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مقدمه
چه زمانی شما یک قاضی شایسته خواهید بود چگونه میتوانیاد باه ایان هادف دسات
یابید آیا سنوات باالی خدمت قضایی و حسن سابقه سبب شایساتگی شاما اسات آیاا
رسیدگی و تصمیمگیری سریع و منظم در مورد تعاداد معینای از پرونادههاا باهمنظاور
رسیدن به حد نصاب سهمیه تعیین شده توسط دادگاه عالی به شایستگی قضاات مناتج
می شود آیا شایستگی قضات منوط به تبحر در صدور اح اام قضاایی اسات یاا خادمت
صادقانه در بول دوران فعالیت حرفهای عامل شایستگی قضات است
ارسطو1در یک معنای موسع ،اجرای عدالت را سپردن هر چیز به هر ک بار مبناای
حقش دانسته است .این یک مفهوم گسترده است و تمامی کسانی را که قدرتی باه آنهاا
تفویض شده است  -از جمله قدرت اجرایی ،قانونگذاری و قضایی  -در بر میگیرد .یاک
قاضی با صدور ح م پیرامون دعاوی و ش ایات بر اسااس قاانون و اتخاان ساریع و ماؤرر
تصمیم قضایی که پ از برگزاری مناسب جلسات رسیدگی حاصل میشود عدالت را باه
اجرا در میآورد.
عدالت منطب بر قوانین به معنای م انی ی و ماشینی یا مختومه ساختن پرونادههاا
برای اهداف آماری (مابت شدن آمار شعبه) نیست ،بل ه به این معنا است که قاضای باه
بهترین ش ل مم ن پیرامون بیهترین میزان از پروندههاا داوری کارده و اساتانداردهای
اخالقی متعالی را تقویت و عملیاتی سازد .قاضی ،باا مانش و نحاوه تصامیمگیاریاش و
صدور منصفانه ،عادالنه و درست اح ام قضایی خویش احتارام و اعتمااد عاماه جامعاه و
اعضای دادگاه به دستگاه قضا را جلب میکند .قاضی میباید بهمنظور دستیابی به هادف
مزبور ،مهارتهای قضایی ،مادیریتی و مهامتار از آن دنبالاهروی مصارانة اصاول اخاالق
قضایی را در دستور کار قرار داده و بهبود بخهد.
 .6مهارتهای قضایی
شما به عنوان فردی که ریاست یک شعبه را بر عهده دارد بهمنظور ایفای بهیناه ویاایف
محوله نیازمند داشتن پنج مهارت قضایی هستید.

1. Aristotle.
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 .6- 6تسلط کامل بر قوانین آیین دادرسی
5

باید دانش کامل 1بر قوانین آیین دادرسی ،که شامل قوانین آیین دادرسی مدنی ،قوانین
آیین دادرسی کیفری ،قوانین مقرر در باب ادله ،محدودیتها (مواعد زمانی) ،هزینههای
دادرسی و تمبر و آیین دادرسی مرتبط با کبف جرم است را داشته باشهید .دانهش بهر
حوزههای مزبور شما را قادر می سازد که بر محممه کنترل داشته و از بروز بینظمیهها
در آیین دادرسی جلوگیری کنیهد .بیبهتر تجدیهدنظرخواهی هها نسهبت بهه احمهام و
اعتراضات به قرار موقت ها از اشتباهات آیین دادرسی ناشی میشود .چنانچهه شهما بهر
قوانین آیین دادرسی تسلط کامل داشته باشید و منطب بر آن جریان دادرسی را اداره
کنید پروندههایی را که به شما ارجا میشود سریعتر و مطلوبتر حل و فصل میکنید.
 .9- 6آشنایی گسترده با قوانین ماهوی

شما باید آشنایی فراگیری با قوانین ماهوی 1و اصول حقوقی بنیادین داشته باشید .من به
دلیل کارت قوانین از عبارت «آشنایی فراگیر» 2بر قوانین ماهوی به جای «دانش کامل»
استفاده کردم .اممان ندارد که پیش از تصدی مسند قضاوت ،تسلط کامل و جامعی بهر
تمام قوانین ماهوی حاصل کنید و حتی عمالد پس از پذیرش شما به عنوان قاضی نیهز
بعید به نظر می رسد که بتوانید تسلط کامل بر قوانین ماهوی را کسب کنید .هر ماده از
قانون نماتی اختالفی دارد که در هنگام بررسی هر پروند مبخص قادر خواهید بود آنها
را دریابید .در چهارچوب یک پرونده خاص و به موازات مطرح شدن موضوعات حقوقی
مرتبط و تفسیر و ارزیابی که توسط وکال در این زمینه مطرح میشود فرصهت مطالعهه
کامل قوانین را خواهید یافت .اگر تسلط بر قوانین آیین دادرسهی بهه شهما در کنتهرل
جلسه رسیدگی کمک می کند آشنایی با قوانین ماهوی به شما کمک میکند که احمام
منصفانه و درستی صادر کنید و از بروز بیعدالتی جلوگیری نمایید.
 .9- 6توانایی برگزاری مطلوب جلسه استماع

شما باید مهارت برگزاری یک جلسه استما مطلوب را ارتقا بخبید .تمام قوانین آیین
1. Thorough knowledge.
2. Procedural laws.
3. Substantive laws.
4. Broad acquaintance.
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دادرسی مدنی و کیفری در پی برگزاری مطلهوب جلسهه اسهتما هسهتند و اصهل اول
عدالت ببیعی  -قضاوت ،استما اظهارات برفین دعوا اسهت («اظههارات دو بهرف را
ببنو»یا «هیچ کس نباید بدون استما صحبت هایش محموم شود»)  1از همین مسهئله
نبأت میگیرد .برگزاری مناسب جلسه استما سبب تسهریع در حهل پرونهده قضهایی
می شود و از جمله مؤلفه های آن می توان به شنیدن اظهارات اصحاب دعهوا ،توجهه بهه
شمایات ،دادخواهی ها ،اختالفات قانونی و نهایتاد اخذ تصمیم اشهاره کهرد .ایهن مههارت
اصلیترین کارویژ یک قاضی است .متأسفانه بسیاری از قضات هنر برگهزاری مطلهوب
جلسات استما که شامل گوش دادن به اظهارات ،غور کردن در ادله و پیگیری دفاعیات
می شود را در خود ارتقا نمیبخبند .شما باید با مداخالت مستمر و مؤرر ،ابهراز نظرهها،
جهتدهی و هدایت وکال ،ارائه ادله را کنترل و تنظیم کنید تا به این وسیله وکهال بهه
حاشیه نروند و بیربط با موضو پرونده صحبت نمنند .بسیاری از قضات نسبت به ادله
ارائه شده بیتوجه و بیتفاوت هستند .در نتیجهة ایهن نحهو برخهورد ،یهک مجموعهه
استدالالت و ادلة غیر مرتبط و اضافی ارائه می گردد و قاضی از فهم و پیگیری آنچه در
روند رسیدگی اتفاق افتاده است باز میماند .اگر شما جلسه استما یک پرونهده را کهه
شامل مطالعه لوایح متبادله ،ادله ربت ش ده و دفاعیات مطروحه و نمتهبرداریهای مهم
می شود را به صورت کامل و مناسب انجام دهید فرایند تصمیمگیهری صهحیح و صهدور
حمم آسانتر خواهد بود .اگر به صورت روزانه ادله اربات دعوا را ربت و دفاعیات را اخهذ
کنید نیازی نخواهد بود که در هنگام صدور حمم زمان زیادی را صهرف خوانهدن اوراق
پرونده نمایید.
 .4- 6صدور دستورات و احکام در یک اسلوب شفاف ،منطقی و دقیق

صورتبرداری از یافته های عینی و رسیدن به نتایج ،اعمال اصول حقوقی بر نتایج مسلم
مزبور به منظور دستیابی به یک تصمیم صحیح و بیان یافتهههای عینهی ،اسهتدالالت و
نتایج در یک اسلوب شفاف ،منطقی ،دقی و منسهجم بهه شهمل دسهتور و یها حمهم،
چهارمین مهارت قضایی است که قضات به آن احتیاج دارند .الزم است اصهحاب دعهوا،
1. Audi alteram partem (“Hear both sides” or “No one should be condemned unheard”); See:
https://ctconline.org/documents/legal/11.10.12%20Ajay%20Singh%20Material%20SG%20
Meeting%20Legal_Maxim[1].pdf.
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وکال و همچنین قضات دادگاههای تجدیدنظر و استیناف ،منظور و مراد حمم صادره شما
را بهدرستی بفهمند .نباید برای واضح و روشن ساختن نظرتان مجبور به تمرار آن باشید؛
بلمه باید بهصورت شفاف و واضح رأی دهید.
 .5- 6توانایی برخورد سلبی با درخواست هایی که سبب تجدید مکرر جلسه رستیدگی
میشود

دقت نظر و رد مؤرر و سختگیرانة تغییر خواسته ،قرارهای اعدادی 1و تقاضهای تجدیهد
وقت رسیدگی مهارت دیگهری اسهت کهه قضهات مهی بایهد در اختیهار داشهته باشهند.
«تأخیرهای» غیرقابل قبول در سیستم قضایی هند عمدتاد ناشی از مدیریت ناکارآمهد و
غیر مؤرر خواستهها و تقاضاهای اینچنینی است .شما باید از بروز هرگونه دلسوزی بیجا
و غیرقابل توجیه در رابطه با درخواست صدور قرارهای موقت و موکهول کهردن جلسهه
رسیدگی به زمان دیگر خودداری کنید و وسوسة محبو بیت یافتن در نگاه دیگهران را از
خود دور سازید .شما باید در ایضاح تمامی ابهامها ،ممانعتها و گمراهیهای غیرمرتبط
که بهوسیله اصحاب دعوا و یا وکال مطرح میشود تا پیبرفت فرایند دادرسی یک پرونده
را با تأخیر روبهرو سازد تبحر داشته باشید و بر صدور حمم پرونده اصلی متمرکز شوید.
من بر این باور نیستم که شما حتماد باید درخواستهای مرتبط با صدور قرار اعدادی را
رد کنید؛ بلمه از نظر من شما باید در این زمینه سخت گیرانه رفتار کنید .آمارها نبان
می دهد که چیزی در حدود  20درصد از کل زمانی که صرف بررسی هر پرونده قضایی
(از آغاز تا پایان) می شود به موضوعات مقدماتی چون صدور قرارها و صدور تجدید وقت
رسیدگی اختصاص یافته است.
اگر شما دانش کاملی بر قوانین آیین دادرسی داشته و با اصهول حقهوقی و قهوانین
ماهوی نیز به حد قابل قبولی آشنایی داشته باشید و مهارتهایی چون برگزاری مطلوب
جلسه دادرسی ،صورت برداری از یافته های عینی بهمنظور دستیابی به نتایج مناسهب و
بیان آن در قالب یک حمم /دستور واضح ،و مهم تر از آن برخورد سلبی بها درخواسهت
صدور قرارهای اعدادی و تجدید جلسه رسیدگی را دارا باشید می توان گفت کهه شهما
مهارتهای قضایی موردنیاز قضات شایسته را کسب کردهاید.
1. Interlocutory.
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 .9مهارتهای مدیریتی
الزم است که شما در کنار مهارتهای قضایی مزبور ،پنج مهارت مدیریتی را نیز در خود
ارتقا بخبید .در ادامه تالش میکنم که این مهارتها را به صورت مختصر توضیح دهم.
 .6- 9مدیریت زمان

