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 .باشد زمينه اين

 
 نظام ،حقوق اسالمي قضايي ايران، نظام بنگلور، اصول قضايي، اخالق :يديكل يهاواژه

 قضايي چين. قضايي آمريكا، نظام
 . مقدمه1

امروزي است. در حوزه قضا و  هايسازماننياز  تريناساسيرفتاري از  هايآموزه
. اولين سندي كه در سطح يابدمي دوچندانرفتاري اهميتي  هايشاخصدادگستري 

به بيان استانداردهاي رفتاري قضات پرداخت، منشور جهاني قضات بود كه در  الملليبين
قضات تصويب شد. به لحاظ  الملليبيندر نشست شوراي مركزي انجمن  1999سال 

قضايي جهان  يهانظامكه  شوديمحقوقي، مشاهده  يهانظامتمام  خواهانهعدالتآرمان 
قريب به اتفاق كشورهاي دنيا،  اكثريت و دانندينماز قواعد رفتاري  ازينيبخود را 

؛ خواه به صورت جامع در يك سند واحد يا اندنمودهمعيارهاي رفتاري قضات را تبيين 
 به صورت پراكنده در قوانين گوناگوني كه مربوط به نحوه عملكرد مقامات قضايي است.

ت عملكرد رفتاري نه تنها براي قضات يك راهنماي مفيد جهت تقوي يهامجموعه نيا
، بلكه  براي دستياران دادگستري و تمام كساني كه به نحوي با ديآيمقضايي به حساب 

 تواندميقضات سر و كار دارند از جمله وكالء، اصحاب دعوا و مقامات رسمي نيز 
 سوكياز  تواننديمسودمند واقع شود زيرا ايشان با آگاهي از معيارهاي رفتاري قضات، 

ر از يك قاضي را شناسايي كنند و از ديگر سو، رفتار خود را با آن قاضي رفتار مورد انتظا
 تنظيم نمايند. ياستهيشابر اساس معيارها، به نحو 

جهاني مديريت دادگستري نقش بسزايي در  استانداردشده يهاروشبه كارگيري 
ن در قواني هاآنقضائيه دارد. آگاهي از اين استانداردها، جذب  قوهاستقرار عدالت از طريق 

به منظور نهادينه شدن اين استانداردها و ايجاد سازوكارها  يسازنهيزمو مقررات داخلي، 
 و ضمانت اجراهاي دقيق و شفاف گام مهمي در راستاي توسعه قضايي است.

مباني و ماهيت اصول رفتار قضايي مندرج در اسناد  ،در اين نوشتار، ضمن بررسي
 .شوديماه اين اصول در نظام قضايي داخلي تبيين ، جايگالملليبينملي و 
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 مباني نظري اخالق قضايي .2
 استانداردهاي رفتار قضايي ضرورت. 1.2

به اعتماد عمومي نسبت  هاآنپذيرش عمومي تصميمات و آراء محاكم و حمايت از 
يارهاي به پاسداشت مع ،به نوبه خود ،به سالمت و استقالل قضايي بستگي دارد. اين امر

اي معياره ،واالي رفتاري در دادگاه بستگي دارد. از اين رو استانداردهاي رفتار قضايي
 .هندديمارزشمندي را به عنوان عنصر تضمين كننده سالمت و استقالل قضايي ارائه 

اي ، اصلي بنيادين در راستريناپذخدشهيك دستگاه قضايي برخوردار از سالمتي  وجود
را تضمين آن رفتار قضايي  و استانداردهاي هاارزشحاكميت قانون است كه  تحقق

 .كندمي
 نقش متصديان قدرت،رفتار  يريگشكلدر و رفتاري  اخالقيها و كدهاي منشور

و بررسي  كنديمفراهم  را به عنوان چارچوب رفتار مرجع  ييو مبنا مهم و اساسي دارد
 نيا .سازديم ريپذامكانعيني  يبه صورترا از سوي نمايندگان مردم  رفتارهاو ارزيابي 

رار ، مورد تصريح قكننديمدر متن سوگندهايي كه قضات هنگام آغاز فعاليت ياد  هاارزش
 ). MacKay, 1995: 2. (رنديگيم

داردهاي رفتاري مناسب براي منصب قضايي توسط يك قاضي ضرورت تعيين استان
ا بر ت روديمترديد ندارد كه از قضات انتظار  كسچيهبدين صورت تشريح شده است: 

اساس معيارهاي مشخصي هم در داخل و هم در خارج از دادگاه رفتار نمايند. اعمال 
ال اين اقتدار، آثار شود. اعم، روز به روز به قضات سپرده ميمالحظه قابلاقتدار 

، دارد. شهروندان نديآيمچشمگيري بر زندگي و سرنوشت افرادي كه نزد قضات 
 شايفردچنين اقتداري به فردي كه درستكاري، لياقت و ساير معيارهاي  خواهندينم

مورد ترديد است، داده شود، لذا ضروري است كه معيارهاي رفتاري هم در داخل دادگاه 
دگاه وجود داشته باشد كه در پاسخ به انتظارات شهروندان طراحي شده و هم در خارج دا

 .)Thomas, 1998: 7است (
 حافظ حقوق تواندميقاضي كه مجهز به استاندارهاي رفتار قضايي است بهتر 

ها متحكوشهروندي باشد. در اين رهگذر تضمين معيارهاي مطلوب رفتار قضايي متوجه 
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دربردارنده اصولي براي  آنكهاري يا مجموعه مشابه است كه هر كد رفت مطلوب .است
دستگاه قضايي است، توسط خود دستگاه قضايي تهيه و تدوين گردد. اين امر مطابق با 
استقالل قضايي و تفكيك قواست. براي مثال در بسياري از كشورها قوه مقننه و مجريه 

. در كشور ما ندينمايم ميتنظرفتار مورد انتظار و تكاليف اخالقي اعضايشان را 
 و منشور اخالقيآئين اخالق پرستاري، گوناگون اخالقي و رفتاري نظير  يهامجموعه

از اسناد  ييهانمونهگانه)  26اداري كاركنان دولت، راهنماي اخالق در پژوهش(كدهاي 
 گوناگون است. يهاحوزهاخالقي مبتني بر فرهنگ اسالمي و ايراني در 

 
 نداردهاي رفتار قضايياستا هايويژگي. 2.2
منظور از عام و فراگير بودن استانداردهاي رفتار قضايي آن : عام و فراگير بودن. 1.2.2

خاصي از دادرسي يا قضات معيني نبوده و  ها محدود به نوع و شيوهآناست كه رعايت 
 قضايي است و جامعه جهاني پايبندي هاينظامبرخوردار از مناسبتي عام براي استفاده همه 

 شوراي اقتصادي و اجتماعي. كما اينكه كنديمقضايي مطالبه  هاينظامرا از كليه  هاآنبه 
، تحت عنوان 2006 يجوال 27مورخ  23/2006شماره سازمان ملل متحد، در قطعنامه 

وقي حقتقويت اصول بنيادين رفتار قضايي، از دول عضو خواست تا هماهنگ با نظام 
ملي خود، دستگاه قضايي خود را ترغيب نمايند تا هنگامي كه قواعد مربوط به رفتار 

 ،دهنديمو اخالقي اعضاي دستگاه قضايي را مورد بازنگري يا توسعه قرار  ايحرفه
 اشند.داشته ب مدنظررفتار قضايي، مندرج در سند بنگلور را  الملليبيناستانداردهاي 

دائمي بودن استانداردهاي رفتار قضايي به اين معنا است كه مقيد به : دائمي بودن. 2.2.2
زمان خاصي نبوده و تا زماني كه توسط اصلي جايگزين، منسوخ نگرديده، داراي اعتبار 

 گاههرآن را ناديده انگارد. به عنوان مثال  تواندمياست و قانونگذار در مقام وضع قانون ن
 توانديمستانداردهاي رفتار قضايي بدانيم، قانونگذار ناصل استقالل قضايي را يكي از ا

ردهاي تفاوت استانداقوانيني را وضع نمايد كه در آن اين اصل ناديده انگاشته شده باشد. 
تاريخي، سياسي، مذهبي،  هايزمينهقضايي ناشي از تفاوت  هاينظامرفتار قضايي در 

مورد در آمريكاي شمالي در  هادگاهدي. در اين رابطه كنندمياست كه قضات در آن عمل 
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ت ، متفاودر آفريقا هااز ديدگاه، ممكن است دهدميرا تشكيل  رفتار قضاييسوء  آنچه
 .)MacKay, 1995: 7باشد(

منظور از ارزش بنيان بودن استانداردهاي رفتار قضايي آن است : ارزش بنيان بودن. 3.2.2
گ طبيعي و فرهن حقوق ،مذهب نظير اخالق، كه اين استانداردها مبتني بر منابع ارزشي

و هنجارهاي كلي حاكم  هاارزش تنگاتنگي ميان اين استانداردها و رابطهبومي هستند و 
رو است از هايي كه هر قاضي با آن روبهاز سوي ديگر، چالشبر جامعه وجود دارد. 

