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  چکیده
 تحقق عناصر از یکی عنوان به ،رود می شمار به بشر حقوق ۀزمر در که نهمنصفا دادرسی
تحقق کامل  .آن استترین  بنیادي قضایی استقالل که استهایی  همؤلف داراي قضایی عدالت
 ۀکنند تأمینباید  هم و است قضاییه قوه نهادي استقالل نیازمند هم قضایی استقالل
پرسش اساسی مربوط به چگونگی رویکرد نظام  .باشد قاضی شخص برايرأي  در استقالل

 رویکرد مقاله با این .اصالح آن است ۀمفهوم استقالل قضایی و شیو در زمینۀحقوقی ایران 
از  است موجود مشکالت بیان دنبال به، اي کتابخانه مطالعاتبر  مبتنی تحلیلی وـ  توصیفی
مالی و معیشتی ، ت اجتماعیبه وضعی یتوجه بی، استقالل مالی قوه قضاییهفقدان جمله 

موارد نشدنِ  بیان، استخدام قضات در بدو خدمتبودن  آزمایشی، قضات و کارآموزان قضایی
صالحیت قاضی در قوانین عادي و ارجاع امر تشخیص صالحیت قضایی به کمیسیون فاقد 

ه مقال قضایی استقالل تحقق کردنِ مسیر . همچنین به منظور همواراولویت نسبت به قاضی
برگزیدنِ ، استقالل مالی به قوه قضاییه يپیشنهادي همانند اعطاي رهاکا راهبه ارائه 

و اصالح قوانین  ،اجتماعی و مالی قضات ارتقاي وضعیتعملی در راستاي ي ردهارویک
  .پردازد میمربوط به تشخیص صالحیت قاضی 
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  مقدمه
ابتدا در اع�میه که  در بررسی حقوق مطرح در نسل اول حقوق بشر یعنی حقوق مدنی و سیاسی

قرار  ها دولت توجهمورد  1966و سپس در میثاق حقوق مدنی و سیاسی  1948جهانی حقوق بشر 
حقوق قضایی هاي  فصل یکی از سر عنوان به، طرف بی حق بر دادرسی توسط دادگاه مستقل و، گرفت
طرح این موضوع تحت حقوق بشر به علت اهمیت تساوي افراد در  اساساً .بررسی است قابل بشر

  .برابر قانون و حفظ حقوق مردمان جامعه است
مساوي هستند و حق دارند ، همه در برابر قانون« :هفتم اع�میه جهانی حقوق بشر ۀماد براساس

، و در راستاي ایجاد شرایط برابررو  ؛ ازاین»ون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوندبد
 در صورت فقدان استق�ل قضایی .شود می و دستگاه قضایی داده ها دادگاهحکم به لزوم استق�ل 

ت و در چشم امید داش) نظام قضایی جامعه( دادگستري در معناي اعم آنبودن  توان به شایسته نمی
هنگامی که عملکرد دستگاه  .شود می نابرابر بر افراد تحمیلهاي  این وضعیت است که موقعیت
 کارآمدنِ آیند که منجر به جلوگیري از روي می موانعی پدید شک بی، قضایی کشوري دچار خلل شود
عملکرد  این امور نیازمند .ي مستقل پارلمان خواهد شدگذار قانونابزار دموکراتیک کشورداري و 

  .استق�ل مجاري قضایی حاکمیت استنیازمند بدون خلل قوه قضاییه است که تحقق آن 
عمومی دادرسی  هاي یکی از تضمین عنوان بهطرف  بی حق دادرسی توسط دادگاه مستقل و

 المللی و قوانین داخلی ایران داشته است. این اصل اي در اسناد بین بازتاب گستردهمنصفانه 
 بنیادین عوامل از قضایی و دستگاه محاکم در دادرسی هنگام به مردم اساسی حقوق ۀکنند تضمین
 ،در میان منابع علمی داخلی مرتبط با مسائل استق�ل قضایی .است جامعه سطح در عدالتدهی  شکل

برخی از این منابع به بررسی تطبیقی حقوق ایران و حقوق سایر  .مطالبی چند منتشر شده است
از پیش مربوط به ولی  ،استق�ل قضایی در ایران متمرکزندتعدادي نیز بر  ؛اند تهپرداخ رهاکشو

 1392و آیین دادرسی کیفري مصوب  1390تصویب قوانین جدید نظارت بر رفتار قضات مصوب 
اینکه در  رغم بهبرخی منابع  همچنین .استخأل قوانین جدید دچار  ۀبحث در زمینشک  بیهستند و 

به قوانینی است که با تصویب دو قانون  شان همچنان استناد قانونی ،اند ر شدهسالیان اخیر منتش
مرتبط که  یهای نامه منابع موجود نیز از بررسی اسناد و آیینبیشترِ تقریباً  .منسوخ شده است شده گفته
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جامعیت  یا ازاند  و منابعی که به این موارد پرداخته اند غافل ،اند با استق�ل قضایی به تصویب رسیده
  .اند با دید انتقادي نسبت به موضوع نپرداختهاینکه کامل برخوردار نیستند یا 

، اسناد، قوانین، در این نوشتار به دنبال این هستیم که ضمن تعریف مفهوم اولیه استق�ل قضایی
کنیم ررسی و و سایر موارد مرتبط با بحث استق�ل قضایی را با دید انتقادي بها  دستورالعمل، ها نامه آیین
درصدد شناخت ابعاد استق�ل قضایی  شناسی، در ابتدا از طریق مفهوم دهیم.توضیح جامعی ارائه و 

در مبحث  پردازیم. میی الملل بینپس از آن به حق دسترسی به قاضی و دادگاه مستقل در اسناد  .هستیم
در ادامه قلمرو  .هد گرفتهمین موضوع به صورت کلی در قوانین ایران مورد مداقه قرار خوا، بعدي

استق�ل  ۀکنند گیرد و علل تهدید می استق�ل قضایی با تطبیق بر نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار
  .موضوع بحث خواهد بود ،شده قضایی در نظام حقوقی ایران در خ�ل مباحث ارائه

  شناسی مفهوم .1
یکی از ، کند میایفا دادخواهی مردم  بدیلی که در رسیدگی منصفانه به بی نقشبا استق�ل قضایی 

حتی در صورت ، با فقدان جریان استق�ل قضایی .استحق بر دادرسی منصفانه هاي  پایهترین  اساسی
نزد بیش اي  ملعبه تصور است که دادگستري قابل ،وجود تمام شرایط حق بر دادرسی منصفانه

دادرسی منصفانه وجود سیستم قضایی شرط ابتدایی رسیدن به  .ن نخواهد بوداقدرتمندان و حاکم
دادرسی  ۀجانب گیري همه انتظار شکل و مردم یابدامور قضایی نظم و نسق  تا مستقل و کارآمد است

است که برخی تمام اي  اهمیت این موضوع به اندازه .منصفانه در تمام شقوق آن را داشته باشند
 کنند می طرف معنا بی مستقل و بر دادگاهجوانب دسترسی به دادرسی منصفانه و عاد�نه را در برا

  .)335: 1395، پروین(
 »از مفهوم حاکمیت قانون استناپذیر  جدایی جزئی، استق�ل قضایی«که اند  بر این عقیده اي عده

)Trimidas, 2014: 1.( داري یکی  منظور از استق�ل این است که اعضاي دادگاه از جانب طورکلی به
 استق�ل قضایی .رساندن به شخص متهم به دور باشند متهم یا قصد زیان، تاندادس، از دو سوي دعوا

). Trechsel, 2006: 53( از دادگاه است، به معناي جدایی مقامات اداري توقیف و بازجویی همچنین
استق�ل قضایی در واقع به عدم اخت�ط قوه قضاییه در دیگر قواي حاکم و قرارگرفتن این قوه در 

آن  نتیجۀسازمانی و تشکی�تی قواي مجریه و مقننه اشاره دارد که ، از نظام ساختارينظامی خارج 
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این ). 370: 1384، هاشمی( است سایر قوا در تصمیمات این قوه نکردنِاستق�ل قوه قضاییه و نفوذ
و موجب اتقان احکامی است که بر افراد کند  میقوه قضاییه عمل  ياستق�ل در جهت تحکیم آرا

شرط ضروري ، قوه قضاییه مستقل، اندان حقوقی الملل بیندیدگاه کمیسیون  بر بنا .شود می بارجامعه 
  .)Ramcharan, 2011: 73( آزاد تحت حاکمیت قانون است ۀجامع

حقوقی که در اسناد ترین  و ضروريین تر مهمتوان گفت یکی از  می در مورد اهمیت موضوع
مورد  صراحت بهاساسی هاي  مایت از حقوق بشر و آزاديحقوق بشر براي حاي  ی و منطقهالملل بین

، ج�لی و زی�بی( طرف است بی حق محاکمه توسط دادگاه مستقل و، است شناسایی قرار گرفته
قرار آور  الزامدائمی و ، اصولی کلی ۀبرخی نویسندگان نیز استق�ل قاضی را در زمر). 24: 1393
در تکمیل ). 25: 1394، خالقی( دهند می و قانونی را تشکیل که بنیان برگزاري دادرسی صحیحاند  داده

تواند نارضایتی جامعه از دستگاه قضایی را پدید  می دلیلی کهترین  اضافه کرد عمده بایداین موضوع 
استق�ل دستگاه  چنانچه .طرفی در رسیدگی به امور است بی خروج قضات از مسیر استق�ل و، آورد

رو به سامان ، سیر تکاملی این امر، شودو برقراري نظم و عدالت حفظ  قضایی در مسیر احقاق حق
، آرمان مطلوبی است که با استقرار آن ۀدادگستري شایست«: اند گفتهکه  گونه همان .خواهد گذاشت

، هاشمی( »یابد می و عدالت و صلح گسترششوند  می متجاوزان تنبیه و حقوق دادخواهان احقاق
  .استق�ل قضایی است ،آنمؤثر بر عوامل و از جمله ) 280: 1390

قوه قضاییه ، خواه و دموکراتیک آزاديهاي  در رژیمکه ند ا ردهدر تبیین هدف استق�ل قضایی آو
طرفی در امر قضا و  بی تأمینو هدف از آن در واقع  در مقابل قوه مجریه و قوه مقننه استق�ل دارد

