
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 
 
 

 بررسی فقهی و حقوقی  امنيت حقوقی در قوه قضایيه ایران با رویکردی به قانون آلمان

 

 ، مجيدوزیری ، مریم یارم طاقلوسهرابی*پور ليال گرانمایه نویسندگان : 

) مجتمع دانشگاه آزاداسالمی واحدتهران مرکز رشته فقه مقارن وحقوق جزای اسالمی  دانشجوکارشناسی ارشد  -1

 ولیعصر ( ، تهران

 ) مجتمع ولیعصر ( ،ایرانعضو هیات علمی دانشگاه آزاداسالمی واحدتهران مرکز  واستادیار -2

 دانشجو دکترا ی زمین شناسی رسوب شناسی وسنگ رسوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ، ایران -3

Maryamsohrabi87@yahoo.com 

 

 

 چکيده : 

حالتی است که افراد در شرایط خاص نسبت به حفظ و صیانت حقوق مشروع خود احساس می کنند.حقوق امنیت به مفهوم 

در لغت جمع حق است. امنیت حقوقی ،بخشی از حقوق داخلی است پس باید دارای قدرت عمومی باشد واین قدرت نیازمند 

ووقایع شهروندان اجرا شود.قابل توجه آنست که نظم حقوقی است که بتواند از سوی مقام صالحیتداری برای حکومت بر اعمال 

امنیت حقوقی بصورت یک اصل بوده ودر قانون اساسی بصورت تلویحی به آن اشاره شده است و به مثابه بستر ومقدمه وپیش 

وری زمینه ای کلی ،نه تنها برای امنیت قضایی بلکه برای تمام جلوه های حقوقی در نظر گرفته شده است.بیان این نکته ضر

 است که ارتباط معناداری بین امنیت حقوقی وامنیت قضایی وجود دارد وآن را در احساس امنیت شهروندان می توان یافت.

باتوجه به این تعاریف امنیت حقوقی،احساس رضایت و آرامشی است که افراد یک جامعه در برابر اجرای دقیق قانون 

سی فقهی امنیت حقوقی ،فقهای بزرگوار تعریفی بیان ننمودند وعلت آن وبطورمساوی ازآن بهرمند می گردند در خصوص برر

هم، توجه آنان به مسند قضاوت وشرایط قاضی می باشد زیرا آنان امنیت حقوقی دریک جامعه ،در وجود مقام قضاوت دانسته 

الی که اصل امنیت امنیت حقوقی در آلمان،از اصول فرعی می باشدودارای ماهیتی دوگانه)عینی وشخصی(است در ح.اند

 حقوقی در ایران با توجه به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین دارای گرایش عینی است.

 

 شهروندی-عدالت-نظم حقوقی-امنیت-:حقکليد واژه
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 مقدمه : 

نقش شایان و قابل توجهی داشته و داردوبازتاب آن در رفتار افراد آن جامعه نمود یافته و بیانگر "امنیت  "در هر جامعه ای

توجه قانونگذار آن به این موضوع می باشد. بررسی این امنیت آن هم از نوع حقوقی ،نشانه دقت و توجه مسوالن درسازمان ها 

که قانونگذار یک جامعه جهت برقراری امنیت وآسایش  ،اجرایی کنند .اینامنیت را در عملبتوانند و نهادهای قضایی است که 

مردم ،نهایت توجه ودقت راداشته وحتی برنامه های جدی وقابل اجرایی را در هنگام تدوین واجرای قانون ،داشته باشد،بسیار 

ازمانها ونهاد های قضایی آن کشور است.گاهی ،نشانه دقت وتوجه مسوالن آن جامعه در س حقوقی بررسی امنیت مهم است.

که یک  یک کشور آنقدر توانا وبابرنامه ،درهنگام وضع قوانین عمل میکند که درهنگام اجرای آن ،نیز مشکلی پیش نمی آید.این

متخصصین کشور بتواند برنامه ی بلند مدت معناداری رابرای مراجع قانونگذاری خود داشته باشد وکارگروه وکارشناسان فن و

ادرست وناقص،سریعا به رفع آن نمتبحری دائما به بررسی نواقص قوانین مصوبه بپردازند وقبل از اجرای یک قانون 

داشته ودر آن نه ابهامی ونه اجمالی ونه ا ربودن بپردازند؛بیانگر دقت قانونگذار آن کشور است.گاهی قانون تمام مشخصه کامل 

 ورضایت امنیت احساس جامعه ازافراد هریک که اینجریان قانون مشکل بوجود می آید.نقصی است ولی در اجرای آن توسط م

 می حمایت آنان وناموس ومال پشتیبان،ازجان بزرگترین عنوان به قانون حال درهمه که باشند داشته را موضوع ازاین

 ذهن به حقوقی را امنیت حقیقی گردند؛مفهوم می مند بهره قانون واقعی حمایت و ،افرادازکمک ای بروزهرواقعه کندودرهنگام

 ای جامعه چنین داشتن باشد،ولی ودور از واقعیات جامعه دیدگاه،آرمانی این است ممکن کند،گرچه می متبادر

نمایند.می توان امنیت را  استفاده اجرا وقابل ومجریان قانونی ما از تدابیرویژه ،اگرمسئوالن بود نخواهد و دورازانتظارنیست

الزم .یک جامعه ،یک بازتاب بیرونی است یک احساس درونی است ولی بازتاب آن توسط افراد "امنیت"اینگونه تعریف نمود:

است بیان داشت که امنیت حقوقی قضایی یکی از اقسام امنیت است وباید اذعان نمود که خود امنیت از شاخه های حقوق 

 امنیت حقوقی و ابعاد وگستردگی آن.امروزه .محاکم قضایی حضور بیابیم  درگاهی برای مطالبه یک حق،باید عمومی می باشد.

،بیشتر در جوامع غربی مورد توجه قرار گرفته وکشورهای اسالمی درحاشیه بوده اند یا اگردرزمانی دولت قدرتمند اسالمی هم 

.باتوجه به تحوالت بین الملل در عرصه بوده ،بامبانی فقهای شیعه اداره نمی شده وفقط ظاهرو پوسته ای ازاسالم راداشته است

آن ماننداصل والیت مطلقه فقیه ،رهبری به شکل امام وامت نظیرامنیت حقوقی وظهور انقالب اسالمی ومبانی نظری بدیع وبی 

رامی توان نام  واسالم،نگرش اخالق ومعنویت،جایگاه کرامت انسان دراسالم وقرآن ،عزت وحکمت اسالمی ،اقتدار مسلمانان

باتوجه به این رخدادعظیم در عرصه جهانی وبین الملل،باید امنیت ظهور واقعی در جامعه اسالمی می یافت و با ورود فقه .دبر

متاسفانه بامراجعه به به بدنه قوانین ایران،روح تازه ایی درپیکره سیستم قضایی، که مرکز تظلم خواهی مردم بود،دمیده شد. 

شد که دراین زمینه ،قوانین از سوی کسانی وضع شده اند که دارای تفکرات مادی گرایانه  متوجه خواهید،کلیه منابع قوانین 

باتمام گرایش هایی که اصول اسالمی کوچکترین جایی درمیان آن ندارد،وضع شده است،این امر خالء بزرگی را در مبانی 

جای قدرتمند شدن بدنه سیستم قضایی ولی بازهم به دالیل مختلف،به  تشیعه بصورت مدون باعث شده اس نظری حکومتی

کشورمان،شاهد ایجاد نواقص و مشکالت عدیده ای برای مردم گشته که یکی از دالیلش می تواند عدم بکارگیری صحیح 
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قوانین مدونه در زمان خودش ،عدم اطالع کافی و به هنگام کارکنان در بدنه سیستم قضایی ،عدم آموزش های  به هنگام آنان 

 (55 آیه نور،)شمارد می امامت طرح و صالحان خالفت و اهلل حاکمیت استقرار اهداف از یکی را "امنیت" قرآنبرد. و...را نام

امنیت در لغت از امن، استیمان، ایمان و ایمنی است که به مفهوم اطمینان، آرامش دربرابر خوف و ترس و نگرانی و ناآرامی 

زیادی به واقعیت  فقدان خوف تفسیر، تعریف و ترجمه نموده اند که تا حدوداست.به عبارت دیگر، امنیت را به اطمینان و 

نزدیک و شامل دو ُبعد ایجابی و سلبی در تعریف امنیت است. از یک سو اطمینان،آرامش فکری و روحی و از سوی دیگر فقدان 

امام علی)ع(وتاکید اسالم برشرایط بامراجعه به سیره وسنت خوف، دلهره و نگرانی، که موجب سلب آرامش واطمینان می گردند

عمق واهمیت این وظیفه خطیر است. امام مبین  قضات وکارگزاران قضایی وعدالت وعلم وحکمت وتجربه ورعایت دقیق ضوابط،

علی)ع(راه نجات اسالم وانسان رااصالح دستگاه عدالت وبنیانگذاری سیستم دادرسی می دانند والزمه تضمین امنیت قضایی 

امعه رارعایت سه اصل:انتخاب قاضی،شرایط قاضی،وظایف دولت دربرابر قاضی می دانند.در مقدمه قانون اساسی افراد درج

لزوم وجود قضات عادل وآشنا -1جمهوری اسالمی ایران،برای رسیدن به اهداف قوه قضائیه به دو موضوع مهم اشاره شده است:

.درکشوری مانند آلمان باتوجه به ساختار قضایی،واین که  اسالمدوری ازهر نوع رابطه ومناسبات ن-2به ضوابط دقیق دینی

وباتوجه به  "کاهش حجم مراجعات مردمی به محاکم"دراین کشور وسعی دراجرای مفهوم واقعی  "محاکم تخصصی"باوجود 

قوقدانان نوع حکومت دراین کشور بررسی شده است اصل امنیت حقوقی ارتباط تنگاتنگی بامفهوم امنیت دارد حتی برخی ح

امنیت حقوقی را یکی از ارکان امنیت درمفهوم کلی می دانند مانند فرانسوا لوشتر.درهرصورت این اصل مجموعه ای ازاصول 

فرعی را دربر می گیرد که غایت مشترک همه آنها ایجاد اعتماد به قانون ونظام قضایی ازسوی شهروندان است.این اصول فرعی 

صولی که به کیفیت اعمال حقوق مربوط هستندمانند اصل شفافیت،اصل قابلیت دسترسی به ا-1به دودسته تقسیم می شوند:

حقوق ،اصل کارایی،اصل قابلیت تاثیرگذاری .بعبارتی وجودواعمال این اصول موجب می شوند که حقوق مصرح درقانون 

دن حقوق برمی گردند.این اصول به ایجاد ازاصولی هستندکه به لزوم قابل پیش بینی بو-2باکیفیت باالتری مطالبه واجرا شوند. 

