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استقالل قضایی در دادگاه قانون اساسی هند
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خادمی2

چکیده
اندیشۀ ضرورت نهاد صیانت کنندد ا ادان ا اساسدمب نی ندم ذدر دییرق اید ادان ا در ر
سلسله نراتب ا اعد حق ام است تا صالحیت ذررسدم اد انی عداد و اذ دا اا را در صد رت
ناسا گار داش ه ذاشد .در ذرخم کش رها ای انر ذر عهدۀ نهاد اضدایم اسدت .ا نیاحدح حدا
اهمیتب اس قال ای دادگا هاست که ارتیدا نسد قیمم ذدا کدارکرد صدنید اا دارد .در هندد
صیانت ا اان ا اساسمب ا طریق دو نهاد دی اا عالم در سد د نلدم و دادگدا عدالم در سد د
ایاالتب انجام نم ییرد .اس قال اضایم در ای دادگا ها ذهص رت اس قال سدا نانم و اسد قال
شخصم جل کرد است .دس اورد ای ژوهش ای است کده ادان ا اساسدم و ناریدات دید اا
عالم در ذنح اس قال ساخ ار ب را را ذرا نف ذ دیگر شاخههدا حو ندت ذسد ه اسدت و در
ذنح اس قال شخصمب نه در حد اس قال ساخ ار ب ولم ذه شول شایاا ت جهم سدا وکارها
ذهر نند اضات ا اس قال اضایم را یشذینم کرد است.

کلیدواژگان
اس قال اضایمب دادگا عالم هندب دی اا عالم هندب نهاد صیانتکنند ا اان ا اساسم.

 .1اس ادیارب دانشودۀ حق ق و عل م سیاسمب دانشگا عالنه طیاطیا مب تهرااب ایراا (ن یسندۀ نسئ ).
Email: hodaghafari@yahoo.com

 .2کارشناسمارشدب حق ق عم نمب دانشودۀ حق ق و عل م سیاسمب دانشگا عالنه طیاطیا مب تهرااب ایراا.
تاریخ دریافت1931/11/22 :ب تاریخ ییرق1931/12/11 :
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مقدمه
اهمیت اان ا اساسم ذه دلیل رعایت نامم است که ذرا ذقا جانعه ضرور است و سدر یيم
ا اا سیب ذمثیاتم روند ندگم شهرونداا و اخ ال در رواذد انهدا ذدا یوددیگر و دول مدرداا
نمش د (کدخدایمب  .)221 :1912دادرسم اساسم و نهادهدا اعمدا کننددۀ ااب سدا وکارها
ال م را ذرا تضمی اص نندرج در اان ا اساسم فراهم ندمسدا ند .ذدهعیدارت دیگدرب ادان ا
اساسمب ذدوا نهاد اسدار و تضمی گر ذه ن ندم ایدد ل كی ب ارندانم و دسدتنیداف نم نیدد
خ اهد شد (ن سم اد و هموارااب  : 1913نقدنده) .اید نهدم وا دم تدخنی خ اهدد شدد کده
اان نگیار عاد ن اند اان نم خالف اا وضد کندد و در صد رت وضد ب نرجعدم وجد د داشد ه
ذاشدکه اا را لغ و اذ ا کند ( طیاطیایم نؤتمنمب .)111 :1912
در راس ا اصل ذرتر اان ا اساسم انرو شاهد ایجاد نهداد صدیانت ا ادان ا اساسدم در
تمانم کش رها و ناام ها حق ام هس یم که شی ۀ ناارت در اغلب کش رها ذه لندا تقلیدد و
اا یا ا یودیگر وج تشاذه فراوانم دارد که ذه دو دس ه کن ر ذدهوسدیلۀ دسد گا اضدایم و
کن ر ذهوسیلۀ ارگاا سیاسم تقسیم نمش ند در روق اضایمب نهداد ندا،رب ذده دسد گا و اد ۀ
اضاییه واذس ه است .شی و ایی دادرسم اا نی کانالً نی ندم ذدر روق اضدایم اسدت .ادان ا
اساسم در ذاالتری جایگا سلسلهنراتب حق ام ارار دارد و ا ۀ اضاییه هم اسدار اان ا اساسم
است (اجرل ب .)12 :1932
یوم ا ن ض عات نهمب اس قال ای نهاد اضایم و نص ا ذ دا اا ا فشارها ارگدااهدا
سیاسم و ا ا دیگر حو نت استب چراکه ا ۀ اضاییۀ نس قل جد تج یدهنا دییر دن کراسدم
است و حاکمیت اان ا را تضمی نمکند ) .(Giuseppe,1998: 385اس قال اضدایم ذدهعند اا
یوم ا نهمتری اص تضمی ذمطرفم و عدالتب نفه نم است که وضعیت اید ا ا ۀ اضاییه
را ذیاا نمکند و ای نعنا را در ذرنمگیرد که اضات و ا ۀ اضاییه ذاید ا اد ا هدر گ نده اعمدا
نف ذ و تخثیر ییر عمل کنند ) .(BrashearTiede, 2006:129اس قال اضدایم در دادگدا هدا
اان ا اساسم اهمیت نضاعفم نمیاذدب چراکه ذا ت جه ذه تصرید حق ق ذنیادی افراد در اد انی
اساسمب ناارت و تضمی ای حق ق ا صالحیت ها دادگا اان ا اساسم است که نمو است
در ص رت عدم اس قال ب حق ق ذنیادی افرادب در ذیل عن اا رعایت نصالد سیاسم ارذانم شد د
و ا اعد دس ر و ا انی نص ب ارلماا نمت انند ذددوا نادارت شایسد ه و ذددوا ت جده ذده
ساخ ارها اساسم و ایه ا حو نت وارد نادام حقد ام شد ند .ذنداذرای ویژگدمهدایم چد ا
اس قال ا دیگر ا ا و حمایت ا حق ق ذنیادی افراد شاخصهها ای دادگا است (فاروب :1911
 .)979حق ق اساسم هند نی ذه ن ض ع ناارت اساسم ت جه ویژ ا داش ه است کده نمد د اا
دی اا عالم در س د نلم و دادگا ها عالم در س د ایالتهاست که و،یفدۀ صدیانت ا ادان ا
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اساسم را ذرعهد دارند .همينی ذهننا ر دس یاذم ذه کارکرد هرچه شایس هتر اید دادگدا هدا
نقرراتم را ذرا حفظ اس قال اا نقرر کرد است .ذا ت جه ذه نراتب نیک ر دو رسدش اصدلم
که تنقیق یش رو درصددد اسدخ ذده اا اسدت ذده شدرا یدر اسدت .1 :اسد قال اضدایم در
دادگا ها هند ذه چه ص رت نمایاا شد است؟  .2ا اعد و ناانات اان نم در هند تدا چده حدد
ای اس قال را تضمی کرد است؟ .ذرا اسخ ذه رسشها نیک ر اذ دا انر ذدهاخ صدار در
نینۀ ا ۀ اضاییه و سلسلهنراتب دادگا ها در هند و شخا حقد ام دادگدا هدا ادان ا اساسدم
ن الیم ذیاا شد ب سپس ا اعد و نقررات حاکم ذر ای دادگا ها در ترا و سدنجش ذدا عناصدر
اس قال اضایم که در کنگرۀ «اص اساسم درذارۀ اس قال ا ۀ اضاییه» اند استب ادرار داد
شد است .اگرچه سند حاضر ا جمله ا عنانهها نص ب نجم عم نم سدا ناا نلدل ن ندد
است که در فهرست نناذ ن رد اس ناد در نادۀ  91اساسنانۀ دی اا ذی المللم دادگس ر ذکدر
نشد ب ذاید گفت هرچند ا عنانهها نجمد عمد نم اغلدب نمدمت انندد ا اعدد الد اماور ذدر
دولتها عض تنمیل کنندب گاهم ندمت انندد نشدانۀ روشد و انوارنا دییر ذدر وجد د عدرف
ذی المللم ذاشند .ذهعیارت صنیدترب تص یب ای ا عنانهها نمت اند در شولگیر ا اعد عرفم
ذی المللم  -که ذرا تمانم دولتهاب صرفنار ا عض یت یا عدم عض یت انها الد اماور اسدت –
نقش نؤثر ایفا کند .ذه همی دلیل ذسدیار ا دولدت هدا اید سدند را در اندر اان نگدیار و
سیاست سا اضایم سرل حۀ خ یش ارار داد اند و نعیار ذدر سدا گار اد انی و ا اعدد ذدا
اص عدالت و اس قال اضایم ننس ب نمش د .ا ای رو نقررات کنگرۀ نیک ر را نعیار ادرار
داد ایم تا ذ اا ا طریق اا ا انی و ا اعد نرذ ذه اس قال اضایم را در یودم ا نهدمتدری
نهادها ناام اضایم هندب ذررسم کنیم و ت اذق اا ذا نعیارها و ت فیق ذده اسد قال اضدایم را
دریاذیم1؛ ذه ویژ در ن ارد که ا عنانه ا ذدا اتفداق ارا یدا اکثریدت شدایاا تد جهم در المدرو
ن ض عات حق ق ذشر ذه تص یب نمرسدب ای نقشب ذرجس هتر است.

