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بازخوانیمهمترینبخشهای دستورالعملجدیدقاضیالقضات

سازوکارهایحفظحقوق وکرامتمردمدردستگاهقضا
گـــروه اندیشه  -روز دوشــنــبــه ،متن کامل
«دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی
درقوهقضاییه»مشتملبرپنجفصلودر ۳۳ماده
و هشت تبصره منتشر شد .به گزارش خبرگزاری
میزان ،در مقدمه این دستورالعمل که از سوی
حجتاالسالم و المسلمین رئیسی ،رئیس قوه
قضاییه ،امضا و به تمام زیرمجموعه این قوه ابالغ
شده،آمدهاست«:باعنایتبهآموزههایدینمبین
اسالمدرپاسداشتکرامتانسانوبالحاظحقوق
ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند
یازدهمسیاستهایکلیقضاییابالغیازسوی
مقاممعظمرهبریبهتاریخ 88/9/2درخصوص
«اتخاذ تدابیر الزم جهت کاهش فرایند دادرسی
و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و
بهرهمندیازحقوقشهروندیدرمراجعقضایی»
و با توجه به ماده  ۱۱۳قانون برنامه ششم توسعه
اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمی
ایران،مصوب،۱۳۹۵مبنیبرتکلیفقوهقضاییه
بهافزایشدقتوسرعتدرارائهخدماتقضایی،
تحققعدالتقضاییواحیایحقوقعامه،ارتقای
کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت
برابربرایدسترسیآحادمردمبهخدماتقضایی
ودرراستایحکممقرردرماده ۲۵قانونمدیریت
خدماتکشوری،مصوب ۱۳۸۶مبنیبرتکلیف
مدیرانوکارکناندستگاههایاجراییبهرعایت
موازین اخالق اسالمی و اداری و انجام وظایف به
نحواحسندرراهخدمتبهمردموبادرنظرگرفتن
حقوققانونیآنهاوباهدفارتقایشأن،منزلتو
جایگاهکارکنانقضاییواداریقوهقضاییهوبهبود
سطحخدماتارائهشدهبهآنانوبالحاظقوانینو
مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادیهای
مشروعوحفظحقوقشهروندیمصوب،۱۳۸۳
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ،»۱۳۹۰
«دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی
درقوهقضاییه»ابالغمیشود.آنچهدرپیمیآید،
اهم فرازهای این دستورالعمل است که در آن،
بر ضرورت اهتمام مسئوالن و کارکنان دستگاه
قضا نسبت به حفظ کرامت شهروندان ،تأکید
شدهاست.
▪اهدافدستورالعمل

مطابق متن منتشر شده ،اهداف دستورالعمل
از این قرار است« :الف :اهتمام بر رعایت اصول
کرامتانسانیوتالشدرراستایگسترشعدل
وآزادیهایمشروع؛ب-ارتقایسطحکارآمدی
و پاسخگویی دستگاههای مشمول و کارکنان به
ارباب رجوع؛ پ -افزایش میزان رضایت مندی
ارباب رجوع از عملکرد دستگاههای مشمول و
کارکنان؛ت-پایشوارزیابیکمیتوکیفیتارائه
خدماتدردستگاههایمشمولبهمنظوربهبودو
ارتقایآن؛ث-افزایشسطحآگاهیهایحقوقی
عموم؛ج-حفظاستقاللقضاتوارتقایجایگاه،
شأنومنزلتکارکنان».
▪دادرسیعادالنهوراهکارهایتضمینآن

طبق ماده چهار دستورالعمل« ،در نظام قضایی
ایران ،دادرسی عادالنه مستند به اصول متعدد
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،از جمله
اصول نوزدهم ،بیستم ،بیست و دوم ،سی و دوم،
سیوچهارمتاسیونهم،یکصدوشصتوپنجم
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کارکنان؛ ج -رعایت اخالق و موازین اسالمی در
برخورد با بانوان» همچنین« ،در راستای حفظ
حیثیت و کرامت ارباب رجوع ،انجام اقدامات زیر
ضروری است :الف -در صورت امکان استفاده
از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به
جایبازرسیبدنیمگردرمواردخاصوضروری؛
ب-آموزشمامورانحفاظتفیزیکیدرخصوص
روشهــای مناسب بازرسی؛ پ -حذف موارد
غیرضروریبازرسی؛ت-اجتنابازبازرسیبدنی
بدونلباسیابازرسیمواضعداخلیبدنمتهمان
و محکومان مگر در صــورت ضــرورت و مشروط
به انجام آن در خلوت و توسط کارکنان آموزش
دیــده هم جنس؛ ث -اطــاع رسانی پیرامون
اقالم و وسایل مجاز و ممنوع همراه ارباب رجوع
و پیش بینی امکانات مطمئن و بدون هزینه برای
امانتگذاریوسایل».
▪پاسخگوییسریعوبهموقع