نظامی یاری میرسانند که درآن شهروندان بتوانند ازحقوق خویش آگاهی داشته وپیامدهای اجرایی آنها را نیز پیش بینی 

کنندمانند:اصا عطف بماسبق نشدن قوانین،اصل حمایت ازحقوق مکتسبه،اصل اطمینان قانونی واصل ثبات روابط قراردادی.از 

این اصول دربرگیرنده قواعدی هستند که برای حمایت ازحقوق عینی مطروحه درقوانین هستند گاهی متضمن  سویی

معیارهایی که باعث تضمین حقوق شخصی شهروندان است .در کشوری مانندآلمان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین  واصل 

یل حقوقی قواعد مربوط به اصل امنیت حقوقی)اصل شفافیت قوانین،ماهیتی دو گانه دارد.اما درنظام حقوقی کشورمان تحل

 عطف بماسبق نشدن قوانین(باید گرایش عینی داشته باشد.

در این مطالعه روش تحقیق ازنوع روش تحلیلی وتوصیفی است  و روش گردآوری  اطالعات ،کتابخانه ای با ،  روش پژوهش

 ابخانه ایی با منابع معتبر فقهی وحقوقی می باشد.ابزار فیش برداری می باشد.لکن روش گرد آوری اطالعات،روش کت

 :بحث 

 معنا همین در و باشدثابت می وصفی کاربرد در و ثبوت مصدری کاربرد در حق اصلی مفهوم. است حق جمع لغت در حقوق 

نظام های حقوقی ، مجموعه ای از قواعد ثابت حاکم بر روابط مردم نیستند ، بلکه این  ..رودمی بکار باطل برابر در که است

قواعد ، در یک چارچوب منسجم، پویا بوده و همواره گسترش می یابند . این قواعد با حکومت بر روابط مردم ، باید ثبات روابط 

ویش واقف بوده و بتوانند نتایج اقدامات حقوقی خود را شهروندان باید به حقوق خ بعبارتیحقوقی را به دنبال داشته باشند . 

پیش بینی نمایند . از این رو است که اصل امنیّت حقوقی به عنوان اصلی پویا که مانع از رکود نظام حقوقی می گردد ، مطرح 
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ایجاد امنیّت فاقد  می شود . تردیدی نیست که هدف حقوق در کنار تحقق عدالت ، ایجاد امنیّت است . در واقع ، حقوق بدون

اصل امنیّت حقوقی ، از اصول مسلّم حقوق عمومی است که همواره در تمامی نظام های .یکی از ارکان اساسی خویش بوده 

 شده است.دو تأسیس حقوقی مستقل ، ولی کاماًل درهم تنیده مورد بررسی قرار گرفته .حقوقی مورد استناد قرار می گیرد 

امنیّت حقوقی به مثابۀ بستر ، مقدمه و پیش زمینه ای کلی نه تنها برای « امنیّت قضایی » دیگریو « امنیّت حقوقی » یکی 

دی و نمادهای دموکراتیک فرض در نظر گرفته شده است ؛ امنیّت نامنیّت قضایی ، بلکه برای تمام جلوه های حقوق شهرو

را می توان مجموعه ای از تعاریف ،  "امنیّت حقوقی"حقوقی در این معنا با نظام حقوق محور ، همبستگی بسیار می یابد.

اهداف ، راه کارها و ابزارها دانست که براساس آن شهروندان و اشخاص حقوقی ، حقوق و آزادی ها و تکالیف فردی و اجتماعی 

مسیر زندگی  ملّی و بین المللی که واجد خصلت حقوقی باشند را شناسایی می کنند و در واقع ، با بصیرت و چراغ روشن در

 حقوقی و اعتباری خویش گام بر می دارند. 

بعد "شود. بحث امنیت در یک دسته بندی کلی به دو بخش عینی وروانی تقسیم می: تقسيم بندی امنيت ازمنظردینی

هدید ت هایی است که بالفعل، جان و مال انسان راها و ضررناظر بر حفاظت عملی انسان در برابر خطر تأمین امنیت "عینی

دهد. اصوال دفع خطرات از می آن، با احساس رهایی انسان ازترس وتردید از نظر روانی به او امنیت "بعد روانی"کند؛ اما می

های حزبی، قومی، مشروعیتش را فراتر از بلوک بندی ها است. قدرتی کهجان و مال مردم و برقراری امنیت برعهده دولت

آورد و با اتکا به قانون، قاطعانه از هرگونه جنگ و کالن ملی و کشوری به دست می در سطحجغرافیایی، نژادی و زبانی بلکه 

است. گاهی  کند. این همان بعد عینی امنیتهای دیگر جلو گیری میزورگویی افرادعلیه افراد، اقوام و گروهها علیه اقوام و گروه

حقوق شهروندی و سیاسی خویش،  نسبت به جان و مال واوقات ممکن است هیج جنگی متصور نباشد اما بازهم شهروندان 

 .احساس ناامنی کنند

این حقیقت را نمی توان انکار کرد که بیشتر قواعد اخالقی کنونی همچون لزم اقامه عدل وبرقراری : امنيّت قضایی در اسالم

اسالم نیز از این قاعده مستثنی نیست. مساوات که در عالم حقوق یا عنوان امنیّت قضایی وارد شده اند، ریشه در مذهب دارد. 

د، همه می توانند از حقّ خویش در برابر دادگاه دفاع کنند و باید با عدالت ارندر اسالم، همه مردم حقوقی مشترک و مساوی د

ر هرچه بیشتر نسبت به طرفین داوری شود؛هر چند یکی از ساده ترین افراد با فرد صاحب نفوذی از آنان در یک دعوی درگی

باشد. در جای جای قرآن کریم و سیره عملی پیامبر اکرم)ص( و ائمه معصومین)ع( به شکل مستقیم یا به طور تلویحی، به 

ابعاد گوناگون امنیّت قضایی اشاره شده است. به عنوان نمونه، در قرآن کریم آمده است که باید از سوء ظن به دیگران پرهیز 

آمده  "حجرات"ا دوری کنید زیرا بعضی آنها گناه محسوب می شوند. هم چنین، در سورهنمود:ای مؤمنان از بسیاری از گمانه

است:  ای مومنین اگر زشت کرداری خبری برای شما آورد، در آن باره تحقیق کیند که مبادا کسی بدون جهت آسیب رسانید 

مجرم کیفر معیّن شده، نباید بر او تحمیل کنند و بعداً پشیمان شوید. درباره مجازاتها هم تأکید شده که زیادتر از آنچه برای 

که خود ظلم است. حتی آموزه های اسالمی، تجسس در زندگی خصوصی و اسناد  و اموال شخصی افراد را برای کشف جرائم و 

 . گناهانی که ضرری متوجه حکومت یا حق الناس نمی کند، روا نمی دارد

منيّت حقوقی در ایرانا  

حقوقی ایران، مبتنی بر اسالم و آموزه های اسالمی بوده؛ به همین علّت، برای درک مفهوم امنیّت بخش عمده ای از نظام 

حقوقی در نظام حقوقی ایران، شایسته است به این مفهوم در آموزه های اسالمی نیز توجّه گردد؛ در آموزه های اسالمی مبتنی 

تنها در مورد جان و مال و عمل و حقوق و آزادی های مربوط به "بر قرآن و سنت؛ امنیت، مفهومی عامی را در بر می گیرد و 

درعرصه ی اندیشه ورزی در کشور ما، ایده ی حق .این موارد صادق نیست؛ بلکه شامل شخصیت و شرف و حیثیت نیز می باشد

امنیت  -2 امنیت سیاسی -1:  انواع امنيتبرخورداری از امنیت، نخستین بار پیش از جنبش مشروطیت مطرح گردید.

 .امنیت فردی -6امنیت اقتصادی-5امنیت فرهنگی -4امنیت اداری-3قضایی
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اصل امنیّت حقوقی، این قابلیت را دارد که، برای حفظ ثبات روابط حقوقی اجتماعی، در موارد ضروری، حقوق و آزادی های 

ودیت هایی وجود دارد و نوع این فردی را محدود نماید. در اعمال این اصل نیز، مانند سایر اصول حقوق عمومی، محد

متفاوت است؛ اما با توجّه به اهمیت و جایگاه این اصل در همه ی نظام  "ساختار هر نظام حقوقی"محدودیت ها نیز با توجّه به 

 های حقوقی، می توان این انتظار را داشت که محدودیت اعمال آن، مانند آزادی ها و حقوق بنیادین، استثنایی تلقی شود. به

عبارت دیگر،اصل بر تثبیت وضعیت حقوقی شهروندان است و نهادهایِ ملزم به رعایت این اصل، بایستی در محدود نمودن آن 

است. در بیشتر موارد، رعایت  "منافع عمومی".نخستین و مهم ترین این محدودیت ها، حقوقی داشته باشند توجیح قابل قبول

اصل امنیّت حقوقی، منافع عمومی را نیز تضمین می کند؛ چرا که حفظ وضعیت حقوقی شهروندان ثبات اجتماعی را نیز در 

پی خواهد داشت. ولی، باید توجّه داشت، هنگامی که اصل امنیّت حقوقی به عنوان اصلی عینی در نظر گرفته می شود، منافع 

است با ثبات وضعیت حقوقی برخی از شهروندان تعارض یابد.در چنین حالتی در بیشتر نظام های حقوقی  اجتماعی ممکن

پیشرفته، صاحب نظران نقضِ امنیّت حقوقی را استثنا تلقی کرده و این نقض را در همان محدوده ی خاص تفسیر می نمایند. 

