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 يپژوهش: نوع مقاله

 85-19: صفحات


ای برخوردار  دستگاه قضايي در تمامي نظامات سیاسي و حکومتي از اهمیت ويژه
انتظار هر جامعه از . گردد ی تمام نمای اجرای عدالت محسوب مي زيرا آئینه ،است

سیستم قضائي خود اين است که نه تنها قضات مرتکب جرم و يا تخلف عمدی 
قضات بیش از همگان . نگردند بلکه قصوری نیز از ناحیه ايشان به وقوع نپیوندد

طیری که بر عهده ايشان ی خ بايست پايبند به قانون بوده و نسبت به وظیفه مي
های  عدم تقید برخي قضات نسبت به ارزش. متعهد باشند ،گذاشته شده است

بدين معنا که رفتار خارج از اصول . اجتماعي مخاطراتي را برای ايشان به دنبال دارد
در تعیین اينکه چه . شود تواند منجر به فعل مجرمانه و يا تخلف انتظامي  آنان مي

ای يک قاضي خارج از چارچوب تعیین شده قرار  ردد تا رفتار حرفهگ عواملي سبب مي
بايست مجموعه عوامل مالي، آموزشي و تربیتي، شخصیتي و ديگر عوامل  گیرد مي

بدين ترتیب که در . مؤثر را مد نظر قرار داد و در جهت پیشگیری از آنها بهره جست
ل اصالحاتي در عوض چاره انديشي پس از وقوع يک عمل مجرمانه، با ِاعما

مجموعه قوانین و نیز در ساختار سازمانِي نهاد قضائي کشور، قبل از وقوع بزه و 
اين عمل تحت عنوان پیشگیری . تخلف احتمالي، از بروز آن پیشگیری نمود

ی حاضر در صدد بررسي آن و  شود و مقاله کیفری و يا کنشي شناخته مي غیر
های پیشنهادی  ی راه اين هدف و ارائههمچنین بیان موانع موجود در رسیدن به 

 . برای برون رفت از آن است
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 مقدمه

پیشگیری از جرم به عنوان يک سیاست جنايي برای کنترل و 

در . ها بوده است تحديد بزهکاری همواره مورد توجه حکومت

ولین کشور قرار داشته و در ؤمورد عنايت مسايران نیز اين مهم 

ی اجرائي دو رويکرد مختلف از آن مدنظر قرار گرفته  حوزه

است، حقوق کیفری به عنوان منبع اصلي راهبرد واکنشي و 

نجفي ابرندآبادی، )حقوق پیشگیری منبع اصلي راهبرد کنشي 

9911: 91). 

، مانع عنوان جلوگیری کردن پیشگیری از لحاظ معنای لغوی به

. (911 /1: 1131معین، )باشد  شدن و جلوی چیزی را گرفتن مي

در علم حقوق و در معنای اصطالحي پیشگیری عبارت است از 

اشکال مختلف کنترل جرم با هدف کاستن نرخ بزهکاری در 

جامعه و نیز تدابیری که مانع وقوه بزه و فعلیت يافتن 

ی جرم مبارزه  شود و با علل و ريشه های مجرمانه مي انديشه

شناسي  همچنین از نظر ريشه. (532 /2 :1137رشاد، )نمايد  مي

باشد  دستي کردن مي پیشگیری به معنای آگاه کردن و پیش

آنچه که در اين مقاله در خصوص . (111 :1107گسن، )

ی قضات مد نظر قرار دارد هم افعال  های مجرمانه رفتار

د ممکن است ای که در چارچوب حرفه و شغل خو مجرمانه

 . گیرد مرتکب شوند و هم تخلفات انتظامي ايشان را در بر مي

در تعريف تخلف انتظامي که تنبیه و مجازات پیامد آن است 

باشد که  گفته شده که آن، نقض مقررات صنفي يا گروهي مي

اند  اشخاص به تبع عضويت در گروه قواعد مزبور را پذيرفته

رسد در تخلف انتظامي وجود  يبه نظر م. (103 :9911اردبیلي، )

لذا اگر فردی . عنصر رواني در تحقق آن نقشي نداشته باشد

اش  شغلي  عمد فعلي را خارج از اصول تعريف شده صورت غیر هب

تخلف . گردد مرتکب شود عمل وی تخلف انتظامي محسوب مي

انتظامي در اين معنا يعني تخلف از نظامات و مقررات مربوط به 

ا صنف و ايراد خدشه به شؤون و شرافت شغلي شغل و حرفه ي

ها  نامه که مجازات آن در آيین (151 :1137شاملو احمدی، ) فرد

بیني شده است و در  و مقررات اداری و انتظامي آن شغل پیش

ای ايشان در  ی حرفه خصوص قضات، تخلفات مربوط به حوزه

دادگاههای انتظامي مستقر در پايتخت مورد رسیدگي واقع 

الزم به ذکر است که جرايم شغلي قضات نیز صرفًا در . شوند مي

 .باشند های کیفری تهران قابل رسیدگي مي دادگاه

شناسي در بیاِن مفهومي واحد از پیشگیری به  انديشمندان جرم

زيرا اين اتفاق نظر واقع . اند يک توافِق واضح نائل نگرديده

کاهش و نشده است که آيا صرف اقدام غیرکیفری مبني بر 

گیرد و يا اينکه   تواند در اين تعريف قرار کنترل بزهکاری مي

برخوردهای واکنشي نسبت به بزهکاری نیز شامل اين تعريف 

از سوی ديگر با عنايت به . (20 :9955خسروشاهي، )گردد  مي

عدم تأثیر رويکرد کیفری بر کاهش نرخ جرم و همچنین وجود 

ان اذعان داشت که امروزه تو مفاهیم جديد پیشگیری از جرم مي

های  ها و ظرفیت کنترل بزهکاری با استفاده از تمامي پتانسیل

عنوان يک  فردی و اجتماعي بدون ِاعمال حقوق کیفری، به

رويکرد مناسب مورد توجه علماء حقوق واقع گرديده است 

 .(135-133: 9911نمامیان، )

از  بر اين اساس شايد بتوان بهترين تعريف برای پیشگیری

وقوع جرم را در ماده يک قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 

يافت که عبارت  1191مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 

بیني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اّتخاذ  است از پیش

 .تدابیر و اقدامات الزم برای از میان بردن يا کاهش جرم

شناسي و يا  جرم  در مفهوم پیشگیری، حسب آنکه در حوزه

به ترتیب دو معنای  ،حقوق کیفری مورد بررسي قرار گیرد

  در حوزه. باشد مختلِف مضّیق و موسع، از آن قابل انتزاع مي

توان چنین گفت که  حقوق کیفری و در معنای موسع مي

تمهیداتي که در مقابله با   پیشگیری عبارت است از مجموعه

در اين مفهوم . پذيرد بزهکاری و در جهت کاهش آن صورت مي

پیش از وقوع جرم مورد توجه   تمهیداِت واکنشي هم در مرحله

اقدامات کیفری   لذا کلیه. پسین آن  گیرد و هم در مرحله قرار مي

ی اجراء در  که توسط دستگاه قضائي نسبت به بزهکار به مرحله

آيد که اثربخشي آن هم نسبت به فرد بزهکار در جهت عدم  مي

د بزه و هم نسبت به جامعه که نوعي بازدارندگي تکرار مجد
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ی اين معنا  برای عموم مردم و بزهکاران بالقوه دارد، در زمره

 . گیرد قرار مي

توان بیان داشت که پیشگیری در معنای موسع آن  از اين رو مي

به عنوان يک هدف مورد توجه سیاستگذاران حقوق کیفری قرار 

دف هر ابزاری به عنوان يک گرفته است و برای نیل به اين ه

عامل پیشگیری در جهت کاهش نرخ بزهکاری در جامعه 

های  اين اساس هم مجازات و هم شیوه  گردد و بر قلمداد مي

کیفری پیشگیری از تکرار جرم در اين مقوله و تعريف  غیر

های  ی حضور هر يک از شیوه البته چنانچه دامنه. گنجند مي

اضح مشخص نگردد موجب عدم کیفری بصورت و کیفری و غیر

شفافیت و عدم کارآيي پیشگیری از جرم و پیشگیری از تکرار 

 .(11 :9953ابراهیمي، )گردد  آن مي

شناختي که غالبًا معنای مضیق از پیشگیری مد  ی جرم در حوزه

، پیشگیری عبارت است از (13 :ابراهیمي، پیشین)نظر قرار دارد 

برای جلوگیری از بزهکاری  ها و تدابیر غیرکیفری ی روش کلیه

. و در خارج از چارچوب حقوق کیفری (11 :9958میرخلیلي، )

ی عملکردهايي که برای ايجاد  بدين ترتیب اين مفهوم کلیه

مانع بر سر راه وقوع جرم و بزهکاری با تمشیت مناسب در امور 

فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و اقتصادی در سطح کالن به وقوع 

