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 بررسی جرایم ناشی از تخلفات انتظامی قضات در مذاهب خمسه وحقوق موضوعه
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 : چکیده 

 و نازا مای کناد و درماورد افتالفاا ت  حکومات ماردم میاان کهکسی ، یعنی کننده است حکممعنای باتوجه به تعریف قاضی که به 

: از جملاهاسات شاده استعمالمختلفی  کندو قضا هم که در معانیمی،واینکه امر را تمام دادنفیصله واسطه به فصومت می کند وفصل

،گاهی قاضی در مراحل رسیدگی ویاا دادور «سماواتسبعفقضیهن»: در آیهکردنلاااق..و فاالجلموسیفلمّا قضی»: در آیهکردنتمااام

حکم فود دچار تقصر یا قصور گردیده و از این موضو ،یکی از طرفین رسیدگی،متضارر مای گردناد.درقانون اساسای وقاانون مجاازات 

نجام ویا تکرار این موضو  در نظر گفته شده وباتوجاه باه اسالمی وقوانین مرتبط با جرایم انتظامی قضات،تمهیداتی برای جلوگیری از ا

شدت ومیزان تخلف،مجازاتی را برای قضات درنظر گرفته اندوچون قانون ایران برگرفته از فقه امامیه است تاحدودزیادی بانو  مجاازات 

بیان ننموده اندوبیشترین توجه درنظرگرفته شده آشناهستیم ولیکن درسایر مذاهب )مالکی،شافعی،حنفی،حنبلی(دراین فصوص نظری 

تقصیر(نظری یافت نشد و علات آن -به شرایط قاضی دورت گرفته وحتی در مورد چگونگی اجرا مجازات در فصوص ددور رای )قصور

 را می توان در مقام قاضی واهمیت امر قضاوت دانست.

 

 ، تخلفات انتظامی مذاهب فمسه  -جرم -قضاوت وقضا –قاضی  :واژگان کلیدی
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استقالل در تصمیم گیری الزمه قضاوت است و استقالل دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و :  مقدمه

هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر  .امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد داحب نفوذ می پردازد

ب ازعده ای می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل وبی طرف باشند تا بتوانند کشور، دادگستری است که مرک

وظیفه فطیر و سنگین فود را به نحو احسن انجام دهند. استقالل قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی 

و جایگاه ویژه آن افتصاص دارد که چنین فردی مصونیت شغل مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت 

داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه فویش فواهد بود.دین اسالم در چهارده قرن پیش ادل فوق الذکر را به 

نون فواهی وارد قانون اساسی رسمیت شنافته است و برای آن ارزش واال قائل شده است در کشور ما ایران ،پس از بروز اندیشه های قا

و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی تخلفات قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری 

واشتباه دراین مورد چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این جایگاه پیش بینی نموده اند ودر دورت بروز فطا 

چه به عمد وچه به تقصیر چگونه باقاضی رفتار می گردد.در اسالم بحث از حل وفصل منازعات واجرای عدل وداد،هرگز مستقل ومجرد 

از بحث شرایط واوداف کسی که اجرای آن را برعهده دارد،مورد بررسی قرار نگرفته وبلکه این دو مکمل یکدیگر بوده ومشروعیت قضا 

(مطابقت احکام دادره با قوانین الهی است به همین منظور گاهی قاضی 2(اهلیت قاضی 1می کند.این دورکن شامل:وقضاوت را فراهم 

دارای شرایط واهلیت قضاوت می باشد ولیکن در امر قضاوت دچار تخلفاتی می گردد.مسئله ادلی در این پژوهش آن است که تخلفات 

ونه رسیدگی می گردد.با توجه به روند افزایش جمعیت وارتباطات انسانها با یکدیگر انتظامی قضات در حقوق ایران ومذاهب اسالمی چگ

در عرده های گوناگون ،طبیعتا بین این روابط مشکالتی رخ می دهد که به جهت رعایت ادول عدالت اجتماعی وایجاد آرامش 

برابر ضوابط رفتار گردد.دادرسی یکی از مهمترین درزندگی فردی واجتماعی افراد ،ضروری است عالوه بر رعایت قوانین با متخلفان،

ی واودیا آنان بوده است وحتی پیامبران بزرگ شخصا به حل و فصل دعاوی مردم می پردافته اند.واضح ومبرهن است هوظایف انباءال

ی شرایط وویژگیهایی که به موازات اهمیت وارزشی که مقام قضاوت ودادرسی در اسالم دارد،کسی که به امر قضاوت می پردازد دارا

است،چنانچه تاکید فراوان شده که امر قضاوت را باید به دست اهلش سپرد،زیرا با سرنوشت مردم ارتباط مستقیم دارد؛لذا در تعریف 

ط حال اگر یک قاضی تمامی شرایقضاءدر شر ،والیت برددور حکم است واز ناحیه کسی که حائز شرایط فتوا باشد.

مانند)ایمان(علم،اجتهاد،عدالت،رجولیت،دارای حافظه بینایی ،شنوایی،توانستن برکتابت،...را دارا باشدلیکن در رحله ددور حکم مرتکب 

تقصیر( یا تخلف گردد،وظیفه جامعه در قبال وی چیست؟بایداین عمد یا تقصیر را مقامی احراز کندواین مقام دالحیتدار -اشتباه)عمد

به دلیل اهمیت امر قضاوت،شایسته است که گاهی به دالیل مهمی که باعث ارتکاب اشتباه قضات .تخلف را دارا باشده  توان رسیدگی ب

محترم می گردد،اشاره شود لکن جدای دالیل موجود ،چون امرقضاوت از اموری که باجان ومال وناموس افراد جامعه سروکار دارد باید 

مام ودقت فود را بکاربسته واز تضییع حق افراد جلوگیری کنند زیرا امر قضاوت داوری بین دو افراد درتصدی این مقام مهم ،نهایت اهت

انسان است که به دالیلی یکی از آنان باعث تضییع حق دیگری گردیده ،حال اگر فود شخص قاضی در امر قضاوت وحتی در ددور 

ز فرد زیاندیده نماید.باتوجه به این مسئله برآن شدیم که حتی حکمی دچار اشتباه گردد ،چگونه این فرد فواهد توانست جبران ضرر ا

یک گام فراتر نهاده وبه مرحله اجرای مجازات برای قضاتی که باعث ضرر وددمه مالی وآبرویی و...افراد می گرددند ،شده وبرای 

 متخلفین چه مجازاتهایی در قانون پیش بینی شده.
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ز روش تحلیلی وتودیفی و روش گردآوری کتابخانه ای با ابزار فیش برداری در این مطالعه روش تحقیق ا: روش تحقیق- 

 می باشد.لکن روش گرد آوری اطالعات،روش کتابخانه ایی با به منابع معتبر فقهی وحقوقی می باشد.

 بحث: 

قاضی به معنای حکم کننده است، یعنی کسی که میان مردم حکومت کند و در مورد افتالفات و نزا ، فصل فصومت نماید. 

قاضی در ادطالح فقه، کسی است که میان  - .فلق کردن  و تمام کردن قضا در معانی مختلفی استعمال شده است از جمله: 

پس معنای ادطالحی و لغوی قاضی یکی است و فرقی با فصومت نماید.نزا ، فصل مردم حکومت کند و در مورد افتالف و 

والیت بر حکم شرعا برای کسی که دارای اهلیت و شایستگی فتوا »هم ندارند. قضا در ادطالح فقهای امامیه عبارت است از: 

ق برای آن ها که مستحق پیرامون جزئیات قوانین شرعی است، درباره اشخاص معینی از مردم در زمینه اثبات و استیفای حقو

قضاوت منصبی است که در همه جوامع از ارزشی واال برفوردار است. در فقه اسالمی نیز جایگاه قاضی و قضاوت .و سزاوار آنند

حساسیت و ارزش فادی دارد که موجب می شود تا فرد قاضی حائز ویژگی های ظریف و دقیقی باشد. این بدان جهت است 

فه دشوار حکومت در نزا  و افتالف است؛ بنابراین حکم او در سرنوشت دو طرف دعوا بسیار مهم که قاضی عهده دار وظی

است. قضاوت از وظایف بسیار مهمی است که بر عهده قاضی گذاشته شده است. مقام و اهمیت این منصب در قرآن کریم، 

 روایات و فقه اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است. 