 كه هر كد حاوي شوديملذا مشاهده  ،استفرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت 
هر چند كه روح حاكم بر كليه  ،استانداردهاي رفتاري مخصوص به خود است

به همين دليل است كه در كدهاي اخالق  درست رفتار قضايي يكسان است. يهامجموعه
و رفتار قضايي كشورهاي گوناگون اصول مشابه زيادي وجود دارد كه در واقع  برخوردار 

 عمومي است.  ياجاذبهاز 
 

 كدهاي رفتار و اخالق قضاييماهيت . 3
 هاينظامكدهاي رفتار قضايي(در موارد مختلف با عنوان اصول يا راهنما) در سطح 

مفصل رفتار قضايي تنها  يكدها ،1970دهه قبل از قضايي يك پديده نسبتاً جديد است. 
از در برخي  قضايي رفتار يكدها ،1970از دهه  بعد وجود داشت. متحدهاياالتدر 

ي از قضاي هاينظامكه عمدتاً از نظام حقوق عرفي بودند، توسعه يافتند. برخي  كشورها
كردن رفتار قضات  مندقاعدهكدهاي اخالقي و برخي ديگر از كدهاي رفتاري جهت 

 ترامعكه اين دو در محتوا تفاوتي با يكديگر ندارند. تنها، كدهاي اخالقي  كنندمياستفاده 
 هانآ. كدهاي رفتاري، بيانگر استانداردهايي هستند كه قضات بايد انديرفتاراز كدهاي 

را رعايت كنند. كدهاي رفتاري هميشه مطابق با كدهاي اخالقي هستند؛ به عبارت ديگر 
قضايي، نقض  يهااز نظام. در برخي شونديمكدهاي رفتاري از كدهاي اخالقي مشتق 

(هم در سطح متحدهاياالتايتاليا و است منجر به مجازات شود، از جمله در  كد ممكن
ا آمريك يهاالتيافدرال و هم در سطح ايالتي). به عنوان مثال در كدهاي رفتار قضايي 

 تواندمي هاآناشاره شده است كه بعضي از مقررات مطرح شده الزامي هستند و نقض 
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دارند و  ايمنجر به اقدام انتظامي عليه قاضي گردد و برخي ديگر از مقررات جنبه توصيه
داراي پيامد انتظامي براي  هاآندر مقام بيان رفتار مناسب و نامناسب هستند و نقض 

. گرددمياصوًال كدها در پي اين نيستند كه هر تخلفي منجر به اقدام انتظا .قاضي نيست
 اي از مقرراتمجموعه به عنوان قضايي، كدهاي رفتار قضايي هاينظامبرخي ديگر از  در

قضايي دانسته        رفتار آلايده به عنوان يك راهنماي شود، بلكهنمي تصور جرااالالزم
ويب به تص ، استراليا و انگلستان و ولزدر كانادااست كه  ييهامجموعهد، مثال آن نشومي

و بيشتر در سطح  از كشورهادر بسياري بنابراين ؛ )Sackville,2009: 11رسيده است(
 .انديحقوق آورالزامفاقد ماهيت  ،كدها الملليبين

 
 تمييز استانداردهاي رفتار قضايي از مقررات انتظامي قضات. 1.3

در مقام تمايز قوانين و مقررات انتظامي قضات و استانداردهاي رفتار قضايي بايد 
ر و در هر زمان بناب ديآيمگفت كه نقض مقررات انتظامي كه توسط قانونگذار به وجود 

صالحديد وي قابل تغيير است، اقدام انتظامي را در پي خواهد داشت در حالي كه اصول 
 و فاقد چنين ويژگي است، هرچند شوديمرفتار قضايي عموماً توسط خود قضات تدوين 

 مطابق با نظردر برخي موارد گرديد.  هاآنو اثر متقابل  يپوشانهممنكر  توانينمكه 
نسبت  اجراقابلي تظامان مقرراتاز  قضايي بايد اصول رفتار ي مشورتي قضات اروپا،شورا

ه ببه اين معنا كه عدم رعايت يكي از اين اصول نبايد خود  ،ماندبمستقل باقي  ،به قضات
 را تشكيل دهد. هدف از يك ي و يا يك جرم مدني يا كيفريتظامان مقرراتنقض  تنهايي

مقررات انتظامي به دست  از آن چيزي است كه به وسيله فاوتمت كامالًكد اخالقي 
ديگر سو، خاستگاه و مباني  ). ازOpinion no.3 of the CCJE, 2002: para. 48iآيد(مي

اصول و استانداردهاي رفتار قضايي مواردي همچون مذهب، اخالق، حقوق طبيعي، عرف 
اي هانتظامي، مصلحت بيني و عقل است، در حالي كه خاستگاه و مبناي قوانين و مقررات

خود  ،قانونگذار و لزوم نظارت بر رفتار قضات است. در واقع استانداردهاي رفتار قضايي
 دتوانميبراي قانونگذار در وضع قوانين ناظر بر قضات است و وي ن كارآمدراهنمايي 

تظامي ان بنابراين استانداردهاي رفتار قضايي و مقررات؛ عدول كند هاآندر وضع قانون از 
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 از حيث خاستگاه و مبنا با يكديگر تفاوت دارند.
 
 اخالق قضايي(آداب القضا) در حقوق اسالمي. 2.3

توان مي اي هم پاي نهاد قضاوت دارد. حتيدر نظام قضايي اسالم آداب قضا، پيشينه
قضاي اسالمي با گزاره هاي اخالقي نظير عدالت،  هايآموزهگفت اولين و بيشترين 

، انصاف، برابري و... ارتباطي تنگاتنگ دارد و منابع اوليه اسالمي سرشار است طرفيبي
پردازد. با ناب و اصيل كه به طور خاص به اين موضوع مي هايآموزهها و از درون مايه

اسالمي  هايآموزهاين وصف كم توجهي در استخراج و به روز رساني و عصري سازي 
، توجه كامل به قاضي و نه ظرفي كه قاضي در درون آن در خصوص اصول رفتار قضايي

پردازد(رويكرد ساختاري) انكار ناپذير است. اغلب ارزشهاي به انجام وظايف قضايي مي
ر نظام ، استقالل و نزاكت دطرفيبيمطرح در اصول رفتار قضايي بنگلور نظير برابري، 

اند روايت كرده رت علي(ع)جمله از حض از اي ديرين است.حقوقي اسالم داراي سابقه
يعني هر ؛ »و النظرِ و في المجلسِ ةِشارمَن إبتلي بالقَضاء فليواسِ بينهُم في اال«كه فرمود: 

شود، بايد براي طرفين دعوا در اشاره كردن، نگاه كردن و دار قضاوت ميكس كه عهده
وجوب «كه در فقه اسالمي به  طرفيبيبرابري كامل را رعايت كند. اصل  ،جاي دادن

معروف است به اين معناست كه دستگاه قضايي به ويژه شخص » تسميه بين الخصمين
و مساوات را بين طرفين رعايت كند، دادرس نه تنها در  طرفيبيدادرس بايد كمال 

اجراي قانون و تشريفات مربوط به دادرسي نبايد بين طرفين فرق بگذارد؛ بلكه در سالم 
سخن گفتن، نگاه كردن و ساير برخوردها بايد نسبت به اصحاب دعوا رفتار يكسان  كردن،

داشته باشد. فقها اين امر را نه به عنوان يك توصيه اخالقي بلكه به عنوان يك واجب 
كه عدم رعايت آن موجب خروج دادرس از عدالت خواهد بود  اندنمودهشرعي بيان 

هاي رفتار قضايي سالمي قواعد مندرج در مجموعهكشورهاي ا در ).49: 1379زادي، (فرح
انعكاس دهنده يك پديده جديد در ساحت فعاليت قضايي محاكم نبوده بلكه مباحث 

ن دو توان بيحقوق اسالمي، مي در .اندنمودهفقهي اين موضوعات را بطور مفصل تشريح 
 شد: لئك قافردي قضات و آداب القضا يا آداب قضاوت تفكي هايويژگيامر شرايط و 
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ها بسته به رويكردها و اين ويژگي: فردي قضات/شرايط قاضي هايويژگي. 1.2.3
فردي قاضي باعث حسن انجام تكاليف  هايويژگينظرات مختلف متفاوت است. اين 

اهليت  -1:كنندميشرايط قاضي ذكر  عنوانبهشرط را  شش اول، ديشه .شودميقضايي 
 -5مرد بودن  -4شايستگي فتوي دادن  -3عدالت  -2زادگي ناشي از بلوغ، عقل و حالل 

 ).196 :1392،اميني و آيتيبينابودن ( -6توانايي نوشتن 
اهللا هادوي تهراني در شرح استداللي تحريرالوسيله حضرت امام خميني هشت آيت

 مانيا -4عقل  -3بلوغ  -2اجتهاد  -1:اندنمودهشرايط قاضي بيان  عنوانبهشرط زير را 
اند كه از ميان رشد. سپس تشريح كرده -8طهارت مولد  -7عدالت  -6ذكوريت  -5

 هشت شرط معتبر در قاضي منصوب از سوي معصومان(ع) وجود سه شرط يعني ايمان،
لوغ ب شرط و ذكوريت الزم نيست در قاضي منصوب از سوي فقيه رعايت شود. اجتهاد

مالحظه گردد و شرط رشد در امور مالي بنابر  و طهارت مولد بنا بر احتياط بايد مطلقاً
 ي،هادوي تهران( ضروري است. احتياط معتبر است. رعايت عدالت و عقل در قاضي مطلقاً 

1385 :153.( 
با بررسي ادله موافقان و مخالفان قضاوت زنان به اين نتيجه  نظرانصاحببرخي از 

لي استفاده شود بلكه بايست راه حاز دو ديدگاه به طور صرف نبايد  كيچيهكه  انددهيرس
انديشيده شود كه هم اصل حكم نقض نگردد و هم اين توان را ايجاد كند كه از بانوان 

بنابراين راه حل بايد راهي باشد كه هم پشتوانه فقهي داشته ؛ در امر قضا استفاده گردد
اشد ان مثبت باي اين حكم را تعديل كند كه از ديدگاه مخالفباشد و هم بتواند به گونه

خدام راه حل است نيا يعني در واقع تعديلي همه جانبه باشد بدون زير پا گذاشتن قواعد.
 ).81 :1391قضات زن با حكم ثانويه است(مهاجري،

 الملليبينسند  كي) فرهنگي و مذهبي: حقوق اسالمي يهاسنتاما در ضميمه (
، سالمت عقل، بلوغ ه است:راجع به شرايط قاضي در حقوق اسالمي موارد زير ذكر شد

ري پور شاه حيد( اختيار، درستكاري، توانايي استدالل حقوقي مستقل، ادراك حسي كامل.
 ).160: 1389 و همتي،
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 آداب القضا. 2.2.3
ادب در لغت جاي قرار گرفتن چيزها، حسن تناول و فراخواندن است. آداب در 

. ادب القاضي كه اصطالح حقوق خوانديمآداب و رسوم هم به فعل نيك و ترك بد فرا 
اسالمي است از آئين دادرسي اوسع است زيرا چيزهايي هست كه اجزاء ادب القاضي 

ند : در خشم داوري نكاندگفتهاست ولي جزو آئين دادرسي نيست. مثال: در آداب القضاء 
اضي قادب ال هانياو نه در گرسنگي و تشنگي؛ رعايت مساوات كند بين اصحاب دعوا... 

