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هاي شغلي قضات  وظايف حمايتي دستگاه قضايي در پيشگيري از آسيب
 در ايران

 اله پيرنياكان لطفامير 

  مهدي اسماعيلي
  پور سيد رضا احسان

  27/03/99ريخ پذيرش: تا    18/11/98تاريخ دريافت: 

  چكيده

فقه اماميه كه شاكلة نظام قضايي ايران بر آن استوار اسـت، نگـاهي خـاص بـه منصـب      
از حيث معيشتي مقررات خاصـي تعيـين نمـوده اسـت.      براي ايشاناز جمله  قضات دارد.

در ادارة زنـدگي  اي باشـد تـا    المال بايد به گونـه  طور مثال، ميزان ارتزاق قضات از بيت به
و امكان نفوذ در آنان ميسر نگردد. با وجود اين،  متناسب با شأن خود نيازمند كسي نباشند

هاي رفاهي و  در قوانين موضوعه به شأن قضات و مصاديق آن مانند تأمين مالي، حمايت
اي كه رفع اين مسائل يكـي   شناختي آنان توجه كافي مبذول نگرديده است؛ به گونه روان

هاي تنبيهـي  آيد. از سوي ديگر، يكي از سياست قضات به شمار مي هاي اساسي از دغدغه
هاي  تواند حاصلِ آسيب دستگاه قضايي در پيشگيري از جرايم ارتكابي قضات كه خود مي

وسيله جديت دسـتگاه قضـايي در    وارده به ايشان باشد، تشهير قضات مجرم است تا بدين
نمايش بگـذارد، بـدون اينكـه بـه لـزوم      برخورد با مظاهر فساد، حتي در درون خود را به 

اهـم  اصالح ريشة اين معضـالت توجـه بايسـته گـردد. بـر ايـن اسـاس، مقالـة حاضـر          
هايي را كه در دستگاه قضايي وجود دارد و بر اثر آن به شـأن قاضـي آسـيب وارد     كاستي
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گردد، بررسي نموده است. همچنين به مسئوليت و وظيفـة متوليـان نظـام قضـايي در       مي
ح نواقص اشاره كرده و ضمن توجه به اهميت بسط و گسترش نظام تشويق قضات، اصال

اي را مـورد   هـاي سـليقه   هاي انتظامي به جاي برداشتلزوم ايجاد روية واحد در رسيدگي
 تحليل قرار داده است.

  واژگان:كليد
قضـات، تشـهير قضـات متخلـف، رويـة واحـد در        شـناختي  تأمين مـالي و حمايـت روان  

 اي انتظامي قضات، شأن قضات، نظام تشويق و تنبيه قضات.ه رسيدگي
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  مقدمه
از  عزّت و آبروي نظام جمهوري اسالمي ايران به عملكرد دستگاه قضايي گره خـورده اسـت.  

دستگاه در راستاي ارتقاي عملكرد و بازدهي مناسب ساختار  اين متوليان اين رو، شايسته است كه
ب با رويكرد پاسداشت شأن قضات و تالش در تصويب آن در قـوة  آن، با تهية لوايح قانونيِ مناس

از جمله يكـي   هاي موجود در نظام عدالت كيفري بردارند. مقننه گامي مثبت در مسير رفع كاستي
نويسي كشورمان مورد توجـه قـرار گيـرد،     از نكات حائز اهميتي كه ضروري است در سياق قانون

ن است. اين شيوه را در نحوة نگارش قانون نظـارت بـر رفتـار    گويي و ابهام در قواني پرهيز از كلي
توان مالحظه نمود. زيرا در تعريف رفتار خالف شأن قضات، مصاديق آن مشـخص   قضات نيز مي

تواند ديدگاه خويش را نسبت به شأن  نشده است و از اين نظر داراي ابهام است و هر شخصي مي
  قرار دهد.قضايي به عنوان مالك و معيار اين تعريف 

راستي شأن قضايي چيست و چرا در تعريف آن همـواره مشـكل وجـود دارد. عـرف مسـلم       به
قضات به چه معناست و اين عرف دركدام محل منظور نظر است؛ شهرستان سرباز در سيسـتان و  
بلوچستان يا بانه در كردستان يا رفتار متعارف و عرف قضات تهران. شايد هم نظر داديار انتظامي 

تواند با عنايت به عـرف   درحال رسيدگي به اين رفتار خالف شأن است، مورد نظر باشد كه مي كه
اي كه قاضي متخلف در آن منطقه به شغل قضاوت مشغول اسـت، متفـاوت    مسلم قضات منطقه

هاي انتظـامي   باشد. بر اين اساس، ممكن است در زمان وقوع يك رفتار خاص و واحد با رسيدگي
رو، ضرورت ايجاد يـك وحـدت رويـة مناسـب در      اي روبرو شويم. از اين و سليقهمتنوع و مختلف 

هاي انتظامي در برابر تخلفات احتمالي صـورت گرفتـه از سـوي قضـات بـيش از پـيش        رسيدگي
  شود. احساس مي

در اين پژوهش، پرسش اساسي اين است كه آيا شأن قضات و مصاديق آن بـه عنـوان يـك    
ورود آسيب به ايشان در قوانين مورد حمايت قرار گرفتـه اسـت. بـه     رويكرد مهم در پيشگيري از

رسد، با وجود توجه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و اسناد باالدسـتي بـه منصـب     نظر مي
قضا مبني بر اعمال تدابير پيشگيرانة كنشي در راستاي حفظ منزلت قضات، اين مهـم در قـوانين   

است و اين قوانين بيشتر نگاه سلبي و رويكرد منفي نسـبت    فتهموضوعه كمتر مورد توجه قرار گر
و به منظور تشحيذ ذهن خواننده، ساختار اين پژوهش  با عنايت به مطالب معنونه به ايشان دارند.

حوزة مالي و رفاهي و در خصوص در چهار عنوان با محوريت شأن قضات سامان يافته است. ابتدا 
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، در در عنوان دوم ضرورت توجه به نظام تشويق به جاي تنبيه .شود شناختي قضات بحث مي روان
هاي انتظامي و در نهايت در عنوان چهـارم ارتبـاط    عنوان سوم لزوم ايجاد روية واحد در رسيدگي
در مسير بررسي موضـوع مقالـه از روش    .گيرد مي شأن با تشهير قضات متخلف مورد بررسي قرار

هايي چون كتب و مقاالت مختلـف حقـوقي و فقهـي بهـره     ابزار تحليل و توصيف موضوعي و از
   گرفته شده است.

  شناختي قضات حوزة مالي و رفاهي و روان. 1
انگاري بسيار و تنوع انواع بزهكاري و فشار حاصـل از كـار قضـايي، همـواره جسـم و روان       جرم

ده شود. لذا بـه نظـر   دهد. براي رهايي از اين فشارها بايد فكري انديشي قضات را تحت تأثير قرار مي
هـاي الزم بـه منظـور جبـران      رسد دستگاه قضايي بايد ضـمن مطالعـة دقيـقِ علمـي، حمايـت      مي

بيني و عملياتي نموده، براين اساس، هر  هاي خود پيش هاي رواني وارده به قضات را در برنامه آسيب
درمـاني   ، تحـت روان اند كاواني خاص كه براي اين منظور آموزش ديده از چندگاه قضات توسط روان

 هاي خاص اصالحي و درماني مرتفع گردند.  وسيلة شيوه هاي منفي به قرار گيرند تا ظرفيت

باشند كـه از آن تحـت عنـوان     قضات همچنين با شكلي از خستگي ذهني و فكري روبرو مي
شود. چنانچـه بخـواهيم ايـن اصـطالح را بـه سـادگي        ياد مي 1»گيري خستگي ناشي از تصميم«

هاي انسان بـراي   گيري، يعني زوال توانايي توان گفت: خستگي ناشي از تصميم يح دهيم، ميتوض
گيري. به عبارت ديگر، آدمي هر اندازه تصـميمات   ها تصميم اخذ تصميمات مناسب پس از ساعت

