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تناسب مجازات در تخلفات انتظامی قضات
)قسمت اول(

تقی برهانی1

چکیده
دســتگاه قضایــی برابــر اصل قانون اساســی مســتقل وبی طرف اســت .بدون شــک ســاز و کارهای این 
اســتقالل باید به گونه ای طراحی شــود که خدشــه ای به اســتقالل این قوه وارد نشــود . از طرفی استقالل 
قوه قضاییه به معنی استقالل قاضی به عنوان ارزشمند ترین وکلیدی ترین نیروی این قوه تلقی می شود 
. اســتقالل قاضی به معنی عدم نظارت پذیری وی نیســت بنابراین الزم اســت تحقیق شــود :» اثر نظارت 
های قضایی  بر امنیت شغلی وسپس استقالل قضایی چگونه است ؟« به تعبیر دیگر مجازات های مقرر 
در قوانین نظارتی چه اثری بر قضات در سیســتم قضایی و مراجعه کنندگان دارد و آیا این نظارت ها نمی 
تواند محلی برای تسویه حساب های شخصی قرار گیرد ؟فرضیه این است که: نحوه ی نظارت برابر قوانین 
فعلی بر اســتقالل قاضی  اثر منفی دارد .حساســیت این موضوع برای ما وکال این اســت که نحوه برخورد با 

قضات می تواند بر حقوق موکلین ما اثر گذار باشد.
واژگان کلیدی : استقالل قاضی، تخلفات قاضی، دادگاه انتظامی، تناسب مجازات، نظارت قضایی

مقدمه
اســتقالل دســتگاه قضایی هــم از نظر تشــکیالت اداری و هم از نظر اصل تفکیک قــوا مفهومی پذیرفته 
شده است . مستقل بودن قاضی به معنی مصون بودن و مصون داشتن قاضی از فشارهای داخل وبیرون 
ســازمانی اســت به گونه ای که آرای وی تحت تأثیر این فشــارها قرار نگیرد.این موضوع به تضمین حقوق 
شهروندان می انجامد وحایز اهمیت اساسی است قوانین متعددی بر لزوم استقالل دستگاه قاضی اشاره 
مــی نمایــد از جملــه در اصــول 156 و 164 قانون اساســی ج ا ا و در قوانین موضوعــه دیگر مانند قانون نقل 
وانتقال دوره ای قضات مصوب 28 / 11 /1375 )از حیث نظام مند کردن نقل وانتقال قضات(همچنین 

1. کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، وکیل پایه یک دادگستری
63
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قوانیــن مربــوط اســتخدام و اعطــا پایه و رتبه بــه قضات )الیحه اصالح قســمتی از قانون اصول تشــکیالت 
دادگســتری و اســتخدام قضــات م ســال 1333(قوانین ناظربه ســالمت دســتگاه هــای اداری ونیز قوانین 
مربوط به مجازات مرتکبین ارتشا ،اختالس و کالهبرداری م 1367 )م 3( و نیز قوانین مرتبط با اعمال نفوذ 

بر خالف حق و مقررات قانونی م 1315 و نیز قانون نظارت بر رفتار قضات م 1390 وسایر قوانین.
هدف از این پژوهش این است که روشن شود آیا نظارت های قضایی  بر امنیت شغلی وسپس استقالل 
قضایــی تأثیــردارد ؟ بــه تعبیــر دیگر مجــازات های مقــرر در قوانین نظارتــی چه اثری بر قضات در سیســتم 
قضایی ومراجعه کنندگان دارد و آیا این نظارت ها نمی تواند محلی برای تســویه حســاب های شــخصی 
قرار گیرد ؟ همان گونه که در مقدمه بیان گردید: فرضیه این اســت که »نحوه ی نظارت برابر قوانین فعلی 
بر اســتقالل قاضی  اثر منفی دارد «همچنین باید بازدارندگی این مجازات ها نیز بررســی گردد .اســاس این 
پژوهش توجه به محورهای قانون نظارت بر رفتار قضات به عنوان کلیدی ترین قانون در ارتباط با تخلفات 
قضات است .برای بررسی این موضوع الزم است ابتدا تخلفات و سپس نحوه رسیدگی به تخلفات قضات 
در دادگاههای انتظامی ومراجع ذیربط مورد توجه قرار گیرد.درماده 14 تا 18  قانون نظارت بررفتار  قضات 

مصوب 92به عناوین تخلفات انتظامی اشاره شده است:  
مــاده 14ـ مرتکبــان هــر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شــرایط ارتکاب، به یکــی از مجازاتهای 

انتظامی درجه یک تا چهار محکوم می شوند:
1ـ درج نکردن مشــخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلســات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا 

نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند 
2ـ عدم اعالم ختم دادرســی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادســرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در 

صدور رأی و اجرای آن 
3ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور 

رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه 
4ـ عدم نظارت منتهی به بی نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب 

5ـ  عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس 
از حیث دادن تعلیمات و تذکرات الزم و اعالم تخلفات، مطابق قوانین مربوط 

6ـ  بی نظمــی در ورود بــه محــل کار و خــروج از آن یــا عــدم حضــور در نوبــت کشــیک، جلســات هیأتهــا و 
کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه 

نوبت متوالی 
7ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دوره سه ماهه 

8ـ  اهمال در انجام وظایف محوله 
9ـ اعالم نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی  64



13
99

یز 
پای

 ،1
ره 

شما
ش 

 پی
ل،

 او
ال

 س
ی /

نف
ص

 -
ی 

لم
ی ع

خل
 دا

مه
ل نا

ص
ف

مــاده 15ـ مرتکبــان هــر یــک از تخلفات ذیل بــا توجه به اهمیت و شــرایط ارتکاب به یکــی از مجازاتهای 
انتظامی درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد: 

1ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل 
2ـ غیبت غیرموجه از شــش تا ســی روز در یک دوره ســه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل 

خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی روز 
3ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه 

4ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن 
5ـ  رعایت نکردن مقررات مربوط به صالحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی 

6ـ  رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن 
7ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن 

8ـ  عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابالغ وقت رسیدگی 
9ـ خودداری از اعالم تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکالء دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری 

و مشاوران
مــاده 16ـ مرتکبــان هــر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شــرایط ارتکاب، بــه یکی از مجازات های 

انتظامی درجه شش تا ده محکوم می شوند: 
1ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی 

2ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی 
3ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکالء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده 

4ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز 
5ـ  استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی 

مــاده 17ـ مرتکبــان هــر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شــرایط ارتکاب، بــه یکی از مجازاتهای 
انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شوند: 

1ـ گزارش خالف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر 
2ـ اشــتغال همزمان به مشــاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم )141( قانون  اساســی یا کارشناســی 
رسمی دادگســتری، مترجمی رســمی، تصدی دفتر ازدواج، طالق و اســناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای 

تجاری موضوع ماده )1( قانون تجارت 
3ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده 

4ـ خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضائی 
5ـ  پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی 

665ـ رفتار خالف شأن قضائی 

تناسب مجازات در تخلفات انتظامی قضات
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تبصره ـ رفتار خالف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته 
می شود و یا خالف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. 

ماده 18ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده 
است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی درجه دو تا پنج است.

همانگونه که از عناوین تخلفات بر می آید می توان تخلفات یاد شده در مواد 14 الی 18 قانون مذکور را 
به چند دسته تقسیم نمود:

1- تخلفاتی که مربوط به شخصیت قاضی است:  مانند  رفتار خارج از نزاکت  )  بند 6 ماده 15 (
2- تخلفاتی که مربوط به شیوه و عملکرد و نحوه کار قضایی است  مانند : درج نکردن نام و عدم امضا 
در ذیل صورتجلسات،اعالم نظر ماهوی پیش از رأی ،رأی غیر مستند یا غیر مستدل ،عدم رعایت مقررات 
راجع به وقت رسیدگی و..)  بندهای 1 و 2 و3 و9 ماده 14  و بند 1 و3 و8 ماده 15 و بندهای 3 و5 ماده 16 

و بندهای 1و3و 4 و 5ماده 17 (
3-  تخلفاتــی کــه  مربــوط بــه ضعف نظارت قاضی اســت مانند: عدم نظــارت بر متصدیــان دفتر و عدم 

نظارت مقامات بر زیردستان ... )بندهای 4 و5 از ماده 14 و 9 از ماده15 (
4- تخلفات مربوط به سهل انگاری و بی نظمی اداری  قاضی مانند: بی نظمی در ورود وخروج از محل 

کار وغیبت ها...)بندهای 6و 7 و8 ماده 14 و بندهای 2و 7 ماده 15 وبند 4 ماده 16 (
5- تخلفات مربوط به ممنوعیت های قانونی. مانند: اشتغال به تجارت و تصدی دفاتر ازدواج وطالق 

،مترجمی رسمی ،کارشناس دادگستری وغیره )بند 2 ماده 17 قانون(
5- رفتار خالف شأن قاضی  که تخلف محسوب می شود. مانند ارتکاب جرایم عمدی و یا به طور مثال 
انجام اعمالی که براساس عرف مسلم قضات زیبنده یک قاضی نیست مثال رقص  در عروسی ها و غیره  ) 