دیوان عالی و دادگاههای عالی :نهادهای صیانتکننده از قانون اساسی
در ر

ناام اضایم هندب دی اا عالم و س ا اا دادگدا هدا عدالم هدر ایالدت یدا جمعدم ا

 .1هف می کنگرۀ سا ناا نلل ن ند درذارۀ یشگیر ا جرم و رف ار ذدا ن خلفداا کده در  21اوت تدا  1سدپ انیر
 1311در نیالا ذرگ ار شدب نجم عه ا ا اص را تنت عن اا «اص اساسم درذارۀ اس قال اد ۀ اضداییه»
تدوی کرد (که طم ا عنانه هدا  02/92ند ر  23ند انیر  1311و  02/101ند ر  19دسدانیر  1311ذده
تص یب نجم عم نم سا ناا نلل ن ند رسید است.
Basic Principles on the Independence of the Judiciary Adopted by the Seventh United Nations Congress
on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6
September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 and
40/146 of 13 December 1985.
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ایالتها ارار دارند .سلسلها ا دادگا ها تیعم نی در ایی تر س د ایفا و،یفه نمکنند .در
ای نیاا تنها دی اا عالم و دادگا ها عالم ذدهعند اا نهداد صدیانتکنندد ا ادان ا اساسدمب
صالحیت ناارت ذر اساسم ذ دا ا انی را خ اهند داشت ).(Roy, 2012: 32
دادگا عالم در ر ناام اضایم ایاالت ارار دارد .یش ا اس قال ای کش رب ادان ا اساسدم
 1311تعداد اضات ای نهاد را ذیست نفر ذکر کرد ذ دب انا س ا اصالحات اان ا اساسدمب هدی
حداکثر نشخص نشد است .انرو هجد دادگا عالم در ناام حقد ام هندد ایفدا صدالحیت
نمکنند ) .(Jain, 2006: 271همينی نقررات دی اا عالم دو رو س ا اس قال هندوسد اا ذده
ناام حق ام ای کش ر وارد شد .انرو دی اا عالم هندوسد اا ا ر دیس دادگسد ر هندد  -کده
ر یس دی اا عالم نی است  -و حداکثر  21ااضم دیگر ترکیب یاف ده اسدت ).(Basu, 1993: 276
دادگا ها عالم ذا ارار داش در ر هرم اضایم هر ایالتب صالحیت صدور دس رهاب احودام یدا
ارارهایم چ ا احضار ندانمب انریهب نمن عیتب ادرار اعدالم تصدرف ادان نم و ادرار اجدرا حقد ق
اساسم و دیگر اهداف را در نندودۀ صالحیت ننلم خ یش دارند ).(Patnaik, 2008: 444
اان ا اساسم هند جایگا رفیعم ذرا دی اا عالم هند ذه رسمیت شناخ ه است .ای دادگا
ذهعن اا نهاد صیانتکنند ا اان ا اساسم هندب نقش ذسد ایم در حفدظ شدخا و ذرتدر ادان ا
اساسم دارد .ذه ذیاا ذرخم صاحبنارااب «صالحیت و ادرت دی اا عالم ناهی اً ذسیار وسی تدر
ا دادگا ها نشاذه در کش رها دیگر استب ذهگ نها که نم ت اا اا را ادرتمندتری دادگدا
اان ا اساسم در جهاا شناخت» ) .(Jain, 2006: 415ادعا ای افراد نی نم ذر ادرت ناارت ذر
اصالحات اان ا اساسم است که دی اا عالم ا اا ذرخ ردار استب ذهگ نها که ذیاا ندمدارندد:
«دادگا ها اان ا اساسم در سایر دن کراسمها یشروب هرگ چنی ادرت شدایاا تد جهم را
ندارد .دی اا عالم هند تنها دادگا در تاریخ ذشر است که ادرت نادارت اساسدم ذدر اصدالحات
اان ا اساسم را ذر ا خ د اا ل است ) .)Baxi, 1985: 64حدل اخد الف نیداا دولدت فددرا و
ایاالت ذا یودیگر و حمایت ا اان ا اساسم و حق ق ذنیادی افراد ا جملده صدالحیتهدا اید
نهاد است .همينی ذه عن اا نرج نهایم ژوهش در ان ر نرذ ذده حقد ق اساسدم و تفسدیر
اان ا اساسم نی ایفا صالحیت نمکند ).(Jain, 2006: 271

بررسی عناصر استقالل قضایی در دیوان عالی و دادگاههای عالی
ا انجا که تنلیل دایق اس قال اضایم نن ذه ار یاذم دایق عناصر اا استب در ای گف ار ذه
ذررسم عناصر اا -شانل اس قال ساخ ار و اس قال شخصم -در دادگا ها ادان ا اساسدم
هند خ اهیم رداخت.
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 .1استقالل ساختاری در دیوان عالی و دادگاههای عالی
اس قال سا نانم ا جه مب نا،ر ذر اصل تفوی ا است و نعرف ا ۀ اضداییه ذدهعند اا شداخۀ
نج ا و هم را ذا سایر ا ا حو نت است (حییب اد ب کراندت و شدهیا نیداب  .)21 :1913ذده
ای نعنم که ذاید در درجۀ او ذا شناسایم تفوی ا اب ا ا ۀ اضاییه در ذراذر نفد ذ یدا نداخلدۀ
ناروا خارجم سایر ا ا حمایت کرد ) .(Burbank,1999:315-316اسد قال سداخ ار دسد گا
اضایم خ د فمنفسه هدف نیستب ذلوه وسیله ا ذدرا دسد یاذم ذده هددف اصدلمب کده همداا
اس قال ااضم استب نمذاشد ) .(Cross F, 2003 :1-3اس قال نهداد خد د دارا سده عنصدر
اس قال ادار ب اس قال ایینم و اس قال نالم است.
در همی نینه و در جه م هماهنگ ذا اصل او اص اساسم در ارتیا ذدا اسد قال اد ۀ
اضاییه که ذیاا داش ه است« :اس قال اضات ت س دولت تضمی شد و در اان ا اساسدم یدا
ا انی کش ر اید نمش د»ب اان ا اساسم هند ذا تفوی کارکرد حو نت ذه سه ذخش نقننهب
نجریه و اضاییهب تفوی ا ا را ذه رسمیت شناخ ه و ا ا ۀ اضاییه ذهعن اا ا ا نسد قل یداد
کرد است .اس قال ا ۀ اضاییه ا ا ا دیگرب ویژگم نینایم اان ا اساسم هند است .(Bidyut,
) 2008: 103همينی ادان ا اساسدم ا اعدد ن عددد را در جهدت تضدمی اسد قال اضدایم
دادگا ها اان ا اساسم نقرر کرد ب ذهط ر که نمت اا گفت که نفاهیم اساسم «تفوی سده
ا » و «اس قال ا ۀ اضاییه» انرو ذه س ا ذاالیم ا ساخ ار اان ا اساسم ارتقا یاف ه اسدت
) .(Shukla, 2006: 50ا ۀ اضاییۀ هند نگهیاا اان ا اساسم است ..ذناذرای ذاید ا هر ن ع فشدار
سیاسم نص ا و ا اد ذاشد .چنانوه دی اا عالم در روند ا ذه ای ن ض ع اشار کرد که ن د ا
اساسمب هدفش حافات و صیانت ا اس قال اضایم دادگا اان ا اساسدم اسدت .(Thalwal v.
) High court of Himachal Pradesh, AIR 2000, SC 2732ذنداذرای ادان ا اساسدم و ارا
دی اا عالم هند ذر ضرورت تفوی ا ۀ اضاییه ا ا ا دیگر و اس قال ساخ ار ذهطد ر کلدم
تخکید کرد اند .در اینجا ذه ننا ر تنلیل دایق اس قال ساخ ار دادگا اان ا اساسم در هنددب
عناصر اا را ن رد ندااه ارار نم دهیم تا دریاذیم ا انی اساسم و ن ضد عه و ا اعدد ایجادشدد
ت س دی اا عالمبتا چه حد در جهت تخنی ای اس قال گام ذرداش هاند.

