
تبيين ارزش ها در جامعه ی قضايي ايران 
در مقايسه با اصول بنگلور
مهدي رضا صادقي پرشكفتي1

چكيده
رفتار مطلوب قضات، الزمه ی يك دادرس��ي عادالنه است. در قوانين بسياري 
از كش��ورها، قواعد رفتاري قضات قاعده مند شده است. اما به اين موضوع آن چنان كه 
شايس��ته ی نظام حقوقي ما است، پرداخته نشده و قانون »نظارت بر رفتار قضات« هر 
چند ضمانت اجراي انتظامي برخي از رفتارها را بيان نموده اس��ت، اما تبيين كننده ی 
قواعد رفتاری قضات نيس��ت. از اين رو در س��کوت قانون مي بايست به موازين شرعي 
مراجع��ه نم��ود، اصول بنگل��ور در خصوص رفت��ار قضايي، نمونه ي ب��ارزی از ديدگاه 
كشورهاي متمدن در نظام هاي حقوقي رومي – ژرمني و كامن لو مي باشد كه برخي از 
ارزش هاي اعالمي در آن، در نظام حقوق داخلي قابل اس��تفاده مي باشد؛ چرا كه خالء 
قانوني در نظام حقوق داخلي، مس��ير را جهت تفسيرهاي شخصي هموار ساخته است 

كه اين امر خود آسيبي در مسير توسعه ی قضايي محسوب مي شود. 

واژگان كليدي: ارزش ها، قواعد رفتاري، قاضي، اعالميه ی بنگلور

1. دادرس علي البدل دادگاه عمومي اهواز
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درآمد
در فرايند توسعه ی پايدار به عنوان يك توسعه ی همه جانبه و در همه ی ابعاد 
كه تضمين و تس��هيل كننده ی حيات بش��ري در پرتو يك امنيت مطلوب است، يکي 
از مؤلفه هاي مهم و اساس��ي، قانون مند بودن جامعه بر اس��اس قانون گذاري حکيمانه 
اس��ت كه در واقع انعکاس��ي از بايدها و نبايدها بر اس��اس اصول حقوقي، ارزش ها و 
آرمان ها اس��ت. نظام هاي بزرگ حقوقي، همگي با اندك اختالفي در تفاسير، به اصول 
حقوقي اذعان دارند؛ ارزش ها را در قالب حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي 
و حمايت از محيط زيست در قالب قواعد حقوق بشري منعکس مي نمايند و در نهايت 
آرمان همگي عدالت خواهي اس��ت. در شناس��ايي و تبيين ارزش ه��ا، هر چند با اصل 
نسبيت گرايي مواجه هستيم، ولي در رابط��ه با اصناف خاص مانند دادرسان، به لحاظ 
آرمان عدالت خواهانه ی تمام نظام هاي حقوقي، مشاهده مي نماييم كه اكثريت قريب به 
اتفاق كشورهاي دنيا، قواعد رفتاري قضات را تبيين نموده اند. حتي در برخي كشورها 
نظير اياالت متحده آمريکا، ايالت هاي آن كش��ور نيز قواعد رفتاري خاص همان ايالت 
را پيش بيني نموده اند و در برخي كش��ورهاي اس��المي نظير پاكستان، مالزي و برخي 
كش��ورهاي اسالمي آفريقايي نيز چنين قواعد رفتاري در نظر گرفته شده است. قانون 
نظارت بر رفتار قضات، با بيان مجازات هاي انتظامي، تش��ريح و درجه بندي آن و آيين 
دادرس��ي حاكم، تعريف و تبيين شده اس��ت و بيان كننده ی قواعد رفتاري استاندارد 
نمي باش��د. در صورتي كه چهارچوب رفتار قضايي مش��خص نباش��د، به سليقه گرايي 
منتهي خواهد شد. اين اعمال سليقه باعث عدم رضايت از بيرون و از درون خواهد شد 

كه در واقع آسيبي در مسير توسعه ی قضايي محسوب مي گردد.
 در تمام سيس��تم هاي حقوقي، مس��أله ی قضاوت يکي از موضوعات اساس��ي 
محس��وب مي شود. بر همين اساس، كش��ورها خود را بي نياز از قواعد رفتاري ندانسته 
و يکي از مهم ترين اس��نادي كه در سطح بين المللي مقبوليتي عام يافته و مورد توجه 
كش��ورها واقع ش��ده اس��ت، اصول بنگلور در خصوص رفتار قضايي مي باش��د. در اين 
نوش��تار به بيان اين س��ند و مقايس��ه ی آن با مقررات موجود در نظام حقوقي ايران 

می پردازيم.
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1. ارزش ها و نظارت قضايي
واژه ی »ارزش« در زبان فارس��ي، اس��م مص��در ارزيدن و به معن��ي بها، ارز، 
ق�ي�م��ت و ارج اس��ت )م�عي���ن، 1387: 102( در زب�ان ان�گلي�س��ي م�عادل واژه  ی 
در  و   )Oxford Advanced Dictionary, 2010, p.1692( اس��ت   »Value«
اص�طالح جامعه شناس��ي، ارزش اجتماعي1 عبارت از چيزي اس�ت كه م�ورد پذي�رش 
هم��گان بوده و واقعيت ها و اموري را تش��کيل مي ده�د ك��ه مط�لوبيت دارند و مورد 
خواس��ت و آرزوي اكثريت افراد جامعه است. ارزش اجتماعي، يکي از مفاهيم اساسي 
جامعه شناس��ي است و جامعه شناس��ان نظريه هاي گوناگوني در مورد آن ارائه داده اند 

 .)www.roshd.ir(
ارزش اجتماعي به عنوان پديده ی برتر در اجتماع كه عالي نمودن آن ممکن، 
ولي انکار آن ناممکن است؛ در همه ی جوامع از قداست خاص برخوردار است و شايد 
يکي از مهم ترين معيارها در ارزيابي اين موضوع، اخالق واالي اجتماعي است. وجدان 
ت��وده ی مردم و اكثريت به عن��وان معيار الزم برای تش��خيص اصول اخالقي و حفظ 
واالي��ي و پيش��گامي آن در رهبري اجتماع، مورد پذيرش نمی باش��د؛ الگوي اخالقي، 
منش پارس��ايان و بازتابي اس��ت كه وج��دان آنان در برابر هم��ه ی اعتقادها، نيازها و 
سنت ها دارد )كاتوزيان، 1358: 560(. موقعيت اخالق نسبت به حقوق، مانند موقعيت 
خون در بدن است؛ هم چنان كه بدن از خون تغذيه مي كند، بي آن كه از ظاهر آدمي 

معلوم شود؛ نظام حقوقي نيز به همان شکل از اخالق تغذيه مي كند.
حقوق، عالوه بر اين كه تابع اخالق و عادات اجتماعي اس��ت؛ به س��وي رعايت 
اخالق برترين نيز تمايل دارد و به زيور وصف اسالمي آراسته است )كاتوزيان، 1379: 
56(. در شناسايي و تبيين ارزش هاي قضايي، مي بايست با عبور از اخالق اجتماعي، به 
سوي اخالق برترين گام نهيم. ارزش هاي حاكم در جامعه ی قضايي كه مبين رفتارهاي 
مطلوب در راس��تاي انجام وظيفه است؛ جلوه اي ارزشمند از ارزش هاي اجتماعي است 
كه مي بايس��ت با محك اخالق برترين س��نجيده ش��ود. به عب��ارت ديگر، ارزش هاي 
قضاي��ي، بيان گر رفتار مطلوب  دادرس در حين كار بر اس��اس قانون و ش��رع و رفتار 
مطلوب خارج از محيط كار بر اس��اس عرف خاص قضايي و متناس��ب با شأن به سبب 

1. Social Norms
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وظيفه اس��ت. اين ارزش ها از طرف ديگر، مبنايي جهت شناسايي رفتارهاي منطبق با 
شؤون و قاعده است كه برخي از آن ها در قوانين به صورت پراكنده منعکس شده و در 
واقع بيان گر لزوم عمل به آن، بر اساس قانون است و برخي ديگر نيز در قانون احصاء 
نش��ده و لزوم عمل به آن ها بر اساس عرف و رويه ی قضايي است. ارزش هاي دسته ی 

دوم با مالك »اخالِق برترين« مي بايست شناسايي و قاعده مند شود. 

