   اوو، متو اتی در قوز  دادرسی کیفری وجود دارد ک  از ناقیۀ غیار مقانن صاادر واوه     
تو اتی ک  وورای نگهبان در  رخی نظریات خود، اعتبار  رخی از چنها را در قو قاانون و  است. م

اصاوالً نظاام   »چورد کا   قتی  رتر از چن دانتت  است. چنین وضعیتی ایان واائب  را پویاو مای    
(. این 159: 1387)گرجی، «  اوومراتب قوانین در معنای رایج چن میققوقی ایران داقو سلتل 

تار  اا   مراتب هنجارهاا و قاوانین و لازوم ساازگاری هنجارهاای پاایین      ت ک  سلتل در قالی اس
گرایای اسات. در ختاوی چناین     مراتب، از ارکان قانون اساسیهنجارهای  االتر در این سلتل 

توان    متو ات مجم  تشخیص متلحت نظام اواره کرد متو اتی در قوز  دادرسی کیفری می
نگذاری ا توایی نوارد، اما گاه اقاوام  ا  قانونگاذاری و تعیاین مرجا       ک   ا اینک  اساساً قق قانو

رسیوگی در امور کیفری کرده است.  ارزترین نمونۀ مواخلۀ مجما  در امار رسایوگی کیفاری،     
و واگاذاری رسایوگی کیفاری و     19/7/73واقو  اصالح قانون تعزیارات قکاومتی متاو     ماده

قتکار    سازمان تعزیرات قکومتی است. گذوات   تعیین مجازات اموری هم ون گرانفرووی و ا
از اینک  این متو   ناقض اصل  را ری در مرج  رسیوگی و اصل استقالل تقنینی است، متاو ۀ  
مذکور هم نین  ا واگذاری دادرسی کیفری    سازمانی ک  از اجزای قو  مجری  است، اساتقالل  

 قضایی را نیز نقض کرده است. 
دیگر متو اتی است ک     موضوع دادرسی کیفری پرداخت  اسات.   های کلی نظام ازسیاست

 28/7/81های کلی نظام در  خاش امنیات قضاایی ا الغای     توان    سیاستدر این ختوی می
قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری تعیین  110اصل  1اواره کرد. مطا ق  نو 
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تشاخیص متالحت نظاام اسات. در ختاوی      های کلی نظام پس از مشورت  ا مجما   سیاست
مراتاب قاوانین اتفااب نظار وجاود ناوارد.       های کلی نظام و جایگاه چن در سلتل ماهیت سیاست

عنوان هنجار درودست نتبت  ا   نظریۀ غالب در این مورد چن است ک  قوانین متو  مجلس   
زاده و قااج علای   ها مطا قات داوات   اوانو )موسای    های کلی نظام  ایو  ا این سیاستسیاست
هاا در  ( و منظور از مطا قت چن است ک  قانونگذار  ایو اقکام کلای سیاسات  74: 1397خمت ، 

زاده و قاج علی موضوعات مختلف را مونظر قرار دهو و قوانین متفرع  ر چن را وض  کنو )موسی
نظاام  هاای کلای   (. اما در مورد این متئل  اختالدی وجود نوارد ک  سیاسات 78: 1397خمت ، 

هاای ا الغای در   سیاسات »محوود    اصول قانون اساسی است و در ذیل چن قرار دارد.  ناا راین  
هاای  چارچو  اصول قانون اساسی نادذ است و تخطی از این قانون در چارچو  اجرای سیاسات 

کناو و  مطا ق قانون اساسی دراینو رسیوگی کیفری را قانون تعیاین مای  «. 1کلی پذیردت  نیتت
 پذیر نیتت.   امکان مواخلۀ نهادی غیر از قو  مقنن  در این قیط  امکاندر نتیج

نظار  چرای وقوت روی  از دیگر مواردی است ک   رخالف تفکیاک قاوا و اساتقالل تقنینای  ا      
قانون اساسی یکی از وظایف دیاوان عاالی کشاور ایجااد وقاوت رویاۀ        161رسو. مطا ق اصل می

قانون چیین دادرسی کیفری وض  ووه اسات. مطاا ق    471د  قضایی است. در راستای این اصل ما
االتبااع  این ماده، چرای وقوت روی  هم ون قانون  رای تمام مراج  اعم از قضایی و غیرقضایی الزم

