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ویژه2

 .1دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق عمومی ،گروه حقوق عمومی و بین الملی  ،دانشیدهه حقیوق و
علوم سناسی ،واحه علوم و تحقنقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران
 .2استاديار دانشدهه حقوق و علوم سناسی دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران
دريافت93/2/24 :

پذيرش93/9/19 :

چكیده
يدی از سازوکارهای مهم تحقق دادرسی عادالنه و حدومیت قیانون ،اسیتقال قضیايی در معنیای
آزادی قاضی از هرگونه اعما نفوذ و مهاخله قوای سناسی و اصحاب دعوا است .تحقیق اسیتقال
قضايی ،از يک سو مسیتلمم تضیمن اسیتقال سیاختاری قیوه قضیاينه و از سیوی ديگیر ايجیاد
سازوکارهايی برای تضمن استقال فردی قضیات اسیت .در مقالیه حاضیر بیه تبنین و بررسیی
مفهوم استقال قضايی و ننم نحوه تضیمن ايی اصی در حقیوق ايیران و فرانسیه پرداختیه ايیم.
مطالعه تطبنقی حاضر نشان میدهه نظام حقوقی ايران ،استقال ساختاری قوه قضاينه را به نحیو
مطمئ تری در مقايسه با حقوق فرانسه مورد تضیمن قیرار داده اسیت ،امیا در تضیمن اسیتقال
فردی قضات کاستیهايی دارد.

واژگان کلیدی :استقال قضايی ،استقال ساختاری ،استقال فردی ،قضات ،قوه قضاينه
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.1مقدمه
مسأله استقال قضايی از مسائ بننادي حقوق عمیومی اسیت؛ زيیرا اعتمیاد عمیومی 1بیه
حدومت ،تحقق حدومت قانون 2و دادرسی عادالنه ،3در هر جامعه تا حهود بسینار زيیادی
بییه منییمان اسییتقال قضییايی 4وابسییته اسییت .نهادينییه شییهن جريییان مردمییی و حدومییت
مردمساالر ،5به تثبنت و اشاعه فرهنگ حاکمنت قانون و قانونگرايی ارتبیا تیام دارد و از
سوی ديگر ،در جهت تثبنت فراينه فرهنگ قانونگرايی ،استقال قضايی از پنشفیر

هیای

مهم اي امر به شمار میرود .به عبارت ديگیر ،حدومیت میردمسیاالر بیا مفهیوم اسیتقال
قضايی و توانايی دادگاهها در جلوگنری از سوء اسیتفاده از نفی

قیهرت و نقی

حقیوق

وآزادیهای بننادي مردم پنونهی ناگسستنی دارد [ ،1ص.] 39
به لحیا اهمنیت موضیو اسیتقال قضیايی ،ايی اصی در قیوانن اساسیی و عیادی
کشورهای مختلف و اسناد بین المللیی میورد تأکنیه قیرار گرفتیه و سیازوکارهايی جهیت
تضمن آن ايجاد شهه است.
تحقق استقال قضايی در هر کشور ننازمنه وجود شرايطی اسیت .شیراي الزم بیرای
تحقق استقال قضايی را میتوان از دو جنبه میورد بررسیی قیرار داد .اولین شیر الزم
جهت تحقق استقال قضايی ،وجود ساختاری مستق برای قیوه قضیاينه و دومین شیر
الزم ،وجود سازوکارهايی جهت تضمن استقال فردی قضات است .در اي مقالیه تیالش
گرديهه است تا شراي تضمن استقال قضايی در ايران از هر دو جنبه میذکور بیا نگیاهی
تطبنقی در حقوق فرانسه مورد بررسی قرار گنرد .در اي راسیتا بیه سیؤاالت ذيی پاسی
میدهنم:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. public confidence
2. rule of law
3. fair trial
4. judicial independence
5. democratization

مفهوم استقال قضايی چنست؟ اصو بننادي تضمن استقال قضايی چنست؟ نقیا
ضعف و قوت نظام حقوقی ايران در مقايسه با حقوق فرانسه درخصوص شراي تضیمن
استقال قضايی چنست؟
در تحقنق حاضر درخواهنم يافت که بسناری از مشیدالت حقیوق ايیران درخصیوص
موضو استقال قضايی ،ناشی از عهم شناخت و آگاهی کیافی از سیازوکارهای تضیمن
اي اص است .ريشه اي امر در اي است که استقال قضايی مفهومی مهرن تلقی میشود
کییه از حقییوق کشییورهای خییارجی «وارد» حقییوق ايییران شییهه اسییت .بنییابراي  ،هرگونییه
گرهگشايی از مشدالت عملی در اي خصوص ،منو بیه شیناخت نظیری صیحن مفهیوم
استقال قضايی و سازوکارهای تضمن آن در حقوق عصر حاضر اسیت .در ايی میورد،
مطالعه تطبنقی در حقوق کشور فرانسه میتوانه برای ما راهگشا باشه.

 .2مفهوم استقالل قضایي
در حقوق عصر حاضر ،تعريف يدسانی از استقال قضايی در متون قانون اساسی وجیود
نهارد .متون قانون اساسی ،بهون آنکه تعريفی از استقال قضیايی ارائیه دهنیه ،بیر لیموم
رعايت استقال قضايی تأکنه کردهانه.
در بن صاحبنظران ننم در مورد تعريیف اسیتقال قضیايی اتفیاق نظیر وجیود نیهارد.
الرکننم از نويسنهگان آمريدايی ،استقال قضیايی را بیه مفهیوم حی اخیتال بیه وسینله
شخص سوم بیطر میدانه .به عبارت ديگر ،ح اختال به وسنله کسیی کیه مییتوانیه
برای ح اختالفات بر مبنای مالحظه صر واقعنیتهیا و ارتبیا آن بیا قیوانن مربوطیه،
قاب اتدا و اعتنا باشه [ ،1ص .] 39يدی از نويسنهگان ايرانی ،استقال قضايی را به معنیای
عهم جواز دخالت و تأثنرگذاری از جانب ديگران بر قوه قضاينه در معنیای عیام و قضیات
در معنای خاص در صهور احدام و قرارهای قضايی و آزادی امر قضا از هرگونه مهاخله،
فشار و گردن نهادن همه به احدام صادر شهه میدانه [ ،2ص.]25
در منان نهادهای منطقهای متصهی صنانت از حقوق بشر ،دادگاه اروپايی حقوق بشیر
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شرايطی را در مورد نحوه تحقق استقال قضايی مقرر میدارد .طبق نظر دادگیاه اروپیايی
حقوق بشر ،به منظور تعنن استقال يک مرجع قضايی بايه از جمله جوانیب ذيی در نظیر
گرفته شود:
طريق انتصاب اعضای آن و طو خهمت آنان ،وجود تضمنناتی در مقابی فشیارهیای
خارجی و اي سؤا که آيا هنأت ممبور ظاهراً مستق به نظر میرسه يا خنر [ ،3ص.]189
در منان اسناد بن المللی ،اصو بننادي استقال قضاينه مصوب  1985مجمع عمیومی
سازمان مل متحه ،تعريف نسبتاً جامعی از استقال قضايی ارائه میدهیه .اصی دوم ايی
قطعنامه درخصوص اسقال قضايی مقرر میدارد« :قضات بايه بتواننه براساس واقعنیات
و مطابق قوانن و بهون هرگونه محیهوديت ،اعمیا نفیوذ نابجیا ،تلقین  ،فشیار ،تههيیه يیا
مهاخله مستقنم يا غنرمستقنم از هر مرجع يا هر دلن ديگر ،در مورد موضیوعات مطیرو
اتخاذ تصمنم کننه».
بنابراي هر چنمی يا کسی به غنر از موازي حقوقی و تشخنص قاضیی در تصیمنمات
وی خل وارد کنه ،استقال قضايی را نق