2. تبيين ارزش ها در كشورهاي متمدن
جهت شناس��ايي كش��ورهاي متمدن، ناگزير به مراجعه ب��ه حقوق بين الملل 
مي باش��يم؛ از مهم ترين اس��ناد بين المللي كه در آن به ملل متمدن اشاره شده است، 
اس��اس نامه ی ديوان بين المللي دادگس��تري اس��ت كه در ماده ی 38 آن تحت عنوان 
»اصول كلي حقوقي مورد پذيرش ملل متمدن« تصريح ش��ده اس��ت. اين ماده صرفاً 
راهنماي ديوان و مبين قواعدي اس��ت كه ديوان بر اس��اس آن ها اختالفات ارجاعي را 
فيصله مي دهد. اصطالح »ملل متمدن« في نفس��ه مبهم است، فرض بر اين است كه 
چنين مفهومي بر نظام حقوقِي توسعه يافته بنا شده و از اين رو شامل كليه ی جوامع 

منهاي بدوي ترين آنان مي باشد )بلدسو، 1375: 42(.
بنا بر عقيده ی رايج، منظور از اصول كلي حقوق، اصولي آن چنان به هم بافته 
و پيوس��ته به تفکر حقوقي اس��ت كه عماًل در تمام نظام هاي بزرگ حقوقي دنيا يافت 
مي ش��ود و بنا به ضرورت در حقوق بين الملل مورد عمل قرار گيرد )ضيايي بيگدلي، 
1388: 180( در معرف��ي نظام هاي بزرگ حقوقي نيز از حقوق رومي و ژرمني، حقوق 
كامن لو، حقوق سوسياليس��ت، حقوق اس��الم و حقوق هند و چين نام برده شده است 
)عرفاني، 1386: 17(. هر يك از اين نظام هاي حقوقي نيز در برگيرنده ی كش��ورهاي 
متعددي تحت عنوان سيس��تم حقوقي هس��تند كه با اين وصف تمام زير مجموعه ی 
آن ها، كشورهاي متمدن بوده و بررسي نظام حقوقي آن ها كاري بس مشکل است، اما 
در برخي اسناد بين المللي مي توان تفکرات حقوقي آن ها را مورد مالحظه قرار داد. از 
جمله ی اين اس��ناد كه مبناي مطالعه تطبيقي در نوش��تار حاضر است، »اصول بنگلور 
در خصوص رفتار قضايي« مصوب س��ال 2002 ميالدي است، اين اصول نتيجه ی كار 
و مش��ورت هاي گروهي متشکل از قضات عالي  رتبه ی كش��ورهاي مختلف موسوم به 
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»گروه تقويت يکپارچگي« بوده اس��ت كه در س��ال 2000 مي��الدي در پي هفتمين 
كنگ��ره ی پيش گيري از جرم و رفتار با مجرمان س��ازمان ملل متحد، با هدف تنظيم 
مجموع��ه قواعدي يکنواخت براي تقوي��ت يکپارچگي قضايي تش��کيل گرديد. گروه 
مذكور به بررسي و تجزيه ی قواعد رفتار قضايي كشورهاي مختلف مبادرت نمود و در 
اجالس��ي كه در فوريه ی 2001 در ش��هر بنگلور هند تشکيل شد، پيش نويس اوليه ی 
قواع��د رفتار قضايي را تنظيم نمود، اما با توجه به اين كه اكثريت اعضاي گروه تنظيم 
كننده ی پيش نويس، از كشورهاي متعلق به نظام حقوقي كامن لو1 بودند، متن مذكور 
پس از اصالحاتي در نوامبر 2002 در اجالس قضات ارشد تعدادي از كشورهاي داراي 

نظام حقوقي نوشته2 به تصويب نهايي رسيد. 
هدف از اين اصول، آن گونه كه در مقدمه ذكر ش��ده است، تدوين معيارهاي 
رفتار اخالقي قضات است و به منظور راهنمايي قضات و ايجاد يك چهارچوب قضايي 
براي نظام بخش��ي رفتار قضايي تنظيم گرديده اس��ت. هم چنين ه��دف از اين اصول، 
كم��ك به اعضاي قواي مجريه، مقننه، وكال و به طور كلي عموم مردم اس��ت تا نظام 
قضاي��ي را بهتر درك و حمايت كنند. مطابق اين اصول، قضات بايد در برابر نهادهاي 
مرتبط��ي كه به منظور حفظ معيارهاي قضايي تش��کيل ش��ده و مس��تقل و بي طرف 
هستند، در قبال رفتار خود پاسخ گو باشند. اصول بنگلور در خصوص رفتار قضايی در 

اين قسمت مورد توجه قرار می گيرند.

1-2. استقالل3
استقالل قضايي، پيش شرط حاكميت قانون و تضمين اساسي براي رسيدگي 
عادالنه است. از اين رو هر قاضي بايد استقالل قضايي را از هر دو بعد شخصي و اصولي 

تحکيم كند و به منصه ی ظهور رساند:
1- قاضي بايد اعمال قضايي را به گونه اي مستقل و بر مبناي ارزيابي از حقايق 
و مطاب��ق با درك وجداني خ��ود از قانون اعمال نمايد و از تأثيرات، عوامل، فش��ارها، 
تهديدها يا مداخالت مس��تقيم يا غير مس��تقيم بيروني از هر منبع يا به هر دليلي كه 

1. Common Law
2. Civil Law
3. Independence
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هستند فارغ و رها باشد؛
2- قاض��ي باي��د در رابطه با جامعه به طور كل��ي و در رابطه با طرفين خاص 

درگير در منازعه اي كه بدان رسيدگي مي كند، استقالل داشته باشد؛
3- قاض��ي نه تنها بايد فارغ از ارتباط��ات ناروا و نيز تأثيرپذيري از بخش هاي 
اجرايي و قانون گذاري حکومت باش��د، بلکه بايد از ديد يك ناظر متعارف هم از آن ها 

آزاد و رها به نظر برسد؛
4- قاضي بايد در انجام وظايف قضايي، درباره ی تصميماتي كه موظف اس��ت 

مستقاًل اتخاذ كند، مستقل از همکاران قضايي1 باشد؛
5- قاضي بايد براي اجراي وظايف قضايي و حفظ و ارتقاي استقالل بنيادي و 

عملي نظام قضايي، اصول اطمينان بخشي را تشويق كند و بدان عمل نمايد؛
6- قاضي بايد به منظور تحکيم اعتماد عمومي به نظام قضايي كه براي حفظ 
اس��تقالل قضايي امري زيربنايي تلقي مي ش��ود، معيارهاي متعالي رفتار قضايي را به 

منصه ی ظهور برساند و ارتقاء بخشد؛

2-2. بي طرفي2
بي طرفي براي انجام صحيح وظايف دس��تگاه قضايي امري ضروري است. اين 

اصل نه تنها بر اصل تصميم، بلکه بر فرايند اخذ آن نيز اعمال مي شود:
1- قاض��ي بايد وظاي��ف قضايي خود را به دور از هرگون��ه تعصب، تبعيض يا 

پيش داوري اعمال نمايد؛
2- قاض��ي بايد با فعل خود در داخ��ل و خارج دادگاه، اعتماد عموم، صاحبان 
مشاغل حقوقي و ارباب دعاوي را به بي طرفي قاضي و نظام قضايي حفظ كند و ارتقاء 

بخشد؛
3- قاض��ي بايد در ح��د  متعارف به گونه اي رفتار كند كه م��واردي كه الزاماً 
منجر به عدم صالحيت قاضي براي اس��تماع يك دعوا يا تصميم گيري در خصوص آن 

مي شود، به حداقل برسد؛

1. Independence of the Iudiciary
2. Impartiality
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4- قاضي نبايد عالماً در خصوص دعوايي كه نزد وي در جريان اس��ت يا طرح 
خواهد ش��د، اظهاراتي نمايد كه به طور متعارف بر نتيجه ی دعوا تأثيرگذار تلقي شود 

يا عادالنه بودن جريان آن را مخدوش نمايد؛
5- قاضي بايد از رس��يدگي به دعوايي كه ام��کان تصميم گيري بي طرفانه در 
خص��وص آن را ندارد، يا از ديد هر ناظر متعارفي ق��ادر به تصميم گيري بي طرفانه در 
خصوص مورد نيس��ت، خودداري ورزد و اعالم عدم صالحيت كند. اين دعاوي عبارت 

از موارد زير است، ولي محدود به اين موارد نمي شود:
1-5. م��واردي كه قاضي درباره ی يک��ي از طرفين دعوا تعصب يا پيش داوري 
داش��ته، يا به موضوعاتي كه به عنوان دليل اقامه ش��ده و محل اختالف اس��ت، علم 

شخصي داشته باشد؛
2-5. م��واردي ك��ه قاضي قب��اًل به عنوان وكيل يا ش��اهد اصل��ي در موضوع 

متنازع فيه انجام وظيفه كرده باشد؛ 
3-5. قاضي يا يک��ي از اعضاي خانواده ی وي در نتيجه ی موضوع متنازع فيه 

منافع اقتصادي داشته باشد.
در مواردي كه محکمه ی ديگري براي رسيدگي به موضوع قابل تشکيل نباشد؛ 
يا آن كه به علت شرايط اضطراري عدم رسيدگي به موضوع منجر به بي عدالتي گردد، 

اعالم عدم صالحيت قاضي الزامي نيست.