بند5 و 6  ماده 17 قانون مذکور (
با مالحظه اجمالی گذشته اکنون باید ببینیم که  مجازات های در نظر گرفته شده برای  تخلفات قضات 

در 5 دسته مذکور از حیث تأثیر و بازدارندگی و تأدیب  مناسب است یا خیر ؟
1- تخلفاتی که مربوط به شخصیت قاضی است :  مانند  رفتار خارج از نزاکت: معنــــــای نزاکت چیست ؟ 

در پاره ای از فرهنگ های لغات در معنای نزاکت آمده است :
|| سلیقه . )فرهنگ نظام (. || نرمی . مالست . مالیمت . آهستگی . مبادی آدابی . )ناظم االطباء(

- بانزاکت ؛ مبادی آداب . ظریف . )ناظم االطباء(
- بــی نزاکــت؛ بــی ظرافت . بی ادب . بداخالق . بی زینت .ناآراســته . ناپاک . کثیف . )ناظم االطباء( بنا 
به قاعده حمل ظواهر بر معانی عرفیه ،عمل خارج از نزاکت در گفتار مانند: تحقیر کردن ،تمسخر، خشونت 
در گفتــار، داد وبــی داد کــردن و فریاد زدن، اســتعمال الفــاظ بی ادبانه و مصداق بی نزاکتــی  در رفتارمانند 
پوشــش نامناســب،خالف عرف، کثیف، هل دادن، اشــارات موهن و خالف ادب با دســت وچهره نشــان  66
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دادن و بــی نزاکتــی در نوشــتار ماننِد به کار بردن عبارات تمســخر آمیز وســبک  وبی ادبانــه و در همه موارد 
به کاربردن جمالت و کلمات عاشــقانه مانند این که بگویدیا بنویســد یا نشــان دهد مثال بگوید : عشــقم ، 
بنابرایــن رفتارهــای خارج از نزاکت مشــتمل اســت بر یک ســری از فعــل وترک فعل وحاالتی کــه در معنای 
نزاکــت وخــروج از آن مــی گنجد رفتار خارج از نزاکت در صورتی که تکرار شــود نشــان دهنده شــخصیت غیر 
متعادل طرف اســت و مجازات های مندرج در بند 4 الی 7 ماده 13 متناســب به نظر نمی رســد. مجازات 

های درجات 4 تا 7 ماده 13 عبارتند از :
 4ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال 

5 ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال 
6ـ  تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی 
7ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبه کارمندی

الزم است برای چنین شخصی در صورت تکرار )تأکید می شود تکرار چون به نظر می رسد رفتار خارج از 
نزاکت باید به مرز ملکه شدن وثبوت و تحکیم در نفس  برسد  مجازات هایی مانند کسر حقوق و تنزل رتبه 
جز این که مرتکب را برای تأمین نقص در معیشت به ارتکاب جرایم مالی سوق دهد اثری نخواهد داشت. 
بنابراین الزم است چنین شخصی ملزم به رجوع به روان شناس و معاینات روان درمانی قرار گیرد. در هیچ 
کجا مرتکبین تخلفاتی را که از اخــــــالق ومنش شخصیتی سر چشمه می گیرد با مجـــــازات مـــــالی تـــأدیب 
نمی نمایند چنین شخصی باید دوره های تعامل با ارباب رجوع و روان شناسی اجتماعی را بیاموزد و رفتار 

خود را اصالح نماید .
اعمــال مجــازات های درجــه 4 تا 7 ماده 13 قانــون نظارت بر قضات برای تخلف اعمــال خارج از نزاکت 
اصواًل با هدف تأدیبی و تغییر رویه متخلف متناسب نمی باشد برای تخلفاتی که در دسته دوم قرار گرفته 
انــد نیــز قانونگــذار مجازات هایی در نظر گرفته اســت. این تخلفات  مربوط به شــیوه وعملکــرد و نحوه کار 
قضایی اســت  مانند : درج نکردن نام و عدم امضا در ذیل صورتجلســات،اعالم نظر ماهوی پیش از رأی، 
رأی غیر مستند یا غیر مستدل، عدم رعایت مقررات راجع به وقت رسیدگی و..)  بندهای 1 و 2 و3 و9 ماده 
14  و بند 1 و3 و8 ماده 15 و بندهای 3 و5 مـــــــــاده 16 و بندهای 1و3و 4 و 5ماده 17 ( قانونگذار به لحاظ 
اهمیت تخلفات شکلی مزبور مجازات های ماده 14 و 15 و 16 و 17 را در نظر گرفته است . عموم تخلفات 
یاد شده از یک سنخ یعنی از سنخ شیوه، عملکرد و نحوه کار قضایی است  ونشان می دهد که متخلف  یا 
وارد به شیوه کار نبوده یا رعایت آن ها را ضروری ندانسته و برای آن اهمیت قایل نمی باشد تخلفات گرچه 
همگی در یک صنف یعنی عدم توجه به کار و روش و متد قانونی است ولی دارای مجازات هایی گوناگون 
است. مجازات های درجه 1 تا 4 )م 14(و نیز 4 تا 7 )م15(و نیز 6 تا 10)16( و نیز 8 تا 13 )م 17( ممکن است 
توجیه  شود که  اهمیت تخلفــــــات  باعث گوناگونی مجازات ها شده است .این توجیه را می پذیریم ولی 
67می گوییم: آیا عملکرد چنین کســی نشــان نمی دهد که وی نیاز به بازآموزی وطی کردن دوره های علمی 