شما در بول سال در حدود  520روز کاری دارید (که چیزی حدود  1520ساعت کاری
در دادگاه است) .باید بدانید که چه میزان زمان را برای انجام کارهای مقهدماتی ،ربهت
ادله ،رسیدگی به درخواست قرارهای اعدادی و صدور احمام نهایی اختصاص دهید .الزم
است به منظور مدیریت بهینه زمان ،تمام روز ،هفته و ماه را بهه بخهشههای مبخصهی
تقسیم کنید .این امر به شما کمک میکند تا برنامهریزی کنید که چه میزان پرونده را
می توانید در بول یک ماه رسیدگی یا مختومه کنید و سپس بهتدریج برونداد و بازده
کاری خود را افزایش دهید .افزون بر آن ،باید برای سالمتی جسمی ،روحی (تفریحاتی
چون ورزش کردن/یوگا  /1درونپویی  )5و گذران اوقات در کنار خانواده نیز زمان کافی را
اختصاص دهید.
 .9- 9مدیریت میز کارتان در شعبه

به صورت میانگین هر یک از شما چیزی حدود  1000تا  1000پرونده در شعبه داریهد
که در فرایند صدور حمم است .شما باید بدانید که چگونه میز کار خود را مدیریت کنید.
اگر شما هر روزه تعداد باالیی از پروندهها را بلب کنید بیبتر زمهانی کهه بهه قضهاوت
اختصاص دادهاید صرف جلسات رسیدگی مقدماتی بیرمر خواهد شد .باید برای هر روز
کاری برنامه داشته باشید و بدانید که باید چه میزان از پروندهها را برای ارائه ادله اربات
دعوا ،چه میزان را برای اخذ دفاعیات(توجه داشته باشید که احتماالد در برخی از اوقات
رسیدگی ،جلسات رسیدگی موقتاد تعطیل و به زمان دیگری موکول میشوند) ،چه میزان
پرونده را رسیدگی کرده و یا بدون هیچگونه معطلی مختومهه سهازید .ههر چهه تعهداد
جلسات رسیدگی به یک پرونده کمتر باشد ختم دادرسی سریعتر حاصل میشهود و از
این رهگذر مباجره و مبمالت اصحاب دعوا کاهش مییابد.
1. Yoga.
2. Meditation.
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شما نباید تعداد زیادی از پروندهها را برای ارائه ادله اربات و اخذ دفاعیات درخواست
کنید .اگر شما بیست پرونده را برای اخذ دفاعیات یا بیست پرونده را بهرای ارائهه ادلهه
اربات فرا بخوانید استما و رسیدگی به آنها کاری نامممن و بیفایده خواهد بود .هرگاه
یک پرونده برای ارائه ادله اربات دعوا خواسته می شود اصحاب دعوا موظف خواهند بود
که در دادگاه حضور یابند و برای تقدیم ادله اعالم آمادگی کنند .تصور کنیهد اصهحاب
دعوا برای آمادهسازی مداوم و حضور در دادگاه برای ارائه ادله اربات دعوا دائماد چه مقدار
زمان و انرژی را باید صرف نمایند .همین شرایط در ارتباط با تعداد زیادی از پروندههها
که برای اخذ دفاعیات به دادگاه فرا خوانده می شوند نیز مطرح اسهت .ههر زمهان یهک
پرونده برای ارائه دفاعیات احضار می شود الز م است که وکیل پرونده را مطالعه کنهد و
برای دفا آماده گردد .اگر جلسه رسیدگی یک پرونده بهصورت پیدرپی به تأخیر افتد
اصحاب دعوا و وکال با این فر که احتماالد جلسه دادرسی برگزار نخواهد شد آمهادگی
الزم را کسب نخواهند کرد .نهایتاد زمانی که پرونده در دستور کار قرار گرفهت ،اصهحاب
دعوا و وکال آمادگی کافی نخواهند داشت و در نتیجه ،درخواست تجدید وقت رسیدگی
خواهند کرد و یا یک دفا غیر مؤرر و ناقص از پرونده صورت میگیرد و دائماد نیاز است
که با احضار گواهان ،استما مجدد دفاعیات و یا اعاده دادرسی بهازنگریههایی در رأی
صورت گیرد.
شما باید قواعد سیستم مدیریت پرونده قضایی 1و مدیریت جریان پرونده قضهایی 5را
به صورت مؤرری اجرا کنید .شما باید در ارجا اصحاب دعوا به فرایندهای حل اختالف
جایگزین مصر باشید .مدیریت زمان و مدیریت (میز کار) شعبه پیوند تنگاتنگی با ههم
دارند و حتی میتوان گفت که دقیقاد همپوشان یمدیگرند .توجهه همزمهان بهه ایهن دو
مسئله سبب مابت شدن آمار دادگاه (پیبی گرفتن آمار پروندههای خروجی نسبت به
« Case management .1مدیریت پرونده قضایی» مجموعهای از تمنیکها و روشهایی است که دادگهاههها بهه
منظور مدیریت حجم و جریان پرونده های قضایی بمار میگیرند(برای مطالعهه بیبهتر در ایهن خصهوص ر: .
.)http://lawcommissionofindia.nic.in/adr_conf/casemgmt%20draft%20rules.pdf
« Case flow management .5مدیریت جریان پرونده قضایی» از جمله تمنیک های مدیریت پرونده قضایی است
که بر اساس آن قاضی و کارکنان دادگاه بر روند یک پرونده قضایی از زمان ارائه دادخواست تا خهتم دادرسهی
نظارت می کنند(برای مطالعه بیبهتر رhttp://dakshindia.org/wp-content/uploads/2015/11/Case- : .
.)Flow-Management-Rules-in-India-by-DAKSH.pdf
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پروندههای ورودی و معوقهها) میگردد.
 .9- 9مدیریت دفتر دادگاه

شما باید بر نیروهای حفاظت دادگاه ،تقریرنویسها ،کارکنان دفتهری و دیگهر کارکنهان
وابسته به دادگاه کنترل و نظارت داشته باشید تا این ابمینان حاصهل شهود کهه آنهها
وظایفبان را بهدرستی انجام میدهند و به صورت مؤرری به شما کمک میکننهد .الزم
است که به منبی (به منظور حصهول ابمینهان از انجهام وظهایف فهوری چهون صهدور
اخطاریهها ،احضاریه ها و فرستادن پیوستها و  )...بایگان (بهمنظهور نگههداری صهحیح
سواب پرونده) ،ربّات (بهمنظور حصول ابمینان در قبال این کهه اشهیاء مهادی و ادلهه
بهدرستی یادداشت برداری شده و محفوظ نگه داشته می شوند) توجهه ویهژهای داشهته
باشید .به خابر داشته باشید که اگر کارکنان دادگاه کارآمد نباشند یا صادقانه و مؤدبانه
رفتار نمنند ،در عملمرد دادگاه خلل ایجاد میشود.
 .4- 9مدیریت چگونگی رفتار با وکال

وکال کارگزاران دادگاه هستند .شما تنها با همماری وکال میتوانید پروندههای قضایی را
با سرعت و دقت مختومه سازید .باید در مدیریت عملمرد وکال راسهخ و در عهین حهال
مؤدب و با تدبیر رفتار کنید .نسبت به اصحاب دعوا و اعضای کانون وکال متواضعانه رفتار
کنید و با منش ،رفتار و تعهد کاری خویش احترام آنها را به دست آورید .بدون ایجهاد
دلخوری در وکال از آنها بلب مسؤولیت کنید و با اجتناب از بروز تقابلهای غیر ضروری،
آنها را با خود همراه سازید .درخواست های واقعی برای تجدید جلسه دادرسی مهیبایهد
مد نظر قرار گیرد ،در حالی که باید با درخواستهای مداوم و غیر ضروری بها شهدّت و
حدّت برخورد صورت گیرد .اگر شما بهمحض ارائه درخواست تجدید جلسه دادرسی آن
را بپذیرید نمی توانید از وکال و اصحاب دعوا توقع داشته باشید تا خود را بهرای جلسهه
رسیدگی آماده سازند .شما باید درخواست های صدور دسهتور موقهت 1و قهرار وریقهه 5را
سریعاد رد کنید ،اما نباید بیش از حد سختگیر باشید.
افزون بر آن ،نباید با هدف دستیابی به وجهه عمومی صرفاد بهه مهوازات درخواسهت
1. Interim relief.
2. Interim bail.
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صدور قرار دستور موقت ،آن را صادر کنید .همگان باید بدانند که شما به هیچوجه اهل
تساهل نیستید و اجازه ارائه ادله غیر ضروری ،دفاعیات بوالنی و بیربط ،لوایح سطحی
و بی ارزش و درخواستهای ممرر برای تجدیهد وقهت رسهیدگی ،تهأخیر در دادرسهی و
فریبماری را نمیدهید .در یک کالم ،شما باید مصمّم و جدی باشید.
 .5- 9مدیریت نفس