و در نتنجه اجرای عهالت در رسنهگی دادگیاه،

صنانت از حقوق و آزادیهای شیهرونهان و تحقیق حدومیت قیانون کیه اهیها اسیتقال
قضايی است ،محقق نمیگردد.
استقال قضايی در اکثر متون حقوقی در کنار اص بیطرفی قاضی به کار برده شیهه
است .دو واژه استقال  1و بیطرفی 2در اصو مربو به دادرسی عادالنیه اغلیب در کنیار
هم به کار برده شههانه [ ،4ص .]273با اي که در نظر او اي دو مفهیوم يدسیان بیه نظیر
میرسنه ،اما بیطرفی ناظر بر عهم وجود پنشفر

ذهنی توس قاضی است و اسیتقال

ناظر بر عهم دخالت قوای حدومتی ويا غنر حدومتی در کار قضات قوه قضاينه است.
الزمه تحقق استقال قضايی ،وجود ساختاری مستق برای قوه قضیاينه و ننیم وجیود
سازوکارهايی جهت تضمن استقال فردی قضات است .بنابراي اسیتقال قضیايی واجیه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. independence
2. impartiality

دو جنبه است :استقال ساختاری قوه قضاينه و استقال فردی قضات.

 .1-2استقالل ساختاری قوه قضاییه

1

نخستن سازوکار تضمن استقال قضايی ،تضمن استقال ساختاری نهاد قضايی است.
قاعهتاً ساختار دستگاه قضايی بايه به نحوی پنشبننیی شیهه باشیه کیه ضیام اسیتقال
قضات دادگاهها در برابر دخالت و نفوذ ناروای قوه مجريیه و مقننیه و مقامیات عیالی قیوه
قضاينه باشه .استقال ساختاری دستگاه قضايی از دو جنبیه اسیتقال درونسیازمانی و
استقال بیرونسیازمانی قابی بررسیی اسیت .منظیور از اسیتقال درونسیازمانی ،نفیی
سلسلهمراتب اداری در درون قوه قضاينه و منظور از استقال برونسازمانی ،اسیتقال و
تفدنک کارکرد دستگاه قضايی در برابر ساير قیوای حدیومتی اسیت کیه بیا رعايیت اصی
تفدنک قوا محقق میگردد [ ،5ص.]57
استقال نهاد قضايی به خودی خود واجیه ارزش ننسیت ،بلدیه در جهیت اسیتقال
شخص قاضی است که میگوينم ساختار دسیتگاه قضیايی بايیه مسیتق باشیه [ ،6ص.]3
البته استقال مطلق دستگاه قضايی مطلیوب ننسیت ،زيیرا عیهم پینشبننیی سیازوکارهای
پاسخگويی قوه قضاينه و نظارت بر آن ،خطر عملدرد غنرمسیؤوالنه قیوه قضیاينه را بیاال
میبرد.

 .2-2استقالل فردی قضات و سازوکارهای تضمین آن
استقال فردی قاضی که بهعنوان استقال در تصمنمگنری ننیم شیناخته مییشیود ،بیهان
معنا است که شخص قاضی ،مستق تصمنم بگنرد .از يک قاضیی هنگیامی انتظیار اجیرای
درسییت عییهالت و امنییه بییه موفقنییت در انجییام محاکمییات عادالنییه میییرود کییه در اعمییا
صالحنتش استقال وآزادی عم داشته باشه [ ،7ص ]671و وقايع و ادلیه مربیو بیه هیر
پرونهه به دور از نفوذ و مهاخله خارجی و بیهون هین محیهوديت يیا ممنیوعنتی بیه طیور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. structural independence
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منصفانه و تنها بر پايه موازي حقوقی رسنهگی و ارزيیابی گیردد .بیرای آنکیه قضیات از
استقال و آزادی عم اي چنننی برخوردار باشینه بايیه از تضیمننات الزم بیرای مصیون
مانهن از مهاخله ناروا برخوردار باشنه .الزمه تحقق استقال فردی قضات وجود شرايطی
است که قانونگذار برای قضات در نظر میگنیرد .مهیمتیري ايی شیراي را بیا توجیه بیه
قطعنامه اصو بننادي استقال قوه قضاينه میتوان شام موارد ذي دانست:
 .1-2-2مصونیت شغلي قاضي
مهمتري مبنای تضمن استقال فردی قضات ،تضمن مصوننت شغلی دادرسیان محیاکم
است .مصوننت شغلی ويا امننت شغلی قاضی بیه ايی مفهیوم اسیت کیه بیه سیبب اتخیاذ
تصمنمات قضايی نتواننه در معر

تههيهات شغلی قرار گنرنه؛ چه در غنیر ايی صیورت

قاضی همواره از نتنجه تصمنم خود و اي که ممد است به از دست دادن شغ ويا تغننیر
وضعنت شغلی (ماننه تغننر مح خیهمت يیا سیمت منجیر شیود ،نگیران خواهیه بیود [،8
ص .]26اي امر به طور جهانی پذيرفته شهه است که هنگامی که قضات بتواننه بیهسیادگی
ويا دلبخواهانه عم شونه ويا تغننر در وضعنت شغلی آنهیا ايجیاد شیود ،آسینبپیذيری
بنشتری در قبا فشارهای داخلی ويا خارجی خواهنه داشت و نمیتواننه به نحیو مسیتق
به دادرسی بپردازنه [ ،9ص.]17
برکناری مقامات قضايی نبايه بهآسانی صورت گنرد ،بلده ايشان بايه در اي صیورت
از تضمننات راجع بیه اسیتما منصیفانه شیام حیق برخیورداری از وکنی و تجهيیهنظر
مستق از تصمنمات انتظامی برخوردار باشنه.
مسأله ارتقا و نق و انتقا ننم میتوانه بهعنوان حربهای علنه قضات به کار برده شود.
به همن خاطر ارتقا و نق و انتقا مقامات قضايی بايه براساس معنارهای عننیی بیهويیهه
توان ،درستداری و تجربه و با رضايت قاضی صورت پذيرد.