تا یکصد و شصت و نهم و برخی قوانین و مقررات
است و بر این اســاس ،مراجع قضایی مکلفاند
اصولی چــون علنی بــودن محاکمات ،قانونی
بــودن جرم و مجازات ،تساوی همگان در برابر
قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا ،منع بازداشت
خودسرانه ،حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه
در اسرع وقت و دسترسی به وکیل ،برائت ،منع
شکنجهبرایاخذاقرار،حقدادخواهی،استقالل
وبیطرفیمرجعقضایی،برابریامکاناتدفاع،
تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت
ذاتــی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان،
مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص را در تمام
فرایندرسیدگی،مقرراتقانونیمربوطرارعایت
نمایند».
▪اجتنابازجلبواحضاربدوندلیل

«دراجرایاصولسیوششموسیوهفتمقانون
اساسی جمهوری اسالمی ایــران و قانون آیین
دادرســی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی
بــودن جرم و مجازات و برائت ،مراجع قضایی
مکلفاندمواردزیررارعایتکنند:الف-اجتناب
از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله ،قرائن
و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آنها
موجودیادردستباشد؛ب-اجتنابازتمدیدقرار
بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع
جرم برای انتساب بزه به متهم؛ پ -تفهیم اتهام
به متهم در سریعترین زمان ممکن ،در صورت
توجهاتهام؛ت-تسریعوتسهیلدرپذیرشوثیقه
یاکفیلمعرفیشدهازسویمتهمتحتقرار».
▪منعبازداشتخودسرانه

«در اجـــرای اصــل ســی و دوم قــانــون اساسی
جمهوریاسالمیایرانمبنیبرمنعدستگیریو
بازداشتخودسرانه،مراجعقضاییحسبمورد
مکلف به انجام اقدامات زیر هستند :الف -راه
اندازی دفتر متهمان و محکومان بازداشتی در
دادسراها و دادگاههای بخش با رعایت مقررات
راجع به دادرسی الکترونیک در اجرای ماده۴۹
قانونآییندادرسیکیفری،بهمنظوردرجوثبت
مشخصات این افراد به صورت روزانه و پیگیری
بعدی وضعیت آنان و اطالع رسانی به خانواده

ایشان؛ ب -تعیین معاون ،دادیار و یا دادرس ویژه
ناظر بر ضابطان دادگستری حسب مورد توسط
دادستانیارئیسحوزهقضاییبخشجهتبازدید
مستمر و سرزده از بازداشتگاهها و کالنتریها در
هر زمان از شبانه روز با هدف نظارت بر عملکرد
ضابطان دادگستری ،پیگیری وضعیت متهمان
بازداشتی و ارسال گزارش بازدید برای دادستان
یا رئیس حوزه قضایی بخش؛ پ -بازدید مستمر
دادستانها و قضات رسیدگی کننده از زندانها
و کانونهای اصالح و تربیت حداقل پانزده روز
یک بار و مالقات با متهمان و محکومان به ویژه
متهمانتحتقرارواستماعاظهاراتآنهاوصدور
دستورهای قضایی مقتضی؛ ت -جلوگیری از
نگهداری متهمان در تحت نظرگاه کالنتریها
برای مدت بیش از  24ساعت؛ ث -اجتناب از
اعــزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه و تحویل
فوری آنان به دادسرا یادادگاه اطفال و نوجوانان
در اج ــرای تبصره دو مــاده  285قــانــون آیین
دادرسی کیفری و ممنوعیت اعزام دیگر متهمان
بهبازداشتگاههایپلیسآگاهی؛مگردرخصوص
مرتکبین جرایم مهم از قبیل قتل عمد ،جرایم
سازمان یافته و باندی و سرقتهای مسلحانه؛
ج -ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر
درجرایمموضوعماده ۲۳۷قانونآییندادرسی
کیفری ،با رعایت شرایط مقرر در ماده  ۲۳۸این
قانونیامواردمصرحدرقوانینخاص؛چ-اعالمبه
دادستانیارئیسحوزهقضاییبخشدرقرارهای
بازداشتموقتکهمنتهیبهبازداشتمتهمشود؛
ح-اجتنابازارسالشکواییهیاپروندهبهکالنتری
یاپلیسآگاهیبادرجدستورهایکلیوضرورت
ذکر شفاف و بدون ابهام دستورهای قضایی و
تعیین حیطه اختیارات ضابطان دادگستری؛
خ -اجتناب از صــدور دستورها یا مجوز کلی و
بدون مدت برای اجرای طرحهای موردی توسط
ضابطان دادگستری و ضرورت ارائه آموزشهای
قبلی به ضابطان دادگستری و نظارت بر حسن
اجرایاینطرحها».
▪منعشکنجه

