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 چکيده

ه ببخش  گسترش روزافزون و افزایش دائمی قوانین و مقررات و نیاز قضات به آگاهی اطمینان

ز همی امقوانین و مقررات حاکم بر عملکرد شغلی خویش ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است . بخش 

در  سزاییبو تاثیر این قوانین و مقررات که سالمت کار در دستگاه قضایی را تضمین می نماید 

-ه که مین گونبازدارندگی تخلفات قضات دارد ، قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات می باشد. هما

دالیل  وایند دانیم در نظام قضایی ایران قاضی مکلف است طبق مفاد قوانین موضوعه حکم صادر نم

ستخدام در ا انچه قانونیهای کنونی چنقانونی را مبنای حکم خود قرار دهد، و در اثنای دادرسی

ی را یگناهتوان بتمایالت یک قاضی درآید و اساس اندیشه وی جایگزین قانون شود به سادگی می

ت از فعل یا ترک تخلف انتظامی عبار.گناهکار و یا گناهکاری را بی گناه و مصون از کیفر جلوه داد

کاب ی ارتصنف یا گروه خاص فعلی است که با نقض مقررات انتظامی و وظایف حرفه ای مربوط به

 طفره و تعلل یابد و موجب تنبیه انتظامی یا مجازات انتظامی متخلف میگردد. به طور مثال ،می

تظامی ات انقاضی در رسیدگی به پرونده ها از جمله تخلفات انتظامی قضات است که مستلزم مجاز

ی قضات ه تخلفات انتظامرسیدگی ب.است و مرادف اصطالح جرم انتظامی ، تقصیر انضباطی است

انمند ح و توگردد، و این دستگاه را در مسیر حرکت صحیموجب اعتماد مردم به دستگاه قضایی می

ای وجبات ورفی مطقرار داده و فکر تخطی واحیانا سوء استفاده را مردود و گردش کار را روان و از 

 پرونده ووانین روز افزون شمار قوای مردم را فراهم نمی نماید . پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد 

از  کم راحهای دعاوی ، فرضهای طالئی پیشین دربارۀ مصون بودن قاضی از خطاء یا وحدت حق و 

 اعتبار انداخته است.

 .قضات ، حقوق عمومی، موشکافی انتظامی، تخلفات :يديکل واژگان
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 بهمن فتاحی
 ایران کرمانشاه، ،اسالمی آزاد شناسی،دانشگاه جرم و جزا گرایش حقوق رشته ارشد کارشناسی
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  ایران حقوقیقضات در نظام  انتظامی تخلفات بررسی و موشکافی
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 مقدمه
ت حرفه ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکال

وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی 

ژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در بعنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پ

قالب تجربیات عملی بیان می شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصالحات و تحوالت 

دیگر در  سایر  اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصالحات و خدمات موثر

امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است . قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی 

ا تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که ب

کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند 

وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی 

موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت،  زیردستان

رفاه ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت    می خواهد. از این رو هر قدرتی برای 

ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سالمت و آسایش قاضی و 

دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از 

. بهبود فرآیند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود های درگیر تفسیر شود ماهیت طرف

مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد. تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات 

ست. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده ا

محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسالمی به 

رده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن ک

برخی  رسیدگی عادالنه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. اساساً انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است.

ن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می شود و برخی از نیازها نیز از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسک

شود. در حال حاضر  فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی می

تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می رسد. از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و اُفت و 

ز عالوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آنها با نیاز جامعه )که یکی ا

عدم تنقیح آنها از یک سو،    بی توجهی به سه عنصر  اساسی ترین ویژگی های یک جامعه پیشرفته است(، حجم باالی قوانین، انباشتگی و

توان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست. برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار استقالل، دانش و اقتدار از سوی دیگر را می

روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و . پیچیدگی 1توانمندی در جای خود نقش بسزایی در توفیق و کارآمدی این قوه ایفا می کند

پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از 

نه ساز بروز و وقوع آثار زیانباری باشد.از حیطه حدود و وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و اعطاء گردیده، می تواند زمی

رود، بی شک این واقعیت آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصوالً با عمل به قوانین، حافظ آنها بشمار می

ض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد را باید پذیرفت دادرسان معصوم نیستند، حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معر

آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه یک قاضی قانونی را در استخدام تمایالت خود را در آورد و میل و 

باشد، باید تحت کنترل  اندیشه خود را جایگزین قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنین قشری ازانحراف وخطا و فساد بدور

شدید حکومت وتشکیالت قضایی قرار گیرد وراهی برای جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا 

دسرا و دادگاه باشد، جای اراده عموم را نگیرد و بدین منظور وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دا

ول عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نیز دقت الزم را مبذ

های متفاوتی برای وی مفروض است ) مسئولیت دارد و در چارچوب قانون عمل نماید، در غیر این صورت مسئول می باشد و مسئولیت

کیفری، مسئولیت انتظامی، مسئولیت حقوقی )مدنی(. در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطیت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و 

ا تنبیهاتی که بعضاً نامتناسب و غیرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترین مستند قانونی دادسر

مجلس شورای  17/17/1390انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب و دادگاه عالی 

                                                           
 ، )مقدمه کتاب بدون ذکر شماره صفحه(.1389ی یک تجربه، چاپ اول، انتشارات جنگل، جاودانه، أزندی، محمدرضا، یک ر - 1
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اسالمی می باشد. در نتیجه باید اذعان داشت که وجود قوانین و مقررات نظارتی موجود  به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز 

ود قوانین و مقرراتی که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات  را شناسایی، ارزیابی و کنترل نبوده و نیست. بنابراین لزوم وج

کرد، در نظام قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، می خواهیم به بررسی 

 قضات می باشند، بپردازیم.علل و عواملی که مؤثر بر تخلفات انتظامی 

 بر عملکرد ات حاکمگسترش روزافزون و افزایش دائمی قوانین و مقررات و نیاز قضات به آگاهی اطمینان بخش به قوانین و مقرر

 ون می نماید ا تضمیرشغلی خویش ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است . بخش مهمی ار این قوانین و مقررات که سالمت کار در دستگاه قضایی 

 تاثیر بسزایی در بازدارندگی تخلفات قضات دارد ، قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات می باشد.

 

 مبحث اول : سابقه تاریخی و تقنينی بحث 
دانیم در نظام قضایی ایران قاضی مکلف است طبق مفاد قوانین موضوعه حکم صادر نمایند و دالیل قانونی را همان گونه که می

های کنونی چنانچه قانونی در استخدام تمایالت یک قاضی درآید و اساس اندیشه وی رار دهد، و در اثنای دادرسیمبنای حکم خود ق

.به همین منظور است که 1توان بیگناهی را گناهکار و یا گناهکاری را بی گناه و مصون از کیفر جلوه دادجایگزین قانون شود به سادگی می

از نظم و انضباط از مقررات، الزم دانسته شده و فعالیت قاضی در محیط و فضای دادرسی نیز رفتار  در یک نظام قضایی کارآمد، تبعیت

نماید، البته این نظم قراردادی و مقررات ممکن است با انجام اعمالی توسط قضات مختل و مورد نقض متعارف و تبعیت از قوانین را طلب می

نظر گرفته شود تا حتی االمکان رفتار نامتعارف و نابهنجار را کاسته و به اجرای مقررات قرار گیرد. بدین جهت ضروری است تدابیری در 

کمک نماید، زیرا ماهیت اعمال قوانین و مقررات انضباطی و انتظامی ایجاب می نماید که قانون شکنی های مربوط به آن در مراجع خاصی 

 تبط شغلی و عملکرد سازمان یا اداره خللی وارد نگردد. رسیدگی و از تخلفات و جرائم جلوگیری تا به روند امور مر
 

 گفتار  اول: سابقه تاریخی نظارت انتظامی قضات در ایران 
اصوالً بحث نظارت بر کار قضات مختص زمان فعلی نیست بلکه حتی در زمان رم باستان نیز قاضی متخلف مجازات می شده است و 

نمود و برای تخلفی که در حال حاضر جزئی پنداشته می او شخصاً رسیدگی و حکم صادر میمرجع تظلم، شخص شاه یا امپراطور بوده و 

شود، ممکن بود قاضی حیات خود را از دست بدهد و متناسب با موضوع بحث ) علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی 

ی در صدور حکم اشاره می نمائیم. در زمان تئودوریک امپراطور رم، بیوه زنی ایران( ، نمونه ای از تظلم خواهی نزد امپراطور از تأخر قاض

شکایت کرد که مدت سه سال است بر علیه یک سناتور دادخواستی دایر به مطالبه حق خود، به دادگاه داده ولی تاکنون دادگاه مبادرت به 

ردا این کار را تمام نکردی، خودم درباره تو قضاوت خواهم کرد. فردای صدور حکم نکرده است. امپراطور قاضی را احضار و به او گفت: اگر تا ف

آن روز قاضی پرونده را رسیدگی و حکم به نفع بیوه زن صادر نمود. بیوه زن با در دست داشتن شمع مومی که معمول آن زمان بود، جهت 

طور امر نمود قاضی را نزد او آورند و گفت چرا تاکنون کاری که اظهار تشکر نزد امپراطور آمد و به او گفت: که کار من تمام شد. فوراً امپرا

 .2یک روز بیشتر وقت الزم نداشت در مدت سه سال آن را معطل گذاردی و پس از توبیخ زیاد دستور داد سر او را از بدن جدا سازند

زمان از آن    بی بهره بودند. مادها که  در روزگاران پیشین، داوری در ایران در مرحله ای قرار داشت که کشورهای متمدن جهان آن

بنا به قول مورخین یونانی و سنگ نوشته های آشوری و کتاب تورات و یهود از نخستین کسانی بودند که در ایران زمین حکومت می کردند، 

این روش و سنت به دولت در امر قضاوت سخت گیر و تخلف از قانون را روا نمی داشتند. و متخلفین را به شدت مجازات می نمودند و 

 . 3هخامنشیان نیز که بعد از مادها حکومت می کردند سرایت کرد

در ایران باستان همیشه قضات الیق و امین و دانشمند منصوب می شدند و با تخلفات آنها به شدت برخورد می گردیده است در آن 

 . 4لط در نتیجه اخذ رشوه اعدام شدندزمان دو نفر قاضی به نام )ستدوک( و )سیزامینه( برای صدور احکام غ

داشت، قضاوت می می      در دوران کمبوجیه شخصی به نام )سی سام( که از اشراف بود و کمبوجیه نیز او را چون چشم گرامی

گرفته است  کرد. روزی به کمبوجیه خبر رسید که میان مرد ثروتمند و شخص بینوائی اختالف افتاده است، )سی سام( جانب آن ثروتمند را

و ناحق رأی داده است و رأی وی موجب زیان مرد تهی دست گردیده است. به محض وصول خبر، کمبوجیه یکی از نزدیکان خود را مامور 

تحقیق این امر نمود و نتیجه تحقیقات نیز حکایت از صحت خبر واصله و رأی ناصواب )سی سام(داشت. به دستور کمبوجیه قاضی را به 

                                                           
 .24،ص  1388ندی ،  چ سوم  ، پور قهرمانی ، بابک ، طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفری ، انتشارات خرس - 1
 .12ص  1332سال  -3سرشار محمود، وظایف اخالقی قضات در امور دادرسی ، مجله حقوقی کانون وکال شماره  - 2
 .15، ص 5شاه حسینی، دکتر ناصرالدین، افسانه زندگانی داوری نابکارانه، مجله حقوقی مردم  شماره  - 3
 .12همان،ص  - 4
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ند. کمبوجیه با تندی او را مورد مؤاخذه قرار داده و اعالم کرد که عمل وی    چاره ای جز مرگ ندارد. سپس به دستور حضور او آورد