 .2-2-2مصونیت مدني قاضي
يدی از مهمتري شراي تضمن استقال فردی قضايی ،اعطای مصوننت مهنی بیه قضیات
است .با توجه به حساسنت منصب قضاوت و پنچنهگیهای آن و به منظور حفظ اسیتقال
قضايی ،قضات بايه از مصوننت بهرمنه گردنه .قضات بايه در برابر اقامه دعیوای حقیوقی
برای خسارات فع يا ترک فع های نادرست در اجرای وظايف قضايیشیان از مصیوننت
فردی بهرمنه باشنه .دولت ننم مسؤو جبران خسارت اصحاب دعوا باشه.
 .3-2-2روش شایسته انتخاب قاضي
وجود قضات متعهه و واجه شراي  ،امری اساسی برای استقال قضیايی اسیت .چگیونگی
گمينش قاضی از مؤلفههای مهم و تأثنرگذار بر استقال قضايیاست .روشی که به وسنله
آن قضات انتخاب ويا انتصاب میشونه موضوعی کلنهی برای بهبیود وضیعنت اسیتقال
قضايی است .قضاتی که واجه شراي نباشنه ،شأن ،منملت و استقال دسیتگاه قضیايی را
تنم میدهنه و آسنبپذيری بنشتری از تأثنرات خارجی دارنه.
انتخاب يا انتصاب قاضی بايه مبتنی بر ضواب عننی باشه و توسی نهیادی مسیتق و
بهون طرفهاری سناسی صورت گنرد .بنابراي فراينه انتخاب يا انتصاب بايیه منصیفانه و
بیطرفانه باشه .به عبارت ديگر هرچه شنوه گمينش وانتخاب قاضی بنشتر بر شايسیتگی
و قابلنتهای فردی و معنارهای عننیی و سینجشپیذير اسیتوار باشیه ،مییتیوان در عمی
قضاتی با استقال رأی و اعتماد به نف

در نظام قضايی مشاههه کیرد .بیهعدی

چنانچیه

استخهام و گمينش قضات بر معنارهای نامتعار  ،مبهم و رواب ناسیالم و سناسیی و نیه
بر پايه توانايیهای علمی و تجربی استوار باشه ،دايره اسیتقال بیه نفیع توصینهپیذيری و
پنروی از مقامهای باالدست محهود خواهه شه [ ،10ص .]1

 .4-2-2نظارت بر رفتار حرفهای قاضي
استقال فردی قضات ايجاب میکنه که قضات از حنث رفتاری کنتر شونه تا از هن مانع

محسن امیری و همکار ــــــــــــــــــــــــــ اصول بنیادین ناظر بر تضمین...

و راد و موأخذهای بنم نهاشته باشنه و مصون از هرگونه اعما نفوذ و قهرت غنرقیانونی
باشنه .بنابراي بايه محهوديتهايی بر رفتارهای اداری و غنراداری قاضی در نظر گرفتیه
شود تا استقال فردی ،به نحو مطمئ تر تضمن شود.
اي محهوديتها به اي معنا ننسیت کیه آنهیا از حقیوق سناسیی و اجتمیاعی محیروم
شونه .همچنن قضات بايه بتواننه آزادانه به انجم های صنفی يا هر سازمان ديگیری کیه
در ارتبا با حمايت از منافع شغلی يا آموزش حرفهای آنها است ،بپنونهنه.
 .5-2-2امنیت مالي قاضي
امننت مالی و دادن حقوق مدفی به قضات از سازوکارهای مهیم تضیمن اسیتقال قاضیی
است .دولت بايه منابع کافی را جهت انجیام وظیايف قیوه قضیاينه فیراهم کیرده ،حقیوق و
دستممدی کافی برای قضات در نظر گنرد .وابستگی میالی و کمبیود بودجیه قیوه قضیاينه
تاثنیر بگیذارد .قیوه قضیاينهای کیه دارای منیابع کیافی نباشیه،
میتوانه بر استقال قاضی ٴ
نمیتوانه حقوق و منابع مورد نناز را که برای جذب و نگههاشت قضیات واجیه صیالحنت
الزم است داشته باشه و در برخی موارد احتماالً دچار فسیاد میالی ،طرفیهاری سناسیی و
جناحی میشود [ ،11ص.]18

 .3بررسي صیانت از اصل استقالل قضایي در نظام حقوقي ایران
موضو صنانت از اص استقال قضايی ريشه در تاري حقوق ايران نهارد؛ لد از زمیان
نهضت مشروطه با اقتباس از حقوق کشورهای اروپايی مورد توجه قانونگذار ايرانی قرار
گرفته است .از حنث تضمن استقال فردی قضات ،قانون اساسی مشروطه بیا اقتبیاس از
قانون اساسی بلهيک ،در اص  81متمم قانون اساسی مقرر داشت که هین حیاکم محدمیه
عهلنه را به طور موقت يا دائم بهون محاکمه و اثبات تقصنر نمیتوان شغلش را تغننیر داد،
مگر اي که خودش استعفا کنه و بنا بر اص  82تبهي مأموريت حدام عهلنه امدان نهاشیت
مگر به رضای او .قانون اساسی مشروطه با اعطای مصوننت شیغلی درصیهد حمايیت از

قضات و ارتقای اسیتقال آنهیا بیود؛ امیا قانونگیذار عیادی در شیهريورماه سیا ،1335
قانونی به نام قانون متمم سازمان دادگستری و اصیال قسیمتی از اليحیه قیانونی اصیو
تشییدنالت دادگسییتری و اسییتخهام قضییات مصییوب  1333تصییويب کییرد کییه تضییمننات
قانونگذار اساسی را در مورد شغ قضايی از بن برد .بیر پايیه میاده چهیارم ايی قیانون
تبهي مح مأموريت حدیام محیاکم بیا رعايیت اصی  82میتمم قیانون اساسیی بیه وزيیر
دادگستری محو شه .وزير دادگستری ننم از اي اختنار استفاده ابماری کرد و نسبت بیه
انحال و تغننر مح خهمت قضات اقهام کرد.
در مورد استقال ساختاری قوه قضاينه ،قیانون اساسیی مشیروطه بیا پیذيرش اصی
تفدنک قوا و اعطای قهرت قضايی به محاکم عهلنیه در پیی صینانت از اسیتقال سیاختاری
قوه قضاينه بود ،اما عمالً وزير دادگستری بهعنوان مقامی سناسی ،مهيريت قیوه قضیاينه
را بر عههه داشت که در منافات با استقال قضايی محسوب میشه.
پ

از پنروزی انقالب اسالمی ،نويسنهگان قیانون اساسیی بیا درک جايگیاه اسیتقال

قضايی و با عنايت به تجربه تل دوران مشروطه ،در پی تضمن اسیتقال سیاختاری قیوه
قضاينه و استقال فردی قضات برآمهنه.

 .1-3استقالل ساختاری قوه قضاییه ایران
بررسیی قیانون اساسیی جمهیوری اسییالمی ايیران ،حدايیت از دغهغیه قانونگیذار ايرانییی
درخصوص استقال ساختاری قیوه قضیاينه دارد .قانونگیذار اساسیی ،نگیاهی ويیهه بیه
استقال ساختاری قوه قضیاينه داشیته و اسیتقال دسیتگاه قضیايی را در حیه اعیالی آن
مورد تضمن قرار داده است .به جرأت میتوان مهعی بیود کیه قیانون اساسیی جمهیوری
اسالمی ايران ،از جمله قوانن اساسی پنشرو در زمننه تضیمن اسیتقال سیاختاری قیوه
قضاينه است [ ،12ص .]43بايه توجه داشت زمننههای تیاريخی بیرای ايی نگیاه ويیهه بیه
استقال ساختاری وجود دارد؛ زيرا در زمیان مشیروطه ،اگرچیه مطیابق اصی  27میتمم
قانون اساسی مشروطه اص تفدنک قوا پذيرفته شهه بود ،اما عمالً قوه قضاينه تحت نفیوذ

محسن امیری و همکار ــــــــــــــــــــــــــ اصول بنیادین ناظر بر تضمین...