«در اجــرای اصــل سی و هشتم قانون اساسی
جمهوریاسالمیایرانمبنیبررعایتاصلمنع

شکنجهبرایاخذاقرار،مراجعقضاییمکلفاند
موارد زیر را رعایت کنند :الف -ممنوعیت صدور
هرگونهدستورشفاهییاکتبیخطاببهضابطان
دادگــســتــری ،متضمن استفاده از شیوههای
غیرقانونیتحقیقکهموجبآزارجسمییاروحی
و روانی متهم بازداشتی میشود؛ ب -استماع
و مکتوب نمودن اظهارات متهم مدعی شکنجه
جسمییاروحیوروانیتوسطمعاوندادستانیا
دادیارناظربرضابطاندادگستریوعنداالقتضاء
معرفی متهم به پزشکی قانونی و ارسال گزارش
برایدادستان».
▪حفظحرمتوحیثیتافراد

«دراجرایاصلسیونهمقانوناساسیجمهوری
اسالمیایرانمبنیبرمنعهتکحیثیتافرادی
که به حکم قانون دستگیر ،بازداشت ،زندانی یا
تبعید شدهاند ،مراجع قضایی مکلفاند موارد
زیررارعایتکنند:الف-اجتنابازهرگونهرفتار
تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و
روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان؛ ب-
اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقهای
مانند تراشیدن سر ،استفاده از پابند ،چشم بند،
پوشانیدن صــورت ،نشستن پشت سر متهم و
یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان
دادگستری در جریان بازجویی؛ پ -اجتناب از
بازرسی و تفتیش اسناد و اشیای غیرمرتبط با بزه
انتسابی و یا متعلق به ثالث و همچنین اجتناب از
افشای محتوا و مضمون اسناد ،نوشتهها ،تصاویر
و فیلمهای خانوادگی متهمان و محکومان و یا
ذخیره سازی و تهیه نسخه از آنها؛ مگر به دستور
قضاییودرراستایکشفبزهانتسابی».
▪حفظکرامتاربابرجوع

«در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع،
کارکنان مکلفاند مــوارد زیر را رعایت کنند:
الف-ادبوارزشهایانسانیدربرخوردباارباب
رجوع؛ ب -حفظ حیثیت و آبرو و حریم خصوصی
ارباب رجوع؛ پ -حفظ اسرار و محتویات پرونده؛
ت-پاسخگوییبهاربابرجوعپسازاحرازسمت
وی؛ ث -اجتناب از نصب هرگونه تابلو یا نوشته
متضمن تهدید به مجازات در صورت توهین به

«در راســتــای رعــایــت اصـــول آزادی و امنیت
شهروندی و سرعت ،دقت و استمرار در ارائه
خــدمــات ،دستگاههای مشمول حسب مورد
مکلفاند موارد زیر را رعایت کنند :الف – حضور
کارکنان قضایی و اداری کشیک در اوقــات
غیراداریوروزهایتعطیلدرمراجعقضایی؛ب-
اجتناب از اعزام و معرفی متهمی که برای تودیع
وثیقه یا معرفی کفیل اعالم آمادگی مینماید به
زندان تا پایان وقت اداری و عنداالقتضاء معرفی
متهم تا پایان این وقت به مرجع انتظامی؛ پ -راه
اندازیسامانهالکترونیکیبرخطباهدفتسریع
در ارزیابی و توقیف امــاک با همکاری کانون
کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان ثبت
اسنادوامالککشور».
▪توجهبهحقوقزندانیان

«سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
کشورمکلفبهرعایتمواردزیراست:الف-فراهم
آوردن امکانات الزم برای استقرار معاونتهای
اجــرای احکام کیفری در زندانها و همکاری
کامل با کارکنان ایــن معاونتها؛ ب -ارســال
گزارش راجع به تعداد و مشخصات متهمان تحت
قرارهای تامین کیفری با اعالم نوع بزه انتسابی و
مرجعصادرکنندهقراربرایدادستانیکلکشور
هر سه ماه یک بار و به تفکیک حوزههای مختلف
قضایی؛ ت -اهتمام در حفظ سالمت روحی و
جسمیزندانیاندرایامبازداشتیاحبسوفراهم
آوردن موجبات دسترسی آنان به مراکز بهداشتی
ودرمانیوتامیننیازمندیهایداروییآنان؛ث-
فراهم آوردن موجبات استفاده زندانیان از وسایل
ارتباطجمعیمانندرادیو،تلویزیونوروزنامههای
کثیراالنتشار؛ ج -ارســال فوری گــزارش موارد
فوت زندانیان به مراجع قضایی ذیربط و ارجاع
موضوع به پزشکی قانونی و اطالع رسانی سریع
به خانواده یا بستگان آنان؛ چ -اجتناب از الزام
زنان زندانی به استفاده از چادر به هنگام حضور
در مراجع قضایی و همچنین ،اجتناب از الزام
زندانیان جرایم سیاسی و مطبوعاتی به استفاده
از لباس زنــدان؛ ح -اجــرای کامل و سریع طرح
تفکیکوطبقهبندیمتهمانومحکومانزندانی؛
خ -اجتناب از ایجاد هرگونه مانع و یا تاخیر در
مالقات زندانی مگر به دستور قضایی و اطالع
رسانی به متقاضی مالقات.