گردد که در اين معنا  لذا مالحظه مي. گیرد بر مي پیوندد را در مي

های  ضمن حذف و يا محدود کردن علل و عوامل و وضعیت

زا، عماًل فرصت آلوده شدن به بزهکاری از شخص سلب  جرم

 . گردد مي

در اين پژوهش پرسش اساسي اين است که آيا رويکرد کنشي 

وانین ی قضات در مجموعه ق در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه

رسد گر چه در پي  به نظر مي. کشور اجرائي گرديده است

ها به  ناکامي تدابیر صرفًا کیفری در پیشگیری از جرم، توجه

سمت پیشگیری کنشي معطوف گرديده است ولي اين مهم آن 

چنان که بايسته است از سوی متولیان سیاست کیفری با 

برای . تی مناسب عملیاتي نگرديده اس تصويب قوانین موضوعه

های ِاعمالي در خصوص پیشگیری از جرائم  پرداختن به سیاست

و تخلفات شغلي قضات مطالب اين پژوهش در دو عنوان ارائه 

ی  ابتدا در مورد پیشگیری کنشي از رفتارهای مجرمانه. شود مي

شغلي قضات از ديدگاه قوانین باالدستي و مقررات فقه امامیه 

هايي که در مسیر اجرای  چالششود و در عنوان دوم  بررسي مي

اين رويکرد از پیشگیری وجود دارد و همچنین طرق اصالح آن 

 .گیرد مورد توجه قرار مي

های نیمه  الزم به ذکر است که اين پژوهش با تکیه بر مصاحبه

ساختار يافته با سي و دو نفر از قضات دادگستری و ده نفر از 

گیری در دسترس  ی نمونه داوطلبین منصب قضاء که با شیوه

های ضبط  انتخاب گرديدند انجام پذيرفته، سپس متن مصاحبه

سازی و به روش تحلیل مضموني مورد بررسي قرار  شده، پیاده

ی اشخاص فوق مذکر و محدوده  جنسیت همه. گرفته است

در خالل مصاحبه از . باشد سني حدود سي الي هفتاد سال مي

عمل آمده  هاساس سعي ب اين  هر يک ده سؤال پرسیده شد و بر 

ی شغلي  که مراتب پیشگیری کنشي از رفتارهای مجرمانه

قضات به همراه پیشنهاداتي که در جهت ِاعمال آن ارائه گرديده 

مصاحبه شوندگان هفت نفرشان . است مورد توجه قرار گیرد

دارای تحصیالت دکتری، بیست و چهار نفر فوق لیسانس، ده 

در اين میان به لحاظ . بودند نفر لیسانس و يک نفر حوزوی

ای و تحلیل و توصیف  اتقان پژوهش از روش کتابخانه

 .موضوعي نیز بهره گرفته شده است

 از رفتارهای مجرمانه قضات( غیرکیفری)پیشگیری کنشي  -1

با بررسي قوانین موضوعه ايران که به تخلفات و جرائم قضات 

قانونگذار چه در گردد که رويکرد  پرداخته است مالحظه مي

خصوص جرائم شغلي قضات که در قانون مجازات اسالمي 

تفصیل بدان اشاره گرديده ه ب 1102بخش تعزيرات مصوب 

است و چه در ارتباط با تخلفات شغلي قضات که هم در 

مجموعه قوانین پراکنده که در حال حاضر برخي از آنها قابلیت 

ر قضات مصوب استناد دارد و هم در قانون نظارت بر رفتا

 .باشد ، تمامًا کیفری و واکنشي مي1197

از طرف ديگر با مالحظه مقررات فقهي همچنین قوانین 

المللي و قوانین داخلي، اين معنا  باالدستي اعم از مقررات بین

يابد که رويکرد کنشي و غیرکیفری در مقابله با  وضوح مي
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رار بزهکاری و پیشگیری از جرايم شغلي قضات مورد توجه ق

با عنايت به مطالب معنونه اين مبحث در دو عنوان . گرفته است

های  بدين معنا که ابتدا پیشگیری کنشي از رفتار. گردد ارائه مي

سپس . شود ی قضات از منظر فقه امامیه بررسي مي مجرمانه

 .گیرد اين رويکرد از ديدگاه قوانین باالدستي مورد توجه قرار مي

 بر قضات یمجرمانه فتارهایر از کنشي پیشگیری -1-1

 امامیه فقه اساس

يد  آ دست ميه با تدقیق در آيات نوراني قرآن کريم اين مهم ب

ی پیشگیری از وقوع بزهکاری در ابتدا به  که اسالم در زمینه

چنانکه در قرآن کريم . ی غیرکیفری تأکید داشته است مقوله

دار که  پا برآمده، هر چه را در کتاب وحي شده تالوت کن و نماز 

دارد و ذکر خدا بزرگتر  نماز انسان را از فحشاء و منکر باز مي

. (12/ عنکبوت) کنید آگاه است است و خدا به کارهايي که مي

ی نماز را مصداق بارِز پیشگیری از  در اينجا قرآن مجید اقامه

 .وقوع جرم در جامعه دانسته است

ز مصاديق امر به معروف و نهي از منکر نیز يکي ديگر ا

زيرا امر به . باشد های قرآني مي کیفری در آموزه پیشگیری غیر

معروف و نهي از منکر در حقیقت عاملي است برای حفاظت از 

تخريب يکپارچگي جامعه که آن هم با ِاعمال نظارت عمومي و 

خداوند در . هماهنگي تمامي اعضای جامعه مقدور خواهد بود

بايست  فرمايد که همواره مي يامر م 171ی آل عمران آيه  سوره

ی بزرگ را  در میان مسلمانان کساني باشند که اين دو وظیفه

ی عمل پوشند که رستگاری امت تنها از اين راه میسور  جامه

 .(11 /1 :1101مکارم شیرازی، )خواهد بود 

های پیشگیری کنشي را در تذکرات حضرت  يکي از نمود

. توان يافت ارث کندی ميبه شريح بن ح( ع)امیرالمومنین علي 

او در زمان خلیفه اول عمر بن خطاب قاضي کوفه شد و 

برخي . نیز ادامه پیدا کرد( ع)قضاوت او در زمان حضرت علي 

اند  سال ذکر نموده 02مورخان مدت قضاوت او را حدود 

حضرت بنا بر مالحظاتي تنفیذ حکم . (171 :1137خدايي، )

مودند که همواره بر احکام قضاوت او را مشروط به اين امر ن

: 1170براقي نجفي، )صادره توسط او نظارت داشته باشند 

553). 

شريح بابت رفتار و اعمالش بارها مورد نکوهش و سرزنش 

از جمله اينکه بابت ابتیاع يک خانه . حضرت قرار گرفته است

مجلل به قیمت هشتاد دينار در زماني که قاضي منصوب امام 

شد  برخالف عرف ساده زيستي محسوب مي بود و اين رفتارش

و نیز در جريان قضاوت اشتباهي که  (111 :1197 ،البالغه نهج)

نموده بود مورد خشم حضرت قرار گرفت چنانکه به او فرمودند 

ی يهودی نشین اطراف  منطقه" )مانیقیا"به خدا سوگند تو را به 

ن تبعید خواهم کرد که دو ماه در آنجا میان يهوديا( کوفه

اين تصمیم امام عملي نشد تا اينکه پس از . قضاوت کني

و به قدرت رسیدن ( ع)و امام حسین ( ع)شهادت حضرت امیر 

مختار ثقفي، وی شريح را خواست و به او گفت امام در فالن 

مختار ادامه داد به . تاريخ به تو چه فرمود، شريح ماوقع را گفت

گر اينکه تو را دو دهم م خدا سوگند مجال استراحت به تو نمي

سپس او را به آنجا فرستاد تا میان اهل . ماه به مانیقیا تبعید کنم

 .(910 /5 :1192الثقفي الکوفي، )آن سرزمین قضاوت کند 

در خصوص لزوم توجه به معیشت ( ع)همچنین حضرت امیر 

قاضي به عنوان عامل مهم پیشگیری از جرم و به گناه افتادن 

آنقدر به او ببخش که : فرمايند ي مياشتر نخع قضات به مالک

البالغه،  نهج)نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد 

اين فراز از سخنان حضرت حکومت را ملزم . (111 :9911

که  زيرا زماني. نمايد که رعايت شؤون مادی قضات را بنمايد مي

قاضي تأمین نباشد و شرايط زندگي مناسبي نداشته باشد 

های مالي ممکن است او را تحت تأثیر  ادات و وسوسهپیشنه

بینیم حضرت برای شريح قاضي که  ست که ميا لذا. قرار دهند

داشت مقرری پانصد درهم  هر ماه يکصد درهم دريافت مي

 . (117 :91۹1رازی، )معّین نمودند 

الشرايط تصدی امر  در قرون گذشته به لحاظ اينکه قضاِت جامع

مجتهدين دارای اعتبار خاصي در میان  قضاوت را داشتند و

رو به دلیل عدم دخالت  مردم جامعه و نیز حکومت بودند ازاين

ايشان در سیاست و امور حاکمیت، در متون فقهي مطلب 
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خاصي در خصوص ارتکاب بزه توسط قاضِي مجتهِد 

