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Abstract
One of the main factors of social and economic crises is moral and 

financial scandal. These scandals are not limited to the realm of society and 
economy, but enter the realm of governance and the state. One of the effec-
tive strategies to reduce such scandals is enactment of anti-corruption codes 
of conduct which are enacted by the members of each profession accord-
ing to the characteristic of that profession with an approach based on Pro-
fessional Self-Regulation. The question is, which sets of codes of conduct 
governs judgment as a profession that is always exposed to corrupt situa-
tion and how are their status? In this regard, the U.S due to the importance 
of the position judges in it, has taken significant steps to explain profes-
sional behavioral duties of judges that due to the poor history of documents 
governing the conduct of Iranian judges, can be considered by the relevant 
authorities. Because of behavior of judges plays an important role in the 
position of the Judiciary, public trust in judicial branch, position of justice 
and so on. Through a descriptive-analytical study, we find that items such as 
Impartiality, Confidentiality, avoidance of political activities, restriction on 
the receipt of gifts, favors and loan, etc. are important duties that exist in the 
American codes of judicial conduct.
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چکیده
یکــی از عوامل اصلــی بحران های اجتماعی و به ویژه اقتصادی، رســوایی های 
اخالقی و مالی است. این رسوایی ها به حوزه اجتماع و اقتصاد محدود نشده و به عرصه 
حکمرانی و دســتگاه حکومت راه می یابنــد. یکی از راهکارهای مؤثر در تنزل این قبیل 
رســوایی ها، وضع قواعد رفتارِی ضد فساد است که با رویکردی مبتنی بر خودتنظیمی 
حرفه ای، توســط اعضای هر حرفه با لحاظ ویژگی های آن حرفه وضع می شوند. پرسش 
این اســت که قضاوت به عنوان حرفه ای که همواره در معرض موقعیت های فســادخیز 
اســت، تابع کدام دســته از قواعد رفتاری بوده و وضعیت شــان چگونه اســت؟ در این 
ارتباط، به نظر می رســد کشــوری چون امریکا به دلیل اهمیــت جایگاه قضات در آن 
کشــور، گام های مهمی برای تبیین تکالیف رفتارِی حرفه اِی قضات برداشــته است که 
با عنایت به ســابقه کم اســناد مختلف حاکم بر رفتار قضات در کشــورمان، می تواند 
نصب العین متولیان این حوزه باشد. چراکه سلوک رفتارِی قضات نقش مهمی در جایگاه 
قوه قضائیه، اعتماد عمومی به دســتگاه قضائی، جایــگاه عدالت و ... دارد. از خالل یک 
مطالعه توصیفی- تحلیلی درمی یابیم که مــواردی چون بی طرفی، رازداری، اجتناب از 
فعالیت های سیاســی، محدودیت در دریافت هدایا، امتیازات و تســهیالت و ... از جمله 
تکالیــف مهمی اســت که در نمونه قواعد رفتاری قضات امریکا قابل مشــاهده اســت.
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                             آزاد رضائی، محمدرضا ویژه، حسن وکیلیان

درآمد
جامعه ما با معضالتی از قبیل بی اخالقی های شغلی و حرفه ای، بحران اعتماد و 
در مجموع فســاد مواجه است که بخش زیادی از آن ها، ریشه در ضعف اخالق حرفه ای 
دارنــد. در این میان، قواعد رفتاری ناظر به ترویج ارزش های اخالق حرفه ای در اصناف، 
ِحَرف، سازمان ها و ... هستند. وضع این قواعد از رهگذر حاکمیت ارزش های اخالقی در 
سطوح مشــاغل و ِحَرف، منجر به تعالی اخالقی، همبستگی حرفه ای، مبارزه با فساد و 
... خواهد شــد و از این مجرا، بســیاری از مشکالت و بحران های کشور، حل یا از شدت 

آن ها کاسته می شود.
اگر بتوان ایــن قواعد را مانند قوانین و مصوبات دولتی، متضمن هنجار حقوقی 
تلقــی نمود؛ میزان کامیابی در ایجــاد آثار فوق افزایش خواهد یافــت. اما الزمه تأمل 
حقوقی در این قواعد، آشنایی با غایت آن ها و مصادیق تکالیف رفتارِی مندرج در آن ها 
اســت. مضاف بر این، آثار مذکور به ِصرف تصویب چنیــن قواعدی نیز ممکن الحصول 
هســتند. بنابراین بررسی این قواعد، ارتقای نظام حقوقی و حکومت ارزش های اخالقی 
بر رفتارهای مرتبط با شغل را در پی داشته و موجب شناخت میزان الزام حقوقی اسناد 

حاوی قواعد رفتاری خواهد بود.
قواعد رفتاری از خالل ســازوکار خودتنظیمِی حرفه ای خلق شــده و معطوف 
به حفظ شــأن و منزلت حرفــه مربوطه بوده و از این رهگذر درصــدد تضمین پاره ای 
ارزش هــای حقوقی مانند حاکمیت قانون، جلب اعتماد عمومی و ... هســتند. لیکن در 
ایران، تکالیف رفتارِی مبتنی بر خودتنظیمِی حرفه ای چندان رواج نداشــته و به صورت 
معدود، برای اعضای حرفه هایی چون وکالت، پزشکی و حسابرسی پیش بینی شده است. 
اما در ســایر کشورها روزنامه نگاران، داروســازان، قضات و حتی مستخدمین دولتی نیز 

حرفه مند تلقی شده و قواعد رفتارِی متضمن تکالیف رفتاری تصویب کرده اند.
در این میان، بخاطر در دسترس بودن منابع، اهمیت نقش و آثار فعالیت قضات 
در جامعه و وقوع بعضی رســوایی ها در این حرفه، پژوهش حاضر را به بررســی قواعد 
رفتاری قضات محدود می کنیم. پرســش این اســت که تصویب قواعد متضمن تکالیف 
رفتــاری قضات، هدف و وضعیــت آن ها در ایران و امریکا به مثابه یکی از کشــورهای 
برجسته در این زمینه، چگونه است؟ ظاهراً در کشورمان الگوی مشخصی برای لحاظ 



قواعد رفتاری حاکم بر قضات در امریکا و ایران
6

14
01

یز 
پای

 /3
ره 

شما
م/ 

ده
یز

ل س
سا

 
مه
لنا

فص
 

ق،
قو
ی ح

عال
ت

 

قواعــد رفتارِی قضات و تکالیف رفتاری مندرج در آن ها مدنظر نیســت. یعنی اســناد 
مختلفی اعم از قانون، آیین نامه و دستورالعمل برای این امر پیش بینی شده لیکن، همه 
آن ها متضمن قواعد رفتاری نبوده و بخشی از آن را قواعد اخالقی و بخشی را هم سایر 
ضوابط تشکیل می دهند و میان این اسناد نیز رابطه مشخصی وجود ندارد. 1 مضافاً، این 
اسناد در زمره اســناد حقوقی دولتی بوده و با خودتنظیمِی حرفه ای که شالوده تعیین 
تکالیف رفتاری حرفه ای است، سازگار نمی باشند. منتها در امریکا، اسناد موجود به رفتار 
حرفه ای قضائی اختصاص داشــته و در راســتای تضمین خودتنظیمی حرفه ای، توسط 

قضات و با مشارکت کانون وکالی امریکا تهیه شده اند.
برای آگاهی از منشــأ وضع این قواعد، میزان الزام آوری تکالیف مندرج در آن ها 
و امکان ســنجی اهداف این قواعد در راستای اجتماعی بودن در کشورهای مورد مطالعه 
و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، مباحث را در دو بخش مطرح خواهیم نمود. قسمت 1، 
به تحلیل اهداف و منشــأ ایجاد قواعد رفتاری قضات اختصاص دارد. قسمت 2 نیز ناظر 

به بررسی مصادیق تکالیف رفتاری قضات خواهد بود.

1. مرجع وضع و اهداف قواعد رفتاری قضات در امریکا و ایران
امروزه بعضی از ســازوکارهای نوین حکومتی شــامل تعدد بازیگران و تغییرات 
وسیع آن ها است. شــمول بازیگران مختلف از مردم تا نهادهای حرفه ای، برای کمک به 
مشــروعیت دموکراتیک فرآیند تصمیم گیری است و موجب تعلق خاطر آن ها نسبت به 
تصمیماتی است که در اتخاذشان دخیل هستند )Korkea-aho, 2015: 168(. بنابراین،

1.  قواعداخالقی »Codes of Ethics«، غالباً توسط اتحادیه ها و شرکت ها تهیه می شوند. این قواعد بیانیه های ارزشی 
بوده و دارای اصول کلی برای راهنمایی رفتار هســتند. به تعبیر برخی، این قواعد در شــکل سیاست ها تدوین می شوند 
)اکبریان، 1388: 38( و بیش تر معطوف به جهت دهی افکار اعضای حوزه های بخشــی مانند ِحَرف، صنایع و ... هستند. 
لیکن قواعد رفتاری »Codes of Conduct«، ماهیتاً ناظر به جهت دهی تصمیمات ایشان هستند. یعنی قواعد اخالقی 
درصدد بیان برخی اصول و استانداردهای کلی هستند و از تعّینی که ویژگی قواعد رفتاری است، برخوردار نیستند. اما 
قواعد رفتاری، ماهیتاً منجزتر و دقیق تر از قواعد اخالقی بوده و حاوی فهرســتی از رفتارها هستند که در شرایط خاص 
باید مورد رعایت قرار گیرند یا از آن ها اجتناب شود )Plant, 2000: 312(. این قواعد، دربرگیرنده مقررات واقعی تر و 
 Stapenhurst and Pelizzo,(عملی تر همراه با ضمانت اجرای مشخص برای کسانی است که آن ها را نقض می کنند
7 :2004(. لذا، قواعد رفتاری تنها به بیان اصول و کلیات اخالقی بسنده نمی کنند بلکه در هر حرفه ای، دقیقاً رفتارهای 

درست و نادرست را تعیین می نمایند به نحوی که در تشخیص رفتار ابهام چندانی باقی نماند.
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                             آزاد رضائی، محمدرضا ویژه، حسن وکیلیان

وضع هنجار حقوقی منحصر به مراجع دولتی نیســت و بازیگران فوق نیز قادر به وضع 
هنجار حقوقی هســتند. در واقع این بخش از هنجار حقوقــی، ناظر به مفهوم »حقوق 