 دیاوان  عماومی  هیا ت  رویۀ وقوت چرای»قانون چیین دادرسی کیفری نیز  473است. مطا ق ماد  
 قاانون  ایان ( 471) مااد   مطا ق ک  مؤخری رویۀ وقوت رأی یا قانون موجب    دقط کشور، عالی
در واق ، هرچنو در رأی وقوت روی ، قضات تنها اقوام    تفتایر  «. است تغییر قا ل وود،می صادر

وا ن متاو ات   رسو ک  چرای وقاوت رویا  هام   نظر میکننو، اما  ا توج     این موارد   قانون می
 اسات  رتب قضات عالی از جمعی همفکری قاصل رویۀ وقوت رأی چنک  مجلس دانتت  ووه، قال

   .است اسالمی وورای مجلس هایصالقیت از قانون وض  اساسی، قانون دیوگاه از و
 

 دادرسی اساسی . 3
دادرسی اساسی    معنای نظارت  ر قوانین و مقاررات  اا هاوف جلاوگیری از تجااوز از قاوود       

اساسی توسط نهادهای مختلف است )غمامی و  اختیارات منورج در قانون اساسی یا نقض قانون
(. دادرسی اساسی ک  مبتنی  ار تحویاو قاورت دولات، قفاظ ققاوب و       18: 1393منتوریان، 

مراتب قوانین و در یک کالم دولات مبتنای  ار    ها، تضمین  رتری قانون اساسی در سلتل چزادی
س ردن نظارت    مراجا    (، در قالب دو الگوی چمریکایی یعنی158: 1390قانون است )واعظی، 

                                                           
قا ل  3/11/1379گان  مورخ های مختلف    رؤسای قوای س های کلی نظام در  خشمقومۀ ا الغ سیاست .1

 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=939 دسترس در: 
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قضایی و الگوی اروپایی یعنی س ردن نظارت    نهاد سیاسای متاتقل )غیرقضاایی( رواج یادتا      
ها  ر انطبااب قاوانین  اا قاانون     (. در الگوی چمریکایی، دادگاه1: 1397است )مرادخانی و دتحی، 

نظارت پتاینی اسات،  ا     ها  ر قوانین از نوع کننو. در این الگو نظارت دادگاهاساسی نظارت می
ک  دادگااه، قاانونی را   این معنی ک  متو ات کنگره قبل از انتشار قا ل کنترل نیتت و درصورتی

خالف قانون اساسی تشخیص دهو، ارزش رأی قاضی محوود    همان پرونوه اسات. البتا  اگار    
استناد نخواهو  ود دیوان عالی نظر دادگاه را ت ییو کنو، عمالً قانون مذکور در هیچ مرجعی قا ل 

کناو،  (. در الگوی اروپایی، یک نهاد متتقل سیاسی  ر قوانین نظاارت مای  166: 1390)واعظی، 
ک  قانونی خالف قانون اساسی تشاخیص داده  این نظارت اغلب از نوع پیشینی است و درصورتی

قی ایاران،  (. در نظاام ققاو  170: 1390اعتبار خواهو  ود )واعظی، وود، قانون مذکور  اطل و  ی
کنو، یعنی مرج  نظارت  ر قوانین، یک مرج  نظارت  ر قانونگذاری از الگوی اروپایی تبعیت می

رسو مبنای چنین نظارتی توسط واورای نگهباان  ا    نظر میمرج  متتقل غیرقضایی است.   
 عنوان مرجعی متتقل و غیرقضایی، مخالفت  ا تفوب قو  قضایی   ر قو  مقننا   اواو )غماامی و   

 (.  52: 1393منتوریان، 

طورک  گفت  وو، در دادرسی اساسی،  ر مقرراتی ک  توسط نهادهایی غیر از قو  مقنن  همان
وود. در نظام ققاوقی ایاران غیار از نظاارت رئایس مجلاس  ار        وود نیز نظارت میتتویب می

ز ناوع  قانون اساسای(، نظاارت  ار ایان مقاررات، ا     138نام  و متو ات دولت )موضوع اصل چیین
گیرد. در واق  نظارت قضایی    معنایی ک  دادرسی اساسی، اغلب توسط مراج  قضایی انجام می

قاانون   170هاا در اصال   در الگوی چمریکایی وجود دارد، در نظام ققوقی ایران در ماورد مقارره  
واود کا  چیاا نظاارت     این پرسش مطرح می 170 ینی ووه است.  ا مالقظۀ اصل اساسی پیش