قییوه مجريییه درآمییهه بییود .امییور قضییايی در دوره مشییروطه ،توسی وزيییر دادگسییتری
منصوب پادشاه و با اقتهارات وسنعی در امور اداری ،اسیتخهامی و شیغلی قاضیی 1اداره
میشه .بهي ترتنب قوه مجريه در اداره دادگستری دخالت میکرد ،آنچه نمیتوان آن را با
اص استقال قضايی جمع کرد .جهت خروج از اي وضعنت قانونگذار اساسیی جمهیوری
اسالمی در اصو متعهد با ذکر نام از «قوه قضیاينه» بیه تضیمن اسیتقال سیاختاری آن
پرداخته و دادگستری ماننه زمان مشروطه در حاشنه قرار نهارد و يک قوه برابر ،در کنیار
قوه مجريه و مقننه است.
 .1-1-3تضمینات استقالل ساختاری قوه قضاییه در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران
قانونگذار اساسی جمهوری اسالمی ايران با نگاهی سیختگنرانه ،اسیتقال سیاختاری قیوه
قضاينه را در چنه اص مورد تضمن قرار داده است.
موارد تضمن قانونی استقال ساختاری را در اصو و موارد زير میتوان مشاههه کرد:
اص  57و  61قانون اساسی با شناسايی اص تفدنک قوا ،سنگ بنای تضمن اسیتقال
ساختاری قوه قضاينه را گذاشیته اسیت .اگرچیه سنسیتم تفدنیک قیوا در نظیام جمهیوری
اسییالمی ايییران نییوعی تفدنییک نییرم و نسییبی اسییت و قییوه مقننییه و مجريییه از ابمارهییای
تاثنرگذاری و نظارت بر يدهيگر برخوردارنه ،اما در مورد قوه قضاينه اي سنستم ،نیوعی
ٴ
تفدنک سخت است و قوه قضاينه نه در برابر مجل

شورای اسیالمی و نیه در برابیر قیوه

مجريه پاسخگو ننست .قوه مجريه و مقننه مطابق اص تفدنک قوا ،نهتنها از دخالت در امیر
قضايی منع شههانه ،بلده فاقه ابمارهای مؤثر نظارت بر قوه قضاينه هستنه.2
قانونگذار اساسی بار ديگر در اص يکصه و پنجاه و ششم با اسیتعما صیري لفیظ
«مستق » در مورد قوه قضاينه تأکنه میکنه که «قیوه قضیاينه قیوهای اسیت مسیتق کیه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1بنگريه به :قانون اصو تشدنالت عهلنه مصوب  1329و اصالحات بعهی آن.
 .2از چالشهای کنونی نظام حقوقی ايران ،برداشت نادرستی است که از استقال ساختاری قوه قضاينه و تفدنک
قوا وجود دارد .بايه توجه داشت استقال قضايی هن گاه به معنای عهم پاسخگويی و نظارتناپذيری قوه قضاينه
ننست.

پشتنبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤو تحقق بخشنهن به عهالت است.»...
امور اداری و استخهامی قوه قضاينه مطابق اص  158قانون اساسی ،بر عههه رئین
قوه قضاينه منصوب مقام رهبری است و وزير دادگسیتری بیرخال دوره مشیروطه کیه
بهعنوان عضو قوه مجريه در صهر قوه قضاينه و دارای اقتهارات زيادی بر امیور قضیايی
و اداری و تشدنالتی بود ،بعه از تصويب قانون اساسیی جمهیوری اسیالمی ايیران دارای
نقش بسنار محهودی است و اختنارات وی در دو امر رواب قوه قضاينه با قیوه مجريیه و
قوه مقننه و ننم اختنارات مالی و اداری و استخهامی غنرقضات که رئن
وی تفوي

قوه قضیاينه بیه

میکنه ،خالصه شهه است [ ،13ص.]358

 .2-1-3تأثیر تضمین استقالل ساختاری قوه قضاییه بر استقالل قاضي
نگاه سختگنرانه قانونگذار اساسی ايیران درخصیوص اسیتقال بیرونسیازمانی دسیتگاه
قضايی ،بهون شک کمک شايانی به قضاتِ قوه قضاينه مییکنیه کیه بیهون تأثنرپیذيری از
جانب قوای مقننه و مجريیه بیه دادرسیی بپردازنیه .امیا علنیرغم توجیه خیاص قانونگیذار
اساسی به استقال برونسیازمانی قیوه قضیاينه ،میوردی ننیم وجیود دارد کیه اسیتقال
ساختاری درونسازمانی قوه قضاينه را با تههيهاتی مواجه ساخته اسیت و مییتوانیه بیر
تاثنر نامطلوب داشته باشه .وجود رئن
استقال قاضی ٴ

قوه قضاينه که يک مقام سناسیی

انتصابی است و اختنارات وسنع اي مقام در امیور اداری ،اسیتخهامی ،انتظیامی و شیغلی
قضات و همچنن صالحنت هنجارسازی وی در قالب بخشنامههای قضايی مییتوانیه بیه
نحو غنرمستقنم ،ناق

استقال شخص قاضی در عم قضايی باشه .تنهیا شیايه شیراي

شايستگی که قانون اساسی برای رئن

قوه قضاينه در نظر گرفته است (همچون فقاهیت،

عهالت ،مهيريت و تهبنر  1بتوانه اي ايراد را رفع کنه .در واقع بايه گفت قوه قضیاينه ايیران
از استقال برونسیازمانی بیااليی برخیوردار اسیت ،امیا دارای اسیتقال درونسیازمانی
متململی است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1بنگريه به :اص يکصه و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران.

محسن امیری و همکار ــــــــــــــــــــــــــ اصول بنیادین ناظر بر تضمین...

به نظر میرسه استقال درونسازمانی قوه قضیاينه ايیران قبی از اصیالحات قیانون
اساسی در سا  1368به نحو مطمئ تری تضمن میشه .قب از بازنگری قانون اساسیی،
امور اداری و استخهامی قضات در اختنار شورای عالی قضايی بیود .پینشبننیی شیورای
عالی قضايی را میتوان نقطیه عطفیی در تیاري قانونگیذاری ايیران در راسیتای اسیتقال
قضايی دانست .متأسفانه شورای عالی قضايی که به نظیر مییرسیه بیا اقتبیاس از حقیوق
فرانسه جهت ارتقای استقال قضايی پنشبننی شهه بود ،در اصالحات سیا  1368حیذ
شه.

 .2-3سازو کارهای تضمین استقالل فردی قاضي در ایران
بررسی وضعنت سازوکارهای تضمن استقال فردی قضات در ايران بنانگر آن است که
اي سازوکارها به نحو دقنق و شايسته مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته اسیت و ايی در
حالی است که اي سازوکارها نقش مهمتری در تضمن استقال قضايی دارنه.
 .1-2-3مصونیت شغلي قاضي
پ

از پنروزی انقالب اسالمی مت پینشنیوي

قیانون اساسیی کیه محصیو مشیارکت

انهيشمنهان زمان خود بود ،با درک درسیت از جايگیاه قاضیی مسیتق در صیهد تضیمن
مصوننت شغلی قضات برآمه [ ،14ص .]229اصی  164دو تضیمن مهیم را بیرای شیغ
قضات به تبعنت از کشور فرانسه به وجیود آورده اسیت .اولین تضیمن  ،غنرقابی عیم
بودن قضات است .قسمت او اص  164مقرر میدارد« :قاضی را نمیتوان از مقیامی کیه
شاغ آن است بهون محاکمه و ثبوت جرم ويا تخلفی کیه موجیب انفصیا اسیت بیه طیور
موقت يا دائم منفص کرد.»...
مطابق نظريه تفسنری شیماره  448میور  1369/4/23شیورای نگهبیان ،رئین

قیوه

قضاينه ننم حق عم قاضی را نهارد و عم وی تنها در اختنیار دادگیاه انتظیامی قضیات و
دادگاه عالی رسنهگی به صالحنت قضات است [ ،15ص .]190

دومن تضمن که در اص  164پنشبننی شهه مربو به منع تغننر سمت و منع تغننر
مح خهمت قاضی اسیت .اصی  164در ايی زمننیه مقیرر مییدارد «....بیهون رضیای او
(قاضی نمیتوان مح خهمت يا سمتش را تغننر داد ،مگر به اقتضای مصیلحت جامعیه بیا
تصمنم رئن

قوه قضاينه پ

از مشورت با رئن

ديوان عیالی کشیور و دادسیتان کی ».