جانبة يك موضوع و اخذ تصميم مسـتند و   اش براي بررسي همه بيشتري بگيرد، به تدريج توانايي
نمايد كه با تدبير مسئولين نهاد  بدين ترتيب، ضروري مي 2يابد. آن خصوص كاهش ميمستدل در 

ريزي منظم، قضات براي رهايي از تـأثير مخـرب فشـار كـاري كـه       قضايي كشور و با يك برنامه
افكند، در يك فضاي فرهنگيِ مناسب به همـراه خـانواده    همواره بر جسم و روان ايشان سايه مي

  شِ خاطر سپري نمايند. ساعاتي را با آرام

                                                            
1. Decision  fatigue. 
2. MacKay. Jory. Decision Fatigue: What it is and how it’s killing your focus, 
motivation, and willpower.Rescuetime:blog (February 2018). Available at: 
https://blog.rescuetime.com/decision-fatigue/. 
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عدم توجه بايستة متوليان دستگاه قضايي به وضعيت مالي قضات، يكي ديگر از مـوارد حـائز   
تـر از ميـانگين    اهميت است. قضات ايران به لحاظ دريافت حقوق و مزاياي شغلي به مراتب پايين

ز ايجاد ناامني قضايي و سا تواند زمينه اند كه اين خود مي اي مواجه جهاني، با مشكالت مالي عديده
  دهد. الشعاع قرار  فساد شود كه اساس نظام را تحت 

قاضـي بايـد از   اي كه  به گونهتأمين مالي قضات در منابع فقهي مورد توجه قرار گرفته است؛ 
المال ارتزاق نمايد. رزق و روزي در معناي فقهي آن مالي است كه فرد مستحقِ دريافـت آن،   بيت

با عنايت به اين تعريف، به نظـر   1كند. المال دريافت مي كومت يا غير آن، از بيتاعم از كارگزار ح
صـورت   المال يعني برآوردن هر آنچـه كـه قاضـي بـه     رسد رزق يك قاضي و ارتزاق او از بيت مي

متعارف بدان نياز دارد تا در ادارة زندگي خود نيازمند كسي نباشد. حضرت اميرالمومنين علـي (ع)  
هر حكومتي به قاضي نيازمند است و قاضي نيز به معيشـت و رزق،  «فرمايند:  مي در اين خصوص
حضـرت اميـر (ع) در همـين     2».بايست از طريق بيت المال تأمين گردد نـه مـردم   و اين رزق مي

آنقدر به او (قاضي) ببخش كه نيازهاي او برطرف «نمايند:  ارتباط به مالك اشتر نخعي تصريح مي
نمايد كه  اين فراز از سخنان حضرت امير(ع) حكومت را ملزم مي 3».ازمند نباشدگردد و به مردم ني

كـه قاضـي تـأمين نباشـد و شـرايط       تدبير الزم را در حفظ شئون مادي قضات بنمايد؛ زيرا زماني
هاي مالي، ممكن است او را تحـت تـأثير قـرار     زندگي مناسبي نداشته باشد، پيشنهادات و وسوسه

داشت، مقـرري   كه حضرت براي شريح قاضي كه هر ماه صد درهم دريافت مي بينيم دهد. لذا مي
   4پانصد درهم معين نمود.

در تحقيقي كه توسط پژوهشگاه قوه قضائيه انتشـار يافتـه، سـعي گرديـده اسـت بـا بررسـي        
و تطبيـق آن بـا    1395هاي مختلـف كشـور در سـال     متوسط حقوق پرداختي به قضات در استان

مدهاي خانوارهاي شهري كـه از طـرحِ بررسـي بودجـه خـانوار مركـز آمـار ايـران         ها و درآ هزينه

                                                            
، قم: الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لمـيالد  2، جلد المكاسب انصاري، مرتضي بن محمد علي،. 1

  .153، ص1415المانه العامه، الشيخ االعظم االنصاري، ا
، 17، جلـد  مستدرك الوسائل و مستنبط المسـائل ، نوري الطبرسي (محدث نوري)، حسن بن محمد تقي. 2

  . 353، ص1408بيروت: موسسه آل البيت (عليهم السالم) الحياء التراث، 
، چـاپ اول،  53ه ترجمه محمد دشتي، تهران: انتشـارات پيـام عـدالت، نامـ     ،نهج البالغه حضرت علي (ع) 3.

  .411، ص 1390
  .110م، ص 1979، قاهره: الجماعه االمريكيه، شرح كتاب ادب القاضي. رازي، ابي بكر احمد بن علي (الجصاص)، 4
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استخراج شده است، وضعيت نسبي رفاه و شأن اقتصادي قضـات در ايـران و نيـز در مقايسـه بـا      
كـه   1395كشورهاي عضو شوراي اروپا و كشور آمريكا نشان داده شود. بر اين اسـاس، در سـال   

هزار تومان بود، متوسط  پانصدميليون و  چهاران حقوقشان ماهانه قضات نو استخدام در ايران ميز
بـدين   1بـود.   حقوق ناخالص پرداختي در اقتصاد ايران ماهانه دو ميليون تومان در نظر گرفته شده

 2016يكصد و پنجاه تومان در سال چهار هزار و ترتيب، با لحاظ نرخ ارز بازار آزاد معادل هر يورو 
سيزده هزار و دوازده ص ساالنه پرداختي به قاضي نو استخدام در ايران حدود ميالدي حقوق ناخال

هزار و يكصد و هشت يورو و در انگلسـتان يكصـد و سـي و    بيست و يك يورو و در كشور تركيه 
يورو است كه اين اخـتالف در سـطح حقـوق و بـه تبـع آن      و يكصد و پنجاه و هشت شش هزار 

باشد. در آمريكا نيز بـراي تعـديل و تغييـر در     ل توجه و تأمل ميتأثيرش در ميزان رفاه حاصله قاب
هاي ركـود و رونـق اقتصـادي، كميسـيوني تحـت       ميزان حقوق پرداختي به قضات به لحاظ دوره

هاي ساالنه در خصوص حقـوق و   اش تهية گزارش وجود دارد كه وظيفه 2عنوان كميسيون جبران
  3يل حقوق پرداختي به ايشان است.مزاياي قضات و پيشنهاد براي تغيير و تعد

 ام      در ايران، بحث حقوق قضات در دولـت او ل مرحـوم آيـت ا... هاشـمي رفسـنجاني و در ايـ
بـر اسـاس    مجلس سوم مورد توجه قرار گرفت و متعاقب آن در مجلس شوراي اسالمي مطرح و

ايـن واقـع    تصميم بر 13/6/1370قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب  14ماده 
گرچـه در   4ها محاسبه گـردد.  شد كه حقوق و مزاياي قضات همانند اعضاي هيئت علمي دانشگاه

است و بـا اينكـه از حيـث مـاهيتي سـنخيتي ميـان منصـب         گذاري اتفاق افتاده  ظاهر اين قانون
آميز قضاوت و عضويت در هيئت علمي دانشگاه وجود نـدارد، ولـي بـاز شـاهديم برخـي       مخاطره
ها و مالحظات از جمله كسورات مالياتي مربوط به حقوق فقـط در خصـوص ايشـان     گيري تصميم

  5اعمال گرديده است و شامل قضات نيست.