کمبوجیه سر از تن وی جدا کردند و پوست بدنش را نیز کنده بر مسندی گستردند که )سی سام( بر روی آن قضاوت می کرد ، آنگاه به 

 . 1که به کار قضاء مشغول بود بر روی همان مسند بنشیند و به امور قضاء بپردازد دستور کمبوجیه فرزند قاضی متخلف،

در زمان صدر اسالم نیز نظارت بر کار قضات وجود داشته است که به عنوان نمونه می توان به عزل ابواالسواد دوئلی در همان روز 

کرد و وقتی از علل عزل خود جویا شد آن حضرت در پاسخ اولی که به منصب قضاء منصوب شد توسط حضرت امیر علیه السالم اشاره 

م فرموده بودند که شنیدم که در محکمه بانگ آواز تو از آواز طرفین دعوی بلندتر بود. نمونه فراوان دیگر از این دست اقدامات در صدر اسال

نظارت و کنترل کار قضات یکی از امور مهمی است که داریم که حکایت از نظارت و کنترل بر کار قضات آن زمانه دارد. و خالصه این که امر 

در هیچ زمانی از تاریخ به حال خود رها نبوده و حتی این نظارت در زمان خلفای اموی و عباسی نیز ادامه یافته است تا وقتی که زمان 

هجری قمری  1329نون در مورخه متصل گردیده است به دوران مشروطه که در این دوره با تأسیس عدالت خانه و سپس تدوین اولین قا

بنام اصول تشکیالت عدلیه و تصویب آن نهایتاً در این قانون فصل ششم باب سوم آن اختصاص به مسئولیت حکام و صاحب منصبان و 

 مستخدمین عدلیه یافت و برای اولین بار وجهه اختصاصی و رسمی برای شکایت از قضات عدلیه و نیز مقررات خاصی برای رسیدگی به

به هر حال شکی نیست که نظارت و کنترل و ارزشیابی کار 2تخلف و مسامحه در انجام وظیفه قضات در قانون مذکور پیش بینی شده بود .

قضات و مستخدمین دستگاه قضائی یک امر معقول و منطقی واجب است اما متاسفانه در زمان حال با وصف وجود مراجع متعددی که این 

اند به نظر می رسد این شیوه و تعدد مراجع نظارتی کارائی الزم را ندارند. اکنون عالوه بر دادسرا و دادگاه عالی انتظامی  امر را به عهده گرفته

قضات، نهاد حفاظت و اطالعات قوه قضائیه، بازرسی ویژه قوه قضائیه، و دفتر نظارت و پیگیری و معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات، 

قانون اساسی فعالیت واحدهای قضائی را نظارت می کنند. با این حال هنوز تخلفات و بی  90کشور، کمیسیون اصل  سازمان بازرسی کل

 . 3توجهی در رسیدگی ها چه به نحو سهوی یا عمدی دیده می شود. افزایش آمار تعلیق و تعقیب انتظامی قضات نیز افزایش یافته است
 

 رات انتظامی قضات در ایران گفتار دوم: سابقه تقنينی قوانين و مقر
ق( به تصویب رسید که به طور مدون مقرراتی برای  –) ه  1329در کشور ما برای اولین بار قانون اصول تشکیالت عدلیه در سال 

شمسی ( ، علیرغم اینکه سازمان و تشکیالت  1304رسیدگی به تخلفات قضات پیش بینی کرد و قریب بر نه دهه قبل ) یعنی تا سال 

شخصی مانند اداره نظارت، برای رسیدگی به تخلفات قضات در کشور موجود بوده در خصوص تخلفات انتظامی قضات و میزان مجازات م

قانون اصول تشکیالت  180و  179آنها، مقررات خاص و ویژه ای وجود نداشته است.  لیکن به طور کلی در قوانین مختلف از جمله مواد 

جازات عمومی، مقرراتی برای برخورد قانونی با قضات وجود داشته که بسیار ناقص بوده است، تا اینکه نظام نامه قانون م 288عدلیه و ماده 

 .4به تصویب هیات وزیران رسید 1304اسفند  13راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها در 

بوده، لیکن دیوان عدالت اداری، نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات و  در حالی که این قانون از آن زمان تاکنون مورد اجرا

را مخالف قانون اساسی تشخیص، و آن را باطل کرد. متعاقب آن دیوان در پاسخ به انتقاد  1304اسفند  13تعیین مجازات آنها مصوب 

، دادخواستی علیه نظامنامه 1382اخت و گفت: در سال مطبوعات و رسانه ها در خصوص ابطال این نظام نامه به تشریح سابقه طرح آن پرد

تشخیص انواع تقصیرات قضات از سوی همکاران استان آذربایجان شرقی در دیوان عدالت اداری مطرح شد و این دادخواست به دولت ابالغ 

د و شورای نگهبان هم در اظهار نظر شد، در همان سال دولت، پاسخ وزارت دادگستری را به عنوان جوابیه برای دیوان عدالت اداری فرستا

قانون اساسی در خصوص تفکیک قوا  56شرعی خود ، نظامنامه را خالف شرع تشخیص نداد، اما قضات هیأت عمومی دیوان با توجه به اصل 

دگاه ها و به قانون اساسی که اعمال مجازات باید در دا 136بخش مربوط به صالحیت های رئیس قوه قضائیه و اصل  157و  156و اصول 

نامه در زمان تصویب یعنی استناد قانون انجام شود، این نظامنامه را منسوخ تلقی کرد. در این ارتباط دیوان معتقد بوده هرچند که این نظام

خ شده است قانون مجازات عمومی تجویز شده بود، و این قانون، هم اکنون نس 288جنبه قانونی داشت، و این امر به استناد ماده  1304سال 

اند، اما در حد احیاء آن نبوده است، بدان سبب، به توجه به صراحت های بعدی هم  هر چند اشاره ضمنی به این نظام نامه داشتهو قانون

قانون اساسی که عزل و نصب و تشخیص صالحیت قضات با رئیس قوه قضائیه است نه دولت، این مصوبه مغایر با قانون اساسی  36اصل 

                                                           
 .12همان، ص  - 1
 .34، ص 73سال  –حیدر زاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات، چاپ اول  - 2
 .37، ص 1380سهراب بیگ، امیر، راهکارهای غلبه بر اطاله دادرسی، چ اول، سال  - 3
 .1، ص 1381کاظم زاده، علی، تنقیح و تحلیل مقررات انتظامی قضات، چاپخانه روزنامه جمهوری اسالمی ایران،  - 4
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.دیوان در پاسخ به این سؤال که آیا برای خالء این  قانون چاره ای اندیشیده شده است، ادامه می دهد از اول 1باطل اعالم شد تشخیص و

انقالب تاکنون برای تخلفات کارکنان دولت شاهد تصویب چندین قانون بودیم که بعضاً اصالح هم شد، اما برای قضات که موقعیت باالتری 

ی به تخلفات کلیه دعاوی و احیاء حقوق عام هستند نه تنها قانونگذار قانون تصویب نکرد، بلکه بر اساس نظام نامه سال دارند و مرجع رسیدگ

 که با وضعیت موجود ناکارآمد نیز است، عمل شد.  1304

ی محض از ک بالتکلیفبا ی ا،باالخره دستگاه قضایی و به ویژه دادسرا ، دادگاه عالی انتظامی و جامعه قضات با تمام این کش و قوس ه

ه رای از آنجائیک وده، وحیث نبودو خالء مقررات انتظامی مواجه گشتند. اما مسئولین ذیربط و صاحب نظر، توجهی به ابطال نظامنامه ننم

 1304 نظام نامه هبلسابق امذکور )دیوان عدالت اداری( در روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر نمود ، فرض را بر عدم ابطال تلقی و کما فی 

ضایی قضات بر رفتار ق نتظامیادر برخورد با قضات متخلف استناد کرده، تا اینکه قوه قضائیه الیحه تشکیالت دادسرا و دادگاه عالی و نظارت 

ز بررسی های تقدیم مجلس شورای اسالمی گردید.  نهایتاً پس ا 23/5/1389مورخ  112352/43284راتهیه و توسط دولت طی شماره 

تائید  به 27/7/1390ریخ الیحه تقدیمی دولت تحت عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات تصویب و در تا 17/17/1390انجام گرفته، در تاریخ 

ت ابالغ ارسال و مجلس شورای اسالمی به دولت )رئیس جمهور( جه 7/8/1390مورخ  48856/463شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 

ن ت درج  و انتشار آقانون مذکور مصوب را جهت اجرا، ابالغ، تا تشریفا 15/8/1390مورخ  156451مهوری طی شماره متعاقب آن ریاست ج

 ردد.گروز پس از انتشار، اجرای آن رسماً عملی  15در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران انجام و با انقضای مهلت 

 

 گفتار سوم: اهميت  قضا و قاضی

طل و ظالم ق از باحنده و حمایت کننده عدالت و آزادی در جامعه است و دستگاه قضایی نبض آن است.تشخیص امر قضاء برقرار کن

اجه یستان ها موها و چاز مظلوم و بیگناه از گناهکار کار ساده ای نیست و قضات در فرایند دادرسی یک پرونده با مجموعه ای از معما

 هستند. 

صه رسیدگی های پرمشغله قضائی اقتضا دارد که هر گاه این حقوق با اشتباه قاضی مشتبه و یا حفظ و صیانت حقوق انسان ها در عر

ضایع شده و یا بهر طریق به آن آسیبی رسید ولو با لطمه خوردن به موقعیت شغلی و کاهش شئونات قضائی در صورت افشا و اقرار قاضی به 

ام قدرت و امکان بپردازد و این اقدام را بر خود فرض و واجب بداند و نگذارد حق انسانی اشتباه خود به اعتراف و رفع آن اشتباه و اشکال با تم

بدین کیفیت و در مسیر دادرسی تضییع گردد، چه هدف و غرض از رسیدگی های قضائی تامین و تثبیت حقوق انسان ها و بسط عدالت 

آن مصالح نیز در غایت و نفس االمر مؤثر در حفظ حقوق عامه قضائی و اجتماعی است نه حفظ مصالح فردی و شغلی قاضی، گر چه حفظ 

است ولی بر آن مرجح نیست و قاضی نمی تواند بصرف اینکه سوءنیتی نداشته و سهواً مرتکب عدم تشخیص حق و خطا شده و اعتراف و 

داند، چه همان گونه که بیان شد هدف و توضیح اشتباه به حیثیت او لطمه میزند، موضوع را مکتوم داشته و خود را راضی کرده و مسئول ن

های قضائی رسیدن ذوالحقوق به حقشان و تثبیت واقعیات است و خالف آن نقض غرض و استنتاج باطل. بنابراین هر غرض از رسیدگی

فرد بخصوص قاضی مصلحت و منفعتی باید فدای این قاعده و رفع اشکال گردد. زیرا توجه به حق الناس و حفظ صیانت آن از اهم وظائف هر 

 .2است که دائر مدار حفظ آن حقوق و امنیت بخش آن در صحنه قضاوت و دادرسی است

طبیعت حرفه قضا مغایر و مخالف با اشتباه است. قضاوت اشتباه را نمی پذیرد و همواره از آن رو گردان است، اما ناگزیر دادرسی ها 

و امکان اشتباه در کار او وجود دارد، پس چگونه این دو سرشت متضاد در انسان  گیرد و بشر جایز الخطا استبه وسیله انسان صورت می

تواند ملحوظ و محقق باشد؛ یعنی قضاوت کند بدون ارتکاب خطا، در حالی که جایزالخطا است. خوشبختانه خطا و اشتباه دائماً گریبانگیر می

یالت عالیه و آموزش و پرورش دیده است نمی گردد و اینگونه افراد به افراد خاص و تربیت یافته نظیر صنف و طبقه قاضی که دارای تحص