البته اي تضمن در حا حاضر ،با توجیه بیه اختنیار وسینع رئین

قیوه قضیاينه در ايی

خصوص فاقه اثر شهه است؛ زيرا مفهوم اقتضای مصلحت جامعه ،آنچنیان وسینع اسیت
که با کمتري ارتبا موضوعی ،رئن

قوه قضاينه قادر خواهه بود که بیه بهانیه اقتضیای

مصلحت جامعه ،مح خهمت و سمت قاضی را تغننر دهه [ ،16ص  .]103در واقیع يدیی از
چالشهای تضمن مصوننت شغلی قاضی ،نگارش متملیم و میبهم ايی اصی اسیت کیه
کارايی و اثربخشی آن را کمرنگ کرده است .از سوی ديگیر ،عیهم شیفافنت ضیواب نقی
وانتقا قضات در قیانون نقی و انتقیا دورهای قضیات (مصیوب  1375و عیهم شیفافنت
ضواب ارتقای قضات ،و عهم شفافنت مقررات انتظامی دادگاه عالی رسنهگی به صالحنت
قضات 1از ديگر چالشهای مهم نظام حقوقی ايران در تضمن مصوننت شیغلی دادرسیان
است.

 .2-2-3مصونیت مدني قاضي
در ايران ،هماننه بسناری از کشورهای دارای حقوق نوشته ،قضات دارای مصوننت مهنی
مطلق ننستنه و در برابر افعا تقصنرآمنم خیويش در رسینهگی قضیايی بیه دعیاوی ،کیه
منجر به خسارت اصحاب دعوا شونه ،مسؤولنه [ ،17ص .]135اص  171قیانون اساسیی
مصوننت مشرو را برای قاضی در نظر گرفته است .در اي اص خطاهای دادرس به دو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1مطابق ماده  44قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  1390/7/27چناچه صالحنت قاضی از ناحنه مقامات
عالی قضايی مذکور در اي ماده مورد ترديه واقع شود پ

از احراز عهم صالحنت قاضی توس

قاب عم است .مفهوم «تريه در صالحنت» بسنار کلی و غنر شفا
صورت شفا

مشخص گردد.

دادگاه عالی

است؛ در صورتی که تخلفات انتظامی بايه به

محسن امیری و همکار ــــــــــــــــــــــــــ اصول بنیادین ناظر بر تضمین...

گییروه تقسیینم میییشییود .پنامییههای ناشییی از اشییتباه قاضییی بییه عهییهه دولییت اسییت و
خسارتهای ناشی از تقصنر قاضی را خود او تحم مییکنیه [ ،18ص .]44در ايی اصی ،
قاعهه مصوننت مهنی قاضی در برابر اعما قضايی بهعنیوان اصی پذيرفتیه شیهه و تنهیا
خسارات ناشی از تقصنر قاضیی از ايی قاعیهه اسیتثنا دارد .مسیؤو دانسیت دولیت در
مییوارد اشییتباه قاضییی ،گییامی مثبییت در جهییت ارتقییای اسییتقال قاضییی و حفییظ حقییوق
قضاوتشونهگان بوده است ،اما قانونگذار اساسی با مسؤو دانست قاضیی در صیورت
تقصنر ،وی را در معر

مسؤولنت مادی مهمی قیرار داده کیه اسیتقال وی را بیا تههيیه

مواجه میسازد .ابهام مفهوم «تقصنر» در اص  171ننم بر بیار مسیؤولنت میهنی قضیات
افموده است .اي ابهام را میتوان در اختال نظر حقوقهانان درخصیوص مفهیوم تقصینر
ننم مشاههه کرد .برخی از حقوقهانان تقصنر مذکور در اص  171را متراد تقصنر عمیه
دانستهانه که در اي صورت اشتباه مذکور در اص  171به معنای عملی مییشیود کیه بیه
طور غنرعمهی انجام میگنرد [ ،19ص .]128اما برخی ديگر تقصینر در اصی  171را اعیم
از عمه و شبهعمه دانستهانه [ ،20ص.]198
استقال قاضی و پنچنهگیهای کار قضاوت ايجیاب مییکنیه کیه شیراي و مسیؤولنت
طر دعوا علنه او با قواعه عام مسؤولنت تفیاوتهیايی داشیته باشیه .بیا مطالعیه مشیرو
مذاکرات مجل

بررسی نهايی قانون اساسی درمیيابنم که خبرگان قانون اساسی صیرفاً

به دنبا حمايت از حقوق قضاوتشونهگان و جبران خسارت ايشیان بودنیه [ ،21ص.]87
اما اي شنوه قانونگذاری نمیتوانه به هه خود نائ شود؛ زيرا در فر

ثبوت تقصنر و

صهور حدم محدومنت قاضی ،وی فاقه توانايی مالی برای جبران خسارت است.
 .3-2-3روش انتخاب قاضي در ایران و تأثیر آن بر استقالل قضایي
نظام حقوقی ايران درخصوص شنوه انتخاب قاضی از نظام شغلی پنروی کرده اسیت .در
اي شنوه قضات هماننه سیاير کارمنیهان بخیش عمیومی از طريیق امتحیان علمیی از بین
فارغالتحصنالن رشته حقوق انتخاب میشونه؛ در صیورتی کیه پنیروی از روش انتخیاب

قاضی کشورهای دارای نظام حقوق عرفی میتوانست قضات شايستهتر و مستق تیری را
وارد دستگاه قضايی کنه ،زيرا قضیات در ايی کشیورها از بین حقوقیهانان دارای تجربیه
حقوقی انتخاب میگردنه.
اص  158قانون اساسی جمهیوری اسیالمی ايیران اسیتخهام قضیات را از وظیايف و
اختنارات رئن
رئن

قوه قضاينه دانسته است .پ

از بازنگری قییانون اساسییی در سییا 1368

قوه قضاينه تنها فردی است که مطیابق اصی  158و اصی  162قیانون اساسیی در

مورد استخهام و انتخاب قاضی وفق ماده واحهه قانون شراي انتخاب قضات دادگسیتری
مصوب  1361/2/14تصمنم میگنرد .انتصاب قضات توس يک مقیام سناسیی مییتوانیه
جانبهاری و طرفهاری سناسی را موجب شود و بیطرفی در انتخاب قاضی را تنیم دهیه.
اي در حالی است که وجود شورای عالی قضايی میتوانست اطمننان بینشتیری در حفیظ
بیطرفی در انتخاب قاضی ايجاد کنه.
 .4-2-3نظارت بر رفتار حرفهای قاضي در ایران
درخصوص رفتار حرفهای قضات ،مطابق اصی  141قیانون اساسیی جمهیوری اسیالمی
ايران قضات از انجام مشاغ اداری و سناسی مذکور در اي اص منع شیههانیه .همچنین
به موجب اليحه اصال قسمتی از قانون اصو تشدنالت دادگسیتری و اسیتخهام قضیات،
دارنییهگان مشییاغ قضییايی از انجییام هرگونییه فعالنییت سناسییی و حمبییی منییع ش یههانییه.
محهوديتهای ديگری ننم در قانون نظارت بر رفتار قضات پنشبننی شهه است که قضات
را از فعالنییت تجییاری و رفتییار خییال شییأن قضییايی منییع میییکنییه .امییا در مجمییو اي ی
محهوديتها از محهوديتهايی که در نظام حقیوقی فرانسیه بیرای قضیات در نظیر گرفتیه
شهه ،کمتر است.
 .5-2-3امنیت مالي قاضي در ایران
در نظام حقیوقی ايیران بیرخال کشیورهايی همچیون ايیاالت متحیهه آمريدیا و انگلین ،

محسن امیری و همکار ــــــــــــــــــــــــــ اصول بنیادین ناظر بر تضمین...