تناسب مجازات در تخلفات انتظامی قضات
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و فنی دارد و تا طی مجدد این دوره ها نباید بر مســند قضاوت بنشــیند؟و از طرف دیگر در صورتی که این 
تخلفــات منجــر به تضییــع حقوق طرفین دعوا گــردد آیا نباید منجر بــه نقض رأی گــردد؟ در این خصوص 

هدایت قانون در طرح دعوا قابل توجه است در ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات آمده است: 
ماده 30ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد 
و یکم )171( قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران در صالحیت دادگاه عمومی  تهران است. رسیدگی به 

دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است. 
تبصرهـ  تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی  یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به 

اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.  همچنین ماده  24 آیین نامه قانون مزبور مقرر داشته است:
ماده24ـ هر شــخص نســبت به اشــتباه یا تقصیر قاضی منجر به خســارت ادعائی داشته باشد باید بدوًا 
حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی 
مدعی می تواند برای جبران خســارت ناشــی از تقصیر یا اشــتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و 

طرح دعوی نماید.
ســوالی کــه مطرح می شــود آیا تخلفات قاضی منــدرج در قانون نظارت بر رفتار قضــات  از موارد تقصیر و 
اشــتباه اســت؟  پاســخ مثبت است زیرا چنانچه این تقصیر واشــتباه صرفًا یک تقصیر  و اشتباه جزیی بود  
در قانون نظارت بر رفتار قضات گنجانده نمی شــد ایراد کار آن اســت که در صورت ثبوت تخلف در دادگاه 
عالی فقط شاکی حق مراجعه به قاضی مقصر را دارد، تکلیف رأی صادره که گاهی می تواند به از بین رفتن 
حیثیــت یــا ضــرر مالی جبران ناپذیر گردد چه می شــود؟ آیا در ضرر های مالی قاضی نمی تواند با تمســک 
بــه اصــل اعســار  و مقررات راجعــه به آن از مزایای آن اســتفاده کند؟ احتمااًل مناســب اســت که قضات نیز 
بیمه مســوولیت مدنی شــوند چه ایرادی دارد قســمتی از تمبر هزینه دادرســی  که معتنابه هم می باشــد 
صرف بیمه گردد؟ برابر تقســیم بندی انجام شــده دســته سوم تخلفات قضات مربوط است به   تخلفاتی 
که  مربوط به ضعف نظارت قاضی اســت مانند: عدم نظارت بر متصدیان دفتر  و عدم نظارت مقامات بر  

زیردستان ... )بندهای 4 و5 از ماده 14 و 9 از ماده15 (
4- عدم نظارت منتهی به بی نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب

5ـ  عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس 
از حیث دادن تعلیمات و تذکرات الزم و اعالم تخلفات، مطابق قوانین مربوط

9ـ خودداری از اعالم تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکالء دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، 
مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

قاضی عالوه بر وظایف قضایی دارای وظایف اداری و مدیریتی نیز می باشــد این مدیریت در دو ســطح 
کالن وخرد قابل بررســی اســت در ســطح کالن  مانند وظایف اداری و سازمانی رییس دادگستری استان و 
شهرســتان  نســبت کارمندان و قضات ذیربط اســت و همین طور  وظایف دادســتان نســبت به بازپرسان  68
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و دادیاران و مجموعه دادســرا و در ســطح خرد وظایف قاضی نســبت به اعضای دفتری خود . لزومًا برای 
انجام چنین تکالیفی قاضی باید از مختصات علم مدیریت بهره ای داشــته باشــد تا بتواند مدیریت خود 
را اعمــال نمایــد . عمــاًل قاضــی موفــق خواهد بود که اعضــای دفتری ودر ســطح کالن مدیــران بخش ها و 
زیــر مجموعــه بــا وی همکاری نمایند .مدیریت در تعریف ســازمانی عبارت اســت از انجــام دادن کار با وبه 
وسیله دیگران . در این خصوص قاضی باید اهداف مد نظر قانون را با و به وسیله افراد زیر مجموعه خود 
انجام دهد و در صورت عدم همکاری قطعًا  نمی توان قاضی را در انجام رسالت ها و تکالیف قانونی موفق 
دانست. آیا قاضی در مقام مدیریت قضایی آموزش های الزم را فرا می گیرد ؟ جواب منفی است. از آنجایی 
کــه هــر گونــه رفتــار قاضی و منــش و روش مدیریتی وی بر کارکنــان اثر می گذارد صرف مجــازات های پیش 
بینی شده در ماده 14 و15 قانون نظارت بر رفتار قضات موثر نمی باشد و تکلیف ماالیطاق تلقی می گردد 
.پرســش دیگر این که قاضی برای اعمال مدیریت بر مجموعه خود چه اهرم هایی جز پیشــنهاد مجازات 

