
عدلیه

يران در عصـر قاجـار اســت» دادگستري«نام پیشین » عدلیه« سي ا ايـن تشـكیالت در دوره . و عنــوان سیسـتم دادر
ناصرالدين شاه قاجار شكل گرفت، در سالھاي بعد مورد اصالح و بازنگري قرار گرفت و در عصر رضاخان به دادگسـتري 

ثر چنـداني از . تغییر نام داد له . در آن وجـود نداشـت» داد«و » عدل«ولي نه در عصر قاجار و نه در عصر پھلوي، ا مقا
 .حاضر شرحي گذرا در زمینه پیدايش وزارت عدلیه و سیستم قضائي در ايران است

* * * 
كرديم به تاريخچه نظمیه وھمچنین شكل» دوران«ھاي گذشته مجله  در شماره شاره  جه در ايـران ا . گیري وزارت خار

نام  متي ايـران قـديم بـه  كي ديگـر از اركـان حكو اكنون در سومین بخش اين مجموعه توجه خوانندگان گرامي را به ي
 كنیم  جلب مي» عدلیه«

پیــش از ظھــور اســالم و در عصــر ساســاني، ســازمان قضــائي و آداب قضــاء و دادرســي در ايــران، در دســت موبــدان 
سنت بـود 900تا . زرتشتي بود قه اھـل  سـپس بــا . سال پس از سقوط امپراطوري ساساني احكام قضا مبتني بـر ف

بـا ايـن . قدرت گرفتن سلسله صفوي و تعیین مذھب شیعه در ايران، سیستم قضائي بر محور فقه امامیه تنظیم شد
شدند یك  عرف از يكـديگر تفك بـدين معـني كـه . حال روند تغییر در نظام قضائي تا جايي پیش رفت كه در آن شـرع و 
 .دادگاھھاي شرعي زير نظر فقھا و دادگاھھاي عرفي زير نظر دولت و وزارتخانه مربوطه قرار داشتند

نیز كـم و بیـش ادامـه داشـت ند  بـه نوشــته مـورخین كريم. اين رويـه در دوران افشـاريه و زنديــه  خود بــر رو خان زنـد 
شدند اي از عـدالت بھره ھا نظارت داشت و در اين دوره، مردم تـا انـدازه دادرسي ند  صر زنديـه، . م امیـر «قاضـي در ع

 . شد نامیده مي» ديوان
ديوانخانـه . شدند ھائي بود كه رؤساي آن توسط شاه منصوب مي » ديوانخانه«نظام قضاوت و دادرسي در دوران قاجار 

طرز كار ديوانخانه چنین بود كه شــكايات و دعـاوي حقوقـي را . در حقیقت مكاني براي رسیدگي به شكايات مردم بود
ضمانت . داد كردند و حاكم شرع يعني روحاني و مجتھد دربارة شكايات حكم مي به حكام شرع ارجاع مي كام  اين اح

شد، در شھرستانھا نیز امور شرعي را علما  دعاوي غیر حقوقي نیز در ادارات دولتي حل و فصل مي. اجرائي نداشت
 .كردند ھا حل و فصل مي و امور جزائي و انتظامي را حكومت

شت و تنھـا  ديوانخانه تشكیالتي بود كه اگر چه به دستور شاه به وجود آمد اما شاه نظارت چنداني بر فعالیـت آن ندا
كام و  مشكل اصلي ديوانخانه آن بود كه بسیاري از شكايات به آنجـا نمي. كرد گزارشھاي آن را دريافت مي رسـید و ح

ھا و والیان در ھر كوي و واليت، براي خود تشكیالتي ساخته و با ھمان اقتدار سلطان مطابق میل  ھا و ارباب شاھزاده
خود  خود حكم مي صالح و منــافع  چارچوب م دادند و مشكالت مردم را نه براساس عدالت بلكه به تشخیص خود و در 

كه بـه عنــوان . كردند حل و فصل مي شرع«قضاوت بسیاري از روحـانیوني  ضاي  نظـر مي» حاكمـان  دادنـد، متـأثر از ف
 .آن زمان بود» حاكم و محكوم«