مشاوره حقوقی
پرســش های خود را در تمام زمینه های

حقوقــی ،از طریــق پیامــک بــه شــماره
 2000999ارسال کنید .لطف ًا در ابتدای

متن پیامک حتما کلمــه «حقوقی» را قید
فرمایید.

پــرســش :لطفا دربـــاره مفهوم «تشیید» و
«معاضدت» توضیح دهید .اگر زن و شوهر
در این باره با هم همکاری نکنند ،ضمانت
اجرای آن چیست؟
پاسخ :طبق ماده  1104قانون مدنی« ،زوجین
باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد خود
به یکدیگر معاضدت نمایند ».منظور این است که
زن و شوهر باید در پایداری و استحکام پایههای
خانواده و در پرورش فرزندان با یکدیگر همکاری
کنند .وظیفه حفظ و نگهداری خانواده ،به صورت
توأمان ،بر عهده زن و مرد گذاشته شده است.
در صــورت تخلف از این تکلیف ،به درخواست
یکی از زوج ها ،قاضی دادگاه خانواده به موضوع
رسیدگی و بــا توجه بــه نــوع تخلف و خواسته
خواهان ،حکم مناسب را صادر خواهد کرد .به
عنوان مثال اگر اشتغال یکی از زوج ها ،بدون
ضرورت و به طور غیر معمول مانع از عمل به این
تکلیفباشد،قاضیمیتوانددرصورتصالحدید
و با رعایت دیگر جوانب ،حکم به منع اشتغال یا
محدودیت اشتغال صادر کند .یا در صورتی که
تخلف یکی از زوج ها از این ماده ،موجب عسر و
حرج خارج از تحمل برای طرف دیگر شود ،قاضی
میتواند به درخواست خواهان ،اجــازه طالق
را صــادر کند .اگر چه برخی معتقدند که ماده
 1104صرف ًاجنبهارشادیداردوتوصیهاخالقی
است ،اما این نظر صحیح به نظر نمیرسد چراکه
قانون ،محل امر و نهی و وضع مقررات الــزامآور
و قابل استناد است .حدود حقوق و تکالیف زن
و شوهر در تشیید مبانی خانواده ،تربیت اوالد،
حسن معاشرت و خوشرفتاری با یکدیگر را عرف
و عادت زمان و مکان و عقل سلیم تعیین میکند.
مسئولیت تفسیر عرف و نیز قضاوت در هر مورد،
ابتدا بر عهده خود زن و شوهر و در صورت اختالف
آن ها بر عهده قاضی است.
پرسش :خانمم به دلیل اختالفات ،خانه
را ترک کــرده و خواستار جدایی اســت .او
می گوید که از حق و حقوق خودش می گذرد
و می توانیم توافقی جدا شویم .اما پدرش
مانع این کار می شود و هر بار جلسه دادگاه را
به هم می زند و دخترش را با خودش می برد.
چند وقت است که گرفتار این مسئله هستم.
با توجه به رضایت خانمم به بخشیدن حق
و حقوق و با در نظر گرفتن این مسئله که
پدرخانمم ،همه جا همراه اوســت ،چه کار
کنم؟
پاسخ :اگر شما و همسرتان درباره اصل طالق
و شرایط آن به توافق رسیده باشید ،می توانید
بــرای طالق توافقی ،همراه یکدیگر به یکی از
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
شرایطیکهبایددربارهآنهاتوافقکنید،حضانت
فرزند مشترک و شرایط مالی ،همچون مهریه،
نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت است .در صورتی
کــه همسر شما نمی تــوانــد شخصا در دادگــاه
حاضر شود ،می تواند با مراجعه به یکی از وکالی
دادگستری به ایشان وکالت دهد تا اقدامات الزم
برای طالق توافقی را به وکالت از همسرتان انجام
دهــد .در ایــن صــورت معموال به حضور شخص
ایشان در دادگاه نیازی نخواهد بود.

