
 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

0011 تابستان، 2، شماره 7دوره   

012 -093صفحات   

Online ISSN: 6742-7724 

Print ISSN: 6352-6354 

www.irijournals.com 

 

 نقد و بررسی تشکیالت قضائی در رابطه با حقوق افراد
 

 2، مصطفی باباخانی جزی1سهیل سهیلی نجف آبادی

 قشم الملل بیندانشگاه آزاد اسالمی واحد  علمی هیئت 0

 قشم  الملل بیندانشگاه آزاد اسالمی واحد  الملل بینکارشناس ارشد حقوق  2

 

 چکیده

عه انسانی است: منظور از امنیتت اممینتان طتاماي استت کته بتا استاس آن افتااد در         امنیت و آزادي اساس و پايه حیات جام

کنند نسبت به حفظ جان حیثیت و حقوق مادي و معنوي طود بیم و هااس نداشته باشتند و منظتور از    اي که زندگی می جامعه

در »و « بته کتار بندنتد       متوردنظا آزادي اين است که افااد بدون دغدغه طاما استعدادهاي طويش را در حد مقدورات جامعته  

اسالمی الزم استت تمتامی    ايدئالبااي تشكیل جامعه  امنیت و آزادي هستند  کننده تأمین تأسیساتتمام جوامع قاضی و قانون 

گاايی حاکت نماينتد  لتیكن نقتش و جايگتاه قتوه ق تائیه در ايتن ط تو           و حق طواهی عدالتقواي حاکم با کشور در مسیا 

چنانچه اين قوه بتواند به وظیفه سنگین طود به نحو مطلوب جامه عمل بپوشاند، امیتد دستاستی    که حوين بهاست  کننده تعیین

از مقتارات قتانونی    گتا قتواي دي حكومتی  مأموريتاي وجود طواهد داشت زياا: چنانچه افااد جامعه و همچنین  به چنین جامعه

جاوز نمايند اين قوه ق ائیه مقتدر است کته بتا اجتااي عتدالت و اعمتال      تعدي کاده و به حقوق يكديگا و يا حقوق کل جامعه ت

اين پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و بتا   قانون متخلفین را مجازات و نسبت به احقاق حقوق افااد جامعه اقدام طواهد نمود 

کته شايستته    متور  آنکته   دهنتد  میهدف نقد و بارسی تشكیالت ق ائی در رابطه با حقوق افااد نگارش شده است  نتايج نشان 

 و تشكیالت ق ائی هم تا رسیدن به هدف غايی و عملكاد صحیح فاصله دارد  شود نمیجامعه اسالمی است حقوق افااد رعايت 
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