DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jlj.2011.11074

مجله حقوقی دادگستری (علمی پژوهشی)
سال  /75شمارهی  /76زمستان  /1390صفحات  209تا 229

فرایند نظارت انتظامی بر رفتار قضات
جواد طهماسبی

1

چکیده

قوه قضاییه مكلف اس�ت تحقق دادرس�ی عادالنه را به نحوی تضمین نماید

که همگان به نحو برابر از اس�تقالل ،بیطرفی ،سلامت و شایس�تگی در دادرسیها

بهرهمند ش�ده و وجود آن را احس�اس نمایند .این هدف تنها با به کار بستن قوانین

عادالنه و قضات شایس�ته قابل دس�ترس نیس�ت ،بلکه نظارت صحی�ح نیز الزمهي
تحق�ق آن اس�ت .در آخرين ارادهي قانونگذار براي اعم�ال چنين نظارتي ،با عنوان

قانون نظارت بر رفتار قضات ،اهدافي چون تنوع پاس�خهای انتظامی ،رعایت حریم
خصوصی ،یکسانس�ازی آیینهای رس�یدگی به تخلفات ،انتظامدهی به مس�ألهي

تعلیق انتظامی قضات و ارتقاء شغلی آنان ،مدنظر قرار گرفته است .در این نوشتار با
بررسي مقررات اين قانون ،ميزان تحقق اهداف مذكور بررسي ميشود.
واژگان کلیدی:

قاضی ،نظارت ،رفتار قضایی ،تعقیب انتظامی.
 .1دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ،دادیار دیوان عالی کشور و مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه.
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درآمد
هر کس��ی حق دارد با مس��اوات کامل از دادرس��ی منصفانه توسط دادگاهی
مس��تقل و بیط��رف برای اتخاذ تصمی��م در خصوص حقوق و تکالی��ف و یا هر گونه
اته��ام کیفری ،برخوردار باش��د 1.اجرای این حق که در اس��ناد ال��زامآور بینالمللی و
قانون اساس��ی ایران مورد تأکید قرار گرفته 2،باید به وس��يلهي قوانين عادي تضمین
ش��ود .وجود قوانین عادالنه ،مستحکم و مبتنی بر معیارهای متعارف ،شرط الزم برای
رس��یدن به این هدف است؛ اما نباید از نقش کلی مجریان قانون و نقش خاص قاضی
در این فرایند غافل ماند.
ب��ا توجه به نقش مح��وری قضات در تحقق دادرس��ی منصفانه ،باید این حق
ب��رای مردم تبیینش��ود که حاکمیت ،نظارت الزم را ب��ر رفتار قضات اعمال میکند؛
زیرا مس��ؤولیت اجرای صحیح قانون و تضمین معیارهای مطلوب رفتار قضایی متوجه
حکومتها اس��ت؛ ت��ا جایی که چگونگی اجرای عدالت کیفری ،یکی از ش��اخصهای
س��نجش کارآیی حکومتهای سیاسی محسوب میشود .این مهم زمانی دستیافتنی
اس��ت که در ابتدا ،افرادی برای تصدی منصب قضایی انتخاب ش��وند که از س�لامت،
شایستگی ،استعداد و دانش الزم برخوردار باشند و سپس رفتار و عملکرد آنان همواره
تحت کنترل و نظارت صحیح باشد.
بازرس��ی از عملکرد قض��ات و نظارت بر رفتار آنان ،از اص��ول و قواعد خاصی
پیروی میکند؛ امري که اختصاص به عصر معینی نداش��ته و همواره مورد توجه بوده
اس��ت .در کشور ما ،از زمان ایجاد تش��کیالت نوین عدلیه ،در کنار سایر سازمانهای
مربوط به دادرس��ی ،تشکیالت و شیوههای مشخصی برای نظارت قضایی تبیین شده
اس��ت .قوانین و مقررات مربوط به این نظام نظارتی در طول حدود یک قرن گذش��ته،
هم��واره دس��تخوش اصالحات و تغییرات بوده اس��ت؛ به نحوی ک��ه قواعد مربوط به
نظارت انتظامی قضات از قوانين متعددي که گاهی تش��خیص ناس��خ و منسوخ آنها
امر س��ادهای نبوده ،مستفاد ميگرديد .همین امر س��بب شد که در سالهای اخیر با
 .1بنگريد به :مادهي  10اعالمیهي جهانی حقوق بشر و بند  1مادهي  14میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
 .2اصل سي و چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند
به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید .همهی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس
داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه دارد ،منع کرد».

جواد طهماسبی

هدف یکسانسازی این مقررات و با نگاهی نو به فرایند نظارتها ،قوه قضاییه الیحهي
1
جامعی را تدوین و جهت تقدیم به مجلس شورای اسالمی به دولت ارسال نماید.
اليحهاي كه با عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات ،وجهه و وصف قانوني يافت.
در این نوش��تار در صدد بررس��ی نوآوریهای این قانون هستیم .در ابتدا قواعد مربوط
به نظارت انتظامی بر رفتار قضایی را از گذشته تا به حال بازخوانی نموده ،سپس اهم
نوآوریهای قانون ،بررسي و تبيين ميشود.

نظارت بر رفتار قضایی و اعمال تنبیه در قبال تخلف قاضی از جمله مس��ائلی
اس��ت که همواره در طول تاریخ مورد توجه حکومتها بوده است .در رم باستان برای
اهم��ال قاضی ،مجازات مرگ اعمال میش��د (سرش��ار ،1322 ،ش  .)12 :30ایرانیان
نیز در روزگار باس��تان تخلف قاضی از قانون را روا نمیداش��تند و در امر نظارت بسیار
س��ختگیری میکردند .به طور کلی عدالت در ایران باستان مقام مهمی داشته است؛
از زمان هخامنش��یان قرائن کافی در دس��ت است که پادش��اهان بهجد مراقب حسن
جریان قوهي قضایی و درستکاری قضات بودهاند (راوندي .)16 :1368 ،در این عصر
عالوه بر این که قضات الیق ،امین و دانشمند در محاکم منصوب میشدند ،قضاتی که
حکم غلط در نتیجهي اخذ رشوه صادر مینمودند ،به مجازات اعدام محکوم میشدند.
 .1مطالع��ات و تدوین این الیحه از س��ال  1385در ادارهی کل تدوین لوای��ح و برنامههای قوه قضاییه با همکاری
دادس��رای انتظامی قضات آغاز ش��د .پیشنویس اولیه که حاصل زحمات قضات مجرب و کارشناسان امر بود ،برای
اخذ نظر دادگستری استانها ارسال شد .پس از جمعآوری نظرات اين دادگستریها و سایر صاحبنظران جلسات
بررس��ی این نظرات و اعمال آنها در الیحه با حضور قضات دادس��را و دادگاه انتظامی قضات و دیگر کارشناس��ان
تشکیل و سرانجام الیحهي تنظیمی در جلسهی مسؤوالن عالی قضایی طرح و پس از اخذ نظر آنان ،تدوین نهایی
گردید و در تاریخ  1388/2/20جهت تقدیم به مجلس ش��ورای اس�لامی به دولت ارس��ال شد .بهرغم این که به
موجب نظریهي ش��مارهي  1/79/10470ش��ورای نگهبان به تاريخ  ،1379/7/17لوایح قضایی باید بدون تغییر و
طبق مادهي  3قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه حداکثر ظرف س��ه ماه ،به مجلس ارس��ال ش��وند؛ اما
الیحهي مورد نظر با تغییراتی در متن و تغییر عنوان آن از «الیحهي نظارت انتظامی بر رفتار قضایی» به «الیحهي
تش��کیالت دادس��را و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی» در تاریخ  1389/3/2پس از تصویب هیأت
وزیران به مجلس ش��ورای اسالمی ارسال شد .در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی نام الیحه به
«نظارت بر رفتار قضات» تغییر یافت .س��رانجام با همین عنوان در پنجاه و ش��ش ماده و بیست و هشت تبصره در
تاریخ  1390/7/17به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی رسید و در تاریخ  1390/7/27توسط شورای نگهبان تأیید
شد و در تاریخ  1390/8/7در روزنامهی رسمی شمارهي  463/48856منتشر گردید.
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حال