به معنای قطع کردن و بریدن است و ازاین رو بر ای این مفهوم به کاررفته که عمل واجبی را قطع می  این واژه درادل : جرم

آنکه لفظ جرم به کار رفته باشد، به تعریف اعمالی پردافته فقه بی. کند و به  معنای  ارتکاب  زشتی  و گناه  نیز  آمده  است

عبارات آمده که ارتکاب گناهان کبیره و ادرار بر دغیره موجب تعزیر  شده که مستوجب تعزیر و مجازات است. مثالً در برفی

است ؛ در عبارتی دیگر چنین آمده است: ارتکاب فعل حرام و ترک واجب که در شر  برای آن حد تعیین نشده، مستلزم 

مطرح شده و « یاتجنا»تعزیر است.بر این اساس جرائم در فقه یا مربوط به تمامیت جسمانی است که غالبًا تحت عنوان 

مطرح  «حدود»مستلزم قصاص یا دیه است، و یا جرائمی است که مجازات آنها در شر  مشخص شده است که تحت عنوان 

در تعریف جرم ازنظرقانون، دوویژگی مالحظه شده است: .فواهند داشت« تعزیر»شوند و در غیر این موارد، عنوان می

ن شخص یا اشخاص معین،دیگری ویژگی عمومی جرم ازجهت  ایجادافالل یکی،ویژگی فصودی جرم، از جهت ضرر و زیا

درنظم وامنیت عمومی.حال آن که مفهوم قانونی جرم، قراردادی و اعتباری است و متناسب با شرایط وعوامل مختلف 

، معرفت به دارد والزمة شنافت مجرم متغیرفواهدبود.تبیین دحیح ماهیت جرم درتشخیص مصادیق مجرم تاثیرانکارناپذیری

ماهیت جرم است وعنوان مجرم به شخصی اطالق می شود که مرتکب جرمی شده باشد. پس بایستی اول جرم را شنافت تا 

مجرم شنافته شده و سپس به تعیین مجازات برای وی اقدام گردد. چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهای یک ماهیت 
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سیار گناهکارانی به سزای اعمال فود نرسند.از نظر موضو  بین تعریف موجب می شودکه بی گناهانی مجازات شوند و چه ب

در تعریف جرم از نظر قانون، دو ویژگى مالحظه شده است: یکى، ویژگى  :قانونى جرم و تعریف فقهى آن تفاوت وجود دارد

گى عمومى جرم فصودى جرم، از آن جهت که وقو  جرم موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص معینى مى شود. دیگرى، ویژ

از آن جهت که ارتکاب جرم مخل نظم و تجاوز به حقوق عمومى است. در حالى که جرم در ادطالح فقهى به معنى گناه و 

معصیت است و آن عبارت است از سرپیچى و مخالفت با اوامر و نواهى شار  مقدس که شامل هر فعل یا ترک فعلى مى شود 

ضرر و زیان و تباهى شخص مرتکب مى شود. بنابراین، در تعریف فقهى جرم دو  که داراى ضرر اجتماعى است و یا موجب

. 2یعنى جرایمى که مُخل نظم و حقوق عمومى و افالق حسنه و امثال آن است.  ;تجاوز به حق اللّه -1ویژگى مدّنظر است: 

 .د یا افراد معینى مى شودیعنى جرایمى که جنبه فصودى و شخصى دارد و ضرر و زیان متوجه فر ;تجاوز به حق الناس

از این رو، روشن شد که جرم فقهى )گناه( نه تنها شامل کلیه جرایم علیه اشخاص، اموال یا امنیت و آسایش عمومى، که داراى 

مفاسد و ضرر و زیان فصودى یا عمومى هستند مى شود، بلکه شامل سایر اعمال حرامى است که تنها داراى مفاسد شخصى 

خصى مرتکب مى شود. مانند: نوشیدن مشروبات الکلى، ارتداد، ترک بعضى از واجبات و... در حالى که، و موجب تباهى ش

 . .تعریف قانونى جرم، گناهانى را که ضررو زیان آن ها تنها شامل مرتکب   گناه می شود،شامل نمی شود

دسته تقسیم مى شوند: جنایت،  ، جرایم به سه1332قانون مجازات عمومى مصوب  2براساس ماده  تقسیم بندى جرم:

جنحه، فالف. این تقسیم بندى در کشورهاى الئیک مرسوم است و تدوین کنندگان قانون مجازات عمومى، تحت تأثیر قوانین 

این کشورها آن را تصویب کرده اند، در حالى که، تدوین کنندگان قانون مجازات اسالمى به تبعیت از فقه اسالمى، جرایم را از 

. تعزیرات 4. دیات 3. قصاص 2. حدود 1رد تعدى و تجاوز و نیز نو  و میزان مجازات، به پنج قسم تقسیم نموده اند: نظر مو

که عبارت است از ارتکاب  . اصطالح عام:1جرم در ادطالح فقها دارای دو ادطالح است: است. . مجازاتهاى بازدارنده3اسالمى 

هر فعل حرام یا ترک واجبی که شار  آن را ممنو  کرده است و مرتکب آن را مستحق کیفر دنیوی ازجمله حدود یا قصاص یا 

که از آن به جنایت به نفس یا عضو تعبیر شده است و آن عبارت است از هر  اصطالح خاص: -2تعزیر یا پردافت دیه می داند.

وز ناحق نسبت به جسم و جان دیگری یا تعرض نسبت به مرده که مجازات آن قصاص نفس یا قصاص عضو یا نو  ددمه و تجا

 پردافت دیه است. 

تقسیم بندی جرم از نظر طول زمان ارتکاب جرم از حیث طول زمان ارتکاب جرم به آنی و مستمر تقسیم می اقسام جرم

 گردد

نظارت بر رفتار قضایی و اعمال تنبیه در قبال تخلف قاضی : ه تا به حالاهمیت نظارت انتظامی بر رفتار قضایی از گذشت

از جمله مسائلی است که همواره در طول تاریخ مورد توجه حکومتها بوده است. در رم باستان برای اهمال قاضی، مجازات 
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و در امر نظارت بسیار سختگیری  ایرانیان نیز در روزگار باستان تخلف قاضی از قانون را روا نمی داشتند.مرگ اعمال  میشد 

می کردند. به طور کلی عدالت در ایران باستان مقام مهمی داشته است؛ از زمان هخامنشیان قرائن کافی در دست است که 

پادشاهان به جد مراقب حسن جریان قوه ی قضایی و درست کاری قضات  بودهاند در این عصر عاوه بر این که قضات الیق، 

د در محاکم منصوب می شدند، قضاتی که حکم غلط در نتیجه ی افذ رشوه دادر  مینمودند، به مجازات اعدام امین و دانشمن

 محکوم  میشدند 

 بررسی ویژگی و وظایف واختیارات قاضی از دید گاه امامیه و مذاهب اسالمی

اولین ویژگی برای قاضی، بلوغ است و اکثر فقها یکی از شرایط قاضی را بلوغ می دانند و در کالم : بلوغ -1:ویژگی قاضی -

شان به این شرط تصریح نموده و نسبت به چنین شرطی ادعای اجما  کرده اند؛ البته در کالم اکثر متقدمان از فقها، این 

از کمال است؛ لذا اگر بگوییم که مراد آن ها از کمال، بلوغ  شرط وجود ندارد بلکه آن چه آن ها بدان تصریح نموده اند عبارت

و رشد است در این دورت تمام فقها)متقدمان و متافران( در این ویژگی متفق القول هستند و این شرط برای قاضی مسلم 

ی می دانند؛ در دومین ویژگی مسلم برای قاضی، عقل است که تمام فقها آن را برای قاضی الزم و ضرور: عقل -2می گردد. 

نتیجه حکم دیوانه دحیح و نافذ نیست. در ادل مساله هیچ گونه افتالفی وجود ندارد، اما در مورد افرادی که گاه در حالت 

دحت و سالمتی بسر می برند و گاه در حالت جنون)مجنون ادواری( افتالف نظر وجود دارد. عده ای قضاوت این افراد را در 

چه در حالت دحت و سالمتی  -فذ و دحیح می دانند؛ اما عده ای دیگر از فقها قضاوت این افراد را حالت دحت و سالمتی، نا

یکی دیگر از ویژگی های قاضی، ایمان است. به این معنا که قاضی : ایمان-3 .و چه در حالت جنون دحیح و نافذ نمی دانند

یکی از شرایط قاضی، عدالت است و اکثر :عدالت -4ست. باید دوازده امامی باشد؛ در نتیجه قضاوت کافر و فاسق نافذ نی

طهارت مولد، در ادطالح فقه و در میان فقها به همان : طهارت مولد-5 .قریب به اتفاق فقها، متذکر این شرط شده اند

که داللت  یعنی حالل زاده باشد. دلیل اعتبار طهارت مولد تنها دلیلی ;معنایی است که اهل لغت در کتب لغت ذکر کرده اند

است. البته اعتبار این شرط در قاضی، در اجماع بر اشتراط طهارت مولد، در قاضی می کند و فقها به آن استناد کرده اند، 

یکی دیگر از شرایط : علم)اجتهاد(-6میان فقهای متافر شهرت یافته است، اما قدما به چنین شرطی تصریح نکرده اند. 

هفتمین شرط، از شرایط قاضی، ذکورت است. معنای ذکورت، : ذکورت-7لم، اجتهاد است قاضی، علم است و مراد فقها از ع

در ادطالح فقه و در میان فقها به معنای مرد بودن است؛ بنابراین اعتبار شرط ذکورت در قاضی، به این معناست که قاضی 

متافران شهرت یافته است؛ اما عده ای از زن نباشد بلکه مرد باشد. این شرط نیز به مانند بعضی دیگر از شرایط در میان 

کتابت، یعنی قاضی قادر به ثبت و نوشتن دعاوی و قضایای طرح شده : کتابت-8متقدمان چنین شرطی را ذکر نکرده اند.