                                                            
  ، سايت مركز آمار ايران.1395هاي مربوط به بررسي بودجه خانوارهاي شهري در سال  رك: داده. 1

2. compensation  commission. 
، بررسي حقوق و دستمزد پرداختي به قضـات در ايـران و كشـورهاي منتخـب    تبي، قاسمي، مج. 3

  .39-8، صص 1397انتشارات پژوهشگاه قوه قضاييه، 
 - 1گردد.....تبصره  قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت: حقوق قضات به شرح زير محاسبه مي 14ماده . 4

اي رسمي هيئت علمـي (آموزشـي و پژوهشـي) شـاغل و     ضريب حقوق موضوع اين ماده معادل ضريب حقوق اعض
  .و مؤسسات آموزش عالي .... خواهد بود  ها بازنشسته دانشگاه

هـا   حقوق اعضاي هيئـت علمـي دانشـگاه    1398قانون بودجه  6. بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي در تبصره 5
  گردد (رك: سايت روزنامه رسمي).   ثابت تعيين مياستثنائاً مشمول دريافت پلكاني ماليات نبوده و به صورت ده درصد 
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  ضرورت توجه به نظام تشويق به جاي تنبيه. 2
عدم توفيق رويكرد واكنشي در خصوص پيشگيري از وقوع جرم و تخلـف، متوليـان نظامـات    

گيـري از تـدابير پيشـگيرانه     رد حداقلي حقوق كيفري و بهـره عدالت كيفري را به سوي اصل كارب
بـار بـا ملحـوظ     مبتني بر امور كنشي رهنمون گرديده است؛ زيرا پيشگيري از يـك جريـان زيـان   

ايـن تـرجيح   و داشتن مهماتي چون اصول اسالمي، علمي، عملي، اخالقي بر كيفر مـرجح اسـت   
هاي اجراي مجازات  ا نيز كمتر متحمل هزينهه وسيله دولت بدين 1شود. امري عقالني محسوب مي

گيرد. بـا   تري مورد احترام قرار مي شوند و كرامت انساني نيز به نحو مناسب و اقدامات واكنشي مي
گذاري موضوعه در خصوص جرايم و تخلفات شغلي قضـات ايـران خصوصـاً     مداقه در سير قانون

قـوانين   يكـرد توجـه كـافي نگرديـده و    گردد كـه بـه ايـن رو    پس از انقالب اسالمي مالحظه مي
در ادامه، قـوانيني  اي در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات به تصويب رسيده است.  پراكنده

  .گيرد مي كه همچنان مجري است، مورد اشاره قرار 
يكي از اولين قـوانيني اسـت    5/4/1364قانون انتخابات رياست جمهوري اسالمي ايران مصوب 

مواردي  آن 87و ماده  47ماده  2، تبصرة 41ب اسالمي به تصويب رسيده و در ماده كه پس از انقال
از تخلفات دادستان يا نمايندة وي را مورد توجه قرار داده است كه حسب مورد به مجـازات انتظـامي   

  شود. كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم مي
آن بـه   32در مـادة   4/4/1368مصـوب  » در جمهوري اسـالمي ايـران  پرسي  قانون همه«در 

تأسي از قانون انتخابات رياست جمهوري اسالمي ايران، به تخلفات دادستان يا نماينـده او اشـاره   
پرسي در جمهوري اسالمي ايران از عبارت جرم و تأديـب   گرديده، با اين تفاوت كه در قانون همه

شود كه شايد اين مجازات عنوان كيفري  لذا اين شبهه ايجاد ميو تعزير سخن گفته شده است و 
رسـد، منظـور از ايـن نحـوة نگـارش       داشته باشد. با مداقه در روحِ قانون مورد تصويب به نظر مي

 2صرفاً تنبيهات اداري و انتظامي است.

                                                            
هـاي حقـوق كيفـري، دانشـگاه علـوم       ، دو فصلنامه آمـوزه اصل كاربرد كمينه حقوق كيفرينوبهار، رحيم، . 1

  .113، ص 1، شماره 1390اسالمي رضوي، دوره اول، 
ادسـتان يـا نماينـده وي) در    دار، رئـيس ثبـت احـوال، د    اعضاي ادراي هيئت اجرايي (فرماندار يا بخـش  32ماده . 2

اين قانون با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جـرم و مراتـب تأديـب از     19صورت تخلف از مادة 
 يك ماه تا شش ماه به حكم مراجـع  تا يك سوم از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير به مجازات كسر حقوق
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مجمـع   11/7/1370مصـوب  » ماده واحدة طرح انتخـاب وكيـل توسـط اصـحاب دعـوا     «در 
آن، چنانچه بنـا بـه تشـخيص ديـوان عـالي كشـور،        2ت نظام بر اساس تبصرة تشخيص مصلح

اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني است و بـراي   محكمه
و بـراي مرتبـه دوم موجـب انفصـال از شـغل قضـايي        3بار اول موجب مجازات انتظامي درجـه  

كـه در قـانون آيـين دادرسـي كيفـري اصـالحي مصـوب         شـود. الزم اسـت يـادآوري شـود     مـي 
آن، در صورت سلب حـق همـراه داشـتن وكيـل، قاضـي بـه        190 برابر تبصرة مادة 24/3/1394

گردد و چنانچه اين حق به مـتّهم تفهـيم نگـردد، مجـازات      محكوم مي 8مجازات انتظامي درجه 
 در انتظار او است.  3انتظامي درجه 

هـاي   قـانون ماليـات  «اسـت،    به تخلفات انتظـامي قضـات پرداختـه    يكي ديگر از قوانيني كه
بـه تخلفـات قضـات اعضـاي     «آن،  269است كـه حسـب مـادة     3/12/1366مصوب » مستقيم
هاي حل اختالف مالياتي در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهدة  هيئت
دادسـتان انتظـامي ماليـاتي، در دادسـراي     هاي حل اختالف گذارده شده اسـت، بـا اعـالم     هيئت

 .»گردد انتظامي قضات رسيدگي مي

 1376، مصـوب  »قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق مـوادي بـه آن  « 36مادة 
از ديگـر قـوانين مـورد     9/5/1389مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصالحات و الحاقات مـورخ  

اه مكلّف است مشخصات دقيق اموال مصادره شـده را دقيقـاً   دادگ«... اشاره است كه مقرر نموده: 
در حكم يا در حكم اصالحي قيـد نمايـد، تخلـف از مقـررات مـذكور موجـب تعقيـب انتظـامي و         

  ».گردد به باال مي 4محكوميت از درجة 
» هاي عمـومي و انقـالب در امـور مـدني     قانون آيين دادرسي دادگاه« 392همچنين در مادة 

اي كـه   چنانچه قضات شعبة ديوان عالي كشور ضمن بررسـي پرونـده  «ه است: آمد 1379مصوب 
جهت رسيدگي فرجامي در دستور كار قرار دارد، تخلف از مواد قانوني يا اعمـال غـرض و يـا بـي     

آورنـد،   ضمن اينكه اين موارد را در گزارش خـود مـي   اطالعي از مباني قضايي را مالحظه نمايند،
 ».نمايند ي انتظامي قضات نيز منعكس و ارسال ميمراتب را به دادگاه عال

                                                                                                                                            
هاي اجرايي و  ه اعضا محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيئتصالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقي

  .باشد نظارت و شعب اخذ رأي محكوم مي 
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بـه  » قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضـائيه «قانوني تحت عنوان 8/12/1378در مورخ 
آن، بـه نـوعي اختيـارات رئـيس قـوه قضـائيه را در        1ماده » ب«رسد كه حسب بند  تصويب مي

اند، با تشـخيص   ضي مواجهخصوص تغيير محل خدمت قضات در شهرهايي كه با كمبود شديد قا
ايـن قـانون نيـز     4مصلحت و بدون رعايت قانون نقل و انتقال قضات افزايش داده، برابـر مـاده   

درجـه بـا توجـه بـه      3اختياراتي در خصوص تعيين صالحيت قضات و تقسيم اين صـالحيت بـه   
  سوابق علمي و تجربي آنان، براي شخص رئيس قوه قضائيه مقرر گرديده است.

