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 ران ی ا قضات ییقضا جرائم  وقوع  ی ساختار  یهانهیزم

 یخداد ابوالقاسم ، یقماش دی سع، ی نیزرند  یعقوبی محمد

 ده یچک

 با . است یقاض تیشخص و ییقضا دستگاه در یراداتیا وجود انگریب قضات توسط ییقضا جرائم ارتکاب
  جرائم  نوع  نیا وقوع  در یساختار عوامل تأثیر زان یم رسدیم نظر  به ،یفرد  و  یساختار به راداتیا نیا میتقس

  با  پژوهش نیا در. است یضرور و  تیاهم با آنان یبررس  و شناخت روایناز. است یفرد  عوامل از شتریب
  طور به  رانیا قضات جرائم  وقوع  یساختار یهانه یزم قضات، با  مصاحبه و  نامه پرسش برایند از یریگبهره 

 .شودی م ارائه اجرا قابل  یشنهاداتیپ تینها در و رد یگیم قرار نقد مورد  یطرف یب  کمال در و  جامع
 استقالل تی تقو ،یضرور خدمتضمن  آموزش  د،یمف  یکارآموز ح،ی صح نشی گز و انتخاب ه،ی پا نیا بر

  قضائیه   ۀقو  ییگوپاسخ  و  تیشفاف  همراه  به  ،یشغل  تیجذاب  شیافزا  مجرب،  قضات  و  نخبگان  حفظ  ،ییقضا
 .است مؤثر رانیا قضات جرائم یکثرحدا کاهش در

 یساختار عوامل ،ییقضا دستگاه ،دیسف قهی مجرم  ،ییقضا جرم  : واژگان کلیدی
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 مقدمه
  به  دنیرس . استی عموم ای یخصوص  ۀ مطالب به هنگامیی قضا عدالت اعمال قضائیه  ۀ قوی اصل رسالت

  ق ی تحق  قضات عملکرد به  شدت وابستهمحوری حاکمیت و موجب دوام آن و به عدالت  ۀ، شاخصهدف نیا
نسبت به قضات متخلف و مجرم امری مقبول و رایج  گیرینظارت و سخت روایناز. است کنندهیدگ یرس  و

 تینها  در  ویی  قضا  دستگاه  فساد  از  مردم  درک  زانیم  بای  میمستق   ارتباط  قضات  توسط  جرم   وقوع   زانیماست.  
 آن ۀکنندلیتسه  ای جادکنندهیا عوامل شناخت بری نمبت جرائم نوع  نیا کاهش وی ریشگیپ. دارد  حاکم نظام

 و است مصطلحی فرد  علل به و استی قاضی تیشخصی هایژگ ی و به مربوط  عوامل نیا ازی برخ. است
ی  دولت  الت یتشک  و  تیفعال  بستر  و   طیشرا  ،ییقضا  دستگاهی  اجزا  ن یب  روابط   ،یرامون یپ  طیمح  به   وابستهی  مابق 

 نادر،  کشورها ی برخ  دریی قضا جرائم وقوع . مینامی می ساختار عوامل را آن مجموع، در  که استیی قضا و
 بودن یاحرفهی حامیی قضا نظام کشورها نیا در. استی فرد ی رفتارهااخالق و  اغلب وابسته به  و پراکنده

 و است مندنظامی مشکلیی قضا جرائم فراوان وقوع  ی دیگرکشورهااز ی اریبس در» اما. است قضائیه ۀقو
ی  شکل بهیی قضا نظام خود است ممکن و کندینم کمک  مسئله حل بهیی تنهابه  اخالق به ختنپردا

ی گذارتأثیر  و  تیاهم  لیدل ه  ب  رو  شیپ  پژوهش  در  (.Noel Pepys, 2007: 4)  «شود  فساد  موجب  افتهیسازمان
  قرار  کاشنک  مورد یی قضا جرائم بر مؤثری ساختار عوامل ،ییقضا جرم  وقوع ی ساختاری هانه یزم فراوان
 .شودیم واگذار گری دی مجال به  و ستین بحث محلیی قضا جرائم سازنهیزمی فرد  عوامل نیبنابرا. گرفت

 کیتکنی کم روش  و قیعمی هامصاحبهی ف یک  روش  از ،یاسناد روش  بر عالوه  جهت مستندسازی،
 از شدهل یتکمی هانامه شپرس  و مصاحبه برایند ازی ریگبهره  با و شد استفاده افتهی ارساختی هانامه پرسش

  و  نقد مورد  عدالت ۀواسطی ب انیمتصد توسط عدالت،ی متصد نظام اشکاالت  قضات، ازی تعدادی سو
  د یرس  اتجربه ب  قضات  و  قیتحق  روش  دیاسات تأیید به   و  هیته ی انامه پرسش راستا، ن یا در. گرفت قرار اظهارنظر

  چهار  در شاغل 1ی قاض ۱۳۰ از شیب ،۶۹ و ۵۹ی هالسا در. افتی دستیی ایپا و اعتبار ازی ادرجه  به و
بو هی لوگیکه  کردستان، تهران، استان    و ییابتدا دادگاه دادسرا، مقطع سه دری رضو خراسان  و راحمدی و
  شاغل ی  قاض  حدود بیست  از  و  گرفتند  قرار سؤال    ۴2ی  حاو  ۀنامپرسش  قیطر  ازی  نظرسنج  مورد   دنظر،یتجد

 . آمد  عمل  به قی عم ۀمصاحب دنظر،یتجد در
یی جنا استیس  بر استواری ها نهیزم جداگانه،ی بندها در مهم اصطالح چند فیتعر از بعد بر این پایه

  قضائیه  ۀ قوی عال رانیمد ماتیتصم ازی ناش  عوامل و قضائیه ۀقوی داخل مقررات از متأثری هانه یزم و کالن

 
 ۀمترین سابقسال. ک  ۶۶/۳8سال با میانگین  ۵۹و بیشترین سن   2۴ین سن قضات  نفر بودند. کمتر   ۱۳2. کل افراد مورد پژوهش  1

 ۶8نفر دانشجوی دکتری و  ۱۶نفر دارای تحصیالت دکتری و  ۶سال. از این افراد  2/۱۰سال با میانگین  ۳۱سال و بیشترین  ۱کار 
دل لیسانس یا باالتر )دو نفر بدون اعالم( بودند. دارای تحصیالت حوزوی معا  نفر نیز صرفا    ۱۱نفر لیسانس و    2۹نفر فوق لیسانس،  

نفر  ۳( قاضی تجدید نظر و درصد۴/۱۵نفر ) 2۰( قاضی دادگاه، درصد8/2۳نفر ) ۳۱( قاضی دادسرا، درصد۵/۵8نفر ) ۷۶
 ( مدیر قضایی و دو نفر بدون اعالم بودند.درصد۳/2)



 یخداد   ویقماش ،ینیزرند یعقوبی/  رانیا قضات ییقضا میجرا وقوع  یساختار  یهانهیزم

 

۱۱5 

 قابل کدام هر عۀرمجموی ز ک ینزد  ارتباط لیدل  بهی بندمیتقس نیا که دیق نیا با؛ رد یگیم قرار بحث مورد 
 .است مناقشه

 ی شناس  مفهوم. ۱

ابتدا   است  ، ضروریقضات ایران  قضاییهای ساختاری جرائم  منظور درک صحیح و تحلیل بهتر زمینهبه 
مه به میزان جرم قضایی و در ادا  زیمسفید بپردابه مفهوم جرم قضایی و تشابه و تفاوت قاضی مجرم با مجرم یقه 

  ضایی خواهد شد، بیندازیم.صطالح منتج به فساد ق ر ایران که در اد

 یی قضا جرم. ۱-۱
 شودی  جرائم  مرتکب  است  ممکن  یاداریعموم  فیوظا  با  ارتباط  در  دولت،  کارکنان  ریسا  مانند  بهی  قاض

  از استفاده و جعل مرتکبی استعالج ی مرخص اخذ در  اینکه مانند ؛ندارد  اشییقضا ف یوظا با ی ارتباط که
 در  نکهیا  مانند  ،شودجرم    مرتکب  اشییقضا  فیوظا  با  ارتباط  دری  قاض  کهاما در مواردی  .  شود  مجعول  سند

  به ی دگ یرس  زمان دری رقانون یغ بازداشت جرم  مرتکب  ای کند قبول رشوه  ارش یاخت تحت یی قضا ۀپروند
  ممکن   پزشک   که ی  جرائم  ریسا  با ی  پزشک  جرائم  افتراق  وجه  مشابه  ؛شود، جرم قضایی واقع می شودی  اپرونده 

  سبب   بهی  قاض  توسط  کهی  فریک ی  اجراضمانت ی  دارای  هابزه »  را«  ییقضا  جرم »  ،روایناز.  شود  مرتکب  است
ی معنا  در  البته.  میکنیم  فیتعر«  ونددیپیم  وقوع   به   اشی قانون   اراتیاخت  و   فیوظا  بستر  در   و یی  قضا  تیمسئول 

 .شودیم زین ی مدن ای یانضباطی اجراضمانت ی دارا ییقضا خاص تخلفات شاملیی قضا جرم  موسع،

 دی سفقه ی مجرم و مجرمی قاض. ۱-2
ی  اجتماع گاهیجای دارا و محترم  اشخاص  ۀواسطبه  که داندیمیی هابزه  را دانیسف قهی جرائم ساترلند،

کیدی  و  (.۳۵:  ۱۳۹۴،  یگیبی قورچ )  ابدییم  ارتکابی(  سازمانی )شغل  گفتمان  در  ،واال   ، جرائم  نیا  کندی م  تأ
 است مندبهره  جامعه در نسبت زیادیبه اعتماد سطح از شغلش با ارتباط در مجرم  و است اعتماد نقض

(252: 14, 19Sutherland.) جرائم  ،اندیسف قه ی جرائم تیحاکم قلمرو ،یاریبس برداشت بر اساس هرچند  
  ز ین قضات مانند ساترلند، نظر ردموی هایژگ ی وی دارا اشخاص ریسا رسد یم نظر به است،ی اقتصاد وی مال

  ۀ ز یانگ  و  هدف  کهی  موارد   در  البته.  (۴۶:  ۱۳۷۰،  یابرندآبادینجف )  باشند  دیسف قهی  کارانبزه   شمار  در  توانندیم
  جرم   بتوان  مشکل  ست،ین  نامشروع  ثروت یا    باالتری  شغل  تیموقع   کسب  قدرت،  از  سوءاستفاده  مجرم،ی  قاض

 :دیکن توجه  هانمونه  نیا به. کرد  لیتحلی دیسف قه ی جرائم قالب در رای و
  را جسور و شرور متهم نیا است بهتر»  که قصد نیا با   و  دارد  مجازاتی تلق  تأمین  قرار از کهی ای قاض .۱

 مرتکب  ب،یترت   نیا  به  و  کندیمی  خوددار  تأمین  رش یپذ  از«  شود(  اصالح)  آدم  تا  بفرستم  بازداشتگاه  بهی  مدت
 ن یا  انجام   به  اعتقاد  پرسش،  مورد   قضات  درصد  ۷/2۹  ،ینظرسنج  مطابق )  .شودی می  رقانون یغ  بازداشت  جرم 
 .(دارند مشابه تیموقع  در کار،



 ۱۳98ییز پا / ۱07مارۀ / ش 8۳دورۀ  /                                                

 

۱۱6 

  را  شهود ا ی نیطرف  اظهارات تمام شمار،یبی قانون  فیوظا وی کارتراکم خاطر  به که یی قضا مقام .2
 قضات  درصد۶۰ فقط ،ینظرسنج مطابق. )رد یگیم قراری مفاد جعل جرم  اتهام معرض  در و  سدی نوی نم

 .(دارندی طیشرا هر در شهود، و نیطرف   اظهاراتی تمام نگارش   به اعتقاد
  ۀ دوریا  نشد کاملی بررس  رش،یپذ و  جذب نیمسئول  توسط اشیستگیشا کهی کارتازه ی قاض .۳