مقررهای قانونی که از قضات حمايت مالی به عم آورده باشه ،وجود نهارد .بودجهريیمی
قوه قضاينه توس قوه مجريه از چالشهای ديگر نظام حقیوقی ايیران در تضیمن امننیت
مالی دادرسان محاکم است.

 .4بررسي صیانت از اصل استقالل قضایي در حقوق فرانسه
ماننه بسناری از کشورها ،مقرراتی که از اسیتقال قضیايی در فرانسیه حمايیت مییکننیه،
منشأ قانون اساسی دارنیه؛ امیا در نهادهیای منیهرج در قیانون اساسیی جمهیوری پینجم
فرانسه ،قوه قضاينه مسق و برابر با قوه مجريه و مقننه مورد شناسايی قیرار نمییگنیرد.
اي قانون صرفاً به مقام قضايی اشاره مییکنیه کیه رئین

جمهیور بیا همدیاری شیورای

قضايی ضام استقال وی است .با اي حا فقیهان هنجیار قیانونی درخصیوص تضیمن
استقال قوه قضاينه ،مانع تضمن استقال مقیام قضیايی نبیوده اسیت .ايی تضیمننات را
میتوان در اص  64و  65قانون اساسی  1958فرانسه مشاههه کرد.

 .1-4استقالل ساختاری قوه قضاییه فرانسه
در فرانسه ،استقال ساختاری برونسازمانی قوه قضاينه ،به گونهای که در ايیران میورد
تأکنه و تضمن قانونگذار واقع شهه است ،وجود نهارد .استقال ساختاری «قوه قضیاينه»
به دالي تاريخی و سناسی که ريشه در تاري پینش و پی

از انقیالب کبنیر فرانسیه دارد،

هن گاه مورد توجه قانونگذار فرانسوی نبوده است .در واقع برای مهت طیوالنی در نتنجیه
برداشتی که از اص تفدنک قوا و تجارب تل مربو به عملدرد دادگاههای پنش از انقیالب
وجود داشته است ،قوه مجريه و مقننه دارای حقاننت دموکراتنک بوده ،بهعنوان يک «قوه»
شناخته میشونه؛ اما دادگستری از آنجا که فاقه اي وصیف اسیت صیرفاً بیهعنیوان يیک
«مقام» بوده ،نقشش فق اعما قانون مصوب پارلمان است [ ،22ص .]285بیر همین مبنیا

نظام حقوقی فرانسه نگاه خود را معطو به تضمن استقال فردی«مقیام قضیايی »1و بیه
عبارتی استقال فردی قاضی2کرده است .قانون اساسیی  1958فرانسیه در عنیوان پینجم
خود صرفاً از تضمن استقال «مقام قضايی» سخ گفتیه اسیت .در ايی قیانون ذکیری از
«قوه قضاينه »3و لموم تضمن اسقال ساختاری نشهه است .در واقیع ،فرانسیه از الگیوی
مهيريت اجرايی قوه قضاينه تبعنت کرده است .وزير دادگستری بهعنوان عضیوی از قیوه
مجريه ،مهيريت اداری خهمت عمومی دادگسیتری را بیر عهیهه دارد .بیا ايی کیه اسیتقال
برونسیازمانی دسیتگاه قضیايی آنچنیان میورد توجیه قانونگیذاری فرانسیوی نبیوده و
مهيريت امور اداری نهاد قضايی به وزيیر دادگسیتری کیه عضیوی از قیوه مجريیه اسیت
محو شهه ،اما استقال ساختاری درونسیازمانی دسیتگاه قضیايی از طريیق پینشبننیی
شورای عالی قضايی 4بسنار ارتقا يافته اسیت .شیورای قضیايی مطیابق اصی  64قیانون
اساسی فرانسه تشدن گرديهه است .مطابق ايی اصی  ،رئین

جمهیور بیهعنیوان رئین

کشور با همداری شورای قضايی ضام استقال مقام قضايی است .5اعضای ايی شیورا
که متشد از اعضای منصوب شهه از سوی مقامات سناسی و اعضای منتخیب قضیاتنه،
بهعنوان نهادی مستق  ،اداره و رسنهگی به امور شغلی ،اسیتخهامی و انتظیامی قضیات را
بییر عهییهه دارد .اسییتقال اي ی نهییاد از آن جهییت قاب ی توجنییه اسییت کییه قضییات و افییراد
غنرحدومتی اکثريت اعضای اي شورا را تشدن میدهنه.6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. de l’autorité judiciaire
2. de l'indépendance de la magistrature
3. pouvoir judiciaire
4. conseil supérieur de la magistrature
5. Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
 .6مطابق آخري اصالحات قانون اساسی فرانسه در سا  2008اعضای شورای عالی قضايی مرکب از رئن
ديوان عالی (به عنوان رئن

شورا  ،پنج قاضی و يک دادستان عمومی (منتخب قضات  ،يک نفر مشاور شورای

دولتی ،شش نفر از اشخاص برجسته (که عضو قوه مجريه ،مقننه و قضاينه نباشنه است .رئن
مجل

ملی (با تأئنه کمنته مجل

ملی و رئن

مجل

سنا (با تأينه کمنته قضايی مجل

جمهور ،رئن

سنا هريک دو نفر از

افراد برجسته را منصوب میکنه .وزير دادگستری بهون حق رأی میتوانه در جلسات شورا شرکت کنه.

محسن امیری و همکار ــــــــــــــــــــــــــ اصول بنیادین ناظر بر تضمین...