برخی نیز معتقدند استق�ل قضایی  .)73: 1382، طباطبایی مؤتمنی( هاست تضمین آزادي
تنها به قانون و وجدان توجه داشته رأي  این مفهوم است که دادرس به هنگام صدور ۀبردارند در

). 375: 1390، آخوندي( دیگران بپرهیزدهاي  و خواسته رهانظ، رهادستودادن  و از دخالتباشد 
؛ هر دو قسم است ۀبردارند اما در، شود مین دبرده محدو استق�ل قضایی به دو نوع نام هرچند البته

: چنین مفهومی از استق�ل قضایی ارائه داد ،توان به صورت کلی میبا� تعاریف براساس  بنابراین
حسب مورد بر طبق ، و بیان اظهارات اظهارنظرآزادي عمل واقعی و ظاهري در اتخاذ تصمیم یا 

دور از هرگونه فشار یا مداخله از سوي هر شخص  به، وجدان و واقعیات، محتویات پرونده، قانون
  ).76: 1389، ناجی زواره( حقیقی یا حقوقی
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  یالملل بیندر اسناد  حق دسترسی به قاضی و دادگاه مستقل .2
این  10در ماده  .است 1948اع�میه جهانی حقوق بشر مصوب ، سند موجود در این زمینهترین  اصلی

 .»رسیدگی شود، طرف بی به وسیله دادگاه مستقل و.. .د دعوایشهرکس حق دار«: اع�میه آمده است
در آن که اصول دادرسی منصفانه  1969ی حقوق مدنی و سیاسی الملل بینمیثاق  14در ماده  همچنین

.. .«: طرف به رسمیت شناخته شده است بی ذیل بند یک حق دسترسی به دادگاه مستقل و، آمده است
بند  .»رسیدگی شود.. .طرف بی در یک دادگاه صالح و مستقل و او...کس حق دارد به دادخواهی  هر

در رابطه با حق بر دسترسی به  1950اساسی هاي  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادي 6یک ماده 
توسط .. .حق دارد از یک جلسه استماع دادرسی.. .هر شخص«: دارد می دستگاه قضایی مستقل مقرر

  .»طرف برخوردار باشد بی دادگاه قانونی مستقل و
دسترسی به دادگاه مستقل را حقی  1981حقوق بشر و اقوام  افریقاییمنشور  7ماده  1بند 

هر فرد حق رسیدگی به دعواي خود «: دارد می آن تصریح رو بدین شرح بکرده است همگانی تصور 
ه میوان مستقل محاکحق آن که ظرف مدت معقول در دادگاه یا د... این حق مشتمل است بر، را دارد
را  ها دادگاهعضو منشور وظیفه دارند استق�ل ي رهاکشو«: همین منشور 26ماده براساس  .»شود

در راستاي ایجاد  1969یی حقوق بشر امریکاکنوانسیون  8در نهایت بند یک ماده  .»کنندتضمین 
معقول براي ارائه مناسب و  هاي هر کس حق دارد با تضمین«: است وظیفه براي اعضا مقرر داشته

مالی یا غیر آن ، کاري، جزایی وارد بر وي یا براي تعیین حقوق و تعهدات مدنی دلیل در مورد اتهام
 .»محاکمه شود، است توسط قانون ایجاد شده طرف که قب�ً بی مستقل و، به وسیله دادگاهی صالح

عاد�نه براي حمایت از حقوق اصول دادرسی «: دارد می اظهارزمینه در این  الملل بینسازمان عفو 
بسیار مهم  همچنین .دمهم و حیاتی است و هرگز نباید معلق شو، بشر در طول موقعیت اضطراري

است که در طول شرایط اضطراري قوه قضاییه مستقل باشد و از ص�حیت نامحدود براي انجام 
 .)272: 1386، ویسبرت و بایرون( »ی برخوردار باشدالملل بینوظیفه طبق قوانین ملی و 
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  حق دسترسی به قاضی و دادگاه مستقل در قوانین و نظام حقوقی ایران .3
مورد شناسایی  1285در اصل یازدهم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ابتدا حق دسترسی به قاضی 

 وراًمجب ،او حکم کند منصرف کرده ۀکه باید درباراي  توان از محکمه نمی کس را هیچ«: قرار گرفته بود
اصول دادرسی که این وجود با، در وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران .»به محکمه دیگر رجوع دهند

تعریف ، مورد پذیرش قرار گرفته است عاد�نه هم در قانون اساسی و هم در قانون آیین دادرسی کیفري
ول دادرسی با شناسایی اص گذار قانونبلکه  ؛صحیح و صریحی از آن مورد توجه قرار نگرفته است

اصل ، در همین راستا). 27: 1393، بهادري جهرمی و حسینی( است در پی تعریف این حق عاد�نه
است اي  قوه قضاییه قوه«: دارد می بیان، هقضاییقانون اساسی ضمن اشاره به عنصر استق�ل قوه  156

 همچنین .»تاس.. .بخشیدن به عدالت مستقل که پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی و مسئول تحقق
ناظر بر استق�ل مراجع قضایی بوده و ، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  3قسمت صدر ماده 

طرفی  بی مراجع قضایی باید با«: دارد می قانون اساسی مقرر 156ی و اصل الملل بینهاي  هبا الهام از معاهد
رسیدگی و تصمیم مقتضی ، ممکنمهلت ترین  و استق�ل کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه

خروج قاضی از مقوله  انگاري نیز با جرم) 1375تعزیرات ( قانون مجازات اس�می 605ماده  .»کننداتخاذ 
قضات » یا اقدام اظهارنظر« در زمینۀبر حق دسترسی به قاضی و دادگاه مستقل صحه گذارده و ، استق�ل

حبس تا سه ماه یا مجازات ، صورت گیرد» فینیکی از طر ۀاز روي غرض و برخ�ف حق دربار«که 
  .نقدي و جبران خسارت وارده را در نظر گرفته است

طرفی و استق�ل  بی عدم رعایت، نیز در موارد متعددي 1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 
رأي  صدور« 15ماده  1از جمله در بند  ؛در رسیدگی قضایی را موجب تخلف انتظامی دانسته است

به مفاد اسناد ثبتی بدون دادن  خودداري از اعتبار«که  16ماده  3و  2یا بندهاي » یرمستند یا غیرمستدلغ
تخلفات  عنوان به» خودداري از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وک�ي آنان«و » جهت قانونی

 خروج از« 17ماده  4این قانون بر استق�ل قضایی در بند  تأکیدنقطه عطف  .پیگیري است قابل انتظامی
به صورت تفصیلی متبلور  18که در تبصره ماده است شده  بیان» طرفی در انجام وظایف قضایی بی

عمدي و براي اجراي مقصودي له یا علیه یکی از اصحاب دعوي یا به ، اگر تخلف از قانون«: است
در انجام وظیفه  تأخیرصورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا شدن  لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ

انتظامی درجه هاي  به یکی از مجازات، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، شودیا ترك آن 
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 گذار قانوناست الزام قاضی به رعایت استق�ل به حدي براي گفتنی  .»شود می هشت تا سیزده محکوم
تا ) ت از یک ماه تا شش ماهانفصال موق( انتظامی سنگین درجه هشتهاي  که مجازاتاست مهم بوده 

  .را در نظر گرفته است) انفصال دائم از خدمات دولتی( سیزده
 دکتر حسن روحانیتوسط  1395منشور حقوق شهروندي که در آذرماه سال  57ماده 

کس مجرم  اصل بر برائت است و هیچ«: دارد می در این رابطه اع�م، وقت رونمایی شدجمهور  رییس
صالح و با رعایت اصول دادرسی عاد�نه از جمله ي ها دادگاهاتهام او در اینکه  رمگ شود مین شناخته

برخی  .»اثبات شود.. .طرفی مرجع قضایی و قضات بی استق�ل و، جرم و مجازاتبودن  اصل قانونی
؛ را ندارد گذار قانونقالب خاص قانون یعنی مصوبه  ،منشور حقوق شهروندي«که اند  بر این عقیده

اجراهاي  ضمانت ،آنجاکه تکالیف متعددي را براي دولت و کارکنان دولت وضع کرده است ولی از
، میرزاده کوهشاهی و جهانگیري( »استکرده  بینی پیشبراي قواعد درون خود را اداري و انتظامی 

مواد این منشور اینکه  با توجه به، این منشور در نظم حقوقی ایران جایگاهاز  نظر صرف). 50: 1399
 ،نگاشته شده است) اعم از قانون اساسی یا قوانین عادي( با ارجاع به قوانین موضوعه ایرانصو�ً ا

در قوه مجریه گیري  ایران انگاشت که شمایی کلی از جبهه ۀتوان آن را بازتابی از حقوق موضوع می
ت قانون اصلی ماده فوق با مصوبا ۀدر رابطه با ممیز .گذارد می حقوق بشر را به نمایش زمینۀ
» قضات«و استق�ل » مراجع قضایی«به تفکیک استق�ل  درستی به توان گفت این ماده می شده اشاره

 ۀعناصر متشکل عنوان به» استق�ل فردي«و » استق�ل نهادي«همان  ۀکنند که در واقع بیان است پرداخته
  .به آن اشاره خواهد شددر ادامه است که » استق�ل قضایی«

به نظر برخی اجراي کامل مفاد که  رییس قوه قضاییه 1399د امنیت قضایی مصوب سن 6در ماده 
به موضوع  ،آن گامی اساسی در جهت حرکت به سمت تحقق دادگستري شایسته در کشور است

استق�ل ، منشور حقوق شهروندي 57این مصوبه نیز همانند ماده  .استق�ل قضایی اشاره شده است
حسب بند الف این  .استق�ل فردي قضات به صورت مجزا ترسیم کرده استنهادي قوه قضاییه را از 

» شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی براي رسیدگی عاد�نه پیش استق�ل قضایی«، ماده
 تأکیدبر این موضوع  صراحت بهقانون اساسی  156ضمن استناد به اصل ، در ادامه .تعریف شده است