را به خطر افکند. به عنوانِ مثال،  "شهروندان"امنیّت حقوقی  بی گمان، نباید ترجیح منافع عمومی تا بدانجا گسترش یابد که

در سوییس در اعمال همین استثنا نیز، اصل تناسب در نظر گرفته می شود؛ بدین معنا که باید بین مافع عمومی و نقض 

حمیل می شود، امنیّت حقوقی تناسب وجود داشته باشد.محدودیت دیگری که در نظام حقوقی آلمان بر اصل امنیّت حقوقی ت

است. در واقع، حقوق آلمان، اصل امنیّت حقوقی و انصاف ماهوی را جلوه های گوناگون دولت حقوقی به شمار می  "انصاف"

آورد. با توجّه به اهمیت بسیار دولت حقوقی و مرکزیت آن در نظام حقوقی آلمان، این تلقی، طبیعی می نماید. در عین حال، 

دو اصل با همدیگر معارضه پیدا می کنند؛ بدین معنا که تحقق انصاف بدون وجود امنیّت حقوقی  گاهی رعایتِ هم زمانِ این

غیرممکن است. اما گاهی این اصل تهدیدی برای انصاف به شمار می رود؛ چه، مجبور هستیم به منظور حفظ ثبات حقوقی، 

د تعارض مذکور است. در واقع، ساختار حقوقی باید به انصاف را به کناری نهیم. در اینجا، وظیفه ی حقوقدان جلوگیری از ایجا

گونه ای طراحی شود که ضمن حفظ اسباب و نتایج هر دو اصل، نوعی تناسب بین آنها ایجاد گردد؛ از همین رو، دیوان قانون 

ن نتیجه گرفت اساسی آلمان، قانونگذار را ملزم نموده است که در هر قانون، اصل مرجّح را مشخص نماید.در مجموع، می توا

که تمام محدودیت های وارده بر اصل امنیّت حقوقی باید با اهمیت این اصل تناسب داشته باشند؛ این تناسب در مورد منافع 

عمومی مهم تر جلوه می نماید؛ منافع عمومی هم باید به گونه ای باشد که محدودیت این اصل مهم را توجیح کند. بی تردید، 

 ی قانونگذار و نهاد مسئول صیانت از قانون اساسی، وظیفه ای بس خطیر به شمار می رود. .تشخیص این امر مهم برا

 مفاد و جنبه های گوناگون اصل امنيّت حقوقی

با کمی دقت و تأمل، چنین به نظر می رسد که بین امنیّت وامنیّت حقوقی ارتباط اندکی وجود دارد. در واقع، برخی از مفاهیم 

که زیر مجموعه ی اصل امنیّت حقوقی هستند، با امنیّت ارتباطی برقرار نمی کنند. پس باید با نظر  و اصول مورد نظر ما،

حقوق بشر  11اعالمیه حقوق بشر و شهروند)ماده  11کسانی همراه بود که مبنای موضوعه ی اصل امنیّت حقوقی را در ماده 

از حقوق تضمین نشده و تفکیک مشخص قوا وجود نداشته  هر جامعه ای که در آن حمایت"و شهروند فرانسه مقرّر می دارد:

.( می یابند. در واقع، این ماده در حقوق فرانسه مبنایی برای دولت حقوقی و امنیّت "باشد، به هیچ وجه قانون اساسی ندارد

ط با امنیّت حقوقی اصول مرتب.حقوقی به شمار می رود؛ چرا که، این مفاهیم به گونه ای ضمنی در این ماده شناسایی شده اند

. مقصود از امنیّت حقوقی اشخاص؛ استامنیّت حقوقی اشخاص و امنیّت حقوقی حقوق  ،را در دو قالب می توان تقسیم نمود
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اصولی هستند که امنیّت حقوقی شهروندان را در مقابل قدرت حکومتی حفظ و پاسداری می کند. حمایت از آزادی های فردی 

 نین، ار جمله ی این اصول به شمار می روند. و اصل عدم عطف بماسبق قوا

 اصل اعتماد مشروع -

اصل اعتماد مشروع، از این جهت با اصل امنیّت حقوقی ارتباط می یابد که به شهروندان اجازه می دهد تا نتایج اقدامات 

وجود قابلیت پیش بینی  خویش را از نظر حقوقی پیش بینی نمایند. در واقع، می توان گفت که به موجبِ این اصل، در اثر

نتایج حقوقی، نوعی اعتماد نسبت به نظام حقوقی در شهروندان ایجاد می شود یا به بیان دیگر، این اصل تعبیری ویژه برای 

اصل قابلیت پیش بینی است که از لوازم اصل امنیت حقوقی به شمار می رود.باید توجّه داشت که قانونی بودن یک وضعیت 

م حقوقی، آن نظام را موظّف می سازد که این وضعیت را تضمین نموده و اطالعات مربوط بدان را در اختیار حقوقی از نظر نظا

شهروندان قرار دهد. وجود این اصل و اجرای آن توسط مقامات عمومی، سبب می شود که شهروندان انسجام و استمرار این 

توسط شهروندان، و به ویژه اشخاص حقوقی مشمول حقوق خصوصی،  فرآیند را توسط این مقامات ارزیابی نمایند. این  ارزیابی

منجر به پاسخ به این پرسش خواهد شد که آیا اقدامات مقامامت عمومی بر مبنای مشخص و با ثباتی استوار است یا بر اثر 

زیابی عملکرد عارض شدن شرایط اقتصادی و سیاسی تغییر یافته و دگرگون می شوند؟این مسئله، نقش بسیار مهمی در ار

عامالن قوه ی قضاییه دارد؛ چرا که، تأثیر بسیار مستقیمی در گردش سرمایه، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، به ویژه 

فرار سرمایه دارد. متأسفانه در این زمینه، کشور ما به هیچ عنوان کارنامه ی قابل قبولی از خود ارائه نداده است . نگاهی به 

باب رجوع به قوه قضاییه، نیز آمار فرار سرمایه و فقدان سرمایه گذاری خارجی، خالء بزرگی را به تصویر می نظریات مردم و ار

کشد. تصویب حجم عظیمی از قوانین، فقدان نظام اطالع رسانی صحیح به شهروندان، عملکرد غیر قانونی مجریان قانون و 

در مورد  1331)برای مثال می توان به تفسیر و اعمال قانونی سال سرانجام تفاسیر بسیار دور قانونگذار از قوانین موضوعه

مطبوعات و دست اندرکاران آنها اشاره داشت( مسائلی هستند که میزان عدم اعتماد را افزایش می دهند.حال، باید دید که 

به صراحت ارزش مبتنی بر  دیگر نظام های حقوقی در این زمینه در چه جایگاهی قرار دارند؟ در فرانسه شورای قانون اساسی،

قانون اساسی این اصل را انکار نموده است. برخی از نویسندگان فرانسوی اصل پیش گفته را اصلی شخصی و مربوط به اشخاص 

قملداد نموده اند؛ زیرا این اصل چارچوب فعالیت حقوقی اشخاص را مشخص می کند. گروهی دیگر نیز این اصل را نتیجه ی 

ولی، این برداشت صحیح به نظر نمی رسد، زیرا با اینکه .در مورد حقوق مربوط به شهروندان می دانند اصل امنیّت حقوقی

شهروندان در نتیجه ی این اصل، به حقوق و تکالیف خویش واقف می شوند، امّا کارکرد برجسته ی اصل اعتماد مشروع، ایجاد 

نیز، برای نخستین بار، دادگاه اداری استراسبورگ این اصل را به چارچوب حقوقی عینی برای آنها است. در حقوق اداری فرانسه 

عنوان اصل عمومی حقوق قلمداد نموده و تخطّی از رعایت این اصل را، در کنار شفافیت و قابلیت پیش بینی در اعمال اداره، از 

یر از موارد اعمال حقوق اروپایی، موجبات مسئولیت اداره دانست. در مقابل، شورای دولتی آشکارا از شناسایی این اصل، به غ

به عکس، در آلمان اصل امنیّت حقوقی به گونه ای جالب توجّه با اصل اعتماد مشروع پیوند خورده است؛ .طفره رفته است

اساسی آلمان پیش از هرچیز، اصل امنیّت حقوقی را ضامن اعتماد مشروع شهروندان تلقی کرده است. چنین  ندیوان قانو

برداشتی، اعتماد مشروع را به عنوان یکی از اجزای اصل امنیّت حقوقی آشکار می سازد. بدین ترتیب در نظام حقوقی آلمان، 

لوه می نماید و تمامی روابط شهروندان و قوای عمومی را تحت مردم ساالری ج اصل اعتماد مشروع به صورت مبنای اخالقی

شعاع خود قرار می دهد. اما موضوع جالب دیگر، این است که، در این نظام شفافیت نظام قضایی و دقت قوانین از حیث بیان 

در واقع، این  .دحقوق و تکالیف شهروندان از اعتماد مشروع تفکیک شده و دارای مبان دیگری غیر از این اصل می باشن
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مفاهیم، هدف امنیّت حقوقی را تبیین می کنند و اعتماد مشروع به تأمین منافع افراد اختصاص یافته است.این تلقی، موجب 

باشد و اصل اعتماد مشروع به روابط  این گردیده که اصل امنیّت حقوقی پیش از هرچیز اصلی مربوط به امنیّت نظام قضایی

صاص یابد که در این صورت، دارای ماهیت شخصی خواهد بود. همین امر، ارتباط قاعده مند دو تخخصوصی بین شهرواندان ا

که شاید متأثر از وضعیت  -از دید نگارندگان، همان گونه که در نقد نظر حقوقدانان فرانسوی .اصل را بسیار دشوار می سازد

معیارهای عینی و شخصی آنها صحیح به نظر نمی  نیز گفته شد، تفکیک دو اصل و -حاکم بر نظام حقوقی آلمان هستند

به کارگیری اصل اعتماد مشروع که دارای جنبه ی عینی نیرومندی هم هست، در مجموعه ای منسجم به عنوان امنیّت .رسد

تلقی فوق، در نظام حقوقی سوییس به خوبی تجلّی یافته  .حقوقی واجد بهره وری فزونتری نسبت به شخصی نمودن آن است

؛ چرا که به عنوان یکی ازشرایط اعمال اصل اعتماد مشروع در این کشور، مقامات عمومی باید اطالعات قضایی را در هر دو است

مورد، چه به گونه ای عینی و چه برای شخص خاص، به صورت شفاف اعالم نمایند.در نظام حقوقی ایتالیا، حمایت از اعتماد 

این مفهوم نیزا از حقوق رم اقتباس گردیده است.این اصل در مورد روابط حکومت  ریشه دارد که  در مفهوم حسنِ نیت مشروع

شوندگان و حکومت کنندگان و نیز در روابط حقوقی بین طرفین در حقوق خصوصی اعمال می شود. اکنون در ایتالیا این اصل 

نون اساسی در روابط شهروندان و ادارات به صورتی عینی )مفهومی گسترده از اصلِ حسن نیّت( و به عنوان اصلی واجد ارزش قا

عمومی به کارگرفته می شود. امروزه با اینکه هیچ مقرّره ای در حقوق موضوعه به صراحت به این اصل اشارده ندارد، این اصل 

یز آموزه به صورت یکی از مبانی نظم حقوقی در ایتالیا انگاشته می شود.متأسفانه، در کشور ما، قانونگذار و مراجع قضایی و ن

های حقوقی به این اصل مهم اعتنایی نداشته و اثری از آن در ادبیات حقوقی دیده نمی شود. اهمیت ورود این مفهوم به 

ادبیات حقوقی کشورمان در این خواهد بود که افزون بر معیارهای عینی برای امنیّت حقوقی شهروندان، معیارهای شخصی به 

ر دارند نیز به انها افزوده خواهد شد و این امر بر کیفیت قوانین تأثیری بسزا خواهد معنای آنچه آنان از قوانین انتظا

نهاد.درضمن، بدین امر نیز باید اشاره داشت که تحقّق اعتماد مشروع تنها برای بخشی از جامعه یا روابط ناظر بر موضوعات 

سرمایه گذاری های خارجی اشاره کرد. بی گمان،  خاص، کفایت نمی کند. برای مثال می توان به موارد مربوط به حمایت از

اکنون حمایت از فعالیت های اقتصادی به یکی از بنیان های تمام نظام های حقوقی تبدیل شده است و حمایت از این سرمایه 

رف وجود گذاری ها امری خطیر و حیاتی برای کشورمان به شمار می رود. ولی در مورد بحث ما، یعنی ایجاد اعتماد مشروع، صِ

این گونه حمایت ها کافی نیست، چرا که، اعتماد به قوانین و نظام قضایی یا اداری مختصّ بیگانگان نیست و باید تالش نمود تا 

  این اصل در تمامی فعالیت های اجتماعی و نسبت به همه ی شهروندان گسترش یابد.