عدالتي باشد، مترصد فرصتي بود تا با كاستن از میزان دخالت  آنكه درصدد رفع اين ظلم و بي الوصف شاه قاجار بي مع
 .روحانیون و مجتھدين در امر قضا، اين مسئولیت را به طور كامل تحت نظر كارگزاران حكومتي درآورد

جعفر خــان مشــیرالدوله ملقـــب بــه  بــا راھنمــايي ســید. ش 1238/ ق 1275آقاخــان نــوري در  پــس از عــزل میرزا
شد و يكـي از » دارالشوراي دولتي«كه تحصیل كرده انگلستان بود » باشي مھندس« با عضويت شش وزيـر تشـكیل 

خان معتمدالدولـه جوانشـیر نخسـتین  قلي قرار گرفت، عباس» عدلیه اعظم«آنھا كه در رأس وزارتخانه جديدي به نام 
لتي و مجتھـدان محلـي در اكـثر مـوارد . وزير عدلیه ايران بود به عالوه تقسیم حوزه صالحیت قضائي بین حكمرانان دو

 .وابسته به قدرت، سیاست و مديريت شخصي حكمران منصوب شاه در برابر مجتھد محل بود
به مثابـه عـالي» ديوان مظـالم«ناصرالدين شاه با تشكیل . ش 1240/ ق 1277در سال   ً ترين مرجـع دادرسـي  رسـما

 .عرفي به رسیدگي حضوري به شكايت افراد علیه مأموران دولتي پرداخت
تريـن  يكي از مھم. در دوران قاجار روند صدور احكام ناحق به دلیل پرداخت رشوه از سوي شاكیان به شدت رواج يافت

رويدادھايي كه در دوران قاجار بر نظام دادرسي و قضاوت كشور، تأثیرگذار بود را بايد شكست ايران از روسیه و انعقاد 
ھــاي ايــران متــأثر از  براســاس فصــل ھفتــم معاھــده صــلح تركمانچــاي صــالحیت دادگاه. قــرارداد تركمانچــاي دانســت

 .ھاي ايران مصون شدند كاپیتوالسیون قرار گرفت و اتباع بیگانه به كلي از رسیدگي و محاكمه در دادگاه
گیري از » اصـالح«يكي از اقدامات ناصرالدين شاه در نظام قضائي كه كشور از نظر بعضي مورخـان،  لقـب گرفتــه، الگو

ناصرالدين شاه پس از سفرھاي اروپائـي . سیستم دادرسي كشورھاي اروپائي و اجراي آن در نظام قضائي ايران بود
ھا را  ھد و بـه تعبـیر خـودش آن گي«خود درصدد بود تا ھمه ارگانھا و تشكیالت حكومتي را به سبك اروپا تغییر د » فرن

ضاء در ايـران«ھاي مھم او در راه آنچه كه مورخان از آن به عنوان  از جمله گام. سازد انـد،  يـاد كرده» اصالح سیستم ق
 .بود. ش 1249شھريور / ق 1287به وزارت عدلیه در » میرزا حسین قزويني مشیرالدوله«انتصاب 

ھـاي فرانسـه و انگلیسـي تسـلط كامـل   كسي بود كه تحصیالت خود را در فرانسه طـي كـرده و بــه زبانمشیرالدوله
 1230ــ 33/ ق 1267ــ 69(اعظمي امیركبیر نزديك به سه سـال كـارپرداز ايـران در بمبــئي بـود  او در مدت صدر. داشت

یس شــد ) ش يران در تفل سالھاي آخـر .) ش 1325/ ق  1271(مدتي پس از مراجعـت از ھندوسـتان، كنسـول ا و در 
شكالتي كـه ) ش 1238 / 1275(صدارات میرزاآقاخان نوري وزير مختار ايران در استانبول شد  و توانست بسـیاري از م

یش از رفتـن مـیرزا حسـین. ايران در روابط با عثماني داشت حل و فصل نمايـد خان بــه اسـتانبول، سـفارت ايـران در  پ
ياي . اي بود اي اجاره خانه شرف بـه در ستانبول كـه م قه ا ھترين منط اما وي توانست سفارت را به مكان بزرگـي در ب