شرط دیگر حریت است، یعنی قاضی عبد : حریت-9باشد. و عمده دلیل فقها برای اعتبار شرط کتابت در قاضی، اجما  است. 
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و برده نباشد؛ زیرا قضاوت از منادب عظیم است و بر چنین منصبی تنها کسی می تواند بنشیند که آزاد و داحب افتیار 

باشد. البته عده ای از فقها شرط حریت را برای قاضی معتبر ندانسته اند و معتقدند که: اوال اطالق دلیل نصب، اقتضای عدم 

ار حریت در قاضی را می کند. ثانیا در دورت اذن مولی برای امر قضا، عبد نیز می تواند اوقات فود را برای حل و فصل اعتب

فصومات بگذراند. بنابراین، دلیلی بر منع عبد از قضاوت وجود ندارد؛ زیرا در دورت تحقق شرایط قضاوت در او و وجود اذن و 

شرط دیگر بصر است؛ بدین معنا که قاضی نابینا نباشد بلکه از نیروی : بصر-11ندارد. اجازه از طرف مولی، دیگر مانعی وجود 

بینایی برفوردار باشد؛ زیرا مشاهده طرفین دعوی برای قاضی ضروری است تا بتواند بین آن ها حکم کند. عمده دلیل فقها 

ی، داحب ریاض و دیگران ادعای اجما  کرده نسبت به اشتراط بصر در قاضی اجما  است. فقهایی مانند شهید اول، شهید ثان

 اند.

قاضی منصوب کسی است که تمام شرایط و دفات قاضی را داراست؛ در نتیجه از طرف : قاضی منصوب-1:اقسام قاضی -

قاضی منصوب کسی است که از »امام معصوم) ( برای امر قضا، منصوب می گردد. فقها در تعریف قاضی منصوب می گویند: 

 ( مامور به قضاوت شده است و امام) ( دالحیت و اهلیت او را می داند و از همین جهت است که او را نصب می طرف امام)

یکی از مباحث بسیار مهمی که فقها مورد بررسی قرار داده اند، بحث قاضی تحکیم است که آن را : قاضی تحکیم-2کند 

فق کنند که فردی را بعنوان حکم و داور انتخاب کنند تا افتالف آن زمانی که طرفین دعوی با هم توا»اینگونه تعریف کرده اند 

شایان ذکر « ها را فیصله دهد و به آن چه وی حکم کند، راضی شوند و بپذیرند، فرد مورد تراضی را، قاضی تحکیم گویند.

 معصوم) (. است که قاضی تحکیم باید تمام شرایط قاضی منصوب را دارا باشد، مگر اذن و اجازه از طرف امام

در مورد رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات ماده دوم قانون : در جهات شروع به رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات

متمم سازمان دادگستری و ادالح قسمتی از الیحه ادول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات و تبصره آن مصوب 

قانون ادالح  26یدگی و شکایات مستقیم ادحاب دعوی( به موجب مادة بیان نطلب نموده که قسمتی از آن )رس 11/6/1333

لغو شده است با این توضیح مواد مذکور که در واقع جهات شرو  به رسیدگی  1336پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 

سازمان دادگستری، دادگاه  دادگاه عالی انتظامی را تعیین مینمایند ذیالً درج میشود:بنا به مندرجات ماده دوم از قانون متمم

عالی انتظامی قضات مکلف است به درفواست دادستان انتظامی قضات یا به تقاضای وزیر دادگستری یا شکایت مستقیم 

 –ادحاب دعوی به تخلفات کلیه مستخدمین قضایی در هر مقام که باشند رسیدگی نموده و رأی مقتضی دادر نماید.تبصره 

اعضاء دادگاه عالی انتظامی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عمل میآید.نکته ای که الزم به رسیدگی به تخلفات رئیس و 

توضیح میباشد این است که هرچند ماده مذکور اشاره به تخلفات مستخدمین قضایی نموده است، لیکن یادآوری این مطلب 

شدهاند در محکمه انتظامی محاکمه فواهند شد،  ضرورت دارد که مستخدمین عدلیه که از شغل اداری به شغل قضایی منتقل
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هرچند تقصیر آنان مربوط به زمان اشتغال به شغل اداری باشد، و همچنین اشخادی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال 

پایه  بنا به مراتب چنانچه مثالً یک دارنده-1-یافته در دورتی که تقصیر مربوط به زمان تصدی آنها به شغل قضایی باشد.

قضایی در زمان کارمندی مبادرت به ددور چک بالمحل نماید، و سپس با افذ مدرک به سمت قضایی تغییر شغل بدهد و در 

این هنگام شاکی فصودی مبادرت به شکایت نماید باید طبق ضوابط حاکم بر قضات، تعلیق وی از شغل قضاء درفواست شود 

ده باشد. ویا اگر مرتکب تخلفاتی از قبیل غیبت و بیانضباطی شده باشد پس از افذ ولو اینکه وقو  بزه در زمان کارمندی رخ دا

ابالغ قضایی مرجع دالح برای رسیدگی به تخلفات وی دادگاه عالی انتظمی قضات است.در حال حاضر جواز شرو  به رسیدگی 

دادگاه عالی  -26مقید میباشد.ماده  1336قانون ادالح پارهیی از قوانین دادگستری مصوب  26دادگاه عالی انتظامی در ماده 

انتظامی قضات منحصراً با اعالم وزیر دادگستری و یا کیفرفواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قضات رسیدگی و رأی 

مقتضی دادر مینماید.بطوری که مشاهده می شود با قانون یاد شده دادگاه عالی انتظامی با شکایت مستقیم شاکی انتظامی 

فوق االشاره ندارد و در باب شرح وظایف و  26از به رسیدگی نیست.مورد دیگری که در عین حال تضادی هم با ماده مج

دفالت دادگاه عالی انتظامی قضات حائز اهمیت میباشد، ماده سوم از قانون متمم سازمان دادگستری و ادالح قسمتی از 

 دادگاه عالی انتظامی عالوه –است.ماده سوم  11/2/1333ت مصوب الیحه قانونی ادول تشکیالت دادگستری و استخدام قضا

بر وظایفی که دارد مکلف است در هر مورد که وزیر دادگستری تقاضا نماید به جهات افالقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت 

ید دالحیت قضایی را و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی رسیدگی کند و در دورتی که دالحیت آنها محرز نگرد

از آنها سلب و پایة آنها را به اداری تبدیل مینماید.دادگاه عالی انتظامی قضات عالوه بر شرح وظایفی که بیان شد دارای تکالیف 

متنو  و متعدد دیگری است، که برفی از آنها مانند رسیدگی به ترفیعات مربوط به قضات میباشد، و پارهیی مربوط به 

ضایی است، که از آن جمله میتوان به دالحیت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره کانون وکالء، و مسئولین غیر ق

دادرسان و دادستان انتظامی وکالء و دالحیت رسیدگی به تخلفات دادستان و اعضای دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی 

قانون مالیاتهای مستقیم  262لیاتی وفق ماده دادگستری، و دالحیت رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأتهای حل افتالف ما

 اشاره نمود. 1366مصوب 

به موجب الیحه قانون تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده دادرسی از احکام دادگاه عالی انتظامی :هیأت تجدید نظر انتظامی

باشد  3تا درجه  ، احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در دورتی که مبنی بر محکومیت قضات1331 24/3قضات مصوب 

به باال ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، قابل شکایت در هیأت تجدید نظر انتظامی است.وفق ماده یک قانون  4قطعی، و از درجه 

مذکور برای رسیدگی به تجدید نظر فواهی از احکام غیر قطعی دادگاه عالی انتظامی هیأت تجدیدنظر انتظامی تشکیل 

شرح ذیل است: دو نفر از رؤساء و مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس دیوان مزبور، و میشود، ترکیب این ماده به 
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یک نفر از اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات.مرجع درفواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی نیز 

دید نظر انتظامی مقید و محدود به رسیدگی به تجدید همین هیأت فواهد بود.با عنایت به این که میدان دالحیت هیأت تج

نظر فواهی از احکام غیر قطعی دادگاه عالی انتظامی، و نیز اعاده دادرسی از احکام دادگاه عالی انتظامی میباشد، و تأسیس این 

 مرجع درفاً برای رسیدن به امور فوق است.

ی از قانون ادول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات الیحه ادالح قسمت 32:بر حسب ماده دادسرای انتظامی قضات

دادگاه عالی انتظامی قضات دادسرای انتظامی قضات تشکیل می گردد.بر حسب ماده مرقوم در دادسرای  1333مصوب 

قوه  انتظامی قضات به تعداد کافی دادیار و کارمنداداری اشتغال فواهند داشت.در حال حاضر با عنایت به افتیاراتی که ریاست

 قضائیه در تأسیس و تشکیل مراجع و پستهای قضایی دارد، ترکیب دادسرای انتظامی قضات به شرح ذیل است:

] به تعداد 1316معاونین دادسرای انتظامی قضات )فعالً[ -3معاون اول دادسرای انتظامی قضات-2دادستان انتظامی قضات -1

 دادیاران انتظامی،به تعداد الزم -4چهار نفر(

نباشد و الاقل دارای چهل و پنج سال سن و بیست سال سابقه کار  11قضایی دادستان انتظامی قضات باید کمتر از پایه 

قضایی بوده و در دوره ده ساله افیرفدمت، محکومیت انتظامی نداشته باشد.با این که شرایط فوق افتصاص به دادستان 

ایط فادی ذکر نشده است. لیکن با توجه به این که در گروههای شغلی انتظامی داشته و برای معاونین و دادیاران انتظامی شر

برای معاونین و دادیاران انتظامی تعیین گردیده است، و برای احراز  1افیرالتصویب از طرف ریاست قوه قضائیه گروه شغلی

برای معاونین و دادیاران  11باشد، به نظر میرسد که داشتن پایه قضایی 11قاضی حداقل باید دارای پایه قضایی 1گروه شغلی

 انتظامی الزامی می باشد.