مدیریت نفس به معنای منضبط بودن ،تعهد و سختکوشی است و به تعبیر دیگهر ،بهه
مبخصاتی چون داشتن سطح باالیی از سالمت جسمی ،روحی ،وقتشناسهی ،داشهتن
ظاهر موجه و خوشپوشی اشاره دارد.
اگر شما با تأخیر در دادگاه حاضر شوید نباید انتظار داشته باشید کهه کارمنهدان و
وکال به مسئله زمان پایبند باشند .نباید به صورت غیرموجه دادگاه را تر کنیهد و در
بول ساعت کاری خود در دادگاه باید بر روی صندلی خود بنبینید .بایهد دسهتورها و
احمام را بهموقع صادر کنید.
شما باید از سالمتی کافی برخوردار باشید ،در غیر این صورت نمیتوانیهد عملمهرد
قابل قبولی داشته باشید .برای هر پنج تا شش ساعت کار در دادگاه باید چندین ساعت
را صرف مدیریت شعبه و چهار پنج ساعت را در خانه صرف خواندن پروندهها ،نوشتن،
تجویز و اصالح دستورها و احمام سازید .بنابراین ،بیش از  15ساعت در روز را بهر روی
صندلی می نبینید .این سبک استرس زا و راکد زندگی سبب بروز بیماریههایی چهون
فبار خون1 ،دیابت 5 ،کمردرد ،رماتیسم ،تبمیل وریدهای واریسی 1و سایر بیمهاریههای
مرتبط با زندگی بیتحر میشود .این امر منجر به بروز ممرر بیماریهها ،عصهبانیت و
آزردگی دائمی در دادگاه و ناتوان ی در تمرکز حواس و خستگی مفرط میشود .بنابراین،
اگر میخواهید که به صورت مؤرر و کارآمد عمل کنید الزم است که به اقهداماتی چهون
انجام ورزش های فیزیمی ،یوگا ،داشتن رژیم غذایی مناسب و اتخاا رژیم غذایی که برای
حفظ سالمتی بسیار ضروری است مبادرت ورزید.
شما باید بتوانید به راحتی با تمنولوژی کار کنید و نحوه کار بها رایانهه و تمنولهوژی
1. Blood-pressure.
2. Diabetes.
3. Spondylitis varicose veins.
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ابالعاتی را بدانید .این مسئله به شما در نوشتن و اصالح احمام/دستورها ،تحقیه بهر
روی مقاله ها و مواد قانون ،فراهم آوردن آمار و ارقام و آماده ساختن گهزارشهها کمهک
میکند .دیر نیست روزی که دادگاهه ای المترونیک بدون استفاده از کاغذ شمل گیرد و
ادله ها و دفاعیات حقوقی از بری ویدئو کنفرانسها ارائه گردد .بنابراین ،الزم است که
خود را برای مدیریت و استفاده از تمنولوژی آماده کنید.
مهارتهای مدیریتی پیشگفته به کارآمدی شما منتج میشود .دستورالعملهای زیر
5
که تحت عنوان «شایستگی و سختکوشی» 1در «اصول بنگلور در باب رفتار قضهایی»
مطرح شده به این بحث مرتبط است:
« .1-6وظایف و مسؤولیتهای قضایی قاضی بر همه فعالیتهای دیگر او مقدم است.
 .5-6قاضی تمام فعالیت حرفه ای خود را به انجام وظایف قضایی محولهه اختصهاص
میدهد .این وظایف نهتنها شامل اجرای مسؤولیتها و عملمردهای قضهایی در محهیط
دادگاه و صدور احمام قضایی است بلمه افزون بر آن ،دیگر وظایف مهرتبط بها دسهتگاه
قضایی و مدیریت دادگاه را نیز در بر میگیرد.
 .1-6قاضی باید بهمنظور حفظ و ارتقاء دانش ،مهارت ها و ویژگیهای شخصی الزم
برای انجام مطلوب وظایف قضایی گامهای مناسبی بر دارد و برای دستیابی به این هدف
از اممانات آموزشی و دیگر تسهیالتی که باید تحت نظارت قوه قضاییه در اختیار قضات
قرار گیرد استفاده کند.
 .2-6قاضی باید همه وظایف قضایی محوله از جملهه تعویه در صهدور رأی بهرای
پرونده هایی که نیازمند بازبینی هستند را به شملی منصفانه ،شایسهته و در یهک بهازه
زمانی قابل قبول ایفا کند.
 .6-6قاضی باید نظم و آداب قضا را در همه جلسات رسیدگی در دادگاه حفظ کند و
نسبت به اصحاب دعوا ،هیأت منصفه ،گواهان و وکال و سایر کسانی که به مناسبت حرفه
قضایی خود با آنها ارتباط دارد بردبار ،با وقار و مؤدبانه رفتار کند .قاضی باید نسبت بهه
نمایندگان حقوقی ،کارکنان دادگاه و دیگر افرادی که تحت کنتهرل ،نظهارت و نفهوا او
هستند نیز رفتار مبابهی داشته باشد.
1. Competence and diligence.
2. Bangalore Principles of Judicial Conduct.
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 .9-6قاضی نباید به انجام رفتارهایی مبادرت ورزد که با ایفهای مسهؤوالنه وظهایف
1
قضایی همخوانی ندارد».
 .9اخالق قضایی
شما آگاهی و صالحیت کافی دارید و همچنین دارای مهارتههای مهدیریتی و قضهایی
هستید .حال این پرسش مطرح میشود که آیا این مبخصهها برای تبدیل شدن به یک
قاضی خوب کفایت میکند یا خیر؟ برای پاسخ دادن به این پرسش میباید به رفتار شما
به عنوان یک قاضی توجه کنیم و اخالقیات قضایی را مد نظر قرار دهیم .استانداردهای
اخالقی که باید بهوسیله قاضی پیگیری و عملیاتی شود کدامند؟ یک قاضی باید چگونه
عمل کند؟ برز برخورد یک قاضی باید چگونه باشد؟ مردم از یک قاضی چه انتظاراتی
دارند؟
برای این که یک قاضی شایسته باشید باید پنج اصل قضایی شامل «دوریگزینی و
تعل زدایی»« ،صداقت و درستماری»« ،استقالل قضایی»« ،شخصیت مناسب و متعادل
همراه با تواضع» و «بیبرفی» را حفظ و تقویت کنید .همه شما به عنوان قاضی ،نسبت
به استانداردهای اخالقی رفتار قضایی که در باال اشاره شد آگاهی دارید؛ اما مبهمل در
پیگیری مداوم و دقی اصول مزبور است .بگذارید در این باره بحث کنیم.
 .6- 9دوریگزینی و تعلقزدایی

مراد از تعل زدایی قضایی چیست؟ تعل زدایی به این معنا اسهت کهه مبتنهی بهر یهک
ساختار فمری رابت بیاندیبید و خود را از عرصه منازعه دور نگه دارید و فارغ از توجه به
پیامدهای تصمیمتان عدالت را اجرا نمایید .شما باید بدون تأریرپذیری از احساساتتان و
منطب بر قانون تصمیم بگیرید که ح با کدام یک از اصحاب دعوا است و کدام یک از
اصحاب دعوا موضعی ناح دارد .از منظر لرد بیرکت«5 ،مسؤولیت قاضی در نظارت کامل
بر جلسات رسیدگی بخش ضروری فرایند اجرای عدالت در دادگاههای ما است .قاضهی
موظف است با برح پرسش و یا به هر شمل دیگری در هر بازه زمانی که الزم دانست در
فرایند رسیدگی مداخله کند .مممن است قاضی بخواهد در ادلهای که واضح و مبرهن به
1. See: https://unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf.
2. Lord Birkett.
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نظر می رسد تردید روا دارد و یا در موضوعاتی که مهم و اساسی میداند مداقه بیبتری
به عمل آورد و به انحاء مختلف این مداخالت مطلوب و مفید باشد .الزم به اکر است که
قطعاد همه این دخل و تصرفها و مداخله کردنهای قضات میباید در راسهتای وظیفهه
عالیه منتفع شدن اصحاب دعوا از یک محممه منصفانه باشد .مداخله قضات در جلسهه
دادرسی نباید خللی در وظایف وکیل به وجود آورد .اما قاضی میتواند با حفظ آرامش و
منش قضایی که به معنای دوریگزینی و تعل زدایی از محل نزا است به بهترین شمل
به فرایند اجرای عدالت کمک کند»(.)Birkett, 1965, p.547
پر واضح است که در برخی از پروندههای قضایی ( برای ماال در دعهاوی مهرتبط بها
منافع عمومی) قاضی باید کنبگری قضایی داشته و نسبت بهه پیامهدهای دسهتورات و
اقداماتش هوشیار باشد .من در مقاله ای با عنوان « برخی از اصول بنیادین صدور احمام
قضایی»(که در سال  5007منتبر شده اسهت) بهه ایهن موضهو اشهاره کهردهام( See:
.)Raveendran, 2009, p.1

