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استقالل استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسالمی ایران
حسین بابایی ،1ولی

رستمی*2

چکیده
از زمان شکل گیری دولت به معنای امروزی آن در ایرران و اقالر م موررو هف مم رست الر ال
دل گاه قضایی در قساقین الالی ما تثبیت شدهف اما در چگسقگی تحالق آن با تسجه به دورههرای
زماقی و مالررات تدوینشده در لطح قاقسن الالی و قساقین عادی تماوتهای چومگیری ایجراد
شده الت .شایس ه الت که روقد ال ال ال خدامی دل گاه قضرایی را کره درسد مهلمرهای از
ال ال اداری تلالی میشسدف به صسرت یک روقرد تراریخی موراهده کنریر .در ایرن روقردف قرس
قضاییه از حالت یک قظا ت دادگس ری تحت لسای قس مجریه به ق ادی مس الل با در ارتبرا ی
ضعیف تر با قس مجریه تبدیل شده الت .تحسالت قاقسن الالی قیز بازتام ایرن ییورر ت الرت.
اما قساقین عادی از ایرن ییورر ت کره قراقسن الالری بنیاقگر ار آن برسدهف عالرا ماقرده الرتف
به سری که برای بردی مالررات ال خدامی قضات هنسز مالرراتی الزت االجررا هسر ند کره تحرت
لسای قاقسن الالی مورو ه و م نالا با آن تدوین شده اقد .این تعلل در روزامد لاد ن قساقین
مسجا اب کار عمل آیینقامهای قس قضاییه شدهف ضمن آقکه ت شهایی از لسی ایرن قرسه بررای
تالدیر لسایح قاقسقی به مجلس صسرت گر ه الت.

کلیدواژگان
ال ال

ق ادیف ال ال

ال خدامیف ال خدات قضاتف ال خدات غیرقضاتف قاقسن الالی.

 .1داقوجسی دک ری حالسق عمسمیف داقوگاه آزاد ال میف واحد ت ران مرکزیف ت رانف ایران.
Email:Hoseynbabaei7@gmail.com

 .2داقویار گروه حالسق عمسمی و بین المللف داقوکد حالرسق و علرست لیالریف داقورگاه ت ررانف ت ررانف ایرران
(قسیسند مسئس ).
تاریخ دریا ت1031/30/03 :ف تاریخ ی یرش1031/30/13 :
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مقدمه
مم ست ال ال ال خدامی در ایران مسئلهای تاریخی التف بدینمعنرا کره تحرسالت تراریخی و
گاتبه گات در ج ت ال ال قضایی تا به امروز قوان از آن دارد که بره یکبراره ایرن امرر محالرق
قوده الت .در برهههای مخ لف با تسجه به درکی که از اوضاع جدید و ییور تهای مرسرد قیراز
در دل گاه قضایی داش هایرف قساقینی تدوین شدهاقرد کره قرساقین گ شر ه را تکمیرل کرردهاقرد.
حالیالت امر آن الت که در مسرد ال خدات کارکنان قضایی و غیرقضایی م کی بره دلر اوردهای
گ ش ه قیز هس یر و د ارتبا ی ما با قساقینی که در اب دای شکلگیری قظرات دادگسر ری در
ایران تصسیا شده اقدف قطع قوده الت .از همین رو امروزه بیش از هر زمان دیگر قیاز به تردوین
قساقین مس اللف روزامد و کارامد در مسائل ال خدامی قس قضاییه احساس میشسد .بررلی ییش
رو ما را در درک ب ر وضعیت مالررات ال خدامی دل گاه قضایی یاری میلازد .ازاینروف مالالر
حاضر اب دا مم ست ال ال ال خدامی را در چارچسم قظری ال ال قضرایی و ق رادی بررلری
می کند و لپس همگات با تحسالت قاقسن الالیف به جایگاه ال ال ال خدامی در قرس قضراییه
قبل و بعد از اقال م ال می مییردازد.