شوند. به همین دلیل است که انتخاب قضات صرف نظر از نیازهای دیگر از بین افراد تحصیل کرده و فاضل و ندرت مرتکب خطا و اشتباه می

-شد. ولی متاسفانه همین افراد نیز گاه در عمل مرتکب خطا میتر باها کمتر و ضعیفآید تا امکان بروز این نارسائیتربیت یافته بعمل می

 .3شوند که بنا بر اصول یاد شده باید بدان مقر بوده و در صدد رفع آن برآیند

                                                           
ورت می ده، نسخ، فرایندی است که با آن مرگ یک قاعده حقوقی محقق و اعالم می گردد و این فرآیند از راه وضع قاعده ای تازه که معارض آن است صبه نظر نگارن - 1

زمان به استناد آن صورت گرفته گیرد و اثر آن به آینده است، وقتی قاعده ای نسخ می شود، قدرت اجرایی خود را از روز فسخ از دست می دهد و لذا رفتارهایی که تا این 

است نیز اعتباری نخواهد است درست خواهد بود. ولی، ابطال بیانگر آن است که قاعده باید از زمان تصویب کان لم یکن فرض شود و روابطی که بر پایه آن شکل گرفته 

 داشت و وضعیت اجتماعی باید به حالت قبل از تصویب اعاده گردد.
 .110،ص 1385ر بارگه داد ، انتشارات دریا ، چ اول ، مافی ،فریبرز ، د - 2
 .111و110همان ، صص  - 3
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ای صورت گیرد که در مسیر خطا و اشتباهات نباشد و از ناگفته نماند که امر دادرسی باید به طرقی انجام پذیرد و قضاوت به گونه

شود حتی المقدور پرهیز شود و قاضی خود را از فضای آن خارج سازد تا قضاوت بنحو مطلوب لی که موجب این گرفتاری میعوامل و عل

صورت گیرد. از علل مهم و عمده اشتباهات قضائی در امر دادرسی کثرت کار، گرفتاری های مالی و خانوادگی، ضعف علمی، عدم امنیت و 

دیریت صحیح و نظم و ترتیب در امور و ... است. این نامالیمات افکار قاضی را مغشوش و مشوش گرفتاری های شغلی، استرس، عدم م

کاهد و موجب بروز اشتباهات میشود. برای گریز از این اشکاالت بدیهی است به قسمت قابل مالحظه ای از ساخته از میزان دقت در کار می

توجه داشته باشند و در حیطه کار و مسئولیت آنها است تا امکان قضاوت در پرتو راحتی آنها باید دولتها با اقدامات اساسی و ریشه ای خود 

خیال و آرامش فکری و عصبی را برای قضات فراهم نمایند. رعایت و توجه بعضی مسائل مذکور فوق نیز با خود قضات است که باید کوشش 

ال اگر با تمام تدارکات و مراقبت ها و دقت ها اشتباه رخ داد چه باید کرد؟ نمایند خود را از محدوده عوامل موجد اشتباهات خارج نمایند. ح

 .1و دراین مرحله قاضی چه فرض و تکلیفی دارد؟

دد، و اگر ه اقدام گرز اشتباادر این گونه موارد ابتدا باید از امکانات و طرق سهل قانونی بهره گرفته تا برای احقاق حق زیان دیده 

یادی برای زاههای سترس نباشد به هر وسیله و طریق دیگر باید منظور فوق حاصل شود. خوشبختانه در قوانین رطرق سهل قانونی در د

ها و ستینافها و اواهیدنظر خنجات ازاین تنگناها و جبران مافات و خطاها وجود دارد که از آن در موارد ابتالء استفاده می شود نظیر تجدی

ق صاحب حنگین تضییع ه بار سو غیره ، که اگر این راهها نیز مسدود باشد قاضی باید با  اعتراف به اشتبا ها و اعاده دادرسیفرجام خواهی

دولت به  مترقی حق را سبک و به طرق امکان پذیر دیگر سعی در رساندن صاحب حق به حقوق از دست رفته اش نماید. در بعضی جوامع

ین ن می کند. ات جبران اشتباهات می پردازد و خطاهای قاضی را تا حدی که مقدور اسپرداخت خسارات زیان دیده و یا آسیب دیده از ای

تمام  ین مربوط درد قوانطرز عمل و تفکر اقدامی بجا و به قاعده بوده و به پیروی از آن بهترین طریق رفع این محظورات و معضالت ایجا

ن الفی و تامیادر بتقعی پیش می آید که قاضی با امکانات محدود خود کشورها برای جبران این خسارات و تضییع حقوق مردم است . مواق

ضی و دگی مالی قادر زن این ضایعات نیست و اگر فرضاً از تمکن مالی او برای نیل بدین منظور استفاده شود عالوه بر ایجاد عدم امنیت

د بر ییع حق افرااز تض حرج می شوند، و عواقب آن بدتر کشیدن او به دام اشتباهات دیگر که نقض غرض است خود و خانواده او دچار عسرو

بیت  استفاده از وارد وماثر اشتباه قاضی است، بنابراین بهترین راه جبران این آسیب ها دخالت دولت و تخصیص بودجه ای خاص برای این 

رداخته ر فرد است پبمکلتی مز اقدام دستگاههای المال است. تا بتوان بهر تقدیر این خسارات را جبران و تا حد ممکن برفع ظلمی که ناشی ا

 شود. 

مسأله مهم دیگری که هم قضات و هم دولتها باید بدان توجه داشته باشند کاستن از تراکم کار به وسیله اقدامات مختلف و ضروری 

ست، زیرا یکی از عوامل مؤثر در ایجاد از جمله افزایش تعداد قضات و تدابیر دیگر مدیریت برای کاهش میزان کار و مراجعات به دادگستری ا

اخالل و بروز اشتباهات قضائی کثرت کار و خستگی مفرط قاضی حین انجام وظیفه است که باید به انحاء طرق، با آن مقابله و آرامش فکری 

 . 2و عصبی قضات حین خدمت فراهم گردد

هم مید به این ضائی بابهره گیری از راههای کاستن امور ق همانطور که اشاره شد خود قضات نیز با اعمال مدیریت صحیح در کار و

کار  دام به چنینه و اقکمک نموده و برنامه کاری خود را به نحوی تنظیم و مرتب نمایند که کمتر با حالت خستگی بانجام وظیفه پرداخت

 پرمسئولیت و سنگین و طاقت فرسا نمایند. 

دی کاری که حاکی و نمودارعدم آمادگی و یا از دست دادن آمادگی الزم برای امر اشتباهات مکرر و مستمر یک قاضی در شرایط عا

خطیر قضا است، قاضی را موظف به کناره گیری داوطلبانه و مسئولین امور را نیز با حفظ حیثیات قضائی موظف به ایجاد امکان تغییر شغل 

مجاز و قابل قبول برای یک انسان آنهم در کسوت قضا ، قابل تأمل و  برای قاضی می نماید، چه همان گونه که بیان گردید اشتباه در حدی

غمض عین است که به حد رویه و عادت نرسد، ولی چنانچه بکرات و به بیش از حد معمول رسید، ناگزیر باید قاضی به حرفه دیگری 

 . 3بپردازد، زیرا که قضاوت از اشتباه گریزان است

متوجه  ز هر چیزاو مشکالت پیش روی قاضی را با ذکر و توضیح دقایق آن بر شمردیم بیش اکنون که به اجمال اهمیت شغل قضا 

یکری را بر کوه پ مسئولیت بزرگ و تکلیف سنگین آن می شویم و در می یابیم که شخص با قبول مسند قضا چه وظائف طاقت فرسا و بار

احث آتی ا در مبربشری است. جا دارد که سنگینی این مسئولیت دوش گرفته است و برای نیل به مقصد نیازمند چه قدرت و توان فوق 

 مورد  مطالعه و بررسی قرار دهیم. 
 

                                                           
 .111همان ، ص - 1
 112همان ، ص - 2
 .113همان ، ص - 3
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 گفتار چهارم : تعاریف

ا به ، لذا ابتدرت داردنظر به اینکه در شروع هر بحث ، تعریف موضوع ، تعیین اصول و قواعد حاکم بر آن و تعیین قلمرو بحث ضرو

 ه می شود . بررسی تعاریف و مفاهیم پرداخت

 الف( مسئوليت در لغت

یعنی از کار و فعل انجام شده مورد سؤال واقع شدن. ریشه آن سأل یسأل است. مسئولیت حالتی است « مسئولیت » از نظر لغوی 

در  1ست.شود و آن عمل یک اختالل در قاعده است، حال اگر قاعده حقوقی باشد مسئولیت حقوقی اکه انسان درآن از عمل خود مؤاخذه می

 2جای دیگر به معنی پرسش و سؤال شدن است و غالباً به مفهوم تفکیک وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد.
 

 ب( مسئوليت در اصطالح 
مسئولیت در اصطالح به معنی تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است ؛ خواه این ضرر ناشی از  

 3قصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.ت

 

 ج( تعریف مسئول
در فرهنگ فارسی معین مسئول به معنی امر خواهش شده، کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست 

فرهنگ نفیس مسئول کسی است که از وی و همچنین در 5. در مفردات راغب مسئول به معنی خواهش، درخواست و پرسش است4می شود

 . 6سئوال کنند و درخواست نمایند
 

 د( تعریف قاضی

اعم از قضات دادگاههای  و لفظ قاضی شامل تمامی قضات 7قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد  

 . 8نیت،دادستان ها، معاونان ایشان، بازپرس ها و دادیارها می گرددبدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دادگاه انقالب، نظامی، ویژه روحا
 

 ه ( تعریف علت
علَت امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تاخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود و آن چیز دیگر را معلول  

و در فقه به عامل یا عواملی که به  10ص خود را متعهد کندو از نظر حقوقی عبارت است هدف مستقیمی که برای وصول به آن، شخ 9گویند

  12و خالصه هر چه که مصداق کار است. 11شودمحض تحقق در خارج به دنبال خویش اثری را بیاورند علت تامه گفته می
 

 تعریف فساد )تخلف( و(
به رشته و ساز و کارهایی که برای توضیح  ای بسیار گسترده و دارای ماهیت چند وجهی بوده و تعاریف فساد بستهفساد پدیده     

شکند یا نقص می شود رود متفاوت است. ریشه فساد فعل التین رومپر به معنای شکستن است . بنابراین در فساد آنچه میپدیده به کار می

  13امکان دارد رفتار اخالقی یا شیوه قانونی یا اغلب مقررات اداری باشد. 

                                                           
 .15،ص 1984،بیروت پاریس، انتشارات عویدات،3النقیب، عاطف، النظریه العامه للمسئولیته الناشیه عن الفعل الشخصی، ج - 1
 .95،ص 1353، تهران،  انتشارات جاویدان، 11مید، جعمید، حسن؛ فرهنگ ع -2
 .642ص 1346عفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق ، تهران، انتشارات گنج دانش، ابن سینا،چاپ اول،ج - 3
 .4077، ص 1362، چاپ امیرکبیر، سال 3محمد معین، فرهنگ فارسی، ج  - 4
 .250ی، مفردات راغب، ص ابی القاسم، محمد، معروف به راغب اصفهان - 5
به نقل از مهدی رضایی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات اهواز،  2329، ص 5فرهنگ نفیس، ج  - 6

 .13، ص 83سال 
 .15، ص  1372ج دانش ، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، جلد ششم ، تهران کتابخانه گن - 7
 . 139، ص 1374، سال 7مازندرانی، محمد صالح، فصلنامه تخصصی فقه و اصول، سال دوم، ش  - 8
 .466جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص  - 9
 .466همان، ص  - 10
 .466همان، ص  - 11
 .479همان، ص  - 12
 .  15، ص  1383اندیشه جوان ، چ اول ، دادگر، حسن و معصومی نیا ، فساد مالی ، تهران ، کانون  - 13
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نادرستی و کردار خالف قانون افرادی که در مسند قدرت و مسئولیت و »این چنین تعریف شده است: در فرهنگ لغت واژه فساد   

در لغت به معنی خلف و خالف وعده و « فساد»در بعضی کتب به جای واژه فساد از تخلف استفاده شده است. واژه تخلف «. اختیار قرار دارند

ن، پس ایستادن از وعده و عهد و امری است. این واژه در فقه و قانون مدنی به معنی عهد و پیمان کردن و تخلف کردن به معنی خالف کرد

 1عدم انجام دادن تعهد یا تاخیر انجام دادن تعهد، ظهور خالف آنچه که شرط شده یا ظهور خالف آنچه توصیف شده را دارد.