دوری گزینی به معنای زندگی کردن در برج عاج نیست و مراد این نیست که شهما
نسبت به مسائل جامعه دغدغه ای نداشته باشید ،یا اینمه به فهم واقعیتههای روزمهره
زندگی نیاز ندارید .قضات باید قادر با شند نیازهای جامعه را در کنند و دغدغههههای
خود را به مبمالت و سختی های اقبار ضعیف جامعه پیوند زننهد و بهرای فقهرا و فهرو
افتادگان اممان دستیابی به ح و عدالت را تضمین کننهد .صهاحبان رهروت ،صهاحبان
قدرت و توانمندان ،در آن هنگام که حقوق بنیادین ،انسانی و مالمیهت را نقهض شهده
می یابند یا به رأ ی اعترا دارند با استخدام وکالی زبده و با صالحیت ،از حقوق خهود
محافظت می کنند .به خابر بسپارید که در ازای یک فرد صاحب قدرت و رروت ،صدها
تن از افراد وجود دارند که به بخش های ضعیف جامعه تعل دارند و نمیتوانند بر علیه
بی عدالتی اعترا کنند و یا وکالیی استخدام نمایند و در پیبگاه دادگاه حقوقبهان را
اعاده و اربات کنند.
در بعد عینی ،دوری گزینی قضایی به این مسئله اشاره دارد که قضات باید «فاصله»
خود را با دیگران حفظ کنند .شما نباید با اعضای کانون ،سیاستمداران و یها اصهحاب
دعوا خودمانی شوید مگر این که با ایفای وظایف و کارویژههای عمومی شما مرتبط باشد
یا بهواسطه رویدادی کامالد شخصی مانند ازدواجها یا مرگ و میرها ایهن ارتبهاط شهمل
گرفته باشد .لبخند بیمورد شما به وکیل یا اصحاب دعوا در داخل دادگاه ،گپ و گفت
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دوستانه با وکال و اصحاب دعوا در خارج از دادگاه و یا ارسال یک جو بهه کنبهگران
سیاسی در حوزه عمومی سبب سوء برداشت عامه مردم یا کانون وکال میگردد .اگر شما
با آنها در محیط خانهشان و یا در محیط خانه خودتان و ممانهای دیگری مانند هتهل،
رستوران و باشگاه ورزشی مراودات شخصی داشته باشید خهود را بهه دردسهر خواهیهد
انداخت و به مردم بهانه میدهید که از شما بدگویی کنند .جهان ما سرشار از سوءظن و
ابهام است و این سوءظن نسبت به قضات بسیار بیبهتر اسهت .بنهابراین ،شهما بایهد از
خودمانی شدن و برقراری ارتباط دوستانه با وکال و اصحاب دعوا بپرهیزید .نمیتوان بها
قطعی ت گفت اما شاید اگر قضات و سیستم قضایی به درستماری و بیبرفی خللناپذیر
شهره شوند تغییرات خوشایند گستردهای رخ میدهد.
زمانی که من به قضات توصیه میکنم که فاصله خود را با وکال و اصحاب دعوا حفظ
کنید آنها از من میپرسند که شما از ما میخواهید که فاصله خود را حفظ کنهیم امها
مقامات عالی رتبه قضایی ما را موظف کردهاند که برنامهههای ابهال رسهانی حقهوقی را
برگزار کنیم و برای دست یازیدن به این مهم الجرم میباید بها وکهال و اصهحاب دعهوا
ارتباط نزدیمی برقرار کنیم و مجبوریم از مقامات اجرایی بخش ،پلیس ،مقامات منتخب
مردم در آن حوزه انتخابیه و اعضای کانون وکال بهمنظور ساماندهی اینگونه برنامهها و
انجام وظایف این چنینی کمک بخواهیم .لذا با اسهتعانت بهه مسهائل مطروحهه چگونهه
میتوانیم از دیگران فاصله بگیریم و مستقل باشیم؟!
در پاسخ باید اشاره کرد که این موضو بسیار پیچیده و مبهمی نیسهت .شهما الزم
است دو تصویر از خود عرضه کنید .یک تصویر به عنوان قاضی است که بهر اسهاس آن
شما نباید ارتباط دوستانه ای با وکال و اصحاب دعوا برقرار کنید و از آنهها بلهب یهاری
1
کنید .در تصویر دوم شما متولی اجرای مقررات قانون خدمات قضهایی مصهوب 1789
هستید و به این منظور موظف شدهاید تا با نمایندگان منتخب /مقامات رسمی و اصحاب
دعوا ارتباط برقرار کنید .اگر شما در حال صحبت کهردن بها فهردی در حهوزه عمهومی
همچون برنامه ابال رسانی حقوقی باشید هیچ فردی به درستماری و استقالل شما شک
و شبهه ای روا نمیدارد .اگر فردی شما را در یک رستوران یا ممان خصوصی با وکهال و
اصحاب دعوا ببیند مممن است در مورد شما سخنان نامربوط بگوید .اگر شما نسبت به
1. Legal Service Authorities Act, 1987.
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تمایز این دو تصویر هوشیار باشید مبملی پیش نخواهد آمد.
من بر این باورم که قضات به هیچ وجه نباید در موقعیتی قهرار گیرنهد کهه خهود را
وامدار وکال ،نیروهای پلیس و مقامات اجرایی یا هر مقام مسؤول دیگری بدانند ،حال چه
این وامداری از نحو انجام خدمات قضایی نبأت گرفته باشد یها ایهن کهه بهه مالقهات
مسؤوالن عالی رتبه و یا اقدامات دیگر از این دست مرتبط باشد .اگر قضات برای انجهام
وظایف نیازمند استمداد و کسب حمایت باشند در آینده می باید به انحاء دیگر جبهران
دین کنند و به تعبیر دیگر ،تعل زدایی و استقالل قضایی خود را وا نهند که نهایتاد سبب
ایجاد خلل در صداقت و درستماری آنها می شود .از قضات انتظار نمیرود که به ایجهاد
گردهمایی های وسیع سیاسی یا اقدامات نمایبی مبادرت ورزنهد .برگهزاری اجتماعهات
کوچک ،انتخاب حضار محدود و انجام گفتگوهای دقی برای گسترش آگهاهی حقهوقی
کفایت میکند .لطفاد شجاعت داشته باشید و خدمات قضایی و دیگر وظایف مهرتبط بها
دادگاه را با نظم و بدون تجمل برگزار کنید و از بروز اقدامات و عملمردهای متظاهرانهه
جلوگیری کنید.
1
در اینجا میخواهم از ریاست خدمات قضایی درخواست کنم تا تدابیری بیاندیبهند
که قضات در ساماندهی و برگزاری برنامه های خدمات قضایی احساس انفعال یا ضهعف
نمنند .در حقیقت ،به صالح است که فعالیتهای خدمات قضایی بههوسهیله کارکنهانی
انجام گیرند که پست قضایی ندارند .قضات تنها باید در نقش مهمان یا سخنران در این
جلسات شرکت کنند .شخصاد بر این باورم که گسترش آگاهیهای قضایی در میان عموم
و افزایش توانمندی عامه در پیگیری عدالت باید در حیطه وظایف مقامات اجرایی باشد.
اما اگر پارلمان ترجیح داده است که قضات این مسؤولیت را به عهده گیرند ما بایهد بها
صداقت و به نحو احسن وظایف محوله را انجام دهیم.
در این باب اصول رفتاری تحت عنوان «نزاکت»  5که در اعالمیه اصول رفتار قضایی
بنگلور مصوب  5005اشاره شده است مرتبط به نظر میرسد که در زیهر بهه آن اشهاره
میکنیم.
« .1-2قاضی باید از رفتار ناصحیح و نمود یافتن آن در فعالیتهایش پرهیز کند.
1. Chairmen of Legal Service.
2. Propriety.
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 .5-2قاضی به عنوان فردی که دائماد در معر نگاههای افمار عمومی است میباید
از محدودیت های شخصی که شهروندان عادی جامعه آن را ناگوار میداننهد بپرهیهزد و
مبتاقانه و با میل و رغبت اجرا کند؛ به ویژه یک قاضی باید بهگونهای رفتار کند که با
شأن مقام قضایی منطب باشد.
 .1-2قاضی باید در روابط شخصی خود با فعاالن حرفه حقوقی که دائمهاد در شهعبه
قاضی به انجام وظایف حقوقی میپردازند از بروز شرایطی که منطقاد میتواند به سوءظن
بدل شود و جانب داری و برفداری از فردی خاص دانسته شود جلوگیری کند.
 .2-2قاضی نباید در صدور رأی برای پروندههایی که یمی از اصحاب دعوا از اعضای
خانواده قاضی هستند یا به انحاء متفاوت با آن دعوا ارتباط مییابند مبارکت کند.
 .2-2قاضی نباید اجازه دهد صاحبان مباغل قضایی از اقامتگهاه او بهرای اسهتقبال
1
کردن از موکالن یا فعاالن حرفه حقوقی بهره جویند».
 .9- 9صداقت و درستکاری

اگر یک قاضی صرفاد به علت درستماری تبوی و تمجید شود متعجهب مهیشهوم و در
حقیقت می توانم بگویم که از این مسئله ناراحت می شوم .درستماری و صداقت ویژگی
یا دستاورد منحصر به فردی نیست که مبنای تقدیر و تبمر قرار گیرد .این مبخصهها
پیش نیازهای بنیادین و اساسی برای هر قاضی هستند و «معیار صالحیت» غیهر قابهل
مذاکره برای قاضی به شمار میآیند .از قاضی انتظار میرود و به دیگهر سهخن ،قاضهی
موظف است که درستمار باشد و داشتن صداقت برای او امری ببیعی و الزم است .اگر
یک قاضی فاقد راستگویی و درستماری باشد صالحیت قضاوت را ندارد.
ما حدود پانزده هزار قاضی در کبور داریم .حتی اگر یک تعداد کمی از این قضهات
نیز تخلف کنند رسانه ها و افمار عمومی کل سیستم قضایی را به فساد متهم میکننهد.
لطفاد به خابر داشته باشید که اگر شما بهدرستی وظایفتان را انجام ندهید نهتنها شخص
شما بلمه کل وجه ه سیستم قضایی تخریب میشود .قضات باید بدون شک مراقب رفتار
و منش خود باشند و از این رهگذر برای سیستم قضایی کسب آبرو کنند .احتمال آن نیز
وجود دارد که هرگونه رفتار سوء و نامناسب یک قاضی بزرگنمایی شود و اعتماد و اعتقاد
1. See: https://unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf.
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عامه به سیستم قضایی را کاهش دهد.
بسیاری از متهمان ،رروتمند ،قدرتمند و متنفذ هستند .بسیاری از اصحاب دعهاوی
مدنی به دالیلی چون خودخواهی ،حرص و آز ،حسادت و نفهرت ،اقامهه دعهوای مهدنی
می کنند .بسیاری از این برفین (چه در دعاوی کیفری و چه در دعهاوی مهدنی) قصهد
دارند که به هر بریقی در پرونده پیروز شوند که متأسفانه اعمال نفوا بهر قضهات نیهز
بخبی از این تالش است .بنابراین ،ایجاد وسوسه در قضهات بسهیار بهاال اسهت .قضهات
آخرین ملجأ دموکراسی ،حاکمیت قانون و مبارزه بر علیه فساد هستند.
جان مارشال 1بر این باور است که « قدرت دستگاه قضا نه در صدور احمهام قضهایی
برای پروندهها ،اعمال مجازات و تنبیه اهانت به دادگاه ،بلمه در اعتماد ،اعتقاد و ابمینان
عامه مردم به دادگاه است» .آن هنگام که سیستم قضایی اعتماد ،اعتقاد و ابمینان عامه
را از دست داد حاکمیت قانون و دموکراسی به پایان کار خود خواههد رسهید .سیسهتم
قضایی هوشیار و قوی جز با وجود قضات درستمار اممانناپذیر است.
بسیاری از قضات فساد را صرفاد به معنای یک تخلف مالی همچهون اخهذ رشهوه در
ارتباط با پرونده ارجا شده به آنها میدانند .آنها فر میکنند که حمایت کلی آنها از
یک وکیل یا سیاست مدار که به پرونده ارجاعی مرتبط نیست بر درسهتماری آنهها ارهر
سوئی ندارد.
با این حال ،درستماری چندین بعد دارد .برای ماال از نظر من ،قاضهی کهه از یهک
وکیل برای رفتن به تعطیالت /تور مسافرتی اتومبیل قر میگیرد ،قاضی که در مراسم
خانوادگی خود (جبن عروسی ،نامگذاری /تولد و غیره) از یهک وکیهل هدیهه دریافهت
می کند ،قاضی که به واسطه سهمیه مدیریتی اممان تحصیل آزاد و مجانی فرزندانش را
در دانبمده پزشمی که برای دیگران چیزی حدود ده هزار روپیه هزینه دارد به دسهت
می آورد نیز از مصادی فساد قضایی به شمار میآینهد .لطفهاد توجهه داشهته باشهد کهه
هیچ کدام از موارد مزبور به پروندهای که قاضی برای آن حمم صادر کرده یا در فراینهد
اجرای رأی قضایی برای آن است مرتبط نمیباشد .با اینحال ،هر اقدامی که احتماالد به
درستماری قاضی در آینده تأریر سوء گذارد ناشایست و ناعادالنه است ،حتی اگر شخص
قاضی از این امر منتفع نباشد.
1. John Marshall.
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دریافت هرگونه حمایت و منفعتی از این دست ،بهه صهرف داشهتن پسهت قضهایی
نادرست است .لطفاد به خابر داشته باشید که در این جهان بدون چبمداشت و مجانی
به کسی چیزی اعطا نمی شود .هر کسی در عو حمایت از شما خواستهای دارد .ههر
زمان یک امتیاز /التفات از یک قاضی (یا یمی از کارکنان دولت) به عمل آمد فردی که
این امتیاز /التفات را به او داشته محر و انگیزشی شخصی داشته اسهت و آن اعطهای
امتیاز را بهماابه یک سرمایه گذاری احتمالی برای تقاضای درخواست و یا حداقل التفات
و حمایتی مبابه در آینده میداند .بهترین راه برای حفظ درستماری و پا دامنی ایهن
است که به عنوان قاضی هیچ گونه حمایت و امتیازی را از هیچ فردی قبول نمنید.
شما نه تنها باید درستمار و صادق باشید بلمه باید دیگران نیز شما را درستمار بدانند
و به داشتن این خصلت شهره شوید .نمی توانید ادعا کنید که «من با وجدان هسهتم و
هیچگونه فسادی ندارم ،بنابراین میتوانم با اصحاب سیاست مراوده داشته و با یک وکیل
نهار بخورم» .شما مممن است درستمار باشید اما متأسفانه اصحاب دعوا و عموم مهردم
احتماالد شما را صادق و درستمار نخواهند دانست .در این جهان که خودمحوری اساس
رفتار انسانها دانسته شده است و فساد و کژی را در همه جا میتوان مباهده کرد ،اگر
حتی شما حقیقتاد درستمار و راستگو باشید اما رفتارتان بهگونهای باشد کهه فضهایی را
برای ظهور و بروز فساد فراهم آورد می توان برانگیخته شهدن انگیهزهههای مفسهدانه را
پیشبینی کرد .اگر مردم شما را با یک وکیل در یهک باشهگاه ببیننهد احتمهاالد فهر
می کنند که شما در حال زد و بند هستید .بنابراین ،بهمنظور جلوگیری از نسبت نهاروا
دادن به شما و کسب نام نیک برای خودتان و دستگاه قضا از بهروز ایهنگونهه رفتارهها
خودداری کنید.
دستورالعمل های زیر که از اصول بنگلور در بهاب رفتهار قضهایی ( )5005محسهوب
میشود با مباحث مزبور مرتبط است:
« .1-1قاضی باید بهگونه ای رفتار کند که یک نهاظر معقهول نتوانهد او را مالمهت و
سرزنش کند.
 .5-1رفتار و منش قاضی باید مهر تأییدی بر اعتقاد مردم به سالمت دسهتگاه قضها
بزند .نباید صرفاد به اجرای عدالت اکتفا کرد بلمه عامه مردم نیز باید عادالنه بودن احمام
قضایی را تصدی کنند.
 .12-2یک قاضی و اعضای خانواده قضات نباید به هیچوجه در ازای انجام کاری یها
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وعده انجام کاری در آینده و یا انصراف از انجام کاری که به وظایف قضایی قاضی مرتبط
است هدیه ،امتیاز ،درخواست و وامی را مطالبه کرده یا بپذیرند.
 .12-2قاضی نباید به صورت آگاها نه به کارکنان دادگاه یا دیگر افهرادی کهه تحهت
نفوا ،مدیریت یا اختیار وی قرار دارند اجازه دهد که در ازای انجام کاری یا وعده انجام
کاری در آینده و یا صرفنظر کردن از انجام کاری (که مرتبط با وظایف قضایی است) هر
نو هدیه ،امتیاز ،خواسته و وامی را مطالبه کرده یا بپذیرند.
 .16-2قاضی می تواند منطب بر قانون و هرگونه الزامات قانونی مهرتبط بها افبهای
عمومی ابالعات ،هدیه یا جایزه و یا مزیتی را به عنوان یادبود از محلی که آن را ساخته
دریافت کند ،بهشرط این که اینگونه هدایا ،جوایز و مزایا به دنبال اررگذاری بر قاضی در
1
انجام و ظایف قضایی نباشد و به برق دیگر سبب بروز جانبداری در قاضی نبود».
 .9- 9استقالل قضایی