3-2. يكپارچگي1
يکپارچگي براي انجام وظيفه ی شايس��ته و در خور دس��تگاه قضايي ضروري 

است:
1- رفتار قضايي بايد به گونه اي باش��د كه در نظر يك ناظر متعارف، عاري از 

انتقاد تلقي گردد.
2- رفت��ار و كردار قاض��ي بايد اعتماد م��ردم را به يکپارچگ��ي نظام قضايي 
مس��تحکم نمايد. هدف صرفاً اجراي عدالت نيس��ت، بلکه اين ام��ر بايد عادالنه نيز به 

نظر برسد.

1. Integrity
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4-2. رفتار صحيح1
رفتار صحيح و بروز دادن آن در كليه ی فعاليت هاي عملي يك قاضي ضروري 

است:
1- قاضي بايد از رفتار ناصحيح و بروز دادن آن در فعاليت هايش پرهيز كند؛

2- قاض��ي به عنوان ف��ردي كه همواره زير ذره بين افکار عمومي اس��ت، بايد 
محدوديت هاي ش��خصي را كه از ديدگاه يك ش��هروند معمولي، شاق و طاقت فرسا به 
نظر مي رس��د، آزادانه و با طيب خاطر پذيرا باش��د. به ويژه بايد به گونه اي رفتار نمايد 

كه مطابق با شؤون دستگاه قضايي باشد؛
3- قاضي بايد در ارتباطات شخصي خود با افرادي كه به طور مرتب در دادگاه 
وي به ايفاي وظايف قضايي مشغول هستند، از ايجاد وضعيت هايي كه به طور متعارف 

موجب ايجاد بدگماني يا بروز حالت تبعيض يا جانب داري مي شود، پرهيز نمايد؛
4-قاضي نبايد در تصميم گيري راجع به دعوايي كه يکي از اعضاي خانواده ی 

وي، در آن طرف دعواست يا به هر طريقي به آن دعوا مرتبط است، شركت نمايد؛
5- قاضي نبايد اجازه دهد كه صاحبان مشاغل قضايي براي پذيرايي از موكالن 

يا ساير افراد شاغل در حرف قضايي از اقامتگاه وي استفاده نمايند؛
6- قاضي همچون س��اير ش��هروندان، از حق آزادي بيان، عقيده و شركت در 
تشکل ها و گردهمايي ها برخوردار است، ولي نبايد با اعمال اين حق، به گونه اي رفتار 

كند كه شؤون دستگاه قضايي و بي طرفي و استقالل نظام قضايي مخدوش گردد؛ 
7- قاضي بايد از منافع مالي ش��خصي و اعتباري خود اطالع داش��ته باش��د و 
ب��ه طور متعارف تالش كند كه اين اطالعات را درباره ی اعضاي خانواده ی خود نيز به 

دست آورد؛
8- قاضي نبايد به خانواده، اجتماع يا س��اير وابس��تگان خود اجازه دهد كه به 

طور ناروا بر رفتار قضايي وي و قضاوتش به عنوان قاضي تأثير بگذارند؛
9- قاضي نبايد از اعتبار دس��تگاه قضايي براي تحصيل منافع ش��خصي براي 
خود، يکي از اعضاي خانواده ی خود يا همس��ر يا هر ش��خص ديگري بهره بگيرد و نيز 
نباي��د اي��ن تصور را ايجاد كند يا به ديگران اجازه ی اين تصور را بدهد كه كس��ي نزد 

1. Propriety
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وي چنان جايگاهي دارد كه قادر اس��ت در اجراي وظايف قضايي به طور ناروا بر وي 
تأثير گذارد؛

10- اطالعات شغلي كه قاضي در نتيجه ی سمت قضايي خود تحصيل مي كند، 
نبايد در موارد غير مرتبط به وظايف قضايي مورد استفاده قرار گيرد يا فاش شود؛

11- در عرصه ی اجراي صحيح وظايف قضايي، هر قاضي مي تواند:
1-11. بنويس��د، س��خنراني نمايد، آموزش ده��د و در فعاليت هاي مرتبط با 

قانون، نظام قضايي، اجراي عدالت يا ساير موضوعات مرتبط شركت نمايد؛
2-11. در يك جلس��ه ی عمومي مربوط به يك ارگان رسمي كه به موضوعات 
قانون، نظام قضايي، اجراي عدالت يا مسائل مرتبط با آن اختصاص دارد، حاضر شود؛

3-11. به عنوان عضوي از يك ارگان رس��مي يا كميس��يون حکومتي، كميته 
ي��ا نهاد مش��ورتي خدمت كند؛ البته اگر اين عضويت با مس��أله ی ب��ي طرفي و عدم 

جهت گيري سياسي قاضي مغايرتي نداشته باشد؛
4-11. در فعاليت هايي كه منجر به كسر شأن دستگاه قضايي نشود، يا تداخلي 

با اجراي وظايف قضايي نداشته باشد، شركت نمايد؛ 
12- قاضي مادام كه در استخدام دستگاه قضايي است، نبايد وكالت كند؛

13- قاضي مي تواند انجمن هايي براي قضات تش��کيل دهد يا به آن ها ملحق 
شود يا در سازمان هاي ديگري كه پرچم دار منافع قضات هستند، شركت نمايد؛

14- قاض��ي و اعضاي خان��واده اش نبايد درباره ی اموري كه در مس��ير ايفاي 
وظايف قضايي خود انجام داده يا بايد انجام دهد يا بايد از انجام آن خودداري كند، هر 

نوع هديه، وام يا امتيازي تقاضاي كند يا آن را بپذيرد؛
15- قاضي نبايد عالماً به كارمندان دادگاه يا كساني كه تحت نفوذ، سرپرستي 
يا اختيار وي قرار دارند، اجازه دهد كه درباره ي اموري كه در مس��ير ايفاي وظايف يا 
اعمال قضايي خود انجام داده اند يا بايد انجام دهند يا از انجام آن خودداري كنند، هر 

نوع هديه، وصيت وام يا امتيازي تقاضا كنند يا آن را بپذيرند؛
16- قاض��ي مي تواند با رعايت قانون و هرگونه موازين قانوني ناظر بر افش��اي 
اطالعات، هداياي يادگاري، پاداش يا س��ودي را متناس��ب با وضعيتي كه ايجاد ش��ده 
دريافت نمايد، مش��روط بر آن كه اين هديه، وصيت، پاداش يا س��ود، به طورمتعارف 
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چنين تلقي نشود كه هدف از آن تحت تأثير قراردادن قاضي در انجام وظايف قضايي 
است يا موجب ايجاد يك نوع جانب داري در قاضي گردد.