 رانی جمهوری اسالمی ایستبيين جایگاه امنيّت حقوقی در قانون اسا

ی جمهوری اسالمی ایران، امنیّت انسانی را مفهومی گسترده تضمین نموده سقانون اسا 22می توان چنین ادعا کرد که اصل 

حریم  22است. این اصل، حوزه های گوناگون برخورداری از حقوق و آزادی های بنیادین را در بر می گیرد. در اصل

حقوق( و امنیّت شخصی)امنیّت جسمانی، مالی و معنوی( در کنار  خصوصی)شامل مسکن و شغل(، امنیّت حقوقی) تضمین

، مصادیق گوناگون امنیّت در قالب زیر مجموعه 22یکدیگر از سوی قوی مؤسّس تضمین گردیده است. بدین ترتیب، در اصل 

حوزه های ذیل را  22های امنیّت انسانی گرد هم آمده اند. با توجّه به قلمروی گسترده ی امنیّت انسانی، در چارچوب اصل 

 حریم خصوصی2. امنيّت شخصی-1می توان برشمرد:
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 امنيّت حقوقی در مفهوم موّسع:-

اساسی جمهوری اسالمی ایران به صراحت تضمین شده است، اما  ناصل سوم قانو 11گرچه امنیّت حقوقی شهروندان در بند 

می توان مبنای مکمل دقیق تری را نیز برای آن  22مذکور در اصل  "حقوق"به نظر می رسد که با تفسیر موسع واژه ی 

حقوقی قرار می  یافت. از این روی، این تفسیر موسّع امکان استنتاج حقوق گوناگون شهروندان در دادرسی که در قالب امنیّت

مورد تأکید قرار گرفته اند هرچند حق دادخواهی  35و  31گیرند را فراهم می آورد. این حقوق به گونه ای تفصیلی دراصول 

که متضمن برخورداری از دادرسی منصفانه است نیازمند تفصیل فزونتر در قوانین عادی است. به عالوه،  31مذکور در اصل 

( تضمیناتی برای حفظ امنیّت حقوقی شهروندان به شمار 33( و برائت )اصل 31و مجازات ها)اصل اصول قانونی بودن جرائم 

ارائه کرده است  "امنیّت انسانی"قالب بسیار وسیعی رار با عنوان 22با توجّه به مراتب فوق مشاهده می شود که اصل  می روند.

شده اند. این، در حالی است که در بسیاری از کشورهای که در نظمی منطقی در اصول بعدی جنبه های گوناگون آن مقرّر 

پیشرفته مانند فرانسه، مفهوم مضّیقی از امنیّت انسانی لحاظ شده و تنها امنیّت شخصی و آن هم جنبه ی جسمانی آن؛ یعنی 

مقدمه قانون اساسی "منع بازداشت خودسرانه مورد تأکید قرارگرفته است. البته، در برخی از منابع قانون اساسی فرانسه مانند

اما  .به امنیّت ماهوی اشاره شده است که به معنای تضمین در برابر تمامی خطرهای مهم برای وجود انسان است 1411سال 

باید توجه داشت که مفهومی که برای این نوع امنیّت به کارگرفته شده با مفهوم امنیّت شخصی دارای تفاوت اساسی است و 

ی شود که ورود آنها به حوزه ی امنیّت انسانی به آشفتگی ماهوی آن می انجامد. در نتیجه، به نظر می اموری نیز مشمول آن م

و  22بنابراین، شمول اصل ..را مراد کند "امنیّت انسانی"رسد که قوه مؤسّس فرانسوی قصد آن داشته که مفهومی معادل 

م مقایسه بسیار پیشرفته و جامع تر از بسیاری از قوانین اساسی اساسی جمهوری اسالمی ایران، در مقا نامنیّت انسانی در قانو

سایر کشورهاست. در کنار این اصل، قواعد شرعی نیز که در کنار نظم حقوقی وجود دارند به مثابۀ تضمینی مضاعف برای 

تضمین امنیّت انسانی هستند امنیّت انسانی به شمار می روند. البته باید توجّه داشت که قواعد شرعی تنها مؤّید تعهد منفی به 

و تعهد مثبت دولت در تثبیت امنیّت انسانی به هنجارهای نظم حقوقی مربوط می شود. افزون بر مورد فوق، باید یادآوری نمود 

که امنیّت انسانی در قوانین عادی نیز باید به فراخور موضوع، مورد حمایت قرارگیرد. به دیگر سخن، زمانی امنیّت انسانی از 

تبار کافی برخوردار خواهد بود که گسیختگی بین قانون اساسی وقوانین عادی وجود نداشته باشد. در نظام حقوقی جمهوری اع

حقوق و آزادی های "در رابطه با امنیّت شغلی کارگر و قانون 1314اسالمی ایران، این روند به ویژه در قانون کار مصوّب سال 

یابد. در مقابل، به نظر می رسد که در برخی دیگر از قوانین موضوعه، چنین جنبه نمود می  1313مصوّب  "مشروع شهروندی

هایی از امنیّت انسانی کم رنگ هستند.برای هماهنگی تضمین امنیّت انسانی درسلسله مراتب قوانین جمهوری اسالمی ایران، 

قانون اساسی  22ت انسانی، اصل سرلوحه ی شاخص های امنیّ.ابتدا باید شاخص های امنیّت انسانی باز شناخته شوند

جمهوری اسالمی ایران است که معیارهای ارائه شده در آن، باید در قوانین عادی و مقررات اجرایی اعمال شوند و در واقع 

جنبه ی اجرایی به خود گیرند.اصل دیگر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که اصل امنیّت حقوقی در معنای عام به 

است .این بند، یکی از وظایف دولت جمهوری اسالمی ایران را تأمین حقوق همه  13اصل  11قید شده، بند صراحت در آن 

جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیّت حقوقی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می داند.بدین ترتیب، بر 

موضوعه برای این اصل مهم وجود دارد، ولی متأسفانه مراجع  خالف بسیاری از کشورها، در نظام حقوقی ایران مبنای

در مجموع، با .قانونگذاری و صیانت از قانون اساسی کشورمان، تاکنون توجّه کافی به گسترش مفاد آن از خود نشان نداشته اند

تأمین آزادی های  که در مورد 3تحلیل اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند حقوقی مهم آن، یعنی بند 
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مبانی موضوعه ی  11سیاسی و اجتماعی در حدود قانون است، می توان به این نتیجه دست یافت که، این بند به همراه بند 

 ق دولت حقوقی را فراهم می آورندالزم برای تحقّ

 نظارت با اسالمی شورای مجلس -2رهبری  معظم مقام-1: از عبارتند ایران اسالمی جمهوری در قانونگذاری مجاری

 -6فرهنگی انقالب عالی شواری -5 اساسی قانون 55 اصل کمیسیون - 1نظام مصلحت تشخیص مجمع -3نگهبان شورای

   رهبری خبرگان مجلس -7ملی امنیت عالی شورای

 رفع و دعاوی فصل و حل ، شکایات ، تعدیات ، تظلمات مورد در حکم صدور و رسیدگی وظیفه:ایران قضایی ساختار

 اقدامات و مجرم تعقیب و جرم کشف و قوانین اجرای حسن بر نظارت و عدالت گسترش و عامه حقوق احیاء ها، خصومت

 به خاصی تشکیالت و ارکان دارای خود که است قضائیه قوه مستقل نهاد عهدۀ به مجرمین اصالح و جرم وقوع از پیشگیرانه

 مدت برای اول طراز فقیهان بین از رهبری مقام توسط قضائیه قوه رئیس ، اساسی قانون 153 اصل اساس بر: است ذیل شرح

 نصب و عزل جمله از وسیعی اختیارات اساسی قانون 151 اصل. است بالمانع نیز وی مجدد انتصاب و میگردد انتخاب سال 5

 به را.... و قضایی لوایح تهیه ، دادگستری در الزم تشکیالت ایجاد ، ها نامه آیین تصویب و ها دادگستری و محاکم روسای

 ثبت سازمان ، دادگستری وزارت از مرکب بلکه نیست محاکم به منحصر خود قضائیه قوه سیستم.است داده قضائیه قوه رییس

 ، دادگستری وزیر. باشد دیگرمی سازمان چند و کشور کل بازرسی سازمان ، قانونی پزشکی سازمان کشور، امالک و اسناد

 ارتباط ایجاد وظیفه و منصوب وزارت ،به مجلس اعتماد رأی اخذ صورت ر د و پیشنهاد مجریه قوه به قضائیه قوه رئیس توسط

 . دارد را دیگر قوه دو و قضائیه قوه بین

 و اداری عدالت دیوان و کشور عالی دیوان – ج قضائیه قوه رئیس – ب رهبری مقام – :الفقضائيه قوه در مراتب سلسله

  قضایی مراجع سایر - هـ، اختالف حل شوراهای و دادگاهها و دادسراها – د، دادگستری وزارت تابعه سازمانهای

 اصول حاکم بر قوانين مدنی

چنانچه بخواهیم اصل امنیّت حقوقی را به گونه ای ساده تعریف کنیم، باید توجه داشته باشیم که این اصل و  : اصل بنيادین-

برخوردارند. به هر روی، این اصل مجموعه ای از اصول فرعی را در بر می گیرد که غایت از ارتباط تنگاتنگی  "امنیّت"مفهوم 

مشترک همه ی آنها ایجاد اعتماد به قانون و نظام قضایی از سوی شهروندان است. نتیجه ی اعمال همه این اصول فرعی، 

گی خاطر و احساس امنیّت از لحاظ موجب می گردد شهروندان از چارچوب روابط حقوقی خویش مطّلع بوده و نوعی آسود

در مجموع، این اصول را می توان به دو دسته تقسیم نمود:دستۀ نخست، اصولی هستند . حفظ اموال و حقوق خود بدست آورند

که به کیفیت اعمال حقوق مربوط می شوند. به بیان دیگر، وجود و اعمال این اصول باعث میگردد که حقوق مصرّح در قانون با 

باالتری مطالبه و اجرا شوند. این اصول، عبارتند از : اصلِ شفافیّت، اصلِ قابلیّتِ دسترسی به حقوق، اصل کارآیی و نیز  کیفیت

اصل قابلیّتِ تأثیر گذاری.دسته دیگر از اصول، اصولی هستند که به لزوم قابل پیش بینی بودن حقوق باز می گردد. این اصول، 