فت  10او . مرمره بود، منتقل كند 1285(سال وزير مختار ايران در استانبول بود و سپس به رتبه سـفیركبیري ارتقـاء يا
 .سال حفظ كرد 2و اين مقام را تا ) ش 1248/ ق 

او طــي ايــن مــدت بــا . در خــارج از ايــران بــه ســر بــرد) 1230ـــ 1250(ســاله  20مشــیرالدوله در حقیقــت در يــك دوره 
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خواھي  ساله اقامت خود در استانبول جنبشھاي قانون 12در دوره . ساختارھاي حكومتي چند كشور جھان آشنا شد
با تكـاپوي تركـان عثمانـي  طلبي اروپا را كه در عثماني بازتاب گسترده و مشروطه كرد و  اي داشت از نزديك مشاھده 

به . براي دستیابي به قانون اساسي و بناي مجلس قانونگذاري آشنا شد سالھا وي ھمـواره دولـت ايـران را  در ايـن 
خود شــالوده اسـتبداد را از  خواند و مي پیروي از تركان عثماني فرا مي سازمان يافتـه بـه زعـم  كوشید با طرحي نو و 

 .درون حكومت ايران بزدايد
ساختار وي كه برنامه ھاي  ريز اصلي سفر ناصرالدين شاه به عتبات عالیات بود، شاه را بـا مبــاني حكومـت در غـرب و 

ھـاي خـود را  جديد دولتي آشنا كرد و ايرانیاني را كه از جور قاجار ترك وطن كرده به عراق آمده و استعدادھا و توانائي
 .در خدمت رشد و توسعه آن سرزمین قرار داده بودند به شاه نشان داد

به تھــران  وزارت عدلیـه و «او را بـه  1249آورد و در دوم دي  شاه در پايان سفر به عتبات، میرزا حسین خان را با خـود 
 .گمارد» اوقاف و وظايف

يات را از صـدور احكـام  طي آن حكـام وال صدور فرمـاني بـود كـه  شاه بـه  اولین قدم میرزا در منصب جديد وادار كردن 
صادر 1288الثاني سال  اين فرمان دردوم ربیع. داشت قضائي باز مي یه  به وزارت عدل پس از انتصـاب مـیرزا  ، سه ماه 

میرزا حسین خان طي چند ماھي كه وزارتخانه مذكور را اداره كرد، تالش فراواني را به كار بست تا فساد اداري . شد
بارزه  ھاي ظلم و تعدي و رشوه او با ريشه. برچیند» عدلیه«را در  مت م كان حكو خواري و تملق و زورگوئي در ھمـه ار

بار  خان اكثريت قضاتي را كه تا آن زمان احكامشان متأثر از رشوه اقدامات میرزا حسین. كرد گیري و چاپلوسي براي در
نه. ھاي شخصي بود، ناراضي ساخت طلبي و منفعت ھاي مختلـف نـزد  از اين رو موج بدگوئي و سـعايت از وي بـه بھا
صاب بــه مقـام وزارت عدلیــه و در شـرائطي كـه تشـكیالت  6در نتیجه میرزا كمـتر از . آغاز شد درباريان  ماه پــس از انت

 21به وزارت عسگريه و سپس در  1250ريزي كرده بود، از مقام خود عزل شد و ابتدا در پنجم مھر  عدلیه جديد را طرح
فت كـرد آذر ھمان سال به حكم ناصرالدين شاه صدر نیز بـراي . اعظم شد و عنوان سپھساالر را دريا ما ايـن منصـب  ا

 .از صدارت عزل شد 1252شھريور  16میرزا دوامي نداشت و وي در 
خان امیركبیر، ديگـري در  يكي در عصر میرزاتقي. دستگاه قضائي در عصر قاجار در سه مقطع مورد بازنگري قرار گرفت

به تشـكیل   عصر میرزا حسین خان مشیرالدوله قزويني و سوم در تحـوالت جنبـش مشـروطه كـه مـورد اخـیر منتھـي 
قاء . گرديد» عدالتخانه« سبب اجـراي عـدالت در كشـور شـد و كمترموجـب ارت ندرت  بور بـه  صالحات مز حال ا با اين 