5-2. برابري1
رفتار برابر و يکس��ان با تمام افراد در دادگاه ها، ش��رط ضروري براي عملکرد 

صحيح دستگاه قضايي است:
1- قاض��ي باي��د از تنوع موجود و تفاوت هاي ناش��ي از معيارهايي مانند نژاد، 
رنگ، جنسيت، مذهب، مليت، طبقه ی اجتماعي، ناتواني، سن، وضعيت تأهل، تمايالت 
جنسي، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و ساير زمينه هاي مشابه )غير مرتبط( آگاه باشد 

و آن را درك كند. اين موارد حصري نيستند؛
2- قاض��ي نباي��د با قول يا فعل خود در مواردي ك��ه به ايفاي وظايف قضايي 
مي پردازد بر مبن��اي زمينه هاي غير مرتبط، جانب داري يا تعصبي را در خصوص يك 

شخص يا گروه بروز دهد؛
3- قاضي بايد با توجهي شايس��ته و درخور، وظاي��ف قضايي خود را در قبال 
همه ی افراد، نظير طرفين دعوا، شهود، وكال، كارمندان دادگاه و همکاران قضايي، بي 

آن كه تفاوت غير موجهي هر چند ناچيز ميان آن ها قائل باشد، به انجام رساند؛
4- قاض��ي نباي��د عالماً به كارمندان دادگاه يا س��اير كس��اني كه تحت نفوذ، 
سرپرس��تي يا نظارت او هستند اجازه دهد كه بي جهت ميان افراد مرتبط با موضوعي 

كه در دادگاه در حال رسيدگي است، فرق قائل شوند؛
5-قاض��ي بايد وكال را ملزم كند كه در جريان رس��يدگي در دادگاه، با گفتار 
و كردار خ��ود هيچ گونه جانب داري و تعصب بي دليلي بروز ندهند؛ مگر آن كه اين امر 

قانوناً به موضوع مورد رسيدگي مرتبط باشد و يا بخشي از دفاع قانوني تلقي شود.

6-2. قابليت و پشتكار2
قابليت و پشتکار براي عملکرد صحيح دستگاه قضايي الزم است.

1. Equality
2. Competence and Diligence 
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1- وظاي��ف قض�ايي قاضي باي�د بر س��اير فع�اليت هاي وي اولوي�ت داش���ته 
باشد؛

2- قاضي بايد تمام فعاليت هاي حرفه اي خود را به وظايف قضايي كه به عهده 
دارد، اختص��اص ده��د. اين امر نه تنها اجراي كليه ی اعمال قضايي و مس��ؤوليت هاي 
درون دادگاه و صدور راي را شامل مي شود، بلکه وظايف ديگري كه به دستگاه قضايي 

يا اداره ی دادگاه مرتبط است را نيز در بر مي گيرد؛
3- قاض��ي بايد در جهت ح�فظ و افزاي���ش دانش، مه�ارت ها و كي�فيت هاي 
ش��خ�صي كه ب�راي اجراي متناس��ب و درخور وظايف قضايي ضروري اس���ت، گ�ام 
بردارد و براي رس���يدن به اين ه�دف از فرص�ت هاي آموزش��ي و ساير تسه�يالتي كه 
مم�کن اس��ت تحت نظارت دس��ت�گاه ق�ضايي براي قضات فراهم ش���ده است، به�ره 

گيرد؛
4- ي��ك قاضي بايد در زمينه هاي مرتبط با كار خود از پيش��رفت هاي حقوق 
بين الملل مشتمل بر معاهدات بين المللي و ساير ابزارهايي كه در زمينه ی حقوق بشر 

وضع هنجار مي نمايند، آگاه باشد؛
5- قاضي بايد كليه ی وظ�ايف قض�ايي خود را شامل تص�ميماتي كه با تأخ�ير 
اتخاذ مي ش��وند )منظ��ور نوعي تعليق در ص��دور حکم در موارد مقت�ضي اس��ت( به 

گون�ه اي كارآمد، عادالنه و به طور متعارف سريع به انجام رساند؛ 
6- قاضي بايد در تمام رس��يدگي هاي خود، نظم و آرامش خود را حفظ كند 
و در رابطه با طرفين دعوا، هيأت منصفه، ش��هود، وكال و س��اير كساني كه به مناسبت 
حرفه ی خود با آن ها برخورد دارد، صبور، موقر و مؤدب باشد. قاضي بايد همين رفتار 
را با نمايندگان حقوقي، كارمندان دادگاه و كليه كس��اني كه تحت نفوذ، سرپرستي يا 

نظارت او هستند، داشته باشد؛
7- قاض��ي نبايد درگير رفتارهايي ش��ود كه مغاير با اجراي مس��تمر وظايف 

قضايي است.
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3. ارزش ه�اي حاكم در جمهوري اس�المي ايران در مقايس�ه با اصول 
بنگلور 

 ارزش هاي ش��ناخته ش��ده در نظام حقوقي ايران تا حد زيادی مش��ابه اصول 
بنگلور می باشند:

1-3. استقالل
موقعيت قوه ی قضاييه، آن چنان اس��تقاللي را مي طلبد كه با اس��تقالل عمل 
ساير دستگاه هاي عمومي تفاوت كلي و اصولي دارد. گزافه نيست اگر بگوييم كه يکي 
از اركان اس��تقالل ملت، اس��تقالل قضايي مي باشد اس��تقالل قوه ی قضاييه از دو بعد 
تشکيالتي و رفتاري قابل بررسي است )هاشمي ، 1387: 369( به استقالل تشکيالتي 
در اصول پنجاه و هفت و يکصد و پنجاه شش قانون اساسي تصريح شده است كه اين 
خود ناشي از اصل تفکيك قوا بوده و بنا بر مورد مي تواند در استقالل رفتاري كه مورد 
نظر مي باش��د تأثيرگذار باشد. از نظر رفتاري، استقالل قاضي وقتي ميسر است كه در 
مقام دادرس��ي و صدور حکم صرفاً بر اس��اس موازين قانوني و تحليل منطقي خود، به 
دور از هرگونه نفوذ يا فشار بيروني مبادرت به صدور حکم نمايد. در اين ارتباط احکام 

دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني باشد )همان: 371(.
اس��تقالل قاضي در قلم و تصميم او متبلور مي ش��ود. استقالل قوه ی قضاييه 
ضامن حفظ حقوق و آزادي هاي مشروع، گسترش عدل و حمايت از حقوق عامه است. 
با توجه به اصول 156 و 157 قانون اساسي، استقالل قاضي مطلق است، اما استقالل 
دستگاه قضايي نسبي است. معناي نسبي بودن استقالل دستگاه قضايي، آن است كه 
در تعامالت و روابط با ديگر دستگاه ها، در چهارچوب قانون عمل كند. دستگاه قضايي 
بايد با س��اير دستگاه ها همکاري كند و ارتباط داشته باشد و محدوده ی اين همکاري 
را قانون تعيين مي كند )جعفري دولت آبادي، www.asriran.ir(. اما استقالل مطلق 
قاضي ايجاب مي نمايد كه ارتباطي با س��اير دس��تگاه ها نداش��ته باشد و متأثر از آن ها 
نباشد. بنابراين شايسته است مجموعه ی مديريتي دستگاه قضايي، توجه داشته باشند 
كه نسبي بودن استقالل دستگاه قضايي، آسيبي به استقالل مطلق قضات وارد نياورد. 
منبع اس��تقالل قاضي در نظام قضايي ما متأثر از شرع و در خصوص استقالل دستگاه 



شماره های 13و14
تعالي حقوق/ 

مهدی رضا صادقی پرشکفتی
25

قضايي، متأثر از اصل تفکيك قوا است. 
ممکن اس��ت تصور شود مس��تقل بودن، حق قاضي يا امتيازي است كه قانون 
براي او قائل ش��ده تا بتواند بدون هرگونه مس��ؤوليت، از اختيارات وس��يعي كه قانون 
به او داده اس��تفاده كند؛ بدون اين كه پاس��خ گو باشد، اما با كمي تأمل معلوم می شود 
كه اس��تقالل دادرس، اوالً، تکليف اوست و دادرس مکلف است از تأثير دادن هر گونه 
عامل غير مرتبط در تشخيص قضايي خود اجتناب كند؛ ثانياً، هدف از استقالل قاضي، 
ايجاد مصونيت به نفع او نيست، بلکه مقصود از آن تأمين دادرسي بي طرفانه و تساوي 
مردم در اجراي قانون نسبت به آن ها و باالخره ايجاد اعتماد نسبت به دستگاه قضايي 
اس��ت؛ ثالثاً، عالوه بر تأمين و تضمين آن، چون اس��تقالل وظيفه ی قاضي است، براي 

آن ضمانت اجراي مؤثري وجود دارد )محبي، 1379: 15(.
استقالل دستگاه قضايي در قانون و استقالل قاضي در قانون و شرع پيش بيني 
ش��ده و موافق با ارزش اس��تقالل قضايي منعکس شده در اصول بنگلور مي باشد. ولي 
اين موضوع عاري از انتقاد نيست. برخي موضوعات نظير فقدان استقالل مالي دستگاه 
قضاي��ي، نحوه ی تصوي��ب لوايح قضايي، اس��تفاده از نيروي قوه مجري��ه تحت عنوان 
ضابطان قضايي اعم از عام و خاص و اس��تفاده از امکانات رفاهي ديگر نهادها، هر چند 
ممکن است به لحاظ استقالل نسبي دستگاه قضايي قابل توجيه باشد، ولي زيبنده ی 
دس��تگاه قضايي نيست. در خصوص اس��تقالل رفتار قاضي نيز موارد ذيل قابل توجه 