که در آن شهروندان بتوانند از حقوق خویش آگاهی داشته و تبعات اجرای آنها را نیز پیش  به ایجاد نظامی یاری می رسانند

بین نمایند. اصل عطف بما سبق نشدن قوانین، اصل حمایت از حقوق مکتسبه، اصل اطمینان قانون و سرانجام اصل ثبات 

اظ بررسی ریشه های تاریخی، اصل امنیّت روابط قراردادی از جمله ی اصول مطروحه در این ردیف به شمار می روند.به لح

حقوقی از پیشینه ای دیرینه برخوردار است. در واقع، این اصل بدیهی، از همان ابتدا پذیرفته شده بود که قاضی در دلیل یا 

و به  علت حکم قضایی باید به قوانینی استناد کند که پیش از این استناد وجود داشته باشد. بنابراین، منطق امنیّت حقوقی
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ویژه قابل پیش بینی بودن حقوق از ابتدا در حقوق رومی پیش بینی شده بود.درعین حال، فقه اسالمی به عنوان ریشه ی 

حقوق موضوعه ی ما در موارد بسیاری به مصادیف این اصل اشاره دارد ولی اصل امنیّت حقوقی با این عنوان و به صورت 

بررسی و کنکاش قرار نگرفته است. با این حال برخی از فقها و اندیشمندان معاصر  برآیندِ تمامی اصول جزیی تر، درفقه مورد

با توجّه به اهمیت موضوع، در پی تبیین ماهوی و حتی شرعی آن برآمده اند.بنابراین در تحلیل تاریخی، ریشه های اصل امنیّت 

در شکل گیری و تحقّقِ اصل امنیّت حقوقی مورد  حقوقی را در حقوق رومی می یابیم. در این حقوق، می توان دو اصل فرعی را

شناسایی قرار داد. نخست؛ اطمینان، در این معنا همواره باید معلوم باشد که چه رفتاری موضوع حقوق قرار می گیرد. از این 

. در واقع، قانون منظر، قانون نباید مبهم بوده یا منطق آن به گونه ای باشد که بتوان آن را، در مفهومی گسترده، تفسیر نمود

نباید به صورتی تدوین گردد که حقوق مکتسبه ی افراد را خدشه دار نماید. دوم؛ امنیت، که به معنای احترام عینی به 

هنجارها، رویّه های قضایی و قراردادها است.در تمامی دوران قرون وسطا، مفاد این اصل پذیرفته شده بود و در عصر نوزایی نیز 

، این مفهوم در 11و به خصوص قرن  13دینی، به گونه ای گسترده مورد استفاده قرار گرفت. در قرن با حفظ ریشه های 

آلمان به گسترش نظری فراوانی دست یافت. این گسترش به ویژه، مرهون حقوقدان آلمانی فون موهل است که در آثار خویش 

نماید. حکومت قانون که توسط حقوقدانان آلمانی تبلور تالش نمود بین این مفهوم و حکومت قانون، ارتباط مستقیم برقرار 

یافت، در تعریفی کّلی، متضمّن نظارت بر قدرت دولت، احترام دولت به قوانین و حمایت قضایی از حقوق و آزادی های فردی 

که یکی از  بود. بی تردید، ارتباط عمیقی بین اصل امنیّت حقوقی که ضامن وضعیت حقوقی شهروندان است با حکومت قانون

  .مبانی آن حفظ حقوق و آزادی های فردی آنها است، برقرار می باشد
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با در نظر گرفتن شِمای تاریخی که در فوق ذکر شد، می توان چنین نتیجه گرفت که در  سرشت دوگانه ی عينی و شخصی

واعدی است که ضامن ثبات حقوق رومی و پیرو آن حقوق آلمان و فرانسه، اصل امنیّت حقوقی در برگیرنده ی مجموعه ق

وضعیت حقوقی شهروندان تلقی می شوند. اما، نه در حقوق فرانسه و حقوق آلمان و نه در حقوق اروپایی در مفهوم کلی، این 

قواعد مربوط به آثار زمانی اعمال حاکمیت) از جمله قانونگذاری( را در یک قالب واحد و با روشی نظام مند، گردآوری ننموده 

فانه این مشکل در کشور ما نیز مشهود و آشکار است. ما در قوانین گوناگون و در رأس آنها قانون اسای، قواعد بسیاری اند. متأس

را در زمینه ی فوق می توانیم شناسایی نماییم، ولی، هنوز این قواعد در مجموعه ای منسجم به عنوان امنِیّت حقوقی گنجانده 

، از سویی این اصل دربرگیرنده ی قواعدی است که به مثابۀ معیارهایی جهت حمایت از نشده اند.برای توضیح بیشتر باید گفت

حقوق عینی مطروحه در قوانین هستند، و از سوی دیگر، در برگیرنده ی قواعدی نیز می باشد. که متضمن معیارهایی به 

واند به طور هم زمان، منبع حقوق منظور تضمین حقوق شخصی شهروندان است. بنابراین در یک تحلیل کلی، این اصل می ت

عینی و حقوق شخصی باشد.البته تفکیک جنبه های عینی و شخصی، در نظام های حقوقی گوناگون چندان هم آسان نیست. 

به عنوان مثال، در حقوق آلمان اصل عطف بماسبق نشدن و نیز اصل شفافیت قوانین، ماهیتی دوگانه دارند. نتیجه ی این 

کثریت قواعد مربوط به حقوق عمومی، این است که قاضی اداری باید شرایط خاص دادخواه را در نظر بگیرد. ماهیت دوگانه ی ا

این موضوع در بسیاری از کشورهای اروپایی به چشم می خورد. ولی در عین حال، باید توجّه داشت که قواعد کلی باید به 

شرایط خاص هر مورد پیدا نشود. البته، نمی توان منکر این مهم قدری به عینیت نزدیک باشند تا مجالی برای در نظر گرفتن 

بود که در هر حال، قاضی وظیفه دارد تا قاعده ی کلی را با شرایط خاص هر دعوا تطبیق دهد و هیچ قاعده ی حقوقی، نمی 

زان این وابستگی به شرایط تواند به آن اندازه عینیت یابد تا قاضی از این وظیفه ی خویش فارغ گردد، ولی قانونگذار باید می

خاص هر دعوا را کاهش دهد.بنابراین، چنین می توان اظهار نظر کرد که در نظام حقوقی کشورمان، تحلیل حقوقی قواعد 

مربوط به اصل امنیّت حقوقی باید گرایش عینی داشته باشد. این گرایش می تواند در آموزه های حقوقی و نیز در رویّه ی 

در این گرایش، باید از میزان اتّکایِ این قواعد)برای مثال اصل عطف بماسبق نشدن قوانین( بر شرایط هر  قضایی تقویت گردد؛

 . مورد به میزان قابل توجّهی کاست

 "امنیت قضایی "دیدگاههایی وجود دارد .بررسی مفهوم "امنیت قضایی"در خصوص : مبانی نظری امنيّت قضایی-

هرحکومت دارای سه قدرت است ومقنن خردمند باید حدود هریک ازاین سه قدرت راباز ارسطودرکتاب سیاست بیان میدارد:

شناسد.اختالف درشیوه تنظیم این قدرتها ست که مایه اختالف در سازمان حکومتی می شود.اولین این سه قدرت،هیاتی است 

حدود وصالحیت وشیوه انتخابات آنان که کارش بحث ومشورت درباره مصالح عام است.دومین آنها به فرمانروایان ومشخصات و

مربوط می شود وسومین قدرت،کارهای دادرسی را دربر می گیرد.همچنین هوفلد که روابط حقوقی را به چهار دسته تقسیم 

می کند که به دلیل اهمیت این تقسیم بندی در ادامه مطالب به خواهیم پرداخت.در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی 

لزوم وجود قضات عادل وآشنا به ضوابط دقیق -1سیدن به اهداف قوه قضائیه به دو موضوع مهم اشاره شده است:ایران،برای ر

 قانون اساسی اهداف ووظایف این قوه را بیان میدارد. 154تا 151و 11دوری ازهر نوع رابطه ومناسبات ناسالم .اصول-2دینی.

مقصود از امنیّت قضایی به طورخاص، آن امنیّت خاطر و اطمینانی است که هم در مرحله نظر و هم : مفهوم امنيّت قضایی -

در مرحله عمل، هر شخص حقیقی و حقوقی را آسوده خاطر می سازد که بدون دلیل و خودسرانه تحت تعقیب قضایی و 

یا به عنوان مدّعی عَلیه یا مُشتَکی عَنه یا شخص  انتظامی قرار نخواهد گرفت و چنانچه، به هر دلیلی در مقام مّدعی یا شاکی و

ثالث و شاهد و ذینفع در روند اقسام دادرسی ها یا فرآیند تصمیم گیری های ترافعی)طرفینی( وارد شود، ساز و کارهایی وجود 

خلوت، امنیّت دارد که در راستای تضمین بی طرفی  و عدالت عمل کرده و ابعاد مختلف اشخاص مانند جان، حیثیت، آزادی، 

ذهنی و روانی، مال، شغل و مسکن آنها را حامی و سرپناه می شود تا به ناحق مورد تعرّض و تجاوز قرار نگیرند.مطابق این 

تعریف، مفهوم امنیّت قضایی عالوه بر ابعاد نظری، واجد ابعاد عملی نیز هست تا به شعار مبدّل نگردد. هم چنین، دامنه ی 

ضایی بسیار گسترده بوده و کلیّه اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز همه اشخاص ذینفع و ذیربط در اشخاص مشمول امنیّت ق

روند دادرسی و تصمیمات طرفینی را در بر می گیرد و نه فقط در جریان محاکمات قضایی، که در دادرسی های انتظامی و 

ود نیز، قابل بررسی دانسته شده است. در اداری و به طور کلی در جریان تصمیماتی که به صورت یکجانبه حاصل نمی ش
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نهایت، به گسترش و توسعه ابعادی که در سایه سار این درخت ارزشمند قرار می گیرند، پرداخته شده و مواردی مثل خلوت و 

 امنیّت ذهنی انسانها در این دایره وارد شده است.

دسته طبقه بندی می کند و معتقد است که تنها، در  هوفلد روابط حقوقی را به چهار: امنيتِ قضایی در طبقه بندی هوفلد

حق در مقابل تکلیف، به عنوان - 1.یکی از این انواع است که حق در مقابل تکلیف قرار می گیرد و با آن مالزمه پیدا می کند

حق؛ به  -3خویش؛حق؛ به معنای آزادی و اختیاز از قبیل حق تفرّج فرد در باغ یا ویالی شخصی  -مثال رابطه دائن و مدیون؛

معنای قدرت و توانایی در انجام امری؛ مانند حق بر وصیت یا حق صاحب دعوی برای اقامه دعوی که استناد به این حق برای 

حق در -1دیگری تکلیفی به بار نمی آورد، بلکه صرفاً شخص یا اشخاصی را در موضع انفعالی و شناسایی محض قرار می دهد.