غیردولتی« است.
حرفه هــا در امر خودگردانی و تعیین معیارهایی بــرای ثبت نام، ورود و کنترل 
رفتار حرفه ای اعضا اختیارات زیادی داشــته و این امــور را بر مبنای اراده مقنن انجام 
می دهند. اساســاً همین مراجع حرفه ای صالحیت وضع قواعد رفتاری را دارند. توضیح 
این که به رغم ایجاد آن ها توسط دولت، روش های اقدام و اعمال داخلی آن ها به وسیله 
اعضای حرفه تعیین می شــود)Horsley and Thomas, 2003: 35(. چنین رویکردی 

آشکارا با استقالل و خودگردانی حرفه ای نهادهای حرفه ای سازگار است.
از آن جاکه کشور ها به ندرت، مقوله ها و سوءرفتارهای حرفه ای را صرفاً با قوانین، 
مقررات و دیگر هنجارهای دولت-ســاخت تنظیم می کنند و در راســتای جلب اعتماد 
عمومی، حفظ منزلت حرفه و مبارزه با فساد از اسناد نرم تر مانند مجموعه قواعد رفتاری 
بهره می جویند)Demmke et al, 2008: 127(، ما نیز می کوشیم از مراجع وضع قواعد 

رفتاری قضات و هدف این قواعد در کشورهای امریکا و ایران آگاه شویم.
رویکرد امریکا در این زمینه نسبت به ایران مترقی تر است. در مجموع، کشورهای 
کامن ال نسبت به قواعد رفتاری قضات پیشگام تر بوده و کشورهای خانواده حقوق مدون 
در آغــاز راه هســتند)Terhechte, 2009: 514(. مثاًل انجمن قضات آلمان جدیداً یک 
کارگروه برای رفتار قضائی ایجاد کرده اســت. هدف این کارگروه، فعاًل طرح مباحث در 

خصوص رفتار قضائی است و نه تصویب ضوابط الزامی یا قواعد رفتاری.
رفتار حرفه ای قضات بدواً بر قواعد شــناخته شــده جهان شــمول متکی است. 
مقصود، نظامی از قواعد رفتاری موجود در جامعه اســت کــه بر ارزش های فرهنگی و 
مفاهیمی چون خوبی، احترام، وجدان، عدالت، شــرافت و مســؤولیت اجتماعی مبتنی 
اســت)Ovcharenko: 2(. از جمله مهم ترین مجموعه اســتانداردهای حرفه ای رفتار 
قضائــی، »اصول بنگلور در خصوص رفتار قضائی« اســت.1 ایــن اصول، حاصل تالش 
گروهی از قضات عالی رتبه از کشورهای مختلف است که بر مبنای جایگاه حرفه ای خود

1. اســتقالل، بی طرفی، شرافت و درستی، برابری، رفتار صحیح و پشــتکار از جمله مهم ترین مصادیق اصول بنگلور در 
خصوص رفتار قضائی تلقی می شوند.
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در این امر مشارکت داشتند. وفق مقدمه این سند، غایت تهیه آن جلب اعتماد عمومی به 
قضات است )اصول بنگلور در خصوص رفتار قضائی، 1388: 183( که در ِحرف گوناگون 
از مجــرای خودتنظیمی حرفه ای و با تأکید بر صیانت از منزلت حرفه دنبال می شــود. 
چنین غایتی باید نصب العین قواعد رفتارِی قضات کشورهای مورد مطالعه نیز قرار گیرد.

این سند، شامل دو گروه قواعد رفتاری و قواعد اخالقی است. زیرا هنگام سخن 
از اصول حاکم بر رفتار حرفه ای قضات، در پاره ای موارد مانند »بی طرفی«،1 »شرافت و 
درستی«2 و »رفتار صحیح«3 از عبارات دقیق بهره جسته که می توانند راهنمای رفتاری 
قضــات قرار گیرنــد اما در دیگر موارد، عبارات از نوع کلی و اخالقی اســت. با توجه به 
ماهیــت بین المللی اصول بنگلور گروه نخســت از مندرجات آن می تواند به مثابه قواعد 
رفتاری، بر رفتار قضات کشــورهای مختلف از جمله ایران و امریکا حاکم باشد. گرچه، 
تمهید بعضی منابع معین برای ارتقای رفتار حرفه ای قضات در همه کشورها نیز ضروری 
اســت. لذا منابع وضع و تقویت اســتانداردهای رفتار قضائی عبارتند از اســتانداردهای 
حقوقــی بین المللی در مورد اخالق قضائی به ویژه اصــول بنگلور و نیز اقدامات داخلی 
 )Ovcharenko: 6( مخصوصاً اقدامات گروه های قضائی برای وضع کدهای رفتار قضائی

که در قالب مطالعه رویکرد ایران و امریکا مورد بحث قرار می گیرند.

1-1. مرجع وضع قواعد رفتاری قضات
امریکا برخالف اغلب کشورهای عضو خانواده حقوق مدون، سابقه دیرینه ای در 
خصوص تنظیم رفتار قضــات دارد )Terhechte, 2009: 514(. اکثر ایالت های امریکا 
قواعــد رفتار قضائی را مدت ها پیش تصویب کرده اند. بین ســال های 1887 تا 1906، 
ایالت هــای جورجیا، ویرجینیا و میشــیگان قواعد رفتار قضائــی خاص خود را تصویب 
نمودنــد. قواعد اخالق قضائــی آالباما4 مصوب 1976 دادگاه عالــی آالباما نیز نمونه ای 
Alabama Can-( 2001 اصالح شد  مطلوب از قواعد رفتاری قضات اســت که در سال

.)ons of Judicial Ethics

1. Impartiality
2. Integrity
3. Propriety
4. Alabama Canons of Judicial Ethics
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                             آزاد رضائی، محمدرضا ویژه، حسن وکیلیان

در این بیــن، نمونه قواعد رفتار قضائی1 مصوب 1990 کانون وکالی امریکا نیز 
تبدیــل به مرجعی برای قواعد رفتار قضائی در ایالت های مختلف شــده اســت. چراکه 
توســط 47 ایالت، منطقه کلمبیا و کنفرانس قضائی ایاالت متحده پذیرفته شده است. 
در ســال های 1997، 1999، 2003 ، 2007 و 2013 کانــون وکالی امریکا اصالحات 
اندکی را در ســند مذکور اعمال نمــود )Moliterno, 2010: 117-118(. قواعد رفتار 
قضائی ایالت ها هم وفق سند فوق اصالح می شوند و در صورت تعارض نیز اولویت با این 
سند است. البته قواعد رفتاری آالباما دربردارنده دو اصل مازاد بر اصول مندرج در نمونه 

قواعد رفتار قضائی است که بعداً بحث می شوند.
مراجع وضع دو ســند فــوق به نوعی غیردولتی هســتند. در مورد مرجع وضع 
نمونه قواعد رفتار قضائی یعنی کانون وکالی امریکا تردیدی نیســت اما در مورد قواعد 
اخالق قضائی آالباما، باید تأمل کرد. در امریکا، هنجارهای ناشی از آراء دادگاه ها بیش تر 
مصداق هنجارســازی دولتی است. زیرا به لحاظ سنتی و نیز وفق مبانی کامن ال، قضات 
از مجرای آراء صادره واجد اقتدار قضائی بوده و نماینده منافع عمومی تلقی می شوند و 
هیچ گاه انشای قواعد رفتاری به عنوان کارویژه ای رسمی برای آن ها مدنظر قرار نگرفته 
بلکــه چنین اقدامی را در چارچوب روابط و مالحظــات حرفه ای انجام می دهند. یعنی 
در این جا موقعیت رســمی قضات اهمیتی ندارد و هدف آن ها مهم اســت. مضافاً احکام 
این ســند، دارای تعّین بوده و اهداف اجتماعی مطلوبی برای آن متصور است. بنابراین، 
می توان گفت کانــون وکال و گروه های قضائی در زمره مراجــع غیردولتی وضع قواعد 

رفتاری قضات هستند.
شــاید ایراد شــود که نمونه قواعد رفتار قضائی به دلیل تصویب توســط کانون 
وکالی امریکا، در راســتای خودتنظیمی حرفه ای قضات نمی باشــد. لیکن، در ترکیب 
کمیته دائمی اخالق و مســؤولیت حرفه اِی کانــون وکال، گروهی از قضات نیز حاضر و 
نقش اساسی در تدوین پیش نویس سند ایفا کرده اند. پس از تهیه پیش نویس هم کانون 
وکال از قضــات نظرخواهی نمود و با لحاظ پیشــنهادات واصلــه، آن را تصویب کرد. به 
عالوه، قضات امریکا مانند اکثر کارگزاران عمومی، اتحادیه نداشــته و بعضی موضوعات 
حرفه ای آن ها صرفاً در کنفرانس های ساالنه منعکس می شود و همین مانعی برای

1. The Model Code of Judicial Conduct
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شناســایی چالش های حرفه ای و ارائه راهکار و تدوین قواعد رفتاری توســط خودشان 
اســت. از این رو، بخش عمده رفتار قضات از مجرای قواعــد رفتاری مصوب گروه های 

قضائی یا کانون های وکال تنظیم می شود.
در ایران رفتار قضات بیش از آن که مشمول قواعد رفتاری ناشی از خودتنظیمِی 
آن ها باشد، تابع قوانین، مقررات و بعضی اسناد دولتی است. قانون نظارت بر رفتار قضات 
که من بعد قانون نامیده می شــود، آیین نامه اجرایی این قانون، آیین نامه نحوه بازرسی، 
نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات که از این پس آیین نامه نحوه ارزشیابی رفتار 
قضات نامیده می شــود، دســتورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه 
که من بعد دســتورالعمل نامیده می شود و سند امنیت قضائی از جمله مهم ترین اسناد 
حقوقی حاکم بر رفتار قضات هستند که در امر تعیین ضوابط رفتار قضائی چندان موفق 
عمل نکرده و مقررات پراکنده ای دارند. بنابراین، مرجع وضع این قواعد دولت اســت که 
در کالبد مجلس شــورای اسالمی و قوه قضائیه تجسم می یابد. لذا این قواعد با الزامات 
خودتنظیمِی حرفه ای ســازگار نبوده و در بســیاری موارد، نافی استقالل قضات و شأن 

آن ها می باشند.