 .شودیم جرم  مرتکب قانون، به جهل لحاظبه  قضاوت،ی ابتدا در جهینت در و نداشتی دیمف ی کارآموز
 جرم  مرتکب نامشروع ثروت و  مقام کسب هدف با کهی دیسف قهی مجرم  با مجرم ی قاض موارد  نیا در

. است  تیاهمبا   ار یبسیی  قضا  جرم   وقوع   دری  ساختار  یایرادها  نقش  ،جرائم  گونهاین   در.  دارد   تفاوت  شود،یم
: است توجهن شایا ساختار نقش زین شوندیم محسوب قضاتی دیسفقهی جرائمجزء  کهی جرائم در البته

  جرم  مرتکب  قضاوتش، نی آغازی هاسال  از بعد سال ن یچند در کم، دستمزد  و  حقوق لیدل  به  که  دادرسی
ب  تیوضع  مال، حب لحاظبه ی اخالق نظر از که کندیم ثابت هرچند ؛شودیم ارتشاء  گری د و  ندارد ی مطلو

  ۀ ورط  به را  پاکدستی قاضی حت ،کم دستمزد  و درآمد که  فهماندیم پژوهشگر  به ست،ین مسند نیا ۀستیشا
  ن یشتریب  ازیامت  ۱۰  از  ۶۷/8  ۀ نمر  با   ،یناکاف  دستمزد   و  حقوق  ،ینظرسنج  از نگاه قضات مورد . )کشاندیم  جرم 
  و  قضات ی ناکاف کنترل 8۵/۴ ۀ نمر و  مال  حب  ۷2/۷ ۀ نمر با  دیکن سهیمقا. دارد  ارتشاء جرم  وقوع  در  را  تأثیر
 .(رم جم  قضات  با مناسب برخورد  عدم ۵۰/۳

 یی  قضا فساد و جرم  زانیم .۱-۳
  جرائم مورد  در اگر خصوص به ؛است رممکنیغی امر 1فساد  بالتبع و جرائم  قیدق آمار بهی دسترس

یژه به  دولت، کارکنان و قدرت  صاحبان  و  هافرخواستیک  تعداد مورد  در ییآمارها هرچند. باشد قضات و
  زان یم رای ز ؛کرد  سه یمقا کشورها گری د با و  داشت  ه یتک آن  بر توانینم، دارد  وجود  قضات ی هاتیمحکوم

 اگر و است متفاوت مختلفی کشورها در آن لغوی چگونگ ویی قضا تیمصون  ۀنحو و زانیم وی انگارجرم 
 . دارد  وجود هم قضات جرائم  قیتحق  و بیتعق  مراجع در فساد ال  حتماا باشد، گستردهی لیخ فساد

 مربوط  آمار  نیا.  شودیم  انجام  مختلفی  کشورها  در  فساد  درک  مورد   در  ،ینظرسنجی  مبنا  بری  قاتیتحق 
  را  قضائیه  ۀقو مردم، اغلب اینکه از نظرصرف  ؛است نامهپرسش  و مصاحبه قیطر از فساد وجود احساس به

  را  آن توانی م اما( نبودند فساد ریدرگ میمستق  طوربه  خود کهی حال در) دانندیم هست، آنچه از فاسدتر
  سازمان   گزارش )  کرد ی  تلق   هایدادرس   روند   دادننشان پاک   دریی  قضا  دستگاه  ضعفیا    فساد  وجود  ازی  اانه نش

  دالر  ونیلیم ۵/2 حدود دست، نیا ازی قاتیتحق  اساس بر نمونه طوربه  2.(۳۹: ۵۱۳۹، الملل نیب تیشفاف

 
یض شده برای سود شخصی« تعریف کردهالملل، فساد را »سوءاستفاده از . سازمان شفافیت بین1  است. ر.ک:قدرت تفو

 www.transparency.org/what-is-corruption 

کردند کشور، درصد افرادی که تصور می ۶2کشور از  ۵۵الملل، در . مطابق گزارش سنجه جهانی فساد سازمان شفافیت بین2
 رشوه داده بودند.فساد قضایی وسیعی وجود دارد، بسیار بیشتر از کسانی بود که 
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 شوندهبهاحمصی هاییآمریکا درصد۵۰ و شودیم پرداخت آمریکای دادگستر ستمیس  در ساله هر رشوه،
 رانیا ۀجامع  مردم نظری مبنا بری نظرسنج ک ی ۀجینت 1.است فاسد آمریکایی قضا ستمیس  که بودند معتقد

  نظر نیا با انی گوپاسخ درصد۷۰  از شیب دارد: فساد درک درخور توجه  زانیم از نشان قضائیه ۀقو درخصوص 
  پول ی کم و آن و  نیا دنی د با  توانندی م بکشد، دادگاه به کارشان  و  کنند خالف کار اگر» که بودند موافق 
  نفوذ  وی پارت و پول  با »  بودند معتقد انی پاسخگو ازی مین از شیب و «دهند نجات را خودشان کردن،خرج 

  وجود  احساس  که ستا آن  توجه شایان نکته(. 8۴: ۱۳88، پورعیرف )« نکرد  اجرا  زین رای قطع  حکم توانیم
  نشان   قضات از مقاله نیا نگارندگانی نظرسنج  ۀجینت .استی رسمی ا آماره از ش یب هم  قضات ن یب  در فساد

  مجموع   درصد  پنج  از  شیب  را  سال  ک ی  طولدر    مجرم   قضات  تعداد  پرسش،  مورد   قضات  درصد8/2۵  دهدیم
 قیتعل  از  پس  تنها)  شدهقیتعل  قضاتی  واقع   تعداد  از  شتری ب  ار یبس  آمار  نیا.  دانندیم(  نفر  ۵۰۰  از  شیب)  قضات

  ر ی وز گزارش  در شدهقیتعل قضات تعداد) است ۹۵ سال در( کرد ی دگ یرس  شانیا اتهام  به  توان یم قضات،
 مربوط  آمار مطابق است؛ ادی ز نیز رانیا قضات ازی انتظام اتیشکا تعداد. (دیگرد اعالم نفر ۷8 ،یدادگستر

 کاهش رغمبه  که بود ۹۵ سال در فقره  ۵۷2۰ شدهوارد ی هاپرونده  تعداد ،ضاتقی انتظامی دادسرا به
 صادر  فرخواستیک   مورد   ۱۰۷۱  تعداد  نیا  از  و  است  رمعمولیغ  و  ادی ز  اریبس  ،۹۴  سال  به  نسبتی  درصد۵/۵

ی دگ یرس   مورد   ۹  فرانسه   و  مورد   ۱۰۷  ایتالیا  با  دیکن  سهیمقا.  (۹۵  سال  مورد   دری  دادگستر  ری وز  گزارش )  دیگرد 
 (.Guarnieri, 2007: 58) 2۰۰2 سال دری انضباط

 کالن یی جنا  استی س بر  استوار ی اهنه ی زم . 2
ی  قاض اریمع  و کشخط  عنوانبه  قانون. است آنی جار قانون کشورها،یی جنا استیس ی نماتمام  ۀنییآ

  به  را یی هانهیزم ران،یایی جنا استیس . باشدی کاست و خلل هرگونه ازی عار دیبا خود  عدالت،یی برپا جهت
 .شودی م اشاره هاآن  به  ادامه در و اندقضات جرم  وقوع  طیشرا ۀکنندل یتسه  که آورده وجود

 ی قاض شماری ب  فی وظاو  نیقوان تراکم. 2-۱
 قانون، ریتفاس  در هی رو وحدت عدم و مواد در تعارض  و ابهام متعدد، راتییتغ  مقررات، و 2ن یقوان تراکم

  و  دهیکش دشواری به موارد ی اری بس در را دادرسان و قانون انیمجر ،گذارقانون  هدف  مورد  اشخاص بر عالوه 
  ۀ ی رو در کهی طوربه  3؛است شده کسانیی هاپرونده  در کسانیریغ احکام و هاهی رو آمدنوجود به  باعث

 
1. www.yalelawjournal.org/note/corruption-in-our-courts & www.pewresearch.org/fact-tank 

یب گردید که سهم مجلس شورای اسالمی تا  ۱۱گذاری کشور، بالغ بر نظام قانونۀ سال ۱۱۰. »در عمر 2 هزار عنوان قانون، تصو
ملت:  ۀه نقل از معاون وقت قوانین مجلس. برگرفته از خبرگزاری خانقانون است.« ب 2۹۵۷شش ماه اول مجلس دهم، 

www.icana.ir/fa/newsamp/298595  ۱۹/2/۹۵ در مورخ 2۹8۳۴۵کد خبری. 

قانون تشدید مجازات کالهبرداری،   2  مادۀو    ۹2قانون مجازات اسالمی مصوب    28۶،  2۶2،  ۱۱۴،  ۹۱توان به مواد  . از جمله می3
 تر است! حیات و مجازاتی بسیار نازل  مدار مجازات و عدم مجازات یا سلباختالس و ارتشاء اشاره کرد که تفاسیر متعدد آن، دایر 
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های ابتدایی دادگاه   احکام   ازی  ار ی بس  رییتغ   و   است  معمول   مشابه   موارد   در  متفاوت   کامال    نظر  دو   وجود   ،ییقضا
 از  متضرر ی  انتظام تیشکا از پس موارد،ی برخ  دری حت 1.ردیگی م صورت پایه  نیا بر ،یعال هایدادگاه  در

 موضوع »  معمول  عبارت  با  ضاتقی  انتظامی  عال  دادگاه  و  دادسرا  نظر  اساس  بر  متفاوت  احکام  نیا  ه،ی اول  حکم
یی  قضا ۀ ی رو ن،ی قوان از متفاوتی رهایتفس لحاظبه  .شوندیم ه یتوج یی« قضا نظر به  است محمول مطروح،

 مخدر،  مواد   انی قاچاقچ  نیب  در)  است  متفاوت   دادگاه  به   دادگاه  و  شهر  به  شهر  و  استان  به  اناست  موارد،ی  برخ   در
  موادمخدر،  جرائم  مجازات زانیم م،ی بروی شرق  به ی غربی هانااست از هرچه » که دارد  رواج  جمله  نیا

  ن ی طرف  صوص خبه  و مردم ذهن در متعدد ت سؤاال و ابهامات آمدنوجودبه  باعث نیا و («.شودیم ترنیسنگ
 نباشد،  شفاف و  کامل قانون، کهی زمان گری دی سو از. رودی م باال شدتبه   فساد درک زانیم و شودی م پرونده

  اتهام  مورد  اگر و کندیم ن ییتع  را  مجازات زان یمیا  اتخاذ یی قضا میتصم ،رشوه  مبلغ بر اساس فاسدی قاض
 منطبق (یاانه به ) یپاسخ قیطر نیا از و  دهی برگز جرم  ارتکابی برای پوشش  را مختلفی هاهی رو رد،یگ قرار

  وجود  ل یدل  به است، شده ثابت کشورها ی برخ  در » آن بر عالوه . کندمی  انیب حاکم،ی هاه ی رو ازی کی با
، المللنیب تیشفاف سازمان گزارش ) «دهندیم رشوه  کارها، در عیتسر جهت مردم ،«دهیچیپی هاه ی رو»

۱۳۹۵ :2۷.) 
 ساده مشاغل از کمتر دیبای احرفه مشاغل 2« تیرسم» زان  یم ،یسازمان اصول اسس ا براز سوی دیگر 

  و  نیقوان لیتحم .است خورده وندیپ کم تیرسم زانیم با ادی زی دگ یچیپ. (8۵-۹۵: ۱۳88، نزیراب) باشد
  ت یرسم.  ندارد ی  ضرورتی  احرفه  افراد  ا ی  باال ی  شغل  دانش   سطح   با ی  متخصصی  شغل  ت یفعال  بر  ادی ز  مقررات