است:
1- تعامل مديران قضايي با ساير نهادهاي غير قضايي نبايد آسيبي ولو بالقوه 

براي استقالل رفتاري قضات در پي داشته باشد؛
2- بنا به رويه ی مرس��وم، پيش��نهاد ترفيعات و س��مت هاي قضايي توس��ط 
مديريت هاي اس��تاني مطرح مي ش��ود؛ در حالي كه اگر جايگاه قضايي ترس��يم گردد 
و ش��رايط انتخاب و گزينش آن اعالم ش��ود، رقابت هاي همگان امکان پذير و استقالل 
رفتاري قضات تأمين مي گردد و به جاي ارتباط بين مقام مافوق و مادون، ارتباط بين 

قاضي و دستگاه قضايي به عنوان يك شخصيت حقوقي برقرار مي شود؛
3- منظور از استقالل، اعم از مادي و روحي است. قاضي بايد از نظر مادي بي 
نياز و غير وابسته و از نظر روحي مستقل و آزاد باشد )آخوندي، 1384: 314(. هرگونه 
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اقدامي كه قضات را جهت احقاق حقوق قانوني خود متوس��ل به س��اير نهادهای غير 
قضايي و مديريت آن ها به واس��طه ی ارتباط آن ها با مديران قضايي نمايد، خدش��ه اي 
به اس��تقالل روحي آن ها محسوب مي گردد. عدم اجراي جدي برخي قوانين، زمينه ی 

اجراي اين موضوع را فراهم آورده است؛
4- برخي از حقوق دانان براي تأمين استقالل قضايي، تشکيل جامعه ی قضات 
را پيشنهاد نموده اند؛ جامعه اي كه با شركت كليه ی قضات و با راي مخفي و مستقيم 
آنان تش��کيل ش��ود و حفظ منافع صنفي و دس��ته جمعي قضات و استقالل مادي و 
معنوي آنان را تأمين نمايد و براي صيانت از ارزش هاي قضايي بکوشد )همان: 321(؛

5- برخي از ضمانت اجراه��اي كيفري مانند جرم موضوع ماده ی 577 قانون 
مجازات اس��المي موضوع دخالت مس��تخدمان و مأموران دولتي اعم از اس��تانداران، 
فرمانداران و بخشداران يا معاونان آن ها و مأموران انتظامي در اموري كه در صالحيت 

مراجع قضايي است را بايد تقويت و عملياتي نمود. 

2-3. بي طرفي
همان گونه كه در اصول بنگلور گفته ش��د، اي��ن اصل نه تنها بر اصل تصميم، 
بلکه بر فرايند اخذ آن نيز اعمال مي شود. در نظام حقوقي ايران، اين ارزش مانند ساير 
موارد، از دو بعد فقهي و قانوني قابل بررسي است. اصل بي طرفي، در اصطالح حقوقي 
به اين معناس��ت كه قاضي در طول رسيدگي بايد در رفتار خود با طرف هاي دعوا، بي 
طرفي  ظاهري را رعايت نموده و از رفتارهاي ش��بهه انگيز و از اقدامات خالف حق كه 
موجب تقويت و ضعف يك طرف يا تضعيف موقعيت طرف ديگر شود، خودداري نمايد 

.)www.pajoohe.com ،منجزي(
اسالم بي طرفي را در سه مرحله الزم الرعايه دانسته است؛

1- يکس��ان انديشي: قاضي از نظر اراده و ميل قلبي نبايد عالقه ی قلبي خود 
را متوجه يك طرف نموده و در انديش��ه ی پيروزي يکي از متخاصمين باش��د. در اين 
خصوص گفته شده است: اگر در هنگام قضاوت، حق به جانب اقوام خاصي باشد، داور 
نبايد از خدا بخواهد كه حق در كفه ی او باشد و خصم او محکوم گردد و حتي در اين 

مرحله نبايد تفاوت قائل شود )كليني، 1365: 410(.
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2- يکس��ان نگري در دادگري: قاضي بايد نس��بت به مسائل مختلفي كه با آن 
روبه رو مي ش��ود، اشخاص مختلفي كه در مس��أله ذي نفع هستند، حالت يکسان نگري 
داشته باشد و تحت تأثير موقعيت و مقام و شخصيت يکي از دو طرف نگيرد و يا حتي 
در مس��ائلي كه دو طرفي نيست، براي او تفاوت نکند كه مراجعه كننده داراي مقام و 
منصب اس��ت يا يك فرد ساده ی جامعه می باشد. قاضي بايد تمرين كند تا اين حالت 
در او ايجاد ش��ود و خود را به نقطه اي برس��اند كه عوامل بيروني و جانبي در قضاوتش 
تأثيري نداشته باش��د )رزاقي، 1388: 92(. نمونه ی عيني اين موضوع، قضاوت شريح 

قاضي بين امام علي عليه السالم و شخص نصراني است. 
3- مس��اوات در اجراي احکام: يکي از مسائل بسيار حساس كه آينه ی ارزشي 
دستگاه قضايي و محل تجلي زحمات قضات و آخرين نقطه ی اميد اصحاب دعواست، 
مرحله ی اجراي حکم است. عبارت »خروج از بي طرفي« مندرج در بند 4 ماده ی 17 
قانون نظارت بر رفتار قضات، ش��امل فرايند دادرس��ي، صدور حکم و اجرا است. عمده 
حماي��ت قانوني جهت رعايت اين اصل، پيش بيني م��وارد رد دادرس در قوانين آيين 
دادرسي است.1 در كنار اين موضوع، برخي عوامل ديگر نيز مي توانند به عنوان تضمين 
كننده ی بي طرفي مطرح باش��ند. از جمله علني بودن رس��يدگي كه موجب مي ش��ود 
قاضي در حفظ بي طرفي و انجام دادرس��ي عادالنه كوش��ش بيش تري نمايد؛ س��لب 
صالحيت در موارد خاص؛ مانند موردی كه ش��خصيت برخي متهمان موجب مي شود 
دادرس حوزه ی قضايي محل ارتکاب جرم، براي رس��يدگي صالحيت نداشته باشد؛ دو 
درجه اي بودن رس��يدگي و مستند و مستدل بودن رأي كه موجب مي شود دادرس از 

دخالت دادن احساسات يا ارزش هاي مورد نظر خود خودداری نمايد.
رعايت اصول و تش��ريفات دادرس��ي، تضمين كننده ی بي طرفي اس��ت و در 
مقايسه ی با اصول بنگلور بايد گفت در نظام حقوقي ايران، بي طرفي فراتر از مرحله ی 
فرايند رس��يدگي شامل مرحله ی انديشه نيز مي باشد، اما برخالف اصول بنگلور، موارد 
امتناع دادرس از رس��يدگي به طور حصري بيان ش��ده اس��ت؛ در حالي كه در اصول 
بنگلور، موارد امتناع به صورت تمثيلي بيان ش��ده اس��ت و مالك ارائه شده نيز همان 

1. ماده ی 46 قانون آيين دادرس��ي دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفري و ماده ی 91 قانون آيين دادرسي 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدني.