1-2. هدف قواعد رفتاری قضات
هدف قواعد رفتاری قضات امریکا، پاســخ گویی آن ها و انســجام نظام قضائی و 
نهایتاً تضمین حاکمیت قانون اســت )Terhechte, 2009: 541(. اصل نخســت نمونه 
قواعــد رفتار قضائی مانند مقدمه اصول بنگلــور، اعالم می کند که احترام به تصمیمات 
دادگاه ها متکی به اعتماد عمومی نســبت به شــرافت و درستی قضات است و درستی 
 The Model Code of Judicial( قضات هم در گــرِو رعایت تکالیف رفتاری اســت
Conduct, Canon 1(. تأکید بر حاکمیت قانون به مثابه هدف این قواعد، در راســتای 

نیل به غایت جلب اعتماد عمومی به قضات و نهاد قضائی است.
در نمونه قواعد رفتار قضائی این امر مســتتر است که قضات منفرداً و مجتمعاً، 
بایــد برای حفظ تمامیت و کمال نظام قضائی و پاســخ گویی خود، تالش کنند. گفتنی 
اســت که دیوان عالی امریکا در قضیــه Caperton v. A.T. Massey Coal Co و در 
راستای فرجام خواهی از رأی دیوان عالی ویرجینیای غربی، اعالم کرد که قواعد رفتاری
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                             آزاد رضائی، محمدرضا ویژه، حسن وکیلیان

حاکم بر قضات، شأن دستگاه قضائی را حفظ و موجب تضمین حاکمیت قانون می شود. 
بنابراین قواعد مزبور به عنوان بخشی از حقوق، سازوکاری برای تضمین بخش دیگر آن 
یعنــی قوانین و نیز حق ها و آزادی های فردی هســتند. از آن جا که دیوان عالی امریکا، 
مرجع صیانت از قانون اساســی و از جمله منشور حق ها1 است، پس عماًل سازگاری- نه 
لزوماً مطابقت- نمونه قواعد رفتار قضائی را با این حق ها پذیرفته است. به عالوه، دیوان 
عالی اعالم کرده که چون قواعد رفتار قضائی در مقایسه با اصل رعایت الزامات حقوقی2  
حمایــت بیش تری از حق های فردی به عمل می آورند، اکثر دعاوی مربوط به جانبداری 
قضات بدون توسل به قانون اساسی و صرفاً وفق قواعد رفتاری مزبور، قابل حل هستند.3  
لــذا، رأی دیوان عالی ویرجینیا را نقض و پرونده را جهت رســیدگی مجدد طبق قواعد 

رفتار قضائی، مسترد نمود.
در ایران صرفاً در ســایه اشــاره به تکالیف انتظامی قضات در قوانین و مقررات 
مارالذکر، به بعضی تکالیف رفتاری آن  ها اشاره شده4 که در بخش بعدی مورد مطالعه قرار 
می گیرند. طبق بند 6 و تبصره ماده 17 قانون، ماده 17 آیین  نامه نحوه ارزشــیابی رفتار 
قضــات و مواد 2 و 12 آیین نامه اجرایی قانون و نیز مقدمه دســتورالعمل، رعایت قواعد 
رفتاری از سوی قضات مبتنی بر حفظ شأن و منزلت آن ها است. مضافاً ماده 10 آیین  نامه 
نحوه ارزشــیابی رفتار قضات و ماده 1 سند امنیت قضائی، ظاهراً حفظ اعتماد عمومی به 
دستگاه قضائی را به عنوان هدف دیگری برای وضع قواعد رفتاری قضات درنظر گرفته اند. 
گرچه می توان گفت جلب اعتماد عمومی به قضات با تکیه بر حفظ منزلت ایشان، بیش تر

1. Bill of Rights
2. Due Process of Law
3. See: Caperton v. A. T. Massey Coal Co. retrieve from: www.oyez.org/cas-
es/2008/08-22

4.  تکالیف حرفه ای ناشی از وضعیت حقوقی ای است که به موجب صالحیت قانونی برای قضات، همچون سایر مقاماتی 
عمومی درنظر گرفته می شود. اما تکالیف انتظامی مربوط به انتظامات داخلی قوه قضائیه و ناظر به انضباط قضائی است و 
رعایت آن ها نیز مستلزم نظارت انتظامی است. درحالی که این عملکرد حرفه ای قضات در جهت حفظ اعتماد عمومی و 
تضمین شأن قضائی است که مشمول نظارت حرفه ای قرار می گیرد. مشخصاً مواردی چون حضور در جلسات رسیدگی، 
عدم تأخیر بیش از مدتی معین در صدور رأی، اهمال نداشــتن در وظایف، رعایت مقررات مربوط به صالحیت، پذیرش 
مســتندات و ...  مصداق تکالیف انتظامی و مقوله هایی چون عدم اشتغال به شغلی دیگر، رعایت بی طرفی، عدم پذیرش 

هدیه یا امتیاز غیرمتعارف، خوشرویی با مراجعین و همکاران و ... نیز از مصادیق تکالیف رفتاری حرفه ای هستند.
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قابلیت تبدیل به غایت را داشــته و با اصول بنگلور نیز سازگارتر است. هرچند با بررسی 
دقیق تکالیف قضات، حتی در تضمین منزلت آن ها هم باید تردید کرد.

2. مصادیق تکالیف رفتاری قضات در امریکا و ایران
تکالیف رفتاری یا حرفه ای، تکالیفی هستند که نه در راستای صالحیت اشخاص 
و حرفه ها بلکه برای تضمین جایگاه ایشــان پیش بینی می شــوند. یعنی انجام تکالیف 
حرفه ای توسط آن ها، موجب نگرش مثبت به ایشان و النهایه سبب جلب اعتماد عمومی 
به آن ها خواهد شد )ویژه و رضائی، 1392 ب: 184(. الزمه این مهم، جلوگیری از فساد، 
تضمین پاسخ گویی، تعالی اخالقی و ... است که از رهگذر پیش بینی تکالیف رفتاری در 
قالب قواعد رفتاری به منصه ظهور می رســند. با بررسی این قواعد درمی یابیم که الزمه 
رعایت تکالیف رفتاری، دربرداشتن میزانی از الزام حقوقی است. البته ضروری است که 
تکالیــف رفتاری متضمن ارزش های اخالقی هم باشــند. منتها چنین ارزش هایی نه در 
Gil-(  کالبد یــک قاعده بلکه باید به عنوان اهداف قواعد رفتاری مطمح نظر قرار گیرند

.)man, 2005: 34
قضــات از جمله گروه هایی هســتند که بــا جان، مال و حق هــا و آزادی های 
شهروندان سروکار دارند. عملکرد حرفه ای آن ها می تواند آثار مطلوب یا سوئی بر اعتماد 
عمومی به کلیت کشــور، تمامیت دستگاه قضائی، شأن و جایگاه حرفه قضاوت و قضات 
داشــته باشــد. لذا، تمهید تکالیف رفتاری ضمن تحقق اهداف فوق، می تواند راه نیل به 

عدالت قضائی را تسهیل کند.
در امریکا، دســتگاه قضائــی در زمینه عدالت و حاکمیــت قانون نقش مرکزی  
دارد. لذا عملکرد اخالقی این دستگاه، تأثیر به سزایی در تقویت تصور عمومی نسبت به 
عدالــت و حاکمیت قانون و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضائی دارد. به همین دلیل، 
پیش بینی قواعد رفتار حرفه ای قضائی در این کشــور، از اهمیت زیادی برخوردار است. 
با توجه به ســاختار سیاسی امریکا، اسناد متفاوتی برای تنظیم رفتار قضائی در سطوح 
مختلف فدرال و ایالتی ایجاد شــده، لیکن دو ســند نمونه قواعد رفتار قضائی و اصول 
اخــالق قضائی آالباما از دقت و تعّین بیش تری در این زمینه برخوردارند و بیش تر مورد 
تبعیت قرار می گیرند. هرچند که اصول اخالق قضائی آالباما اقتباس کامل نمونه قواعد
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رفتار قضائی است. به تصریح نمونه قواعد رفتار قضائی، اصول کلی1 و بخش های مختلف 
این سند منهای تفاسیر و مثال ها، الزامی و آمرانه می باشند و با هدف حکومت بر رفتار 
 The Model Code of Judicial Conduct,( قضات و الــزام آن ها تصویب شــده اند
Preamble(. گفتنی اســت، قواعد رفتاری قضات در امریکا با بسیاری از قواعد رفتاری 
 Demmke et al, 2008( قضات کشــورهای اروپایی تفاوت داشــته و دقیق تر اســت
128:(. لیکن در ایران، اســناد مستقل و مجزاِی حاوِی قواعد رفتار قضائی وجود ندارد 
و قانــون نظارت بر رفتار قضات، آیین نامه اجرایی این قانون، آیین نامه نحوه ارزشــیابی 
رفتار قضات، دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه و سند امنیت 
قضائی که در قالب حقوق ســخت قرار می گیرنــد، واجد بعضی مقررات پراکنده در این 
زمینه هســتند. در سطور آتی سعی در بررســی مصادیق تکالیف رفتاری قضات این دو 

کشور خواهیم داشت.

2-1. رعایت بی طرفی
بی طرفی یکی از بارزترین تکالیف حرفه ای قضات اســت. هرگاه از تکلیف قاضی 
به »بی طرفی« یاد می شود، معموالً بی طرفی او در حل اختالفات و در ارتباط با طرفین 
دعوا یا به تعبیری بی طرفی قضائی2 متبادر به ذهن می شــود. امری که در اصول بنگلور 
نیز مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، در امریکا بی طرفی قضات وجه دیگری هم 

دارد و آن بی طرفی در امور اداری3 است.
وفق اصل ســوم نمونه قواعد رفتار قضائی، قضات نباید به دلیل ترس از انتقادات، 
تبلیغات سوء یا هیاهوی عمومی، میان طرفین دعوا تبعیض بگذارند. بخش های دیگر اصل 
ســوم تصریح می کند که »قضات باید بدون تعصب و غرض ورزی، تکالیف قضائی را انجام 
داده و نبایــد با گفتار یا کردار خود، تعصب نژادی، مذهبی، جنســیتی، اجتماعی و ... را 
نشان دهند و باید این مورد را از کارکنان، مأموران دادگاه و دیگر افرادی که تحت نظارت 
.))The Model Code of Judicial Conduct, Canon 3B )5( »وی هستند، بخواهند

1. Canon
2. Adjudicative Impartiality
3. Administrative Impartiality
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در راســتای تضمین بی طرفی قاضی و متأثر از اصل برائت، بند 9 بخش )ب( اصل سوم 
پاره ای اعمال ناقض رســیدگی منصفانه را در دعاوی مطــروح1 و دعاوی قریب الوقوع2  
ممنــوع کرده اســت. طبق این حکم که دامنه تکلیف به بی طرفی قضائی را گســترش 
می دهد، قاضی تا زمانی که رســیدگی به دعوایی خاتمه نیافته یا دعوایی هنوز نزد وی 
مطرح نشده، نباید پیش  داوری کند و باید از اظهارات عمومی یا خصوصی که به منصفانه 
بودن رسیدگی لطمه می زند و بر نتیجه دعوا اثر منفی می گذارد، خودداری ورزد و این 
 The Model Code( تکلیــف را بر کارکنان و مأموران تحت امر خود نیز تحمیل نماید