الف) استقالل اداری دیوان عالی و دادگاههای عالی
یوم ا ال انات اساسم ا ۀ اضاییه نس قل ای است که اضات اا در همۀ سد ا یرنجم عدۀ
ا ۀ اضاییه ذ د و تنت ناارت ا ا دیگر نیاشدند ) .(Ward, 2008: 24هدی نهداد خدارج ا
دس گا اضاب نیاید در چگ نگم ندیریت فرایند دادرسم و نن ۀ انجام و،ایف اضایم انها نداخله
و اعما نار کند .ن اذق ذا نادۀ  )9(120اان ا اساسم هندب اضات دید اا عدالم ذایدد شدهروند
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ای کش ر ذاشند و یش ا ان صابب ذاید ضرورتاً ساذقۀ اضاوت ذه ندت حداال  1سا یا سدمت
نشاور دادگا عالم را ذه ندت  12سا ب در کارنانۀ خ د داش ه ذاشند یا ذا اعدالم ر دیسجمهد ر
ذه عن اا ی حق اداا ذرجس ه شناخ ه شد ذاشند 1.تنها را دسد یاذم ذده ننصدب اضداوت در
دی اا عالمب خدنت در دادگا عالم یا دارا ذ دا صدفت حق ادداا ذرجسد ه اسدت .(Thripathi,
) 2007: 242ذناذرای عالو ذر اضاتب افدراد دانشدگاهم کده سداذقۀ اضداوت و نشداور ندارندد نید
نمت انند ذه ای دادگا را یاذند ) .(Kulshreshtha, 2003: 450اگرچه تاکن ا هدی حق اددانم ذدا
شرای نیک ر ذهعن اا ااضم در دی اا عالم ننص ب نشد است.
دادگا عالم نی در ای نینهب ا نقررات کم و ذیش نشاذه ذا دی اا عالم ذهدر ندمذدرد .ذده
ای ص رت که ن صدیاا اضاوت در دادگا عالمب ذاید حداال د سا ذه انر اضا اش غا داشد ه
ذاشند یا ذه هماا اندا ذهعن اا نشاور در دادگا عالم فعالیت کدرد ذاشدند .هميندی ذایدد ا
شهرونداا هند ذه ای ننصب ان خاب ش ند .ذرخالف نقررات حاکم ذدر دید اا عدالم (در نیندۀ
انواا ان خاب حق اداناا ذرجس ه ذهعن اا ااضم)ب اان ا اساسم اا را درذارۀ دادگا عدالم ذیداا
نداش ه است .در ن یجه انواا راهیاذم غیر اضات ذه ای دادگا انواا ییر نیست.
در ن رد شر شهروند ذ دا شاید در نگا او ذه نار ذرسد که ننرونیدت غیرشدهرونداا ا
حدق اضداوت در سد ا عدالم اد ۀ اضداییه خدالف اصدل ذراذددر و عددم تیعدیا ذاشددب انددا
همااگ نهکه اصل  12اص اساسدم در ند رد اسد قال اد ۀ اضداییه کده نرذد ذده ن ضد ع
صالحیت و گ ینش استب ذیاا نمدارد« :گ ینش اضات ذاید ذدوا تمدای ا حیدح ندژادب رندگب
جنسب نیهبب عقیدۀ سیاسم یا هرعقید دیگرب خاس گا نلم یا اج ماعمب ثدروتب والدت یدا
ن اعیت اج ماعم انجام گیرد؛ انا اان نم که طیق اا کاندیدا [شغل] اضاوت ذاید تیعۀ کشد ر
نرذ طه ذاشدب تیعیا انی ننس ب نممش د»ب نمم ت اا ای نقدرر را خدالف اصد عددالت و
اس قال اضایم دانستب چراکه اتیاع ی کش ر هم ار ا حق ام اس نقااا ذرخ ردارند که غیدر
شهرونداا نممت انند ا اا ذهر نند ش ند .انواا دس یاذم ذه ننصب اضاوت در دی اا عالم نید
همانند ذسیار ا کش رها حق نخ ص اتیاع ی کش ر است 2.الی ه در اان ا اساسم هند لفدظ
"شهروند ذهکار ذرد شد است که اطالق اا نمت اند شانل کسانم که تاذعیدت اک سداذم دارندد
نی ش د .دی اا عالم تاکن ا تفسیر ا نادۀ نیک ر در ای نینه ذیاا نداش ه است.
در ن رد نادۀ  120اان ا اساسم هندب در حومدم تداریخمب دید اا عدالم ذدرا اولدی ذدار

 .1در نگا او ذا وج د دخالت ر یسجمه رب اس قال ادار نخدوق ذهنار نمرسدب انا همدااط رکده در نیاحدح
ذعد اشار خ اهد شدب ر یس جمه ر نقشم تشریفاتم و تخیید در اید نینده دارد و اصد الً اسد قال ادار
دادگا اان ا اساسم ت س و ن رد تعرض ارار نممگیرد.
 .2نانند کش ر ایراا که تاذعیت اصلم را شر اضاوت دانس ه است.

استقالل قضایی در دادگاه قانون اساسی هند 943

ان صاب سیرواس اوا 1و یر عدالت دولت نی ورام را ذهعن اا ااضم ذاطل اعالم کرد و ذا اشدار ذده
نادۀ  (a( )2(217اان ا اساسم ذدی گ نه حوم کدرد « :سد م کده ت سد اید شدخص ادار
نمشد س م غیراضایم و تنت کن ر ا ۀ نجریه ذ د» ) .(Panday, 2004: 428ذناذرای دید اا
عالم ان صاب شخص نانیرد را ذه سمت اضاوت دادگا عالم ذه اید دلیدل کده سداذقۀ اضدایم
ندار دب ذاطل اعالنور و ذا جل گیر ا ورود غیراضات و خارج ا دس گا اضایم ذه حفظ نقررات
اان ا اساسم و اس قال ادار ای نهاد اادام کردب چراکه همااط رکه ذیاا شددب اولدی ذعدد ا
اس قال ادار ای است که اضات دادگا ب ا اعضا و یرنجم عۀ ا ۀ اضاییه ذاشند.
انا در ن رد دیگر ذعد اس قال ادار ب -اس قال عمدل در نیندۀ فرایندد دادرسدم-ب ادان ا
دی اا عالم کش ر نص ب  1311که ذر نیندا ندادۀ  101ادان ا اساسدم تددوی یاف ده اسدتب
ا اعد را یشذینم کرد تا فعالیت ها و روند رسیدگم دی اا عالم را تنایم کند .ذه ای ص رت
که دف رخانۀ دی اا عالم ت س سردف ر ادار نم ش د که در ای انر ا نساعدت دف رداراا ذهر
نمذرد .نادۀ  101اان ا اساسم که حاکم ذر ذه ان صاب کارننداا و رسنل دف رخانۀ دی اا عالم
استب اس قال ادار را در ن رد اس خدام غیراضات نی ذه رسمیت شناخ ه است .ذه ای ص رت
که ذه ای نهاد صالحیت اس خدام کارکناا ادار را ذدوا دخالت ارگدااهدا دیگدر داد اسدت
(ن اد  101و  223اان ا اساسم هند) .همينی هر دادگدا عدالم اخ یدار نددیریت ذدر تمدانم
دادگا ها تنت صالحیت خ د را دارد و نم ت اند روند را ا هدر دادگداهم ذرگردانددب اد انی
کلم ایجاد و صادر کند و ن ارد را ذرا تنایم فعالیت و روند رسیدگم دادگا ها تج ی و شول
و نن ۀ دف ردار و حساذدار را نعی کند ).(Choudhuri, 2012: 5
اان ا اساسم هندب ذا یش ذیندم نقرراتدم نناسدب در نیندۀ اسد خدام و نددیریت نیدرو
انسانم دی اا عالمب نان نف ذ و دخالت دیگر ارگااها در روند ان خداب اضدات و سدایر کارکنداا
شد و ا ای طریق اس قال در فرایند دادرسم را ذهگ نها شایس ها رام د استب چراکه ذدا
شناسایم ای نقررات ا تخثیرات دیگر ا ا ا ننمل ان ر ادار و اس خدانم جل گیر نمکند و
نی نان ای انر خ اهد شد که ا ا دیگر ذ انند ذا در اخ یار گرف ان ر اس خدانم اید اد ب
اا را ذا تنگناها س اد و نعضالت ندیری م همي ا کمی د نیرو انسانم ن اجه سا ند تدا ا
ای طریق نن یات خ د را ذر ای دس گا اعما کنند .نقدررات نرذد ذده اسد خدام در دید اا
عالمب ذه اس قال هرچه ذیش ر ای نهاد کم کرد است .انا در اینجدا ذایدد دو نو ده را یداداور
شد :ن ض ع او ان صاب اضات دی اا عالم ت س ر یسجمه ر است که در نگا او نمت اند ا
ن ارد تضعیف اس قال ادار ذه شمار اید .انا ذاید گفت اگرچه ر یسجمه ر اضدات را ننصد ب
نمکندب نقش و تا حدود یاد تشریفاتم است و تصمیمگیر اصلم در ای نینه ا ۀ اضداییه