استقالل استخدامی دستگاه قضایی
ال ال قضایی مم سمی تاریخی و حالسقی الت .درک امروزی ما از ال ال دل گاه قضا ثمرر
یژوهشهاف قظریات و گاه مجاهردت هرای قخبگران حالرسقی و لیالری بررای الر الرار عردالت و
دادگس ری بسده الت .تحسالت لیالی از جمله اقال مها قیز به بس ری تراریخی بررای الر الرار
ایده های قس در عرص لاد ار حکسمت و چیدمان قضایی کوسر بد شده الت .اید تمکیک قرسا
قیز همساره بر وجسد قس قضاییه مس الل تأکید داش ه الت.

 .1استقالل قضایی در پرتو اصل تفکیک قوا
قظری تمکیک قسا بر این ایده بنا ق راده شرده الرت کره اگرر قردرت کن رر قورسدف حرقهرا و
آزادی های ش روقدان در معرر ت دیرد قررار مریگیررد .قردرت را بایرد محردود کرردف وگرقره
بهدسدی دسد به قابسدی ارزشهایی منجر مری شرسد کره بررای تررویه آق را ایجراد شرده الرت
ارزشهایی از جمله عدالتف آزادیف برابری و اح رات به مالکیت .شیس بهکارگیری کن رر قردرت
قیز ارتبا ی با وثیق با لنت تدوین قاقسن الالی دارد .تدوین مالررات مربسط به تمکیک قرسا در
قاقسن الالی شیسهای از حکسمت را یایهگ اری میکند که ماقع ال بداد و ایجراد قردرت مطلالره
میشسد (.)Vile, 1998: 1-2
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جان الک و من سکیس در اقدیوههای دسد با رح قظری تمکیک قسا مسجا تزلز در اق ردار
حکسمت های ال بدادی شدقد .جان الک له قرس مجریرهف مالننره و ردراتیس (مربرسط بره امرسر
دارجه) را از هر تمکیک کرد 1.بعدها من سکیس در قظری تمکیک قسا این ایده را بهگسقهای دیگرر
تدوین کرد و قائل به تمکیک له قس مجریهف مالننه و قضاییه شد .این ایده ابزار کارامردی بررای
مالابله با هر گسقره الر بداد در تمرامی اشرکا آن تلالری شرد .من سرکیس در اثرر مور سر درسد
(روحالالساقین)ف بیان می دارد از آقجرا کره برالراس تجربر همیورگی بوررف هرر کرس از قردرت
بردسردار باشد مایل به لسءال ماده از آن التف باید راهکاری ایجاد کررد کره قردرتف قردرت را
کن ر کند .هر یک از قسای له گاقره بایرد در اد یرار ا رراد یرا ق ادهرای جداگاقره قررار گیرردف
به سریکه آق ا ب ساقند ماقع لسءال ماد یکدیگر از قدرت شسقد (.)Bok, 2014
من سکیس بر آن الت که دل گاه قضا باید صر ا تابع قاقسن و لخنگسی آن باشدف بدون آقکره
م حظات و دیدگاه های قاقسقگ اران و دول مردان ب ساقد آرای محاکر را از مسیر قراقسن منحرر
کند (« .)Waldron, 2016آزادی وجسد قخساهد داشت اگر قدرت قضایی از قردرت قاقسقگر اری و
قدرت اجرایی منمک قباشد .اگر ق اد قضایی با قدرت قاقسقگ اری م حد گرددف للطه بر زقدگی و
آزادی ش روقدان دسدلراقه دساهد بسد و قاضی دسد قاقسقگ ار دساهد بسد .اگر با قردرت اجرایری
م حد شسدف قاضی میتساقد قدرت یک لرکسبگر را داش ه باشد» (.)Montesquieu, 1989: 157