بـه تصـويب مجلـس شـوراي      »قانون نظارت بر رفتار قضـات « 17/7/1390ه در مورخ النهاي
نامة آن نيز در مورخ  آيينرسد.  به تأييد شوراي نگهبان مي 27/7/1390اسالمي و سپس در مورخ 

قـانون فـوق،    13گيرد. برابـر مـادة    مورد توشيح رئيس وقت دستگاه قضايي قرار مي 25/2/1392
اند كه كمترين آن توبيخ كتبي بدون درج  تعيين گرديده سيزده درجهضات هاي انتظامي ق مجازات

بـه افعـالي   نيز  17انفصال دائم از خدمات دولتي است. در مادة  و شديدترين آن در سابقة خدمتي
 1گردد را براي قاضي متخلف موجب مي هشت تا سيزدههاي انتظامي درجه  اشاره دارد كه مجازات

در تبصرة آن نيز رفتار خالف شـأن   است.  ر خالف شأن قضايي اشاره شدهرفتا كه از جمله آن به
را در دو مورد تعريف نموده كه يا انجام جرم عمدي توسط قاضي مصـداق آن اسـت و يـا اينكـه     

  فعل قاضي در عرف مسلّم قضات عملي مذموم و ناپسند تلقي شود.
 كه به تشويق قضات اشاره نموده با توجه به روح حاكم بر مواد اين قانون كه به جز يك مورد

شود به وظيفة دادسراي انتظامي در خصوص پيشـنهاد تشـويق قضـات     است و آن هم مربوط مي
اي  در ساير موارد نحوة نگارش آن بـه گونـه   2داراي خدمات علمي برجسته به رئيس قوه قضائيه،

در تعريف شأن قضـايي   شود. از اين رو، است كه رويكرد منفي نسبت به قضات از آن استنباط مي
نمايد، قضات بـه راحتـي    مخاطب القا ميبه  كه نيز تنها به موارد سلبي توجه گرديده است تا جايي

شوند و از اين نظر طرفين پرونـده و ديگـر مـرتبطين بـا آن بـه نـوعي        مرتكب جرم و تخلف مي

                                                            
. خاتمه خـدمت از طريـق   10. انفصال موقت از شش ماه تا يكسال، 9. انفصال موقت از يكماه تا شش ماه،  8.....1

. تبديل 11سال سابقه،  25رت داشتن كمتر از سال سابقه و بازخريد خدمت در صو 25بازنشستگي با داشتن حداقل 
. انفصـال دائـم از خـدمت    12به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابالغ قضايي و اعاده به يگان خدمتي، 

  . انفصال دائم از خدمات دولتي.13قضايي، 
مي يا عملـي برجسـته بـه    قانون نظارت بر رفتار قضات: پيشنهاد تشويق قضات داراي خدمات عل 11ماده  4بند . 2

  رئيس قوه قضائيه.
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نماينـد؛ حتـي   اي مبادرت به طرح شكايت عليه قضـات   گردند كه بدون داشتن دغدغه تشويق مي
ي كـه حـاكم    ا بر پاية اصول و اسناد اثباتيِ متقن نباشد؛ زيرا قضـات برابـر رويـه   دعواي آنان اگر 

است، حتي در صورت حصول برائت، نخواهند توانست عليه شـاكي اعـادة حيثيـت نماينـد و ايـن      
  زيبندة نظام عدالت كيفري نيست. 

ان شأن قضايي، ضمن بذل توجه بـه مراتـب   در مقام بي گذار كه شايسته بود، قانون در صورتي
بيني آن در قانون فوق، به وظايف حاكميت در قبال ايجاد و حفظ اين شـأن نيـز    تشويقات و پيش

نامة قانون نظارت بر رفتار قضات تنهـا بـه وظيفـة     آيين 12گونه كه در مادة  نمود، نه آن اشاره مي
ت آن و عدم ايجاد جو بدبيني نسـبت بـه   قاضي در قبال حفظ شأن دستگاه قضايي و رعايت حرم

  دستگاه قضايي تأكيد شده است.
 3گر چه در مقـررات و اسـناد باالدسـتي از جملـه در بنـد      گردد كه  بدين ترتيب، مالحظه مي

هاي كلـي نظـام    مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست 27/12/1384مصوبه مورخ 
منزلت قضات در جامعه و در نظام اداري كشور رعايت شأن و  براي حفظ شان و استقالل قضات،

مورد تأكيد قرار گرفته و بر اساس آن حاكميت موظف گرديده است، بستر الزم در راستاي تكريم 
قضات و ايجاد فضاي مناسب به منظور پاسداشت منزلت ايشان را در كل حاكميت فراهم نمايـد،  

توجهي مواجه گرديده و از اين نظـر   با بي اين مهم در مرحلة تدوين قانون نظارت بر رفتار قضات
  است.  اي از تنبيهات انتظامي قضات را به تصوير كشيده  اين قانون مجموعه

  هاي انتظامي لزوم ايجاد روية واحد در رسيدگي. 3
انديشمندان حقوق تخلف انتظامي را كه تنبيه و مجازات پيامد آن است، نقض مقررات صنفي 

رسـد   دانند و به نظر مـي  مي 1اند، بع عضويت در گروه آن قواعد را پذيرفتهيا گروهي كه افراد به ت
لذا اگر فردي عملي را غيرعمدي و مرتبط بـا   وجود عنصر رواني در تحقق آن نقشي نداشته باشد.

گردد. تخلف انتظامي در اين معنـا،   شغل خود مرتكب شود، عمل وي تخلف انتظامي محسوب مي
قررات مربوط به شغل و حرفه يـا صـنف و ايـراد خدشـه بـه شـئون و       يعني تخلف از نظامات و م

                                                            
  .176، ص 1394، تهران: بنياد حقوقي ميزان، 1، جلد حقوق جزاي عمومياردبيلي، محمد علي، . 1
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هـا و مقـررات اداري و انتظـامي آن     نامـه  كه حسب مورد، مجازات آن در آيين 1شرافت شغلي فرد
شود. ولـي   بيني شده است و توسط محاكم و هيئات انتظامي به آن تخلف رسيدگي مي شغل پيش

رسد يكي از انواع مجازات كـه   به نظر مي گيرد. رار ميهاي كيفري مورد رسيدگي ق جرم در دادگاه
هم در خصوص تخلفات انتظامي و هم مرتبط با جرايم قابل اعمال است، انفصال از خدمت است. 

بيني شده باشد، تحـت عنـوان    بدين توضيح كه چنانچه در مجموعه قوانين كيفري و جزايي پيش
ها يا مقررات و قوانين اداري و استخدامي ذكر شـده   نامه و اگر در آيين 2شود مجازات از آن ياد مي

  3گردد. باشد، به عنوان تخلف انتظامي و اداري محسوب مي
قانون نظارت بر رفتار قضات، كلية قضاتي كه بنا به حكم رئيس قوه قضائيه به  2حسب مادة 

ده ذكر شده اند. البته در تبصرة اين ما شوند، مشمول مقررات قانون فوق سمت قضايي منصوب مي
نامـة دادسـراها و    هاي ويـژة روحانيـت براسـاس آيـين     است كه تخلفات قضات دادسراها و دادگاه

و  2مـاده  » ب«شود. نكتة قابل توجه اين است كه در بند  هاي ويژة روحانيت رسيدگي مي دادگاه
ون آن در خصوص رفتارهاي خـالف شـأن بـد    175نامه ناظر بر مادة  اين آيين 134مادة» ب«بند 

اينكه حتي مصاديق اين رفتارها را بيان نمايد، تنها به ارشاد نمودن قاضيِ روحانيِ متخلف اشـاره  
كه رفتار خالف شأن توسط يك قاضي غير روحاني، مجـازات انتظـامي تـا     است. در صورتي كرده

انفصال دائم از خدمات دولتي را در پي خواهد داشت. همچنين در خصوص شخص روحـانيِ غيـر   
گـردد، مجـازات خلـع     كه به سبب ارتكاب جرم موجب هتك حيثيت و شئون روحانيت مي قاضي

                                                            
  .124، ص 1380، نشر داديار. فرهنگ اصطالحات و عناوين جزاييشاملو احمدي، محمد حسين،  1.
هـاي انتظـامي قضـات اشـاره      در آن بـه مجـازات   كـه  24/3/1394قانون آيين دادرسي كيفري اصالحي مصوب. 2

  .518و 266، 250، 229، 222، 196، 195، 194، 193، 190، 168، 106، 104، 102، 95است عبارتند از:  گرديده
، ماهنامـه كـانون،   ها و تخلفات انتظامي سر دفتران و واكنش ها نگاهي به؛ مسئوليت نيمهدايتي، فـرخ،   . 3

  .107، ص 99، شماره 1388، ماهنامه 2، دوره 51مينة علوم انساني، قوه قضاييه، سال مجله خبري و تحليلي در ز
  ارشاد در امور خالف شأن. -باشد ... ب : وظايف دادسرا و دادگاه ويژه به شرح ذيل مي2ماده  .4

اعمال خـالف   ي كليه -باشند... ب هاي ويژه روحانيت درموارد ذيل صالح به رسيدگي مي : داسراها و دادگاه13ماده 
  شأن روحانيون.