1. Srivastava
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ذ د و نقش و تنها ان صاب اضاتم است که ا یش ت س ارگااها دیگر ان خاب شدد
ذناذرای ذا تفوی ذی نهاد ننص بکنند و گ ینشگر نمت اا ذه سس م ای ایراد دم ذدرد .اندا
ن ض ع دوم نگرانم نرذ ذه ان خاب حق اداناا ذرجس ه ا است که ساذقۀ اضدایم ندارندد .ذده
ای ص رت که چنانيه فرد ذ اند خارج ا ا ۀ اضاییه ذه نقام اضاوت ای دادگا ها نا دل ایددب
نمت اند تا حدود اس قال ای دادگا هدا را تندت تدخثیر ادرار دهددب اا هدم ندانمکده نقدام
ان خابکنند ب ر یس جمه رب یعنم فرد خارج ا دس گا اضاسدتب اندا اد انینم کده ندا،ر ذدر
ان خاب ای حق اداناا است نانند ذرجس ه ذ دا و داش شرای م که ذرا ان صاب ی ااضدم
وج د داردب نمت اند نگرانم یش گف ه را تا حدود یاد ذرطرف کند .شاید نگرانم ناشم ا اید
ن ع ان خاب ذ د است که تاکن ا هی ی ا اضات دی اا عالم ا ی نسیر گمارد نشد اند.

ب) استقالل آیینی دیوان عالی و دادگاههای عالی
تصمیمات نهاد اضایم نیاید ن رد ذا نگر واا ش دب نگر اینوه ت س ید نهداد اضدایم عدالم
انجام گیرد و روند ذا نگر ت س اان ا نشدخص شدد ذاشدد (انیدر ب  .)92 :1932هميندی
دولت و ارگاا ها اا ذاید ذه تصمیماتم که ا ۀ اضاییه نم گیردب اح رام ذگیارندد و ذدداا نلد م
ذاشند .در ای نینهب ندادۀ  227ادان ا اساسدم هندد ذیداا ندمدارد« :دادگدا عدالم ذدر کلیدۀ
دادگا ها ایاالت در ارتیا ذا ایفدا صالحی شداا ریاسدت عالیده دارد» .( Banerjee v. P.R.
) Mukherjee, 1953, SCR 302اع ا چنی ادرتم ذه دادگا عالم در جهت ال ام دادگا هدا
ایال م ذه اعما و،ایفشاا در راس ا صالحیت و اا دار نصرا اان نم است.
اگرچه دی اا عالم رسماً ی نجلس اان نگیار نیستب ذه ط ر نؤثر ن جد حق ق و ا اعد
عام ال اماور در س د نلم است .یوم ا ای شدی هداب وضد ا اعدد الد اماور نرذد ذده ایدی
دادرسم است که ذرا همۀ دادگا ها ال ماالتیاع است .نادۀ  101ادان ا اساسدم ذیداا ندمدارد:
«ا اعد که ذهوسیلۀ دی اا عالم ذیاا نمش دب ذرا همۀ دادگا ها نلم و ایال م ال اماورند».
اان ا اساسم هند در راس ا اع ا اس قال ایینم ذه دی اا عالم ن اد  192تا  191را ذده
صالحیت اس ینافم ای نهاد اخ صاص داد است .دادگدا ندیک ر صدالحیت اسد یناف در اند ر
ندنم کیفر و اساسم را داراست .همينی در ن رد تمدانم دادگدا هدا و ننداکم هندد ذندا ذده
صالحدید خ د صالحیت ژوهشم وسیعم دارد که نمت اند ذراسدا ندادۀ  191ادان ا اساسدم
اجا ۀ ویژ صادر کندب ذه ای ص رت که هر گ نه ر ب دس رب تصمیمب ننو نیتب یا حومدم را
که ذه هر دلیل و در خص ص هر نسئلها ت س هر دادگاهم یا ننومها در المرو هندوس اا
صادر شد استب ن رد ژوهش ارار دهد .همينی همۀ نهادها سیاسم و حق ام هند نل م ذه
 .1تفصیل ای انر در ادانه خ اهد اند.
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اجرا احوام صاد ر ت س دی اا عالم در نینۀ ناارت ذر اساسم ذ دا ا انی و تفاسیر نرذ طده
ذر اااند و ذرا انها ال اماور است .چنی نقشم را دادگا عالم در ننددودۀ ایالدت نرذ طده ایفدا
نم کنند .ذناذرای اان ا اساسم هند ذا اع ا صالحیت ذه دی اا عالم ذهعن اا نرج نهدایم در
ن ض ع اس یناف ا ارا و همينی نقشم نشاذه ذه دادگا عالم در س د ایاالتب اس قال اییندم
ای نهادها را تضمی کرد استب چراکه ا ید سد نهادهدا ندیک رب تصدمیمگیدر نهدایم در
شوایت ا ارا اضایم اند و ا س دیگرب نقرراتم کده اید نهادهدا وضد ندمکننددب در همدۀ
دادگا ها ال ماالجراست .همينی دولت و سایر ارگاا ها حو نت ذاید ذده اید ا اعدد اح درام
ذگیارند و ا اا تیعیت کنند و هی نهاد غیر ا دی اا عالم و دادگا عالم ادرت نسخ و اذ ا
انها را نخ اهند داشت .ای نقررات را همينی نم ت اا همراس ا ذا نقررات نرذد ذده اصدل 0
اص اساسم اس قال اضات دانست که ذیاا نمدارد« :ر دادگا ها ا عد اسدت .اید اصدل
نااا حق ا ۀ اضاییه در نیادرت ذه تجدیدنار و حق اان نم نقانات صالحیت دار در کاهش یدا
تخفیف نجا اتها تعیی شد ت س اضاتب نیست» .ا ای رو ذا تویده ذدر نعیارهدا اسد قال
اینم که در ذاال ذیاا شدب نمت اا گفت که نهاد صیانتکنند ا اان ا اساسم در هندب ا سد د
ذاالیم ا ای اس قال را ذرخ ردار است.

ج) استقالل مالی دیوان عالی و دادگاههای عالی
ا ۀ اضاییه ذرا انجام و،ایفش ذاید ذ دجۀ کافم و نناسب داش ه ذاشد تا ا ا دیگر ن انندد ا
طریق کاهش ذ دجۀ ای ا نن یات خ د را اعما کنند (خادنمب  .)11 :1931یشنهاد ذ دجۀ
دس گا اضا در کش ر هند ذاید ذه دولت ارا ه شد د و نهداد تصدمیمگیرندد در اندر ذ دجدۀ اد ۀ
اضاییه (غیر ا دو نهاد دی اا عالم و دادگا عالم) ارلماا است 1.اندا در ند رد ذ دجدۀ دو نهداد
دی اا عالم و دادگا عالم نقررات ذه گ نۀ دیگر استب چراکده حقد ق اضدات اید دو دادگدا
ن اذق ذا ن اد  121تا  121اان ا اساسم رداخت نمش د .ذدی صد رت کده اید حقد ق نیایدد
روند ن ولم داش ه ذاشد )(Satya Brata Sinha, 1997: 7-6ب درصد نشخصم ا ذ دجۀ سن اتم
ذه دس گا اضایم اخ صاص دارد و ارلماا صالحیت تغییر اا را نخ اهد داشت2.
انرو دو الگ عمد در نینۀ تخنی نالم و ذ دجدها دسد گا اضدا وجد د دارد .الگد
اضایم و الگ دول م؛ در اولم نقش ا ۀ اضاییه در تعیی و تص یب ذ دجه ذسیار ررنگ اسدت
و در دونم نقش ا ۀ نجریه .در ذسیار ا کش رها ا ۀ نجریه تا حدود یاد نمت اند اس قال
نالم دادگس ر را تنت تخثیر ارار دهد و ا ی طریق نن یات خ د را ذر دسد گا اضدا تنمیدل
ذا دید در  12ذهم
ذا دید در 91