 .سیستم دادرسي و قضا گرديد
قوه قضـائیه را قـوه 27پس از تأسیس عدالتخانه در دوران مظفرالدين شاه، اصل  سي،  اي مسـتقل  متمم قـانون اسا

به  71اعالم كرد اما اصل  صفوي بـود ھمچنــان  سنت قضـائي از دوران  كه  شرع و عـرف را  صالحیت محـاكم  تفكیك 
ھاي ھمه ايرانیان  ھاي عرفي مسئول رسیدگي به شكايت براساس اين اصل وزارت عدلیه و دادگاه. رسمیت شناخت

 .ھاي عام قرار گرفت رسیدگي به جرايم سیاسي نیز در صالحیت دادگاه 72ھمچنین براساس اصل . شناخته شدند
مان شـخص شـاه  80از سوي ديگر اصل  با فر ساس قـانون انقـالب و  ضات محـاكم برا اين قانون مقرر كرده بــود كـه ق

مان شــرع منصـوب مي مل . كـرد منصوب شوند ضمن اينكه دادستان كل كشور را بايد شاه بامشاوره بــا حاك ما در ع ا
حت  ين امـر ت شد و ا شرط مشورت كردن با مراجع مذھبي، اغلب در طول رژيم مشروطه سلطنتي ناديـده انگاشـته 

 .گرفت مرتبه با مقامات حكومتي قرار مي تأثیر روابط بین روحانیون عالي
روز در اين مقام مشغول فعالیت بود و  8خان مشیرالسلطنه بود كه تنھا  نخستین وزير عدلیه پس از مشروطیت، احمد

يي، . پس از اين زمان جاي خود را به عبدالحسین میرزا فرمانفرما داد تدايي، جزا مه، اب ما چھـار محك در زمان فرمانفر
قانون قابـل اتكايـي . استیناف و محكمه تمیز فعالیت خود را آغاز كردند سیدگي بـه دعـاوي در ايـن محـاكم  اما براي ر

 .وجود نداشت
مدعي در سال بار اداره  بر  ھاي بعد و با حضور مشیرالدوله پیرنیا در وزارت عدلیه براي نخستین  العموم و ديـوان تمـیز 

یه«تشكیالت عدلیه افزوده شد و قانون جديدي براي تغییر سازمان قضايي كشور به نام  » قانون موقت تشكیالت عدل
تب  در كمیسیون وزارت عدلیه مجلس به تصويب رسید و براساس آن داده ھاي رسمي كشـور براســاس سلسـله مرا

 .اھمیت به سه دسته، صلح، استیناف و تمیز تقسیم شدند
قي«قوانین  يي«، »اصول محاكمات حقو صول محاكمـات جزا جاري«و » ا مات ت ین دوران بـه » اصـول محاك نـیز در ھم

مي حكـام . تصويب كمیسیون عدلیه مجلس رسید مه صـالحیت عمو به دلیـل ادا اما با وجود اين، اجراي ايـن قـوانین 
شرع، كاپیتوالسیون، اعمال نفوذ اعیان و اشراف و ھمچنین رؤساي ايالت و عشاير، به سادگي امكـان پـذير نبـود، تـا 

سال  1290در سال ) ذكاءالملك(علي فروغي  آن كه سرانجام محمد پس از آن در  ھجري قمري به مدت شش ماه و 
مدت  1292 تدريس خـود در مدرسـه علـوم  17ھجري قمري بـه  سوابق  به  ماه بـه وزارت عدلیـه رسـید و بــا توجـه 

سیاسي از يك سو و سابقه قضايي در مقام رياست ديوان از سوي ديگر، موفق شد روند اجرايي شدن اين قوانین را 
 .تا اندازه زيادي در چھارچوب ديدگاھھاي خاص خود فعال كند