: تخلفات قضات و كارمندان دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كـه درحـين يـا بـه سـبب خـدمت مرتكـب        17ماده  .5
  اند، زيرنظر مستقيم دادستان منصوب و رئيس شعبه اول دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت.  شده
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هاي انتظامي امري قابـل تأمـل    لذا اين اختالف روية قانوني در رسيدگي 1لباس را قرار داده است.
  است.

از سوي ديگر، با عنايت به ميزان مجازاتي كه بـراي رفتـار خـالف شـأن قضـايي در قـانون       
بايد در تعريف اين رفتار احتياط بيشتري نمود. بـراين   2قضات تعيين گرديده است، نظارت بر رفتار

اي  اساس، رفتار خالف شأن رفتاري است كه خالف عقل سليم است و نكات منفي آن بـه گونـه  
واضح باشد كه عالوه بر ديدگاه تخصصي، هر شخصي عادي هم آن را ناپسند بداند و جاي هـيچ  

ذارد. حال چرا نبايد يك قاضي براي تردد به محـل كـارش از دوچرخـه    شبهه و ترديدي باقي نگ
استفاده نمايد و رفتاري مانند افراد عادي جامعه داشته باشـد. دوچرخـه مزايـاي بسـياري دارد، از     

گـردد.   جمله براي سالمتي جسم و روان مفيد است و همچنين مانع از آلودگي محيط زيست مـي 
 تواند در قالب جمالت ذيل قرار گيرد.   در اين خصوص مي رسد پاسخ مناسب لذا به نظر مي

  .رفت و آمد با دوچرخه در صورت رعايت مقررات خالف شأن نيست  
 .اينكه قضات در بين مردم جامعه باشند، رفتار شايسته و مناسبي است 

 .چنانچه شكاف و فاصله ميان مردم و مسئولين برداشته شود، پسنديده خواهد بود 

 هاي عدم پيشرفت هرجامعه نداشتن وسعت ديد و پويايي است.  يكي از علت 

   هـا   بايد جهاني انديشيد و محلي عمل كرد؛ بنابراين بايد اصول و رفتارهاي صـحيح ملـت
 سازي شوند.  بومي

 اي انديشيد و ديدگاه خود را مالك رفتار خالف شأن قرار داد. نبايد شخصي و منطقه 

 كنـيم   ف عقل سليم، نه هر رفتاري كه ما فكر مـي رفتار خالف شأن رفتاري است، برخال
 پسنديده نيست.

اَعمال و رفتارهـاي  اي در خصوص اين قبيل  هاي قضايي و سليقه بنابراين، شايسته است رويه
 هاي انتظامي مورد بازنگري قرار گيرند. در رسيدگي مردمي و پسنديده

                                                            
ژه روحانيت: دادگاه مجرميني را كه با ارتكـاب جـرم موجـب هتـك     هاي وي آيين نامه دادسراها و دادگاه 43ماده  .1

اند يا افرادي كه صـالحيت پوشـيدن لبـاس روحانيـت را ندارنـد، بـه خلـع لبـاس          حيثيت و شئون روحانيت گرديده
  نمايد.  صورت دائم يا موقت محكوم مي روحانيت به

ت تا سيزده را براي رفتار خالف شـأن قضـايي   قانون نظارت بر رفتار قضات مجازات انتظامي درجه هش 17ماده . 2
  در نظر گرفته است.
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 تشهير قضات متخلف . 4

ـ  وجود فساد در دستگاه قضايي و خصوصاً ت كشـور و     أدر ميان قضات، ت ثير مخرّبـي بـر امنيـ
گذارد. موضوعي كه در اينجا بايد بدان توجه شود، اين است كـه گرچـه    اعتماد و باور عمومي مي

شـود و   صورت علني در جامعه منتشر نمـي  ها نيز وجود دارد، اين موضوع به فساد در ساير دستگاه
حكمة خاص رسيدگي به جرايم عليـه عفـت عمـومي    نگارندة مقاله به لحاظ فعاليت قضايي در م

خود شاهد اين بود كه دربارة يكي از فرماندهان وقت پليس كه مرتكـب جـرم شـده و بخشـي از     
ها انتشار يافته و تا حدي فضاي اخالقي كشـور را تحـت تـأثير قـرار داده بـود،       خبر آن در رسانه

خود صريحاً دفاع نمـود. گرچـه فـرد     رئيس پليس وقت كشور با حضور در رسانة همگاني از مدير
خاطي از حيث قضايي محكوميت يافت و پس از تقليل درجه از نيروي پليس منفك گرديد، آنچه 

رفت مورد  در اين رويداد خاص جلوه داشت، اين بود كه باور مردم و جامعه نسبت به پليس كه مي
ع و ايجاد جو منفي عليه اقتـدار و  اي به اين موضو خدشه واقع شود، ترميم شد و از پرداخت رسانه

 .قداست پليس ممانعت گرديد

افـراد  «انـد:   مقـام رهبـري فرمـوده   گرفته توسط قضات،  در خصوص جرايم و تخلفات صورت
رسـد ايـن    به نظر مي». متخلف و خيانتكار اعم از قاضي و ديگر عوامل بايد به مردم معرفي شوند

و توسل بـه رفتارهـاي   لين دستگاه قضايي با جرائد تأكيد رهبري مجوزي براي همراه شدن مسئو
اند، نيست و  تدبيري سبب آن بوده هايي كه در واقع خود با بي به منظور جبران كاستي ژورناليستي

باعـث بـرهم زدن آرامـش اجتمـاعي نيـز       نمايـد، بلكـه   اين امر نه تنها به حل مسئله كمكي نمي
نمودن يك شيوة فرهنگـي را بـراي مسـئولين     مشي كلي نظام براي فراهم گردد. رهبري خط مي

سازي اجزاي آن پس از فراهم شدن بستر فرهنگي الزم در درجة اول به  اند كه پياده ترسيم نموده
هاي پوپوليستي، ضمن شناخت نواقص و  گردد كه فارغ از شيوه مي خود متوليان دستگاه قضايي بر

نسبت به رفع آن اقـدام نماينـد. از ايـن رو     شده، هاي آن با يك برنامة علمي از پيش طراحي علت
بينيم ايشان نه فقط به جنبة سلبي، بلكه فراتر از آن به مراتب مثبـت و حمـايتي نيـز عنايـت      مي

نمايند بايد قضات كوشا، صادق و قانع به مردم معرفي شوند تـا   اند؛ زيرا در ادامه تصريح مي داشته
  اين سبك كار ترويج شود. 
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شـود و   مـي  ) در فقه مجازاتي است كه براي برخي جرايم خاص در نظر گرفته تشهير= (اشهار
و در اصطالح يعني رسوا نمودن و معرفي مجرم در جامعـه   1در لغت به معناي آشكار نمودن است

  2وسيله هم مجرم تنبيه شود و هم باعث عبرت ديگران گردد. و ميان مردم تا بدين
هير و تعيين جرايمي كه در خصوص آنها تشهير انجام البته ميان فقها در خصوص مجازات تش