 .1بازخوان�ی اهمی�ت نظارت انتظامی بر رفتار قضایی از گذش�ته تا به
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داس��تان قتل قاضی «س��ی سام» و کندن پوس��ت بدنش به خاطر طرفداری او از یک
مرد ثروتمند ،و گس��تردن آن بر مسندی که روی آن قضاوت میکرد و واگذار کردن
این مسند به پسرش با هدف عبرتآموزی و ارعاب دیگر قضات مشهور است (سرشار،
 ،1322ش .)12 :30
حکومته��ای اس�لامی نیز با حساس��یت ویژهای ب��ه این مه��م پرداختهاند.
حضرت علی(ع) ،فردي را که عهدهدار منصب قضاوت ش��ود ،اما شایستهي آن نباشد،
مغبوضتری��ن مردم دانس��ته و فرد نادانی که به ناحق بر کرس��ی قضاوت میان مردم
نش��یند را به مگس��ی تش��بیه میکند که در تارهای سس��ت عنکبوت گرفتار اس��ت
(انصاريان.)75-76 :1379 ،
افزون بر س��ختگیریهایی که در شرایط انتخاب قضات مطرح است ،پس از
تصدی این منصب نیز قاضی اس�لامی همواره در معرض نظارت اس��ت .حضرت امير
(ع) در فرمان خود به مالک اشتر به برشمردن شرایط انتخاب قاضی و تأکید بر حفظ
اس��تقالل و بیطرفی وي اکتفا ننموده ،بلکه دس��تور میدهد که همواره باید عملکرد
قضات مورد نظارت و بازرس��ی قرار گیرد 1.س��یرهي حکومتی آن حضرت ،مبین توجه
ویژه و حساس��یت ايشان نسبت به مس��ألهي نصب قاضی و نظارت بر عملکرد اوست.
مشهور است که یکی از اصحاب خود به نام «ابواالسود دوئلی» را به شغل قضا منصوب
و در همان روز او را از کار بر کنار نمودند .ابواالس��ود دليل عزلش��ان را جويا ش��دند؛
حضرت فرمودند ش��نیدم که در محاکمه ،بانگ آواز تو از آواز طرفین دعوا بلندتر بوده
اس��ت (حیدرزاده .)18 :1373 ،این حساسیت در س��یرهي خلفای اموی نیز مالحظه
میش��ود .عبدالمل��ک بن م��روان روزی از روزهای هفته را به رس��یدگی حضوری به
ش��کایات مردم از عم��ال و مقامات دیگر از جمله قضات اختص��اص میداد و خود در
مجلس رس��یدگی به تخلفات حضور مييافت (طباطبايي ،1351 ،ش  .)84 :119در
عصر خلفای عباس��ی در کش��ورهای اس�لامی مرجعی به نام «دیوان مظالم» (بنگريد
به :حجتي كرماني )416-428 :1379 ،تأس��یس ش��د .دیوان مظالم یکی از نهادهای
عمدهي قضایی -اداری در این کش��ورها محس��وب میشد که از صالحیت نامحدودي
برخوردار بوده است؛ یکی از آنها و شاید مهمترین این صالحیتها ،بازرسی و نظارت
...« .1ث��م اَکثِ��ر تعاه��د قضائه» از قضات خود و نحوهي کار آنها بس��یار خبر گیر و عملک��رد آنها را نظارت کن
(انصاريان.)75-76 :1379 ،
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ب��ر دس��تگاههای دولتی و اعمال و رفت��ار کارگزاران حکومت بوده اس��ت (حيدرزاده،
 .)21 :1373دیوان مظالم در خصوص دس��تگاه قضایی ،وظایف دادگاههای استینافی،
انتظام��ی قضات و دیوان عالی کش��ور را انجام م��یداد (طباطبايي ،1351 ،ش :119
 .)84بنابراین ،دیوان مظالم عالوه بر تخلفات قضات ،نسبت به آراء آنها نیز تجدیدنظر
میکرد و در خصوص اعمال اداری ،نقش دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی كنوني
را ایف��ا میک��رد .در صدر دیوان مظالم ،قاضی القضات انجام وظیفه میکرد (س��اكت،
.)276 :1365
این نگاه حس��اس به نظارت و کنترل رفتار قضات ،نمایش تجلی حق نظارت
حکومتها در امور قضایی اس��ت که با هدف دستیابی به دادرسی منصفانه اجرا شده
است.
در ط��ول تاریخ ،حتی حکومتهای مس��تبد نیز خ��ود را از نظارت بر عملکرد
قض��ات بینیاز ندانس��تهاند ،در زمان مغول دس��تورالعملهای متع��ددی برای تعیین
ش��یوهي عملکرد قضات تهیه و به آنها ابالغ ميش��د .تخطی از این دس��تورالعملها
همواره عقوبتی س��خت مانند «بر شمش��یر گذرانیدن» را در پی داش��ت (بنگريد به:
جهانبگلو ،1332 ،ش .)77 :40
اینکه مالحظه میش��ود قاضی را س��ختتر از حد معمول به خاطر تخلفات و
انحراف از مسیر حق مجازات کردهاند ،نشانگر اهمیتی است که نقش قاضی در اجرای
عدالت دارد؛ چرا که نباید س��مت قضا را به هر کس��ی سپرد و سرنوشت عرض ،جان،
مال و آزادی افراد را به دس��ت او داد؛ پس از تصدی او به شغل مهم قضاوت نیز نباید
او را بدون کنترل و نظارت رها کرد.
ای��ن مهم در عصر صفویان نیز به صورت خاصی مورد توجه بود .در این عصر
دیوان��ی ب��ه نام «دیوان بیگی» وظیفهي نظارت بر رفت��ار و عملکرد قضات را بر عهده
داش��ت .دیوان بیگی پس از وزیر اعظم دومین مقام مهم دولتی بود که بلندپایهترین
قاضی جزایی ایران محسوب میشد (ساكت .)134 :1365 ،این دیوان سازمانی مشابه
دیوان مظالم بود که پيشتر در مورد آن گفته شد .دیوان بیگی رسیدگی به جرایم مهم
واقع شده در سراسر کشور را نیز بر عهده داشت (حيدرزاده.)31 :1373 ،
دیگ��ر تمدنهای بزرگ ش��رقی نی��ز از جمله تمدن مصر و هند به مس��ألهي
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نظارت بر رفتار و عملکرد قاضی توجه ویژهای داشتهاند .در سال  1500پيش از میالد
1
یا حدود آن ،ثبت ش��ده اس��ت که پادشاه توماس س��وم به خمیره قاضی ارشد مصر
دس��تور داده است که« :به عمارت قاضی ارشد توجه کن ،مراقب همهي آنچه در آنجا
انجام میش��ود باش ،نظارت کن که آنجا حامی کل سرزمین است» (شاهحيدريپور و
همتي.)151 :1389 ،
2
در قوانین مانو به عنوان جامعترین مجموعهي قدیمی در حقوق هند (حدود
 1500پيش از میالد) نیز به این مس��أله پرداخته ش��ده اس��ت ،با تکیه بر این قوانین
نقل ش��ده است آنگاه که عدالتی به وسیلهي بیعدالتی مورد هدف قرار گرفته است،
وارد یک دادگاه عدالت میشود و چنانچه اعضای دادگاه تیر را از زخم برنگیرند ،آنها
خودش��ان مورد هدف قرار میگیرند؛ یا اصوالً نباید به تش��کیالت قضایی وارد ش��د و
یا باید نظری عادالنه ارائه کرد .کس��ی که خاموش بنش��یند یا نظری مخالف با عدالت
ارائه دهد ،گناهکار اس��ت (همان .)152 :از منظر مانو قاضی نبايد ش��هوانی باشد ،زیرا
مج��ازات نمیتواند به صورت عادالنه توس��ط فردی مقرر ش��ود که به لذات نفس��انی
مشغول است (.)The Law of Manu, 1976: 30-69
در نظ��ام نوین حقوقی ايران نیز ،نظارت انتظامی بر رفتار قضات همواره مورد
توجه بوده است؛ موضوعي که به آن ميپردازيم.
 .2نظارت انتظامی بر رفتار قضایی در نظام نوین دادگستری ایران
دستآورد مهم انقالب مشروطه 3،تکیه بر قانون و مقید کردن اعمال حاکمان
در چارچوب قانون بود؛ زیرا پيش از آن هیچگونه قوانین و مقررات مصوبی برای تعیین
حدود قدرت هیأت حاکمه وجود نداش��ت و سرنوش��ت مردم به انصاف و تش��خیص
حکمرانان زمان بستگی داشت.
به موجب اصل بیس��ت و هفتم متمم قانون اساس��ی 4قوه قضاییه مس��تقل از
1. Chief Justice Rekhmire of Egypt.
2. The Law of Manu.
 .3فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار در چهاردهم جمادیاآلخر سال  1324هـ.ق صادر شد؛ نخستين
قانون اساسی ایران در چهاردهم ذیالعقده همان سال به امضاي وي رسید.
 .4با توجه به این که در قانون اساس��ی اولیه ،از قوه قضاییه ذکری به ميان نيامده بود و موارد مهم دیگری نیز از
جمله اصل تفکیک قوا و حقوق ملت در این قانون مورد توجه قرار نگرفته بود ،با فاصلهي کوتاهی یعنی در تاریخ