14
1و

ی 3
ها

ره 
شما

ق/ 
قو

 ح
لي

عا
ت

تبیین ارزش ها در جامعه ی قضایی ایران ...
28

ط��ور كه گفته ش��د، ع��دم امکان تصميم گيري ب��ي طرفانه اس��ت. از جمله تعصب و 
پي��ش داوري در خصوص يکي از طرفين دع��وا؛ در حالي كه آن چه در امتناع دادرس 
از رس��يدگي بايد مورد توجه قانون گذار باشد قابليت تأثيرپذيري و خروج احتمالي از 
بي طرفي است. كما اينکه در روابط دوستانه و روابط ناشي از تعلقات قومي و قبيله اي 
اين مس��أله مؤثر اس��ت، ولي مورد توجه قانون گذار واقع نشده است. بنابراين شايسته 
اس��ت در اين خصوص و در راس��تاي حفظ بي طرفي با ارائه ی مالك مطرح ش��ده در 
اصول بنگلور، يعني عدم امکان تصميم گيري بي طرفانه و تمثيلي قلمداد نمودن موارد 
مطرح ش��ده در قانون، نس��بت به اصالح قانون و رفع نقيصه ی موجود اقدام نمود. در 
كنار اين موضوع، برخي موارد ديگر مي تواند بي طرفي دادرس را در مرحله ی رسيدگي 

و نه اتخاذ تصميم مختل نمايد؛ از جمله:
1- متروك شدن برخي مقررات قانوني از جمله عدم توجه به رعايت قيد قرعه 
در انتخاب كارش��ناس موضوع ماده ی 258 قانون آيين دادرسي دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدني، مراجعه ی كارشناس��ان، به ويژه كارشناس��ان جوان به ش��عب و 
اعالم آمادگي جهت انجام كارشناس��ی، گواه اين مطلب اس��ت. مثال ديگر عدم توجه 

جدي به رسيدگي خارج از نوبت در خصوص برخي موضوعات خاص است؛ 
2- دوگانگي رفتاري: در فرايند دادرس��ي اع��م از كيفري و حقوقي، مراجعان 
و مرتبط��ان در اكثر موارد جه��ت اطالع از روند رس��يدگي و تصميم گيري مراجعات 
حضوري به ش��عب دارند و از طرفي محکمه نيز مکلف است نسبت به ابالغ موضوعات 
و تصميم��ات، بنا به مورد به صورت مکتوب اق��دام نمايد. اين دوگانگي رفتاري باعث 

افزايش حجم كار و عامل خروج از بي طرفي است؛
3- مراجعات خارج از وقت دادرس��ي: اين مراجع��ات كه معموالً بدون حضور 
طرفين و از ناحيه ی يکي از اطراف دعوا وحتي مرتبطان دادگستري نظير وكال صورت 
می گيرد و در برگيرنده ی بحث هاي ش��فاهي و خارج از روند رسيدگي است؛ در برخي 
از موارد تا جايي پيش مي رود كه دادرس در نقش يك مشاور حقوقي ظاهر مي شود؛ 
4- توصيه هاي شفاهي كه منشاء آن در اكثر موارد، رفتار درون سازماني است: 
بنابراين شايسته است در كنار توجه به بي طرفي قاضي و در راستاي حفظ و تضمين، 

رفتار مراجعان و به ويژه مرتبطان نيز قاعده مند شود تا حريم ها محفوظ بماند.
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3-3. برابري
قانون گ��ذار بدون احس��اس نياز به بيان و تش��ريح اين موض��وع، به طور غير 
مس��تقيم و ناكافي، چهارچوبي ناقص از آن را ترسيم نموده است. اعتقاد به اين ارزش 

و عملياتي نمودن آن، سنگ بناي يك تصميم گيري عادالنه است. 
موضوع برابري در شرع به نحو مطلوبي ترسيم شده است، اما در نظام حقوقي 

ما و در ارتباط با اعالميه ی بنگلور، موارد ذيل قابل بيان است:
1- در اعالميه ی بنگلور، رفتار برابر و يکس��ان، ش��رط ضروري براي عملکرد 
صحيح دس��تگاه قضايي اس��ت، ولي در نظام حقوقي ايران، رفتار برابر و يکسان، شرط 

ضروري براي عملکرد صحيح قاضي است؛
2- بر اساس مورد اول در اعالميه ی بنگلور، رعايت ارزش برابري به كارمندان 
و افراد تحت سرپرس��تي قاضي نيز تعميم يافته اس��ت؛ در حالي كه در نظام حقوقي 

ايران، اين موضوع صرفاً ناظر به عملکرد قاضي در قالب تشريفات دادرسي است؛
3- يکي از مقدمات الزم جهت رعايت برابري، تعيين وقت رس��يدگي اس��ت 
كه عماًل و بر اس��اس رويه در اختيار منشي محاكم است و مالك تعيين وقت و تعداد 
پرونده، صرفاً اعمال س��ليقه اس��ت؛ به نحوي كه اين موضوع در شعب مختلف به نحو 
متفاوت اعمال مي گردد و در اين راستا كارمند محکمه با مانع قانوني مواجه نيست؛ در 
حالي كه شايسته است همان گونه كه دادرس در مواردي ممتنع از رسيدگي محسوب 

می شود، كارمند هم ممتنع از كار دفتري قلمداد گردد؛
4- در اعالميه ی بنگلور قاضي نبايد عالماً به كساني كه تحت نفوذ، سرپرستي 
يا نظارت او هس��تند، اج��ازه دهد كه بي جهت ميان افراد مرتب��ط با موضوعي كه در 
دادگاه در حال رس��يدگي است، فرق قائل شوند. يکي از مصاديق اين موضوع در نظام 
حقوقي ما، نظارت دادستان بر ضابطان در فرايند دادرسي كيفري است. بر اساس ماده 
واحده ی قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، ضابطان مکلف 
هس��تند از اعمال ساليق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت 
و يا بازداش��ت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب نمايد، ولي در خصوص تمام رفتار 
آن ها ضمانت اجرايي كيفري پيش بيني نش��ده است؛ به عالوه قيد »ساليق شخصي« 
عبارتي كلي و نيازمند توضيح اس��ت. ضابط قضايي بدون هيچ گونه محدوديت قانوني، 
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اج��ازه ی انجام تحقيقات و س��اير موارد مصرح قانوني را نس��بت ب��ه تمام افراد دارد و 
چه بس��ا عدم رعايت بي طرف��ي از ناحيه ی ضابط، اقدامات قاضي را متأثر س��ازد؛ گو 
اين كه رسيدگي قضايي و دادرسي كيفري، مستقل از مرحله ی تحقيقات است، ولي با 

مقدمات ناصواب، نمی توان انتظار رفتار و تصميم گيري عادالنه را داشت.

4-3. رفتار صحيح
در اعالميه ی بنگلور گفته شده است رفتار صحيح قاضی در كليه ی فعاليت هاي 
عملي وی ضروري اس��ت. در اين اعالميه، رفتار صحيح تعريف نش��ده اس��ت، ولي به 
برخ��ي معيارها از جمله پذيرش محدويت هاي ش��خصي كه از ديدگاه يك ش��هروند 
معمولي شاق و طاقت فرسا به نظر مي رسد و برخي مصاديق از جمله عدم اجازه جهت 
استفاده از اقامتگاه، عدم شركت در فعاليت هايي كه منجر به كسر شأن دستگاه قضايي 

مي شود و ساير موارد اشاره شده است. 
در نظام حقوقي ايران، رفتار صحيح تا حدود زيادي مترادف و منطبق با رفتار 
مطابق با ش��أن قضايي دانس��ته مي ش��ود. تبصره ی ماده ی 17  قانون نظارت بر رفتار 
قضات، در تعريف رفتار خالف ش��أن قضايي گفته اس��ت: »رفتار خالف ش��أن قضايي 
عبارت اس��ت از انجام هر گونه عملي كه در قانون جرم عمدي ش��ناخته مي شود و يا 
خالف عرف مسلم قضات است؛ به نحوي كه قضات آن را مذموم بدانند«. عدم تصريح 
ب��ه ارتکاب جرم عمدي در اين تبصره، باع��ث خروج موضوع از تعريف نمي گردد؛ چرا 
كه امري بديهي است. درخصوص رفتارهاي غير مجرمانه نيز مالك تشخيص، مذموم 
تلقي نمودن آن از ناحيه ی قضات با يك مالك نوعي اس��ت. در بند شش��م از ماده ی 
15 هم��ان قان��ون، يکي از موارد تخلف، رفتار خ��ارج از نزاكت حين انجام وظيفه و يا 
به مناس��ب آن بيان ش��ده اس��ت؛ در حالي كه رفتار خارج از نزاكت تعريف نش��ده و 
مي تواند از مصاديق همان رفتار خالف شأن غير مجرمانه قلمداد شود. بنابراين در نظر 
گرفت��ن مجازات انتظامي درجه ی چهار تا هفت ب��راي رفتار خارج از نزاكت و در نظر 
گرفتن مجازات انتظامي درجه ی هشت تا سيزده براي اعمال خالف شؤون از نوع غير 
مجرمانه، قابل توجيه نيست؛ زيرا هر دو مورد به عدم رفتار صحيح بر مي گردد. منبع 
اصيل رفتار صحيح، همان اخالق و موازين ش��رعي است. با توجه به عدم تعريف رفتار 
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در قانون نظارت بر رفتار قضات و مش��خص نمودن جلوه اي بارز از آن، مي بايست اين 
قانون را در كنار قانون احترام به آزادي هاي مش��روع و حفظ حقوق شهروندي مطالعه 
و تفسير نمود. به موجب بند چهارم ماده واحده ی قانون احترام به آزادي هاي مشروع 
و حفظ حقوق ش��هروندي » با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرايم 
و مطلعان از وقايع، و كاًل در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، الزم است اخالق 
و موازين اس��المي كاماًل مراعات گردد«. بر اس��اس اين قانون، مالك تش��خيص رفتار 
صحيح و منطبق با شأن، اخالق و موازين اسالمي است. در اين راستا قاضي بايد داراي 
برخورد نيکو با مردم باش��د؛ خود را مبراي از همه عيوب عالم نداند و كس��ي را كه به 
عنوان متهم به ارتکاب جرمي نزد او آورده اند، كافر مطلق نشمارد؛ مردم را تحقير نکند 
و ابهت خود را به كس��ي تحميل ننمايد؛ بگذارد تا ابهت و جاذبه ی معنوي و برخورد 