3.))of Judicial Conduct, Canon 3B )9
گفتیم که در امریــکا، قضات مکلف به بی طرفی اداری هم هســتند. بی طرفی 
اداری، انصاف و عدم جانبداری قاضی در هنگام انجام امور اداری اســت و مشخصاً ناظر 
به فروضی اســت که قضات، دارای پســت های مدیریتی در درون قوه قضائیه هستند. 
بنابراین، چنین قضاتی باید از انتصاب های غیرضروری پرهیز و طبق مراتب شایستگی و 
لیاقــت عمل کرده و از جانبداری در انتصابات خودداری کنند و به کارکنان پاداش های 
 The Model Code of Judicial Conduct,( بیــش از ارزش منصفانه پرداخت نکنند

.))Canon 3C )1,2,3
در ایــران بند 4 ماده 17 قانون، »خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضائی« را 
تخلف دانســته و برای آن ضمانت اجرای درجه هشت الی سیزده پیش بینی کرده است. 
بند )پ( ماده 6 سند امنیت قضائی هم ضمن تأکید بر تکلیف به بی طرفی قاضی، اعمال 
تبعیض، تعصب و پیش داوری مبنی بر حمایت از یکی از طرفین دعوا را نقض بی طرفی 
دانســته است. در همین زمینه بند 3 ماده 17 قانون و بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ح( 
دســتورالعمل، برخی مصادیق جانبداری قضات را شناســایی نموده اند. بند 3، »خارج 
کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده« را توسط قاضی ممنوع اعالم می کند. به نظر 
می رسد، نقض این تکلیف اغلب در نتیجه جانبداری قاضی له یا علیه یکی از طرفین

1. Pending Proceeding
2. Impending Proceeding

3. روشن است که چنین تکلیفی شامل اظهارات عمومی یا شرح اطالعات کلی )به عنوان بخشی از تکالیف رسمی( در 
خصوص رویه دادگاه و نیز دعاویی که قاضی خود یک طرف آن است، نخواهد شد.
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                             آزاد رضائی، محمدرضا ویژه، حسن وکیلیان

دعوا رخ می دهد و احتماالت دیگر، قابل تصور نیست. لذا اگر رعایت بی طرفی در بند 4 
نیز ذکر نمی شد، براساس حکم بند 3 تکلیف به بی طرفی برای قضات قابل استنباط بود.

از آن جا که بند 4 صراحتاً بی طرفی در انجام وظایف قضائی را بر قضات تحمیل 
نمــوده و بند 3 هم از مســتندات و لوایح طرفین ســخن می گویــد، می توان گفت که 
قضات ایران صرفاً مکلف به رعایت بی طرفی قضائی هســتند. تأکید بندهای مارالذکر از 
دستورالعمل هم بر عدم برقراری ارتباط شخصی قضات با هریک از طرفین دعوا، وکال و 
کارشناســان، عدم معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به طرفین و عدم اظهارنظر در ماهیت 

دعوا تا قبل از ختم دادرسی، نتیجه گیری فوق را تقویت می کند.
طبق ماده 19 ســند امنیت قضائی نیز، قضات کشورمان از پیش داوری در مورد 
نتایج دعاوی که به بی طرفی قضائی لطمه اساســی می زند، منع شده اند. به رغم فقدان 
ضمانت اجرای مشخص برای این تکلیف، ظاهراً قضات تنها مکلف به عدم پیش داوری در 
خصوص دعاویی هســتند که در پیشگاه آن ها مطرح شده است. حال آن که اصل برائت 
مقتضی اســت که درباره موضوعاتی نیز که هنوز منجر به طرح دعوا و تشــکیل پرونده 

نشده اما در سطح جامعه مطرح هستند، همین تکلیف بر قضات اعمال شود.

2-2. رازداری
قضات به تناسب صالحیت خود، به بعضی از اطالعات اشخاص دسترسی دارند. 
افشــای اطالعات طرفین دعوا و اشخاص ثالث و حتی استفاده بالوجه از آن ها، مصداق 
نقــض حریم خصوصی بوده و اتفاقاً لطمات غیرقابل جبرانی را به ایشــان وارد می کند. 
هم چنین این رفتار از ســوی قضات، اســباب تضعیف اعتماد عمومی بدان ها و دستگاه 
قضائی را هم فراهم می آورد. در همین زمینه، نمونه قواعد رفتار قضائی مقرر می کند که 
»قاضی نباید برای مقاصد غیررســمی و بی ارتباط با تکالیف قضائی،1 اطالعات خصوصی 
The Model Code of( »حاصله در روند رسیدگی را اعالم یا مورد استفاده قرار دهد

1. مقصــود از »تکالیــف قضائی« در نمونه قواعد رفتار قضائی، انجام همه تکالیف مقرر در قانون اعم از قانون اساســی، 
قوانین عادی و مندرجات نمونه قواعد رفتار قضائی اســت. به دیگر ســخن، کارویژه حل و فصل دعاوی، مسؤولیت های 
 The Model( اداری، مســؤولیت های انضباطی و توجه به قاعده رّد دادرس در زمره تکالیف قضائی در امریکا هستند

.)Code of Judicial Conduct, Canon 3A
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Judicial Conduct, Canon 3B )12((. بدیهی اســت که مصداق حکم مذکور، اغلب 
شامل استفاده های شخصی، خانوادگی، گروهی و ... است. مع الوصف، مشابه این تکلیف 

مهم را در هیچ یک از اسناد حاکم بر رفتار قضات ایران مشاهده نمی کنیم.

2-3. ممنوعیت کلی یا مشــروط دریافت هدایا، امتیازات و تسهیالت به 
اعتبار جایگاه قضائی

در ایــن مورد، تأمین منافع اعطاکنندگان و ارائه دهندگان هدیه،1 تســهیالت2،  
خدمت و امتیاز3 به قیمت نادیده گرفتن منافع عمومی تمام می شــود. گرچه در نتیجه 
دریافت این موارد، منافع شــخصی قاضی نیز مطرح اســت، لیکن این دســته از منافع 
در درجــه دوم اهمیت قرار گرفتــه و کارویژه قضائی به مجرایی بــرای تأمین منفعت 
اعطاکنندگان تبدیل می شود. غالباً اعطای همراه با سوء نیت موارد فوق، شکل تغییریافته 
رشوه تلقی می شود. به همین دلیل، بسیاری از آن به عنوان پوششی برای فساد یاد می 
کنند و گاهی نیز بدون ســوء نیت قبلی، هدایایی دریافت یا اعطا می شود )بانک توسعه 
آسیا، 1389: 39-38(، اما چون در هر دو صورت، منافع عمومی به خطر افتاده و زمینه 

برای ایجاد تعارض منافع مهیا می گردد، لزوم نظام مند کردن آن احساس می شود.
مطابق ایــن تکلیف، قضات امریکا و افراد تحت تکفــل او نباید هدیه، امتیاز یا 
تسهیالتی به اعتبار جایگاه قاضی دریافت کنند. البته دریافت هدایا به مناسبت آداب و 
رسوم معمولی یا مناسبت های خاص مثل ازدواج، تولد و ... که بر مبنای روابط خانوادگی 
یا دوستانه پرداخت می شود و با مناسبت های مذکور تناسب دارد، مجاز است. هم چنین 
دریافت هدایا و امتیازات از بســتگان و دوستان نزدیکی که حضور یا منافع شان در یک 
دعوا به هیچ وجه از موجبات رّد دادرس نیســت، مجاز می باشــد. دریافت تسهیالت از 
مؤسســات اعتباری که در دوره های منظم و بر مبنای شــرایط یکسان به غیرقضات نیز 
پرداخت می گردد، ممکن اســت. دریافت کمک هزینه های تحصیلی هم که بر اســاس 
شرایط و مالک های یکسان به همه از جمله قضات تعلق می گیرد، جایز است. باید گفت

1. Gift
2. Loan
3. Favor
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                             آزاد رضائی، محمدرضا ویژه، حسن وکیلیان

که اگر هدایا یا سایر پرداخت های مجاز به قاضی دارای ارزشی بیش از 150 دالر باشد، 
 The Model Code of( اصل چهارم باید اعالم شــوند )طبــق ذیل بنــد 5 بخش )ت

.))Judicial Conduct, Canon 4D )5( )t to h
در ایران هم بند 5 ماده 17 قانون اشــعار داشــته که پذیــرش هرگونه هدیه، 
خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی تخلف و مستوجب مجازات انتظامی 
درجه هشــت تا ســیزده اســت. لذا وفق این حکم، ظاهراً قضات از دریافت خدمت و 
تســهیالت به اعتبار جایگاه قضائی شــان ممنوع نشده و صرفاً از دریافت هدایا، خدمات 
و امتیازات ممنوع اند. گرچه چنین برداشــتی صحیح نبوده و چه بســا قانون گذار مفهوم 
عامی از هدیه یا حتی امتیاز در نظر داشته که شامل این دو نیز می شود. به عالوه، ظاهراً 
باید قائل به ممنوعیــت دریافت هدایا، خدمات و امتیازات غیرمتعارف به اعتبار جایگاه 
قضائی بود، اما دریافت آن ها به میزان متعارف یا بی ارتباط با جایگاه قضائی را از ســوی 

قاضی مجاز دانست!
لیکن باتوجه به تفاوت وضعیت مالی اقشــار جامعه، مفهوم واژه »غیرمتعارف« 
مبهم و تاب تفاســیر سلیقه ای را دارد و برای تنظیم رفتار قضات، مفهوم آن باید تبیین 
شود. منتها قانون فوق و ســایر مقررات حکمی در این زمینه ندارند. بنابراین مرز جواز 
و ممنوعیت دریافت های متعارف و غیرمتعارف مشــخص نیســت و این با غایت قواعد 
رفتاری قضات ســازگار نمی باشــد. در خصوص هدایا، خدمات و امتیازات بی ارتباط با 
جایگاه قضائی نیز ابهام وجود دارد. مثاًل اگر یکی از بستگان قاضی که عامل رّد دادرس 
نبوده و برحسب اتفاق پرونده ای نزد وی دارد، هدیه ای به ادعای نسبت خویشاوندی به 
قاضی بدهد، با جایگاه قضائی قاضی بی ارتباط اســت؟! لذا استفاده از عباراتی بی ضابطه 
چــون »غیرمتعارف« و »بــه اعتبار جایگاه قضائی«، نه تنها از مشــکالت ناظر به رفتار 
حرفه ای قضات نمی کاهد، بلکه بر آن می افزاید. زیرا ممکن اعطاکننده و قاضی معتقد به 