در بند ب  .است مصون قوا دیگر و نهادها، اشخاص نفوذ  اعمال هرگونه شده است که قوه قضاییه از
 مراحل تمام در خود هاي گیري تصمیم در قضات«استق�ل فردي قضات با این وصف که  ،مادههمین 
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 قانون 164 اصل موضوع اجباري ییجا جابه از جمله فشار اعمال هرگونه و هستند مستقل دادرسی
  .مورد توجه قرار گرفته است ،»است ممنوعها  آن بر نونیقا حقوق دیگر منع و اساسی

  قلمرو استقالل قضایی .4
نظام قضایی مستقل در  گیري شکلاست که منجر به یی ردهامجموع عملک ۀاستق�ل قضایی نتیج

گیري و صدور هر نوع  استق�ل در تصمیمبرخی  .شود می راستاي برآوردن هدف دادرسی منصفانه
امنیت قضایی و پناهگاه مهمی براي  ۀکنند و این اصل را تضمین اند دانستهت �زمۀ قضاورا حکم 

 کند می که از استبداد و برهنگی قدرت جلوگیرياند  معرفی کردهافراد هاي  حفظ حقوق و آزادي
طرفی  بی داراي جامعیتی باشد که از سوییباید استق�ل قضایی ). 177: 1390، محمدي و شاملو(

اي  قوه عنوان بهبراي دستگاه قضایی  اي پشتوانه دیگر ازسويو  ،را تضمین کند خود يقضات در آرا
که ممکن است از سوي باشد فشاري هاي  مستقل نسبت به دیگر قوا و سد محکمی در برابر اهرم

  .گرفته شود به کار غیردولتیي ها سازمان
قرار  تأثیررا تحت شخصیت تمامی قضات حاضر در دستگاه قضا باید تنها  نهاستق�ل قضایی 

 داردنهادي که بخشی از قدرت عمومی را در اختیار  عنوان بهقوه قضاییه را  ۀمجموعباید بلکه  ،دهد
اعم از  مجزا از سایر اشخاص، شود می ایجاد عدالت محسوبدر توافق عموم جامعه  ۀاجراگذارند و به

در  مؤثر افرادي که ممکن استدر مورد  .به نمایش بگذارد ،حقیقی یا حقوقی و دولتی یا خصوصی
همانند مقامات دستگاه  داران اجرایی توان گفت منصب می، اخ�ل اصل استق�ل قضایی باشند

از نظر وغیره ها  رسانه، همانند احزاب ند و قواي سیاسیمؤثربیشتر از نظر شغلی و مالی ، دادگستري
تحقق استق�ل به همان معناي لغوي  اگرچه در عمل). 73: 93، رجبی و کریمیان(تأثیرگذارند روانی 
 تأسیسپردازند که به وسیله حکومت  می به قضاوتیی ها دادگاهزیرا قضات در  ،نیست پذیر امکان
  ).25: 1389، و دیگران زاده حبیب( ندهست بگیر حکومت و خود نیز حقوقاست شده 

در برابر مسئو�ن قوه ، هدر برابر قوه مجری جانبه همهاستق�ل قضایی باید کامل و ترتیب   بدین
استق�ل «این قسم از استق�ل که ). 375: 1390، آخوندي( قضاییه و حتی در برابر افکار عمومی باشد

و  گیري جهتکه منجر به عدم است  حقوقی براي دستگاه قضایی ۀبردارند در، شود می نامیده» نهادي
مستقل و مجزا از اي  ایجاد مجموعه، در این قسمهدف  ست.نهادهاقوا و از سوي دیگر اعمال فشار 
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ن را بدون توجه به آرا و تصمیمات اسایر قواي مملکتی و حکومتی است که توانایی برخورد با متخلف
تنها منحصر به حفظ  بحثاینجا  در .داشته باشد ،سیاسی و مصالحی که مورد نظر عموم جامعه نیست

ن قوه که چه از سوي مسئو�است دخالتی  ههرگونبلکه  نیست، استق�ل از قواي مجریه و مقننه
در تصمیمات قوه قضاییه ، نفوذي که داراي منصب دولتی نیستند مجریه و چه از سوي افراد ذي

  .شود می مذموم و مخل استق�ل نهادي قوه قضاییه شمردهصورت گیرد و 
ل میان قضات گیرد و ناظر به تحقق استق� می نام» استق�ل فردي«، قسم دیگر استق�ل قضایی

باید ، دهدرأي  اش شخصی ۀقاضی مستقل باشد و بتواند با اندیشاینکه  براي است. دستگاه قضایی
این شق از استق�ل ). 376: 1390، آخوندي( ی داشته باشدآزاداندیشاستق�ل فکري و ، خودباوري

نیل به  برايت به استق�ل قضا)، که به استق�ل دستگاه قضایی اشاره داشت( برخ�ف صورت سابق
در  .است گیري تصمیمطرفی شخص قاضی در  بی در اینجا بحث از .پردازد می استق�ل قضایی
ي نهادهایکی از  عنوان بهقوه قضاییه  ۀدر مجموع نهادها ۀسعی بر جلوگیري از مداخل، استق�ل نهادي
واند شخصیت قاضی است که بتیی رهااستق�ل فردي به دنبال بیان راهکا که درحالی ؛حاکمیتی است

در اینکه  سخن نهایی .تا بدون واهمه و بیم و نگرانی به بیان دیدگاه قضایی خود بپردازد کندرا حفظ 
حال آنکه در استق�ل  ؛شود می یک شخص حقوقی نگریسته عنوان بهبه قوه قضاییه ، استق�ل نهادي

  .پردازیم می یک شخص حقیقی عنوان بهفردي به شخص قاضی 
اصول «به  بایدو عناصر استق�ل نهادي و استق�ل فردي ها  ود به بررسی تفاوتاز ور پیش

سازمان ملل متحد پیرامون منع جرم و رفتار با  ۀکه در هفتمین کنگر» بنیادین استق�ل قوه قضاییه
 ۀتصویب شد و سپس از طریق دو قطعنام 1985سپتامبر  6تا اوت  26متخلفین در شهر می�ن در 

دسامبر  13نوامبر و  29مورخ  146/40و  22/40هاي  سازمان ملل متحد به شمارهمجمع عمومی 
ین اصول ا ازبارها آینده هاي  در بخشچراکه داشته باشیم  یکوتاه ۀراشا، به تصویب رسید 1985
این اصول همچون میزان سنجش براي تعیین کیفیت استق�ل قوه قضاییه توسط  .خواهیم کرد استفاده
استق�ل قوه : برهستند که مشتمل  شوند می تلقی غیردولتیي ها سازمانی نظارتی و الملل بیني نهادها
، شرایط خدمت و دوره تصدي، گزینش و آموزش ،ها تعیین ص�حیت، آزادي بیان و اجتماع، قضاییه

، اشاره شد» اصول بنیادین«پس در هر کجا به از این  .تعلیق و تنبیه، و مصونیتاي  داري حرفه راز
  ست.شده در با� نظور اصول بیانم
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  استقالل نهادي .4- 1
حکومت یعنی قواي مجریه هاي  مفهوم استق�ل نهادي بدین معنی است که قوه قضاییه از دیگر شاخه

استق�ل قوه «: دارد می اصل یکم از اصول بنیادین استق�ل قوه قضاییه بیان .و مقننه مستقل باشد
 ۀهم ۀاین وظیف .در قانون اساسی یا قانون کشور گنجانیده شودتوسط کشور تضمین و  باید قضاییه
که برخی نیز  گونه همان .»کننداست که استق�ل قوه قضاییه را رعایت  غیردولتیدولتی یا  هاي همؤسس

است براي دستیابی به اي  بلکه وسیله، نفسه هدف نیست استق�ل نهادي فی ،اند به آن اشاره داشته
  ).193: 1397، خندانی و دیگران( »ستق�ل قاضی استهدف اصلی که همان ا

است که مستقل از سایر قوا و  يت واحدکلی عنوان بهدر مقام ترسیم قوه قضاییه ، استق�ل نهادي
 گیريِ تصمیم .کند می و در نظارت و اجراي وظایف نیز مستقل اقدام کردهگیري  ي جامعه تصمیمنهادها

محق ، يأمتفاوت از استق�لی است که قضات به هنگام صدور ر ،موضوع این قسم از استق�ل قضایی
دستگاه هاي  تصمیمات راهبردي و سیاست، در اینجاگیري  منظور از تصمیم .آن هستندبودن  به دارا
و کیفیت اجراي قوانین و مقررات  شیوهتواند در  می است که در نهایت) در مفهوم کلی آن( قضایی
ه اصلی مؤلفقوه قضاییه را دو  ق�ل اداري استخدامی و استق�ل مالیِاگرچه برخی است .باشد مؤثر

به نظر نگارندگان  ، ولی)336 :1398 ،رستمی و بابایی( اند کردهاستق�ل نهادي قوه قضاییه مطرح 
و » ص�حیت قضایی«، »گیري تصمیم«، »امور مالی«، »امور اجرایی و اداري«استق�ل نهادي در پنج بخش 

  .توضیح آن خواهد آمددر ادامه بحث است که  قابل »گذاري قانون استق�ل در«

  استقالل در امور اجرایی و اداري .4- 1- 1

به ها  اختصاص پرونده« .قوه قضاییه باید بتواند امور اجرایی و اداري عمومی خود را انجام دهد
ارجاع «: دارد می ناصل چهاردهم از اصول بنیادین در این مورد بیا .یکی از این موارد است» قضات
در  .»به قضات در داخل دادگستري مربوط به یک موضوع داخلی مدیریت قضایی استها  پرونده

 و عمومی يها دادگاه دادرسی آیین قانون 50حقوقی حسب ماده هاي  حال حاضر ارجاع پرونده
معاون شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی و یا  رییستوسط ، 1379مصوب ) مدنی امور در( انق�ب

شکایات کیفري و شروع به تحقیقات مقدماتی از سوي بازپرس نیز  و ارجاع شود می وي انجام
 همچنین .منوط به ارجاع دادستان است، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  89حسب ماده 
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قانون  92حسب ماده ، شود می که در صورت کمبود بازپرس به دادیار ارجاعهایی  ارجاع پرونده
  .شود می ر از ناحیه دادستان انجاممذکو

  استقالل در امور مالی .4- 1- 2

در مدیریت مخارج و ، یکی از صاحبان قدرت عمومی و نمایندگان جامعه عنوان بهقوه قضاییه 
 نیازمند دسترسی به بودجه عمومی و خزانه دولتی کند، می که براي انجام امور صرفهایی  هزینه
 ،صورت گیرد کوتاهی، هیقوه قضای ۀبودجه سالیان تأییدن میزان و در این بین اگر در تعیی است.