ها صرداً محوود    متو ات قو  مجری  است و وامل متو ات سایر نهادهاا از جملا  قاو     دادگاه
  وامار وود؟ وورای نگهبان در نظریاۀ تفتایری   قضایی ، وورای عالی انقال  درهنگی و... نمی

ا توج   ا    »قانون اساسی اعالم کرده ک   170در مورد اصل 21/10/1383مورخ  9387/30/83
در ایان  « دولتای »قانون اساسی مقتود از تعبیر  170در قتمت اخیر اصل  «قو  مجری »قرینۀ 

های رئیس قاو  قضاایی  را  ا    سخنگوی وقت قو  قضایی  نیز،  خشنام «. است اصل قو  مجری 
منزلۀ تبیین قانون دانتت  و عوم تمکین قاضی از چن را تخلف انتظامی  رومرده است )راساخ و  

را  ایو در پرتو  170رسو ک  اصل نظر میهایی،   د چنین دیوگاه(.  ا وجو114: 1394همکاران، 
ای ک  واامل  گون دامنۀ مقرره را وسی  در نظر گردت  است،    138تفتیر کرد. اصل  138اصل 

تواناو مشامول نظاارت    گیرد، میوود.  نا راین چن   تحت عنوان مقرره قرار می خشنام  نیز می
 ا اصل  170(. این  رداوت از اصل 114: 1394)راسخ و همکاران، ها  اوو قضایی قضات دادگاه

امکان ا طال متو ات خالف ورع را  رای دقهای وورای »قانون اساسی نیز سازگارتر است، زیرا  4
(، هرچنو 21: 1395زاده و همکاران، )تقی« سازدنگهبان از طریق دیوان عوالت اداری دراهم می
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عوالت اداری ک  در اداما  خواهاو چماو،  رخای متاو ات هم اون       قانون دیوان  12تبتر  ماد  
 متو ات رئیس قو  قضایی  را از صالقیت دیوان عوالت اداری خارج کرده است. 

قاانون تشاکیالت و چیاین دادرسای      12قانون اساسی و مااد    173و  170   استناد اصول 
ر مقررات، مرج  قضایی دیگاری  ا    ها   ر نظارت قضاییِ عمومِ دادگاهدیوان عوالت اداری، عالوه

خاواهی اواخای ققیقای و    نام دیوان عوالت اداری نیز، مقررات را در صاورت واکایت و تظلام   
دهاو و در صاورت خاالف قاانون  اودن متاو ات       ققوقی از چنها، مورد نظارت و ارزیا ی قرار می

قررات، مناوط  ا  عاوم    ها در اجرای ممذکور، چنها را ا طال خواهو کرد. در واق  صالقیت دادگاه
مخالفت چنها  ا قانون است و مقررات خالف قانون نیز توسط هی ت عمومی دیوان عاوالت اداری  

دلیل مخالفت وورای نگهبان  ا نظارت دیاوان عاوالت اداری  ار     ا وجود این،    1وود.ا طال می
و چیاین دادرسای    قانون تشکیالت 12(، تبتر  ماد  139: 1391 رخی از متو ات )ویژه و چگاه، 

سری از متو ات را از دایر  نظارت دیاوان خاارج کارده اسات. تبتار       دیوان عوالت اداری، یک
 ها خشنام ، هانام چیینی  و صرداً یقضا  قو قضاییسیوگی    تتمیمات ر»دارد: مذکور مقرر می

تلحت ی  و متو ات و تتمیمات وورای نگهبان، مجم  تشخیص میقضا  و تتمیمات رئیس قو
 «. استنظام، مجلس خبرگان و وورای عالی امنیت ملی از ومول این ماده خارج 

اناو و هام خاارج از نظاارت        این ترتیب عمالً  رخی متو ات هم خارج از نظاارت قضاایی  
ویژه در قوز  متو ات رئیس قو  قضایی  در ارتباط  ا قاانون چیاین   وورای نگهبان. این متئل    

ر مهم است، زیرا رئیس قوه، متو ات  تیاری را در قلمرو درایناو دادرسای   دادرسی کیفری  تیا
کنو ک  هیچ نظارتی  ر چنها وجود نوارد.  اارزترین نموناۀ مواخلاۀ رئایس قاو       کیفری وض  می