اختصاص بابي آثار فقيهان با  در ).229: 1378ن دادرسي. (جعفري لنگرودي، است نه آئي
 ابن، ماميهامثالً از  است.به تشريح رفتار قضايي پرداخته شده » آداب القضاء«تحت عنوان 

 ادريس ابنو  المبسوطدر  طوسي شيخ، المقنعهدر  مفيد شيخ، الفقيه اليحضره مندر بابويه
 ابوابي اند. نظير چنينگشوده ءالقضا ادبيا  القضاء آداب را با عنوان هاييباب السرائردر 

به . شودمي نيز يافت و حنبليان مالكيان و نيز در آثار فقهي سنت اهل حديثي در مجامع
چهار بخش محرمات، واجبات، مستحبات و مكروهات قضا  آداب قضاوت به ،طور كلي

 نشستن، سخن گفتن، توجه به طرفينتقسيم شده است. رعايت مساوات در سالم كردن، 
دعوا و استماع دعوا، سكوت در هنگام تكلم طرفين دعوا و صدور حكم به هنگام روشن 

. منع متهم از اقرار در شوديمشدن حق مدعي در زمره رفتارهاي واجب امر قضا شناخته 
، ترغيب طرفين به صلح و سازش، تغليظ در قسم و موعظه سوگند خورنده قبل اهللاحق

. شفاعت يكي از طرفين دعوا استاز اتيان سوگند از جمله رفتارهاي مستحب قضايي 
 بهقضاوت در حال خشم و حاالت همانند از مكروهات قضا است  ،نزد طرف ديگر

ي قضاوت كند در حالي كه : مكروه است قاضنويسدميكه محقق در شرايع  ياگونه
غضبناك است؛ نيز مكروه است در هر حالي كه همانند غضب، ذهن آدمي را مشغول 

، مثالً گرسنگي و تشنگي و غم و شادي و درد و دفع خبث و چيره شدن چرت داردمي
). القاء مطلبي به طرفين دعوا، اخذ رشوه و هديه، به ترديد 75 :1389 ،و خواب. (حلي

، ترغيب شاهد مردد و جلوگيري از اقرار مدعي عليه به حق مدعي از جمله انداختن شاهد
قضايي اسالم، به ابعاد و زواياي دقيقي  يرفتارشناسحيطه  در قضاوت است. محرمات

، اديبي مهر(سازديمو درون نگري شارع را روشن  يسنجنكتهتوجه شده كه ميزان 
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40:1389.( 
هجري هنگامي كه او را به  38امير مؤمنان(ع) در نامه خود به مالك اشتر در سال 

را براي قاضي الزم دانسته است كه  ياتيو خصوصفرمانداري مصر برگزيد اوصاف 
تعبير  نيرتقيدقاست كه شروط صالحيت قاضي و قيود رفتاري وي را با  ينص نيترجامع

بيان كرده است و حاكي از واالترين معيارهاي اخالق قضايي است. حضرت(ع) در اين 
ضاوت) ميان مردم از رعيت خود آن را برگزين قسپس براي حكم (« :نديفرمايمخصوص 

ه برا  صاحبان دعاوي او و او دشوار نگردد كارها بركه نزد تو برترين است. كسي كه 
ندهد  را ادامهدچار لغزشي شد آن  ) اگرمايش درنياورنددر معرض آز(لجاجت نكشانند

 در ار خود و هرگزاحساس دشواري ننمايد،  را بشناسدآن  كهيوقترجوع به حق،  از و
از  ،ابتدائي و دركامور قضائي با اكتفا به فهم  و درآزار قرار ندهد،  پرتگاه حرص و

را  ي) كس(براي قضاوت .ازدامور خود را محروم نس در آن و معرفتعاليه فهم  مراتب
 شيپ وتوقف كند  ،بيش از همه براي احتياط زيانگو ابهامبه شتم در مواردانتخاب كن كه 

صحيح تكيه نمايد. از مراجعات اهل دعوي كمتر احساس ناراحتي كند،  ليدالاز همه به 
 عموقدر آنان  نيترو قاطعساختن امور  و روشنمردم براي كشف  نيبردبارتر ديبااو 

ود خستايشگري فريفته شود و به  حكم بوده باشد. قاضي نبايد از مداحي و آشكار شدن
 »....اندكاندقضات  گونهنيو اجلب كند،  او رافريبنده تمايل  يهاقيتشونبايد  و ببالد

اسالمي در كتاب آداب القضا، آداب  دانانحقوقابوبكر احمد ابن شيباني يكي از 
 :كندميايجابي و سلبي تقسيم  قضاوت را به دو دسته

 
 قواعد ايجابيالف. 
قاضي بايستي داراي شخصيت و دانش قوي باشد و در دادگاه شكيبايي نشان  - 

 دهد.
 او بايد تضمين كند كه همه افراد دسترسي آسان به دادگاه داشته باشد. - 
او بايستي هنگامي كه نادرستي دعوي برايش آشكار شود تصميم قبلي دادگاه را  - 

 و باطل قلمداد كند. اعتباربيبه عنوان تصميمي 
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به عنوان قاضي منصوب  هاآنمردمي كه براي  هايعرفو  هاسبكاو بايستي  - 
 شده است بشناسد.

 ارت داشته باشد.نظ كامالًاو بايستي بر امور روزانه مقامات دادگاه خود  - 
 واندتمي او و افراد متقي، امين و عادل شهر آشنا باشد. دانانحقوقاو بايستي با  - 

 عمومي و تشييع جنازه شركت نمايد. يهايمهماندر 
  
 :قواعد سلبيب. 

 د.صادر نماي يرأاو نبايد زماني كه عصباني است يا تحت فشار احساسي است  - 
وف خسته يا مشع داًيشديا زماني كه او  كندمياو نبايد زماني كه خواب بر او غلبه  - 

 تصميم بگيرد. ياپروندهاست در مورد 
 او نبايد زماني كه گرسنه است يا پرخوري كرده است قضاوت نمايد. - 
 را بپذيرد. يارشوه هرگونهاو نبايد  - 
 مضحكه قرار دهد. را هاآناو نبايد به دو طرف دعوي بخندد يا  - 
خود را به روزه غير واجب  رديگيمتصميم  هاپروندهاو نبايد زماني كه در مورد  - 

 ضعيف نمايد.
هاد نمايد را پيشن ييهاپاسخاو نبايد حرف در دهان بزه ديده بگذارد و نيز نبايستي  - 

 از دو طرف دعوي اشاره نمايد. كدامچيهو نيز نبايستي به 
از دو طرف دعوي اجازه ورود به خانه خود را بدهد و نيز نبايد او نبايد به يكي - 

 از يكي از دو طرف دعوي در اقامتگاه خود پذيرايي نمايد.
 او نبايد بر جهل نسبت به چيزي اصرار ورزد بلكه بايد از فرد  داراي علم بپرسد. - 
 او نبايد آرزوي ثروت بكند و نيز نبايد برده شهوت باشد. - 
بترسد و از بركنار شدن ترسي داشته باشد و نيز نبايد كسي  كسچيهاو نبايد از  - 

 از منتقدانش بيزار باشد. يستينبارا بستايد و نيز 
از هر كسي كه مرتبط با پرونده در انتظار  ياهيهداو بايد از پذيرش هرگونه  - 

 رسيدگي است خودداري نمايد.
 كسي از حقيقت منحرف شود.ترس از عصبانيت  به خاطراو نبايد  - 
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پور و حيدري(شاه قرار دهد. مدنظراو نبايد احساسات دو طرف دعوي را  - 
 ).165-163: 1389همتي،

 
 ي قضايي جهانهانظامجايگاه اصول رفتار قضايي در ساير . 4

الرعايه مبتني بر قانون، مقررات  همه اصول اخالقي الزم قضايي غربي هاينظامدر 
ز اصول اي اپاره عرفاً  اند اگربه مرور زمان درك كردهقضات بلكه  ،يا دستورالعمل نيستند

 .بيندمياعتماد عمومي به دستگاه قضايي آسيب را رعايت نكنند 
در زمينه  يانهيريددر حالي كه آمريكا و كشورهاي نظام حقوق عرفي داراي سنت 

اخالق قضايي هستند، بسياري از كشورهاي نظام حقوق نوشته به تازگي شروع به 
ميان كشورهاي اروپايي،  در ).Terhechte,2009:514( .اندكردهپرداختن به اين موضوع 

توسط انجمن قضات  1994كد اخالق قضايي را دارا است كه در سال  نيتريميقدايتاليا 
كرد كه همه ادارات  مقرر 1993ايتاليا به تصويب رسيده است. حتي دولت ايتاليا در سال 

رفتار قضايي را در جهت تضمين  يهامجموعهدهنده خدمات عمومي بايد  ارائه
 قضايي عربي هاينظامدر ميان . استانداردهاي باالي خدمات به شهروندان تدوين نمايند

پيرامون اخالق و رفتار قاضي است كه در  سند رياض پردازديمكه به رفتار قضايي 
اصل تحت  در شش 2007 قضايي عربي در سال يهادستگاهپانزدهمين جلسه رؤساي 

تصويب  هب شايستگي و پشتكار،و  ، سالمت، نزاكت، برابريطرفيبي عناوين: استقالل،
و با الهام از آن تدوين شده است. زيادي دارد  ست كه با اصول بنگلور شباهترسيده ا

و سپس اقدامات ساير  ميپردازيمدر ذيل به اقدامات چند كشور پيشرو در اين زمينه 
 .ميريگيمكشورها را پي 

 آمريكا. 1.4
 بلق آمريكا از اولين كشورهايي بود كه به ضرورت تدوين كد اخالق قضايي پي برد.