گردد ااّل اينکه در اقوال معصومین و  الشرايط يافت نمي جامع

تنها به ذکر گناه بودن دريافت رشوه توسط  بزرگاِن فقه امامیه

چنانکه رشوه در حکم . قاضي و نهي ايشان بسنده گرديده است

  .(13 :9902حّقي، ) اند و قضاء را به معنای کفر به خدا دانسته

 منظر از قضات یمجرمانه رفتارهای از کنشي پیشگیری -1-5

 باالدستي قوانین

نمايد وادار  که مطرح ميدانش حقوق يکي از مهمترين مباحثي 

ها  دين اسالم نیز همواره انسان. باشد نمودن انسان به تفکر مي

". َاَفال َتعِقُلون " فرمايد  را به تفکر دعوت نموده است آنجا که مي

اسالم به  1.اين عبارت در سیزده آيه از قرآن کريم آمده است

ت از عنوان خاتم اديان الهي دارای احکام عمیق و پرمعنايي اس

بلکه . نگرد جمله در مجازات خاطیان تنها به فعل ارتکابي نمي

گردد نیز توجه  به عوامل پیراموني که موجب ارتکاب بزه مي

عنوان مثال در زنا که بشدت مورد توجه بوده و مجازات  به. دارد

شالق، رجم و يا اعدام برای آن در نظر گرفته شده است، 

اختیارش نباشد حد رجم زمانیکه يک فرد متأهل همسرش در 

ی  زيرا در اينجا اسالم به مقوله. بر او جاری نخواهد گرديد

 .غريزه جنسي که قابل کنترل نیست توجه نموده است

شود در مبحث مجازات نبايستي تنها به  بنا بر اين مالحظه مي

لذا . ها نیز مّد نظر قرار گیرند بلکه بايد ريشه ،پوسته توجه داشت

در میان حقوقدانان ايجاد گردد که در حقوق بايد اين باور 

توان  کیفری نبايستي تنها به دنبال مجازات و کیفر بود بلکه مي

بر اين اساس مشاهده . آنرا دانش چگونه مجازات نکردن دانست

باشد و آن  گردد سیاست جنايي با رويکرد جديدی مواجه مي مي

 گذر از مبحث عدالت کیفری و سزا دادن به سمت و سوی

مباني غیرکیفری و نیز توجه به ابزارهای جايگزين مجازات 

رو در جهت تثبیت اين رويکرد مهم، پیشگیری از  ازاين. است

جرم در حد و اندازه يک اصل از قانون اساسي جمهوری 
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شود تا ضمن تأکید بر اصل اساسي  اسالمي ايران مطرح مي

تغییر ای فراهم گردد تا با  نمودن مباني حقوق کیفری زمینه

 :1191نجفي ابرندآبادی، ) ای بر آن وارد نگردد ها خدشه دولت

1/ 992). 

ی  بايد توجه نمود که پاسخ پیشگیرانه و کنشي در مقابل پديده

بدين معنا . تواند با رويکرد واکنشي نیز همراه باشد بزهکاری مي

که اين پاسخ واکنشي لزومًا به معنای مجازات خاطي با 

چنانکه يک قاضي درمحیط کارش . ستابزارهای کیفری نی

نمايد اين رفتار به ( غیرصنعتي)مبادرت به استفاده از مواد مخدر 

لحاظ اخالل در نظم دستگاه قضائي يک رفتار خارج از شؤون 

 .قضايي محسوب شده لذا پاسخ انتظامي در پي خواهد داشت

به  123اصل  2در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران در بند 

ی قانون  ری از جرم اشاره گرديده همچنین در مقدمهپیشگی

اساسي نیز يکي از وظايف قوه قضائیه را پیشگیری از انحراف 

موضعي در درون امت اسالمي تعريف نموده و تشکیل يک 

ی عدل اسالمي برای ممانعت  سیستم قضايي اصولي و بر پايه

اًل از اين انحراف را امری حیاتي و ضروری دانسته است ولي عم

 51/3/1191تا زمان تصويب قانون پیشگیری از وقوع جرم در 

توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، چگونگي اجرای اين بند 

 5با دقت در مواد اين قانون. از قانون اساسي معطل مانده بود

بینیم آنچه که مّد نظر خبرگان قانون اساسي در زمان  مي

شگیری کنشي تصويب اين اصل از قانون اساسي بوده است، پی

از جرم بوده تا بدينوسیله قوه قضائیه با تمشیت و مديريت اين 

و با مشارکت همه جانبه  (010 :1109نجفي ابرندآبادی، ) فرآيند

ی قوای مجريه و مقننه اهداف تعیین گرديده در  و يکپارچه

 . اسناد باالدستي را عملیاتي نمايد

نظام در مجمع تشخیص مصلحت  50/15/1131ايضًا در مورخ 

های کّلي نظام برای حفظ شأن و  راستای تدوين سیاست

استقالل قضات به عنوان راهبردی کنشي در پیشگیری از 

نمايد که  ای مي ی مصوبه جرايم شغلي قضات، مبادرت به تهیه

آن رعايت شأن و منزلت قضات در جامعه و در نظام  9در بند 
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اين اساس   بر. اداری کشور مورد تأکید قرار گرفته است

حاکمیت موظف گرديده بستر الزم در جهت تکريم قضات و 

ايجاد فضای مناسب در جهت پاسداشت منزلت ايشان چه در 

جامعه و میان مردم و چه در ساختار نظام اداری و در کل 

 .حاکمیت فراهم نمايد

ی  ی راهبردی انتظار بود که در مرحله با وجود اين مقرره 

تدوين قانون موضوعه توجهي خاص به مقام و شأن قضات به 

عمل آيد ولي عماًل در قانون نظارت بر رفتار قضات که در سال 

اعتمادِی دستگاه  به تصويب رسید اين جايگاه با بي 1197

يده و حتي قضايي و نیز نهاد قانونگذاری کشور مواجه گرد

صورت سلبي بوده و بار منفي از آن  هعنوان اين قانون نیز ب

 .شود برداشت مي

ی تعیین الگوی  المللي نیز قواعدی در زمینه ی بین در عرصه

رفتاری مناسب برای قضات و در ارتباط با وظايف شغلي آنان در 

ای  جهت پیشگیری کنشي از رفتارهای خارج از اصوِل حرفه

ديده است که سند بنگلور و همچنین ايشان مطرح گر

ی  از جمله( مريدا)کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد 

در اينجا به لحاظ اينکه هر دو سند به مباني . باشند اين اسناد مي

اند ذياًل هر يک به تفصیل مورد  مهم پیشگیری کنشي پرداخته

  .گیرد بررسي قرار مي

 بنگلور سند -9-5-9 

های گروهي از قضات  اين سند حاصل فعالیت و مشورت

گروه "ی کشورهای مختلف است که تحت عنوان  رتبه عالي

میالدی ِگرد  5777قضايي تقويت کمال اخالقي در سال 

ی پیشگیری از  در اين سال کنگره. يکديگر جمع شده بودند

جرم و رفتار با مجرماِن سازمان ملل متحد برای تقويت الگوی 

سپس در دومین . گردد اخالقي در وين اتريش برگزار ميکمال 

میالدی  5771فوريه  53تا  51نشست که در بنگلور هند و از 

ی بین المللي انگلستان و ايرلند شمالي و  توسط دپارتمان توسعه

به میزباني دادگاه عالي ايالت کاترناتای هند و حمايت کمیسیونر 

شود، در خصوص  حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل مي

ی پیش  قواعد رفتاری قضاِت کشورهای عضو مبادرت به تهیه

 .نمايد نويس اولیه مي

که اکثريت اعضاء گروه اين اجالس کشورهای مربوط  يباز آنجا

بودند، متن پیش نويس تهیه شده پس از 1ال  ی کامن به حوزه

میالدی در اجالس قضات ارشد  5775اصالحاتي در ژوئن سال 

در استراتسبورگ فرانسه  5ارای نظام قضايي نوشتهکشورهای د

باشد ولي  آور نمي اين سند گرچه الزام. رسد به تصويب نهايي مي

آنرا  1ای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طي قطعنامه

مورد حمايت قرار داده و کشورهای عضو سازمان ملل متحد را 

ر چارچوب ای قضات خود د به اصالح نظام مديريت رفتار حرفه

 1.اين سند دعوت نموده است

ها و اصول رفتاری که توسط خود  الزم به ذکر است اين کد

قضات تهیه و تدوين گرديده تفاوتش با قوانین انتظامي قضات 

گردد در اين است که  که توسط قوه مقننه تدوين و تصويب مي

بر شرايط و صالحديد متولیان قانونگذاری و  قوانین انتظامي بنا

باشد ولي اصول رفتاری قضات  حاکمیت قابل تغییر و اصالح مي

زيرا منشأ و  ؛همواره ثابت و بدون تغییر باقي خواهد ماند

ی استانداردهای رفتاری قضات مباني ثابتي چون  پديدآورنده

اخالق، عقل و مذهب است ولي خاستگاه قوانین انتظامي 

 . باشد انديشي مقامات سیاسي و قضايي يک کشور مي مصلحت

اين سند تأکید بر اصول مهمي دارد و به قضات رهنمودهايي 

کاربستن استانداردهای رفتاری و اخالقي مناسب در  هبرای ب

دهد که ذياًل مورد بررسي قرار  مي  های قضايي خود ارائه فعالیت

 . گیرد مي

 استقالل قضايي  -

نیازی برای حاکمیت قانون و تضمین اساسي  اين اصل پیش

استقالل قضايي که در سند . ی عادالنه است يک محاکمه برای

های فردی  بنگلور مورد توجه قرار دارد هم مربوط به جنبه

آن  قاضي است و هم مربوط به تشکیالت قضايي که بر اساس 
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های قانونگذاری و نیز اجرايي دولت و  دور از اهرم ههر دو بايد ب