مثل حقِّ حضانت طفل برای والدین که به نظر هوفلد تکلیفی بر دیگران تحمیل نمی کند؛ بلکه معنای مصونیت و انحصار؛ 

به نظر نمی رسد تاکنون در اثر تألیفی و یا ترجمه ای، حقّ امنیّت در یکی از طبقات .دست دیگران را از آن کوتاه می کند

کرد که قرار دادن این حقِّ بنیادین در هر یک از رسته  دسته بندی هوفلدی جای گرفته باشد، اما به طور قطع می توان اعالم

ها به جز رسته نخست، کاری تأسف بار و خطرناک است.اساساً برخی از حقوقدانان به طبقه بندی هوفلد انتقاد وارد می کنند و 

ی در بادی امر، مکلّف و به اعتقاد آنهاف همه اقسام حقوق در برابر تکلیف یا تکالیفی قرار می گیرند. در خصوص امنیّت قضای

متعهد در برابر این حق ها، حکومت است. افزون بر تکلیف دولت ها، گاه همکاری و مساعدت دیگر شهروندان و گاه محدود 

کردن حقِّ های ماهوی آنان بایسته است؛ بریا مثال گاه حضور فرد به عنوان کارشناس، شاهد یا مطلّع ضروری است و گاه 

 ی فرد به دلیلِ اتّهامی محدود شود ممکن است آزادی شخص

برای بررسی سیر تاریخ تحوالت امنیّت قضایی، به ناچار باید قضایی :سير تحوالت تاریخی دادرسی های و مقوله امنيّت  -

م دوره انتقا -1تحوالت تاریخی بنیادها و اندیشه های حقوق جزا و نظام های دادرسی را مورد مالحظه و کالبد شکافی قرار داد:

خصوصی و دادگستری خصوصی: به این معنا که هرگاه عضوی از یک خانواده یا قبیله، مرتکب فعل یا ترک فعلی می شد که از 

نظر فرد یا قبیله دیگر، معارض با منافع یا ارزش هایش بود، اعضای آن خانواده یا قبیله را به طور دسته جمعی و بی هیچ 

نوعاً سخت و وحشیانه قرار می دادند. بارزترین ویژگی های این دوره، جمعی بودن  ضابطه روشنی مورد تنبیه و مجازات های

دوره تعدیل  -2مسئولیت و بی عدالیت و عدم تناسب در مجازات)عدم رعایت اصل قانونی بودن و متناسب بودن مجازات( بود.

را داشت. با این تفاوت که با وجود  نسبی انتقام خصوصی: در این دوره هم، دادرسی  و محاکمه همان شکل و منوال سابق

فقدان یک مرجع دادگستری عام و قوانین شفّاف و مشخص، برخی بنیادها و تأسیسات حقوقی که مولود قراردادها و پیمان 

 نامه های قبایل بود، پدیدار شدند؛ بنیان هایی نظیر محدودیت انتقام در بعضی زمانها و مکانها، تسلیم و استرداد مجرم، امکان

دوره تعدیل کلّی عصر انتقام و تمایل جامعه به سمت دادگستری عمومی: از این  -3تبدیل مجازاتها به غرامت و قانون قصاص.

دوران به بعد بود که سیستم ها یا نظام های دادرسی، معنا و مفهوم پیدا کردندو به یک چارچوب و مجموعه اصول و قواعد و 

شدند. به هر حال، تاریخ تحوالت نظام های دادرسی به سبب ویژگی های متمایز هر مقررات مشخص و سازمان یافته تبدیل 

 .یک از آنها، چیزی نیست که به راحتی بتوان از آن گذشت

سابقه ایجاد دادرسی اتهامی به کشور انگلستان باز می گردد. دادرسی اتّهامی اصوالً به کشورهایی : نظام دادرسی اتّهامی-

اختصاص دارد که از جهت نوع حکومت و نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی می باشند؛ زیرا از خصوصیات این نظام دادرسی 

برخی از مهم ترین شاخصه های دادرسی اتهامی بدین آن است که در جهت رعایت حقوق و آزادی های فردی گام بر می دارد. 

ترتیب است: الف( تعقیب متّهم به عهده مّدعی خصوصی است و تا زمانی که مّدعی یا شاکی خصوصی اقامه دعوی نکند، 

عا بر دستگاه قضایی وظیفه ای در تعقیب متهم ندارد. از این رو، قاضی وظیفه ای برای تحصیل دلیل نداشته و بارِ اثبات ادّ 

دوش مّدعی است؛ب( دادرسی در این سیستم، به طور علین و با حضور هیأت منصفه همراه است. یکی دیگر از نقاط برجسته 

این نظام، تدافعی بودن دادرسی است؛ یعنی قاضی بسان یک ناظر واقعی و بی طرف، به جدال استدالالت طرفین و وکالی 

ود طرفین دعوا، اقدام به صدور رأی می کند؛پ( از آنجا که این سیستم مبتنی ایشان گوش فرامی دهد و بر مبنای گفت و شن

بر اصول دموکراسی است، همانند سایر مسائل اجتماعی که مشارکت عمومی در آن پذیرفته شده ، این امکان به طورغالب، 

اص و جهت داده شده نباشند؛ت( وجود دارد که قضات از میان افراد جامعه انتخاب شوند و دست پرورده یک تفکّر و طیفِ خ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
اصل اقناع وجدان، در این نظام دادرسی اهمیت باالیی دارد. قاضی قدرت ارزیابی دالیل را دارد و حتی می تواند برخالف ادله 

قانونی رأی صادر کند. بنابراین اگر کسی را به عنوان مرتکب جرم نزد قاضی بیاورند و اقرار به ارتکاب آن جرم بنماید، 

رتی که برای قاضی علم حاصل شود که او مرتکب آن جرم نیست، می تواند برخالف اقرار شخص مُقِرّ اقدام به صدور رأی درصو

 کند.

از دیدگاه تاریخی، این سیستم با پیدایش رژیم های استبدادی مثل ایتالیای زمان موسولینی، آلمان : نظام دادرسی تفتيشی

سابق، شکل گرفت. از مهمترین شاخصه های این سبک دادرسی می توان به موارد ذیل در زمان هیتلر و اتحاد جماهیر شوروی 

اشاره کرد. الف( اصوالً اقامه دعوی بر عهده مدّعی یا شاکی نمی باشد،بلکه در خصوص دعاوی عمومی و جرائم عمومی قاضی 

سی شکل غیر تدافعی و غیر تقابلی تحقیق)دادسرا( عهده دار این است؛ب( دادرسی اصوالً سرّی و غیرعلنی است؛پ( دادر

دارد؛ت( غالبًا از حضور هیأت منصفه خبری نیست و یا حضور آن جنبه نمایشی دارد؛ه( این نظام دادرسی، مبتنی بر ادّله 

قانونی است و قاضی حقّ ارزیابی دالیل و مدارک را ندارد و فقط به ظواهر امر و مستندات قانونی) به جای نفس حقیقت( توجّه 

 .نماید می

هر فعل یا  "قانون مجازات اسالمی مقرّر می دارد:  2ماده ،  اصل قانونی بودن جرم و مجازات-اصول کلّی پيش از دادرسی

قانون اساسی نیز اشعار می دارد:  31. اصل "ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود

تأکید می کند  111. هم چنین، اصل "تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد حکم به مجازات و اجرای آن باید "

 که احکام دادگاه ها باید مستدلّ و مستند به موازین قانونی باشد.

منع تفسیر موسّع و  -3ممنوعیت تفسیر به قیاس -2تفسیر مضیّق متون جزایی -1: مهمترین نتایح اصل مزبور عبارتند از

 عطف به ماسبق نشدن قوانین -1جرم زایی

جستجو کرد. در تاریخ فقه شیعه  "قبح عقاب بال بیان"سرچشمه فقهی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را باید در قاعده فقهی

در رأس از زمانی که عقل به عنوان یکی ازمنابع فقهی به حساب آمده، یعنی از زمان ابوعلی بن جنید، قاعده قبح عقاب بالبیان 

مفاد قاعده قبح عقاب بال بیان، به طور اجمالی آن است که مادام که عملی توسط شرع نهی نشده و ل عقلی قرار گرفته استاصو

اصل "به مکّلف ابالغ نشده، بازخواست یا مجازات آنها عملی زشت و قبیح است.قلمروی قاعده مذکور وسیع تر از  "نهی"یا آن 

بارت روشن تر، مراد از بیان در این قاعده، بیانِ و اصل است نه بیان صادر، حال آنکه است. به ع "قانونی بودن جرم و مجازات

.مهمترین امری که اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ایران را به انین در حقوق عرفی، کفایت می کند.صرف اعالن عمومی قو

موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در  قاضی "قانون اساسی است که اشعار می دارد:  113چالش کشانده است، اصل 

قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه 

به روح قانون اساسی با توجه  "سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد

قانون اساسی، شکّی باقی نمی ماند که این اصل اختصاص به امور حقوقی  34تا  31و داللت اصول  151اصل  1و بند 

داردالبته با این توجیه، مخالفت هایی هم به عمل آمده است؛ از جمله نصّ صریح آیین دادرسی کیفری که به قاضی کیفری 

نفویض می کند. از دیگر چالش های موجود در عرصه قانونی بودن جرم و مجازات، می توان بع  را عیناً 113نظیر اختیار اصل 

تعریف نشدن جرم سیاسی و مصادیق آن، برخالف قانون اساسی و یا اختیار قضات دادگاه بویژه روحانیت در استنباط تخلّفات و 

 د.نمواعمال خالف و تعیین مجازات با استناد به منابع شرعی، اشاره 

اعالمیه حقوق  4اصل برائت کیفری برای نخستین بار به صورت صریح و روشن درماده : اصل برائت درحقوق بين المللی

همه افراد بی گناه فرض می شوند تا "مورد اشاره قرار گرفت. این ماده بیان می دارد: 1314بشر و شهروند فرانسه در سال 
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ن سند بین المللی که اصل برائت را مورد تصریح قرار داده است، اصل یازده اعالمیه .اما، اولی"وقتی که مجرمیت آنان اعالم شود

هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب  "است که مقرّر می دارد:  1411جهانی حقوق بشر مصوب سال 

دفاع او تأمین شده باشد جرم او خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که درآن کلیّه تضمین های الزم برای 

میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی مصوّب سال  11این فرض قانونی، هم چنین دربند دوم ماده  "قانونًا محرز گردد.

هرکس متهم به ارتکاب جرمی باشد بی گناه فرض می شود تا اینکه مقصر بودن او "مجدداً مورد تصریح قرار گرفت: 1411

 4. نباید این نکته را فراموش کرد که ایران نیزبه این میثاق پیوسته و از این رومقررات آن مطابق ماده "شود.طبق قانون ثابت 

 قانون مدنی، در حکمِ قانون داخلی به شمار می رود.