سي در ايـران  در ھر حال به رغم اقداماتي كه پیش از اين در زمان وزارت مشیرالدوله در عدلیه صورت گرفته بود، دادر
لي و افـراد صـاحب  شد و در نبود دادگاه ھاي قديمي انجام مي ھمچنان در دادگاه ھاي متمركز دولـتي، دولتمـردان مح

 .كردند نفوذ بر آيین دادرسي و صدور احكام به نفع خود اعمال نفوذ مي
نه شوري  تا پیش از روي كار آمدن رضاخان در ايران نه تنھا در امر دادرسي و قضـاوت بلكـه در اكـثر زمی ھاي اداري و ك

 .تمركزي وجود نداشت
شرعي تـدوين مي قوانین عرفي در طول سلطنت رضاخان و پسرش با كم ني . شـد توجھي به ضوابط و معیارھاي  يع

قض مي مردم تحمیـل مي قوانین مصوب، حتي ھنگامي كه قانون اسـالمي را ن به  ند، بـا زور اجـرا و  مثـال . شد كرد
ھاي قـانوني جـزاي  روشن اين تضاد، قوانین مربوط به اجازه فروش مشروبات الكلي، كشف حجاب و بسیاري از جنبـه

جي را براسـاس  1310براي مثال در اين دوره براساس قانون . عمومي بود ھجري شمسي ھر روحاني كه عقد ازدوا
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ھمچنیـن در دوران . شد كرد، مشمول پیگرد كیفري مي ھاي معمولي شرعي بدون ثبت در دفتر ازدواج اجرا مي شیوه
سب  1246رضا شاه براي قانون حمايت از خانواده مصوب سال  محمد بدون ك قمري، ھر فردي كه بیش از يك ھمسر 

 .شد كرد، به زندان محكوم مي اجازه از ھمسر اول اختیار مي
» پیام انقالب مشروطیت«ترين  خانه كه مھم خواھي و درخواست تأسیس عدالت ھاي عدالت در ھر حال به رغم آرمان

 .بود، نظام حقوقي و قضايي حاكم بر ايران پس از مشروطیت تفاوت چنداني با عصراستبداد نداشت
ھا در  955در دوره پھلوي اول جلد نخست قانون مدني مشتمل بر  ماده در مورد مالكیت، اسباب تملك، حقوق قرارداد

بر مي. ش تصويب شد1307سال  فت  جلدھاي دوم و سوم اين قانون كه تابعیت، احوال شخصیته و اقامتگـاه را در  گر
 . بلژيك و سوئیس تنظیم شد با توجه به قوانین مدني فرانسه،

صويب  1290آيین دادرسي مدني، نیز كه در سال  شمسي با نام اصول محاكمـات بـا اقتبـاس از قـانون فرانسـه بـه ت
 .ھجري شمسي اصالح شد 1318مجلس وقت رسیده بود، بار ديگر در سال 

قـانون «ھمچنین در اين دوره قانون جزاي عمومي كه در دوره قاجار به طور كامل تعیین حدود آن با فقھا بود، با عنوان 
جزاي شـرعي عمـل مي به گونه. اصالح شد» جزاي عرفي قانون . كرد اي كه به شكل يك نظام متقابل با قانون  ايـن 

قدم در راه شـريعت جزاي عرفي كه به پیشنھاد نصرت له اجـرا درآمـد، نخسـتین  زدايي از حقـوق  الدوله فیروز به مرح
بر عرفـي بـودن آن  جزايي ايران در دوره مشروطیت بود اما چون پايه ید و تأكیـد  یم و ام اي در فقه سنتي نداشت با ب

 .اي كه مخالفت مردم منجر به برگزاري تظاھراتي در مسجد جامع تھران شد به گونه. شد مطرح مي
ھاي  در واقع، تحوالت عدلیه و دادگستري در دوران پھلوي، ادامه تحوالتي است كه پس از نھضت مشروطیت در حوزه

لوي عرفـي كـردن قضـاوت و . مختلف از جمله قضا و داوري در كشور ما رخ داد از مشخصات ويژه نظام قضايي عصر پھ
كردن قضاوت شرعي به اموري نظیر نكاح و طالق بود كه پس از مشروطیت توسط برخي از روشنفكران غربگرا  محدود