الیحه قانونی ادالح قسمتی از قانون ادالح  36برحسب ماده: در کیفیات رسیدگی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات

 وظایف ادلی دادسرای انتظامی قضات به شرح ذیل میباشد: 1333تشکیالت دادگستری و استخدام قضات مصوب 

تحقیق افالقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و  -2سی و کشف تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی.بازر -1

همان قانون به درفواست تعلیق  42شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و مسامحه آنها در انجام وظیفه.البته در ماده

 .ه شده قاضی متهم به ارتکاب بزه جنحه و یا جنایت نیز اشار

دادفواهی و تظلم شاکی انتظامی : شکایت ذینفع -1:جهات شروع به رسیدگی و تعقیب در دادسرای انتظامی قضات

به دادسرای انتظامی قضات عادیترین رویه و شیوه شکایت به این مرجع میباشد. که در عین حال بیشترین حجم کار دادسرای 

انتظامی قضات را نیز تشکیل میدهد. به این کیفیت که شاکی انتظامی با تقدیم شکوائیه به عملکرد مسئول قضایی اعالم 

د. با ودول شکایت دادستان انتظامی شخصاً مبادرت به رسیدگی کرده و یا موضو  را به یکی از معاونین یا تخلف مینمای
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دادیاران انتظامی ارجا  میدهد این شکوائیه برای این که قابلیت رسیدگی داشته باشد، باید دارای شرایطی باشد که در دورت 

هرگاه  …الیحه ادالح  32ائیه بایگانی فواهد شد، و بر حسب مادهعدم تحقق شرایط، رسیدگی مقدور نبوده، و الجرم شکو

اساس تشخیص داد دستور بایگانی آنها را میدهد، در دورتی که  دادستان انتظامی قضات شکایات و گزارشها و اعالمات را بی

یق را انجام دهد.بنا به محتاج به تحقیق دانست رسیدگی را به یکی از دادیاران انتظامی ارجا  فواهد کرد، که وظیفه تحق

با توجه به قانون ودول برفی از درآمدهای دولت و مصرف  -1مراتب در شکوائیههای تقدیمی بایستی موارد ذیل رعایت شود:

( شاکی مکلف است که مبلغ یکهزار ریال تمبر به شکوائیه فود الصاق 3از ماده 3)بند 21/12/13آن در موارد معین مصوب

شاکی انتظامی موظف است شماره دقیق کالسه و مرجع  -2رت دادفواست وی با جریان نخواهد افتاد.نماید در غیر این دو

شاکی انتظامی  -3رسیدگی را به نحو دحیح و روشن تعیین نماید تا دسترسی به سابقه و پرونده مورد شکایت مقدور باشد.

شاکی  -4کسی حق شکایت از طرف عموی فود را ندارد.باید فود شخصاً ذینفع بوده و سمتی در پرونده داشته باشد، و مثاًل 

انتظامی بایستی در عریضه فود تخلف مشخص و روشنی را علیه قاضی مشتکیعنه مطرح نماید، که حاکی از تخطی و تجاوز 

در  قاضی مصوف از موازین قانونی باشد، و شکایاتی از قبیل درفواست ارفاق قانونی و استمهال و نظایر آنها قابل پیگیری

چنان چه شاکی انتظامی از طریق وکیل دادگستری مبادرت به شکایت انتظامی نموده  -3دادسرای انتظامی قضات نمیباشد.

مورد شکایت مشمول مرور زمان دو ساله نشده باشد مثل اینکه از دادنامه ای که  -6باشد باید حق در وکالتنامه تصریح گردد.

قانون استخدام قضات و داحب منصبان پارکه  31. الزم به توضیح است طبق ماده سال قبل دادر شده اعالم شکایت گردد 3

مدت مرور زمان برای تعقیب انتظامی از تاریخ وقو  تخلف یا آفرین اقدام تعقیبی  21/12/1316و مباشرین ثبت اسناد مصوب 

دیر دفتر یا مدیر اجراء و سایر ارکان فرد مشتکی عنه دارای سمت قضایی باشد و مثاًل شکایت علیه م-1قانونی دو سال است.

از مراجع قضایی شکایت  -2شکوائیه و امضاء ذیل آن ادل باشد و مثالً فتوکپی یا رونوشت نباشد. -1دفتری مطرح نشده باشد.

ا مطرح باشد و مثالً از نهادهای دولتی و یا انقالبی یا مأمور به فدمات عمومی اعالم شکایت نشده باشدکه رسیدگی به آنه

شکوائیه باید توسط شاکی انتظامی امضاء یا مهر شود شکایات فاقد  -11فارج از دالحیت دادسرای انتظامی قضات میباشد.

 امضاء قابل ترتیب اثر نمیباشد.

در مورد افیر منظور از وزیر دادگستری در حال حاضل ریاست قوه قضائیه : اعالم وزیر دادگستری یا دادستان کل

پیروزی انقالب اسالمی افتیارات وزیر دادگستری بدواً به شورای سرپرستی دادگستری سپس به شورای میباشد، چه پس از 

عالی قضایی و بعداً به ریاست قوه قضائیه انتقال یافت. به هر تقدیر چنانچه ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور در 

 تظامی قضات اعالم فواهند نمود.مواردی تخلف و سوء جریانی را متوجه شوند آن را به دادسرای ان
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پس از ثبت شکایات و گزارشات در دفتر ثبت دادسرای انتظامی : در کیفیت و شیوه رسیدگی دادسرای انتظامی قضات

قضات پرونده متشکله به نظر دادستان انتظامی میرسد و چنانچه مشارالیه آنها را بیاساس تشخیص داد دستور بایگانی را دادر 

گرکیفیت گزارش و یا شکایت به نحوی بود که محتاج تحقیق تشخیص گردید پرونده را به یکی از دادیاران میکند. لیکن ا

دادسرای انتظامی قضات یا معاونین دادسرا ارجا  مینماید. در فصوص نحوه تحقیق و رسیدگی دادیاران و دادستان انتظامی 

یفیت و محتوای شکایات اقدام الزم را به وسیله ادارات دولتی و شیوه و متد فادی معمول نیست. بلکه با عنایت به سلیقه و ک

سازمان بازرس کل کشور و بازرسان آن سازمان به عمل آورند و ادارات و اشخاص مزبور نیز مکلف هستند به فوریت و در اسر  

شکوائیه شاکی انتظامی  وقت تحقیق نموده، و نتیجه را اعالم نمایند. روش جاری در دادسرای قضات چنین است که معموالً

بدواً به نزد ریاست و درفواست میشود که از پرونده مورد شکایت گزارشی شخصاً یا با ارجا  به حد از قضات ورزیده تهیه و 

ارسال نماید. وچنانچه تسامحی مشاهده کرد، دراحتاً اعالم کند ، در دورتی که در گزارش ریاست دادگستری استان مربوطه 

تأیید نماید، پرونده مطالبه میشود و با بررسی مندرجات آن تصمیم شایسته اتخاذ میگردد.البته این روش وقو  تخلف را 

همیشه اعمال نمی شود، گاهی از مندرجات شکوائیه و مدارک پیوست استنباط میگردد که تخلف واقع شده است، مثالً به 

با مالحظه آن احتمال وقو  تخلف به ذهن متبادر ضمیمه شکایت فتوکپی دادنامه و تصمیم قضایی پیوست میشود که 

میگردد، در این مواقع پرونده فوراً مطالبه و مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.دادیاران انتظامی پس از بررسی و رسیدگی الزم 

وقو  تخلف داد و  و انجام تحقیقات ضروری و مشاهده پرونده اظهار نظر فواهند نمود. چنانچه دادیار انتظامی نظر به عدم

دادستان موافقت نمود پرونده بایگانی میشود و این تصمیم که در آن توافق دادیار و دادستان انتظامی ملحوظ است قطعی 

میباشد.چنانچه دادیار انتظامی عقیده ه وقو  تخلف داشت، و دادستان عقیده به عدم تعقیب انتظامی داشت، پرونده جهت حل 

کشور ارسال، و نظریه دادستان کل برای دادیار و دادستان انتظامی الزماالتبا  می باشد.از مفهوم  افتالف نزد دادستان کل

مخالفت این قضیه استنباط میشود که برعکس اگر دادیار انتظامی نظر به عدم تعقیب انتظامی و دادستان نظر به تعقیب 

ست زیر نظر دادستان انتظامی قضات تبعیت نماید.در دورتی انتظامی داشت مورد از موارد قابل افتالف نیست و دادیار مکلف ا

که دادستان و دادیار انتظامی هر دو عقیده به وقو  تخلف انتظامی و تعقیب قاضی متخلف داشته باشند، پرونده به دادگاه عالی 

قضات شخصاً آن را امضاء انتظامی فرستاده می شود.در مورد افیر باید کیفرفواست انتظامی تنظیم گردد و دادستان انتظامی 

الیحه قسمتی از قانون ادول  41نماید، در واقع امضاء کیفر فواست به وسیله دادستان تکلیف است، و از محتوای ماده 

استنباط می شود که نمیتوان آن را به دادیار محول نمود، بلکه در زمره وظایفی است که دادستان شخصًا باید  …تشکیالت و

دور کیفرفواست و ارسال آن به دادگاه عالی انتظامی قضات چنانچه دادگاه مذکور تحقیقات و رسیدگیهای انجام دهد.پس از د

مقدماتی را ناقص تشخیص دهد، می تواند با ذکر مورد، رفع نقص را تقاضا نماید، و دادسرای انتظامی قضات، مکلف به تکمیل 
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زمان رسیدگی و تشکیل جلسات، دادگاه عالی انتظامی قضات،  تحقیقات و انجام فواسته دادگاه انتظامی قضات میباشد.در

 دادستان انتظامی قضات، یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان انتظامی در دادگاه حاضر شده و اظهار عقیده می نماید.