)مبنای اصل بی طرفی :مبنای  اصل بی طرفی در دادرسی بردادرسی اصولی حاکم است که شامل::  اصول حاکم بر دادرسی

اصل بی طرفی را باید در برابری افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به هیأت حاکمه نزد قانون و قضا ، پی جویی کرد. تا وقتی 

 .میان افراد برابری کامل از هر لحاظ برقرار نشود ، محال است که در جامعه ای عدالت اجتماعی و برادری و آزادی محقّق شود

بی طرفی را می توان در سه سطح گوناگون طبقه بندی و بررسی کرد:بی طرفی قانون گذارانه؛ بی : مختلف بی طرفی سطوح

طرفی در مرحله قضایی؛ بی طرفی در دادرسی؛ منظور از بی طرفی قانون گذارانه است که قانون باید آن چنان بی طرفانه و 

و اشخاص در قانون تضمین شود. به عبارت دیگر ، قانون آن گونه جعل بدون تبعیض وضع و جعل گردد که برابری همه افراد 

نشود که دو شخص در یک موقعیت مشابه، مشمول مقررات یا مزایا و تکالیف نابرابر و تبعیض آمیز گردند.مراد از بُعد بی طرفی 

آن از شروع پیگرد قضایی تا پایان  قضایی ، آن نوع بی طرفی است که باید در فرآیند عملی دادرسی اجرا شود و قلمروی زمانی

 دادرسی و حتّی صدور و اجرای حکم خواهد بود.

 ابزارهای تأمین بی طرفی قضایی را می توان در موارد ذیل دسته بندی کرد:: ابزارهای تأمين و تضمين بی طرفی

  تقفا تزکیه نفس. – ۳مصونیّت دادرسان ؛ – 2استقالل دستگاه قضا و قضات؛ – 1

سلب صالحیّت  -موارد ردّ دادرس؛ – ۲علنی بودن دادرسی؛ – 1عبارتند از: کنترل و تضمين بی طرفی قضایی ابزارهای-

 لزوم مستدلّ و مستند بودن رأی. – 6متعدّد بودن دادرسها – 5دو درجه ای بودن رسیدگی؛ – 4قاضی در موارد خاص؛

بلکه ترکیببی از آنهاست وقتی از حق سکوت سخن گفته حقّ سکوت ، حقّی تنها و مجزّا از سایر حق ها نیست؛ : حقّ سکوت

در انگلستان، قانون دالیل جنایی تصویب شد و به موجب آن مقرّر گردید که سکوت متهم را حمل  1141می شود،. در سال 

می کند  بر مجرمیت وی نکنند؛ یعنی نه دلیل مجرمیّت وی به حساب آورند و نه قرینه ای بر آن.آنچه، ذهن آدمی را کنجکاو

آن است که اساسًا چرا متّهم باید سکوت کند و انگیزه ی فرد متهم از سکوت چه می تواند باشد؟ آیاسکوت را هم جنان بر 

معنای عرفی رضایت و قبول ضمنی اتّهام حمل کرد یا سکوت را به منزله ی ناتوانی و عجز متّهم نسبت به دفاع از خود به 

قی کرد؟در دیدگاههای نوین برای این سکوت، توجیهات محتمل جدیدی ارائه شده است؛ دلیل بارز بودن خطای ارتکابی تل

ترس از فضای دادگاه ، احساس شرم، بیماری و ناتوانی ، عدم فهم درست مطالب، میل به مشورت کردن ، عصبانیت، احساس 

وند.حقّ سکوت، البته زمانی قابل توجیه بی عدالتی و اعتراض به فرآیند انجام تحقیقات مقدّماتی از آن جمله به شمار می ر

متهم را « نگفتن» است که حرف نزدن شخص به ضرر خود او باشد که در این صورت مفاد حق سکوت به ما می گوید نباید 

علیه او تفسیر کنیم. بی گمان ، حق سکوت نمی تواند محملی برای عدم همکاری با پلیس یا دستگاه قضایی یا ضرر رساندن به 

 .ان باشددیگر
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حق سکوت ، از آثار اصل برائت است در کنار این امر ، برخی معتقدند که نادیده گرفتن حق سکوت : مبانی حقّ سکوت

ممکن است تالی فاسد به همراه داشته باشد؛ به این ترتیب که متهم گاه واقعاً چیزی نمی داند یا اطالعات مجمل دارد، ولی 

ممکن است حرف هایی بر زبان آورد که نه تنها کمکی به وی نکند؛ بلکه گمراه کننده نیز تحت فشار و الزام به پاسخگویی 

تفاوت دارد. به عبارت روشن تر ، در حق سکوت ، متهم می « منعِ خود اتهامی » باشد.باید دانست که حقّ سکوت متهم با حقّ 

در حالی که در منع خود اتّهامی، شخص فقط می  تواند از پاسخگویی به همه پرسش ها صرف نظر از مفاد آن خودداری کند؛

 تواند از پاسخ دادن به پرسش مشخصی که می تواند به متّهم کردن وی منتهی شود ، خودداری نماید.

  حقِّ سکوت در اسناد بين المللی

علیه خود مجبور هیچ شخصی نباید به گواهی یا اقرار » میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می گوید:  1ماده  3بند :

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شناسایی شده است. بر پایه این ماده، حقَّ سکوت متّهم و امتیاز منع  1این حق در ماده « شود.

خود اتهامی ، جزء گریز ناپذیر حمایت های اعطاء شده به اشخاص تلقی شده که با حق های مربوط به دادرسی منصفانه در 

اشخاص نباید به :» اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مقرّر شده است که  55د الف قسمت اوّل مادۀ ارتباط هستند . در بن

متهم » این ماده نیز مقّرر شده است که  2در بند ب قسمت « . متّهم ساختن خویش یا اعتراف به ارتکا ب جرم مجبور شوند

 «.یا بی گناهی وی داشته باشد می تواند سکوت اختیار کند بی آنکه آن سکوت داللت بر مجرمیت

در حقوق ایران ، حقّ سکوت متّهم هم از طرف قانون گذار اساسی و هم از طرف قانون گذار : حقِّ سکوت در حقوق ایران

هرگونه شکنجه برای گرفتن » عادی پذیرفته شده است . این امر ، موضوع اصل سی و هشتم قانون اساسی قرار گرفته است : 

ب اطالع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی اقرار و یا کس

قانون مجازات اسالمی هر یک از مستخدمان قضایی یا غیر قضایی را  531به همین ترتیب ، ماده « فاقد ارزش و اعتبار است.

 ف نمایند، مستوجب مجازات دانسته است. که اقدام به آزار و اذیت بدنی متهمان برای کسب اعترا

 آلمان نظام قضاییدر "امنيت حقوقی"بررسی -

 هم را آلمان قضایی نظام است، فدرالی صورت به آلمان حکومتی سیستم اینکه به توجه با:  آلمان قضایی نظام با آشنایی

 نظر در توان می ایالتی و فدرالی سطح 2 در را آلمان محاکم اساس، براین. داد قرار توجه مورد نظام، آن پرتو در باید

 قوانین مطابق که را طالقی باید آلمان محاکم آلمان قضایی نظام با آشنایی - آلمان دادگستری وکالی کانون با آشنایی.گرفت

 بشناسد. رسمیت به است شده واقع ایران

 : محاکم فدرال

 بخش 2 به را آنها کلی طور به اما باشند، می ایاالت سطح در که هستند صورتی همان به تقریباٌ دادگاهها نیز فدرال سطح در

 .باشد می دادگاه 5 شامل که است فدرال دادگاههای دیگری و فدرال اساسی قانون دادگاههای یکی نمود تقسیم توان می

 فدرال :  اساسی قانون دادگاه

 و شودمی محسوب آلمان کشور اساسی قانون نگهبان و حافظ و است آلمان در قضایی رسیدگی مرجع ترین عالی دادگاه، این

 قانون تفسیر همچنین. باشد می یکدیگر با ایاالت اختالفات یا ایاالت و فدرال دولت بین اختالفات به رسیدگی آن، صالحیت

 حقوق درخصوص اختالفی هرگونه اصوالً و ایاالت قوانین یا اساسی قانون با فدرال قوانین تطبیق خصوص در اظهارنظر اساسی،

 دولت طرف از نظارت حق اعمال به نسبت یا و ایاالت در فدرال قوانین اجرای مورد در ویژه به ایاالت و فدرال دولت وظایف و
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 علیه که احزاب از یکی انحالل به نسبت تواندمی که است مرجعی یگانه دادگاه این عالوه، به. است دادگاه آن عهده به فدرال

 ازشهروندان هریک برآن افزون و آورد عمل به الزم اقدام باشد، کرده فعالیت فدرال جمهوری حکومت و استقالل اساسی، قانون

 هایدستگاه توسط شاناساسی حقوق نقض رابطه در ترپایین محاکم طرف از صادره رای به نسبت که مواردی در توانند می

 دارای هریک و شعبه 2 دارای اساسی قانون دادگاه.نمایند مجدد رسیدگی تقاضای و مراجعه دادگاه این به باشند، شاکی اداری

 خدمت مدت. شوندمی انتخاب( بوندسرات) ایاالت مجلس و( بوندستاگ) فدرال ملی مجلس توسط آن اعضای و است قاضی 1

 باشدمی تجدید قابل غیر و سال 12 آنها

 صادره آرای پژوهش مرجع ترینعالی و است لسروهه کار در آن فدرال،مقر عالی دادگاه-1-:از عبارتند فدرال های دادگاه-

 آن و خیانت جمعی، کشتار موارد به رسیدگی برای اصلی صالحیت دارای دادگاه، این همچنین. آیدمی شمار به عالی محاکم از

 4 که است شعبه 11دارای فدرال عالی دادگاه. باشدمی. است کشور امنیت خطرافتادن به موجب که سیاسی جرایم از دسته

 برلین در آن محل که دادگاه فدرال،این اداری عالی دیوان-2.دارد اختصاص کیفری امور به شعبه 5 و مدنی امور به آن شعبه

 در آن محل که دادگاه فدرال ،این مالی عالی دادگاه-3.است ایمنطقه اداری محاکم تمام آرای استیناف مرجع باالترین است،

 و گمرکی عوارض مالیات، به مربوط آن صالحیت و شودمی محسوب ایمنطقه مالی محاکم آرای استیناف مرجع است، مونیخ

 .است منطقه کار هایدادگاه پژوهش مرجع و است شده واقع کاسل شهر فدرال ،در کار عالی دادگاه-4.آنهاست مانند

 طور به. است اجتماعی هایبیمه دعاوی استیناف مرجع و است شده واقع کاسل شهر ، درفدرال اجتماعی عالی دادگاه-5