نيکوي او زمينه ی حکومت وي را در دل ها فراهم آورد )رزاقي، 1388: 65(.
در دعائم االسالم آمده است: قاضي بايد علم و دانش خود را به وقاري شايسته 
آراسته نمايد، از سرزنش ديگران بپرهيزد؛ زيرا باعث سبکي خواهد شد و شخصيت او 
پايمال مي ش��ود و نبايد با س��فيهان و جاهالن جدال و بحث كند و در عين حال نبايد 
با افراد ش��وخي كند؛ زيرا شخصيت او به خطر مي افتد و متخاصمان جري مي شوند و 

سخن قاضي را قبول نمي كنند )قاضي نعمان مغربي، 1383: 534(.

5-3. يكپارچگی
اين ارزش در تع�اليم ش��رعی به اس��ت�کمال ترجمه ش���ده اس�ت )س�اكت، 
www.hoghoghdanan.com( از آنجا كه نفس دائم در طلب كمال بوده و پيوسته 
در تغيير اس��ت، تا به كماالت برس��د؛ حركت او را اس��تکمالی نام نهاده اند. مهم ترين 
كاركرد ش��رع در اس��تکمال نفس اين اس��ت كه آموزه ها و دس��تورات و آداب خاص 
عب��ادی، همه در جهت برتری دادن نفس ناطقه و قوه ی عاقله بر س��اير ابعاد اس��ت؛ 
به گونه ای كه س��اير مراتب نفس با قوای شان در خدمت عالی ترين مرتبه قرار بگيرند 
)عباسی: www.idi.ir( همان گونه كه در اعالميه بنگلور گفته شده، رفتار قاضی بايد 
به گونه ای باشد كه در نظر يك ناظر متعارف، عاری از انتقاد تلقی شود و رفتار و كردار 
قاضی بايد اعتماد مردم را به يکپارچگی نظام قضايی مستحکم نمايد. در نظام قضايی 
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ايران، اين ارزش ما به رفتار مطابق شأن نزديك است، ولی فراتر از يك رفتار متعارف 
اس��ت. استکمال بدين معنی است كه قاضی بايد اسوه و الگوی كماالت باشد كه خود 
كمال جويی نيز از مس��تلزمات آن اس��ت )ساكت، پيشين(. رس��الت بعدی اين ارزش، 
مس��تحکم نمودن اعتماد مردم به يکپارچگی نظام قضايی است. از آنجا كه اين ارزش 
در پی كمال فردی و تشکيالتي است، شايسته است دستگاه قضايی برنامه ای منسجم، 
هدفمند، دراز مدت و س��ازنده در اين رابطه ارائه و حمايت نمايد تا از فردی گرايی نيز 

پيش گيری و يکپارچگی تشکيالت قضايی را مستحکم نمايد. 

6-3. قابليت و پشتكار 
از نظر اعالميه ی بنگلور، قابليت و پشتکار برای عملکرد صحيح دستگاه قضايی 
الزم اس��ت. بر همين اساس، وظايف قضايی قاضی می بايست بر ساير فعاليت های وی 
اولويت داش��ته باش��د و اين امر، نه تنها اجرای كليه ی اعمال قضايی و مسؤوليت های 
درون دادگاه را ش��امل می ش��ود، بلکه وظايف ديگری كه به دستگاه قضايی يا اداره ی 
 دادگاه مرتبط است را نيز در بر می گيرد و قاضی بايد در جهت حفظ و افزايش دانش 
و مهارت ها و كيفيت های ش��خصی كه برای اجرای متناس��ب و درخور وظايف قضايی 
ضروری اس��ت گام بردارد، از فرصت های آموزشی بهره گيرد و از پيشرفت های حقوق 

بين الملل آگاه باشد.
در نظام حقوقی ايران مس��تقيماً به اين ارزش پرداخته نشده است، اما به طور 
غير مستقيم مواردی قابل ذكر است. از جمله امتناع از انجام وظايف قانونی و استنکاف 
از احقاق حق كه به عنوان يك عمل مجرمانه در ماده ی 597 قانون مجازات اس��المی 
و ماده ی 176 قانون آيين دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور كيفری در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت. اين مواد قانونی و اصل 167 قانون اساس��ی، بيان گر اولويت 
وظيفه ی قضايی قاضی بر س��اير فعاليت هاي وي مي باش��د. در بند 5 ماده ی 16 قانون 
نظارت بر رفتار قضات نيز استنکاف از رسيدگي و امتناع از انجام وظايف قانوني، يکي 
از موارد تخلف با مجازات انتظامي درجه ی شش تا ده اعالم شده است. بر اساس اين 
م��واد قانونی، هيچ گونه عذر و بهانه ای در عدم قبول ش��کايت و رس��يدگی از ناحيه ی 
قاضی پذيرفته نيست؛ كه اين خود حکايت از اولويت وظيفه ی قضايی قاضی دارد. در 
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زمين��ه ی آموزش هر چند پيش بينی دوره های آموزش��ی ضمن خدمت می تواند مفيد 
باشد، ولی از آنجا كه اين دوره ها به صورت پراكنده و بدون مشخص نمودن جامعه ی 
قضاي��ی مخاطب و عدم نيازس��نجی واقعی برگزار می گردد، نتوانس��ته مؤثر و كارآمد 

باشد. 
در خصوص اين ارزش و مقايس��ه ی آن با اعالمي��ه ی بنگلور، موارد ذيل قابل 

ذكر است: 
1- ع��دم پرداختن ب��ه وظيفه ی قضايی به بهانه ی اولويت س��اير فعاليت های 

احتمالی در نظام حقوقی ما جرم و تخلف انتظامی است؛ 
2- دامنه ی وسيع پرونده های تحت رسيدگی و آمارگرايی حاكم در پرتو توجه 
به كميت كار و روزمرگی ايجاد ش��ده، عماًل مج��ال وانگيزه ای برای افزايش دانش در 

خصوص طيف گسترده ای از قضات باقی نگذاشته است؛ 
3- ادام��ه ی تحصيل قضات در مقاطع تکميلی دانش��گاه ها در داخل و خارج 
از كش��ور كه در بس��ياری از موارد، اساتيد آن ها از وكال می باش��ند، می تواند به رفتار 

بی طرفانه در فرايند تصميم گيری و نه خود تصميم آسيب وارد آورد؛
4- ب��ا توجه به فعاليت گس��ترده ی قضات و لزوم آگاه��ی از آخرين تحوالت 
حقوق��ی بين المللی، شايس��ته اس��ت معاونت ام��ور بين الملل قوه ی قضاييه، اس��ناد 

بين المللی قابل استناد در نظام حقوقی داخلی را با ترجمه ی فارسی ارائه نمايد؛ 
5- در م��اده ی 11 قانون نظارت بر رفتار قض��ات، يکی از وظايف و اختيارات 
دادس��را، پيش��نهاد تش��ويق قضات دارای خدمات علمی يا عملی برجس��ته به رييس 
قوه ی قضاييه بيان ش��ده است، ولی »خدمت علمی و برجسته« تعريف نگرديده است. 
شايس��ته است اين موضوع و جزئيات آن مش��خص و از برخی الگوهای موجود، نظير 
انتش��ار مقال��ه در مجالت علمی و يا چاپ كتاب بهره جس��ت و اعطای گروه ش��غلی 

تشويقی را به سبب فعاليت علمی عملياتی نمود؛ 
6- صل��ح و داوری، يکی از ارزش هايی اس��ت كه در اعالمي��ه ی بنگلور به آن 
اش��اره نشده اس��ت؛ اما در نظام حقوقی ما، به ويژه موازين فقهی دارای جايگاه رفيعی 
می باشد.1 بر اساس تعاليم دينی، اصل اولی در اختالفات عمومی و شخصی مسلمانان، 

1. ق��رآن كريم می فرمايد: و ان طائفتان م��ن المومنين اقتتلو فاصلحوا بينمها ... فان فآئت فأصلحو بينهما بالعدل 
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اصالح و سازش است. اين اصالح نبايد با حق كشی، بلکه بايد با رعايت عدالت صورت 
گيرد. 

