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  ت بر رفتار قضاتنقد و بررسي قانون نظار
  

  اميد باغاني: نگارنده 
  پايگاه نشر مقاالت حقوقي ، حق گستر :ناشر

  
نظارت بر رفتار اقشار جامعه . باشد اي كوچك به قانوني براي نظارت نيازمند مي هر دستگاه و لو مجموعه

از . باشـد  اعم از اداري و قضايي الزمه يك جامعه سالم مـي  ،الخصوص كارمندان دولت به معناي عام علي
 گردد كه انتخاب مياست اي  توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرين گزينهآنجائيكه 

نيـز برپـايي عـدالت بيشـتر نمايـان      ات در راسـتاي عـدم تضـييع حـق و     ضلذا اهميت نظارت بر رفتار ق
در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراكندگي بسياري در قوانين كشور ما وجود داشت . گردد مي
شـايد قـانون كنـوني چيزهـاي     . با تصويب قانون كنوني اين پراكندگي تا حدودي سروسامان گرفـت كه 
 ،آوري قـوانين پراكنـده خـدمتي بـزرگ بـه جامعـه       اي براي گفتن نداشـته باشـد امـا همـين جمـع      تازه
داراي نيز مثل بسـياري از قـوانين مصـوب    قانون كنوني  . گردد الخصوص جامعه قضات محسوب مي علي

مقاله كنـوني بـه صـورت خالصـه بـه بررسـي نقـاط قـوت و ضـعف آن          ن و كمبودهايي است كه محاس
  . پردازد مي

  محاسن قانون 
  اصالح موضوع صدور تعليق براي قضات -1
اصالح صدور تعليق براي  كردبه آن اشاره توان  ميبه عنوان موارد مثبت قانون فعلي  يكي از مواردي كه 

كرد كه جرمش عمدي يا غيـر عمـد    شد فرقي نمي مرتكب جرمي مي ياضپيش از اين اگر ق .قاضي است
بوده و در حيطه كاري خود واقع شده يا در حـريم شخصـي خـود، در ابتـداي امـر او را تعليـق كـرده و        

امـا اكنـون    .هاي مركز كشور مراجعه كنـد  شد تا براي رسيدگي به تخلفاتش به دادگاه حقوقش قطع مي
طبـق قـانون   . ي جرايم عمدي و غيرعمدي اين مشكل را برطـرف كـرده اسـت   قانون فعلي با تقسيم بند

شـد آن هـم    قديم قاضي براي يك جرم غير عمدي كوچك چندين ماه معطل راي دادسراهاي تهران مي
ايـن   .اند اما حاال براي تعليق قضات حداقل يك سوم حقوق زمان فعاليتش را در نظر گرفته ،بدون حقوق

بـراي جـرايم غيرعمـدي قاضـي     بدين توضـيح كـه   ، قانون فعلي ذكر شده است 40و  39مورد در مواد 
صورت تعليق يك سوم حقـوق بـه وي    نيز ذكر شده كه در 28شود البته بدون تعليق، و ماده  تعقيب مي
  .گيرد تعلق مي

  هاي انتظامي تفصيل و متنوع نمودن مجازا -2



 ٢

امي متناسب با قابليت شغل قضاء يكي ديگر هاي انتظ ترش و متنوع نمودن اقسام مجازاتسگتفصيل و  
اي از مـواد   قانون اصالح پاره 1كه قبالً  بر اساس ماده  رود به صورتي شمار مياز محاسن قانون كنوني به 

قـانون اسـتخدام    38مورد و بر اساس مـاده   8ها  مقدار اين مجازت 1317قانون استخدام قضات مصوب 
متنوع نمـودن و بيشـتر   وني با توجه به قابليت شغل قضا در پذيرش مورد بود اما در قانون كن 7كشوري 