5

شما از اعضای دادگستری ناحیه هستید .استفاده از واژه سیستم قضایی «مهادون»  1در
قانون اساسی به منظور تبریح دادگستری ناحیه در پی محدود ساختن استقالل قضایی
نیست .قانون اساسی صرفاد از این واژه استفاده کرده است تا قضهاتی را کهه در سلسهله
مراتب قضایی جایگاه پایینتری نسبت به قضات دادگاه عهالی دارنهد تعریهف کنهد .امها
متأسفانه اخیراد برخی از قضات واژه «مادون» را به معنای تهابع بهودن در کهردهانهد.
دادگاه های عالی این اختیار را دارند تا حممی را که شما در دادگسهتری ناحیهه صهادر
کرده اید اصالح کنند اما نمی توانند شما را مجبور کنند کهه در مرحلهه بهدوی چگونهه
تصمیم بگیرید و یا چه حممی را صادر کنید .هیچ کنترل و محدودیتی بر استقالل شما
در نحوه تصمیمگیری و حممی که منطب بر قانون صادر کردهاید وجود ندارد (مگر این
که پس از زمانی که شما دستور قضایی را صادر کردید و در حین تجدیدنظرخواهی در
دادگاه تجدیدنظر این مسئله رخ دهد) .شما در اعمال وظایف و کارویژههای قضایی خود
وا بسته و تابع هیچ فردی نیستید .تفهاوت بهین اعضهای دادگسهتری ناحیهه و اعضهای
دادگاه های عالی تنها در حیطه صالحیت آنها است.
1. See: https://unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf.
2. Judicial Independence.
3. Sub-ordinate.
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استقالل قضایی به این معنا نیست که هرگونه بخواهید عمل کنیهد و ههر آنچهه را
منصفانه و عادالنه دانستید انجام دهید .شما موظفی د که تنها بر اساس قانون و نه در
و اعتقاد خود از ح  ،عدالت را اجرا کنید .قاضی کاردوزو 1هبدار داده است که «اگرچه
قاضی صاحب اختیار است اما با اینحال ،این اختیهار بهیحهد و حصهر نیسهت .قاضهی
نمی تواند بر اساس میل و خواست خود عمل کند و ایدهئالهای فردی خود از عدالت و
انصاف را به صورت ماجراجویانه ای دنبال کند .باید از اصول تقدیس شهده قهانون الههام
گیرد .نباید تسلیم احساسات هیجانی و نو پرستی مبهم و افسارگسیخته شود .باید بهر
بب سنت ،مبتنی بر قیاس ،سیستمیک و ساختارمند ،و با استعانت و تبعیت از جایگاه
ضروری نظم در زندگی اجتماعی اعمال صالحیت کند».
میتوان گفت که استقالل قضایی یک امتیاز انحصاری برای بهرهمندی قضات نیست،
بلمه بازتابی از ح انحصاری مردم برای حاکمیت قانون در یک نظام دموکراتیک است.
استقالل قضایی تضمینی برای حفاظت از مردم در برابر رفتارهای متلوّن مقامات اجرایی
و قانونگذاری است .استقالل قضایی از ایفای موشمافانه و صادقانه وظایف منتج میشود.
دادگاه عالی هند در دعوای اتحاد هند علیه گاندی ،کانون وکالی مدراس به این مسئله
اشاره کرده است که « استقالل به معنای رهایی قضات بهرای عمهل کهردن بهر مبنهای
خواست و میل شخصی نیست ،بلمه به معنای آزادی در اندیبه و تفمر قضهایی اسهت.
رهایی از دخالت ها و فبارهایی است که بستری را فراهم میآورد تا قاضی بتواند با تعهد
بی قید و شرط به عدالت و ارزش های واالی قانون اساسی انجام وظیفه کنند .همچنین
استقالل ،نظم در زندگی ،عادات و نگرشها است که به قاضی کمک میکند تا بیبرف
بماند.
اصول بنگلور در باب رفتار قضایی( ،)5005اصل استقالل قضایی را اینگونه تعریهف
میکند:
«اصل:
استقالل قضایی پیش شرط حاکمیت قانون و تضمینی اساسی بهرای برگهزاری یهک
 )1870-1938( Benjamin Nathan Cardozo .1حقوقدان و قاضی آمریمایی است که سابقه خدمت در دادگاه
عالی ایاالت متحده را دارد .کاردوزو به علت تأریر شگرفی که بر توسعه قانون کامنالی آمریما در قرن بیسهتم
داشته است ،شهرت دارد(م).
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محممه عادالنه است .بنابراین ،قاضی چه در شمل نهادی و فردی ،اسهتقالل قضهایی را
حفظ و اعمال میکند.
کاربرد:
« .1-1قاضی باید وظایف قضایی خود را به صورت مستقالنه و بر پایه ارزیهابیاش از
یافته های عینی و منطب با در وجدانیاش از قانون ایفا نماید و از تهأریرات بیرونهی،
انگیزه ها ،فبارها ،تهدیدات یا مداخالت مستقیم یا غیرمستقیم که به هر دلیل و از ههر
منبعی بر او اعمال میشود آزاد و رها باشد.
 .5-1قاضی باید در رابطه با جامعه بهبور اعم و در رابطه با اصحاب دعوای مبخصی
که رسیدگی به پرونده آنها را بر عهده دارد ،استقالل داشته باشد.
 .1-1قاضی نه تنها باید از ارتبابهات نادرسهت و تأریرپهذیری از مقامهات اجرایهی و
قانون گذاری رها باشد ،بلمه باید یک ناظر عادی نیز او را از تأریرپذیری و وامداری مبرا
بداند.
 .2-1قاضی باید در انجام مسؤولیت های قضایی و در باب تصمیماتی کهه مهیبایهد
مستقالد تصمیم بگیرد از همماران قضایی مستقل باشد.
 .2-1قاضی باید برای ایفای مسؤولیت های قضایی بهمنظور حفظ و ارتقاء اسهتقالل
نهادی و عملی نظام قضایی ،مراقبتهای الزم و احتیاطهای بیبتری به عمل آورد.
 .6-1قاضی باید بهمنظور تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضا که نقبی بنیادین در
حفظ استقالل قضایی دارد ،استانداردهای واالی رفتار قضهایی را ابهراز داشهته و ارتقهاء
1
بخبد».
 .4- 9تواضع (تناسب و تعادل شاصیت قضایی)