برای تخلف در اختیار دارد؟
چنانکه دیدیم تخلفات مربوط به ســهل انگاری و بی نظمی اداری  قاضی در دســته چهارم قرار گرفت  
مانند: بی نظمی در ورود وخروج از محل کار وغیبت ها... بندهای 6و 7 و8 ماده 146 ـ بی نظمی در ورود 
به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشــیک، جلســات هیأت ها و کمیســیون هایی که قاضی 
موظــف بــه شــرکت در آنها اســت، بدون عذر موجه و بیش از ســه مورد در ماه یا ســه نوبــت متوالیـ  غیبت 
غیرموجــه و حداکثــر بــه مــدت یک تــا پنج روز متوالــی یا متنــاوب در یک دوره ســه ماههـ  اهمــال در انجام 

وظایف محوله . این تخلفات  دارای مجازات  درجه 1 تا 4 است:ماده 13 قانون مارالذکر
1ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی 

2ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی 
3ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه 

4ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
و نیــز تخلفــات بندهــای 2و 7 مــاده 15ـ غیبــت غیرموجــه از شــش تــا ســی روز در یــک دوره ســه ماهه یا 
خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی روز . ـ تأخیر غیرموجه 

بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن .دارای مجازات  4 تا 7 یعنی : 
4ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال 
5 ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال 

6ـ  تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی 
7ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبه کارمندی

وبنــد 4 مــاده 16ـ  خــودداری غیرموجه از عزیمت به محــل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از 
69سی روز .دارای مجازات ذیل:
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7ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبه کارمندی 
8 ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه 

9ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال 
10ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشســتگی با داشــتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت 

درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
شاید تنها مجازاتی که متناسب باشد همین مجازات هاست که با تخلفات تقریبًا همسنگ است. عدم 

حضور  با  کسر حقوق و ترک خدمت مساوی با تنزل درجه.
تخلفات دســته پنجم  عبارت بود از  تخلفات مربوط به ممنوعیت های قانونی :»اشــتغال همزمان به 
مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم )141( قانون  اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی 
رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طالق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده )1( قانون 
تجــارت )بنــد 2 مــاده 17 قانــون(  این تخلفــات دارای مجازات 8تــا 13 برابر  ماده 13 قانــون نظارت بررفتار 

قضات می باشد: 
 8ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه 

9ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال 
10ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشســتگی با داشــتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت 

درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه 
11ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابالغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی 

12ـ انفصال دائم از خدمت قضائی 
13ـ انفصال دائم از خدمات دولتی 

در این ارتباط قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373  قابل توجه است :
 ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هر شخص می تواند تنها یک 

شغل دولتی را عهده دار شود. 
 تبصره 1 - ســمت های آموزشــی در دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشــی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی 

می باشند. 
 تبصره 2 - منظور از شــغل عبارت اســت از وظایف مســتمر مربوط به پســت ثابت سازمانی، یا شغل و یا 

پستی که به طور تمام وقت انجام می شود. 
 تبصــره 3 - شــرکت و عضویــت در شــوراهای عالــی، مجامــع عمومــی، هیأت هــای مدیــره و شــوراهای 
مؤسســات و شــرکت های دولتــی کــه بــه عنوان نمایندگان قانونی ســهام دولــت و به موجب قانــون و یا در 
ارتباط با وظایف و مسئولیت های پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد 

لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.  70
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 تبصــره 4 - تصــدی هــر نــوع شــغل دولتی دیگر در مؤسســاتی کــه تمام یا قســمتی از ســرمایه آن متعلق 
به دولت و یا مؤسســات عمومی اســت و نمایندگی مجلس شــورای اســالمی، وکالت دادگســتری، مشاوره 
حقوقی و ریاســت و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شــرکت های خصوصی جز شرکت های 

تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. 
 تبصــره 5 - متخلــف از ایــن قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکســال محکوم می گردد و وجوه 
دریافتــی از مشــاغلی کــه در یــک زمــان تصدی آن را داشــته اســت به جز حقــوق و مزایای شــغل اصلی وی 
مسترد می گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، عالوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم 

از مشاغل محکوم می گردد. 
 تبصــره 6 - آمــر و صادرکننــده احــکام در صورت اطالع به نصــف مجازات مذکور در صــدر تبصره محکوم 

می گردند. 
 تبصره 7 - مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا 
بابــت شــغل دیگــر، در صورت مطلع بودن از شــغل دوم به انفصال خدمت موقت بیــن 3 تا 6 ماه محکوم 

خواهند گردید. 
 تبصره 8 - افرادی که مســتقیمًا  از ســوی مقام معظم رهبری به ســمت هایی در دستگاه های مختلف 

منصوب می گردند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود. 
 تبصــره 9 - کلیــه ســازمان ها، نهادها و ارگان هائی که بــه نحوی از بودجه عمومی اســتفاده می نمایند و 
شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول  قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است 

مشمول این قانون می باشند. 
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و 

هفتاد و سه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 1373.10.14 به تأیید شورای نگبهان رسیده است.
بین این دو قانون تعارضات و تشابهاتی مالحظه می شود که به آن اشاره می شود :

این دو قانون  یعنی قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون منع تصدی دو شغل از حیث شمول با یکدیگر 
تفــاوت هایــی را دارنــد کــه مــوارد مربوط بــه این تحقیق را مــورد توجه قرار مــی دهیم : 1- از حیث شــمول 
موضوعــات در قانون منع تصدی تنها مشــاغل دولتی  مورد توجه هســتند متخلــف از قانون حق تصدی 
شــغل دولتی دیگر را ندارد اما قانون نظارت  عالوه بر شــغل دولتی مشــاغل دیگری را که دولتی نیســتند را 
نیز نمی تواند تصدی نماید که عالوه بر مشاغل اصل 141 ق اساسی شامل : کارشناسی رسمی دادگستری، 
مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طالق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده 
)1( قانون تجارت نیز می شود لذا گستره قانون نظارت بیشتر از قانون منع تصدی  می باشد. 2- از حیث  
کیفرهــا : قانــون منــع تصــدی  به کیفر متخلف، آمر  ومطلعین وســایر اشــخاص ذیربط اشــاره می کند ولی 
71در قانــون نظــارت تنهــا قاضی مورد کیفر قرار گرفته اســت: » تبصره 5ماده واحده : متخلــف از این قانون به 

تناسب مجازات در تخلفات انتظامی قضات
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انفصــال خدمــت موقــت از 6 ماه تا یکســال محکــوم می گردد و وجوه دریافتی از مشــاغلی کــه در یک زمان 
تصدی آن را داشته است به جز حقوق  و مزایای شغل اصلی وی مسترد می گردد. در صورت تکرار در مرتبه 
دوم، عالوه بر  استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می گردد« و همچنین  
ســایر مجازت ها برای آمر ومطلعین  ولیکن مجازات های مقرر در قانون نظارت  شــمول وتنوع بیشــتری 

دارند که موقع متناسب سازی کیفرها به کار می آید:
 8ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه 

9ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال 
10ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشســتگی با داشــتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت 

درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه 
11ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابالغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی 

12ـ انفصال دائم از خدمت قضائی 
13ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

مساله بعدی این است که کدام کیفر یا کیفرها را باید درباره قاضی متخلف در تصدی شغل دوم مورد حکم 
قرار داد؟ به نظر می رسد به دلیل خاص بودن قانون نظارت بر رفتار قضات و نیز گستره تخلفات آن و نیز اخیر 
التصویب بودن هرگاه قاضی مرتکب تخلفات مزبور گردد باید فرایند رسیدگی و مجازات طبق قانون نظارت 
صورت گیرد. مســاله دیگر این اســت که قانون نظارت راجع به امور مالی ناشــی از ارتکاب تخلف ســخنی به 
میــان نیــاورده اســت مثال درباره اخذ وجوه ناشــی از شــغل دوم . در این باره منعی نــدارد راجع به موضوع از 
تعیین تکلیف قانون منع استفاده نمود چه این که موضوع امور مالی در قانون نظارت قضایی مورد لحاظ قرار 

نگرفته وقانونگذار خواسته امور مالی برابر قانون تصدی مورد توجه وحل وفصل قرار گیرد.
در قســمت های پیشــین درباره تخلفات و مجازات های انتظامی و تناســب وعدم تناسب آن ها بحث 
شد و معلوم گردید که به جز یک دسته از تخلفات در سایر موارد مجازات ها متناسب نبوده است . اکنون 