در واقییع رويدییرد نظییام حقییوقی فرانسییه درخصییوص اسییتقال درونسییازمانی قییوه
قضاينه ،کامالً بر عد

رويدرد نظام حقوقی ايیران اسیت .مهیمتیري نقطیه ضیعف نظیام

حقوقی ايران درخصوص استقال درونسازمانی آن است که میهيريت امیور قضیايی در
اختنار مقامی سناسی است .اما در فرانسه شورای عالی قضايی که تصهی اي امر مهیم را
بر عههه دارد ،نهادی مستق محسوب میگردد .جهت خروج از اي وضعنت الزم است کیه
با تغننر قانون اساسی ،به سمت مهيريت غنرسناسیی قیوه قضیاينه حرکیت کنینم .در ايی
مورد ،الگوی مهيريت شورايی قوه قضاينه که در حا حاضر در بینش از شصیت کشیور
جهان جهت ارتقای استقال قضايی وجود دارد ،میتوانه مالک عم قرار گنرد .البته الگوی
مهيريت شورايی در صورتی موفق خواهه شه کیه قضیات و افیراد غنرحدیومتی اکثريیت
اعضای شورا را تشدن دهنه.
از سییوی ديگییر ،نقطییه ضییعف ديگییر قییوه قضییاينه ايییران در مقايسییه بییا فرانسییه،
نظارتناپذيری و غنر پاسخگو بودن آن اسیت .ايی در حیالی اسیت کیه عیهم پاسیخگويی
ارمغانی جم فساد و سوء استفاده از قهرت را پهيه نمییآورد .امیا در فرانسیه پاسیخگويی
قوه قضاينه ننم مورد نظر بوده است .پاسخگويی و نظارتپذيری نهاد قضايی فرانسیه ،از
طريق پنشبننی بازرس ک خهمات قضايی 1ارتقا يافته است .اي مقام تحت نظیارت وزيیر
دادگستری رفتار مقامات قضايی را مورد بررسی قرار داده ،در ايی زمننیه گیمارش تهنیه
میکنه [ ،23ص.]128

 .2-4سازوکارهای تضمین استقالل فردی قضات در حقوق فرانسه
قانونگذار فرانسوی برخال قانونگذار ايرانی ،استقال قضايی را نه در استقال مجموعیه
دستگاه قضايی از ساير قوای سناسی ،بلدیه در فیراهم آوردن تضیمننات اسیتقال فیردی
قضات جستجو میکنه .با مطالعه تضمننات موجود در حقوق فرانسه و مقايسه آن با نظام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. inspectorate-jeneral of the judicial services

حقوقی ايران در میيابنم که قانونگذار فرانسیوی تضیمننات میؤثرتری را بیرای اسیتقال
فردی قضات پنشبننی کرده است.
 .1-2-4مصونیت شغلي
حمايت قانونگذار فرانسوی از امننت شغلی قضات سیابقهای ديیري و اصین دارد کیه بیه
قرن هجههم منالدی باز میگردد و به آن قاعهه تغننرناپیذيری قضیات 1اطیالق مییشیود.
برابر ماده  4قانون سازماندهنهه مربو به وضعنت قضییات مصییوب  21958و اصی 64
قانون اساسی « ،1958قضات نشسته غنرقابی عیم و تغننرنیه» .3در نتنجیه مطیابق ايی
قانون که به منظور حفظ استقال قضات تصويب شهه است ،قضات نشسیته را نمییتیوان
به منصب جهيهی گماشیت ،حتیی در مقیام ارتقیا ،مگیر بیا رضیايت آنهیا .مطیابق قاعیهه
تغننرناپذيری ،قاضی پ

از نصب غنرقاب عم میشود .در واقع ،ايی قاعیهه بیهان معنیا

است که قضات مصون از عم  ،جابهجايی و تعلنق دلبخواهانه هستنه .قضات بیه صیورت
مادام العمر و تا زمان بازنشستگی (چه سا اشتغا در شغ خود باقی میماننه و تنهیا
در صورت ارتداب تخلفات انتظامی مذکور در قانون موصیو بنیا بیه درخواسیت وزيیر
دادگستری ،توس شورای عالی قضايی که نهادی مستق محسوب میشود ،قابی عملنیه
[ ،24ص .]134قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ننم در اص  164با اقتباس از حقوق
فرانسه قاعهه تغننر ناپذيری قضات را مورد تأکنه قرار داده است .اما همان طور که اشاره
شه ،ايی قاعیهه در قانونگیذاریهیای بعیهی درخصیوص تیهابنر انتظیامی قضیات میورد
بیمهری قرار گرفته است .بیگمان وجیود دادگیاه عیالی رسینهگی بیه صیالحنت قضیات،
تههيهی جهی علنه مصوننت شیغلی دادرسیان محسیوب مییگیردد؛ زيیرا از يیک سیو در
استقال و بیطرفیی سناسیی اعضیای ايی محدمیه ترديیه وجیود دارد و از سیوی ديگیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. l'inamovabilité des magistrats
2. ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature
3. les magistrats du siège sont inamovibles

محسن امیری و همکار ــــــــــــــــــــــــــ اصول بنیادین ناظر بر تضمین...

مواردی که موجب احراز عهم صالحنت قاضی میگردد ،روش ننست .اي در حالی است
که در فرانسه از يک سو نهاد مسؤو تعقنب انتظامی قضات مستق است و از سوی ديگر
موارد تخلف انتظامی به صورت روشی و شیفا در قیانون سیازماندهنیهه مربیو بیه
وضعنت قضات مصوب  1958مشخص شهه است.
درخصوص موضو ارتقای قضات ننم حقوق فرانسه پنشرو بوده است .در حالی کیه
قانونگذار ايرانی درخصوص نحوه ارتقا و ضیواب آن سیدوت اختنیار کیرده ،در فرانسیه
قانون مذکور« ،کمنته ارتقای قضات» را به وجود آورده است .ضیواب ارتقیا بیه صیورت
شفا و قاب ارزيابی مشخص شهه است .کمنته ارتقا مرکیب از بنسیت قاضیی اسیت کیه
توس همتايان خود انتخاب میگردنه .کمنته با توجه به عملدرد قاضی و بیا رضیايت وی،
درخصوص ارتقا تصمنم میگنرد .میالک عمی کمنتیه ،ارزيیابی عملدیرد قضیايی توسی
قضات عالی رتبه است .کمنته امدان استما حضوری اظهارات قاضیی و بررسیی پرونیهه
ارتقا را به وی میدهه [ ،24ص.]139
در فرانسه ،در مورد نق و انتقا ننم بهون رضايت قاضی نمیتوان درخصوص محی
خهمت وی تصمنمی اتخاذ کرد .اما در ايران همان طور که اشاره شه ،رئن

قیوه قضیاينه

میتوانه به اقتضای مصلحت جامعه ،مح خهمت و سمت قاضی را بهسادگی تغننر دهه.

 .2-2-4مصونیت مدني قاضي
در فرانسه با الزماالجرا شهن قانونی در سا  ،1979مصوننت مهنی قاضیی در صیورتی
محقق میشود که وی مرتدب تقصنر شخصیی و سینگن (تقصینر عمیهی و نیه تقصینر
سبک ،شهه باشه .اما برخال حقوق ايران ،افراد متضرر نمیتواننه مستقنماً علنیه قاضیی
اقامه دعوای مسیؤولنت کننیه .در ايی صیورت متضیرر بايیه علنیه دولیت اقامیه دعیوای
مسؤولنت کنه .دولت ،در صورت محدومنیت ،خسیارات متضیرر را جبیران مییکنیه ،امیا
میتوانه علنه قاضی مقصر به منظور مطالبه وجوه پرداخت شهه اقامه دعیوا کنیه .دعیوای