جواد طهماسبی

بيست و نهم شعبان سال  1325هـ .ق ،متمم قانون اساسی تهیه و به امضای شاه رسید.
 .1از جمله این مقررات میتوان به موارد زیر اش��اره کرد :مادهي  113قانون اصول تش��کیالت دادگستری ،مصوب
1306/4/27؛ م��واد  28 ،23 ،21و  31قان��ون اس��تخدام قضات ،مصوب 1306/12/28؛ م��ادهي  1قانون راجع به
محاکم��هي انتظامی ،مصوب 1307/11/6؛ قانون صالحی��ت محکمه انتظامی قضات ،مصوب 1309/8/12؛ مادهي
 51قان��ون تس��ریع محاکمات اصالح��ی 1315/10/6؛ مادهي  4قان��ون تکمیل قانون اس��تخدام قضات ،اصالحی
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دو قوهی دیگر تش��کیل گردید؛ مطابق اصول هفتاد و يكم تا هشتاد و نهم اين قانون،
محاکم عرفیه و ش��رعیه عهدهدار امور قضایی ش��دند .به موجب همین اصول ،احکام
صادره از این دادگاهها باید مدلل ،موجه و مستند به قانون باشد.
اعم��ال وظایف قوه قضاییه به ش��رح فوق ،نیازمند تدوی��ن قوانین عادی بود؛
امري كه با توجه قانونگذار به تصويب قوانین مختلفی منجر شد .از جمله این قوانین،
قانون اصول تشکیالت عدلیه بود که در سال  1329هـ.ق به تصویب رسید .به موجب
این قانون ،برای نخستين بار یک مرجع رسمی و اختصاصی ،وظیفهي بررسی شکایت
از قضات دادگستری را بر عهده گرفت .این مرجع به «مجلس رسیدگی اداری» و نیز
«مجلس عالی» ش��هرت داش��ت که در وزارت عدلیهي وقت تش��کیل شد و وظیفهي
رس��یدگی به تقصیرات انتظامی رؤس��ا و اعضاء محاکم و دیگر صاحبمنصبان قضایی
همسطح را بر عهده داشت.
ب��ا توجه به اینکه در قان��ون مذكور مرجعی برای انج��ام تحقیقات مقدماتی
پي��ش از محاکمه پیشبینی نش��ده ب��ود و از طرفی مجلس مورد نظر بیش��تر به یک
هیأت ش��بیه بود تا یک محکمه ،در تاریخ چهاردهم بهمن ماه  1304شمسی «قانون
محاکمه انتظامی قضات» به تصویب رس��ید .به موجب این قانون در معیت محکمهي
انتظامی ،برای رس��یدگی مقدماتی به تخلفات قضات ،مرجع مشخصی به نام «ادارهي
امور قضایی» تشکیل شد که تقریباً وظایف دادسرای انتظامی فعلی را بر عهده داشت.
همچنین محکمهای همانند محکمهي انتظامی با همان ترکیب اما متش��كل از قضاتی
غیر از محکمهي ابتدایی ،برای رسیدگی در مرحلهي تجدیدنظر تشکیل شد.
مقررات مربوط به محکمه یا دادگاه عالی ،دادسرای انتظامی قضات و مقررات
مربوط به تخلفات انتظامی آنان از آن زمان تا به حال دستخوش اصالحات و تغییرات
بس��ياری ش��ده اس��ت ،به نحوی که در قوانین و مقررات متعددی به صورت پراکنده،
احكام بدون انس��جام و گاه متعارض پیشبینی شده اس��ت .در نتیجه تعیین مقررات
ناس��خ و منس��وخ حتی برای اهل فن نیز آسان نبود 1.این مس��أله از یک سو و ابطال