اصل هفتم از اصول  براساس .را به خطر اندازدآن تواند منجر به بروز مشک�تی شود که استق�ل  می
شرط �زم و ضروري براي تحقق اجراي درست وظایف توسط قوه قضاییه ، ارائه منابع کافی، بنیادین

سه قوه  .مالی و اجرایی همواره کامل نخواهد بودي ها زمینهاستق�ل در ، حال ن؛ باایمعرفی شده است
به یکدیگر ، همانند اختصاص منابع، حکومت به طور اصولی از یکدیگر مستقل اما در برخی جهات

اما  ،استناپذیر  تفکیک قوا اجتناببر  مبتنی تنش ذاتی در نظام حکومتیِ که درحالی .وابسته هستند
نباید از این قدرت  ،پردازد می سا�نه قوه قضاییه ۀهنگامی که مجلس کشور به تهیه بودج، لبراي مثا

  .کندبراي تضعیف عملکرد کارآمد قوه قضاییه استفاده 
بودجه «، 1368با اص�حات  1358قانون اساسی جمهوري اس�می ایران مصوب  52حسب اصل 
 گی و تصویب به مجلس شوراي اس�می تسلیمدولت تهیه و براي رسید سوياز .. .سا�نه کل کشور

تخصیصی بر ص�حیت عام مجلس شوراي اس�می براي «این اصل که به نوعی  .»شود می
دارد که حسب آن پیشنهاد بودجه در قالب طرح قانونی  می مقرره خاصی را بیان، است» يگذار قانون
قوه قضاییه  شود می اصل مشاهدهین ابا توجه به ). 140: 1391، حسینی و دیگران( نیست پذیر امکان

 .از بودجه کل کشور است نقشی ندارد جزئینه در تهیه و نه در تصویب بودجه مربوط به خود که 
 پیشنهاد«، 1378مصوب  هقضاییقوه  رییسقانون وظایف و اختیارات  1اگرچه حسب بند ج ماده 

از جمله اختیارات رییس قوه » زیرانو هیئت به آن وابسته يها سازمان و هقضایی قوه ۀسالیان بودجه
 .راه طو�نی در پیش دارد ،از ناحیه دولت و مجلس شدنتأییدشده تا  پیشنهاد ارائهولی  ،قضاییه است

که امکان نفوذ براین ع�وه، قوه قضاییه در تعیین بودجه این دستگاه مؤثراست عدم ایفاي نقش گفتنی 
 ،ریختگی امور قضایی شود هم ناکارآمدي و به ساز زمینهتواند  می، کند می و قوا را فراهم ها سایر جریان
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توان  نمی، و مسائل موجودها  زیرا در صورت عدم تناسب منابع انسانی و امکانات �زم با پرونده
  .مطلوبی از عملکرد دستگاه قضایی انتظار داشت ۀنتیج

  گیري تصمیماستقالل در  .4- 1- 3

وظیفه دارند  نهادهاگر قواي حکومت و از جمله دیگر دی، اصل نخست اصول بنیادینبراساس 
قوه مقننه و دیگر ، قوه مجریه، بدین معنی ؛استق�ل قوه قضاییه را رعایت کنند و محترم بشمارند

قوه قضاییه را محترم  هاي و تصمیمها  و مراجع آموزشی باید قضاوت، زندان، پلیس همچونمراجع 
احترام به مرجع قضایی براي حفاظت از  .موافق نباشند حتی اگر با آن؛ ه و رعایت کننددشمر

البته با توجه به اینکه  .استناپذیر  حیاتی و اجتناب، حقوق بشري رهاحاکمیت قانون و احترام به معیا
افسران ، فرماندهان«، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  29حسب ماده ، در نظام حقوقی ایران

به ترتیب » ان زندانمأمورمعاونان و ، ساؤر«و » ی جمهوري اس�می ایرانداران نیروي انتظام و درجه
امور محوله از سوي مقامات  در زمینۀو اند  ضابطان عام و خاص دادگستري معرفی شده عنوان به

قوه قضاییه  هاي تصمیم باید سایر مراجع و قواي مقننه و مجریه نیز ،هستند پیرويقضایی مکلف به 
دولتی باید از تضعیف اقتدار ي نهادهاقواي حکومت و  ۀتوان گفت هم می کلیطور هب .کنندرا رعایت 

  ).195: 1388، نوري نشاط و دیگران( قوه قضاییه جلوگیري کنندگیري  تصمیم
نامناسب و ناموجه نباید در  ۀگونه مداخل هیچ«: دارد می اصل چهارم از اصول بنیادین اشعار همچنین

 این اصل نظر منفی .قرار گیرد نظر تجدیدنباید مورد  ها دادگاهتصمیمات قضایی قضایی پدید آید و  فرایند
احکام صادره مراجع  در زمینۀنسبت به تجدیدنظر یا تخفیف مجازات یا تبدیل مجازات به اخف 

در راستاي جریان این قسم از استق�ل نهادي قوه  .»ندارد، دار توسط قوه قضاییه مطابق با قانون ص�حیت
اجراي احکام یا اوامر «از ها  دولتی و شهرداري مأمورانو  مستخدمانان و منصب صاحباستنکاف ، یهقضای

شده و مجازات  انگاري جرم 1375مصوب ) تعزیرات( قانون مجازات اس�می 576در ماده » مقامات قضایی
و  مستخدمانیز دخالت ماده متعاقب ماده مذکور ن .انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال را در بردارد

و حبس انگاشته جرم ، در اموري که در ص�حیت مقامات قضایی استرا انتظامی  مأموراندولتی و  مأموران
مناسبی  ۀزمین، رسد به لحاظ بستر قانونی می بنا به موارد یادشده به نظر .دارد بر ماه تا سه سال را در از دو
  .یه در نظام حقوقی ایران وجود داشته باشدقوه قضایگیري  تحقق استق�ل در تصمیمبراي 
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  صالحیت قضایی .4- 1- 4
 ۀ�زم، به عبارت دیگر .ص�حیت قضایی از جمله موارد مرتبط با استق�ل نهادي قوه قضاییه است

باید از واگذاري اختیارات ي گذار قانونص�حیت است و دستگاه اجرایی و بودن  انحصاري، استق�ل
براساس اصل ). 19: 1396، فر گرجی ازندریانی و رحمتی( بپرهیزدکومت قضایی به دیگر ارکان ح

که  شود می مشمول این موضوع نیز مستقل قوه قضاییهگیري  قدرت تصمیم، سوم از اصول بنیادین
 .ص�حیت داشته باشد ،برخوردارندیی قوه قضاییه باید در تمام اموري که از یک سرشت قضا«

موضوع که آیا امر مطروحی حسب  در زمینۀگیري  ر تصمیماست قدرت منع دخالت د همچنین
  .»داخل در ص�حیت اوست یا نه ،تعریف قانون

؛ تفکیک وظایف و اختیارات قوه قضاییه از سایر قواستکردن  این ص�حیت در راستاي فراهم
هاي  دعاوي و رسیدگی به پرونده وفصل حل هقوه قضایی ۀوظیفترین  با توجه به اینکه اصلی ویژه به

مقتضی تشخیص دهد و  طورص�حیت خویش را به  ۀبتواند محدودباید  این دستگاه ،قضایی است
دیگري ي ها دادگاهنباید ، شدبیان بر آنچه  بنا .سایر قوا قرار گیرد ۀاین تشخیص مصون از مداخل

دالت ایجاد مگر اینکه به مقتضاي ع، ایجاد شود) براي نمونه قوه مجریه یا مقننه( نهادهادرون سایر 
رستمی و ( وجود چنین ضرورتی را شناسایی کند گذار قانونضروري باشد و یی ها دادگاهچنین 
  ).27: 1388، دیگران

 در تعیین مسئله ص�حیت نیز یاد» ي قضاییمختار خود ۀقاعد«توان از آن به  می این موضوع که
اساسنامه دیوان  36ماده  6ند در ب براي مثال .ی تثبیت شده استالملل بیندر سطوح ملی و ، کرد
قاطع اع�م شده  دیوان حکم، دیوان ص�حیتدربارۀ  اخت�ف صورت در، ی دادگستريالملل بین

بر  .از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به این مسئله اشاره شده است 32ماده  2در بند  همچنین .است
در مورد گیري  رجع تصمیمدادگاه اروپایی حقوق بشر مدر صورت بروز اخت�ف،  ،این اساس

عمومی و انق�ب در ي ها دادگاهقانون آیین دادرسی  26حسب ماده  .ص�حیت قضایی خود است
 به که دعوایی به نسبت دادگاه هر ص�حیت عدم یا ص�حیت نیز تشخیص 1379امور مدنی مصوب 

اخت�ف میان دو  قانون نیز رفعاین  28و  27در مواد  .است دادگاه همان با ،است رجوع شده آن
استان و یا  نظر تجدیددادگاه  ۀدادگاه یا یک دادگاه با سایر مراجع غیرقضایی نیز حسب مورد بر عهد

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  317حسب ماده همچنین  .دیوان عالی کشور قرار گرفته است
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در که  »است دنیمطابق مقررات آیین دادرسی م، حل اخت�ف در ص�حیت در امور کیفري« 1392
  با� به صورت مشروح به این موضوع پرداخته شده است.