نامۀ اجرایی نحو  رسیوگی    جرائم اخاللگران در نظاام اقتتاادی کشاور متاو      قضایی ، چیین
گاذاری در ختاوی   طور گتترده اقوام    مقررهقو  قضایی     است ک  در چن، رئیس 23/8/97

نحو  رسیوگی    جرائم مز ور کرده است. این مواخل  هم  رخالف اصول متعود قاانون اساسای   
. 2قاانون چیاین دادرسای کیفاری     2است ک  در این مقال     چن اواره وو و هم  ارخالف مااد    

مقام رهبری وض  کرده است،  20/5/97اجاز  مورخ ریاست قو  قضایی  این مقرره را در راستای 

                                                           
ارد قیطۀ قانونگذاری هایی ک  وتوان     رخی چرای دیوان اواره کرد ک  طی چنها مقررهدر این ختوی می .1

، تعیین 4/11/1383مورخ  553انو.  رای مثال هی ت عمومی دیوان در دادنامۀ ومار  انو، ا طال ووهووه
نام  را خالف قانون تشخیص داده یا در تکلیف  رای محاکم قضایی    رسیوگی خارج از نو ت توسط چیین

در متائل چیین دادرسی کیفری را از وظایف قو   وض  قواعو چمر  خای 31/1/1382مورخ  21دادنامۀ ومار  
 مققن  دانتت  است. 

دادرسی کیفری  ایو متتنو    قانون  اوو. ققوب طردین دعوی را »قانون چیین دادرسی کیفری:  2ماد   .2
سبب ارتکا  جرایم مشا   تحت تعقیب تضمین کنو و قواعو چن نتبت    اوخاصی ک  در ورایط متاوی   

 «.صورت یکتان اعمال وودیرنو،   گقرار می
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، «مجازات مفتوان اقتتادی سری  و عادالن  انجام گیرد»ک  مقام رهبری  ا این قیو ک  درقالی
 ا این پیشنهاد موادقت کرده است.  نا راین وض  مقرراتی در جهت رسیوگی سری   ا  اتهاماات   

عناوان  یا    1گزاری محاکمۀ ناعادالن  منجر وود.گرایی و  راقتتادی نبایو    نقض قانون اساسی
رئیس قو  قضایی  اواره کرد کا  وی در چن   28/5/98توان     خشنامۀ مورخ ای دیگر، مینمون 

ها و سایر مقامات قضایی را ملزم کرده است ک  در تمامی جرائم قا ال گذوات،   تمامی دادستان
گری و صل  و سازش    وورای قل اختالف ارساال  یمنظور میانج وواً پرونوه را قبل از مبت، ی 

کننو و س س در صورت عوم تودیق در سازش، پرونوه در دادسرا رسیوگی وود. ایان  خشانام    
    عو خود، نحاو  رسایوگی    69 رخالف مقررات قانون چیین دادرسی کیفری است ک  در مواد 

وات را تعیاین کارده و در چنهاا     ووه در جرائم قا ل گذوت و غیرقا ال گذ های واصل   وکایت
 ینای نشاوه و   ووه در  خشنامۀ مذکور  رای رسیوگی    جرائم قا ل گذوت پایش دراینو تعیین

 راه دیگری    مقامات قضایی نمایانوه ووه است. 
 اری، هرچنو     هانۀ استقالل قضایی تالش ووه ک  متو ات رئیس قو  قضاایی  از نظاارت   

  داوت ک  رئیس قوه، مقام قضایی نیتت و در وض  این متو ات، از متون  مانو، ولی  ایو توج
رو نظارت نواوتن  ر متو اتی از ایان دسات، اقتماال نقاض     سمت اداری  رخوردار است. ازاین

کنو. جالب چنجاست ک  پیش از تتویب قانون دعلی تشکیالت و گرایی را  یشتر میقانون اساسی
چن، این دیوان  ر متو ات رئیس قاو    12وض  تبتر  ماد  چیین دادرسی دیوان عوالت اداری و 

قضایی  نظارت داوت  و قتی در مواردی چنها را ا طال کرده اسات.  ارای مثاال هیا ت عماومی      
 169مااد    4رأی  ر ا طال  نو  28/10/1382مورخ  435دیوان عوالت اداری در دادنامۀ ومار  