 .تنها بر اساس حاکمیت قانون عمل نمايند

ات در راستای حفظ اين استقالل در هنگام انتصاب به اين قض

نمايند و براساس اين  منصب مبادرت به ادای سوگند قضايي مي

دارند که شخصًا مسؤول و پاسخگو در برابر  سوگند اذعان مي

که تصمیمات قضايي در زندگي  ييولي از آنجا. باشند قانون مي

ل مانع از آن گذارد حفظ اين استقال مردم تأثیر اساسي مي

نیست که قضات به جهت حفظ استانداردهای قضائي در 

های خود با آن  گیری خصوص موضوعات دشواری که در تصمیم

بعضًا با همکاران خود مشاوره نمايند و اين امر  ،شوند مواجه مي

زيرا  ؛خللي در اجرای وظايف قضائي ايشان وارد نخواهند نمود

و به تنهايي مسؤول  در نهايت مستقل از همکاران خود

 .باشند تصمیمات اتخاذی خويش مي

 طرفي قاضي  بي -

ی رفتارش در  بايست با نحوه بر اساس اين اصل قاضي مي

دادگاه اين انديشه را در جامعه استحکام بخشد که دادخواهي با 

همچنین از آنجايي که . طرفي صورت خواهد پذيرفت بي

باشد، لذا  اش مي مسؤولیت اصلي قاضي اجرای وظايف قضائي

العاده که سبب  های فوق که ممکن است از فعالیت ييبايد تا آنجا

ی اصلیش نداشته باشد  شود وقت کافي برای بررسي وظیفه

بايست از  طرف مي بدين معنا که يک قاضِي بي. اجتناب نمايد

های سیاسي  همايي هرگونه فعالیت سیاسي و نیز شرکت در گرد

همچنین بايد از  .پوشي نمايد چشم  به جهت گردآوری اعانه

شرکت در تظاهرات عمومي خودداری کند زيرا هر چه که او را 

با يک نظر سیاسي مرتبط سازد عالوه بر اينکه وقوع تبعیضاتي 

زند، از قدرت او به عنوان مقام قضايي  را در اين مقوله رقم مي

ی نزديک او به  چنانچه يکي از اعضای خانواده. کاهد نیز مي

ای عمل  باشد، قاضي بايد به گونه عالیت سیاسي مشغول ميف

 .طرفي خود را با آن فعالیت سیاسي نشان دهد نمايد که بي

طرف همچنین بايد از اظهار نظر خارج از دادگاه  يک قاضي بي

خودداری نمايد زيرا ممکن است منجر به تبعیض ناروا و يا 

ادگاه ارجاع خواهد هايي که بعدًا به د داوری در مورد پرونده پیش

های  همچنین نبايستي در جريان رسیدگي به پرونده. شد نمايد

ارجاعي اظهار نظر ماهیتي کند که بر اساس آن نظر قاطِع وی 

همچنین قاضي و يا يکي از . در خصوص پرونده مشخص گردد

ی مطروحه داشته  اش نبايد منافع مالي در پرونده اعضای خانواده

 .باشند

 ستي قضاتصداقت و در -

گرچه اين حق قضات است که همانند ساير شهروندان از حقوق 

های اجتماعي برخوردار باشند ولي در عین حال انتصاب  و آزادی

هايي را در رفتار شخصي و عمومي  به منصب قضاء محدوديت

لذا الزم است آنان میان مقتضیات . آورد قضات به ارمغان مي

زندگِي خصوصي و های مشروِع  منصب قضاء و خواسته

 .خانوادگي خود تعادل برقرار نمايد

بايست اين را بپذيرند که ماهیت مقامشان آنان را در  قضات مي

دهد و بنابراين  معرض بررسي و کانون توجه عمومي قرار مي

آورد که  هايي را در خصوص رفتارشان بوجود مي محدوديت

اين جهت از . ممکن است افراد ديگر جامعه آن را تجربه نکنند

هايي که ممکن است  قضات بايد از قرار گرفتن در موقعیت

شود  سبب کاهش احترام عمومي نسبت به منصب قضاء مي

 .اجتناب نمايند

 حفظ نزاکت و شؤون قضائي -

بايست از ناشايستگي و ظاهر نامناسب در جريان  قاضي مي

دور باشد و  های و نیز زندگي شخصي خويش ب های حرفه فعالیت

رغم اينکه همانند ساير شهروندان حق آزادی بیان و اعتقاد  علي

و گردهمايي و از اين قبیل را دارد ولي در ِاعمال اين حقوق بايد 

ای باشد که شأن و منزلت منصب قضاء  همواره رفتارش به گونه

 .حفظ گردد

 تساوی در رفتار -

د ای رفتار نماي های قضايي به گونه بايست در رسیدگي قاضي مي

ی برابری اشخاص اعم از طرفین  که طبق قانون تضمین کننده

همچنین نبايد . پرونده، شهود و ديگر افراد دخیل در پرونده باشد

بر اين اساس يک . آمیز قرار گیرد تحت تأثیر رفتارهای تعصب

قاضي بايد تالش نمايد تا نسبت به مسائلي چون جنسیت، نژاد، 
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های  ر جنسي و ناتوانيی قومي، امو مذهب، فرهنگ، زمینه

های ناشي از  مربوط به آن آگاهي کافي داشته باشد و تفاوت

 .آنها را درک نمايد

 ت و جديت قضاتبصال ،شايستگي -

ای خود صالبت داشته باشد  يک قاضي بايد در انجام امور حرفه

های معقول و منطقي برای حفظ و باالبردن مهارت و  و گام

ام درست و صحیح وظايف دانش قضايي خود در جهت انج

لذا نبايد درگیر رفتاری شود که با اجرای . اش بردارد قانوني

 .اش در تقابل باشد وظايف قضايي

 مريدا کنوانسیون -9-5-5

المللي که بر پیشگیری کنشي و  يکي ديگر از اسناد بین

اين مصوبه . باشد کنوانسیون مريدا مي ،کیفری تأکید دارد غیر

تحت عنوان کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد منضم 

باشد  میالدی مي 5771اکتبر  11مورخ  1/23به قطعنامه شماره 

که توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسیده 

اين کنوانسیون بیشتر به تدابیر و اقدامات پیشگیرانه . است

گرانه تأکید دارد و به مقامات دولتي و  ی تدابیر سرکوبجا به

ای را  نمايد تا همواره اخالق حرفه دستگاه قضايي توصیه مي

رعايت نموده و در انتخاب و گزينش کارکنان خود دقت 

 .ی تحقق جرم از میان برود مضاعف مصروف دارند تا زمینه

رت ی کنوانسیون مريدا عبا های پیشگیرانه برخي از سیاست

ها  شفافیت مديريت اقتصادی، زيرا عدم شفافیِت فعالیت :است از

تدوين قوانین . سازد زمینه را برای سوء استفاده فراهم مي

مناسب و کارآمد، آگاه نمودن مردم از قوانین موضوعه، به 

های  کارگیری مديران صالح، نظارت مستمر و کامل بر فعالیت

های  جامعه و بخش اجتماعي، هماهنگي میان قوای حاکم بر

مختلف نظام، تناسب میان قوانین عادی و قانون اساسي 

 .(29-93 :1192زراعت، )