1. http://lawmin.nic.in/ncrwc/finalreport/v2b2-1.htm1930

تیر 2. http://supremecourtofindia.nic.in/annualreport/annualreport2015-16.pdf. .1931
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کند 1.در نیاا الگ اضایم نی طیف گس رد ا ا نی اا اس قال دید نمش د .ذررسم اید
الگ ها در کش رها نخ لف نشاا نمدهد کش رهایم که ناام ذ دجهری نرذ ذه ا ۀ اضاییه
را ط ر یشذینم کردند که ای ا ب ذ اند نقش نس قلم در تهیۀ اا داش ه ذاشدد و هميندی
ارلماا هنگام تص یب اان ا ذ دجهب ا ناریات ا ۀ اضاییه اس فاد کندب ذه ر ت انس هاند اس قال
اضایم را تخنی و ذهعن اا ی ناام الگ در نینه ۀ ارتقا جایگا ا ۀ اضاییهب ایفا نقش کنند.
هرچه ا ۀ اضاییه در ای نینه اس قال ذیش ر داش ه ذاشدب در انجدام کدارویژ هدا خد دب ا
جمله تنقق عدالت در جانعهب عملورد نناسبتر خ اهد داشت .اندا نسد قلتدری اا الگد یم
است که ذ دجه ت س دس گا اضا یشنهاد ش د و ا ا دیگر کم دری دخالدت را در تصد یب
نهایم داش ه ذاشند .کش ر هند ا جمله نعدود ناامهایم است که در اا ذ دجۀ دید اا عدالم و
دادگا عالم ت س خ د انها یشنهاد نم ش د و تص یب نهایم اا نی در ارلماا ذددوا دخالدت
نؤثر نهاد اجرایم و اان نگیار انجام نمگیرد 2.ذه ذیانم دیگر ذا ت جه ذه نعیارها اس قال ندالم
در نینۀ عدم دخالت ا ا دیگر در تعیی و تص یب ذ دجه ذاید گفدتب ذ دجدۀ دید اا عدالم و
دادگا عالم ذه ط ر کانل ا دخالت ا ۀ نجریه نص ا داش ه شد است و ح دم ارلمداا کده در
الگ اضایمب نقش ذس ایم در تخیید ذ دجه دس گا اضا داردب در نادام هندد دخالدت چنددانم
ندارد و صالحی ش نندود ذه نی اا نصرا در اان ا است .در ن یجه همااگ نهکه اصدل چهدارم
اص اساسم در خص ص اس قال ا ۀ اضاییه ذیاا داش ه که «کش رها عض ن ،فاند ذدرا
اینوه دس گا اضایم ذ اند و،ایف خ یش را ذهط ر نعم انجام دهدب نناذ [ندالم] ال م را در
تخنی کنند»ب ذاید گفت نقررات نیک ر س نم ا اس قال نالم را ذرا نهداد صدیانتکنندد ا
اان ا اساسم هند ذه ارنغاا اورد که نمت اا گفت در ن ع خ د کمنایر است.

 .2استقالل شخصی قضات دادگاههای صیانتکننده از قانون اساسی در هند
س ا تییی نفهد م اسد قال سداخ ار و عناصدر اا در ارتیدا ذدا دو نهداد دید اا عدالم و
دادگا ها عالمب ذه کاوشم در نینۀ اس قال شخصم اضات  -که هدف نهایم اس قال اضایم
است –در ای دادگا ها خ اهیم رداخت .اضات هنگام اتخاذ تصمیم ذاید ا تیعیت هر کس غیر
ا اان اب اج ناب ور ند و ذدوا واهمه ا ن یجۀ تصمیمشاا و ذه دور ا جانیدار ا اصناب دع ا
 .1نثا ذار اا نمت اند ا اعد نرذ ذه ذ دجۀ ا ۀ اضاییه ایراا ذاشد که طیق تفاسیر ش را نگهیداا ا اصدل 12
اان ا اساسمب ا ۀ نجریه نمت اند ذ دجۀ یشنهاد اد ۀ اضداییه را تغییدر دهدد .ذدرا ن العدۀ ذیشد ر ا: .
خادنمب  91 :1931ذه ذعد.
 .2ذهط ر که ن العۀ حدود  02کش ر نشاا داد است که تنها ا ۀ اضاییۀ هند هند و دانمار ا چندی سد نم
ا اس قال نالم ذرخ ردار استب ذهط ر که نه تنها ا ۀ نجریهب ذلوه ارلمداا نید صدالحیت تعددیل ذ دجده را
نخ اهد داشت .ذرا ن العۀ ذیش ر ر : .خادنمب .90-91 :1931
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اضاوت کنند و هی عانلم اعم ا فشار افوار عم نمب نقانات سیاسم تخثیر نناف فرد و ح ذمب
ع اطف شخصم و ..ن اند ذر حوم اناا تخثیر گیارد .اگر ای گ نه نیاشددب حدق داشد نناکمدۀ
ذمطرفانه ن رد خدشه واا نمش د ) .(barak, 2006: 78در اینجدا ذیشد ر اسد قال اضدایم ذدا
شخص ااضم سروکار دارد ) .(Stevnes, 1999: 376در ای ذخش نعیارهایم را که نمایانگر ذخش
اس قال شخصم اضات استب در ارتیا ذا دی اا عالم و دادگا عالم تشدرید ندمشد د .عناصدر
ن رد ذررسم عیارتاند ا  .1 :نقررات نرذ ذه چگ نگم ان صاب اضات؛  .2دورۀ تصد و نقررات
نرذ ذه ذا نشس گم اضات؛  .9ع اضات؛  .0ا اعد نرذ ذه نقل و ان قا اضات.