  قضاییي گذار قانوناستقالل در  .4- 1- 5

متناسب با این حوزه مورد استفاده امر باید ملزومات ، کار قضاییبودن  به تخصصی و فنی توجهبا 
کار قضایی آشنایی  مشک�ت و معض�ت، ن دستگاه قضایی با مسائلکه مسئو� آنجا از .قرار گیرد

مسائل مورد استفاده به هنگام  در زمینۀي گذار قانوندر ها  آنرسد توانایی  می به نظر ،بیشتري دارند
هنگامی که تدوین لوایح مورد نیاز در مشاغل  .بیشتر باشد، شان با توجه به تخصص حقوقی، قضاوت
را به نسبت زمانی که تري  تناسبمهاي  مداو پیش ردهابازخو، توسط قوه قضاییه صورت گیرد قضایی

  .شاهد خواهیم بود ،قوه مجریه قرار داشته باشد ۀاین امر بر عهد
مجلس شوراي اس�می با تصویب قانون الحاق یک تبصره به ، 1392در همین راستا در مهرماه 

 امکان ارسال �یحه توسط دستگاه قضایی به، قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه 3ماده 
دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به  که درصورتی«: در این ماده آمده است .مجلس را فراهم آورد

رییس قوه ، ن بگذردآو سه ماه دیگر از مهلت قانونی  کندتصویب و ارسال �یحه به مجلس اقدام 
در این  »مدت مذکور«است منظور از گفتنی  .»ارسال کندبه مجلس مستقیم تواند �یحه را  می قضاییه

ارسال  در زمینۀشش ماه براي دولت ، شده در تبصره که با جمع مهلت اضافهاست  تبصره سه ماه
اختیار ارسال مستقیم لوایح به ، است و پس از گذران این مدت شدهوقت تعیین ، �یحه به مجلس

  .براي ریاست قوه قضاییه مفروض خواهد بود، مجلس
نیز این امکان ، دولت هیئت ر تنظیم لوایح و ارسال آن بهع�وه بر امکان همکاري قوه قضاییه د

موضوعات قضایی  در زمینۀوغیره دستورالعمل ، بخشنامه، نامه آیینفراهم است تا از طریق تصویب 
 02/06/1390مورخ  43458/30/90حسب نظریه شماره  .کندبه تنظیم مقررات مدنظر خویش اقدام 

هاي  براي دستگاه نامه آیینوضع  در زمینۀقوه قضاییه  شوراي نگهبان نیز اگرچه ص�حیت رییس
اع�م شده است در صورت تصویب  صراحت ، ولی بهخارج از قوه قضاییه محدود شده است

ها  دستگاه ۀمصوب ایشان براي هم نامه آیین، در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی نامه آیین
  .شود می ا�جرا تلقی �زم
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  ياستقالل فرد .4- 2
بلکه ، یکی از قواي حکومت باید مستقل از قوه مجریه و پارلمان باشدعنوان  بهتنها  نهقوه قضاییه 

این استق�ل  .شان باید استق�ل داشته باشند اي قضات نیز به طور فردي و در اجراي وظایف حرفه
هاي  ی یا انتقادفارغ از هراس یا ت�ف قانون و براساسحق و وظیفه دارند ها  آن بدین معنی است که

این وضعیت حتی در مواردي که قاضی باید در مورد  .کنندگیري  تصمیمها  شخصی در مورد پرونده
 انه همیشه به قضات اجازه دادهتأسفم .صادق است، صادر کندرأي  حساس و مشکلهاي  پرونده

رو  به رو رهااقضات با انواع فش رهاکه با استق�ل کامل عمل کنند و در بسیاري از کشو شود مین
بار و  تهدید انتقال یا اخراج و حتی حم�ت خشونت، شخصیي رهااز جمله آزایی رهافشا؛ هستند

  ).196: 1388، نشاط و دیگران نوري(ها  آن مرگبار علیه جان
 ،در نهایت آسودگی خاطر جسمانی و روانیکه شود  تأمین اي گونه بهباید  استق�ل فردي قاضی

 ياستق�ل فردي قضات امتیاز .ناسب با وضعیت اشخاص و پرونده فراهم باشدمت گیري امکان تصمیم
بلکه بازتابی از حق انحصاري مردم براي حاکمیت قانون در ، نیستآنان مندي  انحصاري براي بهره

 عنوان بهشخص قاضی  ،در این قسم از ص�حیت .)181: 1396، راویندران( دموکراتیک است ینظام
 باید شده در بررسی انجام ، ولیگیرد می ربط وي مورد بررسی قرار دستگاه ذي یک انسان و فارغ از

 .زیرا این نگاه معطوف به قاضی بما هو قاضی است ،شخصیت حقوقی وي نیز مورد توجه باشد
عدم ارتباط بین قاضی و اشخاص بر تعریف کرد که در آن اي  توان قاعده می استق�ل فردي قاضی را
که بتوانند در برخی تصمیمات  هستندداراي اختیاراتی  قانون یا با عرف اداريدیگري که به موجب 

  ).25 :1395، نژاد آبادي و علی روستایی حسین( تصریح شده باشد، ایجاد کنندوي تزلزل 
در عمل اذعان شده خوبی  به در قوانین ونسبه  بهص�حیت نهادي قوه قضاییه  در زمینۀاگرچه 

 شود می قوتی که در ص�حیت نهادي قوه قضاییه دیده، �ل فردي قضاتاستق در زمینۀ ، ولیاست
در نظر مخل استق�ل فردي قاضی تلقی شود و در  تنهابرخی از این امور شاید  .مشاهده نیست قابل

را در پی  يتواند عواقب ناخوشایند می صرف وجود این زمینه نیز ، ولیعمل مصداقی نداشته باشد
ترفیع «، »امنیت مالی«، »تصدي ۀامنیت دور«، »انتصاب قضات«ساس به ترتیب به بر این ا .داشته باشد

  .شود می اشاره» آزادي بیان و اجتماع«و » قضات
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  انتصاب قضات .4- 2- 1
شده براي دستگاه قضایی باید داراي  اشخاص گزینش«: دارد می اصل دهم از اصول بنیادین اشعار

 ۀهرگونه شیو .�زم حقوقی باشندهاي  زش و ص�حیتاستحکام شخصیت و توانایی به انضمام آمو
گونه تبعیضی  در گزینش قضات هیچ .مصون باشد نامناسبهاي  گزینش قضایی باید در مقابل انگیزه

تبار ، دارایی، اجتماعیمنشأ ت یا ملی، عقاید سیاسی یا دیگر عقاید، مذهب، جنس، رنگ، در زمینه نژاد
این شرط که نامزد منصب قضایی باید تبعه  .عمال نخواهد شدعلیه اشخاص ا، یا منزلت اجتماعی

، در اع�میه حقوق بشر که اساساً گونه همان .»آمیزي نخواهد بود شرط تبعیض، کشور مورد نظر باشد
به  .در مورد قضاوت نیز این اصل جاري است 1،برقراري هرگونه تبعیض بر اشخاص منع شده است

انتصاب  باید ،طرفی و استق�ل قضات در میان نباشد بی در اي هشک و شبهبراي اینکه هیچ ع�وه 
 .صورت گیرد ،ن باشدابرتري علمی و اخ�قی داوطلب ۀکنند قضات براساس اصولی عینی که مشخص

 مستقل ينهاد تأسیس، زمینهارزیابی باشد و در این  قابل روند انتصاب قضات باید شفاف و همچنین
امر شدن  تواند به تخصصی یی میها زمینهود یک نهاد مستقل در چنین زیرا همواره وج شود می توصیه

، قایی طوقآهداوند و ( استخدام قضات را با� ببردبودن  احتمال تخصصی، ترتیب بدینکمک کرده و 
1389: 231.(  

پیش از و در مرحله کارآموزي ، در حال حاضر یکی از مشک�ت موجود در انتصاب قضات
شغلی و ضوابط هاي  تعیین گروه نامه آیین 8بخش بند یک ماده  پیرو .خورد می شروع به کار به چشم

کارآموزان قضایی در گروه یک و داراي ، 1393گروه و تغییر مقام قضات مصوب  يمربوط به ارتقا
کارآموزي مشک�ت تقنینی مستقیمِ چندانی بار  در زمینۀهرچند شاید  .پایه چهار قضایی هستند

تصویب آن توسط مجلس که  قوه قضاییه توسط قوه مقننه و ۀوجه به تنظیم بودجبا تولی ، نباشد
ایجاد همین امر سبب است و تر کم از مخارج این قوه اعتبارات مصوب عموماً، بیان شد تر پیش

که قشر کارآموزان نیز از این قضیه  شود می نسق امور در قوه قضاییه در نظم واي  مشک�ت عدیده
  .مستثنی نیستند

                                                      
 ها که در اع�میه حاضر به آن تصریح شده تواند از کلیه آزادي هرکس می«اع�میه جهانی حقوق بشر:  2. ن.ك: ماده 1

هرکس حق کار و حق «اع�میه جهانی حقوق بشر:  23؛ همچنین ماده »شودمند  بهره... گونه برتري هیچ ، بیاست
  ».دارد... رایط عاد�نه.با شرا کار  ۀبرگزیدن آزادان
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برخورد وي در آینده با  شیوۀشخصیت قاضی و گیري  نقشی اساسی در شکل دوران کارآموزي
در نهایت ، به این قشر افزوده شوددهی  به میزان شخصیت هرچهدر این دوران  .کند می ن ایفاامراجع

معض�ت جاري در  حال آنکه مشک�ت و ؛به جامعه اضافه خواهد شدتري  قاضی مستقل و توانمند
به شخصیت کارآموزان  یتوجه بی، در واقع .کند می را از قوه قضاییه سلب یامکان چنین، وراناین د

ن براي أنکردن محل مناسب و در خور ش بینی پیشنیاوردن امکانات رفاهی براي آنان و  فراهم، قضایی
به  آغاز از همان ابتداي دوران، ها و خشونتها  احترامی بی و مواجهه با کارآموزي ۀدورکردن  سپري

  ).382: 1389 ،آخوندي( برد می شخصیت و استق�ل فکري و روحی آنان را از بین ،کار قضایی
قانون اساسی جمهوري اس�می  158در اصل  ،قوانین موجود در رابطه با استخدام قضات در زمینۀ

اییه از وظایف رییس قوه قض» استخدام قضات عادل و شایسته«، 1368و اص�حی  1358ایران مصوب 
قانون راجع به استخدام قضات و شرایط در حال حاضر قوانین متعددي از جمله  .معرفی شده است

قانون شرایط انتخاب قضات ، 1347قانون مصوب همین قانون اص�ح ، 1343مصوب  کارآموزي
انتصاب  در زمینۀ 1371قضاییه مصوب  قوه رییس وظایف و اختیارات و قانون 1361مصوب  دادگستري