نانچه نقص دادگاه عالی انتظامی قضات پس از ودول کیفر فواست دادسرا چ: شیوه رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات

و ایرادی مشاهده نکرد، دستور ابالغ آن را به قاضی متخلف دادر میکند، ظاهراً در قانون موعدی برای پاسخگویی به کیفر 

فواست پیش بینی نشده است و دادگاه با عنایتبه کم و کیف قضیه مهلت مناسبتی برای قاضی مربوطه تعیین و اعالم 

خ کتبی فود را به دفتر دادگاه ارسال نماید.  دادگاه عالی انتظامی قضات منحصراً با میکند،که در ظرف مهلت تعیین شده پاس

کیفر فواست دادسرای انتظامی قضات و یا اعالم وزیر دادگستری)در حال حاضر ریاست قوه قضائیه( به تخلفات قضات 

پارهیی از قوانین دادگستری  قانون ادالح 26رسیدگی و رأی دادر می کند.در فصوص کیفر فواست و احراز تخلف ماده

افتیارات ویژه ای برای دادستان انتظامی قضات قائل شده است. به این کیفیت که دادستان انتظامی میتواند با وجود احراز 

ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی، با توجه به مدت سابقه و میزان تجارب قضایی او و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و 

مندی قاضی به انجام وظایف محول، و سایر اوضا  و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را معلق و مراتب را به او  درجه عالقه

یا باالتر  4اعالم نماید، مشروط بر این که تخلف منتسب از نو  طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامی از درجه

می باشد در حالی که  4تظامی عنایت کافی مبذول نشده است زیرا از درجهنباشد،البته در واگذاری این افتیار به دادستان ان

نظامنامه( که  14، یا باالترمی باشند، و در فصوص مسامحه و اهمال در انجام وظایف )ماده4بیشتر موارد تخلف از درجه

اری کاربرد چندانی ندارد، میباشد مورد مستثنی شده است.بنابراین در عمل این افتیار واگذ 3و 2و 1مجازاتهای آن درجه 

البته قاضییی که تعقیب انتظامی او معلق شده است چنانچه معتقد باشد که مرتکب تخلفی نشده است میتواند رسیدگی به 

موضو  را از دادگاه عالی انتظامی تقاضا کند. در این دورت دادگاه عالی انتظامی هرگاه قاضی مورد بحث را متخلف تشخیص 

فوهد نمود.ناگفته نماند که شرط تعلیق تعقیب انتظامی این است که قاضی متخلف در ظرف دو سال مرتکب  داد او را محکوم

تخلف نشده باشد. یعنی چنانچه با وجود برفورداری از تعلیق تعقیب، ظرف مدت دو سال مرتکب تخلف جدیدی شود، با کیفر 

ه عالی انتظامی تعقیب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد فواست دادستان از جهت تخلفات مشمول تعلیق نیز از طرف دادگا

تخلف تعیین فواهد شد.به هر تقدیر پس از ابالغ کیفر فواست به قاضی متخلف، و ودول دفاعیه کتبی وی، دادگاه عالی 

انچه مبنی بر انتظامی با حضور دادستان انتظامی یا نماینده او تشکیل جلسه داده، و حکم مقتضی دادر میکند، این حکم چن

)یعنی تاکسر  3برائت قاضی باشد قطعی میباشد، و در دورتی که مبنی بر محکومیت باشد اگر مجازات تعیین شده تا درجه 

به باال تعیین شود ظرف  4حقوق(باشد باز هم حکم دادگاه قطعی، و غیر قابل تجدید نظر است ولی اگر حکم دادگاه از درجه

أت تجدید نظر انتظامی فواهد بود.همان طور که قبالً نیز بیان شد هیأت تجدید نظر انتظامی مدت یک ماه قابل شکایت در هی
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از دو نفر از رؤسا و مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و یک نفر از اعضای دادگاه عالی انتظامی 

احکام برائت قاضی  -1ر قطعیت و قابل تجدید نظر بودن( :قضات تشکیل فواهد یافت.احکام دادگاه عالی انتظامی قضات)از نظ

به باال ظرف مدت یک ماه قابل تجدید  4احکام از درجه -3قطعی است. 3احکام محکومیت تا درجه  -2متخلف قطعی است.

 نظر است.

درج در برگ حکم دادگاه عالی انتظامی قضات چنانچه مبنی بر توبیخ بدون : آثار احکام دادگاه عالی انتظامی قضات

فدمت و یا توبیخ کتبی با درج در برگ فدمت باشد بیشتر از جنبه تنبه و ارشاد قاضی متخلف حائز اعتبار و اهمیت میباشد 

( موجب یک سال تأفیر ترفیع فواهد 3لیکن در حقوق و ترفیعات وی تأثیری ندارد.محکومیت قاضی به کسر حقوق )درجه

موقت و تنزل رتبه باشد فدمات قبل از محکومیت محکومین انتظامی را از بین فواهد  گردید، لیکن اگرحکم مبنی بر انفصال

قضایی توقف نموده است، و درفواست ترفیع به پایه هفت قضایی رانموده باشد، و در  6برد.مثالً اگر کسی سه سال در پایه 

سه ساله برای ترفیع منظور نخواهد شد، در همان سال محکومیت قطعی به انفصال موقت و تنزل رتبه پیدا کند، کلیه سنوات 

قانون ادالح  11حالیکه محکومیت به کسر حقوق فقط باعث تأفیر یک ساله)سال آفر( فواهد شد. در این فصوص ماده 

محکومیت به کسر حقوق موجب یک سال تأفیر ترفیع »مقرر می دارد: 1312قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب 

 «مات قبل از محکومیت به انفصال موقت و تنزل رتبه برای ترفیع منظور نخواهد بود.فواهد شد ولی فد

در قانون نظارت بر رفتار قضات تالش شده است مقررات پراکنده ی ت: بررسی جرایم ناشی از تخلفات انتظامی قضا

های موجود روشن شده و فالءهای  مرتبط با نظارت بر رفتار انتظامی قضات، تنقیح و تدوین دحیح شود تا ابهام ها و اجمال

مطرح پوشانده شود. هم چنین سعی شده است در فرایند نظارت انتظامی شأن و منزلت قاضی حفظ شود و در عین حال 

نظارت با هدف ارتقاء بی طرفی قاضی و استقال دستگاه قضایی اعمال شود. تنو  پاسخ های انتظامی با هدف متناسب سازی 

بینی شده (گرچه کلی)، رفع مصونیت قضایی از  پیشتطبیق تخلف ها با ضمانت اجراهای کابی، تاش در واکنشها با تخلف ارت

جرایم غیرعمدی، تاش در رعایت حریم فصودی قاضی، الزام دستگاه قضایی به تبیین  ضابطه های فاص برای احراز سمت 

توجه قرار گرفته اند. اما از آنجایی که در بند هفتم های قضایی، از جمله مؤلفه هایی است که در راستای اهداف مزبور مورد 

مورد تأکید بوده « یکسان سازی آیین های دادرسی در نظام قضایی کشور و رعایت قانون اساسی»سیاست های کلی قضایی، 

دالنه است است و از طرفی، همانگونه که انتظار می رود، قضات ادول دادرسی منصفانه را در فرایند رسیدگی رعایت کنند، عا

که در رسیدگی به تخلفات قضات نیز یک فرایند روشن و شفاف در پیش رو باشد. یکپارچگی مراجع رسیدگی کننده به 

تخلفات و ضابطه مند بودن احراز تخلف در دورت تردید در دالحیت قاضی،تأمین کننده ی این هدف است؛ این در حالی 

جع رسیدگی کننده و ابهام در ضابطه هایی هستیم که به موجب آن ها در است که در قانون مورد نظر نیز شاهد تعدد مرا

 دالحیت قضات تردید می شود .