متعارف بودن هدیه باشند اما مراجع نظارتی آن را غیرمتعارف بدانند.
اشــکاالت فوق به معنــی ضرورت ممنوعیت کلی قضــات از دریافت هدایا و ... 
نیســت، بلکه به معنی لزوم تعیین دقیق موارد دریافتی های مجاز و ســقف ریالی برای 
آن ها اســت. کمااین که در امریکا مصادیق دریافتی های مجاز با جزئیات پیش بینی شده 

و موارد خارج از آن، ممنوع اند.
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2-4. حل تعارض منافع قضات
تعارض منافــع1 مقامات و کارگزاران یکی از عوامل ســلب اعتماد عمومی 
اســت. تعارض منافع، موقعیتی اســت که در آن فرد یا سازمانی ناگزیر به انتخاب 
میان منافع اولیه )منافع عمومی( و منافع ثانویه )منافع شــخصی یا گروهی( شده 
)کشــافی نیا، 1389: 5( و منافع ثانویه را در انجام وظایف دخیل و نسبت به منافع 
اولیه بی توجه باشــد )ویژه و رضائی، 1392 الف: 37(. در خصوص قضات، تعارض 
منافع زمانی رخ می دهد که هنگام رسیدگی به یک دعوا، قاضی بداند که تصمیم اش 
به ناحق منجر به افزایش مســتقیم یا غیرمســتقیم منافع بالفعل یا بالقوه  خود یا 

دیگران می شود.
قواعد حل تعــارض منافع برای جلوگیری از وقــوع این تعارض پیش بینی 
و مبتنــی بر اصول ذیل هســتند: نخســت، کارگزاران عمومی بــا صداقت اقدام و 
اســتانداردهای عالی رفتاری را رعایت کنند تا اعتماد عمومی به درستی و بی طرفی 
حکومــت افزایش یابــد. دوم، این افراد باید وظایف خود را بــه نحوی انجام و امور 
خصوصــی خود را طوری ترتیب دهند که قابلیت نظارت و بررســی های عمومی را 
داشــته باشد. اصل سوم در مورد تکلیف مقامات در توجه به منافع عمومی در زمان 
تصمیم گیری اســت. ضمنــاً کارگزاران عمومی باید امــور خصوصی خود را طوری 
ترتیب دهند که منجر به تعارض منافع بالفعل یا بالقوه نشــود. همچنین در صورت 
 Wilson, 2003:( بروز تعارض منافع، باید آن را به ســود منافع عمومی حل کنند

.)84-85
این قواعد شــامل دو دســته تکالیف هستند: نخســت، ممنوعیت تعارض 
منافــع؛ دوم، الزامات مربوط به اعالم منافــع و دارایی ها. تنظیم جنبه های مختلف 
فعالیت فراقضائی قضات اعم از ممنوعیت، محدودیت و تجویز استثنائی آن در زمره 
دســته نخست تکالیف هستند. اعالم منافع و دارائی ها و اجتناب از رسیدگی )سلب 
صالحیت از خود( هم می تواند مصداق دسته دوم تکالیف در چارچوب خودداری از 

.)Davies, 1998: 326( تعارض منافع باشد

1. Conflict of Interests
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                             آزاد رضائی، محمدرضا ویژه، حسن وکیلیان

2-4-1. امکان یا امتناع فعالیت های فراقضائی قضات
انجام فعالیت های فراقضائی1 متضمن بیم خدشــه به استقالل و بی طرفی قاضی 
است. انجام این فعالیت ها توسط قضات، اساساً با جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضائی 
و حفــظ منزلت قضاوت منافات دارد. در کنــار ممنوعیت یا محدودیت قضات در انجام 
ایــن فعالیت ها، تبیین حدود فعالیت های مجاز نیز مهم و از جمله راه کارهای جلوگیری 

از تعارض منافع است که در قالب رویکرد امریکا و ایران مورد مطالعه قرار می گیرند.

2-4-1-1. امکان مشروط فعالیت های مدنی و اجتماعی
فعالیت هــای مدنی و اجتماعی قاضی عبارتســت از ایفای نقش به عنوان مدیر، 
کارمند یا مشاور حقوقی سازمان های آموزشی، مذهبی، خیریه و مدنی. علیرغم بی توجه 
به این موضوع در ایران، ورود قضات امریکا بدین فعالیت ها مشروط به غیرانتفاعی بودن 
آن ها اســت. البته آزادی قضات به انجام فعالیت های غیرانتفاعی مدنی و اجتماعی مطلق 
نیســت. مثاًل اگر این سازمان ها در دعوای مطروح نزد قاضی مذکور درگیر شوند، قاضی 
باید از فعالیت در آن ســازمان خودداری کند. مضافاً، او نمی تواند هر نوع کار غیرانتفاعی 
انجام دهد. مثاًل قاضی می تواند در طراحی نحوه افزایش وجوه سازمان غیرانتفاعی شارکت 
نماید، اما نمی تواند شــخصاً اقدام به جمع آوری کمک کند مگر صرفاً در صورت تقاضای 
وجه از دیگر قضاتی که نســبت بدان هــا هیچ اقتدار نظارتی ای نــدارد. حتی در فرض 
عضویت غیرانتفاعی او در ســازمان های مذکور، نباید از اعتبار قضائی خود برای افزایش 
 The Model Code of Judicial((بودجه استفاده کرده یا اجازه استفاده از آن را بدهد
Conduct, Canon 4C )3(. البته می توان نام قاضی را در فهرســت شرکت کنندگان در 
برنامه های جمع آوری کمک و اعانه ذکر کرد، مشــروط به این که به هیچ شیوه ای بر نام 
او تأکید نشــده باشد. ضمناً قاضی نباید ســخنگو، مهمان افتخاری یا شخصیت ویژه در 

.)Alliance for Justice, 2011: 5( برنامه های جمع آوری اعانه باشد

2-4-1-2. امتناع کلی فعالیت های دولتی
قاضی اصوالً از فعالیت در نهادهای دولتی در مفهوم عام آن و به طور استثنائی

1. Extra-Judicial Activities
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می توانــد چنین فعالیت هایی را انجام دهد. طبق نمونه قواعد رفتار قضائی، قضات نباید 
در نهادهای اجرایی، تقنینی و ســایر مراجع رسمی به عنوان مشاور فعالیت کنند و اخذ 
مشــاوره از آن ها تنها در دو حالت مقدور است: نخست، مشاوره در خصوص موضوعات 
مربوط به نظام حقوقی و قوانین و دوم، نظرخواهی از قاضی در مورد اقدامات و تصمیمات 
 .)The Model Code of Judicial Conduct, Canon 4C )1()ناظر به او یا منافع اش
بــه اضافه، قاضی نباید مناصبی را در کمیته هــا، نهادهای دولتی یا دیگر مراجع دولتی 
که مربوط به مســائل سیاسی هستند، بپذیرد مگر در صورتی که مشارکت وی منجر به 
بهبود قوانین، پیشرفت نظام حقوقی و فرآیند اجرای عدالت شود. هرچند قاضی می تواند 
در مراســم تشــریفاتی مرتبط با مناسبت های فرهنگی، آموزشــی و تاریخی به عنوان 
 The Model Code of Judicial Conduct,()نماینده دولت یا کشــور حضور یابــد

.)Canon 4C )2
در ایران طبق بند 2 ماده 17 قانون، قضات نمی توانند به طور همزمان به تصدی 
مشــاغل مذکور در اصل 141 قانون اساسی بپردازند. از آنجاکه مطابق این بند، تصدی 
پاره ای مشاغل رسمی مانند مترجمی رسمی و فعالیت های تجاری به طور همزمان برای 
قضات ممنوع اســت، در این قسمت صرفاً به آن دسته از مشاغل اصل 141 می پردازیم 
که مصداق شغل دولتی هستند و نه لزوماً رسمی یا تجاری. مشخصاً قبول پست ریاست 
جمهوری، معاونت ریاست جمهوری، وزارت، مشاوره حقوقی، نمایندگی مجلس شورای 
اســالمی1 و هرگونه پست در نهادهای وابسته به دولت و مؤسسات عمومی برای قضات 
ممنوع اســت، گرچه شــاید در گفته اخیر تردید شــود. زیرا اصل 141 به طور موردی 
بعضی مشاغل را ذکر می کند و عبارت پردازی آن ضابطه مند نیست تا بتواند معیارهایی 
را در این زمینه ارائه دهد. تفاســیر متعدد شــورای نگهبان از این اصل هم مثِبت عدم 
جامعیت آن اســت. لذا تأسی از رویکرد نمونه قواعد رفتار قضائی در تبیین نوع مناصب 

و مشاغل ممنوع به جای اشاره به مصادیق این مشاغل، بهتر است.
البته مطابق اصل اباحه و مفهوم مخالف نظریه تفسیری شماره 3091 و-3 مورخ

1. مســتفاد از نظریه تفسیری شماره م/43 و429 مورخ 1359/10/08 شورای نگهبان: »قضاتی که طبق بند سوم اصل 
157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضائی- اکنون رئیس قوه قضائیه- استخدام و عزل و نصب آن ها با شورای مزبور 

می باشد، مطابق اصل 141 قانون اساسی نمی توانند نماینده مجلس شورای اسالمی باشند«.



21
14

01
یز 

پای
 /3

ره 
شما

م/ 
ده

یز
ل س

سا
 

مه
لنا

فص
 

ق،
قو
ی ح

عال
ت

 
                             آزاد رضائی، محمدرضا ویژه، حسن وکیلیان

1360/05/13 شــورای نگهبــان در مورد امتنــاع عضویت در شــورای عالی قضائی با 
پســت های ریاست کل دادگاه های عمومی و ... و نیز به دلیل عدم مغایرت با اصل عدم 
صالحیت، مبادرت قضات به پســت های مدیریتی در چارچوب دادگســتری1 و نه قوه 
قضائیه از قبیل ریاســت دادگاه های عمومی، معاونت در چارچوب دادگستری و ... منعی 
ندارد و لذا باید در اسناد حاکم بر رفتار قضات ایران، بی طرفی اداری هم پیش بینی شود.