قضات بخبی از اجتما هستند و نباید خود را برتر از دیگران بدانند .در هند قضات از
قدر و ارزش بسیار باالیی برخوردارند و با عناوینی چون «سرور» و «عالیجناب» خطاب
می شوند و مورد تعظیم و احتهرام همگهان هسهتند و از خواستبهان تممهین و تبعیهت
می شود .قضات روزانه سرنوشت اصحاب دعوا را رقم میزنند و مستمعین دستبستهای
در دادگاه دارند که هرچه بر زبان آورند با دیده منت می پذیرند و بر ههر سهخن لغهو و
1. See: https://unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf.
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بیهودهای به نبانه تأیید لبخند میزنند و هرگونه اظهارنظری را تقدیر میکنند .تعجبی
ندارد که به مرور زمان برخی از قضات احساس میکنند که بسیار عاقل ،آگاه ،بهاهوش،
قدرتمند و مهم هستند و کالم شان قانون است و آرزوها و امیالبان فرمهانی اسهت کهه
همگان باید مطیعانه به آنها گردن نهند و فروتنی و تواضع از اههن و رفتارشهان رنهگ
می بازد .به همین دلیل هارولد ریموند مدینا 9هبدار میدهد کهه «زیردسهتان ،وکهال و
اصحاب دعوا قاضی را احابه میکنند و دائماد او را فردی شایسته ،با هوش و آگاه خطاب
می کنند .قاضی به تعریف و تمجیدهای آنها ایمان میآورد و از اصل خود دور میافتد و
بهبور کامل از مبخصههای یک قاضی آرمانی ساقط میشود».
تواضع ،صفتی است که سبب می شود یک قاضی خود را مصون از اشهتباه یها قهادر
مطل نداند و با آرامش به نظر وکالی پرونده که محتوا ی پرونده را مطالعه کهرده و در
قانون تحقی و تتبع داشتهاند گوش سپارد و دفاعیات مطروحه را پیگیری کند و نهایتاد
با روشن اندیبی و امعان نظهر در تمهامی موضهوعات رأی خهود را صهادر کنهد .قاضهی
غیرمتواضع به شخصیتی متمبر ،مغرور و متحجر بدل میشود و وکال را افهرادی ناآگهاه
تصور میکند ،درحالی که خود را واقف بر همه امور و تصمیمات خود را درست و بهجها
میداند .او تمایل دارد تا در احمام و دستورات خود صرفاد اکاوت ،آگاهی و ابالعاتش را
به نمایش گذارد و اجرای عدالت را به مقامهای مسؤول پایینتر احاله دهد .کوتاه سخن
آن که ،قاضی فاقد تواضع و فروتنی ،شایستگی مقام قضاوت را از دست میدهد.
شما باید به جای این که برای نبان دادن آموختهها ،هوش و قدرت که الجرم ره به
سوی بی عدالتی دارد تالش کنید و بیبتر همّ و غم خود را برای اجرای عهدالت صهرف
کنید .از منظر قاضی فرانمفورتر «9تواضع قضایی» گرایش به احترام و پاسداری از قانون،
تغییر تفمر ارتودکسی ،پذیرش دیدگاههای دیگر ،پذیرفتن اسهتدالل درسهت ،پیگیهری
 )1888-1990( Harold R. Medina .1حقوقدان و قاضی آمریمایی است که به علت رسیدگی بهه پرونهدهههای
مهم جاسوسی و خیانت شهرت یافت .ترومن رئیس جمهور آمریما در سال  1729هارولد مهدینا را بهه عنهوان
قاضی دادگاه فدرال منطقه جنوبی ایالت نیویور انتخاب کرد .او در سال  1727رسیدگی به پرونده یازده تن از
سران حزب کمونیست ایاالت متحده را که متهم به حمایت از سرنگونی خبونتآمیز دولت شده بودند بر عهده
گرفت(م).
 )1882-1965( Felix Frankfurter .5حقوقدان و قاضی آمریمایی است که از سال  1717تا  1765در دادگهاه
عالی ایاالت متحده خدمت کرده است(م).
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عدالت ،بیتعلقی و دوریگزینی و کنار نهادن تعصبهای درونی است.
شما باید از وسوسة تعجیل در دستیابی به یک نتیجه گیری و اتخاا یهک موضهع و
سپس کنار گذاشتن سریع نظرتان اجتناب کنید .اگر بدون برگهزاری کامهل و مناسهب
جلسه دادرسی و استما  ،تصمیمگیری کنید و به صورت کورکورانهه از آن دفها کنیهد
مجبور خواهید بود که به جای بنانهادن تصمیمتان بر قانون و مصادی عینی ،قوانین و
مصادیقی را بیابید که با تصمیم از پیش اتخاا شده شما متناسب باشد .همچنین ،تالش
خواهید کرد که قوانین و مصادی عینی را که در تضاد با دیهدگاهتان قهرار دارد انمهار
کرده و نادیده بگیرید .انتخاب مواد قانونی و مصادی عینی بهمنظور حمایت از تصمیم از
پیش انتخاب شده تنها مؤید خواستتان برای به رخ کبیدن هوش و تواناییهایتان است
و تصدی کننده میلتان برای اجرای عدالت نیست .بنابراین ،میتوان گفت که بسیاری از
حقوقدانان موف و با استعدادی که در احمام قضایی خود به جای اجرای عدالت دلبسته
به رخ کبیدن دانش و اکاوتبان هستند نمیتوانند قاضی شایستهای باشند.
شما نباید اصحاب دعوا را با زور و اجبار بهه پهذیرش یهک مصهالحه و سهازش وادار
سازید .در حقیقت ،شما حتی نباید بدون داشتن اشراف بر تمامی واقعیهات عینهی بهه
اصحاب دعوا پیبنهاد سازش دهید .اما درصورتیکه پیبنهاد سازش و مصالحه دهید چه
اتفاقی رخ می دهد؟ در بسیاری از پروندهها برفی که استدالل ضعیفتری دارد مممهن
است مبتاق به سازش باشد ،درصورتی که برف دیگر دعوا که در موضع قدرت و حه
قرار دارد مممن است از پذیرش این امر ناخبنود باشد .اگر شما پیبنهاد سازش دادید
به صورت ببیعی از برف مخالف آزرده خابر خواهید بود .پس از ایهن امهر و در حهین
رسیدگی به پرونده مممن است همچنان از مخالفت با پیبنهاد سازش دلگیر باشهید و
بخواهید فارغ از محتوای پرونده و در ازای بی اعتنایی به پیبنهادتان درس عبرتی به او
بدهید .ببیعتاد به موازات بلوغ قضایی که از رهگذر افزایش تجربه کاری حاصل میشهود
احتمال بروز این قبیل مبمالت کاهش می یابهد .در حقیقهت ،بسهیاری از قضهات کهه
به صورت صادقانه راه حل دعوا را در سازش میدانند و به اصحاب دعهوا آن را پیبهنهاد
می کنند حتی اگر سازش به نتیجة موفقیت آمیز ملموسهی دسهت نیابهد بها ایهن حهال
توانستهاند به شمل منصفانه ای خود را از استما و رسیدگی پرونده خالصی بخبند.
همچنین ،نباید با اظهارنظر رسانهها و یا واکنش منفی یک گروه مبخص ناراحت و
آزرده خابر شوید .احمام قضایی صادره و اقداماتتان نباید عوامفریبانه باشند .شما در پی
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تصدی یک مقام دولتی (که نیاز به رأی مهردم دارد) و یها کسهب محبوبیهت و شههرت
نیستید .اگر قضات بخواهند به خابر خبنودی اکاریت حمم صادر کنند اجرای عدالت
برای اقلیت نامممن میشود .اگر قضات متأرر از دیدگاههای صاحبان رروت و قدرت عمل
کنند فقرا و فرو افتادگان از دستیابی به عدالت محروم خواهند شد.
1
دو ایراد متداول از قضات گرفته میشود که اوالد ،قضات در برج عاج زندگی میکنند
و رانیاد ،قضات درکی از واقعیت های بنیادین جامعه ندارند و دستوراتبان علیرغم قانونی
بودن ،غیرکاربردی است و قابلیت اجرا ندارد .در باب ایراد نخست باید گفت که نگهران
این گونه اظهارات نباشید ،چراکه قضات هر روز با مبمالت ،نگرانیها و آالم عامه مهردم
دست و پنجه نرم میکنند .آنها روزنامهها و مجهالت را مطالعهه مهیکننهد و تلویزیهون
می بینند و به اینترنت دسترسی دارند و بسیار واقعنگر و عملگرا هستند .در حقیقهت،
نگرانی آنجا ا ست که گاهی اوقات تصمیمات قضات تحت تأریر فبار افمار عمومی قهرار
میگیرد و این مسئله در پروندههای کیفری که در جامعه هیجانبرانگیهز اسهت ،نمهود
بیبتری دارد .در باب ایراد دوم (غیرکاربردی بودن تصمیمات قضات) الزم به یهادآوری
است که قضات بب قانون مصوب رأی میدهند و قهانونگهذار نیسهتند و قهوه مقننهه
وظیفه قانون گذاری را بر عهده دارد .اگر هرگونه انعطافناپذیری و کاربستناپهذیری در
قوانین وجود دارد نباید به قضات خورده گرفت و آنها را مقصر دانست.
 .5- 9بیطرفی (حریت از بند غرضورزی و تعصب)

حال به مهمترین و اساسیترین ویژگی یک قاضی میرسیم و آن بهیبرفهی اسهت .در
حقیقت ،برای دستیابی به بی برفی شما باید همه ویژگیهای چهارگانهه فهوق (یعنهی
صداقت و درستماری ،استقالل قضایی ،تعل زدایی و فروتنی) و فراتر از آن رهایی از قید
تعصب و غر ورزی را داشته باشید .تعصب و غر ورزی در قاضی میتواند به دو شمل
بیرونی و درونی ظهور و بروز یابد.
 .6-5-9تعصب و غرضورزی بیرونی

هنگامی که یک وکیل از ببقه 9یا اجتما

1

شما در جلسه دادگاه حضور مییابهد نبایهد
1. Ivory tower.

 Caste .5از واژهای پرتغالی به معنای نسل و نژاد گرفته شده است و سلسله مراتب اجتماعی میان هندوها را نبان
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به دلیل همسانی ببقه اجتماعی به نفع او حمم صادر شود .اگر یک دعوا میان افهرادی
متعل به ببقه /اجتما شما و فردی که به ببقه اجتماعی رقیب اختصاص دارد مطرح
شود شما نباید به حمایت از عضو اجتما خود مبادرت ورزید .این مسئله مصداق تعصب
خواهد بود .زمانی که یمی از اصحاب دعوا از ببقه/اجتما دیگر است شما باید بهصورت
سخت گیرانه و قابع از مطرح شدن این برهان که ببقه اجتماعی او چیست و به کدام
اجتما وابسته است اجتناب کنید و این استدالل مصداق غر ورزی خواهد بود .قضات
باید با هرگونه غر ورزی و تعصب که مبتنی بر ببقه/اجتما باشد مقابله کنند.
گاهی اوقات یک دوست یا یمی از بستگان نسبی دور و یا حتی مربی شما (یا فردی
که رهبری و عضویت یک حزب سیاسی که شما با آن دلبستهاید یا پیروی میکنید) به
عنوان اصحاب دعوا و یا وکیل در مقابل شما حاضر میشود .موقعی که این مسئله اتفاق
می افتد شما باید از بروز هرگون ه اشتیاق و تمایلی برای تصمیمگیری و اعمال صالحیت
قضایی خود به نفع او جلوگیری کنید .اگر شما تنها بر پایهه ایهن اسهتدالل ناموجهه و
سطحی که تنها یک قرار موقت یکبرفه را صادر کردهاید 5و به هنگام حضور برف دیگر
دعوای آن را تغییر داده و بیبرفانه حمم خواهیهد کهرد ،بهه نفهع آشهنایان خهویش از
1
صالحیت قضایی خود استفاده کنید ،بهصورت واضح به قومگرایهی و خویبهاوندگرایی
مبادرت ورزیدهاید.
برخی از قضات فمر می کنند که خوب است با اعطای قرارهای موقت به کهارآموزان
سبب تبوی آنها شوند .این شمل از تبوی و ترغیب اساساد درکی اشهتباه از چیسهتی
مفهوم تبوی را در بطن و متن خود دارد .شما با برگهزاری صهبورانه فراینهد اسهتما ،
برخورد بردبارانه و همراه با عطوفت با آنها ،فرصت دادن به آنها برای رفع حس کمرویی،

میدهد .در این نظام مزایای اجتماعی بر اساس نقشهای انتسهابی توزیهع مهی شهود و افهراد عضهو در ببقهات
مختلف ،ح گذر به ببقات دیگر را ندارند و باید شرایط ویژه ای را در رفتار و اعمال خود و در رابطه با اعضای
ببقات دیگر رعایت کنند(م).
1. Community.