. آمريكا وجود داشت متحدهاياالتكدهاي تفصيلي رفتار قضايي فقط در  1970از دهه 
) قوه قضاييه آمريكا چندين كد 216، 1393(دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل،

بع اوليه منا عنوانبهشده و  ديتائ متحدهاياالترفتاري دارد كه توسط كنفرانس قضايي 
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. اين رويكرد نظام قضايي آمريكا از اين جهت هستندو كارمندان  راهنماي اخالقي قضات
قوه قضاييه اثربخش است كه مجموعه قوه قضاييه را در  كارآمديارزشمند و البته براي 

نظر گرفته است و اركان قوه قضاييه را فقط قضات يا كارمندان تلقي نكرده است 
 .شودمير نيز ديده ورويكردي كه در اصول رفتار قضايي بنگل

 
 1حدهمتاياالتكد رفتاري براي قضات متحده: اياالتكد رفتاري براي قضات . 2.1.4

شامل قواعد رفتاري است كه بر قضات فدرال اعمال شده و راهنماي نحوه انجام تكاليف 
ه كد ب نيا .استخارج از دادگاه  هايفعاليتدر طيفي از  هاآنقضايي قضات و مشاركت 

كد رفتار قضايي براي قضات «عنوان بهتدوين و  1973آوريل  5قضايي در ابتكار كنفرانس 
معروف شد. سپس كنفرانس قضايي تغييراتي را در آن اعمال كرد كه آخرين  »متحدهاياالت

. كنفرانس قضايي به كميته كد رفتار قضايي  وابسته است 2014اصالحات مربوط به سال 
نظرات مشورتي پيرامون اين كد را داده است البته تنها زماني كه  ارائهبه خود صالحيت 

درخواست شود(مقدمه كد). اين كد  شودميكه اين كد بر او اعمال  يايقاضتوسط 
. شونديم) به معناي قاعده كلي ناميده (Canonكلي است كه  گانهپنجمتشكل از قواعد 

تفسيري كه در ذيل آن آمده است شرح و عبارات  تريجزئهريك از اين قواعد با مقررات 
 از: اندعبارت. اين قواعد شونديمداده 

امر  نيا قاضي بايد استقالل و سالمت دستگاه قضايي را حفظ و تقويت كند.. 1
منوط به اعتماد عمومي به  هادادگاهالزمه عدالت در جامعه بوده و دفاع از آراء و احكام 

 سالمت و استقالل قضات است.
 مايد.اجتناب ن هاتيفعالدر همه  ينزاكتيبي بايد از رفتار خالف شأن و نمود . قاض2
از امر يا كسي در رفتار قضايي و صدور حكم و  يريرپذيتأثاز  اجتناب به قانون، احترام

 عدم اعمال تبعيض از جمله معيارهاي نزاكت هستند.
 جام دهد.پشتكار ان، منصفانه و با طرفانهيببايد وظايف منصب قضايي را  يقاض .3

منصب قضا بر هر فعاليت ديگري اولويت دارد. در انجام تكاليف مقرر قانوني،  فيتكال
 قاضي بايد تابع استانداردهاي زير باشد:
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 مربوط به حل و فصل و صدور حكم يهاتيمسئول 
مربوط به اعالم منع رسيدگي به دليل وجود  يهاتيمسئول 

 طرفيبيشرايط ناقض 
 اداري يهاتيمسئول -
ر انجام دهد كه مغاي ياگونهبهفردي و غير قضايي خود را  هايفعاليتبايد  يقاض .4

 هاياليتفعغير قضايي از جمله  هايفعاليتدر  تواندميبا وظايف قضايي نباشد. قاضي 
، مذهبي، اجتماعي، مالي، اماني و دولتي مشاركت داشته يآموزشحقوقي، مدني، خيريه،

كند  ينسخنرا ،سديبنو صحبت كند، يرحقوقيغدر موضوعات حقوقي و  دتوانميباشد و 
نصب ن مأغير قضايي  وارد شود كه ش هايفعاليتيا تدريس نمايد. با اين حال نبايد در 

عيف او را تض طرفيبي تكاليف قضايي را دشوار كرده، انجام برده، سؤالقضايي را زير 
مقرر قانوني شود.يهاتيمحدودنموده و منجر به عدم صالحيت مكرر او يا نقض 

 سياسي اجتناب نمايد. هايفعاليتبايد از  يقاض .5
نبايد: يقاض عام: يهاتيممنوعالف) 

رهبر يا صاحب هر منصبي در يك سازمان سياسي  عنوانبه 
 باشد.

سخنراني كرده و به  براي يك سازمان سياسي يا نامزد سياسي 
يا رد  ديتائصورت علني نامزدي را براي يك منصب عمومي 

 نمايد.
براي يك سازمان يا نامزد سياسي منابع مالي درخواست،   

 يهابرنامهپرداخت يا كمك نمايد يا در ضيافت شام يا ساير 
 آن را تيبلپشتيباني سازمان يا نامزد سياسي حضور يافته يا 

 خريداري نمايد.
نامزد شدن: در صورتي كه قاضي نامزد انتخابات براي هر منصبي  به خاطراستعفا ب)

 كند. يريگكنارهشد بايد از منصب قضاوت 
ت سياسي مشارك هايفعاليتسياسي: قاضي نبايد در ساير  هايفعاليتج) ساير 

 .كندميمقرر در قاعده چهارم منع ن هايفعاليتنمايد. اين مقرره قاضي را از مشاركت در 



 291 در ...         )چين و امريكا ايران، اسالم،(قضايي رفتار استانداردهاي تطبيقي مطالعه

 

 دنهستآمريكا داراي كد اخالق قضايي مخصوص به خود  يهاالتياهم اكنون تمام 
تا كنون هيجده ايالت كدهاي خود را مطابق با كد نمونه رفتار قضايي  هاآنكه از ميان 

صل ، به عنوان مثال ااست هاالتياقانوني اين كدها قوانين اساسي  منشأ. اندكردهتصويب 
ديوان عالي بايد قواعدي را براي : «داردميايالت كاليفرنيا چنين مقرر  قانون اساسي 190

 ». شودمياين مقررات كد اخالق قضايي ناميده  ...رفتار قضات تدوين كند. 
 
شامل  2كد رفتاري براي كارمندان قضايي: كد رفتاري براي كارمندان قضايي. 3.1.4

قواعد رفتاري است كه بر كارمندان قضايي اعمال شده و راهنماي نحوه انجام تكاليف 
كد رفتاري بر  نيا .استخارج از دادگاه  هايفعاليتدر طيفي از  هاآنرسمي و مشاركت 

 هايدادگاهقضات و نيز كارمندان ديوان عالي، دفتر اداري  جزبههمه كارمندان قوه قضاييه 
، مركز قضايي فدرال، كميسيون مجازات و مقامات دادستان عمومي فدرال همتحداياالت
 (مقدمه كد). گرددمياعمال 

قاعده اول: يك كارمند قضايي بايد استقالل و سالمت دستگاه قضايي و منصب 
 قضايي خود را حفظ و تقويت كند.

ر همه د ينزاكتبيقاعده دوم: كارمند قضايي قاضي بايد از رفتار خالف شأن و نمود 
 اجتناب نمايد. هافعاليت

قاعده سوم: كارمند قضايي بايد تابع استانداردهاي مناسب در انجام تكاليف منصب 
 خود باشد.

قضايي بايد از خطر  كارمند خارج از دادگاه، هايفعاليتقاعده چهارم: در ورود به 
ودداري خ نزاكتيبيبا تكاليف رسمي اجتناب نموده و بايد از نمود  هافعاليتمغايرت آن 

 كرده و بايد از الزامات افشا تبعيت كند.
 مناسب خودداري نمايد.ناقاعده پنجم: كارمند قضايي بايد از فعاليت سياسي 
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 چين. 5
 زمينه و اهداف كد. 1.5

با تدوين و انتشار كد ديوان عالي جمهوري خلق كشور چين  2001اكتبر سال 18در 
جزو معدود كشورهاي جهان باشد كه داراي  اين كشورباعث شد  3اخالقي براي قضات

ورد م تواندمييك كد ويژه رفتاري براي قوه قضاييه است. انتشار اين كد از دو جهت 
 كه بيش هاستدادگاهكد توسعه طبيعي اصالحات  نيا نظر ماهوي، از توجه واقع شود:

آمدن به  فائقبراي  هادادگاه، اصالحات 1980سال  در از يك دهه پيش شروع شده بود.
ناتواني در رسيدگي به تعداد فزاينده  دعاوي مدني و اقتصادي ناشي از اصالحات 

ه است ك واضح محلي شروع شد. هايدادگاهاقتصادي، با تغيير سازوكارهاي رسيدگي 
 هاييويژگاجرا شود مگر اينكه در كيفيت  كارآمدبه صورت  تواندمياقدامات اصالحي ن

قضات مستلزم صالحيت  ايحرفه هايويژگي قضات بهبودي حاصل شود. ايحرفه
باالي اخالقي و رفتاري  استانداردهايبر اساس قانون و  هاپروندهرسيدگي قضات به 

 ؛هستند و رفتارشان هم مبين اين امر است طرفبياست تا تضمين كند قضات منصف و 
 ت به افكار عمومي است. در سالهاي اخير،قضايي يك پاسخ مثب اخالقبر  تأكيد ظاهراًاما 

 برجسته است هاآنو نقش  كندميي زيادي رسيدگي هاپروندهچين به  هايدادگاه اگرچه
، نبود هاهپرونددر رسيدگي به  تأخيرافزايش يافته است.  هاآناما نارضايتي و شكايت از 

اصالحي  يي و اقداماتقضا فساد رفتار قضايي گسترده، سوء شفافيت در اقدامات قضايي،
 ,Yuwen( كند، غير سازمان يافته و غير اثر بخش نارضايتي اساسي ايجاد كرده است

2006: 3(. 
قضايي، ارتقاء  طرفيبيماده و شش بخش تحت عناوين: تضمين  56اين كد در 

خود  قضايي، تقويت شئوناثربخشي قضايي، حفظ درستكاري و پاك دستي، رعايت 
غيرقضايي، مطابق با قانون قضات جمهوري  هايفعاليترتقايي و محدوديت ا شكوفايي/

خلق چين و ديگر مقررات مربوط به تنظيم و بهبود استانداردهاي اخالق قضايي با هدف 
ين تدو هادادگاهقضات و حفظ تصوير مناسب از قضات و  ايحرفه هايويژگيتقويت 

 كنديمگامي كه وظايف قضايي را اعمال نيز هن منصفهئتيهشده است. افزون بر قضات، 
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بايد قواعد رفتاري مندرج در كد را رعايت كند. همچنين اين مجموعه رفتاري در شمار 
اده اصول رفتار قضايي بنگلور مورد استف سينوشيپمنابعي است كه در بازبيني مجدد 

 واقع شده است.
 