قانون گذار در باب هفتم قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی، مکانيسم و موازين داوری را به نحو جامع پيش بينی نموده است، اما تالش 
برای ايجاد صلح در فرايند دادرس��ی می تواند اختي��اری و گاهی نيز به عنوان تکليف 
قلمداد ش��ود. ماده ی 195 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
كيفری1 اين مکانيس��م را در دعاوی كيفری نيز قابل اعمال دانس��ته است. با اين حال 
در رابط��ه با اين ارزش ها بايد گفت به رغم س��ابقه ی فقهی و قانونی آن ها، ارزش هايی 
اصيل و فراموش ش��ده محس��وب می ش��وند؛ چرا كه نهاد داوری هنوز در جامعه ی ما 
نهادينه نش��ده و كوش��ش و تالش جامعه ی قضايی در به كارگيری مس��اعی جميله و 
اص��الح ذات البين چندان مورد توجه و حمايت نمی باش��د. دليل اين مدعا نيز اين كه 
تالش جهت ايجاد صلح فی مابين طرفين دعوا، جزء موارد مثبت و موضوع ارزش يابی 
قضات قرار نمی گيرد. شايسته است دستگاه قضايی از قضاتی كه در اين راستا حركت 

می نمايند، حمايت معنوی به عمل آورد.

و أقس��طوا ان اهلل يحب المقسطين ... انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين اخويکم و اتقواهلل لعلکم ترحمون )حجرات: 
9و10(

1. »در اموری كه ممکن است با صلح طرفين، قضيه خاتمه پيدا كند، دادگاه كوشش الزم و جهد كافی در اصالح 
ذات البين به عمل می آورد و چنان چه موفق به برقراری صلح نشود، رسيدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود«.
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يافته های پژوهش
اعالمي��ه ی بنگلور با نگاه��ی آرمان گرايانه، قواعد رفت��اری قضات را اعالم كه 
بن��ا به مورد قابل بهره برداری در نظام حقوقی داخلی می باش��د. اين اعالميه، اصول و 
ارزش های اساس��ی رفتار قضايی را تبيين نموده است، ولی به منظور راهنمايی قضات 
و ايجاد يك چهارچوب قضايی برای نظام بخشی رفتار قضايی تنظيم گرديده است و از 
آنج��ا كه نتيجه ی يك مطالعه ی تطبيقی در نظام های حقوقی رومی - ژرمنی و كامن 
لو اس��ت، در پی ارائه ی اس��تاندارد رفتار قضايی و تقويت يکپارچگی قضايی می باشد 
و در اكث��ر م��وارد موضوعاتی را مطرح می نمايد كه در نظام حقوقی اس��الم نيز دارای 

سابقه ای ديرين است. 
نظ��ام حقوقی ايران فاقد قواع��د رفتاری خاص قضات اس��ت و قانون نظارت 
بر رفتار قضات، همان گونه كه در ماده ی يك آن بيان ش��ده اس��ت، نظارت بر نحوه ی 
عملک��رد و رفتار قضات و رس��يدگی به تخلفات انتظام��ی و صالحيت قضايی آن ها را 
پيش بينی نموده است؛ بدون آن كه عملکرد و رفتار قضات را تعريف و تبيين نمايد. در 
عمل و در مقام ارزش يابی های قضايی نيز مواردی مانند حسن شهرت، كيفيت برخورد 
با همکاران، كيفيت برخورد با ارباب رجوع، رعايت ش��وون قضايی و موارد ديگر، مورد 
توجه اس��ت؛ بدون آن كه چهارچوب آن مش��خص باشد. با توجه به اين كه در ماده ی 
12 قانون نظارت بر رفتار قضات پيش بينی ش��ده اس��ت كه نحوه ی بازرسی، نظارت و 
ارزش يابی رفتار و عملکرد قضات بر اس��اس آيين نامه ای اس��ت كه ظرف ش��ش ماه از 
تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دادستان به تصويب رييس قوه ی قضاييه می رسد؛ 
مس��ووالن دس��تگاه قضايی بايد در اين آيين نامه نسبت به تعريف و قاعده مند نمودن 

رفتار و عملکرد مطلوب اقدام نمايند. 
سيستم حقوقی ايران متأثر از نظام حقوقی نوشته است. بنابراين شايسته است 
قواعد رفتاری قضات با مالك اخالِق برترين و بر مبنای موازين ش��رعی تصويب شود. 
فقدان قواعد رفتاری خاص به س��ليقه گرايی منجر می ش��ود. استقالل دستگاه قضايی 
و اس��تقالل رفتاری قاضی، الزم و ملزوم و مکمل يکديگرند. اس��تقالل نسبی دستگاه 
قضايی و تعامل آن با ديگر نهادها نبايد آسيبی ولو بالقوه برای استقالل رفتاری قاضی 
به دنبال داش��ته باشد. در اين راستا مديران قضايی می بايست پيشگام باشند. تشکيل 
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جامعه ی قضات، عالوه بر تأمين منافع صنفی و دس��ته جمعی قضات و حفظ استقالل 
مادی و معنوی آن��ان و صيانت از ارزش های قضايی، می تواند نقش مؤثری در تهيه ی 

لوايح قوه ی قضاييه و ارزيابی و اصالح رويه های نامطلوب داشته باشد.
همانند اعالميه ی بنگلور و بر اس��اس موازين ش��رعی، در نظام حقوقی ايران، 
بی طرف��ی قاضي را می توان ناظر بر فرايند دادرس��ی و نيز تصميم گيری دانس��ت، اما 
عوام��ل تضمين كننده ی بی طرفی، بيش تر ناظر بر مرحله ی تصميم گيری اس��ت. لذا 
شايسته است در امتناع دادرس از رسيدگی، همانند اعالميه ی بنگلور، مالك را بدون 

تصريح به مصاديق عدم امکان تصميم گيری بی طرفانه دانست.
دوگانگی رفتاری حاكم در محاكم، باعث افزايش حجم كار گرديده است. اين 
ام��ر موجبی برای خروج از بی طرفی در مرحله ی فرايند رس��يدگی اس��ت. در بيش تر 
موارد، اين خروج س��هوی است، ولی الزم است اين موضوع آسيب شناسی و قاعده مند 
شود؛ ارزش برابری به كارمندان و افراد تحت سرپرستی قاضی نيز تعميم يابد؛ چرا كه 
در برخی مواقع، عملکرد بی طرفانه ی كارمندان، باعث خروج قاضی از بی طرفی اس��ت. 

همين وضعيت در خصوص ضابطان نيز بايد حاكم باشد.
 از آنجا كه ارزش استکمال، در پی كمال فردی و تشکيالتی است؛ الزم است 
دستگاه قضايی در اين رابطه، برنامه ای مدون و هدفمند داشته باشد تا از فردی گرايی 

پرهيز شود.
ارزش صلح كه در موازين فقهی و قانونی ما به رس��ميت ش��ناخته شده است، 
عم��اًل مورد توج��ه و حمايت معنوی نيس��ت؛ موضوعی كه اعالمي��ه ی بنگلور به آن 
نپرداخته اس��ت. عالوه بر ارزش های اس��المی گفته شده در ش��رع، مواردی نيز تحت 
عنوان مس��تحبات و مکروهات در آداب القضای اس��المی مطرح و بيان شده است كه 

استفاده از آن و عملياتي نمودن آن ها، تأثيری مثبت در رفتار قضايی خواهد داشت.
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