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 مقدمه 

آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلت حرفه ای خود و تشخيص 

ميزان و حدود صحيح و عملی تکاليف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی 

با کيفيت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی بعنوان  از یک طرف و آشنایی مردم

پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این 

پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربيات عملی بيان می شود ، بدون شک 

لسله اصلحات و تحولت مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک س

اصولی ، در راه تامين عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و 

پدیدآورنده اصلحات و خدمات موثر دیگر در  سایر امور و شئونات سياسی و اجتماعی و 

است. زیرا اقتصادی کشور است . قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسيار برجسته و قابل احترام 

وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشيند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و 

استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعيت و به مقتضای عدالت باید 

وهمه  احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند

را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان 

او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت 

یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نيست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، 

اد، لياقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت            استعد

می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در 

جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلمت دستگاه 

را بيمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به قضایی 

های درگير تفسير شود. بهبود  صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهيت طرف

فرآیند دادرسی و ارتقای کيفيت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقينًا منوط بر وجود 

مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثير در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی 
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های سازمانی  باشد. تامين خدمات رفاهی و معيشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش

بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائيه نمود آشکار دارد، زیرا 

محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای 

مکلف  اهميت دارد که در منابع معتبر اسلمی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکميت را

به تامين آن کرده است. آسودگی خيال قضات و تامين نسبتاً مناسب آنان زمينه را برای 

رسيدگی عادلنه به پرونده ها بيش از پيش فراهم می کند. اساساً انگيزه انسان به شکل آگاهانه 

 و ناخودآگاه بر نيازهای او استوار است. برخی از این نيازها مانند مسائل معيشتی، اعم از

خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نيازهای اوليه محسوب می شود و برخی از نيازها 

شود. در نيز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نيازهای دومين تلقی می

حال حاضر  فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی 

خود دارد و اُفت و تنزل روحيه و انگيزه در کارکنان امری محسوس به نظر می  از منزلت شغلی

رسد. علوه بر وضعيت معيشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعيت و شفافيت 

قوانين حاکم و انطباق آنها با نياز جامعه )که یکی از اساسی ترین ویژگی های یک جامعه 

قوانين، انباشتگی و عدم تنقيح آنها از یک سو،           بی توجهی به  پيشرفته است(، حجم بالی

توان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائيه سه عنصر استقلل، دانش و اقتدار از سوی دیگر را می

دانست. برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار توانمندی در جای خود نقش 

. پيچيدگی روابط اجتماعی و رشد روز 9قوه ایفا می کندبسزایی در توفيق و کارآمدی این 

افزون شمار قوانين و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم 

توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از حيطه حدود و وظایف و 

اعطاء گردیده، می تواند زمينه ساز بروز و وقوع اختياراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و 

آثار زیانباری باشد.از آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و 

رود، بی شک این واقعيت را باید پذیرفت اصولً با عمل به قوانين، حافظ آنها بشمار می

                                                           
 ، )مقدمه کتاب بدون ذکر شماره صفحه(.9331ی یک تجربه، چاپ اول، انتشارات جنگل، جاودانه، أزندی، محمدرضا، یک ر -9 
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یر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و دادرسان معصوم نيستند، حتی بهترین قاضی، مانند سا

لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه 

یک قاضی قانونی را در استخدام تمایلت خود را در آورد و ميل و اندیشه خود را جایگزین 

ازانحراف وخطا و فساد بدور  قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنين قشری

باشد، باید تحت کنترل شدید حکومت وتشکيلت قضایی قرار گيرد وراهی برای جبران 

کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جای اراده 

ات انتظامی عموم را نگيرد و بدین منظور وظيفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقيب و مجاز

آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه 

کامل به قوانين و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نيز دقت لزم را مبذول دارد و در 

ای های متفاوتی برچارچوب قانون عمل نماید، در غير این صورت مسئول می باشد و مسئوليت

وی مفروض است ) مسئوليت کيفری، مسئوليت انتظامی، مسئوليت حقوقی )مدنی(. در کشور 

ما تا قبل از صدور فرمان مشروطيت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و تنبيهاتی که بعضاً 

نامتناسب و غيرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم 

نونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات ترین مستند قا

مجلس شورای اسلمی می باشد.  96/96/9311متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 

در نتيجه باید اذعان داشت که وجود قوانين و مقررات نظارتی موجود  به تنهایی در کاهش 

ه و نيست. بنابراین لزوم وجود قوانين و مقرراتی که به تخلفات و جرائم قضات کارساز نبود

موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات  را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد، در نظام 

قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهميت موضوع پژوهش و موارد 

که مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می مطروحه در آن، می خواهيم به بررسی علل و عواملی 

 باشند، بپردازیم.