 Ex parte .5یک اصطالح حقوقی با ریبه التینی و به این معنا است که قاضی بدون حضور تمامی اصحاب دعوا
دستوری را صادر کند .در سیستم حقوقی کبورهایی مانند استرالیا ،کانادا ،انگلهیس و هنهد ایهن اصهطالح بهه
معنای جلسه دادرسی است که در غیاب و حتی بدون آگهی دیگر اصحاب دعوا شمل بگیرد(م).
3. Nepotism.
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لمنت زبان و مبمالت حرکتی که دارند و پذیرش درخواست آنها برای دفها در زمهان
دیگر و پس از مطالعه پرونده ،می توانید کارآموزان را تبهوی کنیهد .اعطهای قرارههای
موقت برای پروندهای که فاقد شرایط الزم است و صرفاد به دلیل حضور یک کارآموز ،سوء
استفاده از قدرت قضایی و غر ورزی نسبت به برف دیگر دعوا است و نمیتوان آن را
به ماابه تبوی و ترغیب کارآموز دانست .این قبیل ابراز همدردی نهتنها تبوی نیست
بلمه عمالد یک نو تعصب غیر قانونی محسوب میشود.
اجازه دهید به برخی از اشمال دیگر تبعیض و غر ورزی اشاره کنم .برخی از وکال
نسبت به دادگاه مبادی آداب هستند و رفتار مؤدبانهای دارند و در هنگام حاضر شدن و
خروج از صحن دادگاه به نبانه احتهرام خهم مهی شهوند .آنهها در ردیهف جلهو دادگهاه
مینبینند و بر همه مزاحها و بذلهگویی های قضات هرچند احمقانه و مبتذل نیز باشد به
نبانه تأیید و تقدیر لبخند میزنند و با تمان دادن سر ،همه تفسهیرهای جزئهی قواعهد
حقوقی توسط قاضی را هرچند که این تفسیر اشتباه و عبث باشد تأیید میکنند .زمانی
که این مسئله اتفاق می افتد قاضی با خود فمر می کند «حقیقتاد ،این وکیل شایسهته و
باهوش است» و به مرور «حس خوش بینانه» را نسبت به اینگونه وکال پیدا میکند .از
برف دیگر ،برخی از وکال با یهک چههره ناخوشهایند و غیردوسهتانه در دادگهاه حاضهر
میشوند .هر زمان که قاضی شوخی میکند یا برخی از اصول قانونی را اعالم میدارد ،با
بیتفاوتی نگاه میکنند و یا جملهای را به زبان میرانند که تلویحاد حاکی از آن است که
آنها قاضی را از نظر علمی بیمایه میدانند و دانش او را نادیده میگیرند .بنابراین ،قاضی
درباره او اینگونه فمر میکند که «این مرد کنداهن است و نمیتواند ههوش ،دانهش و
اکاوت مرا در کرده و قدر بداند» و به مرور احساس ناخوشایندی نسبت به اینگونهه
وکال در او تقویت میشود .بعد از مدتی به احتمال زیاد وکالی «پسندیده شده» نسبت
به وکالی «ناخوشایند» شانس بیبتری در گرفتن قرارهای تأمینی از قاضی را خواهند
داشت .این مسئله عمالد تعصب و غر ورزی است که میبایست کاهش یابد.
همچنین ،گونه های دیگری از تعصب و غر ورزی نیز وجود دارد .برخی از وکال در
ارائه لوایح بسیار منطقی عمل میکنند .لوایح بسیار دقی مختصر و مؤدبانه اسهت .امها
برخی وکالی «بد اخالق» که مبهم و بی ربط با موضو سهخن مهیگوینهد ،بها قضهات
مخالفت می کنند و به مباجره و مجادله با قضات میپردازند و او را عصبانی و دلآزرده
می کنند .زمانی که وکالی «منطقی» در دادگاه حاضر می شوند قاضهی از نظهر روحهی
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احساس آرامش میکند .اگر یک وکیل بسیار معقول و منطقی وکالت یک پرونده بد (با
شانس کم برای پیروزی در پرونده) را بر عهده داشته باشد و یک وکیل بد اخالق وکالت
یک پرونده خوب (با شانس باالی پیروزی) را داشته باشد شانس وکیل خوب با پرونده
بد ،در گرفتن نتیجه مطلوب بیبتر از وکیل بد با پرونده خوب است .این نتهایج عمهالد
مؤید تعصب و غر ورزی قاضی است و شما باید همیبه مانع ظهور و بهروز ایهنگونهه
جانبداریها و غر ورزیها باشید.
ابراز عالقه یا بیعالقگی به یک وکیل یا اصحاب دعوا و یا احساس شما له یها علیهه
یک ببقه اجتمهاعی ،اجتمها خهاص ،مهذهب و منطقهه نبایهد بهر تصهمیم و فراینهد
تصمیم گیری شما اررگذار باشد و تنها باید بر اساس محتوای یک پرونده تصمیمگیهری
کنید نه بر مبنای شایستگی ،اعتبار و یا نگرش وکیل یا اصحاب دعوا.
 .9-5-9تعصب و غرضورزی درونی

اجازه دهید که در باب «تعصب و غر ورزی درونی» سخن بگهوییم .ههر قاضهی در
خود از درستی یا نادرستی ،عادالنه یها غیرعادالنهه و منصهفانه یها غیرمنصهفانه بهودن
موضوعات را دارد که بر تصمیم او در یک پرونده ارر میگذارد .ایهن ادرا مبتنهی بهر
نگرش های شخصی ،اعتقادات سنتی ،تعصب ها و باورهای راسخی است که عمیقاد ریبه
در روان ببری دارد و این روان به وسیله آنچه می شنود و آنچه میخواند و احسهاس و
تجربه می کند شمل میگیرد .در بول یک بازه زمانی ،این قبیل ادراکات سبب میشود
که قضات در تصمیماتبان کلیبهای عمل کنند .برای ماال ،تجربیات یک قاضی مممن
است سبب شود که همه اقدامات پلیس را با دیده شک و تردید بنگرد و دائماد بر این باور
باشد غالب متهمان به اشتباه /نادرست به جرایم اتهامی متهم شدهاند و بیگناهان نباید
تحت آزار و اایت قرار گیرند و نباید روش های درجه سهه (1ایجهاد فبهارهای روحهی و
جسمی به متهمان بهمنظور گرفتن اقرار) را در بازجویی اعمال کرد و الزم اسهت بهرای
این متهمان مزیتیهایی قائل شد.
بنابراین ،این قاضی ت مایل به تبرئه متهم دارد و به همین دلیل «قاضی تبرئههگهر»