2-4-1-3. ممنوعیت مبادرت به مشاغل حرفه ای
منظور از حرفه، شــغل یا کاری اســت که نیازمند برخورداری از دانش و مهارت 
حاصل از آموزش رسمی یا تجربه عملی است مثل وکالت، پزشکی، مترجمی رسمی و ... 
. به باور قاضی اســکراتن، »منظور از حرفه، شغلی است که انجام آن نیازمند برخورداری 
از مهارت کامل فکری و در برخی مشــاغل مثل مجسمه سازی و جراحی، نیازمند مهارت 
یــدی اســت« )Oxford Dictionary of Law, 2006: 416(. می دانیم که مقصود از 
شغل، فعالیت های مستمر است نه فعالیت های موردی. منظور از کاری که مستلزم سطح 
باالیی از مهارت فکری یا یدی است، جز این نمی تواند باشد. بنابراین یک معامله موردی، 
هرگز نمی تواند مصداق حرفه قرار گیرد. باری، هر شــغلی نیز حرفه تلقی نمی شود. زیرا 
حرفه عالوه بر مؤلفه های شغل )کار تمام وقت(، از مؤلفه های دانش، تجربه شغلی، مهارت 

و تعهد حرفه ای هم برخوردار است )قراملکی و همکاران، 1395: 34(.
بنابراین مفهوم حرفه قابلیت شمول نسبت به مشاغل خصوصی و مشاغل جامعه 
مدنی و حتی برخی مشاغل دولتی را دارد. لذا مواردی چون وکالت مذکور در اصل 141 
و کارشناسی رسمی، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طالق و اسناد رسمی مذکور 
در بند 2 ماده 17 قانون،حرفه هایی هستند که قضات از تصدی همزمان آن ها ممنوع اند. 
ضمــن این که طبق ماده 11 آیین نامه اجرایــی قانون فوق، قضاتی که پیش از وضع این 
قانون پروانه حرفه های مقرر در بند 2 ماده 17 را اخذ نموده باشند، مؤظف به تودیع آن 
تا زمان تصدی به قضاوت هستند. البته این حکم نسبت به مشاغل مندرج در اصل 141 

از قبیل وکالت، ریاست جمهوری و ... عماًل موضوعیت ندارد.

1. مقصود از دادگســتری در اینجا، تعبیر عرفی آن اســت و ارتباطی با وزارت دادگستری ندارد. توضیح اینکه در عرف 
اداری، هر گاه ســخن از بخشی از قوه قضائیه مستقل از ســازمان هایی چون ثبت اسناد و امالک، سازمان زندان ها و ... 

باشد، از واژه »دادگستری« استفاده می شود و همین مفهوم مطمح نظر ما است.
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برعکــس، قواعد رفتاری حاکم بر قضات امریکا حرفه های ممنوع برای قضات را 
تعیین نکرده است. اما بعضی فعالیت ها مانند داوری و میانجیگری را که چندان مصداق 
حرفه هم نیســتند، برای قضات ممنوع نموده اســت. لذا، قاضی نباید به عنوان داور یا 
 The Model( میانجــی اقدام کرده یا کارکرد قضائی را طبق صالحدید خود انجام دهد
Code of Judicial Conduct, Canon 4F(. البته این به معنی منع قضات از شرکت 
در جلســات داوری و ســازش در راستای انجام بخشــی از تکالیف رسمی خود نیست. 
قضات اصوالً مجاز به مشاوره حقوقی در نهادهای دولتی و خصوصی هم نیستند. روشن 
اســت، قاضی می تواند به طور رایگان به اعضای خانواده خود مشــاوره داده و مدارک و 
 .)The Model Code of Judicial Conduct, Canon 4G(اسناد آن ها را بررسی کند

البته این امر به معنی آزادی آن ها در دفاع یا داوری دعاوی اعضای خانواده نیست.

2-4-1-4. ممنوعیت فعالیت های مالی
فعالیت هــای مالی بیش از ســایر فعالیت های فراقضائــی، قضات را در وضعیت 
تعــارض منافع قرار می دهد. زیرا معموالً تلقی از منافع، منافع مالی اســت و اشــخاص 
بیش تر از منافع مالی تأثیر گرفته و ســایر منافع را هــم در پرتوی آن مورد توجه قرار 
می دهند. به همین دلیل نمونه قواعد رفتار قضائی امریکا و قانون نظارت بر رفتار قضات 
کشورمان، رویکرد نسبتاً سخت تری در این مورد اتخاذ و اکثر فعالیت های مالی را برای 

قضات ممنوع کرده اند.

2-4-1-4-1. ممنوعیت معامالت تجاری
در امریکا قاضی نباید در روابط و معامالتی که انجام شــان مستلزم استفاده از 
جایگاه قضائی اســت یا او را در تعامل تجاری مستمر با وکال یا طرفین دعوای مطروح 
 The Model Code of Judicial Conduct,( در پیشگاه وی قرار می دهد، ورود کند
Canon 4D )1((. ظاهراً جز در دو حالت فوق، اصل بر آزادی معامالت تجاری قضات 
اســت. لیکن توجه به بنــد 2 اصل چهارم نافی این باور اســت. طبق این بند، قاضی 
می توانــد با لحاظ پاره ای شــرایط نمونه قواعد رفتار قضائی، ســرمایه خود و اعضای 
خانواده از قبیل مستغالت را حفظ و اداره کرده و در دیگر فعالیت های سودآور شرکت
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کنــد )The Model Code of Judicial Conduct, Canon 4D )2((. یکی از طرق 
حفظ و اداره اموال و دارایی ها، انجام معامالت و ســایر فعالیت های سودآور در خصوص 
آن ها اســت. لذا با جمع دو حکــم، نمی توان قائل به آزادی قضــات در انجام معامالت 
تجاری و ممنوعیت آن ها صرفاً در موارد استنثائی شد. زیرا پس از ممنوعیت مذکور در 
بند 1، بند 2 از آزادی قضات در انجام معامالت سودآور نسبت به دارائی خود و اعضای 
خانواده ســخن گفته و در مقام بیان استثنائی بر ممنوعیت بند 1 است. این آزادی نیز 
در چارچوب ممنوعیت مذکور در بند 1 قابل تحلیل اســت و به معنای آزادی آن ها در 

انجام هر معامله ای نیست.
از آنجاکه فعالیت های تجــاری در کنار نیاز به ضوابط خاص، عموماً مبتنی بر 
ایجاد ارتباط اســت و با لزوم استقالل در امر قضا منافات دارد، برای قضات کشورمان 
هم ممنوع است. بند 2 ماده 17 قانون، مبادرت آن ها به اموری چون ریاست، مدیریت 
عامل و عضویت در هیأت مدیره انواع شــرکت های خصوصی )مذکور در اصل 141( را 
ممنوع کرده اســت. عبارت پایانی این بند نیز اشــتغال به فعالیت های تجاری موضوع 
ماده 1 قانون تجارت را برای قضات تخلف دانســته اســت. می دانیم که ماده 1 قانون 
تجارت مشــعر به تعریف تاجر اســت1 و با وجود ماده 2،2 نمی توان ماده 1 را ناظر به 
فعالیت های تجاری دانست. گرچه شــاید بتوان گفت، مقصود از عبارت »فعالیت های 
تجاری« در بند 2 ماده 17، »معامالت تجاری« مذکور در ماده 1 قانون تجارت اســت 
کــه تعیین مصادیق این معامالت به مواد 2 و 3 3 قانون تجارت موکول شــده و البته 
که مفاد ماده 3 در اینجا قابلیت طرح ندارد. گفتنی اســت، ماده 11 آیین نامه اجرایی 
قانــون فوق با هدف رفع این ایراد، قضات را از مبــادرت به معامالت مقرر در ماده 2 

قانون تجارت منع کرده است.

1. ماده 1 قانون تجارت: » تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد«.
2. ماده 2 قانون تجارت: » معامالت تجارتی از قرار ذیل است:

1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2-و ...«.

3. ماده 3 قانون تجارت: »معامالت ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود:
1- کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.

2-و ...«.
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2-4-1-4-2. ممنوعیت عضویت در مؤسسات تجاری دیگران
مقصود از این مؤسســات، نهادهایی است که در ابتدا بدون سرمایه یا مشارکت 
قاضی و اعضای خانواده وی تشکیل شده باشند. نمونه قواعد رفتار قضائی اعالم می کند 
که قاضی نباید به عنوان مدیر، ســهام دار، مشاور یا کارمند یک مؤسسه تجاری فعالیت 
کند، مگر مؤسســه ای که از ابتدا با مشارکت یا سرمایه قاضی یا اعضای خانواده او ایجاد 

.))The Model Code of Judicial Conduct, Canon 4D )3( شده باشد
بنابراین قاضی می تواند در مؤسســه ای که بــه تنهایی یا با همکاری اعضای خانواده  
خود ایجاد کرده، مشارکت نماید. البته طبق تکلیف قبل، اگر این مؤسسه مکرراً طرف دعوای 
مطروح در پیشگاه قاضی قرار گیرد یا مشارکت در آن، مستلزم صرف وقت زیاد و عدم انجام 
تکالیف قضائی باشــد، قاضی از مشارکت در آن ممنوع اســت. به عالوه، به دلیل ممنوعیت 
قاضی در استفاده از اعتبار قضائی خود، می توان گفت که قاضی باید از عضویت در مؤسسات 

خانوادگی که مشارکت در آن ها مقتضی استفاده از اعتبار قضائی است، اجتناب کند.
در کشورمان به دلیل حکم بند 2 ماده 17 قانون، قضات از انجام مشاغل مذکور 
در اصل 141 کاًل ممنوع هستند و تفکیکی میان مؤسسات تجاری مجاز یا ممنوع برای 
قضات وجود ندارد. باوجود ایــن ممنوعیت کلی و عدم توجه به واقعیت هایی چون نیاز 
متقابل قضات و جامعه و...، همواره باید انتظار مبادرت قضات به امور تجاری را داشت.

