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  منشور  اخالقي مراجعين دادگستري
  

  :اطالعات.  1
از هر اتاقي به عنوان اطالعات استفاده نكنيد؛ زيرا موجب اتالف وقت كارمندان و در نتيجه بازمانـدن آنهـا از                     

  .پرسشهاي خود را از واحد اطالعات يا دفتر كل بپرسيد. شودكارشان مي

  :نحوه برخورد.  2
. آنها از ميان شما و همچون شما شهروند اين جامعه هـستند           . دي برخورد نكنيد  با كارمندان با پرخاشگري و تن     

كمي تأمل، صبر و    . كنداگر چه وظيفه دارند به شما خدمت كنند اما حجم كار زياد، در آنها خستگي ايجاد مي                
  .دهدكاهد و هم شما را در دستيابي به هدف مورد نظر ياري ميبرخورد مهربانانه هم از خستگي آنها مي

  : انتظار. 3
  . از هر كارمند فقط در حد توانايي و مسئوليتش انتظار انجام كار داشته باشيد

  :احترام به قاضي. 4
بر اين اساس و به اعتبـار احتـرام قاضـي در      . قضاوت در شرع مقدس اسالم از جايگاه رفيعي برخوردار است         

  :مسند قضاوت
  .بدون اجازه وارد دادگاه نشويد

 . ديگر را قطع نكنيدصحبتهاي طرف

 .بدون اجازه قاضي صحبت نكنيد

 .احترامي به طرف ديگر و قاضي خودداري كنيداز تندي و بي

 .دادن به مذاكرات داخل دادگاه خودداري كنيدكردن از الي در به دادگاه و يا گوشاز نگاه

 .از مكالمه با تلفن همراه ولو به مدت كم خودداري كنيد

  :ارتباط نادرست. 5
هرگز به دنبال برقراري ارتباط نادرست با قاضي يا كارمند از طريق اقوام و بستگان آنها نباشيد تا از اين طريق                     

 . مستقيماً به قاضي مراجعه و مطالب خود را كتباً يا شفاهاً بيان كنيد. به حق خود برسيد

  :ادعاي واهي. 6
ارمند دادگستري توجه نكنيد؛ چراكه هر قاضـي بـا          هرگز به ادعاهاي طرف مقابل مبني بر ارتباط با قاضي يا ك           

  .كندتكيه بر ايمان خود و در چهارچوب قانون اقدام به رسيدگي و احقاق حق مي
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  :خارج از دادگاه. 4
 از مراجعه به قاضي يا كارمند خارج از محل دادگاه مثل راهرو يا خيابان و سئوال در مورد پرونده خـودداري                     

پرسشهاي خود را در محل كـار هـر قاضـي يـا كارمنـد از وي                 .  تفاهم خواهد شد   اين عمل باعث سوء   . كنيد
  . بپرسيد

  :قاضي مشاور نيست. 8
كردن است و حق و تكليفي به راهنمايي شما ندارد؛ چراكه اگر يكي از طـرفين دعـوا را     وظيفه قاضي قضاوت  

شـدن بـه    براي راهنمايي . نخواهيدطرفي خارج خواهد شد؛ لذا از قاضي مشاوره         راهنمايي كند از عدالت و بي     
  .واحد ارشاد و معاضدت قضايي و يا وكيل يا مشاور حقوقي مراجعه كنيد

  :درخواست توضيح از قاضي. 9
قاضي تصميم قضايي خـود را در قالـب        . كند مستند به قانون است    هر تصميمي كه قاضي در پرونده اتخاذ مي       

باال و ضرورت تمركز و تحقيق و مطالعه به قاضي اين امكـان             حجم كار   . سازدقرار، رأي يا تصميم متبلور مي     
توانيد با مراجعه به وكيـل      مي. دهد كه در مورد علت هر تصميم قضايي به اصحاب پرونده توضيح دهد            را نمي 

  .يا مشاور حقوقي در مورد مبناي تصميم قاضي پرسش نماييد

  :ذهنيت منفي. 10
باف ايجاد شده است، نسبت به      منفي كه توسط افراد مغرض و منفي      سعي كنيد قبل از مراجعه به قاضي ذهينت         

در غير اين صورت هر تصميم قاضي را ولو عادالنه،  مغرضـانه تعبيـر               . قاضي و دستگاه قضايي نداشته باشيد     
  .خواهيد كرد

  :صبر. 11
در صـورت   . شود... قاضي و كارمند همچون هر انسان ديگر ممكن است دچار خستگي، عصبانيت، بيماري و               

  . شدن با چنين حالتي مدتي سكوت كنيد يا در صورت امكان در زمان مناسبتري مراجعه كنيدمواجه

  :تلفن همراه. 12
كرديد چنانچه تلفن شـما زنـگ زد        اگر فراموش   . قبل از ورود به دادگستري تلفن همراه خود را خاموش كنيد          