اما میل به جدايي . اين در حالي بود كه تا پیش از آن امور قضايي بر عھده علما و روحانیون قرار داشت. شد دنبال مي
به ســمت عرفي پس از مشـروطه  سـازي درحـوزه قضـايي  دين از سیاست و قضاوت مسئولین امور قضائي كشور را 

با روي كارآمدن رژيم پھلوي كه سكوالريزه كردن جامعه ايراني يكي از اھداف آن بود، سیر عرفي سازي در . سوق داد
یدا كـرد عرصه اجـراي پـروژه عرفـي سـازي امـور . ھاي مختلف با چاشني زور، ترور و زندان و ارعاب شتاب بیشـتري پ

 .اكبر داور گذاشته شد قضايي كشور در عصر رضاخاني بر عھده علي
كه بـه او  1305اكبر داور در ھجدھم بھمن ماه  ھنگامي كه علي شد بـراي آنكـه وظـايفي را  به وزارت عدلیه منصوب 

اي از مجلس شوراي ملـي،  با گذراندن ماده واحده 1305بھمن ماه  27محول شده بود، زودتر به انجام رساند در تاريخ 
ماه . دست خود را در تغییر ساختار عدلیه باز گذاشت خرين روزھـاي بھمـن  بور در آ  1305داور با استفاده از اختیار مز

وي با توجه به روحیات ضد ديني و تحصیالت رشــته . بنا نھاد 1306عدلیه را منحل كرد و عدلیه جديد را در ارديبھشت 
ظور محسـوب مي حقوق در غرب، مناسب سازي . شد ترين فرد براي ايـن من یه، پاك صلي داور از انحـالل عدل ھـدف ا

تالش داوري در تجديــد . دستگاه قضايي از قضات و مقاماتي بود كه میلي به غربي و غیر عرفي كردن عدلیه نداشتند
جذب تحصـیل شت سازمان دسـتگاه قضـايي كشـور حـذف روحـانیون و  پي دا يد را در  . كردگان و قضـات متجـدد و جد

كرد» از صورت آخوندي«ترين دغدغه داور را خارج كردن عدلیه  صدر االشراف مھم محسن چون «: عنوان نمود و اضافه 
ّم بودند و من از آن زمره بودم قي . در آن تاريخ اكثر قضات، اھل علم و معم عدودي از قضـات سـابق، با ولي داور جـز م

به ظاھر مي بلكـه فقـط  سـازي  قضات و اعضاي عدلیه را از متجددين تشكیل داد ولي نه بر حسب لیاقت و مـدرك عل
 1» .پرداخت

ھاي فراواني در امور قضايي كشور شد تا جايي كه داور مجبور به تجديـد نظـر مقطعـي  اين اقدام باعث بروز آشفتگي
 :وي در اين خصوص اذعان كرده بود. در نحوه عملكرد خود در دادگستري شد

نگ مانـديم و ھـر قـدر از ايـن وزارتخانـه و آن وزارتخانـه  لي در عمـل ل كرده و صیل  نان تح با جوا ما عدلیه را ساختیم 
نه اشخاص را انتقال دادم باز ھم درست نمي ھا كـه در مـدراس  آمد، باالخره ناچار شديم باز رفتیم به سراغ ھمان كھ

به . كردند ھا براي تحصیل حصیر پاره مي صدر و دارالشفا و مدرسه مروي سال كدام  ولي با يك تفاوت كه آن وقت ھر 
يت عالقـه و ايمـان كـار مي مان قـانع بودنـد و در نھا به  ما ھي پنجاه شصت تومان و فـوقش صـد تو كه  كردنـد، حـاال 

براي مـا ھـم منظـور  گفتند ھمان حقوقي كه به سـايرين مي كرديم مي سراغشان رفته و به كار دعوتشان مي دھیـد 
بود كـه چرخھـاي دادگسـتري دنیاپسـند از . پذيريم بداريد، واال نمي البته ناگزير از قبول بودم، براي اينكه چیزي نمانده 