باید دید سازوکار و سیستمی که تخلفات را رصد کرده و قاضی را مجازات می کند مناسب است یا خیر ؟
1- در مــاده 2 قانــون نظــارت بر رفتار قضات صنف قضات به دو دســته  تقســیم شــده انــد روحانی وغیر 
روحانــی . بــه تخلفات قضات روحانی باید برابر مقــررات آیین نامه دادســراها ودادگاههای ویژه روحانیت 
رســیدگی شــود وبه تخلفات ســایر قضات برابر قانون  نظارت. بنابراین دادسرا و دادگاه عالی نمی تواند به 
تخلفــات  قضــات روحانی رســیدگی نماید. تبعًا  دادســرا ودادگاه ویــژه  برابر مقررات قانــون نظارت باید به 
تخلفات قضات روحانی رسیدگی نماید. آیا ساز و کارهای الزم در دادسرای ویژه روحانیت برای  رسیدگی به 
تخلفات قضات روحانی مانند قضات غیر روحانی پیش بینی شده است؟ جواب منفی است. در سیستم 
رسیدگی  دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت سازوکارهای رسیدگی در دادسرا ودادگاه عالی پیش بینی شده در 
فصل اول قانون نظارت در نظر گرفته نشده است . معلوم نیست چرا باید تخلفات صنفی قضات روحانی  72
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در یک دادگاه اختصاصی مورد بررسی قرار گرفته و در دادگاه و دادسرای تخصصی شغلی رسیدگی نشود ؟! 
این موضوع از چند جهت قابل تأمل اســت: اول آن که تخصص قضات و رتبه و جایگاه فنی وتخصصی و 
سابقه خاصی برای عضویت در دادسرا و دادگاه عالی در نظر گرفته شده است » ماده 5ـ  رئیس، مستشاران 
و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای باالترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه 
منصوب می شــوند و باید حداقل دارای بیســت و پنج ســال ســابقه کار قضائی باشــند و در ده ســال اخیر 
خدمــت قضائی خود، محکومیت انتظامی  درجه ســه و باالتر نداشــته باشــند. این قضــات را به جز موارد 

مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم )164( قانون اساسی نمی توان بدون تمایل آنان تغییر داد. 
تبصرهـ  رؤســاء شــعب دادگاه های عالی و عالی تجدیدنظر در باالترین گروه شــغلی و مستشــاران و عضو 

معاون دادگاه های مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین تر قرار می گیرند«
ایــن جایــگاه و رتبــه و تخصص در دادســرا ودادگاه ویژه روحانیت برای رســیدگی انتظامی لحاظ نشــده 
اســت. بنابراین ای بســا یک دادیار ســاده و بی تجربه بتواند به اتهام تخلف یک قاضی روحانی عالی رتبه 
رسیدگی نماید. صرف نظر از این نقص مهم چون اکثر قضات غیر روحانی هستند بنابراین دادسرا ودادگاه 
عالــی محــل رســیدگی بــه اتهامات آن هــا مبنی بر تخلف قضایی اســت. پرســش مهم این اســت که نظام 
رسیدگی و تعقیب قاضی متخلف  در سازوکار کنونی مطلوب است یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا برای تأمین 
آزادی قاضی می توان مرجعی غیر از دادسرا ودادگاه عالی برای رسیدگی در نظر گرفت؟ در صورتی که مرجع 
دیگری غیر از دادسرا ودادگاه انتظامی برای رسیدگی به تخلفات  قضات در نظر گرفته شود چه محاسنی 
دارد؟ بــه نظــر مــی رســد برای حفظ اســتقالل قاضی  به ویــژه این که معتقد باشــیم گریزی از رســیدگی به 
تخلفات نیســت و قاضی هم مانند هر انســان دیگری امکان اشتباهــــــات عمدی و غیر عمدی دارد باید 
چاره ای اندیشید. به نظر می رسد برای رسیدگی به تخلفات قاضی باید نهادی بیرون از سیستم قضایی 

عهده دار  رسیدگی به تخلفات قـــاضی بشود.
امر قضاوت امر مهمی است و رسیدگی به تخلفات وی می تواند مستمسکی برای تحت فشار قرار دادن 
قاضی گردد بنابراین الزم اســت نهادی فرا قوه ای به اتهامات قاضی رســیدگی نماید .به طوری که به نظر 
می رسد بررسی این مهم به عهده کمیسیونی از نمایندگان سه قوه  که لزومًا متخصص هستند  قرار گیرد. 
درباره توجیه این ترکیب نظارتی الزم اســت با حقوق چند کشــور مقایســه ای انجام دهیم.)این مهم را به 