  بدون   قانون،  هر  بی تصو  با.  دارد   همراه  به  را  تخلفات  ازی  اری بس  ارتکاب  ،یشغل  فراوانی  دگ یچیپ  همراه  به   ادی ز
 شیافزا استی ه یبد. شودیم اضافه  قضاتی قانون  فیوظا به  فیتکل ن یچند ،یقاضیی توانا زانیم  به توجه 

  ی نوآور  مانع و طاقیماال فیتکل ارد،ومی برخ  در و رمنصفانهیغی امر ،یکار طیشرا در رییتغ  بدون «دهایبا»
.  آن  از کمتر نه و  شتری ب نه  بپردازد؛ قضاوتش به  دیبای قاض که استی حال در نیا. است انعطاف  و تعقل و

  قانون  در 3.است انجام  قابل ی قاض ارانیدست عنوانبه ی ادار کارکنان توسط ،یقاضی قانون  فیوظا ازی اریبس
 دفاتر  کارکنان مورد   ۹  در  تنها  قضات،ی  قانون   مصرح  فیتکل  ۵۰۰  از  شیب  راببر  در ،یفریک ی  دادرس   نییآ  ریاخ

 
ر تجدیدنظر استان تهران، خبرگزاری تابناک به نقل از رییس کل دادگستری تهران: های ابتدایی ددادگاه یدرصد آرا ۱۰. نقض 1

www.tabnak.ir/fa/news/173286   پرونده قابل  ۱8۵۰۰پرونده از  ۷۰۰۰و نقض  ۵/۴/۹۰مورخ  ۱۷۳28۶کد خبری
، ۶8۹۶۹2خبری  کد www.fardanews.com: ۱۳۹۵در سال  یهئقضاان عالی کشور، به نقل از سخنگوی قوه فرجام در دیو

 نشان از پیچیدگی قوانین و تفاسیر مختلف دادرسان در مقام قضاوت است.

یه انجام. به میزان یا حدی که در 2 یند.های مکتوب وجود دارد، رسمیت میها و دستورالعملشغلی، قوانین، رو در مشاغل  گو
رسمیت زیاد مانع نوآوری، تمرکز و تعقل چراکه ای، جهت تسهیل در امور، میزان رسمیت باید در حد کم و معقولی باشد؛ حرفه

 است.

قاضی  ۀمتهم نیز، برعهد ۀاحضاری  ی، عالوه بر دستور احضار، امضا۹2قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۷۰ مادۀ. مطابق 3
 گذاشته شد!
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  نگارش  ران،یای دادسراها وها دادگاه ( ۀهمتقریبا  ) اغلب در  نمونه، طوربه  1.اندشده  قانون ی اجرا به  ملزم 
 ق یدق میتنظ مشغولی دگ یرس  وقت در کهی ایقاض. شودیم انجامی قاض توسط 2ناچار به  هصورتجلس

  مراقب  کند؟ نظارت ی دفتر امور بر بپردازد؟ پرونده  و  دادگاه تیریمد به تواند یم چطور  است، ه جلسرتصو
 ضمن   شد،  وارد ی  گری د  شخص  اگر  باشد  مواظب  د؟ینما  مطرح   قیدق  ت سؤاال   نخورد؟  هم  به  جلسه  نظم  باشد
 آن، از کمتر ای تساع مین در که کند تیریمد را وقتی طرف  از نشود؟ پرت حواسش یویی راهنما و میتکر

 اعصاب بر موارد، نیای ط در ترمهم  همه از و نشود؟ تداخلی بعد ۀ پروند وقت  در  تا برسد انیپا به جلسه
 که دهدی م نشان قضات ازی نظرسنج  ۀ جینت 3نرود؟  در کوره از شد، جادیای مشکل اگر و باشد مسلط خود
  جعل  جرم  وقوع  در  2۶/۵ تأثیر  و ی رقانون یغ بازداشت جرم  وقوع   در را ۱۰ از ۱۱/۶ تأثیر فراوانی قانون  فیتکال
  ۹۰/۳  تأثیر  وی  رقانون یغ  بازداشت  جرم   وقوع   در  قضات،ی  ناکاف  کنترل  ۳۱/۴  تأثیر  با  دیکن  سهیمقا)  دارد ی  مفاد

 .ی(مفاد جعل جرم  در

 ها . تراکم پرونده 2-2
تواند از نتایج  قص  حاکم است، میاز این منظر که بسیار متأثر از قوانین و مقررات دارای ن  هاتراکم پرونده 

ها، های ضروری برای تضمین عملکرد مطلوب دادگاه سیاست جنایی کالن باشد. روشن است »یکی از مؤلفه 
پا  ونیکنوانس   ۶  مادۀ)  منصفانه در مدت زمان معقول است«  دادرسی ها  ورود فراوان پرونده   (.بشر  حقوقیی  ارو

متوسط ورودی پرونده، در  .شودهش دقت قضات میسیدگی و کاشدن زمان رطبیعی باعث طوالنی  طوربه 
پایی،  ابتداییهای دادگاه پا ونیسیکم) پرونده در هر صد هزار نفر است 2‚۷۳8کشورهای ارو ی  ارتقایی ارو

پرونده در   ۵‚۰۰۵دادگستری، به  ابتدایی هایگاه در کشور ما متوسط ورودی در داد 4.(۶۱۳: ۵۱۳۹، عدالت
ی ورود ،۱۳۹۵ سال در ،یدادگستر وزارتی عملکرد  گزارش  مطابق) رسید ۹۵در سال  هر صد هزار نفر

. این در حالی است که (است ۳‚۳8۶‚۰۰۰ اختالف حلی شورا و ۴‚۴۰۰‚۰۰۰ ابتدایی دادگاهی هاپرونده 
پا در هر صد هزار نفر،   قضات آمار نیا در) است ۳/۶، در ایران و ۳/2۱متوسط تعداد قضات دادگاه در ارو

پا  در  وقتپاره   قضات  و   اختالف  حلی  شوراها  و  صلحی  هادادگاه  و  دادسرا  شاغل . (نشدند  محاسبه  رانیا  و  ارو
پایی مشغول رسیدگی است.   ۵/۶بیش از متوسط هر قاضی ایرانی  طوربه به این معنی که  برابر یک قاضی ارو

 
در   ۳۹2در ارسال پرونده،    ۳8۹در ارسال اخطار،    ۳8۷و    ۳8۴در ابالغ دادنامه،    ۳8۰اری اوراق پرونده،  گذدر شماره  ۵۹. مواد  1

 در ثبت معافیت در احضاریه. ۵2۹در رفع نقص و  ۴۴۰در ثبت درخواست،  ۴۳۹تعیین وقت رسیدگی، 

ثبت اظهارات است؛ اما به دالیل متعدد لف به نگارش و ، منشی دادگاه مک۳۵۹ مادۀو بند ت  ۳۶8و  2۰۷و  2۰۱. مطابق مواد 2
ل عدم حتماها، عدم سرعت منجر به اطاله رسیدگی، سخت بودن کنترل و ا از جمله کمبود نیرو، عدم تخصص، تعداد زیاد پرونده

 گیرد.ثبت کامل اظهارات، این کار صورت نمی

( که cmsهای قضایی )ا سیستم مدیریت پروندهب مذکور شخصا   زمان با اموراتشود هم. چند سالی است به قضات توصیه می3
 ی است، به تنظیم صورتجلسه و ثبت دستور بپردازند!ا انهرای

 است. 2۰۱۰. آمار مربوط به سال  4
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پایی، از قضات پاره   1کنند.نظام قضایی استفاده میز در  ای نیوقت و قضات غیرحرفهالبته برخی کشورهای ارو
که   2؛شودو حکم قاضی دادگستری مختومه میرأی  های شورای حل اختالف نیز بااما در ایران حتی پرونده

پرونده در هر صد هزار   ۹‚۷۳2به عدد    ،شده توسط قضات ابتدایی اضافه شودهای رسیدگیآمار پروندهاگر به  
پایی، مشغول رسیدگی است! ۵/۱۱یرانی در نهایت هر قاضی ا. رسیمنفر می در دیوان  برابر یک قاضی ارو

 ۵۴‚۰۰۰شد. تعداد    به دیوان وارد   ۹۵پرونده در سال    ۱۴۰‚۰۰۰ین وضعیت حاکم است.  ا  نیزعدالت اداری  
پرونده در سال رسیدگی   ۱‚۷۰۰پرونده نیز به تجدیدنظر دیوان رفت. بر این اساس هر قاضی دیوان در حدود  

ورودی و   ۵‚۰۰۰با  4را مقایسه کنید با آمار دیوان عدالت اداری کشور تایلند باورنکردنیاین ارقام  3کند.می
که دیوان عدالت اداری تنها به آراء  با توجه به این 5پرونده سهم هر قاضی برای رسیدگی در سال. ۶2معدل 

ها تنها مربوط به در دادگستریدهد عدم اتقان آرا کند، این آمار نشان می قضایی رسیدگی میمراجع شبه
، ی دارند. از نگاه قضاتبیشتر تأثیرایرادهای شخصی قضات ابتدایی نیست و ایرادهای ساختاری اهمیت و 

دانسته شد.  مؤثر ۱۰از  ۴۵/۵و جعل مفادی  ۵۱/۶بازداشت غیرقانونی  جرائمها در وقوع تعداد زیاد پرونده 
و جعل   ۳۰/۴جرم بازداشت غیرقانونی به میزان با قضات مجرم در  عدم برخورد مناسب تأثیر با مقایسه کنید

 . ۳۳/۳مفادی به میزان 

 قضائیه  ۀقوکامل  استقاللوابستگی و عدم . 2-۳
  مورد ی اساس  قانون ۱۵۶ اصل دری دموکراس ی دارای هانظام  ریسا مانند به رانیا قضائیه  ۀ قو بودنمستقل

کید کید   نیا.  است  گرفته  قرار   تأ ی هاسال   در.  دارد   اشاره  آن   بودنیاس یرس یغ  و ی  رجناحیغ  به   نخست   ۀوهل  در  تأ
 نفع بهی حکومتی نهادها ریسا همانندی دادگستر که بود نیا بر عموم  اعتقاد ،یاسالم انقالب از قبل

  شائبه  نیا شصت ۀده اواخر تا انقالب نی آغازی هاسال در. ستین مستقل و کندیم عمل طلبانسلطنت
ی بعض  که  شد  متبادری  برخ   ذهن  دری  تلق   نیا  آن،  از  پس   و  چپ  انیجر  به   لیمتما  قضائیه  ۀقو   که  داشت  وجود

 نیمسئول ی سو از موارد  نیا بارها البته. استی اس یس  راست انیجر نفع به قضائیه ۀقویی قضا ماتیتصم از
  هر  به. داد یعموم افکار به ستهیشای پاسخ توانی نم  موارد ی برخ   در اما. دیگرد  بیتکذیی قضا دستگاه وقت

 
 کنند.ای رسیدگی میم کیفری را قضات غیرحرفهئدرصد از جرا ۹۵. در انگلستان و ولز 1

های اند؛ اما هنوز اغلب پروندهحل اختالف شروع به فعالیت کرده  سمت قاضی شورای. در حال حاضر تعداد معدودی قاضی با  2
 کنند.شود و اعضای شورا مطابق قانون، در حکم مشاور عمل میشورا، توسط قاضی دادگستری مختومه می

 ۱۶‚۳2۱‚۳2۵ی قضایی به  های که در این سال تعداد کل پروندهطوربه  ؛روند صعودی داشت  ۹۶شده، در سال  . تمامی آمار ذکر 3
مواجه شد. به نقل   ۴۰‚۰۰۰رسید و ورود پرونده به دیوان عدالت اداری با افزایش    ۵‚828‚۱۳۶  های غیر تکراری بهو تعداد پرونده

 .قضائیه ۀمرکز آمار و فناوری اطالعات قو یسدر مصاحبه با ری  2۰/۶/۹۷تاریخ   www.irna.ir/fa/news/83029863از: 