توانـد دادگـاه انتظـامي را در     فزايش يافته است كه اين مسـاله مـي  مورد ا 13به  ،ها كردن تعداد مجازات
  . تر و عادالنه تر با تخلف انجام گرفته ياري نمايد صدور مجازات متناسب

  ر پذيرش شكايات انتظاميمكلف نمودن روساي دادگستري استان د -3
بـر   مكلف نمودن روساي دادگستري در پذيرش شكايات انتظامي و ارسال آنهـا بـه دادسـراي انتظـامي     

 كنوني، قبل از تصويب قانون. رود گر محاسن قانون كنوني به شمار مياز دي قانون كنوني 23اساس ماده 
صوري كه هر كدام بـه   .نمودند خويش مي و يا اقدام به پست شكايتشكات بايستي يا به تهران مراجعه 

نمود اما اكنون روساي دادگستري مكلفند كـه   انتظامي منصرف مي اي اشخاص را در طرح شكايت هشيو
در صـورت داشـتن   البته يند موضوعي كه باعث عدم تضييع حقوق اشخاص اشكايات انتظامي را قبول نم

  .گردد طرح شكايت ميادعاي بجا در 
  ت اشخاص مطلع در اثبات شكايت انتظاميپذيرش اظهارا -4

لع در راستاي اثبات شكايت انتظـامي  طيكي از محاسن قانون كنوني در خصوص پذيرش اظهارت افراد م
 ،لـه اثبـات دعـوا   قبالً نيز بر اساس قواعد عـام اد  رود هر چند كه به عنوان يكي از ادله اثبات به شمار مي

نتظـامي  از ادله اثبات دعوا به معنـاي عـام و منجملـه شـكايت ا    مطلع يكي  دشهادت افراد و اظهارت افرا
 ي ههاي انتظامي با توجه به رعايت احتيـاط و نيـز رفـع شـب     گرديد اما عمالً دادسرا و دادگاه محسوب مي

دادن به شـهادت در خصـوص اثبـات شـكايت      ، از استناد و ترتيب اثراداي شهادت بر اساس كينه توزي
آن صراحتاً اخذ اظهارت افراد مطلع را يكي از  27ماده  دردند اما قانون كنوني نمو انتظامي خودداري مي

باشد كه تصويب ماده مـذكور در راسـتاي    البته خالي از احتمال نيز نمي. ادله اثبات به شمار آورده است
  .خاتمه دادن به رويه قبلي دادسرا و دادگاه انتظامي در عدم پذيرش عملي شهادت بوده باشد

  زايش مدت مرور زمان از دو سال به سه سالاف -5
مان از دو سال به سه زافزايش مدت مرور  گشته استاز جمله ديگر محاسني كه قانون كنوني واجد آن  

نه قبالً چون مدت مرور زمان دو سال بـود و  امتاسف. باشد قانون كنوني مي 25سال بر اساس تبصره ماده 
انتظامي نيز معموالً بعـد از   اياتكنمود و ش ش از دو سال را طي مي، زماني بيپرونده نيز تا مختومه شدن

و  شـده ي بـدوي مشـمول مـرور زمـان      تخلفات قضـات دادگاهـا   دگرد طرح ميها  مه شدن پروندهومخت
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گرديد اما با تصـويب قـانون كنـوني تـا      هاي عالي مي گير قضات دادگاه امنهاي انتظامي بيشتر د مجازات
  .رديده استحدودي اين معضل رفع گ

جهت تجديـدنظر نسـبت بـه راي دادگـاه      مي قضاتاعالي تجديدنظر انتظ  تعيين دادگاه -6
   انتظامي

و  گشـتن رسـيدگي  اي  به باال و دو درجه 6مي قضات از درجه اقابليت اعتراض به آراي دادگاه عالي انتظ
ديگر محاسن قانون كنوني  ازقانون كنوني  36براساس ماده هاي مذكور  نيز تشريح نحوه رسيدگي دادگاه