 .2استقالل نهادی قوۀ قضاییه
ردی (ال ال در تصمیرگیرری) و
ال ال قضایی در دو لطح قابل شنالایی الت :ال ال
ردی به عدت وابس گی رد قاضی در مسند قضاوت تسجه میشرسد.
ال ال ق ادی .در ال ال
هر گسقه قمسذ و وار دارجی بر قاضری در جریران یرک دادرلری الرت کره بری ر ری و عردت
جاقبداری رد قاضی را تحت تأثیر قرار میدهد .در واقع ال ال قاضی یک امر شخصری الرت.
کرری قاضری و
بیعی الت که وابس گی به احزام یا ایدئسلسژی داص میتساقرد برر الر ال
حالت دروقی بی ر ی تأثیر منمی بگ ارد2.
ال ال ق ادی بدین معنالرت کره دلر گاه قضرایی دارای حیراتی مسر الل از دیگرر قرسا و
ق ادهای حکسم ی باشد .م رتر از همهف قسای مجریه و مالننه مکلفاقرد کره بره آرا و تصرمیمات
دل گاه قضایی اح رات بگ ارقد و از آن ا اعت کنند .هر گسقه قمسذف تأثیرگ اریف وار و ت دید از
لسی این قسا بر قس قضاییه قاقض اصل ال ال ق ادی الت .در واقع ال ال ق رادی ملجرأیی
 .1جان الک اعما قضایی را دارج از چارچسم وظایف دولت میداقدف چراکه «منبعث از لرچوم حاکمیت
لیالی» قیست و در ق یجه آن را از رلت تکالیف دولت ح میکند (قاضیف .)213 :1030
 .2برای مطالع بیو ر دربار ال ال قاضیف ر.ک :آقایی سقف .03-01 :1030
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الت که ق اد قضایی در یناه آن و با هد قضاوت تن ا بر مبنای قاقسنف امکران مخالمرت و عردت
همسسیی با لایر قسا را دارد ( .)International Principles, 2007: 21هرد وجرسدی یرک قرس
قضایی مس الل از قظر لازماقیف حمایت از اقدامات قامنالا دول ی الت که بر عملکرد دلر گاه
قضایی در مسائلی ماقند اق صامف ارتالاف اق الا ف مسائل اق ظامی و بسدجه تأثیر میگ ارد.
بردی مع الدقد که ال ال قضایی ال مخ ص امسر قضایی و دادگس ری الرت و ازایرنروف
امسر مالی و ال خدامی مسائلی غیرقضایی تلالی میشسد که قبایرد در اد یرار کسراقی باشرد کره
دسد قضاوت میکنند (آقایی سقف  .)60 :1030دیسان عالی کاقادا قیز در قضی والن ره الر ال
دل گاه قضایی را مربسط به امسری میداقد که قضات در دادگاه اقجرات مریدهنرد .دیرسان لرعی
میکند که میان امسر قضایی و امسر اداری تمایز قائرل شرسد و امرسر مربرسط بره مزایرای مرالی و
ال خدات و قظارت بر کارکنان دادگاه را صر ا اداری تلالی کند .الب ه بررد قظرر دیرسان عرالی
کاقاداف ال ال اداریف مالی و ال خدامیف همگی ضامن ال ال ق ادی هس ند و تأثیر مسر الیر
ردی قاضی دساهد گ اشت (.)Franco, 2004: 564-65
بر ال ال
بحث ال ال ق ادی دل گاه قضایی در چارچسم دو مهلم اصلی قابرل ررح الرت مهلمر
قخست ال ال اداری-ال خدامی الت که قاظر بر معیارهای ی یر رهشرده بررای کن رر قرس
قضاییه بر امسر اداری و ال خدامی دسد الت .مهلم دوت ال ال مرالی الرت کره در دصرسص
عدت تضییق و تحدید عملکرد قس قضراییه بره دلیرل بسدجر قاکرا ی الرت .در ادامره الر ال
ال خدامی قضات و غیرقضات توریح میشسد.