 كد گانهششاصول . 2.5

 قضايي طرفيبي نيتضم اصل اول:
قضايي اختصاص يافته است كه  طرفيبيماده اين كد به  50هفده ماده از  

: عدالت ماهوي و عدالت دهدميچهار جنبه را تحت پوشش قرار 
و عدم تبعيض. در كليه مواد راجع به  يطرفيب(شكلي)، استقالل، ياهيرو

شده است كه رفتار و عملكرد قاضي بايد نشان دهنده اين  تأكيداين اصل 
 باشد. موارد

 اصل دوم: تقويت كارآمدي قضايي

در هزاره جديد  هادادگاهدو ستون عملكرد  عنوانبه كارآمديو  طرفيبي 
 رتأخيقضايي،  يناكارآمدتجلي آشكار  ترينمهم شده است. يگذارهدف

اين راستا طي چهار ماده اين كد، به راهكارهاي  در است. يرأدر صدور 
در رسيدگي به پرونده به داليل  تأخيرآن اشاره شده است: عدم 

زماني مقرر شده توسط  يهابازهرعايت دقيق  )18شخصي(ماده
ي ارجاع هاپرونده) صرف زمان متعارف و كافي به همه 19قانون(ماده

و همكاري اثر  كنندگانمراجعهزمان براي  جوييصرفهشده و توجه به 
رفين پرونده ) نظارت بر ط20بخش با ساير قضات و مقامات قضايي(ماده

رسيدگي و الزامات زماني توسط  هايآيينجهت تضمين رعايت 
 )21(مادههاآن

 دستي و صداقت در انجام تكليف پاك اصل سوم:

: عدم كندميضابطه زير را مطرح  5در خصوص اين اصل، اين كد  
)عدم قبول 23از موقعيت براي كسب منافع شخصي(ماده  سوءاستفاده
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) عدم ورود به 24(مادههاآناز طرفين يا نمايندگان و وكالي  يزيچ
تجاري و اقتصادي كه موجب ترديد عموم نسبت به سالمت  هايفعاليت
) تعيين سازوكارهاي مناسب براي امور شخصي و 25(مادهشودميقاضي 

) عدم اشتغال 26با موقعيت قضايي خود(ماده هاآنفردي و خلط نكردن 
، نهادهاي دولتي هاشركتوكالت، مشاوره حقوقي به به حرفه  وقتپاره

مشاوره حقوقي يا نظرات حقوقي راجع به پرونده  ارائهيا اشخاص و عدم 
 )28تحت رسيدگي به طرفين آن پرونده(ماده

 قضايي شئوناصل چهارم: حفظ 
كد قضات را به احترام به آداب معاشرت قضايي،  نيا در حالت كلي، 

و تصوير  هادادگاهتمدنانه و حفظ اقتدار حفظ ظاهر خوب و رفتار م
كد قضات  نيا ،ترقيدق). در مفهوم 31(مادهخوانديمخوب از قضات فرا 

 ).32(مادهكندميرا به احترام به حيثيت انساني طرفين ملزم 

 خود ارتقايي/شكوفايي تيتقو اصل پنجم:
در مقايسه با ساير اصول، اين اصل استانداردهاي باالي اخالقي و رفتاري  

: كندمييعني يك قاضي ايده آل را ترسيم  كندميرا براي قضات ترسيم 
داشتن تجربيات اجتماعي وسيع و ارزشمند و درك اساسي واقعيت 

ي و ، رسيدگايحرفهعقيده به سرسپردگي به تكاليف  داشتن اجتماعي،
بر اساس قانون، داشتن عزت نفس و دوري از تعظيم و  صدور حكم

چاپلوسي و عدم اهتمام به منافع شخصي، داشتن دانش شهودي بر 
نكوهش شر و تشويق خوبي و تقويت عدالت، داشتن ويژگي انصاف، 

). در 35از شهرت خوب فردي(ماده منديبهرهمهرباني، تواضع و تدبير و 
گفتار و كردار محتاط، داراي زندگي فردي، قاضي بايد منضبط، در 

اخالقي واال و نمونه اعالي اخالق اجتماعي و خانواده دوست  هايارزش
 ).37باشد(ماده
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 غير قضايي هايفعاليت يهاتيمحدود اصل ششم:
انجام دهند يا آنچه  توانندينماين اصل قواعدي را راجع به آنچه قضات  

مقرر  يهامحدودهبا احتياط انجام دهند يا در چارچوب  تواننديم
 :كندميانجام دهند را ترسيم  تواننديم
اول: موارد ترك فعل: قضات بايد از رفتارهاي مضري كه مغاير با منافع  

عمومي، نظم عمومي، اخالق عمومي اجتماعي و آداب و رسوم خوب 
 در انجام هاآنيي است يا رفتارهايي كه تصوير خوب از قضات يا توانا

 )39هاجتناب نمايد(ماد دهدميقرار  ريتأثمنصفانه تكاليف قضايي را تحت 
كه ممكن است با  ييهاسازمانتجاري يا  يهاسازمانقضات نبايد عضو 

 ).43و  41باشد(مواد كنندميو نفوذ او كسب منفعت  ريتأثاستفاده از 
 ديگويم 40 ماده دهند: ي كه قضات بايد با احتياط انجامهايفعاليتدوم:  

سرگرمي، در دوستي و رفتار و  هايفعاليتكه قضات بايد در ورود به 
برخورد با طرفين پرونده، وكال و ساير افراد در جهت جلوگيري از ايجاد 
شك عمومي پيرامون انصاف و سالمت قضات و نيز جلوگيري از نگراني 

باشند. با اين حال، محتاط  فشانيتكالهاي احتمالي در اعمال هو دغدغ
عمومي، قاضي بايد محتاط  يهارسانهزمان انتشار مقاله يا مصاحبه با 

ي خاص يا طرفين پرونده هاپروندهبوده، نبايد اظهارات نامناسبي در مورد 
يي قضا طرفيبينمايد و بايد سعي كند از ايجاد ترديد عمومي راجع به 

 ).45اظهارات يا رفتارهاي نامناسب خودداري نمايد(ماده به خاطر
انجام  تواننديممقرر قانوني  يهامحدودهسوم: رفتارهايي كه قضات در  

غير قضايي  هايفعاليتيك قاعده كلي، قضاتي كه به  عنوانبهدهند: 
 انشييقضادر انجام تكاليف  هافعاليتنبايد اجازه دهند اين  اندواردشده
و  42، 38را تضعيف نمايند(مواد  هاآنايجاد كنند يا  ياوقفه تداخل يا

44.( 
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 . اصول رفتار قضايي بنگلور و بازتاب آن در ايران6

يافته و  مقبوليتي عام الملليبينسندي كه در زمينه رفتار قضايي در سطح  نيترمهم
قضايي كشورهاي دنيا واقع شده است، اصول بنگلور است. هدف  هايدستگاهمورد توجه 

قضات به منظور انجام هرچه بهتر وظايف  ايحرفهاز اين اصول، تبيين معيارهاي رفتار 
قضايي و ايجاد يك چهارچوب براي نظام بخشي رفتار قضايي است. اصول مزبور حاكي 

 يگذارهيپاموجبات  تواندمي قضايي است كه ژهيكار ومربوط به  هايسنتاز واالترين 
بنياني استوار را براي يك نظام قضايي فراهم آورد. اصول رفتار قضايي بنگلور، در طي 

قضايي جهان و نيز نهادهاي  هاينظام، از سوي ياندهيفزاسالهاي بعد از تصويب به نحو 
 اصول ).Mayne,2007:40فعال در زمينه سالمت فرايند قضايي مقبوليت يافت( الملليبين

رفتار قضايي بنگلور شش استاندارد را جهت تقويت عملكرد رفتاري قضات مورد 
 كندميشناسايي قرار داده است كه چارچوب جامعي را براي تنظيم رفتار قضايي فراهم 

  .رديگيمو به شرح آتي مورد بررسي قرار 
استانداردهاي رفتار قضايي به  ،گفت در نظام قضايي ايران توانيمبه طور كلي 

ين دادرسي و قانون نظارت بر يقوانين آ ،در قانون اساسيصورت پراكنده و غير جامع 
از  رفتار قضايي ناشي هايارزشهمچنين لزوم رعايت  رفتار قضات بازتاب يافته است.

به صورت پراكنده و ها ارزشفقه و عرف قضايي است. بدين معنا كه برخي از  ،قانون
برخي  تو كاربس انديافتهغير منسجم در قوانين و برخي ديگر در مباحث فقهي بازتاب 

ي به در سطور آت ، بر اساس عرف قضايي است.انديافتهكه شأن قانوني ن هاارزشديگر از 
 :پردازيممي اصول رفتار قضايي بنگلور و بازتاب آن در ايران

 
 4استقالل. 1.6

 شرطشپياولين اصل ذكر شده در سند بنگلور، استقالل قضايي است كه به عنوان 
حاكميت قانون و تضمين بنيادين دادرسي عادالنه معرفي شده است و از چنان اهميتي 

متعددي را به خود اختصاص داده است  ايمنطقهو  الملليبينبرخوردار است كه اسناد 
ل دستگاه قضايي است كه جهت كمك به كشورهاي آن اصول بنيادين استقال ترينمهمكه 
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ن و تنظيم يو ارتقاء استقالل دستگاه قضايي تدو نيتأمخود مبني بر  فهيظو انجامعضو در 
هفتم سازمان ملل متحد در مورد پيشگيري از جرم و اصالح  شده است و توسط كنگره

مع عمومي در در شهر ميالن ايتاليا تصويب گرديد و توسط مج 1985مجرمين در سال
خواسته است  هادولتتأييد شد. مجمع عمومي از  1985نوامبر  29مورخ  32/40قطعنامه 

ملي خودشان  يهاهيروو  يگذارقانونتا اين اصول را محترم شمرده و در چارچوب 
 مدنظر قرار دهند.