دولت علنه قاضی در اي خصوص در صالحنت انحصاری شعبه مهنی ديوان عالی کشور
است [ ،25ص .]164تا سا  2011چنن دعوايی از سوی دولیت علنیه هین يیک از قضیات
مطر نشهه است [ ،24ص.]144
مسؤولنت دولت در اي خصوص مبتنیی بیر تقصینر قاضیی مطیابق نظريیه نقیص در
خهمت عمومی قضايی است .مطابق اي نظريه ،دولت مسؤو هرگونیه خسیارت ناشیی از
نقص در خهمت قضايی است که شام غفلت فاحش قاضیی يیا تدیذيب عیهالت مییگیردد.
غفلت فاحش به معنای عم يا اعمالی است که قصه دارد نشان دهه خهمت عمومی قضايی
صالحنت انجام مأموريت خود را نهارد .اندار عهالت ننم به معنای آن اسیت کیه قاضیی از
پذيرش دعوا امتنا کرده ويا هن تالشی نمیکنه تا در مهت معقیو درخصیوص پرونیهه
تصمنم گنری کنه.
حقوق فرانسه درخصوص مسؤولنت مهنی قاضی ،تهابنر مناسبتیری در مقايسیه بیا
حقوق ايران اتخاذ کرده است .قانونگذار فرانسوی از يک سیو بیا ممنوعنیت اقامیه دعیوای
اصحاب دعوا علنه قاضی ،استقال وی را مورد تضمن قرار داده و از سوی ديگیر امدیان
دريافت خسارت از سوی قضاوت شونهگان را به نحو مطمئ تر فراهم کیرده اسیت؛ زيیرا
دولت از منابع مالی کافی جهت جبران خسارت قضاوتشونهگان برخوردار است.
 .3-2-4روش انتخاب قاضي در فرانسه و استقالل قضایي
در فرانسه هماننه بسناری از کشورهای دارای حقوق نوشته ،نهاد متصهی انتخاب قضات
عالی رتبه ،شورای قضايی است که از بن افراد واجه صالحنت اقیهام بیه انتخیاب قاضیی
میکنه .رئن

جمهور از فهرست ارائه شهه قضات را منصوب میکنه .ساير قضات ننم از

بن فارغالتحصنالن مهرسه ملی قضات 1انتخاب میشیونه .در مقايسیه بیا روش انتخیاب
قاضی در ايران ،با توجه به ترکنب مستق شورای عالی قضايی فرانسه ،بیطرفیی و عیهم
جانبهاری سناسی به نحو مطمئ تر در انتخاب قاضی رعايت میگردد [ ،24ص.]141
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ecole nationale de la magistrature

محسن امیری و همکار ــــــــــــــــــــــــــ اصول بنیادین ناظر بر تضمین...

 .4-2-4نظارت بر رفتار حرفهای قضات
حقوق فرانسه در مقايسه با حقوق ايران ،محهوديت بسنار وسنعتری را بر رفتار حرفیهای
قضات در نظر گرفته اسیت .مطیابق میاده  8قیانون اصیو تشیدنالت دادگسیتری ،انجیام
هرگونه شغ عمومی يا هر نو کسب و کار و اشتغا برای قضات ممنو است .در میوارد
اسییتثنايی ،قضییات میییتواننییه بییا موافقییت وزيییر دادگسییتری ويییا رئیین

حییوزه قضییايی

فعالنتهايی را انجام دهنه که شأن و منملت و استقال قضات را از بن نبرد.
برخال قضات ايرانی ،قضات فرانسوی دارای سازمان صنفی قضات 1هسیتنه کیه از
سا  1968وظنفه دفا از منافع مشترک و صنانت از استقال قضات را بر عههه دارد [،24
ص .]43سازمان صنفی قضات نسبت به تهنه مجموعه کیههای رفتیار قضیايی کیه رفتیار
حرفهای قضايی را قاعههمنه میکنه ،اقهام کیرده اسیت .از جملیه امیوری کیه در مجموعیه
اخالق حرفهای قضايی مورد تأکنه قرار گرفته ،انجام يا عهم انجام اموری است که موجیب
حفظ استقال و بیطرفی قضات میگردد .اما نظام حقوقی ايران فاقه چنن مجموعیههیايی
است که قضات براساس آن رفتار قضايی خود را اخالقیی و قاعیههمنیه سیازنه .در نظیام
حقوقی ايران تأکنه بسناری بر تعقنب انتظامی قضات وجود دارد که البته اقیهامی قهرآمنیم
تلقی میگردد.
 .5-2-4امنیت مالي قاضي
در نظام حقوقی فرانسه ننم ماننه نظام حقوقی ايیران ،امننیت میالی قاضیی میورد تضیمن
قانونگذار قرار نگرفتیه اسیت .امیا قضیات فرانسیوی بینشتیري حقیوق را در بین سیاير
مستخهمان بخش عمومی دريافت میکننه .بهعالوه از ممايايی همچیون پیاداش فعالنیت تیا
 47درصه حقوق برخوردارنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .5نتیجهگیری
بررسی نظام حقوقی ايران درخصوص استقال قضايی نشیان مییدهیه ،ايی موضیو از
زمان نهضت مشروطه کم و بنش مورد اشاره و توجه قرار گرفته است؛ لد به دلنی عیهم
احاطه کافی به مبانی نظری استقال قضايی ،آشنايی سناستمهاران و حقوقهانان ما به ايی
مفهوم ،شناختی عمنق نبوده است .با پنروزی انقالب اسالمی ننم موضو استقال قضايی
مورد عنايت ويهه قانونگیذار اساسیی قیرار گرفیت .امیا پی

از تصیويب قیانون اساسیی،

موضو استقال قضايی در اصالحات قانون اساسی در سا  1368و قانونگذاری عیادی
به سرنوشت ناخوشاينه دوران مشروطه دچار شهه اسیت .در مقابی  ،صینانت قانونگیذار
اساسی و عادی فرانسه از استقال قضايی سنر نمولی نهاشته است.
از بعه استقال ساختاری قوه قضاينه ،نظام حقوقی ايران تضمننات قوی را پینشبننیی
کرده و راه را بر هرگونه اعما نفوذ قوه مقننه و مجريه بسته است .اما برداشت ناصیحن
از اصیی تفدنییک قییوا ،نظییارتناپییذيری قییوه قضییاينه و وضییعنت متملییم اسییتقال
درونسازمانی از چالشهای نظام حقوقی ايران است.
در مورد سازوکارهای تضمن استقال فردی قضات که اهمنت بنشتیری در ارتقیای
استقال قضايی دارنه ،بايه خاطر نشان کرد که در مقايسه با نظام حقوقی فرانسه ،به نحیو
شايسته مورد تضمن قانونگذار ايرانی قرار نگرفته است .رجو به پنشیننه قانونگیذاری و
برررسی تحوالت آن حدايت از آن دارد که استقال فردی قضات در نظیام حقیوقی ايیران
مورد عنايت قرار نگرفته است .اصالحات قانونی و گنجانهن معنارهای صحن در مقررات
مربو به مهيريت قوه قضاينه و بهبود سازوکارهای تضیمن اسیتقال فیردی ،مییتوانیه
تأثنر بسمايی در بهبود وضعنت استقال قضايی ايران داشته باشه.
در اي زمننه دستاوردهای مثبت کشور فرانسه مییتوانیه میورد اقتبیاس قیرار گنیرد.
فرانسه با ايجاد شورای عالی قضايی که نهاد اصلی متصهی صینانت از اسیتقال قضیايی
محسوب میشود ،قهم بننادينی را در جهت صینانت از اسیتقال قضیايی برداشیته اسیت.
تضمننات اص  64و  65قانون اساسی  1958فرانسیه از شیغ مقیام قضیايی و همچنین

محسن امیری و همکار ــــــــــــــــــــــــــ اصول بنیادین ناظر بر تضمین...

مسؤو دانست رئن

کشور به صینانت از اسیتقال قاضیی بیا همدیاری شیورای عیالی

قضايی ،حدايت از دغهغه قانونگذار فرانسوی درخصوص استقال قضايی دارد.
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