 رئیس قو  قضایی  داده است.  26/4/1384ها متو  نامۀ اجرایی سازمان زنوانچیین
 

 گیرینتیجه
قانون اساسی ایران قاوی اصول اساسی و راهبردی در ختوی درایناو دادرسای کیفاری و قفاظ     

های طردین درگیر در ایان درایناو اسات. عمال  ا  ایان اصاول توساط مقانن در          ققوب و چزادی
های وهرونوان را  تیار کااهش  قانونگذاری در قوز  دادرسی کیفری، اقتمال نقض ققوب و چزادی

دهاو.  اا وجاود ایان اصاول اساسای، تعاود مراجا  قانونگاذاری در عمال و عاوم تتاری   ا               می
واود.  مراتب قوانین در قانون اساسی از مشکالت کنونی نظام ققاوقی ایاران محتاو  مای    سلتل 

نظار گردتا     و ن و گااه  ااالتر از قاانون عاادی در    همین متئل  موجب وض  مقرراتی ووه ک  هم

                                                           
وایان ذکر است  ا توج     اینک  اعتبار این استجازه تا دو سال پس از تاریخ تتویب چن  وده، در وهریورماه  .1

گیرد و ایشان  ا اعتبار چن تا وهریور ای دیگر  ا انوک اصالقاتی از مقام رهبری صورت میاستجازه 1399
 کنو. موادقت می1400
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گیارد و ایان   مراتب قوانین پس از قانون اساسی، قانون عادی قرار میک  در سلتل وود. درقالیمی
قانون  ایو  ر سایر مقررات  رتری داوت   اوو.  رای مثال نهادهایی غیر از قو  مقنن  اقوام    وضا   

هاایی نیاز   ناما   ر ایان، چیاین  هروونی مواخل  در امر قانونگذاری است. عالوانو ک    متو اتی کرده
جای امور اجرایی، در امر تقنینای مواخلا  کارده اسات.  ارای مثاال در  رخای از        وض  ووه ک    

هاایی  نام وضوح در قوز  دادرسی کیفری قانونگذاری ووه، چیینهای رئیس قو  قضایی    نام چیین
ری نیز خاارج واوه اسات. در نتیجا      ک  از دایر  نظارت وورای نگهبان، قضات و دیوان عوالت ادا

ها خالف اصول متلم قانون اساسی  اواو، ساازوکاری  ارای    نام رسو قتی اگر این چییننظر می  
مراتب قوانین و رو تثبیت وقوت مرج  قانونگذاری و تتری     سلتل ا طال چنها وجود نوارد. ازاین

رساو. در هماین زمینا  در    ظار مای  نتضمین  رتری قانون اساسی  ار ساایر مقاررات ضاروری  ا      
مقرر ووه ک  سازوکار مناسبی  رای عاوم   6/7/98های کلی نظام قانونگذاری ا الغی مورخ سیاست

 ینی وود و قوود اختیارات و صالقیت مراج  وض  قاوانین  مغایرت مقررات  ا قانون اساسی پیش
ی وقوت روی  و سایر مقررات تعیاین  نام ، رأو مقررات  ا ارائۀ تعریف روون و دقیق از قانون، چیین

وود. استقالل قضایی نیز اگرچا  در قاانون اساسای از اهمیات زیاادی  رخاوردار اسات، مراجعای         
هم ون سازمان تعزیرات قکومتی در نظام ققوقی ایران وجود دارد ک     استقالل قضایی خووا   

قانون اساسی در قاوز  دادرسای   رسو  ا وجود اصول نتبتاً جام  نظر میکنو. در نهایت   وارد می
گرایی در دادرسی کیفری در نظام ققاوقی ایاران  اود و    کیفری، هرچنو  ایو قائل    قانون اساسی

اینک  سایر قوانین و مقررات در قوز  دادرسی کیفری  ایو مطا ق اصول قانون اساسای  اوانو، اماا    
هاای واهرونوان را  ا     چزادی در عمل، قوانین و مقرراتی خالف این اصول وض  ووه کا  ققاوب و  

 ینی سازوکارهای دقیق نظارتی، نقش مهمی در جلوگیری از وضا  چناین   انوازد. پیشمخاطره می
عنوان مرج  غیرقضایی متتقل  ا نظارت پیشاینی  ار   قواعوی دارد، ضمن اینک  وورای نگهبان   

 کیفری داوت   اوو.   گرایی در دادرسیتوانو نقش مؤمری در تضمین قانون اساسیقوانین، می
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