فردي و سازماني بر عهده قاضي و دستگاه قضايي  يهاجنبهحفظ استقالل قضايي در 
 ،خوديخودبهاستقالل قضايي  هاي مبتني بر قانون اساسي دربارهاعالميهاست. تصويب 

به  گانههس. استقالل قضايي بايد توسط قواي كندمييك دستگاه قضايي مستقل ايجاد ن
ليتي بلكه مسئواصل، مزيت يا امتياز شخص قاضي نيست،  نيا رسميت شناخته شود.

تا او را قادر سازد كه در مورد يك دعوي، مستقًال  شودميبر هر قاضي تحميل  است كه
بر مبناي قانون و ادله، بدون فشار يا اعمال نفوذ بيروني و بدون ترس از مداخله هيچ منبع 
 قدرتي قضاوت نمايد. قاضي بايد وظيفه قضايي را مستقالً بر اساس ارزيابي خود از وقايع
و مطابق با فهم وجداني قانون، فارغ از هرگونه نفوذ، انگيزش، فشار، تهديد يا مداخله 

 يو ، از هر ناحيه و به هر دليل انجام دهد.غيرمستقيمبيروني، به صورت مستقيم يا 
 يريگميتصمهمكاران قضايي باشد. اگر تصور بر اين باشد كه  مستقل ازهمچنين بايد 

 .درويمناروا است، اعتماد به دستگاه قضايي از بين  قضايي، تابع نفوذ بيروني
با توجه به ابعاد تشكيالتي و رفتاري استقالل قوه قضاييه، استقالل تشكيالتي در 

قانون اساسي  164قانون اساسي تصريح شده است. عنوان مثال اصل  156و  57اصول 
قانون اساسي كه قوا را مستقل از هم  57و ذيل اصل  ياقوهتضمين كننده استقالل درون 

معيار  كنندهانيب, 166قاضي و اصل  ياقوهدانسته تضمين كننده استقالل برون 
روابط و منافع فردي و مسائل غيرمرتبط با  ،اوست كه فارغ از حب و بغض يريگميتصم

 يد و ضمانت اجرايبر اساس ادله و استدالل صحيح اقدام به اتخاذ تصميم نما ،پرونده
قانون اساسي مبني بر ضامن بودن قاضي در صورت تقصير و يا اشتباه  171آن هم اصل 

به موجب  166بر رفتار قضات است كه عدم رعايت اصل  نظارتقانون  15وي و نيز ماده 
 قانون اساسي، 157و  156اين ماده از موجبات تخلف انتظامي است. با توجه به اصول 
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ل مطلق استقال ؛ امامطلق است اما استقالل دستگاه قضايي نسبي است قاضي استقالل
 نباشد. هاآناز  متأثرنداشته باشد و  هادستگاهكه ارتباطي با ساير  كندميقاضي ايجاب 

شده  و  ينيبشيپدستگاه قضايي در قانون و استقالل قاضي در قانون و شرع  استقالل
وع . ولي اين موضاستر وده در اصول بنگلموافق با ارزش استقالل قضايي منعكس ش

عاري از انتقاد نيست. برخي موضوعات نظير فقدان استقالل مالي دستگاه قضايي، نحوه 
 از نيروي قوه مجريه تحت عنوان ضابطان قضايي، وضعيت استفاده تصويب لوايح قضايي،

 ).25-24: 1390صادقي،( .سازديم ريپذبيآساين قوه را 
 
 5طرفي. بي2.6

حقوق بشر از جمله اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق  الملليبيندر اسناد  
حقوق مدني و سياسي، اصوالً برخورداري از يك دادرسي منصفانه و علني  الملليبين

يكي از حقوق بنيادين افراد برشمرده شده است.  طرفبيتوسط دادگاهي مستقل و 
صميم نه تنها خود ت طرفيبيي است. براي ايفاي مناسب منصب قضايي اساس طرفيبي

جدا و  هايارزش طرفيبي. استقالل و گيردميرا نيز در بر  گيريتصميمبلكه فرايند 
ن به و مقدمه الزم براي دست يافت طرفيبيضروري  شرطپيشمتمايزي هستند. استقالل 

 يفطربيآن است و ويژگي اساسي و الزامي قاضي و وصف محوري قوه قضائيه است. 
بايستي هم در واقع امر موجود باشد و هم وجود آن به طور متعارف احساس شود. اين 

ود عدالت نه تنها بايستي اجرا ش«جنبه دوگانه در اين عبارت مشهور به كار رفته است كه 
از نقض  ييهانمونه ).UNODC,2007: 57»(بلكه بايد اجراي آن آشكارا ديده شود

را در رفتار قضات دادگاه نورمبرگ كه با اتهام تعصب ضد نازي و ضد آلماني  طرفيبي
مواجه بود و نيز قضات دادگاه كيفري ويژه يوگسالوي سابق با ادعاي تعصب عليه 

 ).242: 1387يافت (فضائلي, توانيم هاصرب

دادرس مستلزم آن است كه وي نسبت به قضيه مورد رسيدگي دچار  يطرفيب
عوامل خارج از پرونده مانند  ريتأثنشود و به خود اجازه ندهد كه تحت  يداورشيپ

دروني همچون تمايالت عاطفي،  يهاشيگراو  يارسانهاحساسات عمومي، تبليغات 
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را بر  خود يرأتعلقات خانوادگي، قومي، نژادي، عقيدتي و غير آن قرار گيرد؛ بلكه بايد 
 ,Van Dijkي ارائه شود، استوار سازد (عيني مبتني بر آنچه در دادرس يهااستدالل

ض يا تبعي يدارجانب). قاضي بايد وظايف قضايي خودش را بدون ترجيح، 1983:37-8
. دشوميبه نظر آيد، اعتماد عمومي به قوه قضائيه زايل  دارجانبانجام دهد. اگر قاضي 

 ريأثتتحت  تصميم وي ممكن است كندمياز اين رو قاضي بايستي از هر كاري كه القاء 
عوامل بيروني از قبيل رابطه شخصي قاضي با يك طرف يا ذينفع بودن در نتيجه دعوا، 

 قرار گيرد، اجتناب نمايد.  

به معناي عدم جانبداري نهادينه شده از يك انديشه، تفكر  طرفيبياز نگاهي ديگر 
يا مكتب يا گرايش حقوقي در ارگان قضايي است. گاه ممكن است اساساً بنيانگذاران 

طراحي كنند كه نسبت به يك  ياگونهبهآن را  هايآئينيك ارگان قضايي ساختار و 
اين  در ).224:1387 ،مكتب يا گرايش حقوقي يا سياسي خاص، مايل باشد (فضائلي

بايد مطمئن شد كه در آئين دادرسي از بروز شرايطي كه انجام  الخصوصيعلچارچوب 
مختلف ايجاد كرده و  يهايدادرسوظايف مختلف را در طي يك دادرسي يا در  يدرپيپ

دادرس شك و ترديد ايجاد كند، اجتناب گردد  طرفيبيبه طور عيني در مورد  تواندمي
 ).26:  1382 ،(ساكوچي

ك . يكندميدادرس را تهديد  طرفيبيگفت دو دسته عوامل  توانميبه طور كلي 
ي و يك دسته عوامل درون شوندميدسته عوامل بيروني كه طبق معيارهاي عيني سنجيده 

بيروني  تأثيرگذارو دادرس بايد نسبت به عوامل  شوندميكه طبق معيارهاي ذهني سنجيده 
ه باشد. از سوي ديگر بايد بكوشد تا طي استماع دعوا و در مقام داشت تريبيشهوشياري 

تمايالت دروني برانگيخته نشود. پس در مقام ارائه معيار براي  وسيلهبه گيريتصميم
 بايد قائل به معياري مختلط از ذهني و عيني بود. طرفيبي

قانون نظارت بر رفتار قضات،  17ماده  4مندرج در بند  طرفيبيعبارت خروج از 
ور شامل فرايند دادرسي، صد طرفيبيتمهيدي براي جلوگيري از خروج قاضي از  عنوانبه

موارد رد  ينيبشيپحمايت قانوني جهت رعايت اين اصل،  عمده حكم و اجرا است.
ن دادرسي كيفري دادرس در قوانين آيين دادرسي(فصل هشتم(رد دادرس) قانون آيي

هاي عمومي و انقالب در امور مدني) قانون آيين دادرسي دادگاه 91ماده  و 1392مصوب 
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مراجع  طرفي اشاره شده است:است. البته در ماده سه قانون آيين دادرسي كيفري نيز به بي
 مهلت نيترطرفي و استقالل كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاهقضائي بايد با بي

 .ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند
ر، موارد امتناع دادرس از رسيدگي به طور حصري بيان شده وبرخالف اصول بنگل

ر موارد امتناع به صورت تمثيلي بيان شده است و مالك واست در حالي كه در اصول بنگل
در اين زمينه رأي زير از  .خواهد بودانه طرفبي گيريتصميمشده نيز عدم امكان  ارائه

قانون  166چون طبق اصل «جالب توجه باشد:  تواندميدادگاه عالي انتظامي قضات 
احكام  1373عمومي و انقالب مصوب  يهادادگاهقانون تشكيل  9و  8اساسي و مواد 

بايد مستدل و مستند به قانون يا شرع و اصولي كه بر مبناي آن رأي صادر شده  هادادگاه
قانون آئين دادرسي كيفري  46اشد و همچنين دادگاه مكلف است به مستفاد از ماده است ب

روج رسيدگي نمايد تا شائبه خ يغرضيبو  طرفيبيبه داليل له و عليه طرفين با كمال 
 ).147:1386كريم زاده,(» متوجه دادرس نگردد... طرفيبياز 

 

 6سالمت. 3.6
با توجه به سند بنگلور، سالم بودن رفتار به معناي عاري بودن آن از هرگونه نقص 

دستگاه قضايي، سالمت چيزي بيش از يك مزيت و بلكه يك  در .استو كاستي و زشتي 
ضرورت است و اركان سالمت، صداقت و رعايت اصول اخالق قضايي است. اعتماد به 

. المت و درستكاري اعضاي آن نيز مبتني استدستگاه قضايي افزون بر عوامل ديگر بر س
 هايآزاديسالمت قضايي، پناهگاهي براي عموم مردم در برابر هرگونه تجاوز به حقوق و 

، ممكن است منصب كندمي. زماني كه قاضي از قانون تخطي سازدميمشروع فراهم 
ه سالمت مومي ببه قانون را تشويق نموده و اعتماد ع احتراميبيقضايي را تضعيف كرده، 