 2» .كار باز ماند
سازي دستگاه قضايي باز نماندند  رغم اين اعتراف، داور و دستگاه رضاخاني از اھداف اصلي خود در زمینه عرفي علي

یدا  مه پ ين رونـد ادا بود ا ً از قوانین عرفي كشورھاي اروپايي اقتباس شده  و با تصويب قوانین مغاير با شرع كه عمدتا
به  1319از جھت نام دستگاه قضايي نیز در سال . كرد در دولت منصور و با تصويب مجلس شوراي ملي وزارت عدلیـه 

 .وزارت دادگستري تغییر نام داد
شد آشفتگي دستگاه قضايي ايران در دوره محمد شديد نـیز  بار و . رضا پھلوي نه تنھا ادامه داشت، بلكه ت دخالـت در

ھاي قدرت در صدور رأي دادگاه حتي به قیمت تغییر قانون مواردي است كه به كرات در دادگستري عصر پھلوي  كانون
 .اشاره نمود... توان به پرونده حسین ھمدانیان، انھاري و  دوم نیز رخ داد كه براي نمونه مي

 3: توان به سه دوره زماني تقسیم نمود رضا پھلوي مي تاريخچه دادگستري را در دوران سلطنت محمد
 1332مرداد سال  28دوره اول ـ از زمان اشغال كشور توسط بیگانگان تا كودتاي 

 1342تا  1332مرداد سال  28دوره دوم ـ از كودتاي 
 1357تا سقوط و اضمحالل خاندان پھلوي در سال  1342دوره سوم ـ از سال 

شیرفاطمي  ین وزيــر عدلیــه در كابینـه محمد) عمادالسـلطنه(در طول سلطنت پھلوي از مھدي م نوان اول لي  به ع ع
 .توان نام برد وزيري كه آخرين وزير دادگستري در كابینه شاپور بختیار بود، مي و يحیي صادق) ذكاءالملك(فروغي 
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كه  شتند  ھده دا يا وزارت دادگسـتري بعـدي را بــه ع در طول اين مدت چھل و يك نفر مسئولیت وزارت عدلیـه قبلـي 
مد  4. اند بعضي از آنھا چندبار به اين مقام منصوب شــده سن سـمیعي و مح و برخـي ديگـر مثـل محمـد سـروري، ح

 .اند مجلسي تنھا كفالت اين وزارتخانه را به عھده داشته
سمي  دولت استبدادي و اقتدارگر رضاشاه به استقالل قوه قضايیه آسیب ھاي جدي وارد كرد و به رغم وجود قوانین ر

 .براي دادخواھي، حال و جان افراد در برابر اراده شخصي پادشاه مصون نبود
لوي دوم  ھر چند نظام قضايي كشور يك بار در دوره پھلوي اول به طور كامل مورد بازنگري قرار گرفت ولي در دوران پھ

تر  مرداد، با رشد و گسترش نظام 28به ويژه در دوره پس از كودتاي  يژه بـا اعــدام دك به و ھاي استحفاظي و امنیتي 
شانیان كـه در  قلي عباس. از نظام قضايي كشور كاسـته شـد» مصدق«و محكومیت دكتر » حسین فاطمي« خان گل

ديوان كشـور . ھمزمان با تجديد نظرخواھي دكتر مصدق از رأي دادگاه نظامي، به وزارت دادگستري رسید 1325سال 
 .را كه وزير دادگستري دكتر مصدق بر آن رياست داشت، منحل كرد

لس گذشـت و تیمـور بختیـار را بـه  مان سـال از تصـويب مج كه در ھ قانون تشكیل سازمان اطالعات و امنیت كشـور 
بود ثر . رياست اين سازمان منصوب كرد تیر خالصي بر پیكر استقالل قوه قضائیه  كه اك سیون  از سـوي ديگـر كاپیتوال

بر ايـران تحمیـل  قدرت ھاي استعماري اروپايي يعني انگلستان، فرانسه و آلمان و تركیه به دنبال معاھده تركمانچـاي 
 .بود» دادگستري«و » عدلیه«و اين به معناي مرگ . كرده بودند در دوره پھلوي دوم به نفع اتباع آمريكايي احیا شد
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