2-4-1-5. ممنوعیت فعالیت های سیاسی
فعالیت های سیاســی به جهت تکیه بر منافع، همیشه دربردارنده مالحظات متغیر 
سیاسی است. لذا با فعالیت های قضائی که عموماً مستلزم قطعیت و تعّین هستند، تعارض 
دارد. به همین دلیل اصل پنجم نمونه قواعد رفتار قضائی اقدام به ممنوعیت فعالیت سیاسی 
برای قضات امریکا کرده اســت. بنابراین قضات نباید در فعالیت هایی چون سخنرانی برای 
سازمان های سیاســی، حضور در گردهمایی های سیاسی، هدیه به سازمان ها یا نامزدهای 
سیاسی، خرید بلیط برای مناسبت های حمایت شده توسط نامزدها یا سازمان های سیاسی 
و ... شــرکت کنند. به طریق اولی، رهبری سیاسی یا داشتن شغل در سازمان های سیاسی 
 The Model Code of Judicial Conduct, Canon 5A( نیز برای قضات ممنوع است

a to e( )1(((. البته این ممنوعیت ها تا زمانی است که قاضی دارای مسند قضائی باشد.
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گرچــه قضات امریکا از حضور در فعالیت های سیاســی ممنوع اند اما این به معنی 
عزلت گزینی آن ها نیســت و حتی اجازه سخنرانی در ســازمان های ایدئولوژیک را دارند. 
اســتفن گیلر1 معتقد اســت، سخنرانی در مناســبت هایی  که سیاســی نبوده و منجر به 
.)Alliance for Justice, 2011: 5( جمع آوری پول نشود، برای قضات امر مطلوبی2 است

در ایران مشابه چنین رویکردی را نمی یابیم. کمااین که برخی از قضات راه یافته 
به مجلس شــورای اسالمی به بعضی از جناح های سیاســی وابستگی داشته و عضویت 
آن ها در فراکسیون های موجود، گویای این نکته است. البته این گفته به معنی تقبیح یا 
نفی تعلق قضات به گرایش های سیاسی نیست بلکه به معنی لزوم شناسایی این موضوع 

و تنظیم زوایای مختلف آن است.

2-4-2. خودداری از تعارض منافع
قباًل گفتیم که گروهی از قواعد مربوط به حل تعارض منافع، ناظر به خودداری 
کارگزاران عمومی از درگیر شدن در فروض تعارض منافع است. در همین زمینه تکالیف 

متعددی هم بر قضات قابل تصور است که در ادامه مطالعه می شوند.

2-4-2-1. اعالم منافع و دارایی ها
 Davies,( اعالم منافع و دارایی ها نقطه ثقل جلوگیری از تعارض منافع اســت
327 :1998(. منظور از اعالم منافع و دارایی ها؛ اعالم هدایا، درآمدها، دیون، ســرمایه و 
دیگر دارایی هایی قاضی است. مطابق بخش )خ( اصل چهارم نمونه قواعد رفتاری قضات، 
در صورتی که قاضی در دعوای مطروح دارای منافع مالی باشــد یا در فعالیت های مالِی 
مؤثر بر اِعمال بی طرفانه تکالیف اش مسارکت نماید، باید منافع مربوطه را اعالم و حسب 
 The Model( مورد از خود سلب صالحیت کرده یا از فعالیت های مذکور اجتناب نماید
Code of Judicial Conduct, Canon 4I(. وفــق ذیل بند 2 بخش )ح( اصل چهارم 
نیز قضات در صورت دریافت پاداش برای انجام فعالیت های فراقضائی مجاز، باید میزان 
.))The Model Code of Judicial Conduct, Canon 4H )2( آن را اعالم نمایند

1. Stephen Gillers
2. Good Things
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به عالوه هرگاه استثنائاً هدایا، امتیازات و تسهیالت مجاز با ارزش بیش از 150 دالر اخذ 
 The Model Code of Judicial Conduct, Canon( کننــد، باید آن را اعالم نمایند

.))4D )5( )h
ســازوکار پیش بینی شده برای اعالم منافع و دارایی قضات در این سند، جز در 
فــرض اعالم پاداش فعالیت های فراقضائی مجاز،1 اعالم موردی منافع اســت و نه اعالم 
منظــم آن ها. قواعد رفتاری حرفه های مختلف، اعالم منافع و دارایی ها را به دو شــکل 
منظم و موردی پیش بینی می کنند. اعالم منافع در آغاز تصدی پســت، در پایان آن و 
نیز به طور ســالیانه )همانند فرض اعالم پــاداش فعالیت های فراقضائی مجاز(، در زمره 
اعالم منظم منافع هستند اما اعالم منافع و دارایی ها در فواصل زمانی مختلف و پس از 

حصول تغییر در آن ها، مصداق اعالم موردی است.
کشــورمان حکم درخوری در این زمینه هم ندارد. چنین سکوتی را شاید بتوان 
ناشــی از ممنوعیت کلی قضات از فعالیت های فراقضائی یا حتی سکوت قانونی در این 
زمینــه تلقی کرد. اما می دانیم که طبق بند 5 ماده 17 قانون، دریافت هدایا، خدمات و 
امتیازات متعارف یا بی ارتباط با جایگاه قضائی توســط آن ها مجاز است. لذا قانون گذار 
باید تدابیری نسبت به اعالم این دسته دریافتی ها از قبیل نحوه اعالم آن ها، محل ثبت 
اطالعات حاصل شــده از این طریق، زمان اعالم آن ها و ... با هدف تنظیم رفتار قضات و 

جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضائی پیش بینی کند.

2-4-2-2. اعالم مشخصات فعالیت های فراقضائی معوض
گفتیم که انجام بعضی فعالیت های فراقضائی برای قضات در امریکا مجاز اســت. 
نمونه قواعد رفتار قضائی به قضات اجازه می دهد، برای جبران هزینه های ناشــی از این 
فعالیت ها پادش دریافت کنند مشــروط به این کــه اوالً، منبع پاداش ها بر انجام تکالیف 
قضائی تأثیر ســوء نداشته باشــد؛ ثانیاً ارزش پاداش ها نباید از میزانی که برای فعالیت 
مشابه به غیرقضات پرداخت می شود، بیش تر باشد؛ ثالثاً، بازپرداخت هزینه ها2 نیز باید به

1. اعالم پاداش های دریافتی به خاطر فعالیت فراقضائی مجاز از ســوی قاضی باید حداقل سالی یک مرتبه انجام پذیرد. 
همین امر موجب می گردد تا اعالم چنین پاداشی در زمره اعالم منظم منافع و دارایی ها قرار گیرد.

2. Reimbursement
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هزینه های واقعی مربوط به مســافرت، غذا و ســکونِت در خور شأن قاضی و در صورت 
 The Model Code of Judicial Conduct,( لزوم، همسر یا مهمان وی محدود شود

.))Canon 4H )1( )a and d
با وجود تمام محدودیت های فوق، تکلیف جدیدی که بر قضات اعمال شده این 
اســت که باید زمان، مکان و ماهیت هر فعالیتی را که بخاطر آن پاداش گرفته و نیز نام 
پرداخت کننده و میزان پاداش را اعالم کنند. این گزارش، حداقل سالی یک مرتبه ارائه و 
 The Model( به عنوان سند عمومی در دفتر دادگاه محل خدمت قاضی، ثبت می گردد

.))Code of Judicial Conduct, Canon 4H )2
متأســفانه اسناد سخت رفتاری حاکم بر قضات کشورمان در این ارتباط حکمی 
در بــر ندارند. چراکه عمومــاً مبادرت آن ها به فعالیت هــای فراقضائی معوض، صراحتاً 

ممنوع یا به سکوت برگزار شده است.

2-4-2-3. اجتناب از رسیدگی )سلب صالحیت از خود(
اجتناب از رسیدگی یا به تعبیری سلب صالحیت از خود )رّد دادرس(،1 تکلیفی 
رفتاری برای جلوگیری از تعارض منافع است که لزوم وجود صالحیت شخصی قاضی را 
نشــان می دهد. زیرا قاضی عالوه بر صالحیت ذاتی و محلی برای رسیدگی، باید شخصاً 
صالحیت رســیدگی به دعاوی را نیز داشته باشــد. در بادی امر، شاید بتوان گفت این 
تکلیف در قالب تکلیف به بی طرفی قاضی قرار می گیرد و سخن از آن در این جا، محلی 
از اعراب ندارد. مع هذا این تکلیف ناظر به وضعیت هایی است که منافع قاضی به نحوی 
در دعوا منعکس می شــود، حال آن که بی طرفــی مربوط به عدم ترجیح یکی از طرفین 
دعوا بر دیگری است. هرچند در هر دو حالت، نتیجه رعایت برابری میان طرفین است.

وفق شــق های متعدد بند 1 بخش )ث( اصل ســوم نمونه قواعد رفتار قضائی، 
»قاضــی باید در دعاوی زیر از رســیدگی اجتناب نماید: دعاویی که نســبت به یکی از 
طرفیــن دعوا یا وکیل وی تعصب یا غرض دارد یا نســبت به واقعیات داّل بر دعوا علم 
و آگاهی شــخصی دارد؛ دعاویی که قباًل به عنوان وکیل در آن دخالت داشــته یا وکیل 
یکی از طرفین، همراه با او در یک انجمن همکار است؛ مواردی که او یا همسر، والدین،

1. Disqualification
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فرزندان و دیگر افراد تحت تکفل او، منفعتی در موضوع دعوا یا نسبت به یکی از طرفین داشته 
یــا منافع مهمی دارند که بر دعوا مؤثر بوده یا این که خود، طرف دعوا یا وکیل یکی از طرفین 

.))The Model Code of Judicial Conduct, Canon 3E )1, a to f( »... هستند و
باید گفت چشم پوشی طرفین از رّد قاضی1 در نمونه قواعد رفتار قضائی پیش بینی 
شده است. لذا قاضی ضمن تصریح به دالیل اجتناب از رسیدگی، می تواند به طرفین اعالم 

کند که  حق دارند در غیاب وی، نسبت به رسیدگی به دعوا توسط خود او توافق کنند.
قواعد رفتار قضائی کشــورمان در این زمینــه هم حکمی ندارند و برای این امر 
باید به ماده 91 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده 421 قانون آیین دادرســی کیفری2  
مراجعه نماییم. بنابراین تکلیفی که نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی به قوه قضائیه 
دارد، هیچ جایگاهی در اسناد رفتاری حاکم بر قضات ایران ندارد. ضمناً برخالف رویکرد 

امریکا، موجبات رّد دادرس در ایران در زمره قواعد امری و غیرقابل توافق هستند.