 



 



 

 اول فصل
 قضات انتظامی تخلفات بررسی و موشکافی

آگاهی اطمينان بخش گسترش روزافزون و افزایش دائمی قوانين و مقررات و نياز قضات به 

به قوانين و مقررات حاکم بر عملکرد شغلی خویش ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است . بخش 

مهمی ار این قوانين و مقررات که سلمت کار در دستگاه قضایی را تضمين می نماید و تاثير 

 د.بسزایی در بازدارندگی تخلفات قضات دارد ، قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات می باش

 مبحث اول : سابقه تاریخی و تقنینی بحث 
دانيم در نظام قضایی ایران قاضی مکلف است طبق مفاد قوانين موضوعه همان گونه که می

های حکم صادر نمایند و دلیل قانونی را مبنای حکم خود قرار دهد، و در اثنای دادرسی

اساس اندیشه وی جایگزین کنونی چنانچه قانونی در استخدام تمایلت یک قاضی درآید و 

توان بيگناهی را گناهکار و یا گناهکاری را بی گناه و مصون از کيفر قانون شود به سادگی می

.به همين منظور است که در یک نظام قضایی کارآمد، تبعيت از نظم و انضباط از 1جلوه داد

تار متعارف و مقررات، لزم دانسته شده و فعاليت قاضی در محيط و فضای دادرسی نيز رف

نماید، البته این نظم قراردادی و مقررات ممکن است با انجام تبعيت از قوانين را طلب می

اعمالی توسط قضات مختل و مورد نقض قرار گيرد. بدین جهت ضروری است تدابيری در 

نظر گرفته شود تا حتی المکان رفتار نامتعارف و نابهنجار را کاسته و به اجرای مقررات کمک 

                                                           
 .12،ص  9333پور قهرمانی ، بابک ، طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کيفری ، انتشارات خرسندی ،  چ سوم  ،  -1 
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نماید، زیرا ماهيت اعمال قوانين و مقررات انضباطی و انتظامی ایجاب می نماید که قانون 

شکنی های مربوط به آن در مراجع خاصی رسيدگی و از تخلفات و جرائم جلوگيری تا به 

 روند امور مرتبط شغلی و عملکرد سازمان یا اداره خللی وارد نگردد. 
 ظامی قضات در ایران گفتار  اول: سابقه تاریخی نظارت انت

اصولً بحث نظارت بر کار قضات مختص زمان فعلی نيست بلکه حتی در زمان رم باستان نيز 

قاضی متخلف مجازات می شده است و مرجع تظلم، شخص شاه یا امپراطور بوده و او شخصًا 

نمود و برای تخلفی که در حال حاضر جزئی پنداشته می شود، رسيدگی و حکم صادر می

ن بود قاضی حيات خود را از دست بدهد و متناسب با موضوع بحث ) علل و عوامل مؤثر ممک

بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران( ، نمونه ای از تظلم خواهی نزد امپراطور از 

تأخر قاضی در صدور حکم اشاره می نمائيم. در زمان تئودوریک امپراطور رم، بيوه زنی 

سه سال است بر عليه یک سناتور دادخواستی دایر به مطالبه حق خود، به شکایت کرد که مدت 

دادگاه داده ولی تاکنون دادگاه مبادرت به صدور حکم نکرده است. امپراطور قاضی را احضار 

و به او گفت: اگر تا فردا این کار را تمام نکردی، خودم درباره تو قضاوت خواهم کرد. فردای 

رسيدگی و حکم به نفع بيوه زن صادر نمود. بيوه زن با در دست آن روز قاضی پرونده را 

داشتن شمع مومی که معمول آن زمان بود، جهت اظهار تشکر نزد امپراطور آمد و به او گفت: 

که کار من تمام شد. فوراً امپراطور امر نمود قاضی را نزد او آورند و گفت چرا تاکنون کاری 

در مدت سه سال آن را معطل گذاردی و پس از توبيخ که یک روز بيشتر وقت لزم نداشت 

 .3زیاد دستور داد سر او را از بدن جدا سازند

در روزگاران پيشين، داوری در ایران در مرحله ای قرار داشت که کشورهای متمدن جهان 

آن زمان از آن    بی بهره بودند. مادها که بنا به قول مورخين یونانی و سنگ نوشته های 

کتاب تورات و یهود از نخستين کسانی بودند که در ایران زمين حکومت می  آشوری و

کردند، در امر قضاوت سخت گير و تخلف از قانون را روا نمی داشتند. و متخلفين را به شدت 

                                                           
 .91ص  9331سال  -3سرشار محمود، وظایف اخلقی قضات در امور دادرسی ، مجله حقوقی کانون وکل شماره  -3 
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مجازات می نمودند و این روش و سنت به دولت هخامنشيان نيز که بعد از مادها حکومت می 