گردد كه حقـوق قضـات رعايـت گشـته و در صـورت       تعيين مرجع تجديدنظر باعث مي .رود به شمار مي
  .محكوميت نابحق در دادگاه انتظامي بتوانند در دادگاه تجديدنظر احقاق حق نمايند

  اي بودن رسيدگي به صالحيت قضات دو درجه -7
انون رسيدگي به صالحيت قضات در خصوص عدم احراز صالحيت راي محكمه عالي انتظامي قضات در ق

قابـل تجديـدنظر در دادگـاه عـالي رسـيدگي بـه        48قضات قطعي اما در قانون كنوني بـر اسـاس مـاده    
كوميت بـه احـراز صـالحيتي    اين موضوع باعث حفظ حقوق قضات در عدم مح. باشد صالحيت قضات مي

  .دن دارد در واقع واجد آن باشناكاست كه ام
  مرجع رسيدگي به اعاده دادرسي -8

مر جع رسيدگي به اعاده دادرسي در اليحه قانوني تعيين مرجع تجديدنظر  اعـاده دادرسـي نسـبت بـه     
قانون كنوني نسخ گرديـده   56ماده  12كه بر اساس بند ( 58احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 

قـانون كنـوني مرجـع اعـاده دادرسـي       37اس ماده در قانون مذكور بود اما بر اس ذكر شدههيات ) است
حسب مورد دادگاه صادركننده راي اعم از دادگاه عالي انتظامي قضات يا دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي 

ت مـذكور در قـانون آيـين    عاده دادرسي همان جهـا افاً اينكه در قانون كنوني جهت امض. باشد قضات مي
ت اعـاده دادرسـي   اقانون سابق اين موضوع مـبهم بـود و بـه جهـ    دادرسي كيفري ذكر شده است اما در 

  .باشد ول آيين دادرسي هماهنگ و همسو ميقانون كنوني  در اين خصوص با اص. اي نشده بود اشاره
  نحوه جبران خسارات اشخاص در صورت عمد يا تقصير قاضي -9
متضـرر شـود بايـد جبـران     كسـي   ،آمده كه اگر در دادرسي از سوي قاضي171ر قانون اساسي و اصل د

قـانون جديـد    30در مـاده  . ايم نداشته 171اما در سي و چند سال گذشته قانون عادي براي اصل  .شود
هـاي عمـومي تهـران اسـت امـا       دادگـاه  كردن اين نوع خسـارت هـا در صـالحيت   آمده است كه جبران 

ه قاضي در دادگاه عالي انتظامي هاي عمومي منوط به احراز تقصير و يا اشتبا سيدگي به دعوا در دادگاهر
متضرر شـود   اين اگر كسي بر اثر اشتباه و يا تقصر قاضي كه در دادگاه عالي اثبات شودبنابر .قضات است
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  .توانند به اين خسارت رسيدگي كنند ومي تهران ميمدادگاه هاي ع
تجديـدنظر و  تعيين دادسرا انتظامي به عنوان مرجع اجرا كننده آراي دادگاه انتظـامي و   - 10

  نيز دادگاه رسيدگي به صالحيت قضات
در قوانين مصوب قبلي در خصوص مرجع اجرا كننده راي دادگاه انتظـامي اظهـارنظري نشـده بـود امـا      

مرجع اجرا كننـده راي دادگـاه عـالي انتظـامي و نيـز تجديـدنظر عـالي         52و  38قانون كنوني در مواد 
صالحيت قضات را دادسراي انتظـامي قضـات تعيـين نمـوده     انتظامي و دادگاه عالي رسيدگي كننده به 

تعيين دادسرا به عنوان مرجع اجرا كننده راي سبب گشته است كه قانون كنوني از نظر مذكور بـا  . است
  .اصول حقوقي هماهنگ و همسو باشد

  اخذ اظهارات و دفاعيات قاضي در صورت اقدم جهت تعليق-11
ر يا دفاعي از قاضي در صورت اقدام در تعليـق وي از نـامبرده اخـذ    گونه اظها بر اساس قوانين سابق هيچ