2-5. عدم انجام رفتار خالف شأن قضائی
طبق بند 6 ماده 17 قانون، رفتار خالف شأن قضائی تخلف محسوب و مستوجب 
مجازات انتظامی درجه هشــت تا ســیزده اســت. طبق تبصره این بند، منظور از رفتار 
خالف شــأن قضائی »انجام هرگونه عملی ]اســت[ که در قانون جرم عمدی3 شناخته 

می شود یا خالف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند«.
لذا رفتار خالف شــأن قضائی، شــامل ارتکاب جرم عمدی و رفتارهای مذموِم 
خالف عرف مسلم قضات است. در ارتباط با جرایم سخنی نیست اما اشاره به مفهوم 
مبهم »رفتار خالف عرف مســلم قضات« در جایی که هدف ایضاح متن قانون اســت، 
منطقی نبوده و وضع آیین نامه را موجب شده است. کمااین که ماده 12 آیین نامه اجرایی

1. Remittal of Disqualification
2. به جهت رعایت حداکثر تعداد واژگان مقاله، از درج متن این مواد اجتناب شده است.

3. ماده 290 قانون مجازات اسالمی جرائم عمدی را احصاء نموده است: »جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
الــف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایــراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را 
داشــته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر 

آن بشود، خواه نشود.
ب- و ...«.
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قانون، برای تشــریح این عبارت مقرر کرده: »منظور از عمل خالف عرف مســلم قضات 
... هر فعل یا ترک فعلی اســت کــه موجب تخفیف جایگاه قاضی یــا ایجاد بدبینی یا 
بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضائی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن 

قضائی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضائی و ...«.
بنابراین زمان، هزینه و امکانات مجلس شــورای اســالمی و قوه قضائیه صرف 
ابهام زدایی از عبارت فوق شده است. درحالی که مجلس می توانست در قالب تبصره فوق، 

تشریح این عبارت را کاًل به وضع آیین نامه بسپارد.
جالــب این که مــاده 12 آیین نامه هم با هدف توضیح عبــارت مذکور به مثابه 
مصداقی از رفتار خالف شــأن قضائی وضع شده، اما اســتعمال الفاظ نامناسب با شأن 
قضائی را نمونه ای از رفتار خالف عرف مســلم قضات معرفی می کند و به نحوی تعریف 

به مجمل می نماید.
چنین تکلیفی را حداقل بدین صراحــت نمی توان در میان تکالیف رفتاری قضات 
امریکا یافت. این امر ناشــی از غایت متفاوت قواعد رفتاری دو کشــور اســت. قواعد رفتار 
قضائی ایران اصوالً مبتنی بر حفظ شــأن قضات است و نه لزوماً تضمین حاکمیت قانون و 
جلوگیری از تعارض منافع. به همین دلیل، نمونه رفتارهای خالف شأن مندرج در ماده 12 
آیین نامه، بیش تر - نه کاًل- ناظر به نحوه رفتار و برخورد شغلی قضات است تا مواردی چون 
فســاد مالی، فساد اخالقی، عدم استقالل رأی و ... . یعنی در اسناد رفتاری حاکم بر قضات 
کشــورمان، شأن قضائی صرفاً ناظر به حسن خلق قضات بوده و در گروی مقوله هایی چون 
حفظ استقالل و بی طرفی، استقالل مالی، پرهیز از موقعیت های تعارض منافع و ... نیست.

تأکید بر ابتنای شأن قضائی بر حسن خلق قاضی را می توان در ماده 10 آیین نامه 
نحوه ارزشــیابی رفتار قضات هم مشــاهد کرد. این ماده عدم رعایت آداب قضاء با ارباب 
رجوع )درشــت خویی( را عامل ایجاد نارضایتی و بدبینی نسبت به دستگاه قضائی تلقی 
می کند. بند )ب( ماده 24 هم »حسن خلق با همکاران و ارباب رجوع« را مشمول نظارت 
بــر رفتار قضات می داند. گرچه در بند )پ( نیز رعایت شــأن قضائی را مشــمول همین 
نظارت اعــالم می کند. با تفکیک این دو در آیین نامه فوق و تأمل در مثال های ماده 12 
آیین نامه اجرایی قانون، آشفتگی و فقدان درک صحیح واضعان آیین نامه های موصوف از 

شأن قضائی را درمی یابیم.
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برآمد
از الزامات مهم کنتــرل رفتار قضات، پیش بینی قواعــد رفتارِی مبتنی بر 
خودتنظیمــی آن ها اســت. قواعد رفتاری قضات امریکا عموماً ناشــی از اراده های 
غیردولتی و حاصل خودتنظیمی حرفه ای اســت که در قالب مشــارکت قضات و 
کانون وکالی این کشــور تجســم یافته و جنبه های مختلفــی از رفتار قضائی را 
مدنظر قرار می دهد. لیکن در ایران، قواعد رفتار قضائی توســط قانون گذار و دیگر 
مصادر دولتی وضع شــده که اتفاقاً به آزادی عمل قضــات در انجام امور حرفه ای 
توجه نداشته و همین امر با خودتنظیمی حرفه ای قضات منافات دارد. در خصوص 
اهــداف قواعد رفتــار قضائی نیز امریکا نهایت دقت را لحاظ کرده اســت. زیرا این 
قواعد، وسیله ای مهم برای تضمین پاسخ گویی، درستی و تمامیت دستگاه قضائی و 
در نتیجه تضمین حاکمیت قانون هستند. چراکه قواعد رفتار قضائی عموماً مبتنی 
بر مجموعه استانداردهایی هستند که بر پاسخ گویی قضات نسبت به جامعه مدنی 

تأکید می کنند.
در مورد مصادیــق تکالیف رفتاری نیز رویکرد قوانین و مقررات ما نظام مند 
نیســت و چنان که باید به حوزه هایی از قبیل تعارض منافع به طور دقیق نپرداخته 
و حتی در مواردی، شــاهد اشــاره به عبــارات عام و کلی هســتیم. مثاًل ماده 17 
قانون1 که تنها ماده ناظر به تکالیف رفتاری قضات اســت، از اشــاره به جزئیات این 
تکالیف خودداری کرده اســت. مع الوصف، تکالیف رفتاری حاکم بر قضات امریکا از 
تعّین و جامعیت بیش تری برخوردار هســتند. مواردی چون رعایت بی طرفی در هر 
دو نــوع؛ عدم پیش داوری در دعاوی مطــروح و قریب الوقوع؛ رازداری؛ خودداری از 
تعارض منافع از طرق اعالم دارایی ها و منافع و ســلب صالحیت از خود؛ ممنوعیت 
یــا محدودیت فعالیت های مالی، سیاســی و ...؛ ممنوعیــت اصولی دریافت هدایا و 

تسهیالت مصداق تکالیف رفتاری قضات امریکا هستند.

1. مــاده 17: »مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شــرایط ارتــکاب، به یکی از مجازات های انتظامی 
درجه هشت تا سیزده محکوم می شوند:

1. گزارش خالف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یک دیگر
2. اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و جهل و یکم قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری و ...

3. و ...«.
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گفتنی اســت که مقدمه نمونه قواعد رفتار قضائی، اصول و بخش های این ســند را 
معتبر و دارای قــدرت الزامی اعالم و آن در زمره هنجارهای حقوقی تلقی کرده و 
در جایگاهی پس از قانون اساسی، قوانین عادی و قواعد و تصمیمات دادگاه ها قرار 
می دهد. در چنین وضعیتــی، قضات امریکا بیش تر خود را ملزم به رعایت تکالیف 
رفتاری خواهند دانســت. در حالی که بعضی تکالیف رفتاری در کشورمان از قبیل 
تکالیف مندرج در مواد 6 و 19 ســند امنیت قضائی و تکالیف دســتورالعمل مورد 
بحث، به رغم داشــتن بعضی از مؤلفه های قواعد رفتــاری و امکان اعمال آن ها بر 
قضــات، فاقد هرگونه ضمانت اجرای معین هســتند و برعکس، در ماده  30 ســند 
امنیت قضائی برای متخلفین از حکم ماده ضمانت اجرا پیش بینی شده است.1 حال 
آن کــه باید در صالحیت رئیس قوه قضائیه در اعمال ضمانت اجرا برای مجموعه ای 

خارج از قوه قضائیه، تردید نمود.
در راســتای پاســخ به ســؤال و تحلیل فرضیه مطروح، می توان گفت که 
کشــورمان در زمینه قواعد رفتار قضایی، ضمن عدم توجــه به آزادی عمل قضات 
در تعییــن قواعد رفتاری، به صورت پراکنده و ظاهراً بدون تصوری صحیح از قواعد 
رفتــار حرفه ای، پــاره ای از تکالیف رفتاری قضات را پیش بینــی کرده که به دلیل 
فقدان سازوکارهای الزام آور از جمله ضمانت اجرا، نمی توان چندان امیدوار به اجرای 
آن ها بود. حال آن که امریکا در این حوزه گام های مؤثری برداشــته و اسناد موجود 
بر مبنای خودتنظیمِی حرفه ای قضات و مبتنی بر دیدگاه حقوق غیردولتی صرفاً به 
رفتار حرفه ای قضائی اختصاص یافته و جزئیات رفتاری قضات نیز پیش بینی شــده 
است. با عنایت به کاستی های نظام حقوقی ایران در این زمینه، توجه به موارد ذیل 

ضروری است:
1. لزوم وضع قواعد رفتار قضائی مبتنی بر خودتنظیمِی حرفه ای به گونه ای 

که مشارکت قضات در امر تدوین و تصویب قواعد رفتاری تضمین شود.

1. بند )ب( ماده 30 سند امنیت قضائی: »اگر تصمیم یا اقدام نهاد یا مقام اداری در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی 
قرار گرفته و ابطال شود، اتخاذ همان تصمیم یا ارتکاب همان اقدام به صورت مجدد از سوی نهاد یا مقام اداری مذکور 
یا نهادهای مشــابه آن به صورت تعمدی یا از روی مســامحه تخلف اداری محسوب می شود و می تواند مشمول بند 30 

ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 باشد«.
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2. پیش بینــی تکلیف به بی طرفی اداری، رازداری و تنظیم یا منع فعالیت 
سیاسی برای قضات.1 

3. تعیین مصادیق دریافتی های مجاز از ســوی قضات و پیش بینی سقف 
ریالی برای آن ها و ممنوعیت موارد بالغ بر سقف تعیین شده.

4. تعیین ضوابطی برای ممنوعیت قضات از اشتغال به بعضی مشاغل.
5. تبیین جایگاه شایســته برای قواعد رفتاری در خالل سلســله مراتب 

هنجارهای حقوقی.

1. برای نمونه برخی از قضات راه یافته به مجلس شــورای اســالمی، به طور مشــخص وابســتگی جناحی به برخی از 
جناح های سیاسی در کشورمان داشته و عضویت آن ها در فراکسیون های موجود، گویای این نکته است. متذکر می شود، 
این گفته به معنی تقبیح یا نفی تعلق قضات به گرایش های سیاســی موجود نیســت بلکه به معنی لزوم شناسایی این 

موضوع و تنظیم زوایای مختلف آن است.
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