 .3استقالل استخدامی قوۀ قضاییه
منظسر از ال ال ال خدامی آن الت که تصمیرگیری در مسرد لازماقدهی قس قضاییه و قحرس
ال خدات کارکنان قضایی و غیرقضایی و قضات و قظارت و عز آق ا بر ع د دسد این قسه باشرد.
الب ه باید تسجه داشت در این زمینه الگسی ال اقداردی برای تضمین ال ال قضایی وجسد قدارد.
در واقعف ما با مجمسعهای از روش های ال ال قضایی مساج یر که در هر کوسر ممکن الت برا
تسجه به ریوههای تاریخیف حالسقی و اج ماعی م ماوت باشد (.)Vicki, 2012: 65-66
امروزه با عضسیت در شسرای ارویاف بیو ر کوسرها یک شسرای قضایی دارقرد کره در اق خرام
قضاتف قظارت برالاس ضساب اق ظامی و ادار دادگاهها ایمای قالش میکند .تمامی کوسرها یک
وزارت دادگس ری دارقد که مسئس ییگیرری امرسر مربرسط بره قاقسقگر اری در حرسز مردیریت
دادگاهها و دل گاه قضایی الت در بردی کوسرها این مسئسلیت بر ع د وزارت دادگراههالرتف
ماقند ن قد و راقسه .ازاین روف مدیریت مهثر دل گاه قضایی مس لزت همکاری قزدیک میان ق اد
مدیری ی این قسه (ماقند شسرای قضایی) برا وزارت دادگسر ری الرت .لرازماقدهی دادگراههرا و
تعیین ص حیت آق ا تسل قاقسن موخص می شسد کره ررح آن از ریرق شرسرای قضرایی یرا
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وزارت دادگس ری (ماقند ن قد) یا هر دو آق ا (ماقند هلندف ای الیرا و راقسره) اقجرات مرییر یرد
( .)Langbroek, 2017گرایش عمسمی در ایاالت م حده قیز امروزه بهلسی ال ال ق رادی قرس
قضاییه در اقجات امسر لازماقی و اداری دسد التف بره رسریکره قالرش مجرالس ایرال ی دربرار
لاد ارهای قضایی و قصا و عز قضات و ح ی تعیین حالسق و مزایا بسیار کمرقگ شده الرت
(آقایی سقف .)61 :1030

نظام استخدامی دستگاه قضایی پیش از انقالب اسالمی
در مبحث حاضر ت ش بر آن الت که تصسیری روشن از تحسالت قاقسقی و عملی قبل از اقالر م
الر می در زمینر مالررررات الر خدامی دلر گاه قضرایی ارائرره شررسد .بایررد تسجرره داشررت کرره
دل اوردهای قاقسقی این دوره صر ا محدود به دور زماقی دسد قیست و گس ر اجرای بردری از
آق ا تا روزگار امروز قیز ادامه دارد .در گم ارهای ییش رو اب دا روقرد تحرسالت اقالر م موررو ه
به سر داص از قظر تدوین قاقسن الالی و لپس رویکرد قظات دادگس ری به مسائل الر خدامی
با تکیه داص بر قساقین بررلی دساهد شد.

 .1تحوالت انقالب مشروطه
اصل  21م مر قاقسن الالی مورو ه مصسم  1230اصل تمکیرک قرسا بره لره شرعبه مالننرهف
مجریه و قضاییه را بیان قمسده و قس مالننه را قسهای مس الل اع ت میکند .بند  2این اصل مالرر
میدارد « :قس قضاییه و حکمیه که عبارت الت از تمیز حالسق و ایرن قرسه مخصرسص الرت بره
محاکر شرعیه در شرعیات و به محاکر عدلیه در عر یات» .در اصرل  10ذکرر شرده کره «هری
محکمه ای ممکن قیست منعالد گردد مگر به حکر قاقسن»ف که تصدیق اصل قاقسقی بسدن دادگراه
و دادرلی الت .م مر قاقسن الالی با وجسد مخالمرت حاکمران شررعف در اصرل  30برا تصرریح
به عنسان دادگاه ال ینا ف اصل دودرجه ای بسدن دادرلی را ی یر ه الت .بق اصل 31ف محرل
ددمت قضات را بدون محاکمه و ثبست تالصیر قمی تسان تغییر داد .این اصل مصسقیت قاضری در
قضاوت و امنیت شغلی او تأمین میکرد.