مجال دیگری می سپاریم(
مســاله تفکیک بین رفتار قضایی و تخلفات انتظامی: در مقام تمایز قوانین و مقررات انتظامی قضات 
و اســتانداردهای رفتار قضایی بایدگفت که نقض مقررات انتظامی که توســط قانونگذار به وجود می آید و 
در هر زمان بنابرصالحدید وی قابل تغییر است، اقدام انتظامی را در پی خواهد داشت در حالی که اصول 
رفتار قضایی عمومًا  توســط خود قضات تدوین می شــود و فاقد چنین ویژگی است، هرچندکه نمی توان 
73منکر همپوشانی و اثر متقابل آنها در برخی موارد گردید. مطابق با نظرشورای مشورتی قضات اروپا، اصول 

تناسب مجازات در تخلفات انتظامی قضات
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رفتار قضایی باید از مقررات انتظامی قابل اجرا نسبت به قضات، مستقل باقی بماند، به این معنا که عدم 
رعایت یکی از این اصول نباید خود به تنهایی نقض مقررات انتظامی و یا یك جرم مدنی یا کیفری را تشکیل 
دهد. هدف از یك کد اخالقی کامال متفاوت از آن چیزی است که به وسیله مقـــــررات انتظامی به دست  می 
آید. Opinion no.3 of) the CCJE, 2002: para. 48 i ( از ســوی دیگراصول و اســتانداردهای 
رفتار قضایی مواردی همچون مذهب، اخالق، حقوق طبیعی، عرف و عقل است، در حالی که خاستگاه 
و مبنای قوانین و مقررات انتظامی، مصلحت بینی های قانونگذار و لزوم نظارت بر رفتار قضات است. در 
واقــع اســتانداردهای رفتــار قضایی، خود راهنمایــی کارآمد برای قانونگذار در وضــع قوانین ناظر بر قضات 
اســت و وی نمــی توانــددر وضع قانــون از آنها عدول کند؛ بنابراین اســتانداردهای رفتــار قضایی و مقررات 
انتظامی از حیث خاســتگاه و مبنا با یکدیگر تفاوت دارند.)همتی.داوودی، 1396:( متاســفانه بین رفتار 
قضایــی وتخلفــات انتظامــی تفکیک صورت نگرفتــه موضوع رفتار که یــک موضوع آموزش پذیر هســت از 
تخلفات انتظامی که یک خط ومشی قانونگذار هست جدا نشده وتوأمان در قانون نظارت بر رفتار قضات 
مــورد توجــه قرار گرفته اســت. بخش مهمی از ایرادات مذکور در این مقاله ناشــی از عدم تفکیک بین رفتار 
قضایی با تخلفات قضایی است که تناسب را مخدوش نموده است . یکی از مقررات بین المللی که درباره 
رفتار قضایی با شهروندان به ارایه اصول وراهکار پرداخته است مصوبات »گروه قضایی تقویت یکپارچگی« 
معروف به »اصول بنگلور« است اصول بنگلور در خـصوص رفتـار قـضایی، نتیجـه کـار و مـشورت های گروهـی 
متـــشکل از قضات عالی رتبه کشورهای مختلف، موسوم به »گروه قضایی تقویت یکپارچگی« بـــوده اسـت 
که در سال 2000 میالدی در پی دهمین کنگره پیشگیری از جرم ورفتـــار بـــا مجرمـــاِن سـازمان ملل متحد، 
با هدف تنظیم مجموعه ی قواعدی یکنواخت برای تقویت یکپارچگی قضایی تشــکیل گردید. برای این 
منظور، گروه مذکور بـه بررسـی و تجزیـه ی قواعـد رفتـار قـضایی کـشورهای مختلف مبادرت کرد و در اجالسی 
که در فوریه 2001 در شهربنگلور هند تشکیل شـد، پـیش نویس اولیه ی قواعد رفتار قضایی را تنظیم نمود 
. اما با توجه به اینکه اکثریت اعضای گروه تنظیم کننده پیش نویس از کشورهای متعلـق بـه نظـام حقـوقی 
Common law بودنـــد، مـــتن مذکور پـس از اصـالحاتی در نـــوامبر 2002 در اجـالس قـضات ارشـد تعـدادی از 
کـــشورهای دارای نظام قضایی حقوق نوشته law Civil به تصویب نهایی رســـید. در ایـــن ســـند، اصـول و 
ارزشهای اساسی رفتار قضایی، از قبیل اسـتقالل، بـی طرفـی، صـداقت، حفـظ شـئون قـضایی، تساوی در 
رفتــار و صالحیــت قضات مورد اشــاره قرار گرفته و جنبه های مختلف اعمال و اجرای این اصول برشــمرده 

شده است.)قناد،1384،مجله فقه وحقوق( ...
پایان قسمت اول 
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