 حدود دو برابر ایران. ۀمیلیونی و درآمد سران ۷۰. کشوری آسیایی با جمعیت 4

پتدال هینگیارن، نائب رییس دیوان عدالت اداری تایلند، برگرفته از خبرگزاری تسنیم در مورخه 5  :2۰/۴/۹۶. به نقل از نو
www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/20/1461803 

http://www.irna.ir/fa/news/83029863
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 تیوضع   بهبود  ه،یپا  نیا  بر.  برد یم  نیب  از  رای  عموم  اعتماد  برسد،  نظر  به  اگری  حت  ،یاسیس ی  ریگجهتی  رو
 رنگ  با) ژه ی وی هاپرونده  کهی زمان . بردارد  انی م از را قضائیه  ۀ قو بودنیاس یس  ۀ شائب تواندی م هاپرونده ارجاع

  نگاه   رسد،ی م  ذهن  به  کهی  برداشت  نینخست  شود،ی م  ارجاع  اهدگ دا  ای  دادسرای  قاض  چند  به  تنهای(  اس یس ی  بو  و
  ارجاع  نظام از سوءاستفاده دارد، وجودیی قضا فساد کهیی کشورها در. »ستهاآن به قضائیه ۀقوی اس یس 

  ارجاع   کهیی  هانظام  در  (.Carbonell, 22 :62007)  «استی  منفی  گذارتأثیری  اصلی  هاراه  ازی  کی  هاپرونده 
  آن  تواندیم باشد، داشته رای خاص ۀپروند کنترل قصد کهی ارجاع مقام ست،ین ی تصادف تصوربه  پرونده
یهیا   کندیم  تیتبع ی  و از  که  دهد  ارجاعی  ایقاض  به  را  پرونده کند که مطلوب مقام ارجاع ای پیروی میاز رو

همان   و رد یگیم قرار ماتها نیا معرض  در  زین پرونده به کنندهیدگ یرس  ای قیتحق ی قاض گری دی سو از. است
 .ابدییم شیافزا آن، نبود  بای  حت فساد، درک شد، ذکر که طور

 وارد  خدشهیی  قضا  دستگاه  استقالل  به  ،یرأ  تیقطع   وی  دگ یرس   از  قبل  ،ییقضای  اظهارنظرهای  موارد   در
  از  یحت و ی انتظام وی نظام مجلس، ،یدولت از اعم 1یحکومت نیمسئول ی سو از اظهارنظرها نیا. کندیم

ی سو از اظهارنظرها نیا اگر. شودیم افزوده آن تعداد به روز هر و دهیشن 3ها رسانه  و 2یمذهبی هابونیتر
 .رد یگیم  قرار خدشه  مورد  همی قاض شخص استقالل 4شود،  انیب  قضائیه  ۀقو نیمسئول 

 ی قاض  استقالل. ضعف در 2-۳-۱
  گروه   ای  دولت  خواهی  رونیب  عامل  چیه. »ندیآ  نظر  به  زین  گونهاین  و  باشند  مستقل  قضات  که  استی  ضرور

 رد،یگیم م یتصم و کندیمی دگ یرس  پرونده  به ی قاض کهی ریمس در دینبا گری دی قاضی حت ای فرد  ا ی فشار
 (.۵۳: ۱۳8۹سازمان ملل متحد،  جرم  و مخدر مواد با مقابله  ۀادار) «دینما مداخله دری سع  ای مداخله

 در  قضات  و  است  ادی ز  قضات  بر ی  رونیب  فشار  که  بودند  معتقد  پژوهش  نیا ۀشوندمصاحبه   قضات  ازی  اریبس
 بانفوذ  افرادی هاپرونده  و ی اس یس  وی تیامنی هاپرونده  در فشار  نیا. اندتیحما و سالح فاقد خصوص، نیا

 
یی: »اگر جای قاضی بودم1 یک روز هم حکم  ،. نمونه: واکنش یک امام جمعه، به صدور حکم حبس برای بسیجی فعال دانشجو

 .2۶/۴/۹۱مورخ  ۱۱۵2۳۴کدخبری  www.rajanews.com/news/115234دادم.« به حبس نمی

زنم برای بکه دو صدا و سیما: »به یک قاضی زنگ میش شده از. نمونه: انتقاد یک روحانی در سخنرانی شب دوم محرم، پخش2
ید بله پیگیری میای، مییک حکمی در یک پرونده  دهد.«اما بعد از مدتی دیگر تلفن را جواب نمی ؛کنمگو

www.24onlinenews.ir/62695    ۱۵/۷/۹۵مورخه. 

اه عسل: »در حالی که پرونده در حال رسیدگی است، تلوزیونی م  ۀ. نمونه: انتقاد رییس دادگاه کیفری یک خراسان رضوی از برنام3
 .2۶/۴/۹۵مورخ    www.ana.ir/news/41/101922این برنامه اعالم کرده که حکم قصاص صادر شده و...« 

 ت...به فیلم سرقت مسلحانه با چاقو: »زورگیری با سالح سرد، حکمش محاربه اس قضائیه ۀ. نمونه: واکنش یکی از مسئولین قو4
است.« )این در حالی بود که هنوز  های بدیل دیگری وجود دارد؛ اما دستگاه قضایی مجازات اعدام را انتخاب کردهمجازاتالبته 

و  22/۹/۹۱، مورخ ۱۷۶۴۶۵۱کدخبری  www.mehrnews.com/news/amp/1764651بود(  حکم قطعی صادر نشده
 م شدند.روز پس از سرقت اعدا ۵۰در نهایت هر دو متهم ظرف
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 ،یاس یس   وی  تیامنی  هاپرونده   دری  رینفوذپذ  جرم   لحتماا  ن یانگیم  آمده،عملبه ی  نظرسنج  در.  رد یگیم  شدت
 دیکن  سهیمقا.  است  2۴/۶ی  ردولتیغ  طرف   ک ی  وی  دولت  طرف   ک ی  نیسنگی  مالی  هاپرونده   در  و  ۱۰  از  ۹۹/۵

 .است ۴/2 دو هر کهی حقوق  وی فریک  ۀسادی هاپرونده  در نفوذ ل حتماا با
ی تلق  باال ارزش  واجد را ییقضا رانیمد و نیمسئول  ازی قاض بودنمستقل شونده،مصاحبه قضات اغلب

  ون یسیکم  نکهیا  رغمبه .  آورد یم  وجود   به ی  شغل  یارتقای  برای  منف   تبعات  استقالل  ن یا  که  معتقدند  اما   نمودند؛
 قضات  کند،یم  عمل  مستقل  کشور  سراسر  قضات  سمت  یارتقا  و  راتییتغ   در راستای  ضاتق  ت انتقاال  و  نقل

  ۱۰ از 2۷/۵ ۀ نمر ن یانگیم حد در رای شغلی ارتقا دری قاض استقالل و  تیقاطع  تأثیر زانیم ،ینظرسنج مورد 
 در استانیی قضا نیمسئول  با  ارتباط تأثیر زانیم مورد  در دهندگان،پاسخ ۷۴/۷ ۀ نمر با دیکن سهیمقا. دانندیم

 ی.شغل ارتقاء

 قضائیه  ۀقو ایبودجه وابستگی  .2-۳-2
 گری دی قوای هادخالت ،یاساس  قانون  موجببه  قضائیه قوه  ۀشدنی تضم استقالل و قوا ک یتفک رغمعلی

  افت ی در  را  خودی  مال  منابع  کهی  مرجع ی  سو  ازی  دستگاه  هر  دیترد یب  1.دارد   وجود  بودجه  قیطر  از  خصوص به 
 م یتنظیی  توانا  بودجهی  کم.  دارد   وجودیی  قضا  ماتیتصم  و  ءآرا  بر  فشار  لحتماا  و  است  کنترل تحت  کند،یم
  ؛ دارد ی ادی ز تأثیر قضائیه  ۀ قو تالعد بر و کندمی  محدود  رای دادرس  وی ریشگیپ کالنی هااست یس ی اجرا و

  ش یافزا فساد، وقوع  لحتماا و کاهش مناسب،ی ایمزا و حقوق با  ستهیشا داوطلبان جذب لحتمااچراکه 
  تومان  ارد یلیم  ۶۱۵ و هزار ۳ مبلغ ۹۶ سال در( دادسراها و هادادگاه  و  قوه  ستاد) قضائیه ۀقو ۀ بودج . ابدییم

  ۶/۱ با هیترک  دالر، ارد یلیم ۳/۶ با اسکاتلند و ولز انگلستان، دادگاه وی ندادستا ۀبودج  با دیکن سهیمقا. بود
ی قایآفر دالر، ارد یلیم 2/۴ با  فرانسه  دالر، ارد یلیم ۴/۴ با ایتالیا دالر، ون یلیم ۷8۱ با  ی رومان دالر، ارد یلیم

ب   . 2دالر ارد یلیم ۵/۱ با  ک ی مکز و  دالر ارد یلیم ۱/۹ با   آلمان دالر، ونیلیم 88۱ با  یجنو

 
 توجه کنید:ها به این نمونه. 1

 مخالفت دولت با طرح ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس در صورت امتناع دولت.
 2۱۶۰۱۰۷کد خبری    www.mehrnews.com/news/amp/2160107:به نقل از

 .قضائیهمترمربع ساختمان جدید به قوه  ۴۰۰۰۰ ۀو مخالفت مجلس با تخصیص ساالن
 ۱۴۵۷۶۰8کدخبری  www.iribnews.ir/fa/news/1457608 به نقل از:

 .قضائیه ۀای قوو مخالفت دولت با افزایش بودجه درآمد هزینه
 .۹۴۱2۰۴۰2۹۵۹کدخبری   www.isna.ir/amp/94120402959به نقل از: 

های ابتدایی دادگاهبودجه، تنها مربوط به  شود، مابقی کشورها میزان  . غیر از انگلستان، ولز، اسکاتلند، که شامل دادسراها هم می2
 و عالی و دیوان است.
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 قضائیه  ۀقوی داخل  مقررات از  متأثری هانه ی زم. ۳
 اعمال دستورالعمل ای قانون صورتبه  و شده محسوب قضائیه ۀقوی داخل مقرراتجزء  عوامل، نیا

ی هااستیس  و مقررات از ترمناسب لیتحلی برا است،یی جنا استیس  ۀ رمجموعی ز نکهیا رغمبه  و شودیم
 .گرددیمی بررس   قسمت نیا در و ک یتفک کالن،

 ی  نیگزسته یشاضعف در استخدام و . ۳-۱
  و  سابق در حقوق نظرانصاحب حضور به استی کاف. ستنی نیرومند  نخبگان جذب در قضائیه ۀقو
  مشکالت   لیدل   به  کنکور  برتری  هارتبه  ازی  برخ   1.شود  توجه   حاضر  حال  در  دست  نیا  ازی  شمندانیاند  کمبود

ی حقوق   برتری  هادانشکده   النیالتحص  فارغ   اغلب  اما  ؛شوندیم  ییقضا  علوم   دانشگاه   جذب  ،یشتیمع   وی  شغل
 . دهندی م  حیترج   قضاوت  بر  را  مشاغل  نیا  و  اندیسردفتریا  ی  حقوق   مشاور  ای  وکالت  ۀپروان  اخذدنبال  به   کشور،
 گذراندن  از  پس  شده،قبول  شخص  و  شودیم  گرفتهی  شفاه  وی  کتبی  آزمون   ساله  هر  قضاوت،  متقاضیان  از

  قضاوت  کسوت وارد ی کارآموز ۀدوری ط از پس وی روان سالمت تأیید  و مصاحبه ،ینشی گز قاتیق تح
  ۀ نحو  ۀنامآیین   ۹  و  8  و  ۷  و  ۶  مواد)  ستین  قضاوتی  ورودی  کتب  آزمون  در  نخبگان  شرکت  بهی  لزوم.  شودیم