در حالي است كه قضات بايد معيارهاي واالي رفتار  نيا دستگاه قضايي را كاهش دهد.
). UNODC,2007: 82قضايي را در راستاي تقويت اعتماد عمومي، ارائه و ارتقا دهند (

كه  راچ قاضي بايد مطمئن باشد كه رفتار او از نظر يك ناظر متعارف قابل انتقاد نيست.
اضي . از منظر عمومي، قدهدميقاضي كل سيستم قضايي را تحت تأثير قرار  يرفتار فرد
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حاكميت  هاآنعدالت باشد كه بر اساس  يهاآرماننه تنها متعهد شده است كه در خدمت 
 ،اسنيز باشد. بر اين اس هاآن، بلكه بايد نماد گيردميشكل  يساالرمردمقانون و بنيادهاي 

 ، سيستم قضايي را به عنواندهدميفردي، رفتار و تصويري كه قاضي ارائه  هايويژگي
ار و . رفتدهدمي تحت تأثير قرار را يك مجموعه و نتيجتاً، اعتمادي كه عموم به آن دارند

 كردار قاضي بايد بازگو كننده ايمان مردم به سالمت دستگاه قضايي باشد.
و دروغ  بيفر ري و دوري از تقلب،كاري و نيكوكااين ارزش كه نشان از درست

در نظام حقوقي داخلي بر رعايت اصول و قواعد اخالق حسنه و اسالمي(فضايل  است
اللت د موافقشانيا قضايي و رفتار  ايحرفهاخالقي) از يك طرف و اصول و قواعد رفتار 

 دارد.
 
 7نزاكت. 4.6

 ونشئنزاكت قضايي به معناي رعايت سلسله رفتارهايي موافق آداب و  اصطالح
نگلور . سند بكندميتضمين  را امر قضا است كه شأن قاضي و دستگاه قضايي ايحرفه

قاضي اساسي  هايفعاليت: نزاكت و نمود نزاكت در اجراي همه داردميدر اين باره مقرر 
مايد خود اجتناب ن هايفعاليتدر همه  نزاكتيبيو نمود  نزاكتيبياست. قاضي بايد از 

)UNODC, 2007: 86 اين است كه آيا يك رفتار خاص، توانايي  نزاكتيبي). ضابطه
، استقالل و طرفيبيقضايي را همراه با سالمت،  هايمسئوليتقاضي براي انجام 

متفاوت  ورتي؟ براي مثال، رفتار با يك مقام دولتي به صاندازديمشايستگي به مخاطره 
از ديگر اعضاي مردم از طريق دادن جاي نشستن متمايز، اين تجسم را در ذهن يك ناظر 

رسي آن دست گيريتصميمكه آن مقام رسمي به دادگاه و فرآيندهاي  كندميمتعارف ايجاد 
 ويژه دارد.

قي و حساسيت منطداري با خويشتن بايد در ميان مردم قاضي خارج از مسند قضاوت
زيرا نشان دادن خلق و خوي غير ، د زماني كه در مسند قضا است، رفتار كندهمانن

و با شئون منصب قضايي ناسازگار است.  كندميمحتاطانه، فرآيندهاي عدالت را تضعيف 
، روابط اجتماعي يا ساير روابط وي، به طور نادرستي اشخانوادهقاضي نبايد اجازه دهد 
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صب قرار دهند. وي نبايد از اعتبار من ريتأثرفتار قضايي و رأي او را به عنوان قاضي، تحت 
قضايي براي پيشبرد منافع شخصي خود، عضوي از خانواده يا هر فرد ديگري استفاده 
كند يا اجازه استفاده از آن را بدهد، همچنين نبايد به اين گمان دامن بزند يا به ديگران 

ه آن دامن بزنند كه هر فردي كه در يك جايگاه ويژه قرار دارد، به طور اجازه دهد تا ب
قرار دهد. اطالعات محرمانه كسب  ريتأثنادرستي قاضي را در انجام وظايف قضايي تحت 

شده توسط قاضي در مقام رسمي قضاوت، نبايد براي مقاصدي كه مرتبط با وظايف 
 ).116-101: 1389 همتي, ،پورحيدريقضايي نيست به كار برده شود يا افشا گردد(شاه

در نظام حقوقي ايران، رفتار صحيح تا حدود زيادي مترادف و منطبق با رفتار مطابق 
قانون نظارت بر رفتار قضات، انجام هرگونه  17تبصره ماده  شود.شأن قضايي دانسته مي

ت به شود و يا خالف عرف مسلم قضات اسعملي كه در قانون، جرم عمدي شناخته مي
نحوي كه قضات آن را مذموم بدانند را رفتار خالف شأن قضايي دانسته است. همچنين 

را چنين تعريف كرده  عمل خالف عرف مسلم قضات 12قانون مزبور در ماده  نامهنيآئ
هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب تخفيف جايگاه قاضي يا ايجاد بدبيني يا  است:

اعتمادي مردم نسبت به دستگاه قضايي گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن بي
قضايي، تندخويي نسبت به مراجعين يا همكاران دفتري و قضايي، استفاده از لباس 

ال يا وك ،ل كار، ارتباط نامتعارف با طرف پروندهنامناسب و غيرمتعارف در مأل عام يا مح
به  نينچهم. با افراد ناباب و كساني كه داراي سوء شهرت هستند ينينشكارشناسان، هم

 ،1383مصوب  هاي مشروع و حفظ حقوق شهرونديقانون احترام به آزادي 4موجب بند 
كالً در  از وقايع و و مطلعان جرائمدادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان  با

كامالً اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، الزم است اخالق و موازين اسالمي 
قانون نظارت بر رفتار قضات وظيفه ارزشيابي رفتار قضات و تحقيق  در .گردد مراعات

 هدهعدر اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شأن قضايي با رعايت حريم خصوصي آنان بر 
در خصوص حفظ شأن منصب قضايي بخشي از يكي از  انتظامي قضات است.دادسراي 

تعقيب كيفري و «...آراء دادگاه عالي انتظامي قضات بدين مضمون جالب توجه است: 
بازداشت منشي مطب دكتر با دستور قاضي دادگستري به عنوان عدم ويزيت همسرش 

بر اينكه  ريدافعات نامبرده توسط مطب مذكور مغاير با شئون شغل شريف قضا بوده و مدا



 303 در ...         )چين و امريكا ايران، اسالم،(قضايي رفتار استانداردهاي تطبيقي مطالعه

 

تا جايي كه حضور ذهن دارد  شكوائيه همسر خود را جهت تحقيقات مقدماتي به اداره «
آگاهي ارسال و منشي مطب پس از داللت به نيروي انتظامي با گذشت اين جانب از حق 

مؤثر در مقام تشخيص داده نشد. با توجه به » خويش و بدون تشكيل پرونده آزاد شده
نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به  24مراتب نامبرده را به استناد ماده 

 ).201:1386،(كريم زاده» قضايي محكوم مي نمايد... هيپا كتنزل ي
 
 8يبرابر. 5.6

دعاوي همه اشخاص در دادگاه بر پايه قواعد دادرسي  بهرسيدگي مراد از اين اصل 
، براي هااهدادگتضمين برابري رفتار با همگان نزد  است. عادالنه و بدون كمترين تبعيض

حقوق  الملليبينميثاق  14اجراي شايسته مسئوليت قضايي اساسي است. قاضي بايد ماده 
آن مبني  2ه و ماد» برابر هستند هادادگاههمه افراد نزد « كندميمدني و سياسي كه تضمين 

دون هيچ گونه تمايزي از هر نوع در مورد بر حق هر فرد نسبت به دادرسي عادالنه را ب
رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و خاستگاه ملي يا اجتماعي به رسميت بشناسد. 

افراد، از جمله دو طرف دعوي، ه وي بايد وظايف قضايي را با توجه شايسته به هم
بر اساس شاهدان، وكالء، كارمندان دادگاه و همكاران قضايي، بدون تمايز قائل شدن، 

 نامربوطي كه در اجراي درست چنين تكاليفي بي اهميت است، انجام دهد.ه هرگونه زمين
 ).134: 1389، همتي ،پورحيدريشاه(

و  يمغيرمستققانونگذار بدون احساس نياز به بيان و تشريح اين موضوع؛ به طور 
ش و عملياتي ناكافي، چهارچوبي ناقص از آن را ترسيم نموده است. اعتقاد به اين ارز

 14عادالنه است. برابري و دادرسي برابر در بند  گيريتصميمنمودن آن، سنگ بناي يك 
تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادالنه براي  اصل سوم(

دادخواهي حق مسلم هر فرد (اصل سي و چهارم و  )همه و تساوي عموم در برابر قانون
ي صالح رجوع نمايد، همه افراد هادادگاهبه منظور دادخواهي به  تواندميس است و هر ك

ز ا توانميرا در دسترس داشته باشند و هيچ كس را ن هادادگاهملت حق دارند اين گونه 
) قانون اساسي اشاره شده دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد
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دادرسي كيفري  مورد تأكيد قرار گرفته است: دادرسي كيفري نيزو در ماده دوم قانون آيين 
بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت به 
اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار ميگيرند، 

 .به صورت يكسان اعمال شود
ارزش برابري به كارمندان و افراد تحت سرپرستي  ر، رعايتوبر اساس سند بنگل

اظر به ن قاضي نيز تعميم يافته است در حالي كه در نظام حقوقي ايران اين موضوع صرفاً
 عملكرد قاضي در قالب تشريفات دادرسي است.