بر اين اساس ديدگاه حاکم بر اعضای شرکت کننده در اين 

کنوانسیون اين بود که با اتخاذ تدابیر بازدارنده از جمله 

های عمومي و شايسته ساالری در  سازی درآمدها و هزينه شفاف

ی مستقل تالش  کارکنان برای ايجاد يک قوه قضائیهارتقاء 

کشورمان نیز يکي از اعضای . (21-22 :1133سهرابي، )شود 

اين کنوانسیون است و قانون الحاق دولت جمهوری اسالمي 

 51/1/1132ی علني مورخ  ايران به اين کنوانسیون درجلسه

مجلس شورای اسالمي تصويب و مجمع تشخیص مصلحت 

را موافق با مصالح نظام تشخیص  آن 57/0/1130 نظام در مورخ

 .داد

به دنبال الحاق ايران به اين کنوانسیون و تحت تأثیر آن در 

قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مبارزه با  10/5/1130مورخ 

به تصويب مجلس شورای اسالمي رسید و در تاريخ  1فساد

 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با 0/3/1197

های اجرايي آن يکي  نامه مصلحت نظام تشخیص گرديد و آيین

 .پس از ديگری تدوين و به تصويبب رسیده است

کنوانسیون مريدا اشاره به وضع  11قابل توجه است که در ماده 

نمايد که بر اساس آن کشورهای عضو بنابر  تدابیر و مقرراتي مي

 اصول اساسي حاکم بر نظام حقوقي خود و بدون اينکه

اقداماتي را اتخاذ  ،ِشان وارد آيد ای به استقالل قضائي خدشه

های فساد در بین  نمايند که سبب جلوگیری از ايجاد فرصت

اعضای قوه قضائیه کشورهای عضو اين کنوانسیون گردد و از 

تدابیر مربوط به قوه قضائیه و "اين راهبرد تحت عنوان 

 1.برد نام مي 5"واحدهای دادستاني

دادستاني را جدا از قوه قضائیه نام برده اين است که  علت اينکه

در بعضي از کشورهای عضو از جمله انگلستان نهاد دادستاني 

باشد و جزء وزرات کشور محسوب  بخشي از قوه قضائیه نمي

قانون ارتقاء سالمت  0ی   در ماده. (5: 1192مهرا، )گردد  مي

کنوانسیون مريدا، مالحظه  11نظام اداری و تحت تأثیر ماده 

گردد که دولت موظف شده است با همکاری ساير قوا به  مي

منظور فرهنگ سازی و ارتقاء سالمت نظام اداری براساس 

ی علوم و تجربیات روِز دنیا  منابع اسالمي و متناسب با توسعه

اه از زمان تصويب اين قانون منشور اخالق ظرف شش م

                                                           
های  رجوع کنید به قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد، مرکز پژوهش -1

 rc.majlis.ir: مجلس شورای اسالمي، قابل دسترس در
2- Measures Relating to the Judiciary and Prosecution Services  
3- United Nation Convention Against Corruption, Available in: 
www.unodc.org 

http://www.unodc.org/
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ی  همچنین در تبصره. ای کارگزاران نظام را تدوين نمايد حرفه

های موضوع اين قانون که  نمايد که دستگاه اين ماده اشاره مي

گردد، مکلفند منشور اخالق  قوه قضائیه نیز شامل آن مي

 .ای کارکنان خود را تدوين نمايند حرفه

گردد دستورالعملي مشتمل بر پنج  مي ظه متعاقب آن مالح 

فصل و در سي و سه ماده و هشت تبصره در تاريخ 

به تصويب رئیس قوه قضايیه رسیده و از تاريخ  55/1/9915

العمل که دو سوم  در اين دستور .االجرا گرديده است ابالغ الزم

آن به تکريم ارباب رجوع و رعايت حقوق مردم در دستگاه 

افته، ده ماده انتهايي آن نیز در خصوص قضايي اختصاص ي

حفظ کرامت کارکنان دستگاه قضايي، توجه به سالمت جسمي 

 .باشد و رواني ايشان، تشويق و تأمین حداقل معیشت آنان مي

نظر  کنوانسیون مريدا نیز اشاره به تجديد 2ی  ماده 1در بند 

کشورهای عضو در قوانین فعلي خود و تدوين قوانین کارآمد 

اين اساس   بر. نمايد پیشگیری و مبارزه با فساد مي جهت

قانون ارتقاء سالمت نظام  11ی  گردد که در ماده مالحظه مي

اداری وظیفه بازنگری در قوانین و تدوين قوانین مناسب به قوه 

قضائیه واگذار شده است تا در قوانین جزايي مرتبط بازنگری 

ثر از وقوع جرم از ای جامع با هدف پیشگیری مو نموده و اليحه

رسد  به نظر مي. های متناسب تدوين نمايد طريق مجازات

در همین راستا  1195تدوين قانون مجازات اسالمي مصّوب 

 .بوده است

های اجرايي در پیشگیری کنشي و راهکارهای  چالش -5

 اصالح آن

های پیرامون اجرای  بر اساس آنچه مطرح گرديد چالش

توان از  ی قضات را مي رمانهپیشگیری کنشي از رفتارهای مج

عوامل فردی، عوامل سیستمي و : سه منظر مورد توجه قرار داد

ثر در ايجاد مانع در مسیر پیشگیری کنشي ؤعوامل پیراموني م

که ذياًل ضمن بررسي هر يک از موارد فوق، راهکارهای مقابله 

 .گردد با آن نیز تبیین مي

 پیشگیری مسیر در مانع ايجاد در ثرؤم فردی عوامل -5-9

 کنشي و راهکارهای اصالح آن

عوامل فردی موثر در ايجاد مانع در مسیر پیشگیری کنشي و 

توان در  همچنین راهکارهای اصالحي در ارتباط با آن را مي

 . موارد ذيل مورد توجه قرار داد

  نگرشي ضعف -5-9-9

در خصوص مجموعه عوامل فردی که سبب ايجاد مانع در 

 توان به وجود ضعف مي ،گردد از فساد ميمسیر پیشگیری 

. نگرشي برخي کارکنان قضايي در مقابله با فساد اشاره نمود

گیر تمامي  گرايي که گريبان ی تجمل واسطه بدين معنا که به

های اعتقادی و  دلیل وجود کاستي هاقشار جامعه نیز گرديده و ب

دگي خواهي و افزايش نیازهای کاذب در زن معنوی و نیز زياده

های جايگزين برای  وسوی راه شخصي، برخي قضات به سمت

لحاظ  گردند و از طرفي به  پر نمودن اين خالِء مالي متمايل مي

ساده و عادی انگاشتن فساد و فرو ريختن قبح آن، بیش از 

 .گردند پیش در اين ورطه غرق مي

بايست  برای مقابله با اين وضعیت متولیان دستگاه قضائي مي

های استاندارد رفتاری برای قضات  به تدوين شاخصمبادرت 

ای از سوی  نموده تا بدون هرگونه ابهام و امکان برداشت سلیقه

 .های نظارتي، تدابیر نظارتي مناسب ِاعمال گردد بخش

همچنین با بازنگری در نظام ارزيابي عملکرد و ارتقاء و لحاظ 

ی ها های شغلي و طراحي برنامه نمودن و تقويت انگیزه

سازی ابعاد  آموزشي، تربیتي و فرهنگِي مستمر، ضمن نهادينه

اخالقي و رفتاری قضات، موجب افزايش بصیرت ايشان گرديده 

های ديني مبادرت به شناسايي و  و در اين میان با بهره از آموزه

معرفي الگوهای موفق در سبک زندگي اسالمي و تشويق آنان 

 . دی نمايندهای رفتاری و عملکر بر اساس شايستگي

  قضات شخصیتيهای  در ويژگي ضعف -5-9-5

گاهي وجود ضعف در قضات به لحاظ کنترل عواطف و 

پذيری و ضعف در وجدان  ولیتؤاحساسات و امیال، ضعف در مس

لذا متولیان . گردد کاری موجب گرايش ايشان به فساد مي

های آموزشي با هدف ارتقاء  بايست برنامه دستگاه قضايي مي



 9911 زمستان ،سوم، شماره اولدوره انديشه حقوقي،  مجله/ 81 

 

 