  توانندیم  شانیا.  (۱۳۹2  مصوب  ،ضاتق  استخدام  و  قضاء  امری  تصد  داوطلبانی  کارآموز  و  نشی گز  جذب،
 نییپا سن قسمت، نیا در مهم رادیا. شوندی کارآموز ۀدور وارد  نشی گز مراحل و مصاحبه گذراندن با

  کم  سن کهی بیآس . دینمایم کار به  شروع ی سالگ 2۵ی ال 2۳ نیسن در ی قاض جه،ینت در. است کارآموزان
  نوشته  حقوق ستمیس  از که ییکشورها اغلب در کند،یم وارد یی قضای هاپرونده  به و عدم تجربه قضات

 ۀتجرب لیدل  بهیی قضا خدمت لیاوا در که امر نیا به مصاحبه، مورد  قضات. دارد  وجود کنند،یمی رویپ
 قضات  درصد۱۵  تنها  آمدهعمل بهی  نظرسنج  در.  داشتند  اذعان  اند،شده  تخلفیا  ی  شغل  جرائم   مرتکبی  ناکاف

 وی سالگ ۳۰ی ال 2۶ ۀنی گز درصد۳/۳۳. دستندان مناسب رای سالگ 2۵ی ال 2۳ نیسن دهنده،پاسخ
 .کردند انتخاب رای سالگ ۳۵ی ال ۳۱ ۀنی گز درصد۵/۳۶

 آموزش ضعف در . ۳-2
  منابع  معاونتی هارمجموعه ی ز ازی کی آموزش  واحد و شد حذف قوه، آموزش  معاونت ۱۳۹2 سال از

  در   و  شد  حذف  هانااستی  دادگستر  آموزش ی  هامعاونت ی  تمام  اقدام  نیا  با  زین  ظاهر  در  2.گرفت  قراری  انسان

 
انی مانند: سید حسن امامی، محمد جعفر جعفری لنگرودی، سیدمصطفی عدل، سیدمحسن صدر، محمدرضا دانحقوق. 1

آبادی و احمد فالح رستگار که عالوه بر ایروانی، سید نصرالله تقوی، سید محمد فاطمی قمی، ناصر کاتوزیان، عبدالحسین علی
انی مانند سیدمصطفی دانحقوقپس از انقالب    ۀچنین در دورمسئولین عالی دادگستری وقت بودند. همجزء  ایی، اغلب  منصب قض

 خارج شدند. قضائیهرغم شایستگی، از قوه توان نام برد که علیمحقق داماد و حسین میرمحمدصادقی را می

رسید ولی در حال حاضر این ارتباط یا شورای عالی قضایی میمسئوالن آموزش بدون واسطه به اطالع رییس قوه  . در سابق نظر 2
 شود.معاون منابع انسانی برقرار می ۀبه واسط
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 اغلب نظر از (!نباشد صورت نیا به شدهثبت آمار دیشا. )دیگرد  سابق از کمتری آموزش ی هاتیفعال عمل
 شدنارزش کم سبب تینها در و  کاستهیی قضا آموزش  تیاهم از جی تدربه  اقدام نیا مصاحبه، مورد  قضات

 .شد خواهد قضاتی حقوق  سواد

 و ایرادهای آن  یماتمقد آموزش. ۳-2-۱
 کهیی کشورها در. استی اجبار کشورها اغلب دریی قضا کسوتی تصد از شیپی مقدمات آموزش 

 اجرا  ترکامل و تری طوالن آموزش، ۀدور شوند،ی م انتخاب حقوق النیالتحصفارغ  نیب از بالفاصله قضات
  ادامه   سالهششی  اپروسه   درآموزش    ۀدور   آلمان  در  و  ماه   هجده  ایتالیا  در  و   سال  سه   فرانسه  کشور  در. »شودیم
 سال ک ی یمقدمات آموزش  مدت رانیا در (.۶۰: ۱۳۹۵، المللن یب تیشفاف سازمان گزارش ) «کندیم دایپ

 مراحل دری قبول  با است نیا بر فرض در حالی که . کندیم دایپ کاهش ماه شش به نخبگانی برا و است
 تکرار اغلب آموزش  مواد مفاد و  داندی می کاف ۀانداز به را حقوق علممتقاضی قضاوت،  قضاوت،ی ورود

  ک ی کهی ضرور مباحث بهیی قضا  کارآموزانی آموزش  پودمان درصد۱۱ تنها. است حقوقی کارشناس  دروس 
  نهاد ی برا قدرآن  مباحث نیا البته 1. دارد  اختصاص ،است ده یندی آموزش  آن مورد  در حقوق لیالتحصفارغ 

ی ریادگ ی  عدم  وی  ریادگ ی  که  مفهوم   نیا  به.  دیآی نم  عمل   به  آن  ازی  امتحان  گونهچیه  که  است  تیاهمکم  آموزش 
  ش یپی  کارآموز  ۀدور   قضات،  درصد۳۵  آمده،عملبه ی  نظرسنج  در.  ندارد   کارآموز   ۀرتب  و  نمرات  در ی  تأثیر  آن
  با  تعامل ۀنحوکه  اعالم کردند قضات درصد۶۰ حدودو  ندانستندی کاربرد  و دیمف  را خدمت از

 . همچنیناموختندینی  کارآموز  ۀدور  در  را  نیضابط   ویی  قضا  همکاران  با   تعامل  ۀنحو  و  وکال  و  کنندگانمراجعه
 .نبودی کارآموز ۀ دور دری کارشناس  مباحث تکرار بهی ازین  که بودند معتقد درصد۵۰

 در و شودیم میتقس هایدادگستر ازین و ازیامت اساس بری کارآموز ۀدور اتمام از پسیی قضا کارآموز
  کامل  تیمسئول  و  امضا  حقی و  به شروع نیا. کندی م تیفعال به  شروع (!)یدادرس یا ی اری دادی هاسمت

یا   اظهارنظر احکام،ی اجرا زندان، بر ناظر ق،یتحق  اری دادی هاتیمسئول  در کار، به شروع ۀ لحظ از و دهدیم
 دستورات  و ی رسم سند ،یوی رها اظهارنظ ویی قضا ماتیتصم صورتجلسات، قات،یتحق  دادگاه،  دادرس 

 آغاز در قضات نکهیا با وجود! است االتباعالزم ،و سایر ادارات نیضابط  وی دفتر کارکنان به خطابی و
 نه است، شانیا سمت مورد  در فقط بودنیشیآزما نیا ،شوندیم  محسوبی شیآزمایرسم خدمت،

یی  خطاها مرتکب قضاوتی روزها  ن یاول در تجربه فاقد ی  قاض نیا که ندارد  وجودی شک. ماتشانیتصم
 .باشد داشته مجرمانه عنوان تواندیم که شودیم

 
 8ساعت( مقررات انتظامی قضات )8ساعت( اقدامات حفاظتی )8های ارتباطی )ساعت( مهارت۱۶. اخالق و آداب قضایی )1

 .ساعت(۱2مدیریت پرونده ) ۀساعت( سامان 8ی )ها و نهادهای شبه قضایساعت( کمیسیون8قضایی ) ساعت( انشای
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 و ایرادهای آن  خدمت   ضمن آموزش. ۳-2-2
  ۀ نمر اخذ و  نیمع  تعداد به هاکالس  نیا در شرکت تنها و ستینی اجباریی قضا خدمت ضمن آموزش 

  در  تومان، هزار پنجاه و ستی دو حدود) ست ین توجه درخور  شیافزا نیا. شودیم حقوق  شیافزا باعثی کاف
 پژوهش، نیای نظرسنج مطابق کهیحال در. شودیم اعمال بار ک ی تنها خدمت، طول در و (۹۷ سال

  موافق  «بود دتریمف ی مقدماتی کارآموز  ۀ دور از خدمت  ضمن  آموزش »  که عبارت نیا با   قضات درصد۶/۴۵
  آموزش  ازمندین ،قضات. ستینی استاندارد  اریمع  بعتا آموزش  نوع  نیا سی تدر نوع  و لیتشک روند بودند،
 از آمد؛ عمل بهیی هاتالش  صهینق  نیا رفع جهت ریاخی هاسال در. هستندی کارگاه اصطالح به وی کاربرد 
  و ی تخصصی علمی هانشست ،یدادرس  ک یتکنی هاکارگاهی برگزار ،یتخصصی زگردهایم لیتشک  جمله

  اد ی ز  اری بس تی محدود ذکر، قابل رادیا. شودی م انجام  1قضائیه  ۀقو  پژوهشگاه توسط کهرأی  نقدی هانشست 
 .اندبهره یب آن از قضات اغلب کهی طوربه ؛است آن

 دیجد سمت ۀکنندقبولی قاضی سازآماده ازمندینیی قضا سمت رییتغ  رسدیم نظر بهاینکه  با وجود
ی حقوق   دادگاه   از  ا ی  دادگاه  به  دادسرا  از  پست  رییتغ .  گیرد گونه آموزشی در این خصوص صورت نمی ، هیچاست

 در.  است  ژه ی و  آموزش   ازمندینی  تیریمدی  هاسمت   قبول  ا ی  دنظریتجد  به   ابتدایی  دادگاه  و  بالعکس  و ی  فریک   به
  آموزش،   ۀروز  ۱۵  ۀدور  است  بهتر»  که   بودند  موافق   عبارت  ن یا  با  قضات  از  درصد۹۵  گرفته،صورت ی  نظرسنج

 «.شود برگزار دیجدیی قضا سمتی تصد از قبل

 یقاض  ناکافی دستمزد و حقوق. ۳-۳
 که استی درآمدی معنا بهی کاف حقوق». برد یم ن یب از رای مال سوءاستفاده ۀنیزمی کاف درآمد و  حقوق

  از ی ن چیه کمدست و مانندیم وفادار خود ۀحرف  به کنند،ی م تأمین را  خود ۀخانواد ،قضات کند، نیتضم
ین سنت یانگ،  .باشند  نداشته  فساد  به  آوردنیروی  برای  اقتصاد   که   افتهیتوسعهی  کشورها  در  (۶: ۱۳8۷« )و
بی  حقوق  قضات   ۀ ده دو    در  ن یچ.  دارد   وجود  فسادی  فشارها  مقابل  دری  شتریب  مقاومت  کنند،ی م  افتی در  خو
  تأمین   و   حقوق  شیافزای  برا  رای  ن یقوان  و   هااستیس   و  کرد   آغازیی  قضا  فساد  با   مبارزهی  برای  بزرگ  کارزار  گذشته

  حقوق   با  برابری  قاض  ۀان یماه  حقوق  نیانگیم  قانون،  اساس  بری  اسلواک   در  2.کرد   بی تصو  قضاتی  شغل  تیامن
  و قضاتچراکه  ؛شودیم محاسبه ماه ۱۴ی مبنا بر ساالنه ناخالص حقوق و است پارلمان عضو ۀماهان 
  ه ی ژانو  از  گرجستان  در  .برخوردارند  د،وش یم  پرداخت  نوامبر  و  می   در  کهی  اضاف  ۀماهان   حقوق  دو  از  هانادادست
 در. (2۹: ۱۳۹۵، المللن یب تی شفاف سازمان گزارش ) افتی شیافزا درصد ۴۰۰ قضات حقوق  2۰۰۹ سال

پا سطح   افت ی دری مل ناخالص حقوق نیانگیم از بهتر شانیشغلی تصدی ابتدا در هانادادست و قضات ارو
پا  ونیسیکم)  دادستانی  برا  شتریب  بار  ۹/۱  و   قضاتی  برا  شتریب  بار  ۴/2.  کنندیم : ۱۳۹۵،  عدالتی  ارتقایی  ارو