قانون كنوني قبل از تعليق قاضي بايستي اظهارات و دفاعيـات   39ماده  2گرديد اما بر اساس تبصره  نمي
و صدور تعليـق يـا عـدم آن بايسـتي بـا در نظـر        وي ظرف يك هفته توسط داداسرا يا دادگاه اخذ گردد

      . گرفتن دفاعيات قاضي صورت گيرد
  محكوميت به انفصال از خدمات قضايي يا دولتي پرداخت حق سنوات در صورت  -12

كـه قاضـي بـه مجـازات انفصـال از       قانون كنـوني در صـورتي   46ماده  2و نيز تبصره  21بر اساس ماده 
ر اثر مجازات انتظامي يا عدم احراز صالحيت محكوم گردد معادل وجوهي كه خدمات قضايي يا دولتي د

اند با رعايت تغيير شاخص قيمت ساالنه موضوع مفـاد   در طي سنوات به صندوق بازنشستگي واريز نموده
. گـردد  هاي عمومي و انقالب در امور مدني به ايشان پرداخـت مـي   قانون آيين دادرسي دادگاه 522ماده 

تواند تسلي خاطري باشد براي قاضيي كه به مجازات انفصـال محكـوم گرديـده     جه مذكور ميپرداخت و
  .است

  كمبودها و معايب
  كاهش اشخاص ترديد كننده نسبت به صالحيت قضات -1

توانسـت نسـبت بـه     صالحيت قضات يكي از اشخاصي كه مـي قانون رسيدگي به  2بر اساس بند و ماده 
 44س سازمان بازرسي كل كشور بود كه مقام مـذكور بـر اسـاس مـاده     صالحيت قضات ترديد نمايد رئي

در راسـتاي  استدالل نمود كه حذف مقـام مـذكور   توان  ميكه قانون كنوني حذف گرديده است هر چند 
به صالحيت قضات  نسبترعايت اصول حقوقي صورت گرفته است اما كاهش شمول مقامات تريد كننده 

 بر رفتار و صالحيت قضات و متعاقبـاً كـاهش نظـارت بيشـتر شـده و     ث كاهش مراجع نظارت كننده عبا
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  . به شمار رود در كم شدن ناظرين بر صالحيت  ملت دتضييع كننده حقوق افرا
  از بين رفتن حق اعاده دادرسي وكالء نسبت آراي دادگاه انتظامي -2

 37سـال  امي قضات مصوب قانون راجع به تجديدنظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظ 3بر اساس ماده 
در  بـه بـاال   3قانون كنوني نسخ شده است احكـام دادگـاه عـالي انتظـامي از درجـه       9كه بر اساس بند 
قابل اعاده دادرسي بود اما در قانون كنوني اين موضوع در خصوص وكالء خذف  وكالءخصوص قضات و 

  .گرديده است
راي در صـورت محكوميـت قاضـي    مشخص نبودن قابليت نقض راي دادگاه صادره كننده  -3

  صادر كننده راي
كه تخلف وي در صدور راي موثر  قانون كنوني در خصوص اينكه آيا محكوميت انتظامي قاضي به صورتي

اظهـار نظـري    ،توسط قاضـي باشـد يـا نـه    شده تواند موثر در درخواست نقض راي صادره  بوده باشد مي
ف تصويب قـوانين نظـارتي احقـاق حـق افـراد ملـت در       اين در حالي است كه يكي از اهدا. ننموده است

  .باشد صورت اثبات تخلف مقام صادر كننده راي مي
  عطف به ماسبق نشدن قانون كنوني در صورت مناسب تر بودن -4

گردد  ماسبق مي هبر اساس اصول حقوقي در صورتي كه قانون الحق مناسبتر به حال متهم باشد عطف ب
قانون زمـان ارتكـاب تخلـف     ،قانون كنوني در هر حال قانون حاكم بر موضوع 7اما بر اساس تبصره ماده 