قابلیت قضات در کنترل عواطف و احساسات خود در هنگام 

انجام وظايف شغلي خود طراحي و اجرا نمايند و در اين میان 

زايِي که بر منصب قضاء حاکم است  بايست شرايط استرس مي

ترتیب با آموزش اصولي آنان در  بدين . مورد توجه قرار گیرد

ولیت خطیری گامي مهم در ؤجهت پذيرش چنین مس

الزم به ذکر است که در اين . سازی آنان برداشته شود انمندتو

پذير و معرفي  ولیتؤمسیر شناسايي شايستگان و نخبگان مس

 .تواند تأثیر گذار باشد آنان به ديگر قضات مي

 مهارتي ضعف -5-9-9

يکي ديگر از مواردی که سبب ايجاد فساد در دستگاه قضايي 

هت ِاعمال تدابیر عنوان مانعي در ج تواند به شده و مي

ضعف مهارتي قضات  ،کیفری مطرح باشد ی غیر پیشگیرانه

رو  هبايست صبور و باوقار بوده و در هنگام روب قاضي مي. است

برخورد  شدن با طرفین پرونده و ديگر مرتبطین پرونده خوش

رو چنانچه قاضي تدبیر الزم را در جهت ايجاد ارتباط  ازاين. باشد

نداشته و از اين جهت فاقد مهارت  مناسب با ارباب رجوع

رفتاری بوده و ضعف در نظم و انضباط اداری داشته باشد و به 

لحاظ عدم تخّلق به اخالق و ادب و شؤون اسالمي و ايراني 

 ،منافع فردی و شخصي خود را به منافع سازماني ترجیح دهد

ای  ی جبران ناپذيری به جايگاه حرفه تواند لطمه اين موضوع مي

 .ارد نمايداو و

های آموزشي و تقويت  رسد با طراحي برنامه به نظر مي

مندی از مشاوران  های ارتباطي قضات، ضمن بهره مهارت

های نوين  کارگیری فناوری های در اين زمینه و همچنین ب حرفه

بیني نمودن ضمانت  در ارتباط با نظم اداری و کنترل و پیش

با ترويج فرهنگ  اجرای دقیق و مناسب در اين خصوص و نیز

توان  ساماني در کارها مي آراستگي، نظم و پرهیز از سستي و بي

ای در اين خصوص اعمال نمود تا حیثیت نظام  نظارت شايسته

 .عدالت قضايي مورد خدشه واقع نگردد

 آموزشي و اجتماعي هایفعالیت -5-9-1

اين امکان وجود دارد که برخي از قضات با پذيرش سمت 

ها و يا سمت مديريتي در بنیادهای خیريه و  آموزشي در دانشگاه

جدا . ی اجتماع داشته باشند در عرصه  ها از اين قبیل فعالیت

های فراقضايي نه عاقالنه است و  نمودن کامل قضات از فعالیت

ای ايشان در جامعه زيرا اين امر موجب انزو. نه امکانپذير

ولي در عین حال بايد اين موضوع را در نظر گرفت . گردد مي

تواند مخاطراتي به همراه داشته  هايي مي که چنین مشارکت

 .باشد

زيرا نهادهای ذکر شده ممکن است طرف دادخواهي در دعوای 

اين اساس شخص قاضي   حقوقي و يا کیفری قرار گیرند و بر

ي در وضعیت سخت و دشواری قرار ممکن است در چنین حالت

لذا شايسته است که قضات در . طرفي او نقض گردد گرفته و بي

ها ورود ننموده و با ذکر دلیل مراتب را به  اين قبیل پرونده

ولین مربوطه گزارش نمايند تا موضوِع مورد نظر توسط ؤمس

 .قاضي ديگری مورد رسیدگي قرار گیرد

 کنشي پیشگیری در مانع ادايج در موثر سیستمي عوامل -5-5

 آن با مقابله راهکارهای و

تواند به عنوان  ناکارآمدی در ابعاد مختلف سیستم قضايي مي

ی  سّدی در برابر پیشگیری کنشي از رفتارهای مجرمانه

 .پردازيم کارکنان قضايي عمل نمايد که ذياًل به آن مي

 فساد با مقابله در سازی فرهنگ ناکارآمدی و ضعف -5-5-9

گرايي بر  در نظام قضايي کشور به لحاظ اينکه فرهنگ کمّیت

گرايي حاکمیت دارد و همچنین وجود ضعف در استقالل  کیفّیت

منطقي آن موّجه جلوه دادن فساد از   برخي قضات که نتیجه

نفوذ و  توجهي به قبح توصیه و اعمال  سوی ايشان و بي

بصورت شود که فساد به تدريج  گريزی است، سبب مي قانون

 .آيد امری عادی در

رسد متولیان قوه  نظر مي رفت از اين معضل به برای برون 

ريزی نمايند که با حمايت  ای برنامه گونه بايست به قضايیه مي

ای از قضات مستقل، عماًل امکان شکايت واهي از ايشان  حرفه

همچنین با مدنظر قرار دادن رويکرد کیفي در . را مانع گردند

قضايي و شايسته ساالری، سازوکاِر مناسبي در عملکردهای 

نظام انتصاب و ارتقاء قضات طراحي نموده و در اين جهت با 
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روز، نسبت به ارتقاء دانش قضايي  اعماِل تدابیر آموزشِي به

شايسته است نظاِم کنترل و . طور علمي اهتمام نمايند هايشان ب

يوانعالي نظارت دقیق بر کیفیت آراء قضايي خصوصًا از سوی د

تر شده تا احکام قضات از استحکام و اتقان  کشور نیز فعال

های  از سوی ديگر با طراحي برنامه. بیشتری برخوردار گردد

آموزشي نیز سطح آگاهي عمومِي شهروندان را نسبت به حقوق 

و تکالیفشان افزايش داده تا عماًل امکان قانون گريزی توسط 

 .گردد کارگزاران تشکیالت قضايي منتفي 

  فساد با مقابله فرآيندهای و ساختارها ايجاد در ضعف -5-5-5

بايست با  دستگاه قضايي نیز همانند ساير نهادها الجرم مي

های نويِن علمي همراه شده و ساز و برگ اجرايي  نوآوری

های مدرن را در  مناسب در جهت عملیاتي نمودن اين فناوری

ی  اينکه اقدام به توسعهاز جمله . بیني نمايد درون خود پیش

ی خدمات الزم به  خدمات الکترونیکي و هوشمند و ارائه

 .های نوين الکترونیکي نمايد شهروندان از طريق سامانه

يکي از محاسن استفاده از ابزراهای نوين اين است که عمأل با 

کاهش مراجعات مردمي به سیستم قضايي مواجه خواهیم شد 

مرتبط با  دن راه ورود افراد غیری آن نیز مسدود ش که نتیجه

های  ها و کاهش زمینه سازی فرآيند رسیدگي پرونده و شفاف

همچنین يکي از مراتب مهم در مبحث . باشد ُبروز فساد مي

ها با مّد نظر قرار دادن  ساختاری قوه قضايیه، ارجاع پرونده

زيرا امروزه اين اصل منطقي و عقلي . باشد تخصص قضات مي

های مختلف علمي همواره  قرار دارد که در حوزهمورد عنايت 

اين  بايست به تخصص و قابلیت افراد توجه داشت و در  مي

ای خود از اين  ی فعالیت حرفه میان قضات نیز در زمینه 

 . باشند چارچوب خارج نمي

های جديد الکترونیکي، قوه قضايیه  در راستای استفاده از فناوری

های جاری و ارسال  پرونده بايست مقدمات رسیدگي به مي

ها و مکاتبات از طريق اين ابزار نوين و نیز امکان استخراج  نامه

طور کامل فراهم  هو ِاعمال وظايف نظارتي از اين طريق را ب

وسیله گامي درجهت اصالح سیستم و پیشگیری از  نمايد تا بدين

 .خطاهای احتمالي برداشته شود

کل کشور يک واحد نظارت  چنانکه در معاونت نظارت دادستاني

الکترونیکي وجود دارد که دو قاضي و چندين کارمند در آن 

باشند و بر اقدامات قضات دادسراهای کل  مشغول به کار مي

 ،بر اين اساس. نمايد کشور از طريق الکترونیکي نظارت مي

ی هر يک از شعب دادسراها،  های وارده و مختومه تعداد پرونده

ها، تعداد قرار بازداشت، جلب  الي بر پروندهاقدامات قضايي اعم

به دادرسي، تعلیق تعقیب و منع و موقوفي تعقیِب هريک از 

های الکترونیکي موجود در واحد  شعب از طريق سامانه

 .گیرد الکترونیک معاونت نظارت مورد بررسي قرار مي

ای بر اقدامات هر يک از  ترتیب اين واحد به صورت دوره  بدين

نمايد و گزارش کار  راهای سراسر کشور نظارت ميشعب دادس

آنها را به معاون نظارت و هر يک از ادارات کل مربوطه ارائه 

باشد و  های فیزيکي مي اين نوع نظارت مکمل نظارت. دهد مي

های  توان در وقت و هزينه های نوين مي البته با اعماِل نظارت

 .جويي نمود مالي نیز صرفه

عاونت نظارت و هماهنگي امور دادسراها و قابل توجه است که م

دهي به ُحسن جريان  ضابطین دادستاني کل کشور اخیرًا با نظم

ها و با بکارگیری هفت روش در راستای ِاعمال تدابیر  نظارت

ها  اين روش. پیشگیری از جرم اقدامات مناسبي انجام داده است

 :عباتند از

بازرسي  -ب ؛اای و فیزيکي از دادسراه بازرسي دوره -الف

رسیدگي به شکاياتي که حضورًا در  -ج ؛سرزده از دادسراها

رسیدگي به شکاياتي  -د ؛گردد دادستاني کل کشور مطرح مي

که از طريق سايت اينترنتي دادستاني کل کشور توسط مردم 

 -و ؛نظارت الکترونیکي چنانکه بیان گرديد -ه ؛گردد مطرح مي

يق پست به دادستاني رسیدگي به شکايات مردم که از طر

رسیدگي به شکايات و انتقاداتي  -ز و در نهايت، شود ارسال مي

های نصب شده در دادسراهای کل  که مردم از طريق صندوق

 .نمايند کشور مطرح مي

ای و يا سرزده، يک  ها اعم از دوره بدين ترتیب با ِاعمال بازرسي

تیم بازرسي متشکل از چند قاضي به دادسرايي که قرار است 

مورد بازرسي قرار گیرد مراجعه نموده و دو نوع بازرسي را انجام 
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ابتدا بازرسي عمومي است بدين معنا که تیم بازرسي از . دهد مي