 
 به فعالیت بپردازد. قضائیه ۀبازوی پژوهشی و مطالعاتی قو عنوانبهتاسیس شد تا  ۱۳۹۱. این پژوهشگاه در سال 1

  www.chinacourt.org/public/detil.php?id-198213. به نقل از: ژونگ ون هوا، در:2
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  دادگاه ی قاض ک ی د،ش  ذکر که همان طور . است ن ییپا اد،ی ز کار حجم رغمبه  ،یرانیا قضات درآمد. (2۰۷
پای قاض ک ی برابر ۵/۱۱ رانیا در   کار  به شروع زمان  از او ۀ ساالن  درآمد اما کند؛یمی دگ یرس  پرونده  به ،ییارو
  دالر  2۳‚8۰۰» با دیکن سهیمقا .(۱۳۹۷ سال در) است تومان ونیلیم ۶۰ از کمتر ژه،ی و ۀالعادفوق  ۀ وعالبه 
  دالر  ۶2‚8۱8 جان،یآذربا قضاتی  برا دالر  ۱۱‚۶۳۵ ه،یترک  قضاتی برا  دالر ۱۶‚۵۰۵ ،یاستون  قضات ی برا
 قضاتی برا دالر ۳8‚۴۵۴ اسکاتلند، و ولز انگلستان، قضاتی برا دالر  ۱8۳‚8۴8 ک،ی مکز قضاتی برا
ب ی قایآفر  .(۱2۶: ۱۳۹۵، المللن ی ب تیشفاف سازمان  گزارش ) «آمریکا قضاتی برا  دالر  ۱۷۴‚۰۰۰ وی جنو

 در مذکور مشاغل به زمانهم اشتغال رفتار قضات، بر  نظارت قانون ۱۷ مادۀ 2 بند مطابق گری دی سو از
  و  طالق ازدواج، دفتری تصد ،یمس ری مترجم ،یدادگستری رسمی کارشناس  ای 1یاساس  قانون ۱۴۱ اصل
  و  محسوبی انتظام تخلف تجارت، قانون ک ی مادۀ موضوع ی تجاری هات یفعال به اشتغال وی رسم اسناد

( سی تدر  از  ریغ)  مشاغل  ریسای  تصد.  شودیم  محکوم   زدهیس   تا  هشت  ۀدرج ی  هامجازات  ازی  کی  به  مرتکب
پای کشورها اغلب در. »شودی م محسوب شأن خالف  که هستندی هاتیفعال تنها قیتحق  و سی تدر ،ییارو

ی شمال رلندیا ولز،  انگلستان،  قبرس،ی  کشورها  در.  دهد  انجام  شانیاصل  ۀف یوظ   بر  عالوه   است  مجازی  قاض
پا ونیسیکم) «ستی ن مجاز  ز،ین قیتحق  و  سی تدر ه،یترک  و  (.2۱۶: ۱۳۹۵، عدالتی ارتقایی ارو

  ۶۷/8)  ارتشاء  جرم   وقوع   عامل  نیترمؤثر  رای  ناکاف  مزد دست  و   حقوق  پژوهش،  نیای  نظرسنج  مورد   قضات
  و   قضاتی  ناکاف  کنترل  عامل  ۴/ 8۵  تأثیر  و  مال  حب  عامل  ۷2/۷  تأثیر با  دیکن  سهیمقا).  کردندی  معرف(  ۱۰  از

 (متخلف قضات  بای  کاف و مناسب برخورد  عدم عامل  ۵۰/۳ تأثیر

 قضائیه  ۀقوی عال  رانیمد  ماتیتصم  از ی ناش  عوامل. ۴
قضات باسابقه، تکیه بر تئوری آزمون و خطا در   ۀاز جمله عدم استفاده از تجرب ،ددییل متع به دال

 غفلت ازسیاست کالن و  نداشتنهای تطبیقی مدیریتی سایر کشورها، از سیاست نکردنمدیریت، استفاده
 وی نیتقن یهااستیس  ۀی پا بر قضائیه ۀ قو رانیمد ماتیتصم ،موارد ی برخ درهدف عالی برقراری عدالت، 

  آن  اتتأثیر و موارد  نیا به قسمت نیا در. شودی م دگرگون ماتیتصم نیا ر،یمد رییتغ  با  و  ستین شدهنوشته 
 .شودیم پرداخته

 
توانند بیش از »رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی . اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی:1

سسات ؤآن متعلق به دولت یا م  ۀسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایؤیک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در م
یت حق ۀنمایندگی مجلس شورای اسالمی و وکالت دادگستری و مشاورعمومی است و  وقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضو

های سسات برای آنان ممنوع است. سمتؤهای تعاونی ادارات و مهای خصوصی، جز شرکتانواع مختلف شرکت  ۀ در هیئت مدیر 
 است.« سسات تحقیقاتی از این حکم مستثناؤها و مآموزشی در دانشگاه
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 باتجربه  قضات  و نخبگان  حفظعدم . ۴-۱
 زینیی هاتیموفق  و رد یگیم صورتیی قضا دستگاه در نخبگان جذب جهتیی هاتالش ی گاه از هر
یژه به   1؛است  نگرفته  صورت  حالتابه ی  داریپا  و  مؤثری  عمل  اقدام  شانیا  حفظ  دری  ول  شودیم  کسب  مورد   در  و

  در  و ۱۳8۳ سال در نمونه طوربه  2.اندکرده کسب نیز را تجربه عنصر قضاوت هاسال از پس کهی نخبگان
  ب ی تصو دولت تهیئ در برتر استعداد و نخبهی انسانی روینی نگهدار  و جذب  ۀنامن ییآ ۱۳۹۰ سال در ادامه

  نامه ن ییآ نیا مشمول  که قضات ازی برخ  به. دیگرد  قائل  ادارات  در شاغل  نخبگانی برای التیتسه  که شد
  ۀ قو  ۀرمجموع ی ز که  قضات نه  ،استی دولت کارکنان به مربوط  فقط نامهن ییآ نیای اجرا: »شد گفته بودند،
 رییتغ   امکان  اگر  که  داشتند  لیتما  انی پاسخگو   درصد8/۶۴  پژوهش،  نیای  نظرسنج  مطابق  3.«هستند  قضائیه

 ،یعلم  هیئت  به  درصد۵/۳8  وکالت،  به  درصد۱/۴.  دهند  رییتغ   را  خود  شغل  شود،  فراهم  امروز  نیهم  در  شغل
  را  ،کمتر حقوق با ی حت دیگر، مناسب شغل هر  درصد۷/۱۰ و  شتریب حقوق  با مناسب شغل هر درصد۵/۱۱

 کی «ینخبگ» ،شوندهمصاحبه  قضات نظر از. نبودند رییتغ  به حاضر درصد 2/۳۵ تنها و کردند انتخاب
 آمده،عملبه ی نظرسنج در. دارد یی قضا وی تیریمدی هاپست  اخذ در «رابطه » به  نسبتی کمتر تأثیری قاض

ی شغل یارتقا در 2۱/۶ تأثیری حقوق  تخصص  و سواد عامل  و ۱۰ از ۶/ ۶۱ تأثیریی قضا ۀتجرب و  سابقه  عامل
 (یشغل یارتقا در قضائیه قوه  نیمسئول  با ارتباط ۷/ ۷۹ تأثیر با دینک  سهیمقا). دارد  قضات

 یی قضا شأن ت یرعاعدم . ۴-2
 .است  قضات  کم  حقوق  ۀکنندجبرانیی  قضا  شأن تیرعا.  استی  اجتماع  مرتبت  و  منزلتی  معن  به  شأن

  و  آنان  دنبوالخطابفصل ،ییقضا احکام و  نیفرام اعتبار به م،یرمستق یغ طوربه  ،ییقضا شأن تیرعا با
 دولت ،ییقضا دستگاه ،یقاض شخص فیوظا جمله ازیی قضا شأن حفظ 4.شودیم افزودهی قاض استقالل

 نشدنتیرعا  ،شوندهمصاحبه   قضاتی  های نگران  و  هادغدغه  ترینمهم  از.  است  مردم  تینها  در   و  ت یحاکم  و

 
متقاضی  ۀقاالت قضات، پیشنهاد تغییر سمت یا محل خدمت به قضات باتجربذکر در کمیسون نقل و انت شایان . البته تنها تالش1

 بودن یا نبودن آنان ندارد.خروج است که البته ارتباطی به نخبه

الی کشور )به دلیل شرایط مالی( قضات دیوان ع اعالم کرد که ۱۳۹۶بهمن۷حقوقی مجلس در . نائب رییس کمیسیون قضایی2
  www.icana.ir/fa/news/367706به نقل از:  ؛شستگی دارندگسترده تقاضای بازن  طوربه

معمول، نخبگان در  طوربهگیرد.« وزارت دادگستری هستند تعلق می ۀ. در ادامه اظهار داشتند: »به کارکنان اداری که زیرمجموع3
 قسمت اداری قوه حضور ندارند.

شتر نخعی: »از نظر مقام و منزلت آن قدر قاضی را گرامی حضرت علی در نهج البالغه خطاب به مالک ا  ۵۳ ۀمندرج در نام. 4
 دار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند.«
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  قضات  و نخبگان از ی اریبس که دیگرد  باعث  مطلب نیا. استیی قضا  دستگاه خود  توسط ،یقاض شأن
 . باشند داشته آن بری جد لیتما ای 1شوند خارج  قضائیه قوه  از باتجربه

. استی  قاض  قضائیهۀ  قو  در  محور»:  فرمودیی  قضا  نیمسئول   داری د  در  ۱۳8۳  ماهریت  هفتم  در  انقالب  رهبر
ی  قاض ،صف. هستند صفی برا ی ستادی روهاین  حکم  در همه. دنقضاتی چتدارکات همه  الت یتشک ۀیبق 

 امر  نیا و 3ندارد  وجود یی قضا نمسئوال ی تمام در آن  به اعتقاد و مطلب نیا درکرسد به نظر می 2.«است
ی  دادگستر التیتسه  و امکانات است،ی قاض قضائیه  ۀقو ی کانون  ۀنقط اگر. است آوردهوجود به  رای تبعات

 محور  اگر 4. ابدی اختصاص صف اتضق به   ،تی اولو در نظر گرفتن با  دیبا شود، ستاد به   محدود آنکهجای به 
 قوه،ی باالدست ن مسئوال  با مالقات وقت گرفتن و  میمستق  ارتباط دینبا ،یچتدارکات  گرانی د و  استی قاض

  و  طرفهک ی ،یاستانی سفرها و دهایبازد  در شانیا با قضات ارتباط دینبا نیهمچن و  باشد ریگوقت  و سخت
 شونده مصاحبه   قضاتی  سو  ازی  اریبسی  هانمونه   خصوص   نیا  در  5.باشند  شانیا  سخنان  مستمع  تنها  قضات

  با  ،یااجاره  ۀخان دنبال به  و ییقضا کار شروع  در که استی قضات از تی حما عدم آنان ترینمهم  که  شد انیب
 تعداد  ل،یدل   هر  به  کهی  صنف .  شوندیم  آشنا  آنانی  هاواسطه   و  امالک  یهابنگاه   صنف  و   نیجرؤم   اقسام  و  انواع

 فراهم  کارتازه ی قاض نیا بر نفوذی برا طیشرا و دهندی م لیتشک رای دادگستر کنندگانمراجعه ازی ادی ز
  قضات  انتقال  و  نقل  همچنین.  رد یگی م  قرار  نقطه  نیترن ییپا  دری  قاض  شأن  پروسه  نیا  در  استی  ه یبد.  شودیم

 . دانستیی قضا خدمت ل طو در قضات معضالت ازی کی را آن توانیم  که است ده یچیپ و  رشفافیغ قدرآن
 محل  درخصوص  7ی عاد قانون و 6یاساس  قانون موجببه  کهی حکومت سمت تنها که استی حال در نیا

  مطابق که    شد  باعث  دست  نیا  ازی  منف   اقدامات.  استیی  قضا  سمت  گرفته،  قرار  کامل  تیحما  مورد   خدمت

 
نفر قاضی و  ۳۰متقاضی وکالت،  ۶۶از  «۹۵سال  ماهدی ۳۰تا  2۰» ۀدورگزارش خبرگزاری تسنیم از کانون وکالی مرکز: در . 1

  نفر قاضی بودند. 2۵وکالت، ۀ متقاضی پرواننفر  ۴۹از  «۹۶سال  ماهفروردین ۳۰تا  2۰» ۀدوردر 

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7833. نقل از: 2

، ابتدا پسرش و سپس حدود سیصد قاضی . از مرحوم عبدالعلی لطفی، وزیر اسبق دادگستری و کسی که در زمان تصدی وزارت3
گرفته در مقابل مسئول حکومتی ابالغداد قاضی تازهاست که اجازه نمینقل شدهرا به دلیل نداشتن شرایط قضاوت از کار برکنار کرد،  

ت آموزش مدیری) کرد که شأن قاضی از تمام مسئولین دولتی و حکومتی باالتر است)حتی خودش( بایستد و به همه توصیه می
 (.28: ۱۳8۴دادگستری استان تهران، 

 و... باشند. تر بزرگ ها و دفاتر های سازمانی، اتاقای اتومبیل اداری، خانهها، مدیران دار. مرسوم است که در دادگستری 4

به استان کردستان، بدون حتی ده دقیقه سخنرانی جداگانه برای قضات  یا  ۱۳8۷در سال  قضائیهرییس وقت قوه  ۀ. سفر سه روز5
 استماع مشکالت ایشان  یا بازدید محل کار ایشان به اتمام رسید.

بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت   .توان..قاضی را نمی»قانون اساسی:    ۱۶۴. از اصل  6
ای قضات بر طبق پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره قضائیهبا تصمیم رییس قوه جامعه 

 «یرد.گکند، صورت میضوابط کلی که قانون تعیین می

 .28/۱۱/۱۳۷۵ای قضات مصوب . قانون نقل و انتقال دوره7
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 خود شغل از درصد۵۰ زا کمتر پرسش، مورد  شاغل قضات از درصد۴۵ حدود ،آمدهعملبه ی نظرسنج
 .دهند رییتغ   را خود شغل ستندین حاضرکه  داشتند اظهار درصد۳۵ تنها و داشتند تیرضا

 یی گوپاسخ  و  تیشفافعدم . ۴-۳
عملکرد دستگاه قضایی زند، عدم شفافیت در  دو عامل مهمی که به درک فساد گسترده در جامعه دامن می 

یی در موارد ایجاد شبهه و و عدم پاسخ مثال با تغییر حکم دادگاه ابتدایی در مرجع  طور به  ؛استال ؤس گو
نگارش نشود( هیچ نهادی در  رأی  یافته، )اگر علت تغییر در خود های شهرتدر پرونده  خصوص به عالی، 

یی نمیدستگاه قضایی خود را ملزم به پاسخ  ر نتیجه افکار عمومی به هرگونه تحلیلی هدایت  داند؛ دگو
 ازی  اریبس  شود،  همراهیی  گوپاسخ  و  تیشفاف  شیافزای  سازوکارها  با  استقالل  شیافزای  هارایمع   اگرشود.  می

 .کندیم رییتغ یی قضا دستگاه به  هانگرش 

 ت یشفافعدم . ۴-۳-۱
 کند  منتشر  را  خودی  هانهی هز  و  اقدامات  ۀ ساالن ی  هاگزارش   دیباجهت رفع ابهام در عملکرد،    قضائیه   ۀقو

  که  دارند ازین مردم. دهد قرار عموم  اریاخت در خود  سازمان امور و تیریمد ۀنحو  مورد  دری موثق  اطالعات و
ی شغلی هافرصت ها،دادگاهی هاه ی رو مقررات، و نی قوان اصالح شنهادیپ ن،یقوان به مربوط  اطالعات به

 .باشند داشتهی دسترسیی قضای هاانتصاب  لیدال  وی قاض انتخاب روال رو،ین جذبی ارهایمع  ،ییقضا
  رانیا کشور جمله  از نباشد، االجراالزم یی قضا ۀ ی رو کهیی کشورها ازی اری بس در یی قضا ماتیتصم تشارنا

 و کند افشا ستند،ین خود احکام هیتوج  به قادر که رای فاسد قضات تواندیم ماتیتصم انتشار. ستین مرسوم 
  به   شدهمنتشریی  قضا  ماتیمتص.  کند  محافظت  است،  قانون   درست  اعمال  نشانگر  استداللشان  کهی  قضات  از

  اعمال   نابجا  نفوذ   ماتیتصم  در  و  است  قانون  مطابق   قضایی،  اقدامات  که  شوند  مطمئن   تا  کندیم  کمک   مردم
 .است نشده

  ای مجرم  قضاتی اسام و  تعداد اعالم  به ت،یشفافی راستا در  قضائیه قوه  ن یمسئول های اخیر سالدر 
  قضات با که سازند متقاعد رای عموم  افکار نحو نیا به تا نددار اهتمامی عمومی هابونیتر در شدهمعلق

 اما. اندمصمم  بزهکار قضات با مقابله در قوه  نیمسئول  که دهند هشدار قضات به و شودیم برخورد  متخلف
کید نکهیا از نظرصرف  ی منف  تبعات است،یی قضا شأن آمدنن ییپا موجبی منطق  طوربه  آن ار یبس تکرار و تأ

  و   قضات به   نسبت زین کنندگانمراجعه اعتماد تینها در و شودیمیی قضا ستمیس  کل ریگبانیگر استیس  نیا
 و مضر کامال   را اقدام نیا نفر ۶2 قضات، از شدهانجامی نظرسنج در. شودیم سابق از کمتریی قضا دستگاه

 .دانستند دیمف  کامال   را آن و بوده نظرهم  قوه  ن یمسئول  با نفر  2 تنها و دهیفا از ترشی ب ضرری دارا را آن نفر ۴۹
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 یی گوپاسخ عدم . ۴-۳-2
 شیافزا ،ییقضا فساد با مبارزه مهمی هاراه ازی ک. یاندسکه کی یرو دو تیشفاف ویی گوپاسخ

 ،یحقوق یی  گوپاسخ.  دارد ی  گوناگون   ابعادیی  گوپاسخ.  است  مردم  عموم   و  مراجعان  به  قضائیه  ۀقویی  گوپاسخ
  متضمن ی  مالیی  گوپاسخ.  استی  خواهدنظر یتجد  و  اعتراض  قابل   موجه  احکام   و   ماتیتصم  صدور ی  معنا  به
 گوپاسخ  شود،  داده   اختصاص  بوده  قرار  کهی  منابع   و  شدهدادهاختصاص   منابع  ۀنیزم   در  قضائیه  ۀقو  که  است  نیا

  . باشد گوپاسخ خود کارکنان و مردم به  نسبت خود تیریمد وه یش  ۀدربار  دیبا قضائیه قوه  نیهمچن. باشد
  تفاوت  بودن تأثیر تحت  با  مطبوعات، و  نهادمردمی هاسازمان  و  مجلس به  نسبتیی قضا دستگاهیی گوپاسخ

یژه به  ؛باشد هی توج  قابل  دیبا بودن،یقانون  لزوم  بر عالوه  دستگاه نیا عملکرد  و دارد    که  مهمی هاپرونده در و
  موارد ی برخ  در و  کم  اریبس قضائیه ۀ قو یی گوپاسخ زانیم. باشد ز ینی عموم افکاری گوپاسخ  دیبا
سؤال  ری زیی قضا استقاللیک موضوع،  ۀنتیجبا اعالم پیشین  موارد ی برخ  در کهی طوربه ؛ستیارحرفهیغ
 .رودیم

 گوپاسخ ی قاض. ۴-۳-۳
 ازی ادی زو وقت ی انرژ کنندگانمراجعه  بهیی گوپاسخ  بودند، معتقد شوندهمصاحبه  قضات ازی اریبس

  زانیم و نوع  کهی ای قاض نمونه طوربه. دهدیم قرار تأثیر تحت رایی قضا تیفعال کهی نحوبه ؛ردیگیم شانیا
سؤال   مورد ی شاک  طرف  ازی حت  وی  و  وابستگان و  متهمی سو از مرتب  طوربه  کند،ی م مشخص را تأمین قرار
 حقوق از را نیا محکوم  ،شودمی صادری حکمی وقت ای .زانیم نیا چرا و تأمین نوع  نیا چرا که رد یگیم قرار

  عدم . بشنود تیمحکوم لیدال مورد  در کنندهقانع یی هاپاسخ ، یقاض نزد  به  مراجعه با که  داندی م خود  مسلم
. شودیمی  تلق   گری د  طرف   با ی  تبان یا  یی  گراجانبه ک ی  تکبر،  ،یبداخالق  مواقع،   نیا  دری  قاض  مناسبی  دهپاسخ

.  ستینی  کس  مستخدم  خود  ۀف یوظ   انجام  دری  قاض. »باشند  اخذهؤمرقابل یغ  و  مستقل  طرف،یب  دیبا  قضات  اما
 را آن مستمر طوربه  که است موظف و است گوپاسخ شی خو  وجدان و قانون برابر در تنها و قانونی مجر او

  بنگلور   اصول   از   اول  ارزش )  «کند  گزارش   را   پرونده   اتی محتو  ستی ن  مجبوری  قاض  ،روایناز.  دهد  قرار   مدنظر
  نیطرف   بهی  حتیی  گوپاسخ  به  موظف  قاضی  اساس،  نیا  بر  (۱-۵  ،2۰۰2  سال  مصوبیی  قضا  رفتار  به  ط بومر

  ات ی محتو ستین  موظف»او . شودی م ابالغ و  نگارش  ،ییقضا میتصم در ،ش اظهارنظر تمام و  ست ین  پرونده
  وقوع  که باشد ستیناشا چنان میتصم ک ی اگر. کند گزارش یی قضا دستگاهی اعضا گری د بهی حت را  پرونده

  قانون   بر اساس  کهی  رسم  قیتحق   ا ی  اتهام  به  بلکه  دهد؛ی نم  گزارش ی  قاض  سازد،  مدلل  رای  انتظام  تخلف  ک ی
 ۀف یوظ   لذا  (.۶۶:  ۱۳8۹سازمان ملل متحد،    جرم   و  مخدر  مواد  با  مقابله  ۀادار)  «دهدیم  پاسخ  شود،یم  انجام
ی گوسخن  ای  هایدادگستر  نیمسئول   توسط  تواندیم  فهیوظ   نیا  بلکه  ست؛ینی  قاض  شخص  ۀبرعهدیی  گوپاسخ

  امر  نیا به ،قضائیه ۀقوی گوسخن منظم، طوربه  ریاخی هاسال در که  همان طور. رد یگ صورت شانیا
  طور به  هایدادگستر آنی گوسخن توسط امر نیا زین( هاناشهرست و) هانااست در دارد  ضرورت پردازد؛یم

 .برسد  حداقل به یی گوپاسخ و  حیتوض  ۀارائ با  فساد  ۀ شائب تا رد یگ صورت مستمر
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 . راهکارها 5
  جرائم وقوع  ۀکنندحل، خود ایراد مهمی است. تمامی عوامل ساختاری تسهیلراه  ۀطرح ایراد بدون ارائ 

های این پژوهش پیشنهادهای قضات که در این نوشتار آمد، قابلیت اصالح دارند. بر این پایه و بر اساس یافته
 :شودی زیر طرح م

یک انسان توجه شود و وظایف و تکالیف خارج   عنوانبه در تقنین قوانین جدید، به میزان توان قاضی  .۱
یب قرار نگیرد   ؛به کارکنان دیگر سپرده شودیا از ظرفیت وی مورد تصو

دستیاران  عنوانبهضرورت دارد مانند برخی از کشورها از قضات جدیدالورود در چند سال ابتدایی  .2
ایشان نهاده نشود  عهدۀ اده شود تا از اولین روزهای کاری، مسئولیت کامل و سنگین قضایی بر ضایی استف ق