 
 9شايستگي و پشتكار. 6.6

 اجراي درست مسئوليت قضايي است. رسيدگي يهاشرطشيپشايستگي و پشتكار، 
پشتكار  از ييهاجنبهقانون همگي  غرضانهيبانه و اجراي طرفبي گيريتصميمهوشيارانه، 

قضايي هستند. شايستگي در اجراي وظايف قضايي، مستلزم دانش حقوقي، مهارت، 
ت متعارفي حاكم بر جامعه است. قاضي بايد اقداما يهاو ارزش هانگرشآگاهي كافي از 

فردي خود كه براي اجراي شايسته  هايويژگيو  هامهارترا براي حفظ و ارتقاء دانش، 
تكاليف قضايي ضروري است، اتخاذ كند و بدين منظور از امكانات آموزشي و ساير 
امكاناتي كه بايستي براي قضات قابل دسترس باشد، بهره گيرد. قاضي نبايد درگير رفتاري 

قاضي  وظايف قضايي يكتكاليف قضايي ناسازگار است. ه سخت كوشان شود كه با انجام
ا ، عادالنه و بمؤثرديگر اولويت دارد و او بايد اين وظايف را به طور  هايه فعاليتبر هم

 ).144-137: 1389، همتي و ورپحيدريسرعت معقول انجام دهد (شاه
 ت. ازاس مواردي قابل ذكر غيرمستقيمدر خصوص شايستگي و پشتكار به طور 

: قاضي موظف است كوشش كند حكم هر داردميقانون اساسي مقرر  167جمله اصل
تبر، با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي مع ،دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد

قوانين  ضبه بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعار تواندميحكم قضيه را صادر نمايد و ن
 وظايف از انجاممدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. جرم انگاري امتناع 

 مجازاتقانون مجازات اسالمي(تعزيرات و  597قانوني و استنكاف از احقاق حق در ماده 
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كه  1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  16ه و ماد 1375بازدارنده) مصوب 
عداد تخلفات انتظامي بر و امتناع از انجام وظايف قانوني را در استنكاف از رسيدگي 

 .استوي  يهاتيفعال ريبر ساقضايي قاضي ه وظيف تياولو انگريب ،شمرده
 قانون نظارت بر رفتار قضات، يكي از وظايف و اختيارات دادسرا، 11در ماده 

يه بيان قوه قضاي سيرئتشويق قضات داراي خدمات علمي يا عملي برجسته به  شنهاديپ
 اما خدمت علمي و عملي برجسته تعريف و تعيين مصداق نشده است.؛ شده است

ي تحت رسيدگي و آمارگرايي حاكم در پرتو توجه به كميت هاپروندهدامنه وسيع 
براي افزايش دانش در خصوص  يازهيانگمجال و  عمالًكار و روزمرگي ايجاد شده، 

لزوم  توجه به فعاليت گسترده قضات و با گذاشته است.از قضات باقي ن ياگستردهطيف 
قوه  المللنيب، شايسته است معاونت امور الملليبينآگاهي از آخرين تحوالت حقوقي 

 رائهاقابل استناد در نظام حقوقي داخلي را با ترجمه فارسي  الملليبينقضاييه، اسناد 
 ).33: 1390صادقي،( نمايد.

 27/7/1390 كلي قانون نظارت بر رفتار قضات كه در تاريخدر مقام تحليل و ارزيابي 
گفت اين قانون تنها به ضمانت اجراي انتظامي  توانميماده به تصويب رسيده است  56در

، صالحيت دادگاه عالي انتظامي هاآن يبنددرجهو  حيتشر برخي سوء رفتارهاي قضايي،
بك گر قواعد رفتاري قضات به سقضات و آئين دادرسي حاكم پرداخته است بي آنكه بيان

ملي رفتار قضايي باشد و بيشتر تالشي در جهت تنقيح و تدوين مقررات  يهامجموعه
ور به بايد اشاره كرد كه قانون مزب البته .است مرتبط با نظارت بر رفتار قضاتپراكنده 

ت، رفتار قضايي نظير نزاك الملليبينصورت پراكنده لزوم رعايت برخي استانداردهاي 
و سالمت را مورد توجه قرار داده است. به عنوان مثال قانون مزبور، سوء  طرفيبي

در ورود به محل كار و خروج از آن، اهمال در انجام وظيفه،  ينظميبرفتارهايي نظير 
ام در انج طرفيبيرفتار خارج از نزاكت حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن، خروج از 

ايگاه به اعتبار ج رمتعارفيغوظايف قضايي، پذيرفتن هرگونه هديه يا خدمت يا امتياز 
قضايي و رفتار خالف شأن قضايي را در زمره تخلفاتي برشمرده است كه داراي مجازات 

 انتظامي است.



 1396تابستان ، دوم ، شمارهدوره نهم مجله مطالعات حقوقي/                       306

 

 رآمد. ب7
حقوقي و قضايي كشورها مانع از پذيرش عمومي قواعد و  هاينظامتفاوت 

اي رفتار استاندارده نيتضم رفتار قضايي نشده است؛ه به توسعه در زميناستانداردهاي رو 
، هاتفاوتاما به رغم وجود ؛ متفاوت دارد يهاصورتقضايي مختلف  هاينظامقضايي در 

، مختلفي نظير فساد يهاچالشقضايي با  هايه نظامگذشته و متعاقب مواجه يهادههطي 
 ملليالبيناز معيارهاي اساسي در سطح  يشمار عمومي به دستگاه قضايي، ياعتماديب

نگلور اصول رفتار قضايي ب هاآن ترينمهمتبلور يافته و مورد پذيرش عمومي واقع شده كه 
حقوقي دنيا از  هاينظامقضايي مختلف دنيا از همه  هاينظاممحصول تجربه  عنوانبه

خي ديگر، ، بلكه براندرفتهيپذتنها برخي از كشورها اصول بنگلور را  نه جمله اسالم است؛
دهاي ك همگام با الگوهاي پيشرو جهانيو  افتهيتوسعهدستيابي به نظام قضايي جهت 

 . از جمله اين كشورها،اندنمودهرفتار قضايي خويش را بر اساس اصول بنگلور تدوين 
كشور آمريكا است كه نه تنها براي قضات بلكه براي كارمندان قضايي خود نيز 

 اين بدين معنا نيست كه اين اصول البته رفتار قضايي را تدوين نموده است. يهاهمجموع
، بلكه ممكن است برحسب شودميقلمروهاي ملي اجرا ه به طور يكسان در هم

قضايي ملي، شيوه اعمال اين استانداردها متفاوت باشد.  هاينظامموجود در  يهاتفاوت
مختلف يكسان است؛ ارتقاء  يقلمروهاكاركرد معيارهاي شناخته شده در  با وجود اين،
نظام قضايي از يك طرف و افزايش اعتماد عمومي به سالمت  كارآمدياثربخشي و 

قضايي ايران از لحاظ وجود  نظام دستگاه قضايي كاركردهاي منطقي اين معيارها است.
(هم قضات و هم كارمندان و هم حاكم بر رفتار قضايي باشد هايارزشسندي كه مبين 

ف اين وص با مواجه است. خألداشته باشد) با  مدنظرساختار دستگاه قضايي را با هم 
قانون اساسي دانست كه  163مبناي تدوين منشور جامع رفتار قضايي را اصل  توانمي

صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين «مقرر داشته است:
. متون فقهي به طور مبسوط به قواعد رفتاري قضات پرداخته است و اين مهم »شودمي

اصول رفتار قضايي بنگلور به طور مجزا در آئين اسالم  الملليبينحتي در ضميمه سند 
در اسناد راهبردي نظام قضايي از جمله سند در حالي است كه  نيا مطرح شده است.
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كلي قضايي  يهااستيسو  1404ران در سال قوه قضائيه جمهوري اسالمي اي اندازچشم
منزلت  استقالل و ءحفظ و ارتقابه قوه قضائيه با عبارت گوناگون  سالهپنج يهابرنامهو 

ايي شناسبراي نيل به هدف مذكور اوالً  رسديماين رو به نظر  از .شاره شده استقضات ا
استانداردهاي رفتاري كه هم قضات و هم كاركنان قضايي(كارمندان قوه قضاييه) بايد 

ين ا نكهيااز  نانيمنظور اطم، به يررسميغرسمي يا  سازوكاررعايت كنند و ثانياً يك 
 ضروري است. ،شوندمي تياستانداردها رعا

 
هانوشتپي

1.Code of Conduct for United States Judges, available in: http://www.uscourts.gov/judges-
judgeships/code-conduct-united-states-judges, last visited: 2017/07/08. 
2. Code of Conduct for Judicial Employees, available in:  http://www.uscourts.gov/rules-
policies/judiciary-policies/code-conduct/code-conduct-judicial-employees,last visited: 
2017/07/08. 
3. The Code of Judicial Ethics for Judges of the People's Republic of China, available in: 
http://www.deontologie- judiciaire.umontreal.ca/fr/magistrature/documents/Code_chinois.pdf, 
last visited: 2017/07/08. 
4.Independence 
5.Impartiality 
6.Integrity 
7.Propriety 
8.Equality 
9.Competence and Diligence 
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مركز مطبوعات و  :تهران حسن وكيليان، ترجمه ،سالمت و توانمندي قضايي
 .انتشارات قوه قضاييه

مينا سينيور، تهران:  ، برگردان:حاكميت قانون و محاكمه عادالنه ،)1382(ساكوچي، آندرا
 وزارت امور خارجه

تبيين ارزشها در جامعه قضايي ايران در مقايسه «)، 1390صادقي پرشگفتي، مهدي رضا(
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شماره  ،سال پنجم ،)دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري(هاي حقوقيديدگاه

 .20و 19
 ،(بنگلور) ييشرح اصول رفتار قضا ،)1389(مجتبي پور، محمدعلي؛ همتي،حيدريشاه

 .تهران: خرسندي
شيخ،  يمحمدعلبرگردان: ، حضرت علي(ع) يهاقضاوت ،)1374ي(محمدتق ،شوشتري

  .تهران: كتابخانه صدر
، تهران: يالمللنيبكيفري  محاكمات دادرسي عادالنه:، )1387(فضائلي، مصطفي

 .حقوقي شهر دانش يهاپژوهشمؤسسه مطالعات و 
، تهران: ي عالي انتظامي قضات در امور كيفريهادادگاهآراء ، )1386(كريم زاده، احمد

 .ميزان
 .خرسنديانتشارات تهران:  قضا و قضاوت، اتيكل،)1391(محمد مهاجري،

 انتشارات :قم ): قضاوت و قاضي،1قضاوت در اسالم (، )1385ي(مهد هادوي تهراني،
 .خانه خرد

 
 عربي. ب

نجف:  ،، جلد چهارمشرايع االسالم في مسائل الحالل و الحرام، )1389(حلي، جعفر
 .مطبعه اآلداب
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