دادسرا، امکانات و تجهیزات و های مختلف  ها و بخش قسمت

دهند  هايي که در دادسرا به مردم خدمت ارائه مي سرويس

سپس اقدام به بازرسي اختصاصي  .آورد عمل مي هبازرسي ب

نمايد بدين معنا که عملکرد قضات و کارکنان اداری و  مي

هايي که نزد آنها مطرح  ی تعامل آنها با مردم در پرونده نحوه

ها در  ی اين ارزيابي نتیجه. گیرد قرار مي است مورد ارزيابي

گردد و چنانچه در اين میان مشخص  ی قضات درج مي پرونده

درستي انجام داده و مستوجب  شود که قاضي وظايف خود را به

آيد و اگر بر خالف قانون  اقدام الزم بعمل مي ،تشويق است

 قانون آيین دادرسي 533اقداماتي انجام داده باشد حسب ماده 

شود و حتي ممکن است  کیفری تذکرات الزم به قاضي داده مي

در صورت اقتضای امر علیه قاضي متخلف اعالم تخلف و يا 

در اين وضعیت مراجع ذيصالح به تخلف و يا جرم . جرم گردد

ها چنانچه مشخص  درجريان بازرسي 1.نمايند قاضي رسیدگي مي

اوت شود که قاضِي دادسرا فاقد صالحیت الزم برای قض

گردد تا پرونده  باشد مراتب به دادستان کل کشور اعالم مي مي

وی از اين طريق در کمیسیون عالي رسیدگي به صالحیت 

ی کار او اتخاذ تصمیم  قضات مطرح شده و در خصوص ادامه

 .شود

در همین ارتباط در جريان گفتگو با يکي از مقامات دستگاه 

های نوين،  های نظارت قضائي وی اظهار داشت يکي از مزيت

های موجود در نظام قضايي و اقدام در  کشف نقايص و کاستي

چنانکه اخیرًا در جريان نظارت الکترونیکي . جهت رفع آن است

از دادسراهای کل  های وارده به هر يک و آنالين، تعداد پرونده

کشور مورد بررسي قرار گرفته و نتیجه حاصله اين بود که حدود 

های وارده  شهرستان در واقع به دلیل قّلت تعداد پرونده 27

ظرفیت تشکیل دادسرا را نداشته و لذا تشکیل دادسرا در آنها از 

اين اساس از رياست قوه قضائیه   بر. ابتدا مناسب نبوده است

                                                           
چنانچه دادستان کل کشور در اجرای : قانون آيین دادرسي کیفری  533ماده  1تبصره  - 1

به موارد تخلف يا جرم برخورد  نمايد حسب مورد مراتب را برای تعقیب ... وظايف مقرر

 .کند قانوني به دادسرای انتظامي قضات، مراجع قضايي يا اداری صالح اعالم مي

ه اين دادسراها به دادگاه بخش تبديل شوند تا درخواست شد ک

ها و نیروی  جويي در بودجه و هزينه وسیله ضمن صرفه بدين

های بخش  ها نیز در دادگاه انساني، جريان رسیدگي به پرونده

 .سرعت يابد

 مقررات و قوانین ناکارآمدی و ضعف -5-5-9

 های قضايي بعضًا شاهد ابهام، اجمال، قضات در مقام رسیدگي

برای رفع اين تعارضات . باشند تعارض و سکوت قوانین مي

شناسي دقیق در خصوص اثر  بايست با آسیب قانوني مي

ها و بازدارندگي آنها، قوانین مورد تنقیح و بازنگری  مجازات

مجدد قرار گیرند، آنچانکه در قانون مجازات اسالمي مصوب 

 . باشیم شاهد اعمال برخي از اين اصالحات مي 1195

های موجود در قانوِن تدوين  در راستای عملیاتي نمودن ظرفیت

، شاهد امضاء 1139و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

گانه در امر تنقیح قوانین و  ای مّلي میان قوای سه نامه تفاهم

در مجلس شورای  11/1/1193مقررات هستیم که در مورخ 

امه که میان معاونت ن با انعقاد اين تفاهم. اسالمي انجام پذيرفت

حقوقي قوه قضائیه و معاونت حقوقي قوه مجريه و معاونت 

های مستمر و نهادينه  قوانین قوه مقننه و در راستای همکاری

مدار و مبتني بر واقعیت و فرابخشي انجام  با رويکردی قانون

گانه،  رود که با تعامل قوای سه پذيرفت است، انتظار مي

ندارد در جهت تنقیح قوانین کشور ساختاری يکنواخت و استا

آن موارد ناسخ و منسوخ، نسخ صريح و   وجود آيد تا بر اساس هب

ضمني، نسخ کّلي و جزئي، مواردی که موضوع قانون منتفي 

شده و يا قانون اجراء گرديده و يا اينکه قانون متروک بوده 

ظهور يافته و در نتیجه آن عالوه بر شفافیت قوانین، سالمت 

 .ی نظام ارتقاء يابد در مجموعه اداری

 بخش اثر غیر و ضعیف کنترلي کارهای و ساز وجود -5-5-1

  فساد با مقابله در

های نظارتي موازی در تشکیالت قضايي همه  وجود بخش

های متعدد و تکراری  نشان از اين واقعیت دارند که اين نظارت

باعث پیشگیری مناسب از فساد در دستگاه قضائي نشده و 

طور مفید و به موقع از وقوع تخلفات و جرائم  هاند ب نتوانسته
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حتي بعضًا . قضات و کارکنان دستگاه قضايي جلوگیری نمايند