فرایند نظارت انتظامی بر رفتار قضات

نظامنامهي انواع تخلفات انتظامی قضات توس��ط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
از س��وی دیگر ،بازنویسی و اصالح قوانین مربوط به نظارت انتظامی قضات را ضروري
نمود .نتیجهي این وضعیت تدوین الیحهای توس��ط قوه قضاییه با نام «الیحه نظارت
انتظام��ی ب��ر رفتار قضایي» 2بود که در روند تصویب در کمیس��یون قضایی و حقوقی
3
مجلس شورای اسالمی به نام الیحهي «نظارت بر رفتار قضات» تغییر نام یافت.
در ادامه به بررس��ی نگاههای نویني میپردازیم که در تنظیم این الیحه مورد
نظر بوده است.
1

 .3نوآوریهای قانون نظارت بر رفتار قضات
در مقایسهي قانون مورد بحث با قوانين و مقررات از جمله «نظامنامه راجع به
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1317/10/11؛ مواد  30و  33تا  43و مادهي  52الیحهي اصالح قس��متی از قانون اصول تشکیالت دادگستری و
استخدام قضات ،مصوب 1333/12/14؛ مواد ( 1بندهاي ج و هـ) 2 ،و  3قانون متمم سازمان دادگستری و اصالح
قس��متی از الیحهي قانون اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات ،مصوب 1335/6/17؛ مادهي  3راجع به
تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ،مصوب 1337/10/9؛ مواد  2و  6الیحهي قانوني راجع به
اصالح بعضی مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تش��کیالت دادگستری ،مصوب 1339/2/21؛ مواد  26و  27قانون
اصالح پارهای از قوانین دادگستری ،مصوب 1356؛ الیحهي قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت
ب��ه اح��کام دادگاه عالی انتظامی ،مصوب 1358/3/24؛ بند  5مادهي  3قان��ون وصول برخي از درآمدهاي دولت و
مصرف آن در موارد معين مصوب  1373/12/28و قانون رسیدگی به صالحیت قضات ،مصوب .1376/2/17
 .1معاون قضایی وقت دیوان عدالت اداری در خبری که توس��ط خبرگزاری مهر در تاریخ  1385/7/15منتشر شد
اعالم کرد« :نظامنامه تش��خیص انواع تقصیرات قضات از س��وی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
این رأی در پی دادخواست قضات استان آذربایجان شرقی که در سال  1382طرح شده بود ،باطل شد .وی اضافه
کرد بهرغم اینکه شورای نگهبان نظامنامه را خالف شرع تشخیص نداد ،اما در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اس��تناد به اصل پنجاه و شش��م قانون اساس��ی دائر بر رعایت اصل تفکیک قوا و اصول یکصد و پنجاه و شش��م و
یکصد و پنجاه و هفتم که صالحیتهای رییس قوه قضاییه را احصاء نموده اس��ت و اصل یکصد و س��ی و ششم که
مقرر داشته اعمال مجازات باید در دادگاهها و به موجب قانون باشد ،رأی به ابطال نظامنامه صادر شده است .وی
اضافه کرده است که این نظامنامه به استناد مادهی  288قانون مجازات عمومی سال  1304تصویب شده بود که
در آن زمان وجاهت قانونی داشته است اما با توجه به نسخ صریح این قانون ،نظامنامه فاقد وجاهت قانونی گردید.
مشارالیه اعالم نموده است که مراتب ابطال نظامنامه در روزنامه رسمی منتشر نشده است».
See: www.mehrnews.com/fa/news print.aspx?news id=390844
2. Judicial Conduct.
 .3در مقدمهي الیحهي تنظیم شده در قوهي قضاییه ،اهداف تنظیم این الیحه به شرح زیر بیان شده بود:
« -1اعمال نظارت انتظامي با حفظ استقالل ،شأن و منزلت قاضي؛
 -2تقويت دادگاه عالي و دادسراي انتظامي قضات به عنوان تنها مرجع اعمالكنندهي نظارت انتظامي؛
 -3تنقيح و رفع ابهام ،اجمال و خالء از مقررات كنوني مربوط به نظارت انتظامي؛
 -4مناسبسازي و روزآمد نمودن انواع تخلفات انتظامي و ضمانت اجراهاي آن».

جواد طهماسبی

 .3-1تنوع پاسخهای انتظامی
ب��ا توجه به تنوع و گس��تردگی تخلف��ات متصور که ممکن اس��ت قاضی در
مظ��ان ارتکاب آنها قرار گیرد ،اصل تناس��ب بین جرم و مج��ازات و نیز اصل تفرید
مجازاته��ا ایجاب میکند که ضمانت اجراهای متنوع��ی در اختیار تصمیمگیرندگان
باش��د تا بتوانند با توان انتخاب بهتر و فراغ خاطر ،نس��بت به تعیین پاسخ انتظامی و
 .1مادهی « :44رس��يدگي به صالحيت قضاتي كه صالحيت آنان طبق موازين ش��رعي و قانوني از ناحيه مقامات
مصرح در اين قانون مورد ترديد قرار گيرد ،با «دادگاه عالي رس��يدگي به صالحيت قضات» است .صالحيت قاضي
ميتواند توسط يكي از مقامات ذيل مورد ترديد قرار گيرد:
1ـ رئيس قوه قضاييه
2ـ رئيس ديوان عالي كشور
3ـ دادستان كل كشور
4ـ رؤساي شعب دادگاه عالي و تجديدنظر آن
 5ـ دادستان انتظاميقضات
 6ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان
تبصره 1ـ اين دادگاه فقط به صالحيت قضـاتي كه صالحيت آنها مورد ترديد قرار گرفته است رسيدگي ميكند
و ساير موارد در صالحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است.
تبصره 2ـ رئيس قوه قضاييه در صورت تأييد رأي قطعي اين دادگاه ،دستور اجراي آن را صادر مينمايد».
 .2سياس��تهاي كالن قضاي��ي ،ابالغي مقام معظ��م رهبري روزنامهی رس��می ش��مارهی  1/82/5739به تاریخ
.1382/4/14
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تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مصوب 1304/12/13
هیأت وزیران» این قانون از انسجام و یکپارچگی و نوآوریهای خاصي برخوردار است.
هرچند مس��ائل قابل نقد و برخي ایرادها نیز در آن مش��اهده ميش��ود .از اين جمله
اس��ت تعدد مراجع رسیدگیکننده به تخلفات و صالحیت دارندگان پایهي قضایی به
ش��رح مادهی  44قانون 1.با توجه به ماهیت همگون رسیدگی به تخلفات و احراز عدم
صالحیت قاضی ،به نظر میرس��د تشکیالت واحد یعنی دادسرا و دادگاههای انتظامی
قضات توان و شایس��تگی رس��یدگی به هر دو مقوله را دارد .از طرفی در سیاستهای
کالن قضایی ،در س��ال « 1381یکسانس��ازی آیینهای دادرس��ی» مورد تأکید قرار
گرفته اس��ت 2.به نظر میرس��د تعدد مراجع مزبور با این سیاس��ت همسوی نباشد .با
توج��ه به اینکه در این نوش��تار در پی معرفی نوآوریهای قانون مورد نظر هس��تیم،
ل��ذا بحث تحلیلی در خصوص خالءهای آن را ب��ه فرصت دیگر وامیگذاریم .از جمله
مهمترین نوآوریهای این قانون به شرح زیر است.