الف) انتصاب قضات
چگ نگم گ ینشب اثر نس قیمم ذر کیفیت کار اضات دارد .هرچه گ ینش صدنینمتدرب ضد اذ
اا دایق تر و ذه دور ا نالحاات ص رت گیردب اضدات شایسد هتدر ان خداب و ذدهکدار گرف ده
نم ش د .ذدی گ نه که هر اندا نشارکت نهادها سیاسم و ا ا دیگر در انر گد ینش ذیشد ر
ذاشدب خ ر واذس گم نی ذیش ر خ اهد ذ د .در سا  1331دی اا عالم هند ذهعن اا نفسر اان ا
اساسم و نهاد ن جد ا اعد ال ام اورب ذه اهمیت و تخثیر ان صاب اضدات در کدارکرد شایسد ه اد ۀ
اضاییه تخکید داش ه و ذیاا کرد است« :روند دن کراتی ب ارناا ذراذر اا صاد و اج مداعم و
ضرورت دگردیسم ها اا صاد و اج ماعم که ذه وسیلۀ اان ا اساسم ترسیم شد و هميندی
حاکمیت اان ا و ن رد اح رام ذ دا ا اد و ذراذدر ب واذسد ه و ن ودم ذده اد ۀ اضداییه اسدت.
اس قال ا ۀ اضاییه نممت اند ا چگ نگم روند ان خاب اضات ذمتدخثیر ذماندد» (Advocates on
.)Record Association v. Union of India, AIR 1991, SC 631, 641
ن اذق ذا نادۀ  )2( 120هر ااضم دی اا عالم ذا حوم ر یس جمه ر س ا نش رت ذا اضات
دی اا عالم و دادگا عالم دولتها ننص ب ندمشد ند .ن داذق ذدا اید نداد ب ر دیسجمهد ر در
ان صاب دیگر اضات ذاید ذا ر یس دی اا عالم نش رت کندب ذا وج د ای در ن رد ر دیس دید اا
هی نش رتم ذا فرد نخ اهد داشت .شایاا ذکر است که ادرت ر دیسجمهد ر ذدرا ان صداب
اضات کانالً تشریفاتم اس تب یرا در عمل در ای ن ردب ن داذق ذدا نادر شد را و یدراا عمدل
نم کند .چنی روند نمو است نا را ذا ای اشوا روذهرو سا د که سیاست در ان صاب اضات
دخیل شد استب ذهگ نه ا که ادرت تصمیمگیر نهایم در ای نینه در دسدت اد ۀ نجریده
است .ذناذرای نن مل است که اس قال ا ۀ اضاییه ذهواس ۀ واذسد گم ذده اد ۀ اجرایدم دچدار
خدشه ش د .ای انر ذرخالف اصل  12اص اساسم در ن رد اس قال ا ۀ اضاییه نی است کده
در اا ذیاا داش ه است« :روقها ان صاب اضات ذاید تضمی هایم را در نقاذدل ان صدابهدا
نانناسب یشذینم کنند» .اان ا اساسم هند ذهصراحت تعریفم ا چگ نگم روند ای یشدنهاد
را روش نساخ ه استب ذهط ر که تنها ذیاا نمدارد« :ای ر یسجمه ر است که اضات دید اا
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عالم را س ا نش رت ذا ر یس و اضات دیگر ای دی اا و دادگا عالم ان صاب ندمکندد (ندادۀ
 120اان ا اساسم هند) .روش نیست که سرانجام ن اذق اان ا نیک ر نار چه کسم در نیداا
نارات نخ لفب ایااذخش تصمیمات است.
در ی دورۀ نانم رویه ا ذر روند ان خاب ر یس دی اا عالم حاکم ذ دب ذه ای صد رت کده
یوم ا اضات دی اا عالم که ساذقۀ ذیش ر داشتب ذه ریاست دی اا عالم 1ذرگ ید نمشدد .در
سا  1311کمیسی ا حق ام هند ان قاداتم را ذر ای روند وارد کرد .عمد دلیل انداا ذدر اید
انر اس ار ذ د که ر یس دی اا عالم نه تنها ذاید ذاتجرذه ذاشدب ذلوه ذاید ی نددیر ت انمندد نید
ذاشد ) .(Jain,2006: 129ذناذرای شرو دیگر نی جدا ا شر ساذقه ذایدد ذدر روندد ان خداب
ر یس حاکم ذاشد .در ای نینه دولتب ا  .اا ر  2را که در نیاا اضات دی اا عدالم ا ننادر
ساذقۀ اضایم در رتیۀ چهارم ارار داشتب ذه ریاست ای نهاد ذرگ ید .ن عااب اید تصدمیم سده
ااضم ارشد دی اا عالم ذه نشانۀ اع راض ا ست خ د اس عفا کردند .ای عمل دولدتب ذده ذدرو
ننااشات فراوانم در کش ر ننجر شد .ذه گف ۀ یودم ا حق ادداناا ااددام دولدت ریشده در اید
ن ض ع داشت که سه ااضم ارشدب یشد ر در روندد ا علیده دولدت ر صدادر کدرد ذ دندد
) .(Singh, 2000: 256در سا  1377ح ب جدید ذدر سدر کدار اندد و تشدویل دولدت داد و
ن عااب اا ذار دیگر رویۀ ادیمم در ن رد ان خاب ر یس دی اا ذر نینا ارشدیت احیا شد.
اخ یار اعما ذنیااها اص لم اضاوت ذه صالحدید ذمایدوشر ا ۀ نجریهب ا ۀ اضداییه را
تاذ ا ۀ نجریه نم سا دب یرا هر ااضم که ذخ اهد ذه ذاالتری نقام یعنم ریاسدت دید اا عدالم
ذرسدب تالق نمکند در نار دولت چهرۀ ن جه و ن رد سدند ذاشدد .تدالقهدا کمیسدی ا در
جهت حیف اننصار ذ دا شر ارشدیت ذرا تصد سدت ریاسدت دید اا عدالم و افد ودا
شر نیهم و داننهدار «ت انمند ذ دا»ب در جهت نف ذ ذیش ر ا ۀ نجریه و واذس گم ای نهاد ذه
نصالد و اغراض سیاسم ذ د است که ای انر نمت اند اس قال ای نهاد را دچار خدشه سا د.
انا در راس ا ن ض ع نیک ر و در جهت نقاذله ذا ای جریااب دی اا ذیاا داشت« :ذا ت جه ذه
نادۀ  210واضد است که دولت «ذرتر » یا «ر ن لق» در ن ض ع ان صاب اضات دی اا عالم
ندارد» ) .(Jain, 2006: 420دادگا یش ر ذیاا کرد ذ د که نار ر یس دی اا ننعوسکنندۀ نار
ا ۀ اضاییه است .الی ه نار نهایم که ت س ر یس دی اا ذیاا نمشد دب صدرفاً نادر شخصدم او
نیستب ذلوه نجم عها ا دیدگا ها و ارایم است که س ا در نار گرف نارها دیگر اضاتم
که ذه ای روند نرذ نمش ندب شول نمگیرد .ان خاب ی گ ینۀ نناسب ذاید ن یجۀ ی روند
نش رتم و نشارک م ذاشد .ذناذرای دخالت ا ۀ نجریه در روند ان صاذات ذه حداال کاهش نمیاذد
و هر گ نه دخالت و نف ذ سیاسم حیف و دود نمش د ).(Penday, 2004: 411
1. CHIEF JUSTICE
2. A.N Ray
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ذه ننا ر دس یاذم ذه اس قال ذیش ر در انر ان صاب اضاتب دی اا عدالم راهوارهدا یدر را
ارا ه ک رد :اذ وار یشنهاد ذرا ان صاب اضات دی اا عالم کش ر ذاید ذهوسیلۀ ر یس اید دید اا
ذاشد انا ذاید ا ایل ذا دو نفر ا هموارانش نش رت کند .ر یسجمه ر نممت اند ذددوا نشد رت
ذا ر یس دی اا عالمب هی ی ا اضات ای دادگا را ننص ب کند .ر یس دی اا عالم هندد ذایدد
ذاساذقهتری ااضم دی اا عالم که نناسب ذرا تصد ای نقام اسدتب ذاشدد .(Penday, 2004:
 .)413دخالت ها ا ۀ نجریه در ان ر ان صاب اضات دی اا عالم و دادگا عدالم اندرو ننددود
شد است .اضات دی اا عالم اصال اً ا اضات دادگدا هدا عدالم ان خداب ندمشد ند و اغلدب ا
رؤسا ای دادگا ها هس ند .ای ان خاب ذهوسیلۀ هیختم نرکب ا ر دیس دید اا عدالم و چهدار
ااضم ارشد انجام نمگیرد که ت س ر یسجمه ر ذه اید نقدام نصدب ندمشد ند .ندال اید
ان خاب تنها تجرذه و ارشدیت است  .)(Sathe, 2002: 299الی ه سنت ان خاب اضات تنها ا نیاا
رؤسا دادگا ها عالم نمو است ن ایج س یم را ذههمرا داش ه ذاشددب چراکده نسدیر کده
اضات ذاید در سلسلهنراتب اضایم طم کنندب ذهگ نها است که در اذ دا انر ذاید وارد دادگدا
عالم ش د و س ا طم نراحلم که ذکر شدب ذه ریاست اا دست یا ند تا ن عااب اا ذ انند ذده
دی اا عالم را یاذند .طم ای نراحلب اضات را اغلب در اس انۀ شصتسدالگم ادرار خ اهدد داد.
ذناذرای ی فرد ذاید در ج انم و در سنی ایی تر ذر کرسم اضاوت در دادگا ها عدالم تویده
ند تا شانس ذیش ر ذرا دس یاذم ذه کرسم اضاوت در دی اا عالم یش ا رسدیدا ذده سد
ذا نشس گم اجیار داش ه ذاشد .دورۀ تصد ریاست دی اا عالم طیق رسدم اددیمم ارشددیتب
ذسیار ک تا است .اغلب ن ارد انها تنها چند نا یش ا رسیدا ذه س ذا نشسد گم ندمت انندد
در دی اا عالم خدنت کنند.
ناریات ال ام اور و تفسیر دی اا عالم در ای نینه که ر یسجمه ر ذرا ان خداب اضدات
ذاید ذا اضات دادگا نش رت کندب روند ان صاب را ا سیاسمکار ها ا ۀ نجریه نص ا داشد ه
و ذا اع ا ای صالحیت ذه ا ۀ اضاییه دخالت ا ۀ اجرایم را در انر ان صاب اضات را ذه حداال
رسانید است .ای انر نشاا نمدهد که دی اا عالم ذا ت جه ذه صالحیت صددور ا اعدد الد اماور
نمت اند ن اد اجما و سو ت اان ا را رف کند و ذا ارا ۀ تفاسیر هماهنگ ذا اصد اسد قال
اضایم گانم نهم در جهت ارتقا ای نفه م ذردارد که ذسم شایس ه در ای را اددم گیاشد ه
است .انا در ن رد نقررات نرذ ذه سلسله نراتیم که اضات ذاید طم کنند تا ذ انند در دید اا
عالم ذهعن اا ااضم ان خاب ش ندب ذاید گفت که نقررات ذاید ذهگ نها تغییر یاذد کده ذ د اا ا
تجرذیات اضاتم که ذه دی اا عالم را نمیاذندب سا ها ذیش ر اسد فاد کدرد .ذده اید نهدم
نم ت اا ا طریق اف ایش س ذا نشس گم جانۀ عمل شانیدب چراکه در غیر ای ص رت دید اا
ا تجرذیات اضاتم ذا ساذقۀ ط النم کم ر ذهر نند خ اهد شد .همينی ای انر نمو است ذده
اشف گم ناریات دی اا و عدم ثیات فور و حق ام ناریات ننجر ش د.
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ب) دورۀ تصدی قضات
دورۀ تصد و نقررات نرذ ذه س ذا نشس گم در اس قال ر و همينی در اسخگ ذ دا
یا نی دا اضات تخثیر نس قیمم خ اهد داشت .در هند ی ااضم دی اا عالم تا نانمکده ذده
 11سالگم ذرسدب در نقام خ د ذاام نمناند (نادۀ  )2(210ادان ا اساسدم هندد) .اید سد در
دادگا عالم  12سا است.
یوم ا ن یت ها نقررات نیک ر در ن رد تثییت سد خاصدم ذدرا ذا نشسد گمب ااذلیدت
ذهر نند دادگا ا اس عدادها جدید در ذدنۀ خ د است کده در اید صد رت ا ادرار گدرف
دادگا در نسیر ایسد ایم و عددم همداهنگم ذدا ناریدات و عقایدد اج مداعم و سیاسدم جدار
جل گیر نم ش د .در نقاذل نمو است اضات ذاتجرذده در ید دورۀ ندانم واحدد ذا نشسد ه
ش ندب اا هم هنگانمکه در اغا انددوخ تجرذده در ن ضد عات اساسدم و هميندی در حدا
دس یاذم ذه دور ا ا تفور روذه جل و ذاار قاند که دادگا را ا تجرذیات اید گدرو ا اضدات
ننروم نمسا د .ذناذرای ذاید ذهگ نه ا س ذا نشس گم را تعیی کرد تا ای دادگدا هدا ا ید
س ب در ذاتالق رک د فور گرف ار نش ند و ا س دیگر ذ اا ا تجرذیات انااب نددت ذیشد ر
ذهر ذرد .الی ه ن ض عم را ذاید در اینجا کدرد کده اا هدم نرذد ذده انوداا اسد خدام اضدات
ذا نشس ه است .عمل ان صاب اضات ذا نشسد ۀ سدتهدا عدالم اضدایمب تدخثیر ندان ل ذم ذدر
اس قال ای دادگا نمگیارد ) .(Rai, 2002: 413اگرچه ندادۀ  )7(120و  222ادان ا اساسدمب
اضات را ذعد ا ذا نشس گم ا فعالیت وکال م نمن ع کرد اسدتب اضدات ذا نشسد ه ندمت انندد
ذهعن اا داور فعالیت کنند .عالو ذر ای ب اضات در ذرخم کمیسی اها و کمی دههدا نلدم نثدل
کمیسی ا نلم حق ق ذشر و سایر نشاغل ادار ننص ب نمش ند .ذناذرای ای اح مدا وجد د
دارد که اضات اس قاللشاا را ذه دلیل اینوه ذعد ا ذا نشس گم نمت انند ننص ب دولت ش ندب ا
دست ذدهند .ذه ای دلیل که دولت در تعداد یاد ا روندد هدایم کده در دادگدا هدا عدالم
ن را نمش د ی طرف روند است و ا انجا که اضات نمت انند س ا ذا نشس گم ذار دیگدر
ذه اس خدام نهادها حق ام تخثیرگیار چ ا کمیسی اها درایندب نممت انندد در روندد هدا
ن روحه علیه دولت ذم طرف ذاام ذمانند .ای عمل نینۀ تنت تخثیر ارار دادا اس قال اضدات
را فراهم نم کند .نم نۀ ای انر یش ر در ند رد ناریدات کمیسدی ا حقد ام دولدت در نیندۀ
نفه م ارشدیت ذیاا شد.