تبصـره مـاده مـذكور بـا اصـل حقـوقي       . تر به حال متخلف باشد مي باشد حتي اگر قانون كنوني مناسب
  .باشد مذكور هماهنگ نمي

توانست طرح شكايت انتظامي يا  به عنوان يكي از اشخاصي كه مي)) مرجع رسمي((حذف  -5
  .عبارتي بهتر اعالم تخلف نمايد به

اليحه اصالح قسمتي از قانون تشكيالت دادگستري و استخدام قضـات مصـوب    37ماده  2بر اساس بند 
با اصالحات بعدي اعالم و گزارش مرجع رسمي ذيربط يكي از جهات شروع به تعقيـب محسـوب    1323

ايـن راسـتا بـوده كـه     ع به تعقيب در ن يكي از جهات شروتعيين مرجع رسمي ذيربط به عنوا. گرديد مي
توانستند به تخلف پي برده و موضوع را  ي ميط بهتر و بيشتر از شكات خصوصمعموالً مراجع رسمي ذيرب

حـذف مرجـع مـذكور تبعـاً      .ذف گرديده استحمنعكس نمايند اما متاسفانه در قانون كنوني اين جهت 
  .دشو ميباعث كاهش دايره شمول جهات رسيدگي به تعقيب 

  تعيين مجازات واحد براي تخلفات مختلف -6
قانون فعلي ارتكاب فعل واحد كه واجد عناوين تخلفات متعدد باشـد مسـتوجب يـك     19بر اساس ماده 
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هاي متفاوتي باشـد مرتكـب بـه مجـازات تخلفـي كـه        مجازات و چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازات
ل ماده با اصل حقوقي تعيين يك مجازات براي فعـل  قسمت او. گردد مجازات شديدتري دارد محكوم مي

واحد داراي عناوين متعدد تخلف هماهنگ مي باشد اما قسمت اخير ماده با اصل حقوقي تعيين مجازات 
بر اساس اصول حقوقي تخلفات متعدد مستوجب جمع . باشد هماهنگ نميمتعدد براي تخلفات متععدد 

ر دور داشت كه هدف از وضع قوانين نظارت بر تخلفات، جلـوگيري  البته نبايد از نظ. ها مي باشد  مجازات
از تكرار تخلفات و اصالح متخلفان مي باشد كه اين هدف با اعمال مجازات واحد نيز مـي توانـد ميسـور    

  .گردد
 6توسط دادستان انتظامي صرفاً در محدوده بنـد  ) تخلف(بايگاني نمودن مورد اعالم شده  -7

   22ماده 
اليحه اصالح قسمتي از قانون اصـول تشـكيالت دادگسـتري و اسـتخدام قضـات       39اس ماده قبالً بر اس

) قانون كنـوني نسـخ شـده اسـت     56ماده  7كه اكنون بر اساس بند ( با اصالحات بعدي  1333مصوب 
اساس تشخيص دهد  دستور بايگـاني آنهـا را صـادر     ها و اعالمات را بي گاه دادستان شكايات و گزارشهر

كرد كه جهت شروع به تعقيب چه بوده باشد اما در قانون كنوني دادسـتان صـرفاً    يد و فرقي نميمي نما
مي تواند دستور بايگاني را بدهد و در خصوص سـاير جهـات   ) اطالع دادستان( 22ماده  6در مورد بنده 

ني محدود نمودن اختيـارات دادسـتان در خصـوص بايگـا    . شروع به تعقيب داراي چنين اختياري نيست
تواند حافظ حقوق اشـخاص و نيـز جامعـه باشـد امـا از       اساس هر چند مي نمودن شكايات و اعالمات بي

اساس مي تواند تضييع كننده  ورزانه و بي سويي ديگر نيز با توجه به طرح شكايات و اعالمات متعدد كينه
  .حقوق قضات باشد