گزینش و کارآموزي داوطلبان تصدي امر ، نحوه جذب ۀنام آیین 13ماده  همچنین .ت حاکم هستندقضا
  .استکرده شرایط عمومی داوطلبان تصدي منصب قضا را بیان  1392مصوب  ،ا و استخدام قضاتقض

  امنیت دوره تصدي .4- 2- 2

قضات در صورتی امکان فعالیت مستق�نه و با ذهنی آسوده را دارند که در دوره تصدي منصب قضا نیز 
رکن ین تر مهم، �ل فردي قضاتقتچه بسا ممکن است این قسم از اس .بتوانند استق�ل خود را حفظ کند

 عنوان بهتضمینی وجود ندارد که قاضی  ،این مفهوم از استق�ل فردي قاضی نبودبا  .آن تلقی شود
قوه قضاییه شایسته نیز امکان ، این امرخأل در  بگیرد.پرونده  در زمینۀشخصیتی مستقل تصمیم خود را 
به معناي  گاه هیچاست استق�ل قاضی  گفتنی .نیست پذیر امکانمتقن  يتحقق نخواهد یافت و صدور آرا

مغانی جز فساد و راپذیري  نظارت قانونی و نبود مسئولیتفقدان عدم نظارت بر عملکرد وي نیست زیرا 
مفاهیم  استق�ل و مسئولیت قضایی .)95: 1388، دهقانی( از قدرت به همراه نخواهد داشت استفاده سوء

  .)89: 1389، رجبی و کریمیان( باید با هم باشند توانند و می مکملی هستند که
بدون ، آنبودن  اصل امنیت شغلی و مصونیت شخصی از جمله شرایطی است که قضات با دارا
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جمعی از ( صدور احکام مستند و مستدل خواهند بود خاطري قادر به رسیدگی ۀهیچ دغدغ
» مصونیت شغلی«ات در دو قالب موضوع امنیت دوره تصدي قض ؛ بنابراین)184: 1396، نویسندگان

  .طرح است قابل »مصونیت از تعقیب کیفري«و 

  مصونیت شغلی .4- 2- 2- 1

 .عدم برخورداري از مصونیت شغلی است، از عوامل مهم بر سر راه تهدید استق�ل قضایی قضات
 برکنار ۀاگر قاضی با قرارداد کار موقت یا به صورت پیمانی یا به هر طریق که منجر به ترس و واهم

برکنار  راحتی بهبتوان او را اینکه  به استخدام دستگاه قضایی درآمده باشد یا ،از شغل قضایی باشد
اصل  عنوان بهاین موضوع که از آن  .داشت هاي مستق�نه تصمیمتوان از وي انتظار  نمی، کرد
و بوده یا مورد قبول از حدود قرن شانزدهم در فرانسه و بریتان، شود می قضات نیز یاد ناپذیري تغییر

اجراي آن معمول بوده است و آن را به منظور پاسداري از حقوق حقه شاکیان و متضرران پذیرفته 
علیه قضات اي  حربه عنوان بهتواند  می وانتقال نقلارتقا و  مسئله همچنین ).517: 1395، قاضی( بودند

توان درستکاري و  ویژه بهعینی ي هارمعیا براساس بایدبه همین خاطر این امور  .به کار برده شود
  ).6: 1393، امیري و ویژه( تجربه و با رضایت قاضی صورت پذیرد

استخدام قضات در بدو امر به ، در حال حاضر در نظام استخدامی قضات جمهوري اس�می ایران
ت و نشده اس بینی پیشدوره آزمایشی در قوانین فعلی براي قضات  .پذیرد می صورت آزمایشی انجام

آموزي داوطلبان تصدي امر  گزینش و کار، نحوه جذب، نامه آیینصدور احکام آزمایشی به موجب 
توضیح اینکه این ). 1398، شناسنامه قانون(است  هقضاییمحترم قوه  رییس 26/02/92قضا مصوب 

 ینیارگزاداره کل ک« :نامه آییناین  45حسب ماده  .یابد می جریان نامه آیین 49و  45امر حسب مواد 
س اب�غ انتصاب ینو شیپ، م کارآموزانیک هفته پس از تقسیقضات مکلف است حداکثر ظرف 

این  49ماده  همچنین .»ارسال کند ،هییس قوه قضاییرتوسط امضا براي ه و یرا ته یشیقضات آزما
ل معاونت منابع انسانی مکلف است در طو«: دارد می بیاناص�ح شده است  1395قانون که در سال 

هاي  برنامه در صورت لزومعملکرد قضات آزمایشی را مورد ارزیابی قرار دهد و ، دوره آزمایشی
نسبت به استع�م ، و سه ماه قبل از اتمام دوره آزمایشی کندآموزشی ویژه دوره آزمایشی را اجرا 

دادسراي انتظامی قضات و مرکز ، وضعیت ایشان از دادگستري کل استان محل خدمت قاضی
  .»کنده اقدام قضاییت و اط�عات قوه حفاظ
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استخدام آزمایشی قضات که بر مبنایی  در زمینۀاقدام معمول قوه قضاییه گفتنی است پیرامون 
به دنبال تصویب ، قوه قضاییه در تنظیم �یحه جامع اداري و استخدامی قضات، قانونی استوار نیست

آزمایشی در بدو ورود به  ۀسال یک دوره سه در �یحه پیشنهادي« .استمرتبط با این موضوع قانون 
در صورت وجود شرایط به رسمی قطعی  ،بینی شده است و پس از طی دوره آزمایشی خدمت پیش

استخدام آزمایشی قضات چه مستند به قانون باشد و چه ). 1398شناسنامه قانون، ( »شوند میتبدیل 
، استق�ل فردي قضات ۀاز اصول پای .شود می موجب تزلزل استق�ل فردي قاضی، فاقد استناد قانونی

امنیت دوره تصدي در مدت استخدام ، ایشان است و با استخدام آزمایشی امنیت دوره تصدي
 به خدمت قضات جریان آغازبا توجه به اینکه استخدام آزمایشی در بدو  .شود می دار آزمایشی خدشه

شخصیت قاضی و ایجاد استق�ل در وي ي گیر شکل .از اهمیت دوچندانی برخوردار است، یابد می
توان به استق�ل  نمی یابد و با تزلزل در این برهه می استخدام نمود بیشتري ۀدر مراحل اولی ویژه به

  .مورد انتظار دست یافت
 یت حاکم محکمه عدلیه ممکنمأمورتبدیل «: داشت می قانون اساسی مشروطه بیان 82اصل 

بدین شرح که است؛ عدول شده اندکی در قانون اساسی  از این امر .»مگر به رضاي خود او شود مین
مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از  يمت قاضی به اقتضاتغییر محل خدمت یا س

توجهی که به هنگام تصویب این اصل در  قابل ۀنکت .مشورت با رییس دیوان عالی کشور است
ابراز مخالفت ، مشاهده است قابل 1358ی در سال مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساس

یکی از نمایندگان مجلس خبرگان  براي مثال است. انتقال قاضی به رضایتشدن  برخی اعضا با منوط
و » اعمال تبعیض نسبت به دیگر کارمندان دولتی«، »قوه قضاییهگرفتن  بست قرار در بن«، قانون اساسی

 و فرهنگی امور کل اداره( استانگاشته مل ناشی از این اصل را جزء مفاسد محت» دیکتاتوري قضات«
  .)1639: 1364 ،اس�می شوراي مجلس عمومی روابط

 بیان ،اص�ح شده است 1368اس�می ایران که در سال  يجمهورقانون اساسی  164اصل 
که  توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی نمی قاضی را«: دارد می

موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضاي او محل سمتش را تغییر داد 
قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی  رییسمگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصمیم 

 کند صورت می قضات طبق ضوابط کلی که قانون تعییني ا رهانتقال دو و نقل .کشور و دادستان کل
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موجبات ) با تغییراتی جزئی( است 1358قانون اساسی  164این اصل که مشابه اصل  .»گیرد می
  .سازد می انداختن استق�ل قضات را به ذهن متبادر خطر که امکان به کرده استتفسیراتی را فراهم 

 را ناظر به تمام اصل پنداشته و این حکم را حتی در» مصلحت جامعه يبه اقتضا« يبرخی استثنا
 14/04/1369مورخ  488دانستند که شوراي نگهبان در نظریه شماره  می صورت انفصال قاضی مجري

مگر به ( قانون اساسی 164مندرج در اصل  ياستثنا«: تفسیر اع�م داشتاین دانستن  ضمن ملغی
قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و  رییساقتضاي مصلحت جامعه با تصمیم 

و است  )یا بدون رضاي او محل سمتش را تغییر داد( ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت) ان کلدادست
کماکان این اشکال باقی است که امکان ، با وجود تحدید حدود این استثنا .»ارتباطی به جمله صدر ندارد

واقع  در .استق�ل قاضی خواهد شدگرفتن  موجب نادیده، تغییر محل سمت قاضی بدون رضایت وي
این ، اما هیچ تغییر نامطلوبی گزارش نشده است، قوه قضاییه وجود دارد رییسبا اعتمادي که به  هرچند

  ).379: 1389، آخوندي( رود می خود خطري براي قوه قضاییه به شمار، نوع قانون
رسیدگی به ص�حیت قضاتی که ص�حیت «: دارد می قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر 44ماده 

با ، ن طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیردآنا
مقاماتی که ، طبق قسمت اخیر همین ماده همچنین .است» دادگاه عالی رسیدگی به ص�حیت قضات«

 ییسر، قوه قضاییه رییس: عبارتند از، ص�حیت قاضی را دارا هستنددادن  توانایی مورد تردید قرار
دادستان انتظامی ، آن نظر تجدیدساي شعب دادگاه عالی و ؤر، دادستان کل کشور، دیوان عالی کشور

اینکه  به توجهبا  .مسلح نسبت به قضات آن سازمانهاي  سازمان قضایی نیرو رییسقضات و 
  شود: در ادامه بیان میاین موارد ، اشکا�ت متعددي به این ماده وارد است