ر منفعت اصل رفتاعمومی و خصوصی با یکدیگر، حآن چه مسلم است فساد به عنوان پدیده ای برخاسته از تالقی منافع بخش های 

، مقاصد شخصی ن برایآجویانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی را بر عهده دارند یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از 

 خانوادگی، یا گروهی اعم از انگیزه های کسب فرصتهای سیاسی یا اقتصادی سوء استفاده می کنند.
 

 یف تخلف انتظامیز( تعر
تخلف انتظامی عبارت از فعل یا ترک فعلی است که با نقض مقررات انتظامی و وظایف حرفه ای مربوط به صنف یا گروه خاصی 

یابد و موجب تنبیه انتظامی یا مجازات انتظامی متخلف میگردد. به طور مثال ، طفره و تعلل قاضی در رسیدگی به پرونده ها از ارتکاب می

  2خلفات انتظامی قضات است که مستلزم مجازات انتظامی است و مرادف اصطالح جرم انتظامی ، تقصیر انضباطی استجمله ت
 

 ح ( تعریف دستگاه قضایی
به معنی قدرت، جمعیت و سامان و همچنین تمام آالت و ادواتی که در یک جا برای انجام دادن کاری فراهم آورده « دستگاه » 

 تگاه قضایی به معنی تمامی ساز و کار الزم برای رسیدگی به امور قضاوت و دادرسی.دس 3باشند آمده است.
 

 گفتار پنجم: تفاوت تخلف و جرم 

توان گفت که تخلف با جرم تفاوت اساسی دارد، زیرا تخلفات انضباطی بیانگر تخلفات با توجه به تعریفی که از تخلف به عمل آمد می

در صورتی که جرم کنش های مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه است که به  4ای هر فرد است،حرفهمربوط به حیثیت و مقام و وظایف 

بعضاً وجوه تشابهی میان این دودسته از مقررات وجود دارند ،  5موجب  قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده است.

اند و از طرفی ف و جرم باشد، مانند اختالس یا رشوه که از طرفی دارای وصف مجرمانهبه عنوان مثال: ممکن است عمل واحد منشاء تخل

 دیگر تخلف انضباطی محسوب می گردد.

 که اهم آنها عبارتست از: 6علیرغم این مشابهت،تفاوتهای زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد

خود شخص به رعایت مقررات انضباطی و اینکه اگر این مقررات را قبلیاساس تخلف انضباطی قرار دادی است، یعنی توافق  -1

 7گیرد.های پیش بینی شده قرارمیرعایت ننماید در معرض مجازات

موضوع مقررات انضباطی مثل جرائم عمومی، جامع و همه گیر نیست. بنابر این ممکن است عملی در نظام پزشکی تخلف به  -2

 8تخلف محسوب نشود. حساب آید ولی در کانون وکال

شود، به عبارت دیگر ارزشهایی که به وسیله مقررات انضباطی قبح عمل از لحاظ جزائی و انضباطی به طور یکسان ارزیابی نمی -3

مورد دفاع قرار می گیرند بسیار وسیع هستند و در مواردی مثل قواعد اخالقی حتی مشمول وظایف مشخص نسبت به خود وی هم می 

 9این عملی که از لحاظ حقوق جزا جرم محسوب نمی شود، ممکن است از نظر انضباطی قابل مجازات باشد.شوند بنابر

در حقوق انضباطی  10قواعد و اصول معمول در حقوق جزا در مورد قواعد انضباطی اجراء نمی شوند، مثالً اصل قانونی بودن جرم  -4

و حیثیت گروه محسوب شود قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش  وجود ندارد، چه هر عملی که ممکن است بر خالف شئونات

                                                           
 .  63، ص  1385ابن علی، علی اکبر، مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، موسسه معین اداره ، چ سوم ، -1

  2. 1165، ش  143جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، پیشین ، ص - 2
  950.3، ص 1359انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ دوم،عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج ا،  - 3
 ، بی چا.73،ص 1353علی آبادی، حسین، حقوق جنائی، جلد اول، تهران، چاپخانه بانک ملی،  - 4
 . 59،ص 1374دکتر نوربها، رضا ، زمینه حقوق جزا، تهران، کانون وکالء  - 5

تخلف  ومایز جرم تمقاالت حقوق پزشکی، جلد دوم، مقاله حقوق جزای پزشکی، مبحث وجوه تشابه و جهت مطالعه بیشتر رجوع شود: عباسی، محمود، مجموعه  -6

 به بعد. 86، انتشارات حیان، ص 1376انتظامی، 

 ، بی چا، بی تا82عمومی،جلد اول،تهران،انتشارات فردوسی،ص ی افراسبابی،اسماعیل،حقوق جزا- 7

   . 2 همان، ص- 8

 .83همان ، ص  -9
  .همان - 10
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بینی نیستند و نمی توان آنها را تعیین و توصیف نمود. مثالً ظاهر غیر آراسته، رفتار جلف و زننده و حتی لباس پوشیدن نامناسب ممکن 

در  1ی به تخلف است. همچنین اصل اعتبار قضیه مختومهاست بر خالف شئونات محسوب شود و تشخیص آن با مقامات و مأموران رسیدگ

مقررات انضباطی معمول نیست. بنابر این کسی که از لحاظ اخذ رشوه در دادگاه جزائی تبرئه شده است ممکن است به علت ارتکاب همان 

 چون ارتکاب جرم مستلزم وجود عناصر و شرایطی است. 2عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود

ی که برای انجام عملی قرار گرفتن رشوه را گذاشته از لحاظ انضباطی قابل مجازات است در صورتی که مرتکب جرم ارتشاء مثالً کس

 3نشده است.

( توضیح دادیم اصل قانونی بودن جرم که از جمله قواعد اساسی حقوق جزا است در مورد تخلفات انضباطی 4همانطور که در بند) -5

مه تخلفات انضباطی کارکنان دولت قبالً معین و به عبارت دیگر در این خصوص از اصل قانونی بودن مجازات تبعیت قابل اجراء نیست زیرا ه

  4شده است.

در انجام وظایف و تعیین مجازات آنها به عهده  8مستخدمین و یا به طور کلی خطاء 7یا قصور 6یا تخلف  5رسیدگی به تقصیر -6

 9گردند.در صورتی که مجازاتهای مربوط به جرائم توسط محاکم جزاتی تعیین و اعمال می دادگاههای اداری و انضباطی است.

 

 مبحث دوم  : مبانی نظري ، حقوقی ، و فقهی تخلفات انتظامی قضات 
 هد تنها جنبشاشاره  توجه و اجرای قانون یکی از طرق و شاید مهمترین طریق اجرای عدالت باشد. حرفه قضا بدان صورت که بارها

یشه رعتقادات او ار عمق دمادی نداشته بلکه قاضی دارای تکالیف و وظایف ایثارگرانه و روحانی هم هست که باید ارزش این مزایای معنوی 

 .داشته و واجد شکوه و حرمت بسزا باشد و او را به اقدام و عمل در این مسیر حق پرستانه وادار نماید

 

 می قضات گفتار اول : مبانی نظري تخلفات انتظا 
گردد، و این دستگاه را در مسیر حرکت صحیح و رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات موجب اعتماد مردم به دستگاه قضایی می

.  توانمند قرار داده و فکر تخطی واحیانا سوء استفاده را مردود و گردش کار را روان و از طرفی موجبات وای وای مردم را فراهم نمی نماید

بط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده های دعاوی ، فرضهای طالئی پیشین دربارۀ مصون بودن قاضی از خطاء یا پیچیدگی روا

 . 10وحدت حق و حکم را از اعتبار انداخته است 

 

 تحوالت اجتماعی  -الف 
-ها، کمبودود. بسیاری از مشکالت، نارسابیای نیاز مبرم به وجود قانون داشته و اجرای آن در تمام سطوح باید احساس شهر جامعه

ها ناشی از نبود قانون و بی اعتناعی به قانون است، اجرای قانون مختص مردم عادی نیست، تنها قضات مکلف به رعایت قانون ها، تبعیض

ن کافی نیست. بدترین وضع یک نیستند، همه احاد ملت و مسئولین یک جامعه باید در چهارچوب قانون حرکت نمایند، شعار احترام به قانو

جامعه در زمانی است که عالج بن بست را در توقف و شکست قانون بداند. پیشرفت تکنولوژی و صنعت در جوامع امروزی و گسترش 

هائی که توسط مجرمین در جهت  ارتباطات موجب شده است جهان بصورت دهکدۀ جهانی درآید. بالتبع در چنین جوامعی روشها و تکنیک

باشد و تر از روشهای بکار گرفته شده در جوامع کوچک و بسته میشود بسیار پیچیدهتکاب جرم و مخفی نگه داشتن آن بکار گرفته میار

 . 11یقیناً دادرسی در چنین جوامعی با جوامع سنتی و بسته متفاوت است

                                                           
  .همان -1
 .همان - 2
 .84همان ، ص  - 3
 ، بی تا، بی چا.192تهران، ص  (، تهران انتشارات دانشگاه1طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری جلد) - 4
 . تقصیر عبارت است از نقض عمدی مقررات راجع به وظایف اداری - 5
 . تخلف عبارت است از عدم رعایت نظم و انضباط اداری - 6
 . قصور عبارت است از کوتاهی در اجرای وظایف اداری - 7
 مجموع تقصیر یا تخلف یا قصور متهمین دولت خطاء نامیده می شود.  - 8

 ر حیان، نش1376جلد دوم: مقالۀ حقوق جزای پزشکی، تهران  جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به: عباسی ، محمود، مجموعه مقاالت حقوق پزشکی،- 10
 

 .23انی ،بابک ، پیشین ، ص پور قهرم - 11
 .همان  - 21
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یس قبیله در چادر خود یا سایۀ درخت در جوامع کوچک مثل قبایل در قدیم معمول چنین بود که در صورت بروز اختالف، رئ

کرد و بدون رعایت تشریفات، فی کرد و به تظلمات ساده افراد ساده لوح و مطیع قبیله از قبیل چوپان و برزگر رسیدگی میجلوس می

ذیر نیست. در جوامع کرد. اما در جوامع امروزی این امر امکان پالمجلس احقاق حق را اصالح ذات البین می کرد و مسئله خاتمه پیدا می

کنونی و صنعتی که بین هزاران نفر کارگر و کارفرما و صنعتگر و پیشه ور روابط حقوقی و معامالتی پیچیده گوناگون وجود دارد، به تبع 

های سنتی توان با توسل به شیوههمین روابط غالباً دعاوی غامض و پیچیده بین آنان مطرح است و چنین اختالفات غامض و پیچیده را نمی

و مرسوم حل و فصل کرد . از طرف دیگر قاضی انسان است و انسان هم طبعاً جایزالخطاء است و پیچیدگی دعاوی سبب می شود قاضی به 

سهولت مرتکب اشتباه شود . لذا ضرورت دارد مراحلی در رسیدگی باشد تا اگر در یک مرحله اشتباه و بیدادگری صورت گرفت در مرحله بعد 