ی يک تخلف و يا  ها بعد از اينکه قضیه شود که مدت ديده مي

نمايد، آن زمان متولیان برای  ای پیدا مي جرم ابعاد گسترده

ان داده و با رفتارهای های خود بدان واکنش نش جبران کاستي

ها تنها به صورت مسأله  ژورنالیستي بجای پرداختن به ريشه

 .پرداخته تا بدينوسیله غفلت آنان کمتر جلوه نمايد

بر اين اساس با گذشت چهل سال از عمر نظام جمهوری 

از . اسالمي شايسته است که در برخي امور تجديدنظر شود

دستگاه قضائي مورد های واحدهای نظارتي در  جمله فعالیت

های موازی ادغام  بررسي و ارزيابي مجدد قرار گرفته و سازمان

گرديده و تحت زعامت مرجعي واحد يعني دادسرا و دادگاه عالي 

کاری عماًل   زيرا موازی. انتظامي قضات انجام وظیفه نمايند

آنان را پايین آورده و سبب دور شدن از اهداف   بازدِه فعالیت

ی  نامه بازنگری دستورالعمل و آيین ،رو ازاين. گردد سازماني مي

با هدف اصالح ساختار، تبیین وظايف،  1شورای عالي نظارت

های  های الزم و يکپارچگي میان دستگاه ايجاد هماهنگي

 . نمايد نظارتي ضروری مي

يکي ديگر از بسترهای کنترلي که توسل به آن موجب مسدود 

سازی  شفاف ،گردد يي ميهای فساد در سیستم قضا شدن راه

. باشد ي قضات و بستگان درجه يک آنها و نظارت بر آن مييدارا

ي مقامات، دارندگان يچنانکه اين تدبیر در قانون رسیدگي به دارا

پايه قضائي، مسؤوالن و کارگزاران جمهوری اسالمي ايران در 

به تصويب مجلس شورای اسالمي رسیده و  10/5/1191مورخ 

از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با  9/3/1191در مورخ 

اصالحات کّلي موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و 

تبصره در مورخ  3ماده و  51نامه اجرائي آن نیز در  آيین

 .به توشیح رئیس قوه قضائیه رسیده است 19/1/1193

  انساني منابع خصوص در ضعف -5-5-8

کارگیری نیروی انساني  همتولیان امر قضاء در جذب، آموزش و ب

متخصص و متعهد يا ابزار مناسب را در دست ندارند و از اين 

                                                           
و  15/1/1133دستورالعمل تشکیل شورای عالي نظارت و بازرسي قوه قضائیه مصوب  -1

 . 1/1/1133ی شورای عالي نظارت و بازرسي قوه قضائیه مصوب  نامه آيین

جهت تعامل الزم میان قوه قضائیه و قوه مجريه در جهت 

تأمین بودجه و امکانات وجود نداشته و يا اينکه تدابیر الزمه 

نحو مطلوب مورد توجه آنان قرار نگرفته و بدين ترتیب از  به

های حمايتي و رفاهي  ها و روش طرح سوی دستگاه قضايي

کارآمد در جهت ايجاد آرامش و اطمینان و ثبات و امنیت شغلي 

ه ها ب ای از موارد نیز اين طرح گردد و در پاره قضات ارائه نمي

لذا مالحظه . شوند طريق مناسب و صحیح عملیاتي نمي

گردد که در مرتفع نمودن تنگناها و مشکالت کارکنان  مي

آنچه از اين نابساماني . اره معضل وجود داشته استقضائي همو

گردد چیزی جز تنزل شأن و منزلت شغلِي قضات  حاصل مي

 . نخواهد بود

ها با اصالح قوانین و نیز  رسد اصالح اين ناکارآمدی به نظر مي

های اسالمي  روِز روش جذب قضات با تکیه بر آموزه ی به توسعه

ر کشور و تربیت و آموزش های معتب خصوصًا از طريق دانشگاه

قضات شايسته و رسیدگي به وضعیت رفاهي و معیشتي قضات 

آينده حتي در زمان دانشجويي و کارآموزی قابل جبران و انجام 

 . است

 پیشگیری مسیر در مانع ايجاد در ثرؤم پیراموني عوامل -5-1

  آن با مقابله راهکارهای و کنشي

منظور از عوامل پیراموني، عوامل مرتبط با دستگاه قضائي 

بدين . استپلیس و ساير ضابطین  ،يکي از اين مرتبطین. است

معنا که وجود ضعف و اهمال در ضابطان دستگاه قضائي اعم از 

ضابطین عام و يا خاص در انجام امور محوله و نیز فقدان 

طور  هبتواند  ی الزم و کافي ايشان مي تخصص و تجربه

مستقیم موجب فساد در دستگاه قضايي شود و در نتیجه به  غیر

 .عنوان مانعي تأثیرگذار بر پیشگیری کنشي مطرح باشد

ای  از ديگر عوامل مرتبط با سیستم قضايي که فعالیت حرفه

های  تواند سبب بروز فساد در جريان رسیدگي ناصحیح آنان مي

با اين . باشند مي قضايي شود، وکالء و کارشناسان دادگستری

توضیح که عدم شفافیت مالي وکالء و کارشناسان به لحاظ 

های وکالت و يا کارشناسي با شرايط و اوضاع  عدم تناسب تعرفه

و احوال روز و نیز ناکارآمدی عوامل نظارت بر فعالیت آنها، به 



 9911 زمستان ،سوم، شماره اولدوره انديشه حقوقي،  مجله/ 81 

 

 

ای برخي از آنان  ی عدم تعهد و پايبندی به اخالق حرفه ضمیمه

اجرای صحیح و دقیق امور وکالتي و  که منجر به عدم

ی  تواند لطمه مي ،گردد کارشناسي و يا گزارشات خالف واقع مي

لذا با اعمال دقیق . ناپذيری به دستگاه عدالت وارد آورد جبران

های مربوط  مند و واقعي نمودن مقررات و تعرفه قوانین و ضابطه

های  ورهبه قراردادهای وکالت و کارشناسي و با برپايي منظم د

ای و نیز احیاء  آموزشي در جهت تقويت و تحکیم اخالق حرفه

سازمان پلیس قضائي به عنوان يک ضابِط متخصص همراه با 

های آموزشي دقیق درجهت ارتقاء دانش و  اجرای برنامه

ای ايشان، مانعي در مسیر پیدايش فساد ايجاد  های حرفه مهارت

تار کنشي در جهت تواند به عنوان يک رف اين مهم مي. نمود

 . گیرد اصالح امور در دستگاه قضائي مورد توجه قرار 

 پیشنهادات و گیری نتیجه

ی پاسخي مناسب به پرسش اساسي اين  در راستای ارائه

تحقیق، با بررسي قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران، اسناد 

باالدستي و نیز منابع فقهي معتبر اين مهم حاصل گرديد که در 

خصوص پیشگیری از جرائم و تخلفات شغلي قضات رويکرد 

اصول کنشي مدنظر قانونگذار بوده است ولي در مقام اجرای 

قانون اساسي و در تدوين قوانین موضوعه آنچه اتفاق افتاده 

چنانکه در ارتباط . نظر به اقدامات کیفری و واکنشي بوده است

با ضرورت حفظ شأن قضات مالحظه گرديد که مجمع 

تشخیص مصلحت نظام به عنوان يک نهاد ويژه در تدوين 

نموده ای تنظیم تنظیم  های کلي نظام، مصوبه مجموعه سیاست

است که در آن به لزوم توجه به اين مهم تأکید گرديده و از اين 

جهت به لزوم تکريم قضات در ساختار نظام اداری کشور عنايت 

در صورتیکه در مقررات موضوعه به اين اصل فاخر . شده است

 . توجه نگرديده است

در ادامه به اين نکته اشاره شد که پیشگیری از بزهکاری در 

بدين معنا که يک . يابد ويژگي خاصي مي خصوص قضات

قاضي که دارای شرافت اجتماعي و شغلي در تمامي جوامع 

است، به چه دلیل در راستای انجام وظايف خود مرتکب بزه و يا 

چه شرايطي حاکم بر اوضاع و احوال زمان  ؛گردد تخلف مي

ای را رقم زده است و  وقوع جرم و تخلف بوده که چنین نتیجه

در پاسخ . توان اين وضعیت را به حداقل ممکن رساند ميچگونه 

ی آدمي  به اين مهم مطرح گرديد که چنانچه نیازهای اولیه

احساس خطر نموده و دست به هر تالشي از جمله  ،تأمین نشود

زند تا اين کمبود را جبران و نیازهای  های مجرمانه مي فعالیت

ی زندگي به  صحنه هايي که در لذا انسان. خود را برآورده سازد

های اجتماعي که به  توانند به ارزش طرق اصولي و قانوني نمي

آن باور دارند دست يابند، الجرم جايگزيني برای آن 

تواند يک رفتار مبتني  گزينند که الزامًا قانوني نبوده و مي برمي

وسیله اين کمبود را جبران  بر فعالیت مجرمانه باشد تا بدين

 .از اين امر مستثني نیستندقضات نیز . نمايند

ريزِی مناسب در جهت  لذا متولیان سیستم قضايي بايد با برنامه

سامان دادن به امور قضات از مراحل ابتدايي آن، يعني ورود فرد 

ی کارآموزی و  به عنوان داوطلب، مرحله گزينش، سپس در دوره

. عمل آورند هالنهايه منصوب شدن به سمت قضايي اقدام الزم ب

بدين ترتیب که با آموزش صحیح و به روِز داوطلبین امر قضاء 

و جذب ايشان، در زمان تصدی امر قضاء نیز نسبت به آموزش 

های ارتباطي و نیز علمِي قضات بر اساس  مداوِم مهارت

المللي اهتمام ويژه داشته و در هر  استانداردهای اسالمي و بین

ها  دن کاستيمرحله ضمن شناخت نواقص نسبت به مرتفع کر

همچنین حاکمیت بايد نیازهای مالي و رفاهِي . اهتمام ورزند

المللي مرتفع  قضات را مطابق مقررات اسالمي و قواعد بین

 .نمايد

ی نظارتي سیستم قضايي کشور نیز  در مقام پرداختن به حوزه

ی مبارزه با فساد به جای اينکه بر  مطرح گرديد که در مقوله

ب آن اصالح امور و ساختارها و شناخت نقايص و متعاق

همچنین بازنگری نسبت به قوانین و مقرراِت دست و پا گیر 

تمرکز شود، بیشتر به ايجاد تشکیالتي که اين امور را محقق 

لذا اين نتیجه حاصل گرديد که در درون . نمايد توجه شده است

سیستم قضايي تنها وجود يک نهاد نظارتي قضايي يعني دادسرا 

تواند مقبولیت و بازخورد  انتظامي قضات است که مي و دادگاه

 .مناسب از سوی قضات داشته باشد
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 مالحظات اخالقي

ز ارجاع به منابع ت اخالقي مربوط به نگارش متن و نیمالحظا

 .گرديد  رعايت

 تقدير و تشکر

اند،  از تمام کساني که ما را در تهیه اين مقاله ياری رسانده

 .کمال تشکر را دارد

 نويسندگانسهم 

نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي در 

آوری منابع و نگارش توسط  تمامي مراحل تهیه پالن، جمع

 .صورت گرفته است هنويسند

 تضاد منافع

 .اين پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع است
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In all political systems, the judiciary plays an important role as it has numerous 

powers and responsibilities such as implementing justice in the society. The 

expectation of the society from the judiciary is that not only its members do not 

commit any intentional crime, but also they do not commit any wrongdoing as a 

whole. So in delivering this demand, the judges must obey the law as a way of 

following the huge responsibility that has been placed on their shoulders, as the 

failure to follow key principles such as the law and custom accepted by the 

society will result in dire consequences for them e.g. a crime or a disciplinary 

offence. To understand what constitute as an act which falls outside the norms 

accepted for a reasonable judge, different factors such as economical, 

educational, personal etc must be considered as a way of moving towards 

eradicating them. To do so, instead of finding solutions after a misconduct has 

been committed, by applying amendments to the existing law, the system can 

prevent such actions from taking place in the first place. The mentioned strategy 

is known as non-criminal prevention or active prevention, which will be 

discussed in this article, giving recommendation as to how to deal with the 

existing barriers. 
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