با توجه به تنو  و گستردگی تخلفات متصور که ممکن است قاضی در مظان ارتکاب آن ها قرار  :تنوع پاسخ های انتظامی

یجاب می کند که ضمانت اجراهای متنوعی در افتیار گیرد، ادل تناسب بین جرم و مجازات و نیز ادل تفرید  مجازاتها ا
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تصمیم گیرندگان باشد تا بتوانند با توان انتخاب بهتر و فراغ فاطر، نسبت به تعیین پاسخ انتظامی ومتناسب سازی آن با تخلف 

ات که پیشتر قانون، مجازات های انتظامی قض 13واقع شده و شخصیت مرتکب اقدام نمایند. بر این اساس به موجب ماده ی 

تنها هشت مورد بود، به سیزده مورد به شرح زیر توسعه داده  1311قانون استخدام قضات، اداحی  4به موجب ماده ی 

توبیخ کتبی بدون درج در سابقه ی فدمتی؛ توبیخ کتبی با درج در سابقه ی فدمتی؛ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از »شد:

تا یک سوم از سه ماه تا یک سال؛ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو یک ماه تا شش ماه؛ کسر حقوق ماهانه 

سال؛ تنزل یک پایه ی قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل یک درجه ی نظامی یا رتبه ی کارمندی؛ تنزل دو پایه ی قضایی 

از یک ماه تا شش ماه؛ انفصال موقت  و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه ی نظامی یا دو رتبه ی کارمندی؛ انفصال موقت

از شش ماه تا یک سال؛ فاتمه ی فدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازفرید فدمت در 

دورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه؛ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی، لغو اباغ قضایی و اعاده به 

تناسب »و « قانونی بودن جرایم و مجازات ها»دو ادل «دمتی؛ انفصال از فدمت قضایی و انفصال دائم از فدمت دولتی.یگان ف

از جمله مهم ترین ادول کلی حاکم بر رسیدگی های کیفری هستند. گرچه تخلف انتظامی ماهیتاً با جرم « جرم و مجازات

ری و مؤلفه های دادرسی منصفانه در رسیدگی به این تخلفات نیز متفاوت است، اما ادول کلی حاکم بر رسیدگی های کیف

حاکمیت دارند. بر کسی پوشیده نیست که بعضی از ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای تخلفات انتظامی قضات از  

عی است. مجازاتهای مقرر برای بعضی جرایم به مراتب سنگین تر است. انفصال اعم از موقت یا دائم مصداق بارز این مد

قانون احصاء نماید و  11تا  14بنابراین، قانونگذار تاش نموده با هدف رعایت ادول مزبور، تخلفات احتمالی قضات را در مواد 

متناسب با هر گروه از این تخلفات انتظامی، مجازات متناسب را نیز  پیشبینی کند. لذا برای ارتکاب هردسته ی فاص از این 

به انتخاب مرجع  رسیدگیکننده قابل  13ها گروهی از مجازات های سیزده گانه ی مندرج در ماده ی تخلفات، متناسب با  آن

 اعمال است .

الیحه قانونی اداح قسمتی از قانون ادول تشکیات دادگستری و » 42به موجب ماده ی : تحدید موارد تعلیق قاضی

ه کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود ک»، 1333مصوب « استخدام قضات

دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دالیل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق کارمند مظنون را 

به دالیل،  از شغل فود تا ددور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی

قرار مقتضی دادر فواهد نمود و در دورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت فدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده 

یاد  میشود، در دورتی که قاضی در مظان ارتکاب « مصونیت قضایی»به موجب مقررات این ماده که از آن به «فواهد شد.

ا زمانی که قرار تعلیق وی از فدمت دادر نشده است، نمی توان او را احضار کرد جرم از نو  جنایت و جنحه قرار گیرد، ت
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.قلمرو این ممنوعیت در قانون جدید، منحصر به جرایم عمدی است؛ لذا، در جرایم غیرعمدی تعقیب جزایی قاضی در مظان 

هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم »این قانون  32ارتکاب جرم، منوط به تعلیق وی از شغل قضایی نیست. به موجب ماده ی 

عمدی قرار گیرد، دادستان موضو  را بررسی و چنانچه دالیل و قراین، داللت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت 

قضایی را تا ددور رأی قطعی توسط مرجع ذی داح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی 

 یل، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.به دال

تعرض به حریم فصودی قاضی در زمان تصدی این منصب، منافی شؤونات شغلی و حیثیت : رعایت حریم خصوصی

رفتار فردی قاضی کل سیستم قضایی را تحت تأثیر قرار »اجتماعی او و سبب وهن دستگاه قضایی است؛ زیرا  همان گونه که 

قانون آمده است که  41فتار ناشایست با وی نیز نظام قضایی را متأثر می سازد. از این رو در ماده ی اهانت به او و ر«  می دهد

هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان می باشد، ممنو  است. 

رقانونی  پیشبینی شده است. در فصوص جرایمی که در این راستا برای مرتکب، ضمانت اجرای کیفری جرم بازداشت غی

تعلیق، شرط شرو  به تعقیب قاضی در مظان ارتکاب جرم است، این ممنوعیت مربوط به زمان تصدی قاضی و پیش از تعلیق 

اوست. در مورد جرایم غیرعمدی که تعقیب آن ها نیازمند تعلیق قاضی نیست ،تعقیب وی پس از کسب اجازه از دادستان 

ظامی قضات دورت  میگیرد. در نتیجه ،ممنوعیت مذکور ناظر به پیش از این مرحله است. یعنی پس از کسب چنین اجازه انت

 ای ،با قاضی در مظان ارتکاب جرم غیرعمدی همانند دیگر شهروندان رفتار می شود

اجتماعی قاضی مانع از آن است رعایت شؤونات قضایی و شرافت : برخورداری از بخشی از حقوق و مزایا در زمان تعلیق-

که وی در ایام تعلیق جهت تأمین هزینه ی زندگی به مشاغل آزاد روی آورد؛ زیرا، همواره تعلیق به برکناری دائم قاضی از 

دستگاه قضایی منجر نمی شود، ممکن است در فصوص جرم انتسابی برائت حادل گردد یا حتی در دورت محکومیت نیز، 

با تداوم شغل قضایی منافاتی نداشته باشد. بنابراین، ضرورت دارد که به تأمین حداقل هزینه ی معیشت  ماهیت جرم ارتکابی

قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام »قانون  42قاضی تعلیق شده توجه شود. بر این اساس به موجب ماده ی 

 «یب، مستحق دریافت مابقی آن فواهد بود.حقوق و مزایا برفوردار می باشد و در دورت برائت یا منع تعق

در مصوبه ی ابتدایی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای : پرداخت مقرری بازنشستگی به قاضی منفصل شده

چنانچه قاضی به مجازات انفصال دائم از فدمت دولتی »الیحه  پیشبینی شده بود که  43ماده ی  1اسامی ،در تبصرهی 

سال سابقه ی فدمت برای معیشت فانواده ی وی مقرری ماهانه معادل یک دوم  21اشتن حداقل محکوم شود، در دورت د

رعایت شأن قضاوت حتی پس از انفصال قاضی و توجه به .«حقوق بازنشستگی بر طبق سنوات فدمت پردافت می شود 

فذ سهم بازنشستگی در طول زحمات وی در طول بیست سال فدمت و نیز احیای حقوق ناشی از بازنشستگی که مبتنی بر ا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

سالیان فدمت است و مهم تر از آن، توجه به وضعیت معیشت فانواده ی وی، ایجاب می کند که حقوق ناشی از بازنشستگی 

قاضی به طور کلی نادیده گرفته نشود؛ زیرا با توجه به سپری شدن این مدت از فدمت وی، از نظر وضعیت سنی، امکان 

ت؛ ضمن آن که، عدم شایستگی فرد برای تصدی منصب قضا نباید به نادیده گرفتن تمامی حقوق اشتغال مجدد او دشوار اس

وی منجر شود .این ماده در آفرین  بازنگریها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسامی حذف شد و الیحه بدون 

 .پیشبینی این ماده به دحن علنی مجلس ارسال شد

قانون، ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلف های متعدد  12به موجب ماده ی :  و تعدد رعایت قواعد مربوط به تکرار

باشد، مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی فواهد بود و چنانچه تخلف های ارتکابی دارای مجازات های متفاوتی باشند، 

مقررات سابق انتظامی، سابقه ندارد، در  مرتکب به مجازات فافی اشد محکوم  میشود.به موجب قسمت افیر این ماده که در

دورت ارتکاب تخلف های متعدد هم نو ، تنها یک مجازات در فصوص مرتکب اعمال می شود و چنانچه تخلفات ارتکابی 

متعدد غیرهم نو  باشند، یعنی شخص، چندین تخلف گوناگون مرتکب شود، تنها مجازات تخلف اشد در فصوص وی اعمال 

 می شود 

عدم رعایت تشریفات -1عبارتند از: 1314همچنین تخلفات مصّرحه در نظامنامه سال دائم از خدمات دولتی.انفصال -

فودداری از حق نظارت دیوانعالی  -3-نظمی در شعب و دفاتر عدم نظارت بر امور و اعضای دفتری و وقو  بی -2ددور رأی.

و اغتشاش در محاکم و عدم اعالم توسط رئیس محکمه به نظمی وقو  بی -4کشور بر محاکم و محاکم تجدیدنظر بر بدوی.

عدم قید فتم محاکمه در  -6تأفیر جلسه دادگاه بدون عذر موجه و فارج از ترتیب نوبت ثبت شده در دفتر.-3قوه قضائیه.

 -1.تأفیر جلسه محاکمه بدون تقاضای کتبی ادحاب دعوی و بدون عذر موجه-1پرونده بالفادله پس از آفرین نطق متهم.