 ؛و به مدد دستیاری قضات، واجد عنصر تجربه شوند
ها، اعمال نفوذ در پرونده  ۀبا اصالح نظام ارجاع و تکیه بر ارجاع تصادفی جهت جلوگیری از شائب .۳

های شهرهای بزرگ، همچنین با جداسازی کامل تشکیالت دادسرا و دادگاه  ه در دادسرا و دادگا خصوص به 
های سیاسی یا نژادی یشها بر اساس گرابودن پرونده بینیپیشگوی ایشان، احساس نفوذ و قابل حتی در سخن

 شود؛یا مذهبی طرفین کمتر 
 ۀآن از سوی قو ۀو بدون واسطواقعی شده و با طرح مستقیم   قضائیهقوه  ۀبا اصالح قانون، میزان بودج  .۴

 ؛گرددمشکل استقالل مالی رفع  ،به مجلس قضائیه
شرایط و تسهیل کردن حقوقی و فراهم ۀافراد با تجرب خصوص به دعوت از نخبگان علم حقوق و فقه  .۵

 ؛هایی که در آن تخصص یا تمایل دارنددر شروع به کار ایشان در سمت 
ترین قضات به نخبه  عالیهای مدیریتی و قضایی با دادن پست اییقض  ۀگذاری به سواد و تجربارزش  .۶

بار تسهیالت آموزشی ضروری است و در این راس   ۀایشان با ارائ   ۀو افزایش انگیز معاونت آموزش    ۀتا تشکیل دو
 ؛در افزایش اعتبار آموزش، بسیار اهمیت دارد 

شدن آن و برگزاری  لزامیاصالح مواد آموزشی کارآموزی مقدماتی و ضمن خدمت قضایی و ا .۷
روز( قبل از تصدی سمت جدید قضایی، برخی ایرادهای  ۱۵مدت ضمن خدمت )حداقل کارآموزی کوتاه

 ؛را رفع خواهد کرد آموزشی و علمی قضات 
بهبود شرایط دستمزد و مزایای مادی قضاوت، موجب تمایل نخبگان علم حقوق و فقه به دستگاه   .8

  قضائیه   ۀهای گذشته، قوهای قضایی را بسیار کاهش داده و مانند سالاز سمتقضایی شده و رغبت بر خروج  
 ؛حقوق خواهد شد ۀ آوران رشتمحل اشتغال نام

حفظ شأن قضات از سوی مسئوالن حکومتی، دولتی و قضایی کشور و حمایت از استقالل قاضی با   .۹
ندرت و با  به  ۀتغییر محل خدمت و استفاد ای قضات و عدم الزام وی در اجرای کامل قانون نقل و انتقال دوره 

 ؛قانون اساسی ضروری است ۱۶۴معیار مشخص از اصل 
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گاه قضایی در تمامی جوانب آن و اعتقاد به این امر که هر چه  افزایش شفافیت عملکردی دست .۱۰
فیت شفافیت بیشتر باشد، از فساد یا احساس وجود فساد جلوگیری خواهد شد، امری الزم است. این شفا

 ؛ها، باید تمامی ارکان قوه را در برگیرد عالوه بر تحقیق و رسیدگی به پرونده
ی که خارج از  طوربه  قضات کشور، ۀ، با حضور هم نهادی مانند کانون مستقل قضاتجای  .۱۱

دولتی از منافع قضات حتی در برابر متصدیان رسمی دستگاه قضا دفاع کرده و به نوعی  رسمی  چهارچوب
 شود. اشد، بسیار خالی است. مشابه آن در برخی از کشورها دیده میضات بگوی قسخن

یژه بهحقوقی کشور )  ۀو مورد انتظار جامع   ترمهماز همه    .۱2 قضایی    ۀقضات(، حضور مسئولین باتجرب  و
نفر(  ۱2۶نفر از  ۹۷کننده )درصد قضات شرکت ۷۷ ،آمدهعملاست. در نظرسنجی به  قضائیه ۀدر رأس قو

مؤثر    قضات کامال    جرائمرا در کاهش    قضائیه  ۀقضایی مسئوالن ردیف اول و دوم قو  ۀحداقل بیست سال   ۀسابق 
 یا در حد بسیاری مؤثر دانستند.

 جه ی نت
  ناکارآمد  آن، ۀوجودآورندبه عوامل  با  مقابله جهت تالش  بدون مجرم، قضات  با ی بیتره و ی قهر برخورد 

یی  قضا دستگاه بهی ابیدست راه در قدم نیاول ،یضقای تیشخص وی فرد  عوامل از نظرصرف . است
  قضات یی قضا جرائم وقوع  سازنهیزمی ساختار یایرادها شناخت فساد نیکمتر با و مستقل محور،عدالت

  ن یقوان ،ییجنا استیس  مانندی ساختاری هانه یزم چگونه  که دیگرد  مشخص  ایرادها نیای بررس  با. است
ی  قاض از سوییی قضا جرم  ارتکابی برا را  نه یزم قضائیه ۀقو رانیمد ماتیتصم و ی داخل مقررات حاکم،

  و  نی قوان در  ابهام  و تراکم جمله  از حاکم،  نی قوانی مبنا بریی جنا استیس  بر وارد  یایرادها. کندی م آماده
  به  هاپرونده  هجوم  همراه  به  ،او  توان  به  توجه بدون  ،یقاض به ی قانون  ف یتکال ازی ع یوس  فیط سپردن

 ضمن وی مقدمات آموزش  نش،ی گز ۀنحو در ضعف. دهدیم قراری سخت طیشرا در رای قاض ،یدادگستر
ی امور ،ییقضا دستگاه در باتجربگان و  نخبگان حفظ و ورودی برای عمل ی راهکارها وجود عدم و خدمت

 وارد،تازه  قضات ماتیتصمی تمام  بهی اعتباربخش. کند تالش  آن رفعی برا دیبایی قضا دستگاه که است
  مشابه ی امرحله جادیا روایناز. شد خواهدی رقانون یغ بازداشت مانند ،یجرائم ارتکاب شیافزا باعث

ی  تصادف ارجاع  بر هی تک و ارجاع نظام  اصالح  با. استی ضروریی قضا خدمت آغاز دریی قضای اریدست
یژه به کشور،یی قضای هاتیظرف ی تمام از استفاده جهت  در نفوذ اعمال ۀئباش  پرسروصدا،ی هاپرونده در و
 از  ،ییگوسخن  دری حت دادگاه و  دادسرا الت یتشک کاملی جداساز با. شد خواهد کمتر هاپرونده 

  درک  زانیم  از  تینها  در  و  نیطرف ی  مذهب  ای ینژاد  ای یاسیس ی  هاشیگرا  اساس  بر  هاپرونده   بودنینیبشیپقابل 
  ت یشفاف  هرچه  که  نکته  نیا  به  توجه  و  قضائیه  ۀقو  دری  کاف  تیشفاف  فقدان  لیدل   به.  شودیم  کاستهیی  قضا  فساد

یی قضا  دستگاهی  عملکرد   تیشفاف  شیافزا  شد،  خواهدی  ریجلوگ  فساد  وجود  احساس  و  فساد  از  باشد،  شتریب
 ها،پرونده ی  دگ یرس   و  ق یتحق   مراحل  بر  عالوه   ت،یشفاف  نیا  استی  ه یبد.  استی  ضرور  آن   جوانبی  تمام  در
 .رد یبرگ در را  یهقضائ ۀقو  ارکانی تمام دیبا
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۱۳۳ 

  معه جا  ن انخبگ  از ی  قاض  اگر.  است  شانیا  نییپا  درآمد  قضات،  توسطی  مال  جرائم   ارتکاب  مهم  عوامل  از
  از  را او دیبای منطق  طور به  شوند، عرصه ن یا وارد  نخبگان که است نیا انتظار یا  شودیم دانسته  حقوق  علم  و

  نوع  هر از  باال،ی هوش  ۀ بهر با وجود( را او  تنها و ) را او قانون چراکه  ؛کرد برخوردار مناسبی ایمزا و حقوق
 مرتکب  که باشدی مال فشار در قدرآن دینبا و کرد  محروم ی سالان یم وی جوان امیا در آزاد،ی اقتصاد تیفعال

 .کند عادتی زیگرقانون  به  و شود )فعالیت اقتصادی( تخلف
 ۀمرحل  در  و  کنندیم  فراهم  را  جرم   وقوع   طیشرا  تنها  عوامل  نیا  ساختار،  بر  وارد   یایرادها  رغمبه در نهایت  

  ارتکاب   با ی  حت  مجرم،ی  قاض  و  شودیم  محقق  جرم   ،قاضی  یتیشخص  ای یاخالق  ضعف  شدناضافه   بای  بعد
یض لحاظبه  جرم، نیاول  بای دفع  برخورد  و ستین این مقام ۀستیشا گری دجامعه  ۀشدخدشه در اعتماد تفو

 .استی ضرور  و  الزمیی قضا فساد با  مبارزهی برا ،یو

 منابع 
 فارسی 

 محمد: مترجم ،(بنگلور اصول) ییقضا رفتار اصول شرح ،(۱۳8۹) سازمان ملل متحد جرم و مخدر مواد با مقابله اداره ▪
 ی.خرسند نشر تهران:  ،یهمتی مجتب ،یدریحشاهی عل

 .گانیشا گنج نشر : تهران فرد،یی دانا وی الوان مترجم ،سازمانی ئورت ،(۱۳88) نز یراب فنیاست ▪
 .انتشاری سهام شرکتتهران:  ،فسادی اجتماع سرطان ،(۱۳88) فرامرز پور، عیرف  ▪
  .۳۵ شماره ،قضاوت فصلنامه ،(۱۳8۴) تهران استانی دادگستر  آموزش تیر یمد ▪
 .دادگستر نشر تهران:  ،دهایسف قهی جرائمی شناس جرم ،(۱۳۹۴) دیمج ،یگیبی قورچ  ▪
پا ونیسیکم ▪ ز ،(۱۳۹۵) عدالتی ارتقایی ارو  نشر :تهران ،قضائیه قوه پژوهشگاه مترجم: ،اروپایی قضای هانظامی ابیار

 .قضائیه قوه انتشارات مرکز 
 قوه   انتشارات  مرکز  نشر:  تهران  منفرد،ی  لیل :  مترجم  ،ییقضای  هانظام  در  فساد  ،(۱۳۹۵)  الملل  نیب  تیشفاف  سازمان  گزارش ▪

 .(قضائیه قوه پژوهشگاه) قضائیه
ر ،(۱۳۷۰) نیحسیعل ،یابرندآبادی نجف ▪  (.ع)صادق امام دانشگاه تهران: ،یشناس جرم درس راتیتق
ین سنت یانگ ▪ ، روزنامه مأوی، ترجمه آرش فرهودی،  «راهکارهای مبارزه با فساد قضایی در کشورهای آسیایی»،  (۱۳۷8) و

 .۶، صفحه ۷۵2شماره  ۱۳8۷شهریور  ۳یکشنبه 

 ی س یانگل

▪ Carlo Guarnieri (2007), “Professional qualifications of the judiciary in Italy, France and 
Germany”, Transparency International, Global Corruption Report 2007, Corruption in 
Judicial Systems, Cambridge University Press, Cambridge. 

▪ Miguel Carbonell (2007), “Judicial corruption and impunity in Mexico” ,Transparency 
International, Global Corruption Report 2007, Corruption in Judicial Systems, Cambridge 
University Press, Cambridge. 

▪ Sutherland, Edwin Hardin (1949), White Collar Crime, New York, Holt Rinehart & Winston. 

 برخط
▪ http://www.chinacourt.org/public/detil.php?id-198213 
▪ http://www.farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7833 
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۱۳۴ 

▪ http://www.judiciary.gov.uk/docs/judges-council/published-guide0606.pdf. 
▪ http://www.pewresearch.org/fact-tank 
▪ http://www.transparency.org/what-is-corruption 
▪ http://www.yalelawjournal.org/note/corruption-in-our-courts  

 
 

 
 