كه برخي معتقدند تشـهير فقـط در شـهادت زور (كـذب)،      گيرد، اختالف نظر وجود دارد. چنان مي
برخي نيز اين مجازات را براي شـش گـروه از جـرايم قابـل اجـرا       3گردد. قيادت و قذف انجام مي

عنـوان مجـازات اصـلي در     رم، تشـهير نيـز بـه   دانند كه عالوه بر مجازات تعييني براي آن جـ  مي
  .شود گردد كه ذيالً بدان اشاره مي خصوص مجرم اعمال مي

 4است. از آن ياد گرديده » شاهد زور«شهادت كذب كه در فقه تحت عبارت  .1
  6يعني كسي كه نسبت زنا يا لواط به كسي دهد. 5در مورد قاذف؛ .2
مردان و زنان براي زنا يـا بـين مـردان و پسـران     كنندة ميان  يعني جمع 7درخصوص قواد؛ .3

 8براي لواط.
هـاي   يعني كسي كـه بـه وسـيلة حيلـه و نيرنـگ و نوشـته       9در مورد محتال (كالهبردار)؛ .4

 10دروغين و شهادت دروغ، به مال مردم دست پيدا نمايد.
                                                            

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل هاشمي شاهرودي، سيد محمود و محققان موسسه دايره المعارف اسالمي، . 1
، قم: موسسه دايره المعارف فقه اسالمي بر مذهب اهل بيت (عليهم السالم) مركـز  1، جلد )بيت (عليهم السالم

  . 507، ص1382فارسي الغدير،هاي  پژوهش
،  بيروت: دار احياء 41، جلد جواهر الكالم في شرح شرايع االسالمنجفي (صاحب جواهر)، محمد حسن، . 2

  . 252، ص1362التراث العربي، 
،  5، جلد المذهب البارع في شرح المختصر النافع، جمال الدين احمد بن محمد اسدي، "ابن فهد"حلّي . 3

  .63، ص1407ات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، قم: دفتر انتشار
، قـم: مكتبـه آيـت اهللا    3جلـد   ،تلخيص الخالف و خالصه االخـتالف صيمري، مفلح بن حسن بن رشـيد،  . 4

  .  367، ص1408العظمي المرعشي النجفي(ره)، 
، قم: موسسـه النشـر   3، جلد و الحرامقواعد االحكام في المعرفه الحالل عالمه حلّي، حسن بن يوسف، . 5

  .547، ص1413االسالمي التابعه لجماعه المدرسين بقم المشرفه، چاپ اول، 
، 4، جلـد  شرايع االسالم في مسائل الحالل و الحراممحقق حلّي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن، . 6

  .149، ص1408قم: موسسه اسماعيليان، چاپ دوم، 
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل يد محمود و محققان موسسه دايره المعارف اسالمي، هاشمي شاهرودي، س. 7

  .508، پيشين، صبيت (عليهم السالم)
  .538عالمه حلّي، حسن بن يوسف، پيشين، ص. 8
، 3، جلـد  السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، كتاب القضايا و االحكامابن ادريس حلّي، محمد بن احمد، . 9

  .512، ص1410االسالميه، قم: موسسه النشر 
  .721، ص1400، بيروت: دار الكتاب العربي، النهايه في مجرد الفقه و الفتاويطوسي، محمد بن حسن، .  10
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آنها يعني كسي كه ديوني دارد و اموالش كفايت پرداخت  1در خصوص مفلس (ورشكسته)؛ .5
 2را نكند.

كنـد بـا راهزنـي و     محارب كسي است كه افساد در زمـين مـي   3در مورد محاربِ در تبعيد؛ .6
 4ها. اسلحه كشيدن و ناامن كردن راه

الزم به ذكر است، برخي فقها معتقدند كه مجـازات تشـهير در خصـوص زنـان قابليـت اجـرا       
در قوانين موضـوعه و   6الم منافات دارد.زيرا اين نوع مجازات با فلسفة پوشش زنان در اس 5ندارد؛

در زمان حاكميت جمهوري اسالمي ايران، تشهير ابتدا در قوانين متفرقه از جمله موارد ذيل مورد 
  گذار قرار گرفت.  توجه قانون

مجمـع   23/12/1367قـانون تعزيـرات حكـومتي امـور بهداشـتي و درمـاني مصـوب         1مادة 
ت اعالم نامِ مؤسسة پزشكي غير مجاز در جرايد تعيين تشخيص مصلحت نظام تشهير را به صور

مجمع تشخيص مصلحت نظام يكـي   23/12/1367است. قانون تعزيرات حكومتي مصوب  نموده 
 2گذاري ايران است كه برابر مـواد   ديگر از موارد استفادة از قاعدة تشهير در نظام حقوقي و قانون

الوه بر جريمة نصب پارچـه در انظـار عمـومي بـه     فروشان ع اين قانون به ترتيب براي گران 4و 
هاي گروهي در نظر  منظور شناساندن آنان به جامعه و براي محتكرين معرفي آنان از طريق رسانه

  .است گرفته شده 
تــوان بــه قــانون حمايــت حقــوق مؤلفــان و مصــنفان و هنرمنــدان مصــوب   همچنــين مــي

آن، تشـهير بـه    27ه نمود كه برابـر مـادة   كه در حال حاضر نيز مجري است، اشار 11/10/1348
ها به انتخاب و هزينـة شـاكي    صورت تقاضاي چاپ مفاد حكم قطعي از دادگاه در يكي از روزنامه

                                                            
  .341، ص1403المؤمنين (ع)، چاپ اول، ، اصفهان: مكتبه االمام اميرالكافي في الفقهحلبي، ابو الصالح، . 1
، قم: زمينه سازان ظهور امام عصـر (عـج)، چـاپ اول،    و الوفاق جامع الخالفمومن السبزواري القمي، علي، . 2

  .301، ص1379
  .246، ص1407، دارالكتب االسالميه، 7، جلد الكافي كليني، محمد بن يعقوب،. 3
 ،1417 ، قم: دفتر انتشارات اسالمي، چاپ پنجم،5، جلد الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، محمد حسين، . 4

  . 326ص
، 1422، قم: موسسه احياء آثار اإلمام الخـويي،  41، جلد مباني تكملة المنهاج د ابو القاسم موسوى،خويى، سي. 5

  .304ص 
، قـم: كتابفروشـى داورى،   9(المحشي كالنتـر)، جلـد    الروضه البهيهالدين بن علي،  ، زين»شهيد ثاني«. عاملي 6

   .165، ص 1410
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بيني آن در قوانين و مقررات جزايـي و كيفـري    است. ولي پيش  خصوصي، مورد توجه قرار گرفته
هـاي   قانون آيين دادرسي دادگاه 188مادة  1قانون اصالح تبصرة  188مادة  3مشخصاً در تبصرة 

 24/3/1385تبصـره بـه آن مصـوب     3و الحـاق   1378عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب 
گذاري قرار گرفت و بر اين اساس در خصوص محكوميت قطعي در جرايم احصايي در  مورد قانون

خصـات و جـرايم   اي از حكـم و مش  اين قانون به دستور دادگاه صادركنندة حكم قطعي، خالصـه 
هاي كثيراالنتشار يـا محلّـي    ارتكابي و ميزان مجازات محكوم عليه با هزينة او در يكي از روزنامه

 يابد. انتشار مي

تصويب اين قانون به نوبة خود يك اقدام مثبت به منظور مبارزه با جرايم اقتصادي محسـوب  
؛ از جمله اينكـه عنـوان تشـهير در    هايي مواجه بود شد. ولي در عين حال، اين قانون با كاستي مي

بـود    قانون ماهوي مطرح نگرديده و فقط در قانون شكلي (آيين دادرسي كيفري) بدان اشاره شده
رسـيد. ولـي بـا تصـويب قـانون مجـازات        كه اين در جريان نگارش قانون امري بعيد به نظر مي