فرایند نظارت انتظامی بر رفتار قضات
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متناسبس��ازی آن با تخلف واقع شده و شخصیت مرتکب اقدام نمایند .بر این اساس
به موجب مادهي  13قانون ،مجازاتهای انتظامی قضات که پيش��تر به موجب مادهي
 4قانون اس��تخدام قضات ،اصالحی  1317تنها هش��ت مورد بود ،به س��يزده مورد به
شرح زیر توسعه داده شد:
«توبیخ کتبی بدون درج در سابقهي خدمتی؛ توبیخ کتبی با درج در سابقهي
خدمتی؛ کس��ر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه؛ کسر حقوق ماهانه تا
یک سوم از سه ماه تا یک سال؛ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال؛
تن��زل یک پایهي قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل یک درجهي نظامی یا رتبهي
کارمندی؛ تنزل دو پایهي قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجهي نظامی یا
دو رتبهي کارمندی؛ انفصال موقت از یک ماه تا ش��ش ماه؛ انفصال موقت از شش ماه
تا یک سال؛ خاتمهي خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال
س��ابقه و بازخرید خدمت در صورت داش��تن کمتر از بیست و پنج سال سابقه؛ تبدیل
ب��ه وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی ،لغو ابالغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی؛
انفصال از خدمت قضایی و انفصال دائم از خدمت دولتی».
دو اص��ل «قانون��ی بودن جرایم و مجازاتها» و «تناس��ب جرم و مجازات» از
جمل��ه مهمتری��ن اصول کلی حاکم بر رس��یدگیهای کیفری هس��تند .گرچه تخلف
انتظامی ماهیتاً با جرم متفاوت اس��ت ،اما اصول کلی حاکم بر رسیدگیهای کیفری و
مؤلفههای دادرسی منصفانه در رسیدگی به این تخلفات نیز حاکمیت دارند .بر کسی
پوش��یده نیس��ت که بعضی از ضمانت اجراهای پیشبینی شده برای تخلفات انتظامی
قضات از مجازاتهای مقرر برای بعضی جرایم به مراتب س��نگینتر است .انفصال اعم
از موقت یا دائم مصداق بارز این مدعی است .بنابراین ،قانونگذار تالش نموده با هدف
رعای��ت اصول مزبور ،تخلفات احتمالی قضات را در مواد  14تا  18قانون احصاء نماید
و متناس��ب با هر گروه از ای��ن تخلفات انتظامی ،مجازات متناس��ب را نیز پیشبینی
کند .لذا برای ارتکاب هر دس��تهي خاص از این تخلفات ،متناس��ب با آنها گروهی از
مجازاتهای سيزدهگانهي مندرج در مادهي  13به انتخاب مرجع رسیدگیکننده قابل
اعمال است.