 -11افشاء آرای محکمه قبل از اعالم رسمی.-2پذیرش وکیل برای دفا  که در جلسه قبل غیبت نموده بدون تنبیه الزم او.

عدم اجرای دستورات رئیس دادگاه توسط اعضاء محکمه  -11عدم ارسال دفتر محکمه به دادستانی کل کشور توسط دادستان.

ها توسط رؤسای گزارش تخلفات اداری اعضاء محاکم و اجزای آنها یا دادستانیعدم - 12در امور مربوط به انتظامات اداری.

رفتار فارج از نزاکت یا توهین قضات با داحب منصبان پارکه )رؤسای حوزه قضائی( نسبت به  -13هام.العموممحاکم یا مدعی

وده برحسب مقررات برای هریک از اهمال در انجام وظایف مخص -14یکدیگر در حین انجام وظیفه یا به مناسب انجام آن.

عدم ضمیمه اسناد و مدارک ارائه شده توسط -13قضات یا داحب منصبان پارکه )رؤسای حوزه قضائی( در غیر از موارد فوق.

گزنیش  -16متداعیین یا وکالء آنها به پرونده و عدم ثبت درفواست پرونده و یا فروج اسناد از پرونده برفالف ترتیب.

توسل به مجاری غیراداری توسط مستخدمین قضایی جهت تقاضاها و  -11رو مبتنی بر غرض قضات علیه یکدیگبرفالف واقع 

 های دوستانه واقع شدن قضات و انجام امری تحت این نفوذها.تحت تأثیر نفوذ یا تودیه - 11مطالب اداری شخص.
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عدم رعایت قوانین موضو  توسط  -21م لیاقت.فسخ یا نقض احکام دادره توسط قضات در مراجع باالتر به دلیل عد - 12

عدم ددور قرار  -21و ثبوت عدم لیاقت قاضی. 21تکرار تخلفات ماده  -ها و قضات تحقیق در هنگام انجام وظیفهقضات دادگاه

غیبت غیرموجه یکی از اعضاء  - 22عدم دالحیت ذاتی توسط محکمه در اولین جلسه رسیدگی در دورت نداشتن دالحیت.

ارتکاب اعمال برفالف حیثیت و شرافت  -24طفره و عدم دفالت اعضاء در مشاوره و ددور رأی بدون عذر موجه. - 23همحکم

مخالفت اعضای محکمه  -26تکرار هر یک از جرائم مذکور در موارد فوق. ) موجب تشدید مجازات است( -23قضات توسط آنها.

 در سر فدمت بدون تحصیل اجازه تمدید مرفصی.عدم حضور قضات  -21انتظامی با مواد این نظامنامه.

در هر موقع که  1333ادالح قسمتی از قانون ادول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات مصوب الیحه  21به موجب ماده 

شورای عالی )که وظایف آن به ریاست قوه قضائیه محول گشته است( از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی و حیثیت و شؤن 

ئی و یا انحرافات سیاسی مضرّه کارمندی اطال  حادل نمود موضو  را رسیدگی نموده، مراتب را با اظهار نظر فود فوراً قضا

تواند نظر شورای عالی قانون مذکور وزارت دادگستری می 24فرستد. و به موجب ماده برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی می

رفدمت حاضر نشوند بخواهد. در دورت مقرون به دلیل بودن مراتب به دادگاه عالی را نسبت به قضاتی که بدون عذر موجه س

قانون موضوف در معیت دادگاه عالی انتظامی  33کند به موجب ماده انتظامی قضات اعالم و دادگاه فارج از نوبت رسیدگی می

بازرسی و کشف تخلفات -1را عبارتند از:الیحه مذکور، وظایف دادس 36ماده گردد.مطابق دادسرای انتظامی قضات تشکیل می

تحقیق درجات افالقی و اعمالی و رفتار منافی یا حیثیت و شؤن قضائی و سوء  -2و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی

قانون یاد شده جهات شرو  به بازرسی و  37ماده شهرت کارمندان قضائی و اعمال مسامحه آنها در انجام وظیفه.و مطابق 

سازمان بازرسی کل  -اعالم و گزارش مراجع رسمی رئیس دیوانعالی کشور -2شکایت ذینفع-1باشد:شرح ذیل میتعقیب به 

مشهودات و  -4اعالم وزیر دادگستری )که افتیارات قضایی او به رئیس قوه قضائیه رسیده است( یا دادستان کل. -3کشور.

 ارجا  دادگاه عالی انتظامی.- 3ن.مسموعات و اطالعات دادستان انتظامی قضات و یا دادیاران آ

الیحه مودوف بیان شده قاضی را در دورتی که در مظان اتهام کیفری  42همانطور که در ماده :مصونیت قضائی قضات-

توان احضار، بازجویی و به طریق اولی قرار تأمینی در مورد او دادر کرد قرار گیرد تا زمان ددور قرار تعلیق از فدمت نمی

 باشدامور مدنی احضار او به عنوان فوانده و شاهد بالاشکال میولی در 

به کلیه جرائم »های عمومی الیحه قانونی تشکیل دادگاه 1مطابق تبصره ماده : مرجع صالح رسیدگی به جرائم قضات-

ی تهران رسیدگی های جزایهای قضایی و نمایندگان مجلس در دادسرا و دادگاهاستانداران و فرمانداران و دارندگان پایه

شود این است که اگر شخصی در زمانی که قاضی شاغل بوده مرتکب جرم شود و بعداً از شود..بحثی که در اینجا مطرح میمی

گیری کند آیا رسیدگی به جرم او که در زمان اشتغال مرتکب شده باز هم باید در دادسرا و دادگاه جزایی شغل قضاوت کناره
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علی( به عمل آید یا در محل وقو  جرم برابر قواعد عمومی؟ اداره حقوقی وزارت دادگستری چنین نظر تهران )دادگاه عمومی ف

های عمومی این است که به کلیه جرائم الیحه قانونی تشکیل دادگاه 1مستفاد از مندرجات ذیل تبصره یک ماده »داده است:

عم از این که در زمان تعقیب دارای رتبه قضائی باشند یا اند اهای قضائی که در زمان اشتغال مرتکب شدهدارندگان پایه

البته این نو  برداشت از ماده مزبور دحیح به «های جزایی )عمومی فعلی( تهران رسیدگی به عمل آید.نباشند، باید در دادگاه

ای پایه قضایی باشد و رسد چرا که آنچه در ماده مذکور موضوعیت دارد این است که شخص متهم در زمان ارتکاب دارنظر نمی

به نظر نگهدارنده تعقیب متهمی که قبالً قاضی بوده و اتهام او مربوط به زمان اشتغال به قضا باشد در دادگاه عمومی محل 

در مورد اشخادی که رسیدگی به »قانون آ.د.ک:  23باشد.الزم به ذکر است که مطابق تبصره ماده وقو  جرم فالی از ایراد می

آوری و باشد ضمن اعالم مراتب )توسط ضابط( منحصراً آثار و دالیل جرم جمعهای مرکز میدر دالحیت دادگاهجرائم آنان 

بالفادله به مرکز ارسال فواهد گردید. بنابراین در دورت ارتکاب جرم توسط دارندگان پایه قضایی در غیر از تهران ضابطین 

آوری و به م به تهیه و ارائه گزارش نموده و دالیل و آثار جرم را جمعحق تعقیب و بازداشت قضات را نداشته و درفًا اقدا

 های تهران ارسال فواهند داشت.دادگاه

اداره حقوقی  11/1/61-3133/1مصونیت قضایی قضات مطابق نظریه شماره : عدم مصونیت قضایی کارآموزان قضایی-

اند. چون کارآموز قضایی د سایر افراد جامعه قابل تعقیب و محاکمهشود و این افراد ماننقوه قضائیه شامل کارآموزان قضایی نمی

که هنوز منصب قضایی به وی ابالغ نشده است در حکم کارمند دولت و پس از اتمام کارآموزی است که به او ابالغ قضایی 

 باشد.معنا میشود. لذا تعلیق سمتی که هنوز به وی ابالغ نشده است ممکن نیست و بیمی

سال تعیین قانون ادول تشکیالت عدلیه مرور زمان تعقیب انتظامی یک 114ابتدا مطابق ماده :مان تعقیب انتظامیمرور ز

این قانون مدت مرور زمان  1منسوخ و طبق ماده  1314شد. سپس به موجب قانون راجع به محاکمه انتظامی قضات مصوب 

که هم اکنون مالک عمل  1316قانون استخدام قضات مصوب  31به دو سال افزایش یافت. به موجب این ماده و نیز ماده 

است مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقو  تخلف یا آفرین اقدام تعقیبی، اقداماتی است که در جهت تعقیب و احراز 

ی معمول شود و این آید واالّ بعد از تنظیم گزارش تخلف اگر اقداماتی در جهت احراز هویت قاضتخلف یا عدم آن به عمل می

دو سال از گذشت موارد فوق به  اقدامات بیش از دو سال طول بکشد رافع مرور زمان نخواهد بود. بنابراین باید در ظرف

 دادسرای انتظامی طرح شکایت شود

  :های انتظامیتفصیل و متنو  نمودن مجازا -2.:ادالح موضو  ددور تعلیق برای قضات -1: محاسن قانون 
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پذیرش اظهارات اشخاص مطلع در اثبات شکایت -4 :نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامیمکلف -3

عالی تجدیدنظر انتظامی قضات جهت تجدیدنظر  تعیین دادگاه -6افزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سال.-3.:انتظامی

 :ه دالحیت قضاتای بودن رسیدگی بدو درجه-1نسبت به رای دادگاه انتظامی 

تعیین دادسرا  11:نحوه جبران فسارات اشخاص در دورت عمد یا تقصیر قاضی -2مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی -1

افذ -11انتظامی به عنوان مرجع اجرا کننده آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر و نیز دادگاه رسیدگی به دالحیت قضات

پردافت حق سنوات در دورت محکومیت به انفصال از فدمات -12هت تعلیق اظهارات و دفاعیات قاضی در دورت اقدم ج

 قضایی یا دولتی 

از بین رفتن حق اعاده دادرسی وکالء -ب کاهش اشخاص تردید کننده نسبت به دالحیت قضات -الف  :کمبودها و معایب

ی در دورت محکومیت قاضی دادر مشخص نبودن قابلیت نقض رای دادگاه دادره کننده را-ج نسبت آرای دادگاه انتظامی.