 به تخلفات ارتکابی وی رسیدگی شود و از عهده خسارات وارده به اصحاب دعوی برآید .  و 1جبران

 

 حفظ حقوق و آزادي هاي فردي  -ب 
ه بشر کار امانتی نگینی بسقضاوت از اوصاف ربانی است و آنان که این کسوت را بر تن دارند باید بدانند که ناخواسته مسئولیتی به 

 گردید بدوش می کشند .در عرصه هستی ، پذیرای آن 

 آسمان بار امانت نتوانست کشید                قرعه فال به نام من دیوانه زدند

نی فلت و سنگیغ، اگر  به همان سادگی که غفلت آدم در تناول میوه درخت ممنوعه ، پای او را از بهشت برین به عرصه خاکی کشاند

مچنان باقی هن وصف ، شاید چنین شغلی در عالم خارج ظهور و بروز نمی یافت و ای مسئولیت قضاوت هم ، بر فرزندان او عارض نمی شد

ا تیجه امر قضگره ن می ماند .جامعه استوار و مطمئن ، از دقت و بیداری و صالبت دستگاه قضایی که نگهبان حقوق حقه اوست ، نظاره

کند یضایی خطا نمقستگاه دم نیز دل بر این باور داشته و دارد که میباشد و آحاد آن بر این اعتقاد هستند که قاضی حامی حق اوست و مته

ونی قاضی درسی کندانیم در سیستم داو اجحاف و تجری در تضرر حقوق وی نیز توسط این دستگاه امکان پذیر نیست . همانطور که می

ند از طریق توانیمقرار دهد، طرفین دعوی  مکلف است طبق مفاد قوانین موضوعه حکم صادر نماید و دالیل قانونی را مبنای حکم خود

 نیت قضایی ومی، امفراهم بودن موجبات رسیدگی مجدد به دعوی در دادگاه باالتر و اصالح و جبران اشتباهات قضائی و تخلفات انتظا

انون شود قضی جایگزین شه قاندیحقوقی و آزادیهای خود را تأمین کنند . چنانچه قانونی در استخدام تمایالت قاضی در آید و اساساً میل و ا

  توان بیگناهی را گناهکار و یا گناهکاری را بیگناه و مصون از کیفر جلوه داد.به سادگی می

همچنین اگر افراد ببینند که مثالً فردی بیگناه به مجازات محکوم می شود و راههای جبران خسارات و تنبیه قضات متخلف و 

بدون تشویق و دغدغه خاطر برای آنها میسور نخواهد بود ؛ زیرا هر انسانی در چنین جامعه بیمناک تجدید نظر نیز مسدود است زندگی 

خواهد بود که مبادا روزی در مظان اتهام قرار گیرد و محکوم شود . زیرا هیچ راهی برای شکستن حکم محکومیتّی که به اشتباه صادر شده 

ی خود را اثبات کند روشن است که چنین تصوری نظم عمومی را به مخاطره خواهد است وجود ندارد و محکوم علیه نمی تواند بیگناه

. سیستم قضایی فعلی جامعه ما هم اکنون بیمار است، نه آگاه به حمایت از حد اعتدال از آزادی است و نه مسلح به علوم و فنون نوین 2افکند

مخدوش شدن عدالت و  -1ظایف خود قطعاً دو وضعیت به وجود می آید : که جهت کشف جرم جامعه بدان نیازمند است. بنابراین در انجام و

 عدم امنیت افراد ، و فرض سومی نیز وجود نخواهد داشت. -2ضایع شدن حقوق جامعه 

 

 گفتار دوم : مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات  
و در  بوده است. یز مشهودندر حضرت آدم  صفی اهلل آنچه مسلم است انسان همواره در مظان ارتکاب اشتباه و خطا قرار دارد ، و این 

 ادبیات ما نیز مضبوط ، که خواجه شیراز نیز در همین راستا از زبان سایر مخلوقان میفرماید :

 پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت نا خلف باشم اگر من به جویی نفروشم

وانب موضوع ، حکم در رسیدگی ، دقت در حکم، استناد به مواد قضات به فراغت حال و آسودگی خیال در حین قضاء، قائل در ج

ها و وسواس هائی که اند. با همه دقتقانونی و اصول اخالقی، تکیه بر دالیل، بیطرفی و برابر نگری طرفین و آدابی از این دست سفارش شده

دهد نماید ، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دالیل و نظایر اینها رخ میقضات مراعات می

که در هر کار بشر این امر طبیعی است. از سوی دیگر قضاء میدان تجارب آراء حقوقی و صحنه تفسیر قوانین و تشخیص ناسخ و منسوخ در 

                                                           
 .18، ص  1380ی ، رستگار ده بیدی ، صمد ، بررسی تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق در حقوق جزای ایران ) پایان نامه کارشناسی ارشد ( دانشگاه شهید بهشت - 1
 .154، ص 1361تری ( دانشگاه تهران ، ریاضی ، علی اکبر ، اعتبار امر مختوم  جزایی در رسیدگی جزایی ) رساله دک- 2
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کند در چهار چوب اصول آزاد است . این آزادی الزمه اختیارات قاضی تفسیری که در مقام حکم از قوانین میاحکام قانونی است و قاضی در 

 و استقالل اوست . 

.  از آنجائی که 1اما همین آزادی باب اشتباه در تفسیر و استنباط را نیز می گشاید که این نیز به طبیعت کار، امری پیش آمدنی است

حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است و امروز همه این واقعیت را  دادرسان معصوم نیستند

 پذیرفته اند که احتمال دارد آنچه دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد ، پس عدالت اقتضاء دارد که راهی برای حداقل جبران

هر چند که در کسوت قابل احترام باشد ، جای اراده عموم را نگیرد و از سوی دیگر تأمین صلح اجتماعی  ها باز باشد و اراده یک تن،کاستی

. زیرا هستند قضاتی که قانون را به استخدام تمایالت خود در آورند و 2ایجاب می کند که روزی سخن آخر گفته شود و دعوا پایان پذیرد

د . در نظام جمهوری اسالمی ایران نظارت برحسن اجرای قوانین در حیطه امر قضا ، از وظایف میل و اندیشه شخصی را جایگزین قانون نماین

گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون از ها و تخلفات قضات صورت میقوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی برآراء دادگاه

افزون بر توبیخ ، مجازات انتظامی شدیدتر و نیز مجازات کیفری را در بر خواهد سوی قضات ، متضمن توبیخ انتظامی است ، وگاهی نیز 

داشت . البته واکنش قانونگذار به تخلفات قضات از قانون همیشه به یک نحو نیست ، به گونه ای که ، برخی تخلفات با واکنش شدیدتری 

کند، شدیدترین واکنش در قبال چنین ه اساس حکم خدشه وارد میشود. بی اعتبار ساختن حکم در مواردی که  اشتباه دادرس بمواجه می

تواند متضمن حمایت از حقوق اصحاب دعوی نیز باشد ، به این اعتبار تخلفی است، که امری صرف نظر از نظارت برحسن اجرای قانون، می

باشد. با این وجود، مایت از حقوق افراد نیز میکه با این فرض که قانون از حقوق افراد حمایت میکند، اجرای صحیح آن ، نوعاً متضمن ح

 رسد هدف اصلی قانونگذار از پیش بینی این ضمانت اجرای شدید نظارت بر حسن اجرای قانون باشد.بنظر می

 

 گفتار سوم : بررسی مبانی فقهی تخلفات انتظامی قضات 
الیت و طه آن وکومت اسالمی است که قاضی به واسعصاره امر قضا تشخیص حق و باطل است .مسند قضاوت در اسالم از مناصب ح

اضی اعطا طلقه قسلطه ای بر اشخاص و حقوق آنان پیدا میکند و سمت قضاوت سمتی است که از ناحیه پیامبر )ص( و بالتبع والیت م

 میگردد.

علیه نباید از حکم علی االصول قضاوت حاکم شرع و قاضی دعوی ، موجب فصل خصومت و رفع اختالف و نافذ است و محکوم   

قاضی سر باز زند ،  و در تصدی منصب قضا که شرایط خاصی برای قاضی بیان شده و در مواردی که او را اعلم و مجتهد جامع الشرایط 

 دانسته اند ، و تاکید شده است ، منصب قضاوت را کسی می تواند عهده دار گردد که حکمش قاطع و الزم االتباع بوده و غیر قابل عدول

به  3باشد و این شخص باید مجتهدی باشد که خود مستقالً بتواند فتوی بدهد و دانستن نقل علمای دیگر برای تصدی مقام قضا کافی نیست.

عقیدِۀ عموم فقها وقتی دعوی نزد قاضی مجتهد و واجد صفت قاضی مطرح شد و او پس از رسیدگی حکم صادر کرد محکوم علیه حق در 

زیرا دقت و احتیاطی که شرع مقدس اسالم در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرایط »  4نزد حاکم دیگری را ندارد.خواست تجدید رسیدگی 

سنگینی که در شخص وی الزم الرعایه دانسته است و اهم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است جائی برای تردید در حکم باقی 

را بر اساس و منشاء صدور حکم معطوف داشته و بنا را بر آن نهاده است که در حکم از پایه و ریشه نمی گذارد . در واقع اسالم نظر خود 

. در نظام و سیستم قضایی اسالم ، اصوالً حکم 5 «های احتیاطی به عمل آیددقت شود نه آنکه پس از صدور حکم در خصوص آن پی جویی

استثنائی که تجدید محاکمه و احیاناً نقض حکم پیش بینی شده است. بنابراین اصل  قاضی قطعی و الزم االجرا است، جز در موارد معدود و

.البته در فقه اسالمی ، منع تجدید نظر از حکم صرفاً نسبت به قاضی فقیه جامع 6بر قطعیت حکم صادره و عدم جواز تجدید نظر است

که قاضی در میان مردم به حسن ظاهر و نیکویی شهرت داشته الشرایط است نه قاضی غیر مجتهد .همچنین فقهای اسالمی معتقدند همین 

باشد احکام او در محاکم قضایی نافذ خواهد بود و نظرشان بر این است که قاضی اگر استقالل فکری را در مقام قضاوت از دست بدهد به 

بر اثر سفارشات و گرفتن هدایا ایجاد  معنای خروج از حکم شرعی است، نه تخلف از حکم اخالقی؛ در این صورت هرگاه لغزشی در قاضی

شود ، مشروعیت حکمش جای تاٌمل است، زیرا بر اساس مبنای یاد شده استقالل قاضی جزء الزامات شرعی است نه صفات اخالقی!همانطور 

انداخت و نسبت به  که گفته شد در سیستم قضایی اسالم در مواردی اجازه نقض حکم حاکم شرع داده شده است که بتوان آن را از اعتبار

                                                           
 . 1378ق .ت.د.ع.ا ، جلد اول ، گنج دانش ،  31و  18صمدی اهری ، محمد هاشم ، نظریات قضایی دادستان کل کشور در اجرای مواد  - 1
 .685، ص 1379، چ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ،  2کاتوزیان ، ناصر ، گامی به سوی عدالت ، ج  - 2
 .1372،  9ی ، رضا ، سیر تحول قانونی تجدید نظر از احکام دادگاه ها ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره نور - 3
 .207،ص 1371مهرپور ، حسین، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی ، چ دوم ، انتشارات اطالعات ، تهران ،  - 4
 .40، ص  1364، دی و اسفند 4ر فقه اسالمی ، فصلنامه حق ، شمعرفت ، محمد هادی ، تجدید نظر در احکام دادگاه ها د - 5
 . 350،ص 1379بخنوه ، کریم ، بررسی فقهی و حقوقی تچدید نظر و .... ، ) رساله دکتری ( تربیت مدرس ، پاییز - 6
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اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین  اعتراض کرد . در این قسمت از گفتار موارداستثنایی بی اعتبار ساختن آراء قضات نظام 

 قضایی اسالمی را بر مبنای فقهی بررسی می کنیم . 