ج) عزل قضات
ع اضات دی اا عالم و دادگدا عدالم ایدل ا دورۀ ذا نشسد گم تدخثیر نهمدم در اسد قال و
ذم طرفم دارد .واضد است که چنانيه ید ااضدم ذددوا هدی تشدریفاتم عد شد دب دادگدا
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ادان ا اساسدم هنددب شدی ۀ یيیدد ا را

اس قال خ د را ا دست خ اهد داد .ذر همی اسا
ذرا ع اضات تعیی کرد است.
ن اذق ذا نادۀ  )0(120اان ا اساسم« :اضات دی اا عالم ا نقانشاا ع نمدمشد ند نگدر
ذعد ا حوم ر یسجمه ر .ر یس جمه ر روندۀ فرد ن رد ع را ذه ارلماا ارا ه نمدهد .ذعدد ا
تص یب اکثری م که نیاید ا دوس م اعضا حاضر در نجلس کم ر ذاشدب ذرا صدور حوم ع ب
ذه ر یسجمه ر اذالغ نمش د .ع ذاید نس ند ذه سد رف دار یدا عددم کفایدت ذاشدد» .چندی
روند ذرا ع اضات دادگا عالم نی یشذینم شد استب ذا اید تفداوت کده ارلمدااهدا
ایال م در ای ن رد تصمیمگیر نمکنند (نادۀ  )1(217اان ا اساسم هند).
در سا  1311ارلماا فدرا ب اان نم را تص یب کرد کده در اا نقدررات نرذد ذده ایدی
دادرسم رسیدگم و تنقیق و اثیات س رف ار یا عدم کفایت اضات دی اا عدالم و دادگدا عدالم
یش ذینم شد .ن اذق اان ا نیک ر ایی رسیدگم نرذ ذه ع اضات ذه اید صد رت اسدت:
اذ دا انر دلیل ن رد نار ذرا ع ارا ه نمش د .ای دلیل نمت اند ت س حدداال صدد عضد
نجلس نردم یا نجا عض نجلس اعیاا انجام گیرد .ر یس ارلماا ندمت اندد اید یشدنهاد را
ذپییرد یا ا ییرق اا خ ددار ور د .چنانوه ن رد ییرق وااد شد دب کمی دها ن شدول ا
یوم ا اضات دی اا عالمب یوم ا رؤسا دادگا ها عالمب و ید حق ادداا ذرجسد ه تشدویل
نم ش د .کمی هب اتهانات صرید و روشنم را که ذر نینا تنقیقات خد د ذدهدسدت اورد ب علیده
ااضم ن را نم کند و ذه او فرصت کافم ذرا شنیدا ا،هاراتش خ اهد داد .همينی نمت اندد
ا شاهداا ذا ج یم کند .چنانيه اتهام وارد عدم صالحیت یا نات انم جسدمم یدا ذهندم ذاشددب
کمی ه ترتییم نم دهد تا ااضم ت س هیخت شدوم ننصد ب ر دیس ارلمدااب نعاینده شد د.
چنانيه کمی ه ااضم را دارا س رف ار یا عدم کفایت تشدخیص دهددب نجلدس ندمت اندد وارد
رسیدگم ش د و ای اتهانات را تص یب کند .سرانجام نص ذه ذرا اجرا و اعالم حوم عد ذده
ر یسجمه ر اذالغ ش د).(Jain, 2006: 388-389
اان ا اساسم هند شرای خاصم را ذرا ع اضات در نار گرف ه استب ذهگ نها که روسدۀ
چندنرحلها و یيید ا وج د دارد .ا یشنهاد ارلماا گرف ه تا اثیات دالیلم چ ا عدم کفایت
و س رف ار و تشخیص اا ت س کمیسی اها نخص ص و تخیید و تصد یب اید نراحدل ت سد
ارلمااب که روند عادالنها را یشذینم کرد است که تا تا حد انواا نانعم در ذراذر ع ذمدلیدل
و نصلنتنآذانۀ اضات ای دادگا ها ذاشد .اان ا نرذ ذه نناکمۀ اضداتب عددالت اید روسده را
تومیل کرد .حق اس ماع و تنا،ر که ا عناصر عدالت رویدها اسدتب ذدهدرسد م در نیندۀ عد
اضات رعایت نمش د و انواا اسخگ یم و دفاع ا خ د را فراهم ندماورد .چراکده نقدررۀ ندیک ر
ذهخ ذم ذه ای انر جانۀ عمل شانید که در ند رد تصدمیمات ن خدی درذدارۀ افدراد ذایدد اصد
عدالت و حق دفاع رعایت ش د و ذراسا ضرورت انجام ایدی حضد ر و تقاذدلب نهداد تصدمیمگیدر
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هی وات نممت اند تصمیمم را علیه نناف نخاطب اتخاذ کندب نگر اینوه ایالً ذه او اطالع دهدد تدا
نارها و دفاعیات خ د را ذیداا دارد .اید نقدررات هميندی در راسد ا اصد  17و  11اصد
اساسم در ن رد ا ۀ اضاییه نمذاشد که ذیاا داش ه است« :هر گ نه اتهام یا شدوایت علیده ااضدم
در حی انجام و،یفۀ اضایم و حرفها ذاید ذهسرعت و ذمطرفانه ذر طیق روا ال م ذررسدم شد د.
ااضم ذاید اسخ دهدب و سخ او ذمطرفانه شنید ش د .ااضم را نممت اا نعلق یا ع نم د نگدر
اینوه ذهدلیل نات انم یا ناشایس گم ا ادانۀ کار نات اا ذاشد» .همينی دادا ادرت تصدمیمگیدر
نهایم ذه ارلماا در راس ا اصل  22اص اساسم در ن رد اس قال ا ۀ اضاییه است که ارلمداا
را یوم ا نهادها شایس ه ذرا روسۀ ع نعرفم کرد است .انا در خص ص حوم ر یسجمه ر
نینم ذر ع ای اضات نی ذاید گفت که ای حودم تنهدا جنیدۀ اعالندم دارد و نراحدل یيیددۀ
یشی را نه ذهعن اا ی نقام اجرایمب ذلوه ذهعن اا ی نقام تعدیلکنندد ب تخییدد ندمکندد و در
ای نینه دخالت حق ام و اضدایم نددارد .هميندی ذدا دخالدت نهادهدایم ن خصدص در نیندۀ
تشخیص دالیل ع ب نمت اا گفت که روسۀ ع اضات ذدوا هر گ نه نالحاات سیاسم و تنهدا
ذر یاف هها عینم و علمم اس ار است.