قانون مجازات اسـالمي   19اين نقص مرتفع گرديد. بدين معنا كه در مادة  1392اسالمي مصوب 
هاي اصلي تحت عنوان درجـه   بندي انواع مجازات تعزيري، به عنوان يكي از مجازات و در تقسيم

اين قانون، تشهير و انتشار اسامي محكومين بـه عنـوان يكـي از     36تعريف شده و نيز در مادة  6
و نيـز   4عزيري تـا درجـه   است. بر اين اساس، عالوه بر جرايم ت هاي قانوني بيان گرديده  مجازات

االرض  كالهبرداري با مبلغ بيش از يكصد ميليون تومان، جرايم موجب حد محاربـه و افسـاد فـي   
در  شده است كه چنانچه موجب اخالل در نظـم يـا امنيـت نباشـد،      نيز در زمرة مواردي قرار داده

اشاره دارد كه انتشـار حكـم   گردد. تبصرة ماده نيز  بار منتشر مي  هاي محلّي و يك يكي از روزنامه
محكوميت قطعي جرايم مالي كه موضوع آن صد ميليون تومان يـا بيشـتر از آن باشـد، از قبيـل     
اختالس، ارتشاء، رشاء و ساير جرايمي مالي كه توسط مقامات و كاركنان دولت و با سوءاستفاده از 

ـ      موقعيت خويش انجام مي هـاي   ا يكـي از روزنامـه  دهند، الزامي است كـه بايـد در رسـانه ملّـي ي
  كثيراالنتشار، منتشر گردد. 
اين اختيـار بـه قضـات اعطـا      1392قانون مجازات اسالمي مصوب  23همچنين حسب مادة 

است كه در جرايم حدي قصاص و نيز جرايم تعزيري درجـه يـك تـا شـش، عـالوه بـر         گرديده
د كـه از جملـة ايـن    مجازات اصلي، متهم را به يـك يـا چنـد مجـازات تكميلـي محكـوم نماينـ       
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يكـي ديگـر از مـوارد     .هـا اسـت   هاي تكميلي انتشار حكم محكوميـت قطعـي در رسـانه    مجازات
گانه در فقه كه در خصوص آن به تشهير مجـرم تأكيـد و در قـوانين موضـوعه نيـز اعمـال        شش

كـه   قـانون مجـازات اسـالمي، هنگـامي     285گرديده است، مجازات محارب است كه برابر مـادة  
گردد، بايد تحت مراقبت قرار گيـرد و بـا ديگـران     به مجازات تبعيد و نفي بلد محكوم مي محارب

شـود   رسد، مقصود اين مادة قانوني زماني محقق مي مراوده و رفت و آمد نداشته باشد. به نظر مي
گذراند، به نوعي مورد تعريـف و   كه فرد محارب در محلي كه در آنجا محكوميت تبعيد خود را مي

  ايي مردم قرار گيرد.شناس
گانة تشهيرِ مجرم كـه در فقـه    گردد تنها دو مورد از اين موارد شش مالحظه ميبدين ترتيب، 

اسـت. و در عـين حـال      مورد اشاره قرار گرفته، در قـوانين جزايـي مـورد اسـتفاده واقـع گرديـده      
تصـادي و سـاير   گذار دامنة شمول آن را در تعـدادي از جـرايم تعزيـري از جملـه جـرايم اق      قانون

قانون مجازات اسالمي بدان اشاره شـده، گسـترش داده و آن را در قالـب     36كه در مادة  مواردي
يك مجازات تكميلي مورد توجه قرار داده است. شايان ذكر است كه انتشار اسامي محكومينِ بـه  

و قانون آيين قانون مجازات اسالمي ( 1392جرايم ماليِ ذكر شده، تا قبل از قوانيني تصويبي سال
قانون آيـين دادرسـي كيفـري     353مادة  2دادرسي كيفري) امكان نداشت، ولي بر اساس تبصرة 

، انتشـار جريـان رسـيدگي و بيـان مشخصـات شـاكي و مـتّهم در        24/3/1394اصالحي مصوب 
اي است كه سبب حساسيت عمومي شده و براي حفظ نظـم   هايي كه وضعيت آنها به گونه پرونده

م آن ضرورت داشته باشد، بنا به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قـوه  عمومي اعال
 پذير خواهد بود. قضائيه امكان

كه عمدة جرايم ارتكابي از سوي قضات حول دو محـور مـوارد اقتصـادي خصوصـاً      از آنجايي
ارتشـاء  در ادامه، بزه  دريافت رشوه و عليه عفت عمومي (رابطه نامشروع با اصحاب دعوي) است،

گيرد. در مباني فقهي هر جا نام از  هاي فقهي و حقوقي پيرامون آن مورد بررسي قرار مي و ديدگاه
  رشوه برده شده، به دنبال آن از عبارت حاكم و قاضي استفاده گرديده و رشوه مالي دانسـته شـده  

نمايـد و چـه   شود تا به نفعِ دهندة آن مال حكم نمايد، چه به حـق حكـم    است كه به قاضي داده 
در خصوص غير قضات، نظر برخي فقها بر اين است كه عنوان آن اكل مال به باطـل يـا    1باطل.

                                                            
، قم: مؤسسه النشـر  12، جلد مه في شرح قواعد العلّامهمفتاح الكراحسيني عاملي، محمد جوادبن محمد، . 1

  .300، ص 1424االسالمي، 
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كه در استفتايي از آيت ا... صافي گلپايگاني ايشان به اين موضـوع   دارا شدن بالجهت است. چنان
ز ايـن رو  ا 1اند كه رشوه تنها در قضاوت است و در غير قضاوت عنوان رشوه نـدارد.  تصريح داشته

از سوره مائده به كار  42را كه در آيه  »اَكّالونَ للسحت«عبارت بينيم، امام صادق (ع) مصداق  مي
كه دو نفر از آنان بـه نـزد    اسرائيل هنگامي زيرا قوم بني 2خوار دانسته است. برده شده، قاضي رشوه

     3كرد. و حكم ميآمدند، يكي از آن دو در آستينش رشوه بود و قاضي به نفع احاكم مي
گردد، حضرت امير (ع) نسبت به تخلفات كـارگزاران حكومـت همـواره     همچنين مالحظه مي

ه كـه مـأمور بـازار      گيري مي حساس بودند و سخت رمـنمودند. از جمله زماني كه از خيانت ابن ه
ايـد و سـپس   دهند كه وي را عزل نم گردند، به رفاعه، حاكم اهواز، دستور مي اهواز بود، مطلع مي

فرماينـد:   يـا خطـاب بـه مالـك اشـتر نخعـي مـي        4زنداني كند و همه را از اين كار مطلع نمايـد. 
كه يكي از كارگزاران خيانت نمود و گزارش بازرسان هم آن خيانت را مورد تأييد قرار داد،  زماني«

برخـي محققـين    5».ناو را به تازيانه كيفر كن... و او را خوار بنما و قالدة بدنامي بر گردنش بيفك
كه امام علي (ع) به اصل تفكيك قـوا معتقـد بـوده و حتـي منشـأ و آغـاز ايـن         معتقدند از آنجايي

كه مجالس قضاوت و داوري در آن زمان از  اند؛ چنان استقالل و تفكيك را در زمان ايشان دانسته
البالغـه در خصـوص    رسد، آنچه در كالم ايشان در نهـج  لذا به نظر مي 6دستگاه اجرايي جدا بود.