 . 2کردند سرایت کرد

ایران باستان هميشه قضات لیق و امين و دانشمند منصوب می شدند و با تخلفات آنها به در 

شدت برخورد می گردیده است در آن زمان دو نفر قاضی به نام )ستدوک( و )سيزامينه( برای 

 . 5صدور احکام غلط در نتيجه اخذ رشوه اعدام شدند

ف بود و کمبوجيه نيز او را چون در دوران کمبوجيه شخصی به نام )سی سام( که از اشرا

داشت، قضاوت می کرد. روزی به کمبوجيه خبر رسيد که ميان مرد می      چشم گرامی

ثروتمند و شخص بينوائی اختلف افتاده است، )سی سام( جانب آن ثروتمند را گرفته است و 

ول ناحق رأی داده است و رأی وی موجب زیان مرد تهی دست گردیده است. به محض وص

خبر، کمبوجيه یکی از نزدیکان خود را مامور تحقيق این امر نمود و نتيجه تحقيقات نيز 

حکایت از صحت خبر واصله و رأی ناصواب )سی سام(داشت. به دستور کمبوجيه قاضی را به 

حضور او آوردند. کمبوجيه با تندی او را مورد مؤاخذه قرار داده و اعلم کرد که عمل وی    

مرگ ندارد. سپس به دستور کمبوجيه سر از تن وی جدا کردند و پوست بدنش  چاره ای جز

را نيز کنده بر مسندی گستردند که )سی سام( بر روی آن قضاوت می کرد ، آنگاه به دستور 

کمبوجيه فرزند قاضی متخلف، که به کار قضاء مشغول بود بر روی همان مسند بنشيند و به 

 . 6امور قضاء بپردازد

صدر اسلم نيز نظارت بر کار قضات وجود داشته است که به عنوان نمونه می توان  در زمان

به عزل ابوالسواد دوئلی در همان روز اولی که به منصب قضاء منصوب شد توسط حضرت 

امير عليه السلم اشاره کرد و وقتی از علل عزل خود جویا شد آن حضرت در پاسخ فرموده 

بانگ آواز تو از آواز طرفين دعوی بلندتر بود. نمونه فراوان  بودند که شنيدم که در محکمه

دیگر از این دست اقدامات در صدر اسلم داریم که حکایت از نظارت و کنترل بر کار قضات 
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آن زمانه دارد. و خلصه این که امر نظارت و کنترل کار قضات یکی از امور مهمی است که 

نبوده و حتی این نظارت در زمان خلفای اموی و  در هيچ زمانی از تاریخ به حال خود رها

عباسی نيز ادامه یافته است تا وقتی که زمان متصل گردیده است به دوران مشروطه که در این 

هجری قمری بنام  9311دوره با تأسيس عدالت خانه و سپس تدوین اولين قانون در مورخه 

فصل ششم باب سوم آن اختصاص به  اصول تشکيلت عدليه و تصویب آن نهایتاً در این قانون

مسئوليت حکام و صاحب منصبان و مستخدمين عدليه یافت و برای اولين بار وجهه اختصاصی 

و رسمی برای شکایت از قضات عدليه و نيز مقررات خاصی برای رسيدگی به تخلف و 

نيست به هر حال شکی 6مسامحه در انجام وظيفه قضات در قانون مذکور پيش بينی شده بود .

که نظارت و کنترل و ارزشيابی کار قضات و مستخدمين دستگاه قضائی یک امر معقول و 

منطقی واجب است اما متاسفانه در زمان حال با وصف وجود مراجع متعددی که این امر را به 

عهده گرفته اند به نظر می رسد این شيوه و تعدد مراجع نظارتی کارائی لزم را ندارند. اکنون 

بر دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، نهاد حفاظت و اطلعات قوه قضائيه، بازرسی علوه 

ویژه قوه قضائيه، و دفتر نظارت و پيگيری و معاونت ارزشيابی دادسرای انتظامی قضات، 

قانون اساسی فعاليت واحدهای قضائی را  11سازمان بازرسی کل کشور، کميسيون اصل 

هنوز تخلفات و بی توجهی در رسيدگی ها چه به نحو سهوی یا  نظارت می کنند. با این حال

 . 3عمدی دیده می شود. افزایش آمار تعليق و تعقيب انتظامی قضات نيز افزایش یافته است
 گفتار دوم: سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران 

ق( به تصویب  –) ه  9311 در کشور ما برای اولين بار قانون اصول تشکيلت عدليه در سال

رسيد که به طور مدون مقرراتی برای رسيدگی به تخلفات قضات پيش بينی کرد و قریب بر نه 

شمسی ( ، عليرغم اینکه سازمان و تشکيلت مشخصی مانند اداره  9312دهه قبل ) یعنی تا سال 

نظارت، برای رسيدگی به تخلفات قضات در کشور موجود بوده در خصوص تخلفات انتظامی 
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