پـس از صـدور    نقص مشخص نبودن چگونگي تكميل تحقيقات دادسرا در صورت داشتن -8
  كيفرخواست

اليحه اصالح قسمتي از قانون اصـول تشـكيالت دادگسـتري و اسـتخدام قضـات       40قبالً بر اساس ماده 
اگـر  ) قانون كنوني نسخ شده است 56ماده  7كه اكنون بر اساس بند ( با اصالحات بعدي  1333مصوب 

ص مـي توانسـت تكميـل تحقيقـات را از     بود دادگاه با ذكر مـوارد نقـ   تحقيقات مقدماتي داسرا ناقص مي
اكنون نيز دادگـاه بـر اسـاس     دادستان بخواهد اما در قانون كنوني اين موضوع مسكوت مانده است البته

تواند نقص تحقيقات را از دادسرا بخواهد هر چند كه بهتر بـود قـانون كنـوني در ايـن      اصول حقوقي مي
  .خصوص نيز تعيين تكليف نمايد

  رت بر اموال قضاتجاي خالي نظا -9



 ٧

قضاييه شده و بر مسـند رياسـت ايـن قـوه      خواست وارد قوه آملي الريجاني مياهللا  حضرت آيت زماني كه
تكيه بزند به طور داوطلبي اموال خود را براي ثبت در اذهان عمومي اعالم كرد تا زماني كـه خواسـت از   

اما ظاهرا در قانون فعلي جـايي بـراي   پراكني و سوءتفاهمات شود،  اين سمت خداحافظي كند مانع شايع
نظر گرفته نشده است، در قانون اساسي كشور هـم در ايـن بـاره تنهـا ريـيس       نظارت بر اموال قضات در

دولت را موظف به اين اقدام كرده و براي قضات الزامي به وجود نياورده هر چند اين اقدام به نفع قضات 
  .رهاند ها مي كشور خواهد بود و آنها را از تهمت

  نظر كميسيون رسيدگي به صالحيت قضاتاظهارده روزه جهت مدت زمان  تعيين -10
 45براي اظهار نظر كميسيون رسيدگي به صالحيت قضات بـر اسـاس مـاده     زمان ده روزتعيين مدت 

اين مدت زمان در  قانون رسيدگي بـه   .قانون كنوني شايد براي اظهارنظري عادالنه و واقعي كافي نباشد
رفت در قانون كنوني در راستاي رعايت حقوق قضات محترم  حيت قضات نيز ده روز بود كه اميد ميصال

مـاني كوتـاه در خصـوص عـدم احـراز      ز در مدتافزايش يابد تا كميسيون مذكور شتابزده و غير عادالنه 
در زمـان   صالحيت قضات اظهارنظري غير واقع نداشته باشد اما متاسفانه قانون كنوني نيز بـدون تغييـر  

  .مدت اظهارنظر را همان ده روز تعيين نموده است  مذكور
تواند تضمين كننده امنيـت شـغلي    قضات يكي از قوانيني است كه مي رفتار قانون نظارت بر

 امنيـت شـغلي بـراي قشـر     ،اين قانون در نهايت در كنار جلوگيري از تعرض قضات .براي قضات باشد
تواند نكات مثبت و ارزشمندي را براي دستگاه قضـايي بـه    ين قانون مياجراي ا. آورد به وجود مي مذكور

هاي دادگسـتري در سـطح جامعـه     ارمغان آورد و در نهايت به اجراي عدالت قضايي و روند صحيح برنامه
مـذكو در ايـن مقالـه    نكـات  . كمك كند و اين موضوع حتما در كارنامه مجلس هشتم باقي خواهد مانـد 

رود كه اميـد اسـت در اصـالحات بعـدي      اسن و معايب قانوني كنوني به شمار ميموارد مختصري از مح
  .دايره شمول معايب بيشتر كاهش و دامنه شمول محاسن بيشتر افزايش گردد ،قانون

 