  كارگزاران آمده است، به جامعة قضات قابل انتساب نيست.
رسد نحوه و چگونگي اعالم اسامي قضـات مجـرم بـا     با عنايت به مطالب معنونه، به نظر مي

پسند، با اصولي چون لزوم رعايت اعتماد و باور عمومي نسبت به جايگاه  رفتارهاي نمايشي و عوام
ها (به لحاظ اينكه خانوادة قاضي محكوم نيز تحت تأثير  ايم و مجازاتقضاوت و شخصي بودن جر

شناسان معتقدند كه نتيجـة   حال، برخي جامعه گيرند) در تقابل باشد. ولي درعين اين اقدام قرار مي

                                                            
    https://article.tebyan.net/200226 :7/1/1391رك: سايت مؤسسه فرهنگي و اطالع رساني تبيان، . 1
  .126و  127، صص 1407ران: دارالكتب االسالميه، ، ته5، جلد الكافي كليني، محمدبن يعقوب،. 2
، 1417، قم: دفتر انتشارات اسالمي، چاپ پنجم، 5، جلد الميزان في تفسير القرآنطباطبائي، محمد حسين، . 3

  . 341ص 
، قـم: مؤسسـه آل البيـت (ع)، چـاپ دوم،     2، جلد دعائم االسالممغربي (ابوحنيفه)، نعمان بن محمد  تميمي، . 4

  .533 ، ص1385
  نهج البالغه، پيشين.. 5
، پـژوهش نامـه حقـوق اسـالمي،      دادرسي از ديدگاه اميرالمـؤمنين علـي (ع)  هاشمي، سيد احمد علي، . 6

  .61ص ، 2، شماره 1380دانشگاه امام صادق (ع)، 
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بردار است، در مجموع براي جامعه مناسـب خواهـد    اقدام به تشهير، گرچه براي محكومين هزينه
صورت تأثير و سـودمندي آن   يش از اندازه مورد استفاده قرار نگيرد؛ زيرا در اينبود؛ البته چنانچه ب

  1در جامعه منتفي خواهد گرديد.
صدمه به اين جايگاه شـود،   بنابراين، براي حفظ اعتبار قضات و پيشگيري از رفتاري كه سبب

مقـررات قـانون    گذار ضمن تأكيد بر حراست از جايگاه مقدس قضـاوت، در تبيـين   بايد ابتدا قانون
موضوعه به وظايف حاكميت در قبـال حفـظ شـئونات قضـات بپـردازد و اينكـه چـه اقـدامات و         

گونـه   تمهيداتي را بايد انجام دهد كه اين شئون توسط قضات با ارتكاب جرم نقض نگردد. نه اين
توجه كه در زمان نگارش مجموعه قوانين مربوط به نظارت بر رفتار قضات تنها به رويكرد سلبي 

  داشته باشد.
  

                                                            
  .73،ص1385، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، تهران: انتشارات مجد، كيفر شناسيبولك، برنارد، . 1
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   گيري نتيجه
اي در ساختار قضايي كشور وجود دارد؛ از جمله وابستگي به قوه مجريه. لـذا   مشكالت عديده

ها ضرورت تنقيح و اصالح قـوانين كشـور و نيـز بـازنگري در قـانون       براي فائق آمدن بر كاستي
اشاره گرديد، حاكميـت   كه گردد. در حوزة شأن قضات نيز چنان اساسي، بيش از پيش احساس مي

ت    در راستاي صيانت از جايگاه قضا بايد اقدام الزم بنمايد و بدين وسيله مانع ورود خدشه بـه كليـ
اساس، تأكيد گرديد كه ابتدا بايد اين شأن مورد باز تعريف قرار گيرد و مصاديق  اين  نظام گردد. بر

گـويي و   ميـان كلّـي   نمـود و در ايـن    آن كامالً مشخص شود تا منطبق با آن بتوان شأن را ايجاد
اجمال نبايد وجود داشته باشد؛ زيرا در اين صورت داديار انتظامي مربوطه در زمـان رسـيدگي بـه    

تواند با توجه به فرهنگ اجتماعي خود، رفتاري را منطبـق بـر عـرف     جرايم و تخلفات قضات، مي
ت مراتب و مصاديق شأن قضايي بـه  نداند و آن را خالف شأن قضايي تلقي نمايد. لذا شايسته اس

اي واحـد   طور دقيق و مصرّح مشخص شود تا مورد برداشت و ساليق شخصي قرار نگيرد و رويه
همچنين بيـان گرديـد كـه    هاي انتظامي اتخاذ گردد.  نسبت به رفتارهاي خالف شأن در رسيدگي
شويق و ترغيب، آثار صورت موسع و بدون لحاظ نظام ت احصاء تنبيهات انتظامي قضات؛ آن هم به

شأن و منزلت قضات بـه عنـوان پرچمـداران جبهـة      سوئي بر جاي خواهد گذاشت؛ از جمله اينكه
عدالت را در جامعه مخدوش و زمينه را براي هر گونه اظهارنظر خالف واقعـي بـر عليـه قضـات     

 نمايد.  فراهم مي

انداز كلّي و رويكـرد   چشم مشي كلّي و در ادامه، به اين مهم توجه گرديد كه رهبري نظام خط
نمايند، ولي پياده كـردن اجـزاي آن نيـاز بـه      حاكميت را نسبت به يك موضوع تعيين و تبيين مي

يــك برنامــه و كــار فرهنگــي دقيــق و علمــي دارد. لــذا ايــن اقتضــا وجــود دارد كــه متوليــان و 
ا فـراهم نماينـد. از   نويسان فرهنگي و حقوقي كشور ساختار و بستر الزم براي اجـراي آن ر  برنامه

سـازي و تأييـدي بـر     اين رو، صرف اعالم اسامي و معرفي قضات خيانتكار به جاي اينكه شـفاف 
تواند به اعتماد و باور عمومي صدمه و خدشه وارد نمايـد و تأييـدي از    عملكرد حاكميت باشد، مي

  وجود فساد در تمامي اركان نظام باشد.
فقه اسالمي دارد،  لذا در تدوين قوانين جديد بايد نصوص كه اين مجازات ريشه در  از آنجايي

رسد با تمسك به قاعـدة فقهـي تنقـيح     جهت، به نظر مي  اين  معتبر فقهي را نيز در نظر داشت. از
    مناط و نيز بر اساس فقه پويا، چنانچه بخواهيم در زمان كنوني اين مجـازات را در مـورد قضـات
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اند در مورد جرم خاصي چون فساد اقتصادي كه شباهت زيادي با تو مجرم اجرايي نماييم، تنها مي
جرم احتيال دارد، قابليت اجرا داشته باشد و تعميم آن در مورد جرايم ضد اخالقي تبعات نامناسب 
اجتماعي در پي خواهد داشت. بنابراين، در گسترش موارد اجراي تشهير بايد بسيار دقيق و حساب 

  شده عمل نمود.
 توان گفت جوامع بشري استحقاق آن چيزي را دارند كه خود ه مطرح گرديد، ميبر اساس آنچ

پيوندد، در واقع آن جامعه اسـتحقاق   كه جرمي به وقوع مي رو، زماني  اين اند. از در درونشان پرورانده
آن جرم را داشته؛ زيرا حاكميت با كوتاهي در تدبير امورِ مهمه عمالً اين فرصت را براي خاطيـان  

سـازي   فارغ از هر گونـه فرهنـگ   است. بر اين اساس، وقتي متوليان سيستم قضايي اهم نموده فر
تدابيري مناسب به منظور سـامان  صحيح در خصوص لزوم رعايت و حفظ شأن قضات در جامعه، 

دادن به اموري چون نظام تنبيه و تشويق، اصالح مقررات و ايجاد وحـدت رويـه در پـرداختن بـه     
ندارند، چـه انتظـار و    قضات شناختي و تكريم هاي روان ، مسائل معيشتي، حمايتتخلفات انتظامي

كه بـه نقـل از يكـي از مقامـات      توقعي وجود دارد كه آنان مرتكب اشتباه و سستي نگردند؛ چنان
كه جيب فردي را قبل از ورود به يك اتاق بگرديم، ديگر چه شأني بـراي او قائـل    قضايي، زماني

گويـد، چيـزي از آن    اس آن انتظار وجود داشته باشد كه وقتي اتاق را تـرك مـي  ايم كه بر اس شده
نداشته باشد. لذا بايد ابتدا شأن داد تا ثانياً آن را از وي خواست و در مقابل عدم انجام وظـايفش   بر
  .بازخواست نمود را او
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