جواد طهماسبی

رسیدگی به دالیل ،تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید».
اظهارنظر در خصوص این مقررات منوط به پاس��خ این پرس��ش اس��ت که آیا
«مصونیت قاضی» امتیاز است یا قاعدهي آمرهاي است كه با هدف ارتقاء شأن قضاوت
و رعایت بیطرفی و تحقق سالمت و شایستگی در دادرسیها وضع شده است؟
هنگامیکه صحبت از «مصونیت قضایی» میشود ،پیشبینی یک امتیاز خاص
ب��رای قاضی متبادر به ذهن اس��ت .ب��ه نحویکه برخی از نویس��ندگان آن را موجب
آرامش خاطر قاضی و حفظ شأن و منزلت او میپندارند (بيات .)29 :1358 ،چنانچه
به نتایج و آثار این مصونیت بيانديش��يم ،این نتیجه حاصل میش��ود که این مس��أله
 .1این موضوع پيش��تر به موجب مادهي  3قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب  1307پیشبینی ش��ده بود .به
موجب این ماده اختیار تقاضای تعلیق بر عهدهي مدعیالعموم تمیز بود.
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 .3-2تحدید موارد تعلیق قاضی
به موجب مادهي « 42الیحه قانونی اصالح قس��متی از قانون اصول تشکیالت
دادگس��تری و استخدام قضات» مصوب « ،1333هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود
که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت
را مق��رون به دالیل و قرائن ببیند که تعقیب کیف��ری را ایجاب نماید ،تعلیق کارمند
مظن��ون را از ش��غل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیف��ری از دادگاه عالی انتظامی
تقاضا مینماید و دادگاه پس از رس��یدگی به دالیل ،قرار مقتضی صادر خواهد نمود و
در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند
1
داده خواهد شد».
به موجب مقررات این ماده که از آن به «مصونیت قضایی» یاد میش��ود ،در
صورتی که قاضی در مظان ارتکاب جرم از نوع جنایت و جنحه قرار گیرد ،تا زمانی که
قرار تعلیق وی از خدمت صادر نشده است ،نمیتوان او را احضار کرد.
قلمرو این ممنوعیت در قانون جدید ،منحصر به جرایم عمدی اس��ت؛ لذا ،در
جرای��م غیرعمدی تعقیب جزایی قاضی در مظان ارتکاب جرم ،منوط به تعلیق وی از
ش��غل قضایی نیست .به موجب مادهي  39اين قانون «هرگاه قاضی در مظان ارتکاب
جرم عمدی قرار گیرد ،دادس��تان موضوع را بررس��ی و چنانچه دالیل و قراین ،داللت
بر توجه اتهام داش��ته باش��د ،تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط
مرج��ع ذیصالح و اج��رای آن ،از دادگاه عالی تقاضا میکن��د .دادگاه مذکور پس از
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نه تنها امتیازی برای قاضی نیس��ت ،بلکه نوعي مجازات پیش از اثبات تقصیر اس��ت.
پیامدهای نامطلوب تعلیق بر حیثیت اجتماعی و شغلی قاضی بر کسی پوشیده نیست.
چنانچه وی از بزه انتسابی برائت حاصل نماید ،اعاده به اشتغال و حتی پرداخت حقوق
و مزایای ایام تعلیق ،به معنی اعادهي حیثیت ایش��ان نمیباش��د؛ بلکه ننگ ناش��ی از
برچسب تعلیق را همواره همراه خود احساس میکند .نگاه دیگران نیز سبب میشود
که هیچگاه آن را به وادی فراموش��ي نس��پارد .به ويژه آنكه ،محکومیت بس��یاری از
جرای��م از جمله جرایم غیرعمدی و «جرایم عمدی خرد» 1،مانع از اعادهي به خدمت
قاض��ی نيس��ت؛ در حالی که همواره تعلیق ناش��ی از این جرایم آث��ار خود را بر جای
میگذارد .حتی اگر قاضی به خاطر محکومیت جرم انتسابی ،صالحیت ادامهي خدمت
را از دس��ت دهد ،باز هم تعلیق یک نوع مجازات انفصال زودرس است که برای قاضی
مزیتی محس��وب نمیشود .بنابراین ،فلسفهي تأسیس تعلیق انتظامی را باید در مبانی
دیگري جستجو کرد.
به نـظر مـیرس��د ،مبنای تعـلیق قاضـی ابتدا رعایت شأن قضـاوت و حـفظ
حـرمت این ش��ـغل و س��پس دس��ـتیابی به بیطرفی به عنوان یکی از مؤلفـههای
دادرس��ی منـصفانه است .احـضار ،جـلب ،بازداشـت یا محـاکمهي شخـصی که خـود
در منصـب قضـا اس��ت ،با ش��ـؤونات و شـرافت این مـس��ند منافـات دارد .از سـويي
دیگر ،وجـود قاضـی بر این مس��ند اگر س��بب تأثـیر بر قاضـی رس��ـیدگیکنـنده و
انتفاي بیطـرفی او نش��ود ،شائبه و احـس��اس خدشه بر بیطـرفی را در مـيان مردم
و قربانیـ��ان مس��تقیم جـرم القاء مـیکن��د؛ زیرا ،بـیطرفی تنها ب��ه فـقدان واقـعی
جانبداری و تبعیض مربوط نیس��ت ،بلکه به احس��اس فقدان آن نی��ز ارتباط مييابد
(.)Commentary on the Banglore Principles of Judicial Conduct, 2007
احساس فقدان بیطرفی ،کماهمیتتر از فقدان آن نیست .عدالت نه تنها بایستی اجرا
شود ،بلکه باید اجرای آن آشکارا دیده شود .معیاری که به طور معمول پذیرفته شده،
این اس��ت که همواره یک ناظر متعارف که به صورت واقعی و عملی موضوع را نظاره
 .1منظور از جرایم خُ رد ( )Petty Offensesرفتارهایی است که معموالً با واکنشهای اجتماعی روبهرو میشوند؛
زیرا قبح اجتماعی آنها به حدی نیست که مردم مرتکبان آنها را مستحق مجازاتهای کیفری (سنگین) بدانند.
در نظام فعلی حقوق کیفری ايران میتوان گفت جرایمی که برای آنها تنها جزای نقدی تعیین شده و یا مجازات
حبس آنها کمتر از نود و يك روز میباشد و به اجبار باید تبدیل به جزای نقدی شود ،جرایم خرد نامیده میشوند
(بنگريد به :نوروزی و جوانمرد ،1388 ،ش .)125 -144 :67
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1. Basic Principles on the Judiciary, U.N.GAOR40/32 of NOV, 29,1985 and 40/146
of Dec.13,1985.
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میکند ،میباید فقدان بیطرفی را در قاضی احساس کند ( .)Ibidبنابراین ،قاضی در
مظان ارتکاب جرم ،از ش��غل خود معلق میش��ود تا از یک سو آحاد جامعه به عنوان
بزهدی��دگان عمومی جرم و ناظران متعارف ،ارزیابی منصفانهای از رعایت و احس��اس
بیطرفی دس��تگاه قضایی و شخص قاضی رسیدگیکننده داشته باشند؛ از سوي دیگر
بزهدیدهي خاص نیز ،شیرینی آن را در خود حس کند.
به نظر میرس��د ،رعایت ای��ن مهم در جرایم عمدی اع��م از بزرگ و کوچک
یکسان باشد؛ زیرا هر جرمی از دیدگاه قربانی آن بزرگ است ،گرچه معیارهای حقوق
ج��زا آن را کماهمیت جلوه دهند .این نوع جرایم از دیدگاه عمومی جامعه نیز اهمیت
دارند؛ وگرنه باید در خرد قانونگذار ترديد کرد که چرا برای پاس��خ به یک نابهنجاری
غیرمسلم به زرادخانهي خشن و سرکوبگر کیفری متوسل شده است .همین که عمل
وص��ف مجرمان��ه يافته و برای آن مجازات در نظر گرفته ش��ده اس��ت ،از اهمیت آن
حکایت دارد .رعایت بیطرفی به عنوان یکی از مهمترین مؤلفههای دادرسی منصفانه،
به جرایم مهم اختصاص ندارد؛ زیرا این امر به منظور حفظ شؤون قضایی و ارج نهادن
به مقام قضا است .بر همین اساس در مورد ضرورت تعلیق قاضی گفته شده است «این
روش برای صیانت اس��تقالل قضات و تأمین آزادی آنان در تصمیمگیریهای قضایی،
کمال ضرورت را دارد» (آخوندي ،1377 ،ش .)10 :24
مبنای مهم دیگر برای تعلیق قاضی ،س��لب صالحیت او اس��ت .به این مفهوم
که قاضی در مظان اتهام ،صالحیت اشتغال به امر خطیر قضا را ندارد .بنابراین ،با این
پیشفرض که همواره باید از س��وی دادسرای انتظامی قضات دالیل کافی برای توجه
اتهام به قاضی در مظان اتهام ارائه شود ،در این وضعیت ،وی صالحیت ادامهي تصدی
منصب قضایی را ندارد .در اصول بنیادین س��ازمان ملل متحد در خصوص اس��تقالل
دس��تگاه قضایی 1بیان ش��ده اس��ت که «قضات باید تنها به دلیل فقدان صالحیت یا
ارتکاب رفتاری که آنان را برای انجام وظایفشان غیرصالح مینماید ،در معرض تعلیق
یا انفصال قرار گیرند».
براس��اس آنچه گفته شد ،پرسش اين اس��ت كه ارتکاب چه جرایمی از قاضی