عطف به ماسبق نشدن قانون کنونی در دورت مناسب تر بودنحذف ))مرجع رسمی(( به عنوان یکی از  -د. کننده رای

 توانست طرح شکایت انتظامی یا به عبارتی بهتر اعالم تخلف نماید..اشخادی که می

قباًل بر اساس : 22ماده  6بایگانی نمودن مورد اعالم شده )تخلف( توسط دادستان انتظامی صرفاً در محدوده بند 

با ادالحات بعدی ) که  1333الیحه ادالح قسمتی از قانون ادول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات مصوب  32ماده 

اساس ها و اعالمات را بی( هرگاه دادستان شکایات و گزارشقانون کنونی نسخ شده است 36ماده  1اکنون بر اساس بند 

کرد که جهت شرو  به تعقیب چه بوده باشد اما در قانون تشخیص دهد  دستور بایگانی آنها را دادر می نماید و فرقی نمی

در فصوص سایر جهات )اطال  دادستان( می تواند دستور بایگانی را بدهد و  22ماده  6کنونی دادستان درفاً در مورد بنده 

شرو  به تعقیب دارای چنین افتیاری نیست. محدود نمودن افتیارات دادستان در فصوص بایگانی نمودن شکایات و اعالمات 

تواند حافظ حقوق اشخاص و نیز جامعه باشد اما از سویی دیگر نیز با توجه به طرح شکایات و اعالمات اساس هر چند میبی

 اساس می تواند تضییع کننده حقوق قضات باشد.یورزانه و بمتعدد کینه

قبالً بر اساس : مشخص نبودن چگونگی تکمیل تحقیقات دادسرا در صورت داشتن نقص پس از صدور کیفرخواست

با ادالحات بعدی ) که  1333الیحه ادالح قسمتی از قانون ادول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات مصوب  41ماده 

بود دادگاه با ذکر موارد قانون کنونی نسخ شده است( اگر تحقیقات مقدماتی داسرا ناقص می 36ماده  1د اکنون بر اساس بن

نقص می توانست تکمیل تحقیقات را از دادستان بخواهد اما در قانون کنونی این موضو  مسکوت مانده است البته اکنون نیز 

ز دادسرا بخواهد هر چند که بهتر بود قانون کنونی در این فصوص تواند نقص تحقیقات را ادادگاه بر اساس ادول حقوقی می

 نیز تعیین تکلیف نماید.
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قضاییه شده و بر مسند فواست وارد قوهاهلل آملی الریجانی میزمانی که حضرت آیت:جای خالی نظارت بر اموال قضات

عمومی اعالم کرد تا زمانی که فواست از این  ریاست این قوه تکیه بزند به طور داوطلبی اموال فود را برای ثبت در اذهان

پراکنی و سوءتفاهمات شود، اما ظاهرا در قانون فعلی جایی برای نظارت بر اموال قضات در سمت فداحافظی کند مانع شایع

ات نظر گرفته نشده است، در قانون اساسی کشور هم در این باره تنها رییس دولت را موظف به این اقدام کرده و برای قض

 رهاند.ها میالزامی به وجود نیاورده هر چند این اقدام به نفع قضات کشور فواهد بود و آنها را از تهمت

تعیین مدت زمان ده روز برای :تعیین مدت زمان ده روزه جهت اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صالحیت قضات 

کنونی شاید برای اظهارنظری عادالنه و واقعی کافی  قانون 43اظهار نظر کمیسیون رسیدگی به دالحیت قضات بر اساس ماده 

رفت در قانون کنونی در راستای نباشد. این مدت زمان در  قانون رسیدگی به دالحیت قضات نیز ده روز بود که امید می

دم احراز رعایت حقوق قضات محترم افزایش یابد تا کمیسیون مذکور شتابزده و غیر عادالنه در مدت زمانی کوتاه در فصوص ع

دالحیت قضات اظهارنظری غیر واقع نداشته باشد اما متاسفانه قانون کنونی نیز بدون تغییر در زمان مذکور مدت اظهارنظر را 

تواند تضمین کننده امنیت شغلی همان ده روز تعیین نموده است .قانون نظارت بر رفتار قضات یکی از قوانینی است که می

آورد. در نهایت در کنار جلوگیری از تعرض قضات، امنیت شغلی برای قشر مذکور به وجود می برای قضات باشد. این قانون

تواند نکات مثبت و ارزشمندی را برای دستگاه قضایی به ارمغان آورد و در نهایت به اجرای عدالت قضایی اجرای این قانون می

موضو  حتما در کارنامه مجلس هشتم باقی فواهد های دادگستری در سطح جامعه کمک کند و این و روند دحیح برنامه

 ماند.

 

تا  231آنچه که دکترین و رویه قضایی بر آن اتفاق نظر دارد این است که تقصیر به مفهوم مذکور در مادة  -1:نتیجه گیری

قانون مدنی که در آن تقصیر مترادف عمد بیان شده است، بر آن شدند  333قانون مدنی نیست. برفی با استناد به ماده  233

ات فقط در دورت تعمد بر اضرار، دارای مسئولیت شخصی هستند و که منظور از تقصیر فقط حالت تعمد است. بنابراین قض

آنکه در مفهوم تقصیر تصرفی کنند، معیار اند. برفی دیگر بیاین توجیه را هم منطبق بر فقه و هم بر ضرورت امر قضا دانسته

متعارف در همان شرایط حادثه  آن را تغییر دادند و بر آن شدند که منظور از تقصیر، تقصیر شغلی بوده و معیار آن نیز قاضی

 است. 

اگر چه هر دو توجیه در مقام کاستن از شدت و حدت مسئولیت سنگین قضات قابل تقدیر و تمجید است، اما توجیه دوم با  -2

چند قاضی در دورت تقصیر دارای چنان نارساست. بنابراین، هرادول و قواعد حقوقی ما سازگارتر است و با وجود این هم
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های تقصیر مسئول شنافت، بلکه برفی از توان او را در برابر تمامی مصادیق و گونهیت شخصی است، لیکن نمیمسئول

 توان در ذیل عنوان اشتباه قرارداد و در این دورت دولت  مسئول جبران فسارات فواهد بود.های تقصیر را میگونه

قضات، تنقیح و ، در قانون نظارت بر رفتار قضات تاش شده است مقررات پراکنده ی مرتبط با نظارت بر رفتار انتظامی -3

تدوین دحیح شود تا ابهام ها و اجمال های موجود روشن شده و فاءهای مطرح پوشانده شود. هم چنین سعی شده است در 

د و در عین حال نظارت با هدف ارتقاء بی طرفی قاضی و استقال دستگاه فرایند نظارت انتظامی شأن و منزلت قاضی حفظ شو

قضایی اعمال شود. تنو  پاسخ های انتظامی با هدف متناسب سازی واکنشها با تخلف ارتکابی، تاش در تطبیق تخلف ها با 

قاضی، الزام دستگاه  ضمانت اجراهای پیشبینی شده ،رفع مصونیت قضایی از جرایم غیرعمدی، تاش در رعایت حریم فصودی

قضایی به تبیین  ضابطههای فاص برای احراز سمت های قضایی، از جمله مؤلفه هایی است که در راستای اهداف مزبور مورد 

یکسان سازی آیین های دادرسی در نظام »توجه قرار گرفته اند. اما از آنجایی که در بند هفتم سیاست های کلی قضایی، 

مورد تأکید بوده است و از طرفی، همانگونه که انتظار می رود، قضات ادول دادرسی « نون اساسیقضایی کشور و رعایت قا

منصفانه را در فرایند رسیدگی رعایت کنند، عادالنه است که در رسیدگی به تخلفات قضات نیز یک فرایند روشن و شفاف در 

ند بودن احراز تخلف در دورت تردید در داحیت پیش رو باشد. یکپارچگی مراجع  رسیدگی کننده به تخلفات و ضابطه م

قاضی،   تأمینکننده ی این هدف است؛ این در حالی است که در قانون مورد نظر نیز شاهد تعدد مراجع رسیدگی کننده و 

  ابهام در ضابطه هایی هستیم که به موجب آن ها در داحیت قضات تردید می شود .
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