 

 پی بردن حاکم به فسادخود -الف
در دادرسی نظام قضایی  اسالمی معتقدند : هر گاه حاکم شرع اقدام به دادرسی نمود غالب فقها ی امامیه  در خصوص کشف  فساد

 1تواند حکم صادره را نقض کند.وسپس برای او مشخص شدکه رسیدگی و قضاوت اوفاسدبوده است   می

های ظنی توجه داشته لهمچنین اگر قاضی صادر کننده حکم متوجه شود  که در زمان صدور حکم به دلی».... گوید : شهیدثانی می

-و کوتاهی ورزیده باید حکم خود را بشکند اگربه دلیل مقابل توجه وتنها نظر اجتهادی او پس از حکم تغییر کند خوداو یا قاضی دیگر نمی

ر صورت .محقق حلی در خصوص امکان تجدید نظر حاکم در حکم خود وبطالن آن د2 «تواند آنرا ردکند و باطل بودن آن را اعالم بدارد 

هر گاه خود حاکم حکمی صادر نماید و سپس برای اومشخص شود که خطاء »خالف حق بودن وا ستنباط بر اساس حق چنین می فرماید : 

 3 «داند اقدام به صدور حکم جدید می کند.کرده است حکم اول خودرا  بطالن می کند و بر اساس آنچه حق  می

اینکه هر گاه حاکم بعد از صدور حکم مالحظه کند که در صدور رأی دچار خطا شده است یا  آیدآنچه که از فحوای  کالم فقها بر می

تواند حکم خود را نقض بکند و حکم دیگری صادر کند. البته هر چند در حقوق عرفی و تقنینی قاعده فراغ قضاوت او فاسد بوده است، می

ی تصدی امر قضا در نظر گرفته، این اجازه را به حاکم داده است تا هر گاه دادرسی حاکم است اما فقه با توجه به شرایط سنگینی که برا

فساد حکم خود را احراز کرد آن را نقض نماید و خود حکم جدیدی صادر کند. می توان گفت که فلسفه این امر این است که حاکم شرع در 

هر گاه متوجه اشتباه خود شد حکم مبتنی بر اشتباه را جهان و آخرت مسئول حکم صادره خود است و الزمه این مسئولیت این است که 

 .4نقض نماید

 

 ب : پی بردن حاکم به خطاي حاکم دیگر
شد . ت می بایکی دیگر از موارد نقض حکم و تجدید رسیدگی پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر در حکمی که صادر کرده اس

 :مرحوم شیخ طوسی در این خصوص اینگونه اظهار نظر میکند 

هرگاه حاکم اقدام به صدور حکمی کند و دچار خطا در صدور حکم شده باشد، سپس برای او روشن شود که خطا کرده است، بر » 

شود که حاکم قبل از وی در آنچه قضاوت نموده دچار اشتباه شده است، در این حالت بر او واجب است چنین او ) قاضی دیگر ( مشخص می

 .«5احکامی را نقض نماید

هر حکمی که قاضی اول صادر کرده باشد و بر حاکم دوم روشن شود که بر اساس اشتباه » گوید:حقق حلّی نیز در این خصوص میم

 «6کند ...صادر شده است آن را نقض می

ت با عالو بر اینها فقهای دیگری هم معتقدند چنانچه حاکم شرع حکمی صادر کند که مخالف کتاب، سنت، اجماع و بطور کلی مخالف

 7دلیل قطعی باشد، برخود حاکم و بر حاکمان دیگر واجب است که آن حکم را نقض بکنند.

 ج : عدم صالحیت حاکم 

 صالحیت نداشتن حاکم می تواند شامل سه گونه از معنای ناشایستگی قاضی گردد.

 

 عدم صالحيت ذاتی  -1

در  ی باشد.منداشته است و در صالحیت مرجع دیگری  و این بدان معنی است که مرجع رسیدگی کننده شایستگی به موضوع را

 واقع صالحیت دادگاهها را نسبت به یکدیگر صالحیت ذاتی می گویند .

 

                                                           
 . 529ه.ق ، ص  1405حلی ، یحیی بن سعید ، الجامع للشرایع ، ج اول ،انتشارات سیدالشهدا العلمیه ، قم ،  - 1
 .شهید ثانی ) بن علی ( زین الدین ، مسالک االفهام ) فی شرح شرایع االسالم ( ، الجزء الثانی ، مکتبه بصیرتی ، قم  - 2
 . 867ه.ق ، ص 1409محقق حلی ، جعفربن الحسن ، شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ، ج چهارم ، چاپ سوم ، نشر استقالل ،  - 3

  .43، پیشین ، ص  بخنوه ،کریم -4
  . 311طوسی ، محمد بن الحسن ، الخالف ، الجزء الثالث ، شرکه دارالمعارف االسالمیه ، بی تا ، ص -5
  867محقق حلی  ، جعفر بن الحسن ، پیشین ، ص  - 6

  . 208م ، موسسه رضی ، قم ، بی تا ، صحلی ، حسن بن یوسف ، قواعد االحکام ، ج دو -7 
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 عدم صالحيت محلی -2

به عبارت دیگر اختیار یک  1.یعنی قاضی از حیث قلمرو اقتدار، صالحیت داوری و صدور حکم در حوزه دیگری را نداشته است 

 به دادگاه دیگر از حیث نوع وصنف درجه که شبیه یکدیگرند، صالحیت محلی می گویند .دادگاه معین نسبت 

 

 عدم صالحيت قاضی -3

یعنی اینکه شخص قاضی یا از ابتدای امر دارای شرائط الزم برای قضاوت نبوده یا بعداً فاقد شرایط گردیده باشد و باالخره حکم را در 

 2 .زمان فقدان شرایط صادر کرده باشد

ها در مورد هر سه معنای عدم صالحیت بحث نموده اند و معتقدند که  درباره معنای اول و دوم اصل بر این است که قاضی از فق

 3 جهت صالحیت ذاتی و محلی ، هیچ حد و مرزی ندارد.

ید خاطر د.البته باود کرحداما فقیهان دیگری نیز  بر این باورند که می توان حوز ه اقتدار قاضی را از حیث صالحیت ذاتی و محلی م

از  عصوم بودن ،غیر م نشان شد اگر چه قضات نظام اسالمی ممکن است ملکه عدالت را درخویش متبلور بینند ، اما به علت قابلیت خطا و

ید برای جبران که بادارد  در پی اشتباه وتخلف بری نیستند و تصور بروز  اشتباه از آنان امری ممکن است . هر اشتباهی نیز نتایج زیانباری را

ه د، هر چند ککان پذیر باشجبران هر گونه خسارتی باید ام« تسبیت » و« الضرر»رسد با توجه به قواعد فقهی آن تدبیری اندیشید. بنظر می

 عامل ورود خسارت مقصر نباشد.

 

 گفتار چهارم : ضرورت رسيدگی به تخلفات انتظامی قضات
ن و تعالی بخش دستگاه قضایی، دادسرا و دادگاه های انتظامی قضات می باشد . مراجع یکی از تشکیالت و پایگاه های بنیادی

انتظامی و نظارتی  رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات یک تأسیس حقوقی است که در اکثر نظامهای حقوقی دنیا پذیرفته شده است. عنوان 

شود که مقنن اقدام به وضع مقررات ت های اجتماعی باعث میو شکل گیری هر تأسیس دارای هدف و فلسفۀ خاصی است. غالباً ضرور

گوناگون نماید . آنچه در این خصوص ضرورت تعقیب قضات متخلف را روشن می سازد این است که استقرار نظم به مفهوم لغوی آن در 

ظارات جامعه این است که هیچ بیگناهی بنا گیرد. یکی از انتجامعه مستلزم برآورده کردن انتظاراتی می باشد که از وجدان عمومی نشاٌت می

حق مجازات نگردد و هیچ گناهکاری از کیفر نگریزد و بیش از استحقاق نیز مجازات نشود . همچنین در ضرورت آن استدالل شده است که 

مختلف روحی و یا قاضی بشر و جایزالخطاء است و معقول و محتمل است که به علت ضعف علم یا ضعف نفس یا تسلط عوارض یا شرایط 

عوارض جسمی و امثال آنها دچار اشتباه یا لغزش و صدور حکم خطاء به دور از عدالت گردد و الزم است برای تضمین حفظ حقوق مردم و 

. و 4اموال و نفوس و اعراض آنان و با تقاضای محکوم علیه یا طرفین دعوی نسبت به حکم صادره و رسیدگی به صحت آن تجدید نظر شود 

حیث تخلفات انتظامی به نحو مطلوب رسیدگی و تنبیهات الزم معمول و خسارات مادی و معنوی متضررین جبران گردد؛ چرا ؟ که هیچ  از

های حکمی و موضوعی قضیه نیست پذیرد که احکام محکومیّت و برائت صادره از دادگاهها در عین اینکه منطبق با واقعیتانسان عاقلی نمی

ته شود و بنابراین در نظر گرفتن حق اعتراض و مجازات انتظامی قضات برای  این است که جانب حق و عدالت کامالً به موقع اجرا گذاش

های مقررات مرتبط با شغل خود را ها و نبایدتواند با تصمیمات خود، قضاتی که بایدتوان گفت تنها مرجعی که میرعایت گردد . قاطع می

 خود رأیی و خود کامگی محذور و بازدارد، بیم و آگاهی دادسرا و دادگاه عالی اتظامی قضات است .  گیرند و آنان را ازنادیده می

 

 مبحث سوم : مبانی قانونی تخلفات و تعقيب انتظامی قضات 
ا رونگذار آن که قان همانگونه که قبالً توضیح داده شد، تخلف انتظامی که از ناحیه قضات صورت می گیرد فعل یا ترک فعلی است

وسیله نهاد بضباطی بعنوان تخلف محسوب و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است و مرتکب مسئول ، به علت ارتکاب آن و از جهت ان

ربوط به قضات مورد گیرد. در این مبحث تخلفات انتظامی ومراجع نظارتی مهای تعقیب به تخلفات وی رسیدگی و مورد محاکمه قرار می

 د.گیربررسی قرار می

 

                                                           
  . 276، ص 28و  27ین ، بررسی فقهی و حقوقی تجدید نظر خواهی و نقض آرای قضایی ، مجله فقه ، ش هاشمی ، سیدحس - 1
 – 80، رکزیالمی تهران ملفان ، حسین رضا ، موارد فوق العاده تجدید نظر خواهی در امور کیفری در حقوق ایران ) پایان نامه کارشناسی ارشد( ، دانشگاه آزاد اسد -2

 . 84، ص  1379
 .277هاشمی ، سید حسین ، پیشین ، ص  - 3
 . 59خامنه ای ، سید محمد ، تجدید نظر در احکام دادگاه ها ، مجله نور علم ، سال اول ، ش اول ، ص  - 4
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 گفتار اول: مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات 

ضی درجهت ت که قاتخلفات قاضی را به دو دسته می توان تقسیم نمود. یک دسته مستقیماً مربوط به امر دادرسی و مقدماتی اس

خارج از   به اشتباه، ینکه ثل ارسیدگی و احقاق حق انجام میدهد و امکان دارد مرتکب اشتباه شود، یا استنباط او از قانون درست نباشد، م

س قانون یرد. بر اساتهم بگمدتی که قانون تعیین کرده، به صدور رأی مبادرت نماید، یا در امور کیفری بدون توجه ، تامین نامتناسب از م

مورد   29ر و د18 -17-16-15-14، تخلفات انتظامی قضات در مواد مجلس شورای اسالمی 17/7/1390نظارت بر رفتار قضات مصوب 