  .فوري آن را خاموش كنيد و از مكالمه حتي كوتاه مدت با تلفن همراه خودداري كنيد

  :مراجعه به دادگستري عيب نيست. 13
مراجعه به نزد قاضي يا براي گرفتن حق است يا براي دفاع از دعواي طرح               . مراجعه به دادگستري عيب نيست    

تنهـا  . اجعه شما به هر دليل باشد نه تنها ناپسند نيـست بلكـه قابـل سـتايش اسـت            مر. شده و يا براي شهادت    
  . مجرمين بايد شرمنده باشند
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  :گوييحفيقت. 14
  .در بياناتي كه در محضر قاضي داريد هميشه حقيقت را بر زبان آوريد حتي اگر به زيان شما باشد

  :رياست بر قاضي. 15
تواند در كـار  لذا رئيس دادگستري نمي. ياست اداري دارند نه قضاييمقامهاي مافوق در دادگستري بر قاضي ر      

قضايي قاضي دخالت كند؛ پس براي رساندن درخواست خود به قاضـي مـستقيماً بـه او مراجعـه كنيـد و از                       
  .مراجعه به مقام مافوق وي خودداري كنيد

  :مداري قانون .16
-ست؛ لذا هر آنچه را كه قانون به او اجازه بدهـد مـي             قاضي براي رسيدگي به پرونده مقيد به ضوابط قانوني ا         

  .كنيد انجام دهدتواند هر آنچه را كه از او درخواست ميدر نتيجه نمي. تواند انجام دهد

  :اعتماد به بيگانه. 17
ممكن است در سالن انتظار يا اطراف دادگستري به افرادي برخورد كنيد كه به جاي راهنمايي قانوني وانمـود                   

به آنها اعتماد نكنيـد؛ زيـرا قاضـي در چـارچوب      . توانند از راههاي مختلف مشكل شما را حل كنند        ميكنند،  
  .توانند در روند رسيدگي داشته باشندقانون رسيدگي و احقاق حق خواهد كرد و اين افراد هيچ تأثيري نمي

  :درد دل. 18
ممكن است ديگري از اطالعاتي كه از       . از درد دل كردن و بيان مشكل حقوقي خود به ديگران خودداري كنيد            

  .آورد سوء استفاده كندشما به دست مي

  :اعتراض به رأي. 19 
از بحث و جدل با قاضـي در مـورد        .  ممكن است رسيدگي به پرونده به صدور رأي به ضرر شما منتهي گردد            

در ايـن صـورت     . نيدتوانيد از رأي تجديد نظرخواهي ك     در چهارچوب قانون مي   . رأي صادره خودداري كنيد   
  .پرونده در مرجع باالتر دوباره رسيدگي خواهد شد

  :اليحه. 20
. اي نوشته و به قاضي تـسليم كنيـد        اگر توضيحات و دفاعيات شما زياد است سعي كنيد آن را به صورت نامه             

  .دهد در فرصت مناسبي مبادرت به مطالعه آن كنداين كار به قاضي امكان مي

  :آشنايي. 21
توجه داشته باشيد كه برخورد با او در محـل  . ت با قاضي يا كارمند اداري سابقه آشنايي داشته باشيد      ممكن اس 

و عنـاوين ديگـر     كردن او با نام كوچـك يـا القـاب           پس از خطاب  .كارش بايد به صورت رسمي و اداري باشد       
                  .همچنين از برخورد غيررسمي با وي خودداري كنيد
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  :ندهشماره پرو. 22
انتظار نداشته باشيد كه قاضي يا كارمند       . حتماً در مراجعه به دادگستري شماره پرونده را به همراه داشته باشيد           
  .گويي به شما باشندبدون ارائه شماره پرونده از سوي شما، قادر به يافتن پرونده و پاسخ

  :  مناصب قاضي. 23
اگـر  . وجـود دارد  ... ادستان، رئـيس دادگـاه، دادرس و        در دادگستري مناصب مختلف نظير داديار، بازپرس، د       

  .دانيد او را جناب قاضي خطاب كنيدسمت دقيق مقام قضايي را نمي

  :زمان حضور. 24
قاضي دادگاه تكليفي ندارد تا زمان حضور شما منتظـر          . حضور سر وقت در دادگاه داراي اهميت زيادي است        

  .بماند

  :مختومه شدن پرونده. 25
ممكـن اسـت راه قـانوني       .  پرونده به هر دليل، موجب محروميت شما از دستيابي به حق نيـست             مختومه شدن 

  .با وكيل يا مشاور حقوقي مشاوره كنيد. ديگري براي احقاق حق شما وجود داشته باشد

  :تحمل حق. 26
خواهـد  حق را تحمل كنيد اگرچه به زيان شما باشد؛ چراكه خداوند در عوض تحمل حق، نعمتي به شما عطا            

  .كرد
  
  
  
 