 کرده بینی پیش آرا در تجدیدنظر برای را متعددی امکانات قانون، و است پیچیده آلمان در تجدیدنظر سیستم: گفت باید کلی

 .است

 هایدادگاه آلمان دیگر دولت و شاهنشاهی دولت بین منعقده آلمان و ایران محاسبه تصفیه به مربوط قرارداد تصویب قانون

 نیز را زیر محاکم :دادگاههای فدرال سایر بر عالوه است قادر فدرال دولت آلمان، اساسی قانون 41 ماده فدرال براساس

 کیفری فدرال دادگاه( ب، صنعتی مالکیت به مربوط مقررات درخصوص فدرال دادگاه( الف:ایجادنماید شرایط و مورد برحسب

 (ب و الف) بندهای موارد با رابطه در پژوهش عالی هایدادگاه( ج، نظامی

 جایگاه از فدرال و ایالت سطح در اساسی قانون مسائل به رسیدگی صالحیت:  اساسی قانون مسائل درمورد صالحيت

 بعضی در که دارد «ایالت اساسی قانون دادگاه»  یک آلمان در هرایالتی. است برخوردار آلمان هایدادگاه درسیستم ایویژه

 در آنها قانونی مبنای که کنندمی رسیدگی ایدعاوی به اساسی قانون محاکم این. شود می نامیده نیز «ایالت دیوان«  ایاالت

 اساسی قانون دادگاه» وسیله به فدرال سطح در اساسی قانون مسائل به رسیدگی صالحیت .است مربوط ایالت اساسی قانون

 نظام در واالیی اهمیت از شده تاسیس 1451 سال در که دادگاه این. شودمی اعمال دارد، قرار کارلسروهه در که «فدرال

 نهادهای قدرتمندترین و تریناحترام قابل از یکی و دادگاه ترینعالی فدرال، اساسی قانون دادگاه. است برخوردار آلمان حقوقی،

 .است آلمان فدرال جمهوری

اصل امنیت حقوقی ارتباط تنگاتنگی بامفهوم امنیت دارد حتی برخی حقوقدانان : نظام قضایی آلمانامنيت حقوقی در -

امنیت حقوقی را یکی از ارکان امنیت درمفهوم کلی می دانند مانند فرانسوا لوشتر.درهرصورت این اصل مجموعه ای ازاصول 

قانون ونظام قضایی ازسوی شهروندان استاین اصول فرعی  فرعی را دربر می گیرد که غایت مشترک همه آنها ایجاد اعتماد به

 به دودسته تقسیم می شوند:
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مربوط هستند مانند اصل شفافیت،اصل قابلیت دسترسی به حقوق ،اصل کارایی،اصل : اصولی که به کيفيت اعمال حقوق

ن باکیفیت باالتری مطالبه واجرا قابلیت تاثیرگذاری .بعبارتی وجودواعمال این اصول موجب می شوند که حقوق مصرح درقانو

برمی گردند.این اصول به ایجاد نظامی یاری میرسانند که  ازاصولی هستندکه به لزوم قابل پيش بينی بودن حقوقشوند . 

درآن شهروندان بتوانند ازحقوق خویش آگاهی داشته وپیامدهای اجرایی آنها را نیز پیش بینی کنندمانند:اصل عطف بماسبق 

ین،اصل حمایت ازحقوق مکتسبه،اصل اطمینان قانونی واصل ثبات روابط قراردادی از سویی این اصول دربرگیرنده نشدن قوان

قواعدی هستند که برای حمایت ازحقوق عینی مطروحه درقوانین هستند گاهی متضمن معیارهایی که باعث تضمین حقوق 

 شخصی شهروندان است .

 نتيجه

احساس رضایت و آرامشی است که افراد یک جامعه در برابر اجرای دقیق " عریف را نمود که:برای امنیت حقوقی می توان این ت

 بنابراین:."قانون دارندوبطورمساوی ازآن بهرمند می گردند

مهم ترین هدف اصل امنیت حقوقی،تامین آزادی های فردی است.این مسئله ای است که درتمامی قوانین اساسی پیشرفته (1

 یا بطور ضمنی در این راستا جهت گیری شده است.به آن تاکید شده 

هدف قوه قضائیه بایدبه گونه ایی باشد که امنیت حقوقی شهروندان را در ارتباط با حمایت از آزادی های فردی آنان ،حفظ  (2 

کند؛بنابراین یکی از تضمین های مهم که در قوانین اساسی برای حمایت از امنیت حقوقی شهروندان درنظر گرفته می 

 شود،استقالل قاضی است 

یت در امنیت حقوقی،نه تنها آزادی های افراد،بلکه حقوق فردی رانیز شامل می شود.حتی حفظ حتی عدم تجویز محدود(3

آزادی های فردی کامال با امنیت حقوقی شهروندان ارتباط می یابد.حمایت از آزادی های فردی مستلزم این خواهد بود که 

 قوقی کسب کرده اند ،تضمین شود.حقوق شهروندان در روابط حقوقی فی مابین ونیز حقوقی که دراثر وقایع ح

تحقق مفهوم امنیت حقوقی،که ایجاد قابلیت اطمینان به محیط حقوقی هم بسیار مهم است،تحقق این امرنیازمند  (4

ثبات،شفافیت وفضای مردم ساالرانه از یک سو واجرای هنجار حقوقی از سوی دیگر است.پس برای ایجاد امنیت حقوقی وجود 

.در ن،ثبات حقوقی را درپی خواهد داشتوروابط حقوقی امری ضروری واجتناب ناپذیر است وگسترش آشفافیت در هنجارها 

نظام حقوقی آلمان برقابلیت پیش بینی،نتایج حقوقی ناشی از قوانین ونیز قابلیت محاسبه آنها تاکید شده است وهمین مبانی 

یادین آلمان یکی از جنبه های اصل امنیت حقوقی ،قابلیت قانون بن22در مورد اعمال اداری نیز وجود دارند.به موجب ماده 

پیش بینی اعمال نهادهای حکومتی است.به همین صورت،تصمیم های مراجع قضایی واداری نیز مشمول این اصل هستند 

صل امکان وباید عاری از ابهام باشند وحق ها و تکالیف شهروندان را تثبیت یا سلب کنند.البته یکی از جنبه های دیگر این ا

قانون بنیادین  121رسیدگی های گوناگون قضایی به منظور احقاق حق شهروندان است که در پاراگراف دوم بند اول ماده 

آلمان تصریح شده است.این رسیدگی ها و روند آنها باید کامال واضح بوده وقابلیت این را داشته باشند تا حق های شهروندان را 

در مجموع ،اصل شفافیت ،ایجاد اطمینان واعتبار برای حق ها وتکالیف را در این نظام حقوقی به به صورتی موثر تامین کنند.

 دنبال می آورد.

مصونیت واحساس امنیت قضایی شهروندان ،آنان راازهرگونه تجاوز وتعرضی نظیر قتل،ضرب وجرح،حبس،شکنجه های  (5

عملی که منافی شئون وحیثیت انسانی اوست نظیر فحشاء،بهره  روحی وجسمی وسایر مجازاتهای غیر قانونی وبه تعبیر دیگرهر
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که دارای ویژگی های  "امنیت قضایی"کشی وغیره که براساس موازین ،منطقی وقانونی نباشد،در امان می دارد.

استقالل،قدرت،طهارت است.احساس امنیت قضایی هم منوط به مقدماتی ومقومات ولوازمی است که درصورت حصول آنها این 

اعتماد و آرامش در شهروندان حاصل خواهد شد.مقومات باید در قانون اساسی وقوانین عادی هرکشور لحاظ شود.قانون اساسی 

درجمهوری اسالمی ایران برای امنیت قضایی شهروندان اصولی را تدوین نموده که شامل:اصل برائت،حکم به اجرای مجازات از 

ومجازات ،اصل علنی بودن محاکمات مگر در شراط خاص،اصل عطف بماسبق  طریق مراجع قانونی،اصل قانونی بودن جرم

قانون اساسی به طور اخص ،امنیت وحقوق فردی را  31تا 32نشدن قوانین می باشد. این نکته را باید در نظر داشت که اصول 

 در حوزه قضایی مورد توجه قرار داده است. 

های اسالم مبتنی باشد،هرفرد در اعمال و رفتار خصوصی خود از آزادی  اینکه در یک نظام اسالمی که برمفاهیم وارزش(7

 برخوردار است.برخی از محورهای این آموزه ها که می تواندبه امنیت قضایی مرتبط باشد شامل :

خداوند،مومنان را از بدگمانی وسوء ظن وتجسس وعیب جویی در امور دیگران منع می کند  ومی فرماید:ای کسانی که -الف

ایمان آورده اید از بسیاری از گمانه بپرهیزید،چراکه بعضی از گمان ها گناه است وهرگز در کار دیگران تجسس نکنید وهیچ 

 (12یک از شما دیگری را غیبت نکند.)حجرات،

یی حرمت ورود به خانه دیگران ،بدون اذن صاخب خانه؛قرآن مجید می فرماید:ای کسانی که ایمان آورده اید،در خانه ها-ب

 (21و23غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید.)نور،

. 

اصل امنیت حقوقی وقضایی مجموعه ای ازاصول فرعی را دربر می گیرد که غایت مشترک همه آنها ایجاد اعتماد به قانون (8

 ونظام قضایی ازسوی شهروندان است این اصول فرعی به دودسته تقسیم می شوند:

اصولی که به کیفیت اعمال حقوق مربوط هستندمانند اصل شفافیت،اصل قابلیت دسترسی به حقوق ،اصل کارایی،اصل -الف

قابلیت تاثیرگذاری .بعبارتی وجودواعمال این اصول موجب می شوند که حقوق مصرح درقانون باکیفیت باالتری مطالبه واجرا 

 شوند. 

ینی بودن حقوق برمی گردند.این اصول به ایجاد نظامی یاری میرسانند که درآن ازاصولی هستندکه به لزوم قابل پیش ب-ب

شهروندان بتوانند ازحقوق خویش آگاهی داشته وپیامدهای اجرایی آنها را نیز پیش بینی کنندمانند:اصل عطف بماسبق نشدن 

ز سویی این اصول دربرگیرنده قواعدی قوانین،اصل حمایت ازحقوق مکتسبه،اصل اطمینان قانونی واصل ثبات روابط قراردادی.ا

هستند که بذای حمایت ازحقوق عینی مطروحه درقوانین هستند گاهی متضمن معیارهایی که باعث تضمین حقوق شخصی 

 شهروندان است .

کشوری مانندآلمان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین  واصل شفافیت قوانین،ماهیتی دو گانه دارد.اما درنظام حقوقی  (9

 مان تحلیل حقوقی قواعد مربوط به اصل امنیت حقوقی)اصل عطف بماسبق نشدن قوانین(باید گرایش عینی داشته باشد.کشور
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