 نتظامی قراراجازات احصاء گردیده است. لذا در صورتی که قضات مرتکب یکی از این اعمال شوند و عمل آنها تخلف محسوب گردد مورد م

ر قانون نظارت بر رفتار رود و هر چند دها در حقوق جزا از اصول مسلم به شمار میگیرند.هر چند اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتمی

ه بابد، صرفاً یرتکاب ت قانونگذار تعریفی در مورد تخلف ایراد ننموده ، ولی این بدان معنی نیست که هر فعلی که از سوی قاضی اقضا

یگزین خصی جاتشخیص مراجع نظارتی و انتظامی رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی قابل مجازات است. چون در این صورت سالئق ش

 به مخاطره می اندازد. اینک تخلفات انتظامی قضات بر شمرده می شود:  مقررات شده و امنیت شغلی را

ا یار برن کلمه شخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کدرج نکردن م -1 

 عبارت سبک و ناپسند؛

 ؛و اجرای آن را یا تأخیر غیر موجه کمتر از یک ماه در صدور رأیدم اعالم ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسع -2

دم تشکیل عو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم حضور عض -3

 جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه؛

 مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب؛  نظارت منتهی به بی نظمی متصدیان امور شعب عدم -4

تعلیمات و  ظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و باز پرس از حیث دادنعدم اعمال ن -5

 تذکرات الزم و اعالم تخلفات ، مطابق قوانین مربوط؛

اضی قبت کشیک ، جلسات هیأت ها و کمیسیون هایی که ی نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوب -6

 موظف به شرکت در آنها است ، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی؛

 جام وظایف محوله؛اهمال در ان -8جه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دوره سه ماهه غیبت غیر مو -7

 ر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی؛اعالم نظ -9

 یر مستدل؛غصدور رأی غیر مستند یا  -10

دمت به خجه از شش تا سی روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیر موجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک غیبت غیر مو -11

 مدت کمتر از سی روز؛

 موجه؛ ستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علتد -12

 أخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجودجهت قانونی و بدون ذکر آن؛ت -13

 عایت نکردن مقررات مربوط به صالحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی؛ر -14

 فتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن؛ر -15

 أخیر غیر موجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن؛ت -16

 عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابالغ وقت رسیدگی؛ -17

ه ان حقوقی قوعالم تخلفات کارکنان اداری ، ضابطان ، و کالء دادگستری ، کارشناسان رسمی دادگستری ، مشاوراخودداری از  -18

 از اموال دولتی ، عمومی و توقیفی؛وء استفاده س -19قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط ، در موارد الزام قانون 

 ودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی؛خ -20

 ودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکالء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده؛خ -21

 سی روز؛ودداری غیر موجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از خ -22

 ستنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی؛ا -23

 زارش خالف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر؛گ -24

ی ، ( قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستر 141ان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم ) اشتغال همزم -25

 ون تجارت؛( قان 1و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت های تجاری موضوع ماده ) مترجمی رسمی ، تصدی دفتر ازدواج ، طالق 

 ج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده؛خار -26

 رفی در انجام وظایف قضائی؛خروج از بی ط -27
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 ذیرش هر گونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیر متعارف به اعتبار جایگاه قضایی؛پ -27

 قضایی.  رفتار خالف شأن  -28

 

 گفتار دوم : مبانی قانونی تعقيب انتظامی قضات
ر ظایفی که دوانجام  مقصود از تعقیب انتظامی قضات عبارت است از : تحت تعقیب و پیگیری قرار دادن یک قاضی به دلیل تخلف از

 مقام قضاوت و عنوان یک قاضی به عهده دارد . 

ه بکسانی که  از نظر شته ، همیشه از ویژگیهای خاصی برخوردار بوده است، چهمسأله قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ دا

ست ؟ چه دلیلی ا یژه بهآن اشتغال دارند و چه از جهت نظارت و کنترلی که حکومت بر آنها اعمال می نماید . اما این نظارت و کنترل و

مین دلیل رود . به ه مار میاجرای صحیح قوانین ، حافظ آن ها به ش واضح است قاضی با جان و مال و ناموس مردم سرو کار دارد و اصوالً با

 است که قاضی باید از هر جهت دارای صفات ممتاز باشد . 

خالق اه از حریم کت شوند البته باید متذکر شد که مانند هر جامعه دیگری، امکان دارد در میان جامعه قضات نیز معدود افرادی یاف

ه قانون ی و تجاوز باف اخالقشوند، بلکه خطر این انحراین صورت نه تنها باعث لکه دار شدن جامعه قضات       میو قانون خارج گردند، در 

ید ی، کنترل شدجمعیت به مراتب بیشتر از اعمال تجاوزکارانه مردم عادی است. از این رو طبیعی است که برای حفظ سالمت اخالقی چنین

 روری است . حکومتی و تشکیالت قضایی، الزم و ض

تا  ستان گرفتهیران باابازرسی و نظارت بر کار قضات و اعمال تنبیه در مقابل تخلف آنان ، اختصاص به عصر خاصی ندارد بلکه از 

 ده اند.ازات شصدر اسالم و بعد از آن ، قضات همواره تحت بازرسی و مراقبت قرار داشته اند و در مقابل تخلف نیز شدیداً مج

 

 انتظامی قضات  الف : دادسراي
قیب کیفری ین و تعدادسرا در اصطالح حقوق، عبارت است از سازمانی که وظیفه آن حفظ حقوق عامه ، نظارت بر حسن اجرای قوان

 شف تخلفات وسی و کبزهکاران است. در این مبحث مراد و منظور از دادسرای  انتظامی قضات سازمانی است که وظیفه و اختیارات بازر

بر عهده  ....... را ضایی ومی قضات ونظارت مستمر بر عملکرد و ارزشیابی و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قتعقیب انتظا

 دارد. ریاست  دادسرا با دادستان بوده  که به تعداد کافی معاون و دادیار در اختیار دارد . 

 

 وظایف و اختيارات دادسراي انتظامی قضات؛   -1
 قانون نظارت بر رفتار قضات وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی به شرح ذیل است :  11 به استناد ماده

 ( بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه؛ 1

عایت حریم ربا  ایی( نظارت مستمر بر عملکرد قضات ، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قض 2

 خصوصی آنان؛

 ( پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی؛ 3

 ( پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمی یا عملی برجسته به رئیس قوه قضائیه؛ 4

 ( قانون اساسی؛164( پیشنهاد جابه جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصدو شصت و چهارم ) 5

 ازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب در خواست رئیس قوه قضائیه؛( ب 6

 ( سایر وظایف به موجب قوانین خاص. 7

 

 مقررات در صالحيت دادسراي انتظامی قضاتسایر   -2

 ای اسالمی درمجلس شور 17/7/1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  11مقررات راجع به صالحیت دادسرا هرچند در ماده 

 11ده ما 7را بند زی ،یمکن مانع از آن نیست که از قوانین خاص مرتبط با صالحیت دادسرای انتظامی صرفه نظر کنیل ،بند احصاء شده هفت

 به دیگر قوانین خاص را تجویز نموده که به اختصار بیان می گردد. استناد  از قانون مزبور به صراحت

 1316صوب از نظام نامه اداره نظارت م 18ماده ( 1-1

 15/1/1310از نظام نامه تفتیش قضائی و اداری مصوب  6و  5مواد ( 2-1

 3/12/1366از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  27/11/1380اصالحی مورخ  269ماده ( 3-1
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 ب : دادگاه عالی انتظامی قضات 

قرار نظم د و استایه های قضایی و ایجادادگاه انتظامی قضات درحقیقت دادگاهی است که برای رسیدگی به تخلفات دارندگان پ

وظیفه  وردیده شغلی در بین قضات تشکیل گردیده و مرجعی است که به هدف حفاظت و مراقبت از حیثیت و شئون شغلی قضات تشکیل گ

 آن رسیدگی به تخلفات و تقصیرات و اشتباهات قضات و تعلیق آنان در صورت ارتکاب جرم است.

 

 ضات صالحيت دادگاه انتظامی ق  -3
 قانون نظارت بر رفتار قضات امور زیر در صالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است .  6به استناد  ماده 

 ضات؛ق(رسیدگی به تخلفات انتظامی 1-1

 (سیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی؛ 2-1

 ( ترفیع پایه قضائی؛ 3-1

 این قانون؛   28ی و دادیار انتظامی موضوع ماده ام( حل اختالف بین دادستان انتظ4-1

 ( رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی؛ 5-1

این  ( 30( قانون اساسی و ماده ) 171در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصدوهفتاد و یکم ) ( اظهار نظر6-1

 (؛ 17/7/1390قانون)قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 

 ( سایر امور به موجب قوانین خاص.7-1

 

 مقررات در صالحيت دادگاه عالی انتظامی قضاتسایر  -4

ی اطالع ز آنها باهای قانونی و مقررات عمومی به حدی رسیده است که نه تنها مردم عادی از وجود بسیاری کثرت متن هامروز

ه ا مشکل مواجبوانین تسلط بر متن و محتوا و حتی عناوین کلیه ق هستند، بلکه خواص و اصحاب قانون نیز در اطالع یافتن و مطالعه و

 شد، صالحیت ی بیانهستند و یکی از اصحاب قانون قضات هستند.در گفتار قبل مقررات مرتبط با حدود و ثغور صالحیت دادسرای انتظام

بند به آنها  7در  17/7/1390ر زفتار قضات مصوب از قانون نظارت قضایی ب 6امور مرتبط با آن در ماده  ،دادگاه عالی انتظامی قضات هم

یز رقوانین خاص مرتبط جااز ماده مارالذکر اعمال صالحیت مرجع یاد شده را از سای 7اشاره شده است و همچون دادسرای انتظامی، در بند 

ه می ذیالً آورده کتحریر  روان و ساده به شیوه ای دانسته که در این گفتار عناوین مقررات خاص و در صالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات

 شود:

 ؛26/7/1366قانون مسئولیت قوه قضائیه مصوب  1و2و3مواد  (1

 ؛ارقانون تشکیل دادگاههای سیٌ 16ماده  (2

 ؛قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 392و 41مواد (3

 ؛مور کیفریمومی و انقالب در اع قانون آئین دادرسی دادگاههای 263ماده  (4

 ؛8/12/1378قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب  2ماده  (5

 ؛5/12/1333استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب  یانونالیحه ق -21 -18 -16 -15 -14و مواد  4تبصره ماده  (6

 ؛1334آئین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوبه   -75 -72 -69 -34 -14مواد  (7

 ؛14/12/1333الیحه اصالح قسمتی از قانون اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات مصوب  24و  21مواد (8

 ؛ 16/7/1370قانون اصالح کانون های وکالی دادگستری مصوب  6ماده  (9

 ؛17/1/1376از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب  5و  4مواد  (10

 ؛25/12/1335 قانون وکالت مصوب 54و  51مواد  (11

 ؛25/12/1335قانون وکالت مصوب  57ماده  (12

 ؛18/1/1381قانون کارشناسان رسمی مصوب  21و تبصره ماده  25ماده  (13

 ؛قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی  262قسمت ذیل ماده  (14

 ؛1316قانون کارشناسان رسمی مصوب  25ماده  (15

 ؛ 1358نونی استقالل کانون کارشناسان دادگستری مصوب الیحه قا -25 -21 -18 -16مواد  (16

 ؛ قوه قضائیه 1369آئین نامه مترجمین رسمی مصوب  14ماده  (17

 ؛یهئقوه قضا 12/5/1374آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب  15ماده  (18
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 ؛قوه قضائیه 26/4/1376آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب  30ماده  (19

 ؛قانون ثبت اسناد و امالک 73و  70واد و م 40الی  33مواد  (20

 ؛مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی 11/7/1370ماده واحده مصوب  (21

 .مجمع تشخیص مصلحت نظام 3/8/1367قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب  36ماده  (22

 

 ج : دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
قانون نظارت بر رفتار قضات ، احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبتنی برمحکومیت قاضی تا درجه  36به موجب ماده 

باشد قطعی و غیر قابل تجدید نظر می باشد و در سایر موارد توسط محکوم علیه   ) قاضی ( و در مورد آراء برائت توسط دادستان  ظرف  5

ابالغ قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدید نظر است. شروع مهلت اعتراض برای دادستان تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه یک ماه از تاریخ 

  1 دادسراست.