قانون  36قاعده قبح عقاب ب� بیان و اصل ، ها جرم و مجازاتبودن  انونیاصل ق براساس. 1
 ،»حکم به مجازات و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد«که اساسی 

مصادیق عمل مجرمانه یا تخلفی که موجب مجازات اینکه  مجازات کرد مگر کس را هیچتوان  نمی
این در حالی است که نه در  .و به اط�ع عموم جامعه رسیده باشدشده باشد در قانون وضع ، است
اگر هم  .نشده است بیانمصادیق عدم ص�حیت قاضی ، اجرایی این قانون ۀنام آیینماده و نه در این 

تنها به موجب ، 104اصل  براساسشرایط سلبی و ایجابی انتصاب قضات است باید گفت ، منظور
؛ مت خود منفصل کردتوان قاضی را از س می ،وجب انفصال معرفی شده باشدجرم یا تخلفی که م
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 ،جرم یا تخلف، روشن شود که در چه قانونی زوال این شرایط سلبی و ایجابیباید این امر  ولی
  .موجب انفصال معرفی شده است

این قانون به کمیسیونی  46در ماده  ارجاع امر تشخیص عدم ص�حیت موضوع این ماده. 2
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ، چهارنفره و متشکل از معاون قضایی رییس قوه قضاییه

در  .مورد اشکال است، معاون قضایی رییس دیوان عالی کشور و دادستان انتظامی قضات، دادگستري
که ( این امربودن  در تخصصیچراکه  ؛مشخص نیستدقیقاً علت ارجاع به این کمیسیون  زمینهاین 

این ، امربودن  شک و شبهه است و در صورت اثبات تخصصی) شود می رجاع به کمیسیونموجب ا
دارند؟ در این زمینه را تخصص �زم ، کارشناس عنوان بهاشخاص این که آیا  شود می پرسش طرح

نیز همانند خود قضاتی که مورد ) جز معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستري( این افرادزیرا 
مشغول به خدمت قضایی بوده و از این جهت  ،گیرند می قرار» تشخیص ص�حیت« مینۀدر زبررسی 

  .داراي برتري و اولویت نیستند
 ـ خود مصونیت شغلی نداشته و داراي سمت اجرایی، 48برخی از مقامات مصرح در ماده . 3

  .شود می لقیقضات ت در راستاي نقض استق�ل قضاییِاي  خود عامل مشدده و این امرهستند  قضایی

  مصونیت از تعقیب کیفري .4- 2- 2- 2

مصونیت از تعقیب  بایدبلکه ، ف منصب قضا کافی نیستیمصونیت شغلی براي انجام وظاتنها  نه
 قضاتگیري  با� در تصمیم همواره بیم نفوذ مسئو�ن ردهچراکه شود، کیفري نیز به قضات اعطا 

جاي سایر اشخاص در امر بی ۀناشی از مداخل توان از خطرات می رود و با لحاظ این مصونیت می
بلکه باید در این صورت از ، آسانی صورت بگیرد برکناري مقامات قضایی نباید به .قضاوت کاست

 هاي مستقل از تصمیم نظر تجدیداستماع منصفانه شامل حق برخورداري از وکیل و دربارۀ  ها تضمین
  ).6 :1393، امیري و ویژه( انتظامی برخوردار باشند

، حقوق کافی، امنیت، استق�ل، دوره اشتغال قضات«: دارد می اصل یازدهم از اصول بنیادین اشعار
 در .»باید توسط قانون تعیین شود می حقوق بازنشستگی و سن بازنشستگی ایشان، شرایط خدمتی

تعیین  اي گونه بهدوره تصدي نیز باید بلکه  ،کافی نیست وسیله قانون دوره اشتغال به بیانتنها اینجا 
ترس از ، تصدي ۀرود که پس از دور می بیم اینچراکه  ؛فتداشود که استق�ل قضات به مخاطره نی
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در اصل دوازدهم از اصول بنیادین  که چنان .شودطرفی  بی تعقیب کیفري منجر به خروج قاضی از
یک سن  باید از نظر تصدي شغل تا  قضات خواه منصوب و خواه انتخاب شوند«: آمده است

؛ »تضمین باشند ،بازنشستگی اجباري یا اتمام دوره اشتغال براي آنجا که چنین امري وجود دارد
 �زم به نظر، تضمین مدت عرفی و عق�یی که بیم قاضی از تعقیب قضایی را از بین ببرد بنابراین

یا  مدت هکوتاانتصاب یا انتخاب قضات بدون تضمین امنیت در دوره خدمت  ترتیب ؛ بدینرسد می
 شود می اعطاي حکم دائمی به قضات سبب .در تعارض خواهد بود 12و  11آنان با اصول  بلندمدت

  ).202: 1388، نوري نشاط و دیگران( استق�ل قضات و اعتماد مردم به آنان به حداکثر ممکن برسد
ان پایه رسیدگی به اتهامات دارندگ، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  307ماده  براساس

مصونیت ، در قوانین فعلی ایران .کیفري تهران استي ها دادگاهقضایی حسب مورد در ص�حیت 
قانون نظارت بر رفتار قضات  41بنا بر ماده  .قضایی در رسیدگی به اتهامات قضات وجود دارد

محل کار و ، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، هرگونه احضار«، 1390مصوب 
» بدون رعایت مواد این فصل [فصل چهارم قانون مذکور] ممنوع ،که در تصرف آنان استاماکنی 

ارتکاب جرم عمدي  قانون هنگام در مظانِاین  39ماده براساس توضیح اینکه  .اع�م شده است
، د�یل و قرائن که درصورتیو کند موضوع را بررسی باید  ابتدا دادستان انتظامی، قاضی گرفتنِ قرار

تعلیق وي از سمت قضایی را از دادگاه عالی انتظامی  ،بر توجه اتهام به قاضی داشته باشد د�لت
؛ تعلیق یا عدم تعلیق قاضی با دادگاه عالی انتظامی قضات است در زمینۀتصمیم  .کند  قضات تقاضا

ي وي امکان تعقیب اتهامات مرتبط با جرایم عمد، تا زمان عدم تعلیق قاضی از سمت قضایی بنابراین
تعلیق دربارۀ دادستان انتظامی قضات مکلف شده است پیش از اظهارنظر نهایی  همچنین .وجود ندارد

این  .کنددفاعیات خویش را اع�م ، تواند ظرف یک هفته پس از اب�غ می کهکند به وي اع�م ، قاضی
  .دادگاه عالی انتظامی قضات نهاده شده است ۀبر عهد ،وظیفه نیز در صورت اقتضا

و مصونیت قضایی در  شود مین تعلیق قاضی انجاماصو�ً در موارد ارتکاب جرایم غیرعمد نیز 
مگر در موردي که تعقیب یا اجراي حکم مستلزم جلب یا بازداشت  ؛معناي تعقیب قاضی وجود ندارد

 تعقیب قاضی در ،دادستان انتظامی قضات ۀپس از اع�م مراجع کیفري و اجاز ؛ بنابراینقاضی باشد
در جرایم غیرعمدي که تعقیب یا اجراي حکم  همچنین .یابد می و ادامه شود می آغازجرایم غیرعمدي 

  .نسبت به تعلیق قاضی اقدام شودشده  گفتهمراحل براساس  باید جلب یا بازداشت قاضی استنیازمند 
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  امنیت مالی .4- 2- 3
گذران امور  برايبه قضات  به پرداخت حقوق و مستمري کافی ،در اصل یازدهم از اصول بنیادین

پرداخت حقوق و  .به جزئیات این موضوع پرداخته نشده است هرچند ؛زندگی اشاره شده است
 کند و می قضاوت جلب افراد �یق را به مسندچراکه برخوردار است  با�ییمزایاي مناسب از اهمیت 

ات تأثیردیگر انواع  قضات در مواجهه با پیشنهاد رشوه و نفوذ سیاسی و شود می سبب همچنین
حقوق قضات از هرگونه کاهش  رهادر برخی کشو .پایداري بیشتري از خود نشان دهند، نامناسب

هرگاه دو قوه  .افزایش آن منوط به تصمیم قواي مجریه و مقننه است، حال درعینمصون است و 
در مورد اي  دات بالقوهتهدی، قوه قضاییه را در اختیار داشته باشندهاي  مجریه و مقننه کنترل بودجه

  .)203: 1388، نوري نشاط و دیگران( شود می استق�ل قوه قضاییه ایجاد
حقوق و مزایاي پرداختی به قضات  نبودنِ کافیتوان به  می از علل اصلی و مبنایی جرم ارتشا

 به که را یمال« :شده است می تعریف گونه اینفقهی  ۀجرایم رشا و ارتشا که بنا بر سابق .اشاره کرد
امروزه با  ،)تا بی، ویکی فقه( »دهد رییتغ مال صاحب نفع به را حکم تا شود می پرداخت قاضی

 مجازات تشدید قانون 3ماده  . براساسمصادیق متعددي یافته است، گسترش به سایر مشاغل
 زا هریکاز سوي وغیره دریافت مال یا وجه  ،1369برداري مصوب  ک�ه و اخت�س و ارتشا مرتکبین

دور از ه ب شود می استق�ل مالی قاضی موجب .شده است انگاري دولتی جرم مأموران و مستخدمان
، سلمانی سببنی( عدالت بپردازدبر  مبتنیبه قضاوتی ، هرگونه دغدغه و نگرانی مالی براي امور معیشت

از ، شایسته با تمهیدات قانونی و حمایتی باید به ترتیبی باشد که قضاتیی نظام قضا). 204: 1396
یا تطمیع مستقیم یا  داز طریق تهدیمعمو�ً ن که ادخالت و نفوذ مادي و معنوي قدرتمندان و متنفذ

  ).282: 1390، هاشمی( در امان باشند، کنند می دخالت شان مورد ع�قهیی غیرمستقیم در امور قضا
اشاره الت قاضی تقوا و عد به، از موجبات اصلی جلوگیري از وقوع این جرمتوان  می هرچند

توان بروز  نمی، خدمت قضاییبراي آوردن امکانات اولیه  توجه داشت بدون فراهمکرد، ولی باید 
الزحمه  مال یا حقگرفتن   حقی در، در اس�م براي قاضی .را انتظار داشت کامل آنعدالت به معناي 