س��لب صالحیت كرده و او را برای رس��یدگی قضایی غیرصالح جلوه مینماید؟ در این
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فرض ،جرایم غیرعمدی که مبنای ارتکاب آنها «خطای جزایی» اس��ت ،یقیناً ویژگی
س��لب صالحیت قاضی را ندارند .اما ارتکاب جرایم عمدی باید موجب سلب صالحیت
قاضی ش��وند؛ زیرا ،اعتماد عمومی نس��بت به دستگاه قضایی در یک جامعهي دینی و
مردمس��االر از اهمیت بس��ياري برخوردار است .این مهم حاصل نمیشود جز با وجود
قضاتی شایسته ،سالم و بانزاکت به نحوی که استقالل و بیطرفی آنها سبب استقرار
آرام��ش در جامعه ش��ود .قاضی باید با رفتار و عملکرد خ��ود در جهت تحقق و ایجاد
احساس اعتماد در جامعه تالش نماید .ارتکاب جرایم عمدی که ضمانت اجرای آنها
حبس و دیگر مجازاتهای س��نگین و س��رکوبگر کیفری اس��ت ،از سوی قاضی ،این
اعتماد عمومی را نس��بت به دستگاه قضایی سلب مینماید .از طرفی شخصی که خود
در مظان تحمل مجازات حبس ،ش�لاق و یا دیگر مجازاتهای کیفری اس��ت ،از دید
یک انس��ان متعارف صالحیت تصدی مسند قضاوت را ندارد .بنابراین ،چنانچه تنها از
زاویهي این مبنا مسألهي تعلیق را ارزیابی کنیم ،به همان نتیجه میرسیم که پیش از
این بیان شد؛ یعنی به جز جرایم غیرعمدی در خصوص سایر جرایم ،تأسیس حقوقی
«تعلیق قاضی» عادالنه به نظر میرسد؛ اين تأسيس برای حفظ اصل بیطرفی و جلب
اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و تحقق دادرسی منصفانه ضروری است.
 .3-3رعایت حریم خصوصی
تعرض به حریم خصوصی قاضی در زمان تصدی این منصب ،منافی ش��ؤونات
ش��غلی و حیثیت اجتماعی او و سبب وهن دس��تگاه قضایی است؛ زیرا همانگونه که
«رفتار فردی قاضی کل سیس��تم قضایی را تحت تأثیر قرار میدهد» (ش��اهحيدري و
همت��ي ،)97 :1389 ،اهانت به او و رفتار ناشایس��ت با وی نیز نظ��ام قضایی را متأثر
میسازد .از این رو در مادهي  41قانون آمده است که هرگونه احضار ،جلب و بازداشت
قضات و بازرسی محل سکونت ،محل کار و اماکنی که در تصرف آنان میباشد ،ممنوع
اس��ت .در این راس��تا برای مرتکب ،ضمانت اجرای کیفری جرم بازداش��ت غیرقانونی
پیشبینی ش��ده اس��ت .در خصوص جرایمی که تعلیق ،شرط شروع به تعقیب قاضی
در مظان ارتکاب جرم اس��ت ،این ممنوعیت مرب��وط به زمان تصدی قاضی و پيش از
تعلیق اوست .در مورد جرایم غیرعمدی که تعقیب آنها نیازمند تعلیق قاضی نیست،
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 .3-4تعیین ضابطه برای احراز سمتهای قضایی
در ی��ک سیس��تم نظاممند و شایستهس��االر ،انگیزهي احراز و دس��تیابی به
س��متهای مدیریت��ی و مناص��ب مهم ،موجبی ب��رای افزایش کارای��ی و بهرهوری از
قابلیتها اس��ت .زیرا از یک طرف ،افراد شایسته مناصب را تصدی میکنند و از سوی
دیگر تمام کارکنان در تالش هستند تا قابلیتهای خود را افزایش داده و به پشتوانهي
ای��ن قابلیتها به مناصب عالیتر دس��ت یابند .این وضعیت س��بب پویایی ،تحرک و
درخش��ندگی سازمان میش��ود .برعکس ،چنانچه انتخاب افراد برای احراز مناصب به
اراده و ذائقهي ش��خصی مدیران واگذار ش��ود ،روحیهي تملق ،خودسانسوری و بیراه
مس��یر را طی کردن ،در آن س��ازمان ش��کل میگیرد .نتیجه اینکه؛ از یک سو افراد
« .1تعقيب قاضي در جرایم غيرعمدي ،پس از اعالم مرجع كيفري و اجازه دادس��تان صورت ميگيرد مگر آن كه
تعقيب يا اجراي حكم مس��تلزم جلب يا بازداش��ت قاضي باشد كه در اين صورت مطابق ماده( )39اين قانون عمل
ميش��ود .تبصره :احض��ار قاضي كه برابر اين ماده ،بدون تعليق ،مورد تعقيب ق��رار ميگيرد و نيز احضار قاضي به
عنوان شاهد و مطلع فقط از طريق رئيس كل دادگستري استان و به صورت محرمانه انجام ميشود».
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تعقیب وی پس از کسب اجازه از دادستان انتظامی قضات صورت میگیرد .در نتیجه،
ممنوعیت مذكور ناظر به پیش از این مرحله است .یعنی پس از کسب چنين اجازهاي،
با قاضی در مظان ارتکاب جرم غیرعمدی همانند دیگر شهروندان رفتار میشود .ذکر
این نکته نیز ضروری است که چنانچه جلب یا بازداشت قاضی در مظان ارتکاب جرایم
1
غیرعمدی ،ضرورت داش��ته باش��د ،مطابق مادهي  40قانون نظ��ارت بر رفتار قضات،
ابتدا باید وفق مقررات نسبت به تعلیق وی اقدام شود ،سپس تحت تعقیب قرار گیرد.
س��رانجام اينكه هرگاه احضار قاضی به عنوان شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد ،به
موجب تبصرهي مادهي  40قانون ،این اقدام تنها از طریق رییس کل دادگستری و به
صورت محرمانه انجام میشود.
به طور کلی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات در انجام وظایف خود باید حریم
خصوصی قاضی را رعایت کنند .بند  2مادهي  11قانون مذكور که وظایف و اختیارات
دادسرا را برميشمرد ،متضمن اين حكم است كه نظارت بر عملکرد قضات ،ارزشیابی
آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و ش��أن قضایی باید با رعایت حریم
خصوصی قضات باشد.
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فاقد توان و صالحیت به مناصب دس��ت مییابند و از سویی دیگر انگیزههای تحرک و
پویایی و ارتقاء قابلیتها در بدنهي سازمان به فراموشی سپرده میشود .گرچه وضعیت
دس��تگاه قضایی تا حدودی متفاوت از س��ایر سازمانها است و ضابطههای کلی بر آن
حاکم اس��ت ،اما وجود یک نظام تعریفشده برای احراز مناصب قضایی و مدیریتی در
این دستگاه نیز هدف مزبور را بهتر تأمین مینماید .در حال حاضر در دستگاه قضایی
«آییننام��هي تعیین گروههای ش��غلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گ��روه و تغییر مقام
قضات» مصوب1387/9/11 1رییس قوه قضاییه حاکمیت دارد؛ در حالیکه گروههای
شغلی با توجه به س��متهای قضایی تعیین میشوند؛ اما ضابطهی دقیقی برای احراز
س��متهای قضایی و ارتقاء آن دیده نشده است .در الیحهي نظارت بر رفتار قضات تا
زمانی که به تصویب اولیهي مجلس شورای اسالمی رسید و به شورای نگهبان ارسال
شد ،تعیین یک نظام خاص برای تحقق این هدف به تدوین آییننامه واگذار شده بود.
به موجب مادهي  12مصوبهي مجلس «نحوهي بازرس��ی ،نظارت و ارزش��یابی رفتار و
عملکرد قضات ،ترفیع پایهي قضایی و ارتقای ش��غلی ،اعطای پایه تش��ویقی براساس
آییننامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب رییس
قوه قضاییه میرسد».
این مصوبه میتوانس��ت ،در صورت تصویب نهایی به صدور آییننامهای منجر
ش��ود که انتظامدهی و ضابطهمند ش��دن ارتقاء سمتها و تعیین مشاغل قضایی را در
پی داشته باشد؛ اما در جریان ارسال و برگشتهای الیحه بین مجلس شورای اسالمی
2
و شورای نگهبان ،قسمت مورد نظر از مادهي  12حذف گردید.
در اصل دوازدهم از اصول بنیادین س��ازمان ملل متحد برای استقالل قضایی
به این مسألهي مهم توجه شده است؛ به موجب این اصل «ارتقاء قضات در جایی که
چنین سیس��تمی باشد ،باید مبتنی بر عوامل عینی مخصوصاً توانایی سالمت و تجربه
باشد» .تعهد ،سالمت ،شایستگی ،سوابق قضایی ،مدارج و فعالیتهای علمی و نحوهي
رفتار با مردم از جمله مؤلفههای عینی است که چنانچه شیوهي ارزیابی آنها به نحو
( .1بنگريد به :روزنامه رسمی شمارهي  1/87/7835به تاريخ .)1387/9/11
 .2مادهي  12قانون به این شرح به تصویب نهایی رسیده است« :نحوه بازرسی ،نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد
قضات براس��اس آییننامهای است که ظرف ش��ش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب
رییس قوه قضاییه میرسد».