د) انتقال قضات
ان قا اضات هم ار دوراا ذی دو انر استب فساد ییر و اننیت حق ام .ذناذرای اد انی هدر
کش ر سعم کرد است تا ا تیدیل و تغییر اضات که ناشم ا اغراض شخص ذاشدب جلد گیر
کند و در عی حا ذه اضات اجا ندهد که ذا ناندا در ی سمت عانل نفسدد ا در جانعده
ذاشد که در اثر ارتیا ن دی ذا ااضم نمو است حاصل ش د .همينی ان قا اضات نمت اند
دس اوی ورگ یاا ذرا یشیرد اهدافشاا ذاشد که اگر نانم حودم ااضدم علیدهشداا ذد دب ذدا
ان قا و ب اس قال ااضم و هما اراا و را خدشه دار کنند .ذه همی دلیل ذررسدم اا ذدرا
فهم جایگا اس قال اضایمب ضرور است .نادۀ  )2(222اان ا اساسم هندد اید اخ یدار را ذده
ر یسجمه ر نمدهد که اضات دادگا عالم را س ا نش رت ذا ر یس دی اا عدالمب ذده دادگدا
عالم دیگر ان قا دهد .ن ض ع ان قا اضات ا دادگا عالم ذه دادگا دیگر ذنحهدا یداد را
در هند ن را کرد است .در سا  1371ب شدان د ااضدم نن قدل شددند .اید عقیدد ذدهطد ر
گس رد وج د داشت که ان قا اضات نس مسوم در دس اا دولت است تا ذ اند ا ای طریدق
اضاتم را که علیه دولت ر داد ذ دندب نجا ات کند ).(Jain, 2006: 380
ر یس جمه ر طم دس ر ب ااضم دادگا عالم ی ایالت را ذه ایالت دیگدر ان قدا دادب اید
ن ض ع که ایا ر یسجمه ر نم ت اند ذدوا رضایت ااضم و ذدوا نش رت ذا ر یس دی اا عالم او
را نن قل کندب ن رد چالش واا شد .دی اا عالم ذیاا کرد« :ن اذق نادۀ  222اان ا اساسم ذرا
ان قا اضات نیا ذه رضایت انها نیست» .همينی ذهننا ر یشگیر ا س اس فاد هدا اد ۀ
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اجرایمب ذا اکثریت ارا تص یب کردند که نش رت ذا ر یس دی اا عالم هند ذاید نؤثر و کانل ذاشد
و نه صرفاً تشریفاتم و اذ وار یشنهاد ان قا اضات تنها ذا ر یس دی اا عالم نمذاشد (Union of
 India v. SankalchandHimatalSheth, AIR 1991, SC 631, 641).الی ه دادگا یشد ر اعدالم
کرد ذ د که اذ وار یشنهاد ان قا ااضم ذاید تنها ت س رییس دی اا عالم انجام گیرد که ذرا
اتخاذ ای تصمیم ذاید ذا دو ااضم دید اا عدالم کده ذیشد ری سداذقه را دارنددب نشد رت کندد
(Advocates on Record Association v. Union of India, AIR 1996, SC 925).

نقررات نیهم و ااذل تفسیر اان ا اساسم در ذرخم ن ارد سیب نف ذ و دخالدت اد ۀ نجریده
در ان قا اضات شد است .انا دی اا عالم ذا تفاسیر ن رایانه و عدالت خ اهانۀ خ دب حق اذ ودار
ای انر را در اخ یار ر یس دی اا عالم ارار داد و در تومیل اس قال دادگا عدالمب نشد رت ذدا
اضات دی اا عالم را یشذینم کرد .الی ه دو انر نمت اند در ای نقررات ااذل تخنل ذاشدب یودم
نرذ ذه تخثیر رضایت اضات در نینۀ ان قالشاا است که اسااتری را در ن رد تغییدر سدمت
یا ننل خدنت ااضمب جلب رضایت اوست که عدم اا نمت اند در کیفیت کار اناا تخثیر ذگیارد
و سیب ش د اضات احسا تعلق شغلم را ا دست ذدهند .دوم انوده هرچندد دید اا عدالم ذدا
تفاسیر خ دب دست ا ۀ ن جریه را ا فرایند ان قا اضات ک تا کردب در نقاذلب ر یس دی اا عالم
ذا ید نیس ذه راح م اادر ذه نقل و ان قا اضات خ اهد ذ د و در ای نینه هی شرطم ج
نش رت غیرال اماور ذا اضات دی اا یشذینم نشد است .ای اندر اضدات را همد ار ذدا ت لد
شغلم ن اجه نمسا د که در ای ص رت ننافاهکار و رهی ا ااطعیت در صدور احوام یودم
ا ع ارض نان ل ذم است که ااضم را ا انجام و،یفۀ صنید دور خ اهد سداخت .ذددیهم اسدت
تغییراتم که ذهص رت دور ا انجام نم ییرفتب ارتیاطم ذا تن اس قال اضات نداشت.

نتیجه
اس قال اضایم در دادگا ها اان ا اساسدم هندد ذده دو صد رت اسد قال نهداد و اسد قال
شخصم نمایاا شد است .اس قال ادار دی اا عالم ذه ای صد رت تضدمی شدد اسدت کده
نقررات نرذ ذه فرایند دادرسم ت سد اید نهادهدا تعیدی ندمشد د و اضدات اا هدم ذایدد
سلسلهنراتیم را در دروا ناام اضایم اا طم کنند تا ذهعن اا ااضم اساسم ننص ب شد ند .در
ذنح اس قال ایینم و نالم نی ذاید گفت اید دلیدل کده ر دید اا ذدرا همدۀ دادگدا هدا و
ارگااها ال م االتیاع ذد د و نرجد نهدایم دژوهش اسدتب ا سد د ذداالیم ا اسد قال اییندم
ذرخ ردار است .همينی اس قال نالم ای نهاد ذا ت جه ذه ای نسدئله کده ذ دجدۀ یشدنهاد
ت س نهاد اضایم تهیه و ذا کم ری دخال م ا س ا ۀ نجریه و ارلماا تص یب نمشد دب در
حد اعال خ د ارار دارد .در ن رد اس قال شخصم ا انجا که ان صاب اضات ذا یشنهاد رؤسا
ای دادگا ها و طم نش رت ذا اضات دیگر و ذا ت جه ذه ااعدۀ ارشدیت انجدام ندم دییرد و اد ۀ
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اجرایم نقشم تشریفاتم دارد و در ن رد ع اضات نی ذه ای دلیل که ع ذاید ت س اکثریت
ارلماا و ذا شرای یيید و خاصم انجام ییرد و اثیات دالیلم چ ا عدم کفایت یا س رف دار
تص یب اان ا عاد در ای نینهب و اعما عناصر عدالت رویها هميد ا اصدل تندا،ر و حدق
اس ماعب ذاید گفت اس قال شخصم اضات در ای دو نق له ذه طر شایاا ت جهم تضمی شدد
است .انا نقررات حاکم ذر ان قا اضات نا را ذر ای انر رهنم ا نمسا د کده اگرچده یشدنهاد
ان قا اضات دادگا ها عالم ذاید ت س ر یس دی اا عالم دس ا نشد رت ذدا اضدات دید اا
ذاشد و دخالت دیگر ارگاا ها در ای نینه رنگ ذاخ ه استب انا عدم رضدایت اضدات در نیندۀ
ان قالشااب و نیس الید ذ دا ر یس دی ااب اسیب جدد ذدر اسد قال اید اضدات وارد اورد
است .در ذنح ذا نشس گم نی ا انجا که س ذا نشس گم ذهگ نها در اید دادگدا هدا تعیدی
شد استب اضاتم که ذه ای دادگا ها را نمیاذندب تنها سا ها نعدود ایدل ا ذا نشسد گم
اجیار نمت انند ذهعن اا ااضم فعالیت کنند .اید اندر دادگدا هدا ادان ا اساسدم هندد را ا
تجرذیات ای افراد ذرا ناا ذیش ر ننروم نمسا د .ذناذرای ذاید گفتب اان ا اساسم هندد و
ناریات دی اا عالم ت انس ه استب اس قال دادگا ها اان ا اساسم ای کش ر را تا حدد ذسدیار
ذاالیم تضمی کند و ای نهاد را ذه عند اا یودم ا نق ددرتری و در عدی حدا نسد قلتدری
دادگا ها ارار دهد .تخثیرات ای اس قال را نمت اا در ارا ن ق و ن رایانۀ نهاد صیانتکننددۀ
اان ا اساسم هند در نینۀ حفظ حق ق ذنیادی اا نشاهد کرد.
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