 The third degree .1به روش هایی برای بازجویی اشاره دارد که از آن جمله می توان به ایجاد فبارهای روحی و
جسمی برای گرفتن اقرار از متهم اشاره کرد(م).
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دانسته می شود .یک قاضی دیگر مممن است احساس کند در زمانی کهه پلهیس برگهة
اتهام را بررسی و ربت میکند و ادله مؤید اتهام را ضمیمه مهیسهازد نبایهد اختالفهات
موجود در ادله را با استناد به این که به علت «فبار» یا «خطای» انسهانی بهروز یافتهه
است آن را نادیده بگیرد و از قلم بیاندازد .این قاضی تمایل دارد که متهم را «محموم»
کند و بنابراین یک «قاضی محمومکننده» دانسته می شود .زمانی که پرونهده بهه یهک
«قاضی محمومکننده» ارجا میشود که چیزی در حدود  90تا  80درصد احمام صادره
از او حاکی از محمومیهت مهیباشهد ،ههر وکیهل مهدافع تهالش دارد تها از رسهیدگی و
تصمیم گیری پروندهاش به وسیله این قاضی ممانعت کند .اما زمانی که پرونده به یهک
«قاضی تبرئهکننده» ارجا می شود که حدود  70تا  72درصد احمام او حاکی از تبرئه
میباشد ،تعداد بسیار اندکی از وکالی مدافع از این مسئله ناخرسند خواهند بود .شهما
باید هوشیار باشید که بیبرفانه و تنها بر اساس محتوای پروندههها رسهیدگی کنیهد و
مانع از آن شوید که شما را یک قاضی تبرئهکننده و یا یک قاضی محمومکننده خطاب
نمایند.
اجازه دهید در این زمینه نمونه دیگری را اکر کنم .برای ماال ،دو دعهوای مبهابه
برای جبران خسارت مطرح می شود که در آنها سن ،درآمهد و تعهداد بسهتگان متهوفی
یمسان است .یک دادگاه پنج هزار روپیه و دادگاه دیگر شش هزار روپیه را برای جبران
خسارت تعیین میکند .ریاست هر دو دادگاه نیز بر عهده افراد درستمار و صادقی باشد.
با این وجود ،نگرشهای شخصی آنها در قضاوتهایبان مؤرر افتد و آنها را بر آن دارد که
علیرغم یمسان و مبابه بودن محتوای پرونده ،میزان متفاوتی را تعیین کننهد .حاصهل
این که دیگران هنگام خطاب کهردن ،قاضهی اول را بهه سهختگیهری 1و قاضهی دوم را
سهلگیر 5معرفی میکنند .ماال مبابه دیگر این است که  70درصد پروندههای خلع ید
که به یک قاضی ارجا شده نتیجة موفقیتآمیزی در پی داشته است ،درحهالیکهه در
دادگاه دیگر  70درصد پرونده های خلع ید رد شده است .به این ترتیب ،قاضی اول بهه
«قاضی برفدار موجر» و قاضی دوم به «قاضی برفدار مستأجر» معروف میشود .بهبور
مبابه ،در موضوعات کارگری نیز ما شاهد «قضات حامی مدیر» و «قضات حامی کارگر»
1. Ttight-fisted judge.
2. Liberal judge.
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هستیم و فالی نریمان  1از آن تحت عنوان «قاضی مستأجر» و قاضی «برفدار کارگر» یاد
کرده است.
نمی توان پذیرفت که سه قاضی داشته باشیم که هر یک بر مبنای نگرش شخصی به
سه صورت متفاوت رأی صادر کنند .درست است که قضات ربات یا کامپیوتر نیستند که
توقع داشته باشیم احمام قضایی یمسانی را صادر کنند و ببیعتاد از آنجایی کهه قضهات
انسان هستند نگرش های شخصی آنها الجرم تصمیمات آنها را تا حدودی تحت شهعا
قرار میدهد اما با این حال ،یمی از اصحاب دعوا که حمم قضایی صادره بهاب ببهع او
نیست از خود س ؤال خواهد کرد که چرا ارجا پرونده او به یک قاضی مبهخص سهبب
زیان و خسران او شده درحالی که پرونده مبابه در نزد قاضی دیگر نتیجه متفاوتی را در
پی داشته است؟!
بنابراین ،اجتناب از تأریر منفی نگرشها و تعصبهای شخصی میباید در دستور کار
قضات قرار گیرد .اصل «وحدت رویه» به این منظور اتخاا شده است تا تداوم و همسانی
در تصمیمات و آرا را تضمین کند.
باید مراقب باشیم در زمانی که آرای وحدت رویه موجود است نگرشهای شخصی ما
به عنصر تعیینکننده در تصمیم بدل نبود .اصحاب دعوا از بوالنی بودن حمم صادره و
یا اظهار فضل و دانش قاضی در آن آزرده خابر نخواهند شد .آنها تنها نگران نتیجه دعوا
هستند و این که حمم صادره له یا علیه کدامیک از برفین است .بنابراین ،باید تهالش
کنید که به یک تداوم و همگونی در رأیهایتان برسید .منظور من این نیست که بگویم
شما استقالل قضایی خود را کنار بگذارید و نمی توانم بگویم که اعتقادات و نگرشهای
شخصی شما در تصمیم گیری شما بیتأریر است .تنها چیزی که میگویم این است که
اگر رویه ای وجود دارد شما باید از آن تبعیت کنید و از نگرشهای شخصی و غر های
خود که نباندهنده تعصب و پیشداوری درونی شما است ،پیروی نمنید.
شما مممن است که از یک پیبینه مذهبی ،رتبه اجتمهاعی و یها نگهرش سیاسهی
برخوردار باشید یا این که مممن است رابطه دوستانهای با بسیاری از افراد داشته باشید
و یهها خههود را وامههدار بسههیاری از افههراد از جملههه دوسههتانتان ،معلمانتههان ،مربیانتههان و
بزرگترهایتان بدانید .با این حال ،زمانی که در کسوت قضاوت در آمدیهد بایهد فهارغ از
1. Fali Nariman.
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پیبینه ،نسب ،اعتقادات و عقایدتان تنها به قانون و عدالت وفهادار باشهید و دوسهتان و
نزدیمانتان که شما را یاری کردهاند و مربیانی که در پذیرش شما به عنوان قاضی مؤرر
بوده اند و باید به آنها پاسخگو باشید و قضات دادگاه عالی که شما را برگزیهدهانهد و یها
حزب سیاسی که با ایدئولوژی آن حزب هویتیابی کردهاید هیچمدام نباید در وفاداری
شما به قانون خللی ایجاد کنند .دوستی ،وفاداری ،تقدیر و سپاسگذاری کردن فینفسه
ویژگی های مهم و واالیی هستند اما آن هنگام که تعهد قاضی به بیبرفی ،درستماری و
عدالت را تحتالبعا قرار میدهن د ارزش خود را از دست میدهند .شما بها صهداقت و
وظیفه شناسی و بدون ترس ،حمایت ،دلسوزی و کینهجویی از فهردی ،مسهؤولیتههای
شغلی خود را انجام دهید .به تعبیر توماس فالر «1موقعی که قاضی در کسوت قضاوت در
میآید دوستی ها و روابط خویش را کنار مهی گهذارد و بهه فهردی بهدل مهیشهود کهه
خویباوند ،دوست و آشنایی ندارد .کوتاهسخن ،او بیبرف میشود».
اعالمیه بنگلور در مورد اصول رفتار قضایی ( )5005بیبرفهی را ایهنگونهه تعریهف
میکند:
« .1-5یک قاضی مسؤولیت های قضایی خود را بدون هیچ گونه تبعهیض ،تعصهب و
غر ورزی انجام میدهد.
 .5-5یک قاضی تضمین می دهد منش او چهه در محهیط دادگهاه و چهه در بیهرون
دادگاه بهگونه ای باشد که اعتماد عامه مردم ،فعاالن حقوقی و اصحاب دعوا به بیبرفی
قاضی و دستگاه قضا را حفظ کرده و افزایش دهد.
 .1-5قاضی باید تا آنجا که مممن و منطقی است بهگونهای رفتهار کنهد کهه بهروز
موقعیت هایی را که قاضی را از صالحیت رسیدگی و صدور حمم در باب پرونده سهاقط
میکنند به حداقل برساند.
 .2-5قاضی نباید آگاهانه در باب پروندها ی که به وی ارجا شده و یا قرار است به او
ارجا شود نظراتی را ایراد کند که منطقاد بر نتیجة دادرسی تأریرگذار تلقی شود و خللی
در منصفانه بودن فرایند دادرسی به شمار میآید .قاضی همچنین در عرصه عمومی یا به
انحاء دیگر ،از هرگونه اظهارنظری که منصفانه بودن محاکمه ههر فهرد یها موضهوعی را
تحتالبعا قرار میدهد خودداری میکند.
1. Thomas Fuller.
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 .2-5قاضی باید از پذیرش رسیدگی به دعاویی که از نظر خود او یا هر ناظر معقول
و متعارف دیگری فاقد توان تصمیم گیری بی برفانه است اجتناب ورزد و خهود را فاقهد
صالحیت رسیدگی اعالم کند .در ادامه بخبی از دعهاویی کهه قاضهی بایهد از پهذیرش
رسیدگی به آنها اجتناب کند را اکر میکنیم ،اگرچه این موارد کامل و جامع نیستند.
 .1-2-5قاضی نسبت به یمی از اصحاب دعوی تعصب و جانبداری داشته و یها بهه
واقعیت عینی ادله های مورد ادعا که به فرایند دادرسی مرتبط اسهت آگهاهی شخصهی
داشته باشد.
 .5-2-5قاضی قبالد به عنوان وکیل در دعوا مبارکت داشته و یها در موضهو محهل
نزا شاهد عینی بوده باشد.
 .1-2-5قاضی یا یمی از اعضای خانواد او در نتیجة دعوا منفعت اقتصهادی داشهته
باشند:
با اینحال ،اگر هیچ محممة دیگری را نمیتوان برای بررسی این پرونده تبمیل داد
و ب ه علت فوریت مسئله عدم برگزاری فرایند دادرسی میتواند لطمه شدیدی به عدالت
زند ،صلب صالحیت قاضی در قضاوت پرونده الزم نیست.
 .1-2قاضی باید نسبت به وجود تنو در جامعه و تفاوتهایی که از خاسهتگاهههای
گوناگونی چون نژاد ،رنگ ،جنس ،مذهب ،ملیت ،ببقه اجتماعی ،معلولیت ،سن ،وضعیت
تأهل ،گرایبات جنسی ،موقعیت اجتمهاعی ،اقتصهادی و دیگهر خاسهتگاهههای مبهابه
(مبناهای غیرمرتبط) نبأت میگیرند آگاه بوده و از آنها در وسیعی داشته باشد.
 .5-2قاضی نباید در انجام مسؤولیتههای قضهایی ،چهه در بیهان و چهه در کهردار،
تبعیض و پیشداوری را نسبت به فرد و گروهی بر مبناهای غیر مرتبط روا دارد.
 .1-2قاضی باید با حسن توجه ،مسؤولیتهای قضایی خود در قبهال همهة افهراد از
قبیل اصحاب دعوا ،گواهان ،وکال ،کارکنان دادگهاه و هممهاران قضهایی را بهدون آنمهه
1
هیچ گونه تبعیض غیر موجه میان آنها روا دارد به انجام رساند».

1. See: https://unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf.
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نتیجه
اصالحیه ارزش های زندگی قضایی (1مصوب کنفرانس قضات عالیرتبهه هنهد  )1777را
مطالعه کنید .اگرچه این ارزشها خطاب به قضات دادگاه عالی مطرح گردیده ،با اینحال
اصولی که در این کنفرانس مورد تأکید قرار گرفته است را میتوان نسبت بهه سیسهتم
قضایی ناحیه نیز اعمال کرد .اصول بنگلور در باب رفتار قضایی مصوب  5005را بخوانید.
اجازه دهید توجه شما را به دو مورد از ارزشهای عالی و مهم زندگی قضایی (اصالحیه
ارزش های زندگی قضایی) جلب کنم :الف) قاضی باید در همه ایام هوشیار باشد که در
زیر نگاه خیره عموم مردم و افمار عمومی قرار دارد و نباید از او غفلت و قصوری سر بزند
که شأن دستگاه قضا را خدشهدار کند .ب) منش و رفتار قضات باید اعتقاد و ایمان مردم
به بی برفی دستگاه قضا را تصدی کند .صرفاد نباید به اجرای عدالت اکتفا کنیم ،بلمهه
همگان باید اجرایی شدن عدالت را به وضوح بنگرند و بر آن صحه گذارند .زندگینامهها
و دستنوشتههای الهام بخش قضات بزرگ را مطالعه کنید.
شما تضمین کنندگان حاکمیت قانون ،مفسران قوانین ،جویندگان ح و حقیقهت و
آمران عدالت هستید .با این حال شما قانون گذار ،دالل و یا مجری قهانون نیسهتید .بهه
خابر داشته باشید که سرشت وظایف و در عین حال اختیارات محول شده به قضهات
بسیار سخت و باقت فرسا است و هر پروندهای که به آنها ارجا میشود بهه سرنوشهت
برفین دعوا ( ح حیات ،معیبت ،زیست آزادی و مالمیت فردی) مرتبط مهیباشهد .از
این که شجاعت و اعتقاد به اجرای عدالت در عین فروتنی ،حممت و شفقت به شما اعطا
شده است شاکر باشید.
اگرچه الزم است اصول اخالقی را مطالعه کنید ،با اینحال دانش بههتنههایی کهافی
نیست .نمود عملی یافتن این اصول در تمام لحظات زندگی قضایی تهان سهبب کسهب
شایستگی برای شما و نام نیمو برای دستگاه قضا خواهد بود.

1. Restatement of Values of Judicial Life.
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Abstract
The respect and trust of the general public and legal practitioners in the
judiciary depends on the manner, decision-making and fair and just
administration of judgments by qualified and competent judges. This paper
seeks to elaborate legal and managerial skills and ethical standards for new
judges because they are essential requirements for obtaining legal
competence. To this end, the article explores the five judiciary skills,
including "full control over the rules of procedure", "extensive familiarity
with the rules of law", "the ability to conduct a hearing appropriately," the
issuance of orders and judgments in a transparent, rational, and accurate
way" and, finally, "the ability to deal with requests that cause recurring
sessions" and five management skills, including "time management",
"branch management", "management of the court", "management of how to
deal with attorneys "and" Management of self" and emphasizes that mere
acquisition of such skills is not enough for judges to be qualified, and judges
are inevitably obliged to achieve five moral standards of "subordination and
recognition", "honesty and integrity," "judicial independence," "humility,"
and "neutrality”. This paper also tries to show the accuracy of its claims
with the consistent reference to the "Bangalore Principles of Judicial
Conduct" adopted in 2002.
Key Words: Judicial Skills, Administrative Skills, Bangalore Principles of
Judicial Conduct.
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