 ؛شود تأمینالمال  توسط بیتباید و معیشت قاضی است امر قضاوت از طرفین تصور نشده براي 
البته این مشکل  .شود می حفظ استق�ل قضایی در جهت برقراري عدالت تلقی ۀ�زم، این امرچراکه 

قوه است و واگذاري این امر به  امکان تنظیم �یحه بودجه قوه قضاییه توسط خودنبود نیز ناشی از 
  .شده استدست ساز مشک�تی از این  سایر قوا سبب
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  ضاتترفیع ق .4- 2- 4
 ترفیع قضات هر جا که چنین سیستمی وجود داشته باشد«: دارد میبیان اصل سیزدهم اصول بنیادین 

اي  حرفههاي  عوامل نامرتبط با شایستگی .»کمال و تجربه باشد، لیاقتویژه  بهعوامل عینی بر  مبتنی باید
تبعیضی هاي  ب شامل نگرشعوامل نامناس .گذار باشدتأثیر، مربوط به ترفیع هاي قضات نباید در تصمیم

مورد توجه قرار  یعوامل نامرتبطچنین ، ترفیع ۀاگر در زمین .شود می نژاد یا قومیت، بر جنسیت تنیبم
، به سمت حمایت از جنسیترا قضات  يآرا، خود و در جریان صدور تصمیمات قضایی به خود، گیرد

که آشکارا مانع استق�ل قضایی برد  می پیش ،قشر استهمان نژاد یا قومیت خاصی که خود نیز از میان 
عوامل مختلف سیاسی و عقیدتی مورد توجه قرار ، ضروري است هنگام ترفیع همچنین .استوي 

  .قاضی را به سمت اقشار خاصی سوق خواهد دادرأي  این موارد نیزچراکه  ،نگیرند
جزء » یه قضاییترفیع پا«، 1391قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  6بند سه ماده براساس 

 .یک رییس و دو مستشار هستند داراي، شعب این دادگاه .وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات است
ساي ؤر، همین قانون 5حسب تبصره ماده ( هستندقضات این شعب داراي پایه قضایی ثابت هرچند 

و تنها ) کرده استشعب را داراي پایه قضایی دوازده و مستشاران پایه قضایی را داراي یازده عنوان 
که اشکا�ت وارده بر این اصل در مطالب ( انتقال آنان وجود دارد و قابلیت نقل 164براساس اصل 

نهایت در با شرایطی امکان رسیدگی به تخلفات و ، همین قانون 7اما در ماده  ،)سابق توضیح داده شد
شغلی هاي  تعیین گروه ۀنام یینآ 4بند الف ماده  پیش از این براساس .عزل از این سمت فراهم است

ترفیع قاضی نیازمند درخواست ، 1393گروه و تغییر مقام قضات مصوب  يو ضوابط مربوط به ارتقا
دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه  17ماده  ولی براساس ،متقاضی ترفیع یا پیشنهاد مقام مافوق بود

امی افراد واجد شرایط ترفیع را به اس اًسأامور اداري و استخدامی قضات ر، 1398قضایی مصوب 
 ن و اعتبار قاضی تلقیأکه پیشرفتی در راستاي حفظ ش کند می دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال

افراد واجد  عنوان بهنام قاضی  که درصورتی همچنین .ترفیع نباشد برايتا ملزم به درخواست  شود می
  .اضی فراهم استحق ارسال درخواست براي ق ،شرایط اع�م نشده باشد

 گروه و تغییر مقام قضات يهاي شغلی و ضوابط مربوط به ارتقا نامه تعیین گروه آیین 3مطابق ماده 
 يارتقا )ب ؛داشتن سنوات قضایی �زم )الف: پایه قضایی عبارتند از يشرایط ارتقا، 1393مصوب 

مناسب و رعایت شئون عملکرد  )و ج ؛سطح دانش و اط�عات قضایی مناسب با پایه مورد درخواست
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میزان پیشرفت ، 1398دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی مصوب  23ماده  طبق همچنین .قضایی
نحوه دادرسی و کیفیت آرا و دیگر تصمیمات قضایی از جمله مواردي است که ، علمی و عملی قاضی

 ۀ همیندر تبصر .دهد می قراریا رد درخواست ترفیع قاضی مدنظر  تأییددادگاه عالی انتظامی قضات در 
 ۀقضایی یا پروندهاي  اقدام وي در پرونده« براساسنیز احراز پیشرفت علمی و عملی قاضی ماده 

  .پذیرد می صورت ،»کندشده که د�لت بر پیشرفت  عملکرد مربوط به امور محول

  آزادي بیان و اجتماع .4- 2- 5

 همچنین و بیان و عقاید ۀامکان ابراز آزادان، لمللا بینشده در عرصه حقوق بشر  از جمله اصول شناخته
هاي  یکی از جلوه، در حقوق کار است. یکی از عناصر جامعه دموکراتیک عنوان بهآزادي اجتماع 

توان  می این اصل را .امور کارگاه است ۀامور به وسیله مشارکت کارگران در ادارکردن  مشارکتی، نوظهور
از جمله مواردي که در  .اصناف مختلف را متصور شد تأسیسمکان ي داد و ابه تمامی مشاغل تسرّ
در این  کنندگان آزادي بیان و اجتماع به شرکت ياعطا، �زم و ضروري است، تشکیل این اصناف

اعضاي قوه ، مطابق با اع�میه جهانی حقوق بشر«: اصل هشتم از اصول بنیادین براساس است. مجامع
البته  .و مجامع هستندها  شرکت در انجمن، عقیده، داراي حق آزادي بیان قضاییه همانند سایر شهروندان

طرفی و  بی ،قضات در استفاده از این حقوق همواره چنان رفتار کنند که اعتبار منصباینکه  مشروط به
ایشان را دور هم ، شود می که توسط قضات تشکیلهایی  انجمن .»استق�ل قوه قضاییه محفوظ بماند

همدیگر را  ،ترمؤثردهد تا به منظور دفاع از استق�ل و عملکرد قضایی  مید و این امکان را آور می گرد
  .)International Comission of Jurists, 2007: 37( کنند دهی سازمان

  گیري نتیجه
ی الملل بین هاي هن و کرامت انسان در معاهدأدر خور شاي  دادرسی عاد�نه با هدف تحقق محاکمه

توان به اصل  می از میان تضمینات عمومی دادرسی عاد�نه .قرار گرفته است تأکیدرد متعددي مو
کیفري  هاي هدر محاکم بایدتنها  نهاستق�ل قضایی  .اشاره کرد کننده استق�ل دادگاه و قاضی رسیدگی

د این اصل واقع شو ۀحقوقی و کیفري نیز باید تحت سیطرهاي  بلکه رسیدگی ،قرار گیرد تأکیدمورد 
استق�ل فردي به دنبال تعیین حدود  است. تقسیم به استق�ل نهادي و فردي قابل ،که خود این امر

استق�ل دستگاه قضایی  تأمیناستق�ل نهادي در پی  که درحالی ؛استق�ل براي شخص قاضی است
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ن به اصول توا می در تعیین استق�ل مورد نظر است. مستقل از قواي مقننه و مجریهاي  قوه عنوان به
 1985ن در سال ابنیادین مصوب هفتمین کنگره سازمان ملل متحد پیرامون منع جرم و رفتار با متخلف

 ؛ یعنین قضایی و اجرایی قرار گیردان و مسئو�گذار قانونتواند راهنماي  می اشاره کرد که خود
ط خدمت و دوره شرای، گزینش و آموزش ،ها تعیین ص�حیت، آزادي بیان و اجتماع اصولی همچون

  .تعلیق و تنبیه، و مصونیتاي  داري حرفهراز، تصدي
از جمله موانع  ،خورد می انع تحقق استق�ل قضایی به چشمموبا نگاهی به وضعیت فعلی ایران 

با  بایدو برخی جهات عملی که است  قانونی که نیازمند اص�ح قوانین سابق و تقنین قوانین مورد نیاز
در این  .کردجلوگیري ، نادرستی که امکان بروز دارند هاي و تصمیم ها برداشت از سوء، تدبیر �زم

ص�حیت قوه قضاییه در تعیین  ياعطابراي قانون اساسی  164و  52توان به اص�ح اصول  می راستا
در  .کردانتقال قضات از سمت خویش در هر شرایطی اشاره  و منع نقل همچنین بودجه خویش و

، 1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  44ماده باید گفت تصدي قضات نیز  امنیت دوره زمینۀ
 ؛در قانون تعیین شود موارد ص�حیت قضات مشخصاًسو باید  ازیککه  اي گونه به ؛نیاز به اص�ح دارد

که به ص�حیت یی اعضا دیگر ؛ و ازسويبا این توصیف که قابلیت گسترش و توسعه نداشته باشد
به انتخاب قضات به  که درصورتیباید داراي مصونیت شغلی باشند و لزوماً  ،کنند می قاضی رسیدگی

نسبت به انتصاب از ناحیه مسئول دیگر موجبات استق�ل قضات را به  ،این سمت منصوب شوند
  .آورند می نحو بهتري فراهم
دام آزمایشی منع استخباید گفت ، که نیاز به اص�ح دارندنیز عملی هاي  برخی شیوه در زمینۀ

و توجه بیشتر به وضعیت معیشتی از طریق اص�ح میزان  شود می قضات که در حال حاضر اجرا
ن کارآموزان أشارتقاي  .استاشاره  قابل ،کشور ۀحقوق و مزایاي دریافتی قضات در بودجه سا�ن

قل حقوق و برقراري حدا همچنین امکانات بیشتر به ایشان و قضایی از طریق در اختیار قراردادنِ
اهمیت استق�ل دستگاه قضایی  .تواند راهگشاي پیشبرد استق�ل قضایی شود می دستمزد براي ایشان

در مسیر تحقق دادرسی عاد�نه چشمگیر است که اگر این عنصر را اي  اندازهو شخصیت قضات به 
آن شدن  ي محققمحملی برا توان گفت اساساً می، دادرسی عاد�نه حذف کنیم ۀاز میان عناصر متشکل

  .رسد می به نظرناپذیر  ضروري و اجتناب ،ن در این امرتوجه ویژه مسئو�رو  ازاین ؛باقی نخواهد ماند
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