محکوم علیه ) قاضی( می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به باال ، صادره از 

، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی ، در خواست اعاده دادرسی نماید . این درخواست حسب مورد به  دادگاه عالی تجدید نظر

دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدید نظر صادر کننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور ، در همان دادگاه 

 2در این ماده تابع آیین دادرسی کیفری است.  رسیدگی می شود ، جهات اعاده دادرسی

 

 د: دادگاه عالی رسيدگی به صالحيت قضات 
ز ناحیه اعی و قانونی قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به صالحیت قضاتی که صالحیت آنان طبق موازین شر 44به استناد ماده 

ز اد توسط یکی ی توانملی رسیدگی به صالحیت قضات است. صالحیت قاضی مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد با دادگاه عا

ادگاه عالی رؤسای شعب د -4شور کدادستان کل  -3الی کشورعرئیس دیوان  -2رئیس قوه قضائیه   – 1این مقامات مورد تردید قرار گیرد : 

 مسلح نسبت به قضات آن سازمان .ئیس سازمان قضایی نیروهای ر -6ادستان انتظامی قضات   د -5و تجدید نظر آن  

د در سایر موار ی کند والزم به ذکر است که این دادگاه فقط به صالحیت قضاتی که صالحیت آنها مورد تردید قرار گرفته رسیدگی م

ضوع از سوی اضی ، موقاز قانون مزبور در صورت تردید نسبت به صالحیت  45صالحیت دادگاه عالی انتظامی است . همچنین بر اساس ماده 

 ردد : م می گمقام تردید کننده صالحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صالحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعال

 معاون قضایی رئیس قوه قضائیه؛   -1

 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری؛   -2

 معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور؛  -3

 دادستان انتظامی قضات.   -4
 

ر داضی که قز وصول گزارش ، کمیسیون مذکور ، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات پس ا

واهد داد . زارش خگصالحیتش تردید شده ، چنانچه نظر بر عدم صالحیت وی داشته باشد ، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه ، 

دادگاه دستان است .ن ، دااء رسمیت می یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است ، دبیر این کمیسیوکمیسیون یاد شده ، با حضور اکثریت اعض

ز ادر صورت احر ،عالی صالحیت ، پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صالحیتش تردید شده است 

 محکوم می نماید : عدم صالحیت ، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل 

 تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابالغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی؛  -1

 باز خریدی؛  -2

 بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی؛  -3

 انفصال دائم از مشاغل قضائی؛  -4

 انفصال دائم از خدمات دولتی.  -5

                                                           
 .  17/7/1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  36رجوع کنید به ماده  - 1
 .همان منبع 37رجوع کنید به ماده  - 2
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ضائی ( یا ق) سمت  انجام وظایف محوله باشد ، حسب مورد به تنزل مقام چنانچه عدم صالحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در

یه رف محکوم علطظر از نتبدیل به وضعیت اداری محکوم می شود و این رأی دادگاه عالی صالحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ قابل تجدید 

 م نماید . اه تقدیی تجدید نظر خود را به دفتر دادگباشد و محکوم علیه می تواند تقاضادر دادگاه عالی تجدید نظر صالحیت   می

 

 ه : دادگاه عالی تجدیدنظر رسيدگی به صالحيت قضات 
یدی است که موجودیت یافته و تأسیس جد 17/7/1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  3دادگاهی است که به موجب ماده 

ر ین دادگاه ااشد. اومیت احکام دادگاه عالی رسیدگی به صالحیت قضات میبوظیفه اش رسیدگی به تجدید نظرخواهی معترضینِ موردِ محک

 شود.عضو تشکیل و در تهران مستقر است و اعضاء آن توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می 3
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 نتيجه گيري
ه د تنها جنبششاره ا توجه و اجرای قانون یکی از طرق و شاید مهمترین طریق اجرای عدالت باشد. حرفه قضا بدان صورت که بارها

یشه رعتقادات او ار عمق دمادی نداشته بلکه قاضی دارای تکالیف و وظایف ایثارگرانه و روحانی هم هست که باید ارزش این مزایای معنوی 

  .داشته و واجد شکوه و حرمت بسزا باشد و او را به اقدام و عمل در این مسیر حق پرستانه وادار نماید
یح و حرکت صح گردد، و این دستگاه را در مسیرتظامی قضات موجب اعتماد مردم به دستگاه قضایی میرسیدگی به تخلفات ان

می نماید . را فراهم ن ی مردمتوانمند قرار داده و فکر تخطی واحیانا سوء استفاده را مردود و گردش کار را روان و از طرفی موجبات وای وا

اء یا قاضی از خط ن بودنمار قوانین و پرونده های دعاوی ، فرضهای طالئی پیشین دربارۀ مصوپیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون ش

های  را و دادگاه، دادسوحدت حق و حکم را از اعتبار انداخته است. یکی از تشکیالت و پایگاه های بنیادین و تعالی بخش دستگاه قضایی

نظامهای  ر اکثردگی به تخلفات انتظامی قضات یک تأسیس حقوقی است که دانتظامی قضات می باشد . مراجع انتظامی و نظارتی  رسی

باعث می جتماعیحقوقی دنیا پذیرفته شده است. عنوان و شکل گیری هر تأسیس دارای هدف و فلسفۀ خاصی است. غالباً ضرورت های ا

 شود که مقنن اقدام به وضع مقررات گوناگون نماید .
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 مراجعمنابع و 

 ماره صفحه(.ش، )مقدمه کتاب بدون ذکر 1389انتشارات جنگل، جاودانه، ی یک تجربه، چاپ اول، أزندی، محمدرضا، یک ر [1]

 .24،ص  1388پور قهرمانی ، بابک ، طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفری ، انتشارات خرسندی ،  چ سوم  ،  [2]

 .12ص  1332ال س -3سرشار محمود، وظایف اخالقی قضات در امور دادرسی ، مجله حقوقی کانون وکال شماره  [3]

 .15، ص 5شاه حسینی، دکتر ناصرالدین، افسانه زندگانی داوری نابکارانه، مجله حقوقی مردم  شماره  [4]

 .34، ص 73سال  –حیدر زاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات، چاپ اول  [5]

 .37، ص 1380سهراب بیگ، امیر، راهکارهای غلبه بر اطاله دادرسی، چ اول، سال  [6]

 1، ص 1381قیح و تحلیل مقررات انتظامی قضات، چاپخانه روزنامه جمهوری اسالمی ایران، کاظم زاده، علی، تن [7]

 .110،ص 1385مافی ،فریبرز ، در بارگه داد ، انتشارات دریا ، چ اول ،  [8]

 .15،ص 1984یدات،،بیروت پاریس، انتشارات عو3النقیب، عاطف، النظریه العامه للمسئولیته الناشیه عن الفعل الشخصی، ج [9]

 .95،ص 1353، تهران،  انتشارات جاویدان، 11عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، ج [10]

 .642ص 1346عفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق ، تهران، انتشارات گنج دانش، ابن سینا،چاپ اول،ج [11]

 .4077، ص 1362، چاپ امیرکبیر، سال 3محمد معین، فرهنگ فارسی، ج  [12]

 .250ف به راغب اصفهانی، مفردات راغب، ص ابی القاسم، محمد، معرو [13]

نامه  به نقل از مهدی رضایی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران، پایان 2329، ص 5فرهنگ نفیس، ج  [14]

 .13، ص 83کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات اهواز، سال 

 .15، ص  1372کتابخانه گنج دانش ،  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، جلد ششم ، تهران [15]

 . 139، ص 1374، سال 7مازندرانی، محمد صالح، فصلنامه تخصصی فقه و اصول، سال دوم، ش  [16]

 .466جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص  [17]

 .  15، ص  1383دادگر، حسن و معصومی نیا ، فساد مالی ، تهران ، کانون اندیشه جوان ، چ اول ،  [18]

، 5138سوم ،  اره ، چموسسه معین ادابن علی، علی اکبر، مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، - [19]

 .  63ص 

 ، بی چا.73،ص 1353علی آبادی، حسین، حقوق جنائی، جلد اول، تهران، چاپخانه بانک ملی،  [20]

 . 59،ص 1374الء دکتر نوربها، رضا ، زمینه حقوق جزا، تهران، کانون وک [21]

بحث مزشکی، پجهت مطالعه بیشتر رجوع شود: عباسی، محمود، مجموعه مقاالت حقوق پزشکی، جلد دوم، مقاله حقوق جزای  [22]

 به بعد. 86، انتشارات حیان، ص 1376وجوه تشابه و تمایز جرم و تخلف انتظامی، 

 -، بی چا، بی تا82سی،ص عمومی،جلد اول،تهران،انتشارات فردوی افراسبابی،اسماعیل،حقوق جزا [23]

ی ارشد ( ارشناسکرستگار ده بیدی ، صمد ، بررسی تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق در حقوق جزای ایران ) پایان نامه  [24]

 .18، ص  1380دانشگاه شهید بهشتی ، 

 .154، ص 1361،  ریاضی ، علی اکبر ، اعتبار امر مختوم  جزایی در رسیدگی جزایی ) رساله دکتری ( دانشگاه تهران [25]

ول ، گنج دانش ، اق .ت.د.ع.ا ، جلد  31و  18صمدی اهری ، محمد هاشم ، نظریات قضایی دادستان کل کشور در اجرای مواد  [26]

1378 . 

 .685، ص 1379، چ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ،  2کاتوزیان ، ناصر ، گامی به سوی عدالت ، ج  [27]

 .1372 ، 9اره تجدید نظر از احکام دادگاه ها ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شم نوری ، رضا ، سیر تحول قانونی [28]

 .207،ص 1371مهرپور ، حسین، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی ، چ دوم ، انتشارات اطالعات ، تهران ،  [29]

 .40، ص  1364د، دی و اسفن 4معرفت ، محمد هادی ، تجدید نظر در احکام دادگاه ها در فقه اسالمی ، فصلنامه حق ، ش [30]

 . 350،ص 1379بخنوه ، کریم ، بررسی فقهی و حقوقی تچدید نظر و .... ، ) رساله دکتری ( تربیت مدرس ، پاییز  [31]
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 . 529ه.ق ، ص  1405حلی ، یحیی بن سعید ، الجامع للشرایع ، ج اول ،انتشارات سیدالشهدا العلمیه ، قم ،  [32]

 .تی ، قم به بصیرالدین ، مسالک االفهام ) فی شرح شرایع االسالم ( ، الجزء الثانی ، مکتشهید ثانی ) بن علی ( زین  [33]

،  ه.ق 1409،  ستقاللمحقق حلی ، جعفربن الحسن ، شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ، ج چهارم ، چاپ سوم ، نشر ا [34]

 . 867ص

 . 59ا ، مجله نور علم ، سال اول ، ش اول ، ص خامنه ای ، سید محمد ، تجدید نظر در احکام دادگاه ه [35]

 -  . 2 همان، ص [36]

 .83همان ، ص  [37]

 .466همان، ص  [38]

 .466همان، ص  [39]

 .479همان، ص  [40]

 .111و110همان ، صص  [41]

 .111همان ، ص [42]

 .113همان ، ص [43]
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