جواد طهماسبی

مطلوب در آییننامهي مورد بحث تدوین ش��ود و ارتقاء ش��غلی قضات مبتنی بر آنها
تعریف گردد ،شاهد نظام شایستهساالری ضابطهمند در دستگاه قضایی خواهیم بود.

 .3-6پرداخت مقرری بازنشستگی به قاضی منفصل شده
در مصوبهي ابتدایی کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس ش��وراي اس�لامي،
در تبص��رهي  1مادهي  45الیحه پیشبینی ش��ده بود که «چنانچه قاضی به مجازات
انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم شود ،در صورت داشتن حداقل  20سال سابقهي
خدمت برای معیشت خانوادهي وی مقرری ماهانه معادل یک دوم حقوق بازنشستگی
بر طبق سنوات خدمت پرداخت میشود».
رعایت شأن قضاوت حتی پس از انفصال قاضی و توجه به زحمات وي در طول
بيس��ت س��ال خدمت و نیز احیای حقوق ناشی از بازنشستگی که مبتنی بر اخذ سهم
بازنشس��تگی در طول سالیان خدمت اس��ت و مهمتر از آن ،توجه به وضعیت معیشت
خانوادهي وی ،ایجاب میکند که حقوق ناشی از بازنشستگی قاضي به طور کلی نادیده
گرفته نش��ود؛ زیرا با توجه به س��پري ش��دن اين مدت از خدمت وي ،از نظر وضعيت
س��نی ،امکان اش��تغال مجدد او دشوار اس��ت؛ ضمن آنكه ،عدم شایستگی فرد برای
تصدی منصب قضا نباید به نادیده گرفتن تمامی حقوق وي منجر شود.
این ماده در آخرین بازنگریها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شوراي
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 .3-5برخورداری از بخشی از حقوق و مزایا در زمان تعلیق
رعایت ش��ؤونات قضایی و شرافت اجتماعی قاضی مانع از آن است که وی در
ایام تعلیق جهت تأمین هزینهي زندگی به مشاغل آزاد روی آورد؛ زیرا ،همواره تعلیق
به برکناری دائم قاضی از دس��تگاه قضایی منجر نمیش��ود ،ممکن اس��ت در خصوص
ج��رم انتس��ابی برائت حاصل گردد ی��ا حتی در صورت محکومیت نی��ز ،ماهیت جرم
ارتکابی با تداوم شغل قضایی منافاتی نداشته باشد .بنابراین ،ضرورت دارد که به تأمین
حداقل هزینهي معیشت قاضی تعلیق شده توجه شود .بر این اساس به موجب مادهي
 42قانون «قاضی تعلیق ش��ده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار
میباشد و در صورت برائت یا منع تعقیب ،مستحق دریافت مابقی آن خواهد بود».

فرایند نظارت انتظامی بر رفتار قضات

اس�لامي حذف ش��د و الیحه بدون پیشبینی این ماده به صحن علنی مجلس ارسال
ش��د .در مادهي  21قانون به نحوی به حقوق مربوط به بازنشس��تگی قضات منفصل
توجه شده است؛ به موجب این ماده «به محکومین مستوجب مجازات بند ( )12ماده
( )13این قانون (در صورت تقاضا) و همچنین بند ( )13ماده مزبور معادل وجوهی که
در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نمودهاند با رعایت تغییر شاخص
قیمت س��االنه موضوع مفاد م��اده ( )522قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور مدنی پرداخت میگردد».
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 .3-7رعایت قواعد مربوط به تکرار و تعدد
ب��ه موجب مادهي  19قانون ،ارتکاب فعل واح��د که واجد عناوین تخلفهای
متعدد باش��د ،مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی خواهد بود و چنانچه تخلفهای
ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باش��ند ،مرتکب به مجازات خالفي اش��د محکوم
میشود.
به موجب قسمت اخير این ماده که در مقررات سابق انتظامی ،سابقه ندارد ،در
صورت ارتکاب تخلفهای متعدد همنوع ،تنها یک مجازات در خصوص مرتکب اعمال
میش��ود و چنانچه تخلفات ارتکابی متعدد غیرهمنوع باش��ند ،یعنی شخص ،چندین
تخلف گوناگون مرتکب شود ،تنها مجازات تخلف اشد در خصوص وی اعمال میشود.
بهتر بود به جای عبارت «محکوم میش��ود» در پايان ماده ،عبارت «مجازات
ش��دیدتر اجرا میش��ود» آورده میش��د؛ زیرا در حال حاضر اگر تخلف دارای مجازات
ش��دیدتر ،به عللی همانند مرور زمان 1قابل اجرا نباش��د ،مجازات تخلف س��بکتر نیز
اجرا نمیشود.

 .1تبص��رهي م��ادهي  25قانون نظارت بر رفتار قضات« :مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا
آخرین اقدام تعقیبی سه سال است».

جواد طهماسبی

هستیم که به موجب آنها در صالحیت قضات تردید میشود.
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برآمد
در قانون نظارت بر رفتار قضات تالش شده است مقررات پراکندهي مرتبط با
نظارت بر رفتار انتظامی قضات ،تنقیح و تدوین صحیح ش��ود تا ابهامها و اجمالهای
موجود روش��ن ش��ده و خالءهای مطرح پوشانده ش��ود .همچنین سعی شده است در
فراین��د نظارت انتظامی ش��أن و منزلت قاضی حفظ ش��ود و در عی��ن حال نظارت با
هدف ارتقاء بیطرفی قاضی و اس��تقالل دس��تگاه قضایی اعمال شود .تنوع پاسخهای
انتظامی با هدف متناسبسازی واکنشها با تخلف ارتکابی ،تالش در تطبیق تخلفها
ب��ا ضمانت اجراهای پیشبینی ش��ده (گرچ��ه کلی) ،رفع مصونی��ت قضایی از جرایم
غیرعم��دی ،ت�لاش در رعایت حریم خصوصی قاضی ،الزام دس��تگاه قضایی به تبیین
ضابطهه��ای خاص برای احراز س��متهای قضایی ،از جمله مؤلفههايی اس��ت که در
راس��تای اهداف مزب��ور مورد توجه ق��رار گرفتهاند .ام��ا از آنجایی ک��ه در بند هفتم
سیاس��تهای کلی قضایی« ،یکسانسازی آیینهای دادرس��ی در نظام قضایی کشور
و رعای��ت قانون اساس��ی» مورد تأکید بوده اس��ت و از طرف��ی ،همانگونه که انتظار
میرود ،قضات اصول دادرس��ی منصفانه را در فرایند رس��یدگی رعایت کنند ،عادالنه
اس��ت که در رس��یدگی به تخلفات قضات نیز یک فرایند روشن و شفاف در پیش رو
باشد .یکپارچگی مراجع رسیدگیکننده به تخلفات و ضابطهمند بودن احراز تخلف در
صورت تردید در صالحیت قاضی ،تأمینکنندهي این هدف اس��ت؛ اين در حالي است
كه در قانون مورد نظر نیز ش��اهد تعدد مراجع رسیدگیکننده و ابهام در ضابطههایی

فرایند نظارت انتظامی بر رفتار قضات
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