 .2نظام استخدامی قوۀ قضاییه مشروطه
قس قضاییه تحت قظارت وزیر عدلیه قرار داشت که تسل شخص یادشاه منصسم میشد .اولرین
قاقسقی که توکی ت عدلیه را توریح کرده و به شرح قحرس تعیرین و اق صرام قضرات یرداد ره
التف قاقسن اصس توکی ت عدلیه و محاضر شرعیه و حکات صلحیه مصرسم کمیسریسن عدلیره
مسرخ  21رجا  1023قمری ( 20تیر  )1233الت .قاقسن مزبسر قاقسقی جامع الت که ع وهبرر
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توکی ت قضایی و آیین دادرلی و اجرای احکاتف به بحث وکالت و تکالیف وک و قیرز اق صرام
قضات و بردی مالررات ال خدامی آق ا یرداد ه الت .برالاس ماد 103ف اق صام قضرات عرالی
با تصسیا وزیر عدلیه و صدور رمان یادشاه اقجرات مرییر یرد کره ایرن قضرات شرامل ر لرا و
مس واران دیسان تمیزف اعضای محاکر ال ینا و ر لای محاکر اب دایی میشسد .لرایر قضرات
تسل وزیر عدلیه تعیین و به صدور حکر او منصسم میشسقد .تن ا مسردی کره امکران اق صرام
دارج از وزارت عدلیه تعیین شدهف مربرسط بره منوریهرای یارکره (دادلررا) الرت کره تسلر
مدعیالعمست آق ا تعیین می شسقدف با این حا حکر آق ا قیز باید بره تأییرد وزارت عدلیره برلرد.
وزارت عدلیه وظیم دسد را برای تعیین و اق صام مالامات قضایی از ریق برگزاری ام حران در
وزارت عدلیه به اقجات میرلاقد.
ماد  163قاقسن مزبسر به شرح مساردی یرداد ه که به معزو شدن دادرلان دل گاه قضایی
و صاحا منصبان ادار دادلرا منجر میشسد .ع وهبر ارتکام جرائر به اش غا به موراغل دیگرر
قیز اشاره شدهف در واقعف اش غا به هر شغل دیگر را ممنسع اع ت کرده و این دسد قواق م مری
از تأکید بر ال ال قاضی الت .تخلمات اق ظامی دادرلان در مجلس رلیدگی اداری و دادگراه
رلیدگی عالی رلیدگی میشسد که در وزارت عدلیه مس الرقد.
به سر کلیف از آقجا که حق قصا و عز وزرا بق اصل  00م مر قاقسن الالری در اد یرار
یادشاه التف وزیر عدلیه قیز زیر قظر مس الیر وی موغس به عالیت الرت .ازایرنروف علریرغرر
وجسد این قاقسن و موخص شدن ترتیبات داص محاکر و توکی ت و اق صابات مالامات آنف قرس
قضاییه جزئی از دل گاه اجرایی کوسر تلالی می شسد و ال ال اداری و ال خدامی آن قیز تحت
شعاع همین وابس گی قررار مریگیررد .بره همرین دلیرل مراد  100قراقسن مزبرسرف دادرلران و
صاحا منصبان و تمامی مس خدمان عدلیه را مس خدمان دولت می داقد کره از همران حالرسق و
ام یازات لایر مس خدمان دول ی بردسردارقد .الالا این قاقسن بردی مالررات ال خدامی دراص
را در مسرد قصا و عز و وظایف دادرلان و دادل انهرا و ح ری مرأمسران اجررا و احضرار ذکرر
می کندف اما این ا راد در لایر مسارد تابع مالررات ال خدات کورسری تلالری مریشرسقد .بنرابراینف
وابس گی دل گاه قضایی و وزارت عدلیه به قس مجریه از یک لرس و تبعیرت از مالرررات اداری و
ال خدامی مأمسران دول ی از لسی دیگر قا ی ال ال ال خدامی دل گاه قضایی بسده الرت .برا
وجسد اینف وجسد چنین قاقسقی که به سر دراص بره قضرات و یرلرنل اداری دلر گاه قضرایی و
وظایف اد صاصی آق ا یرداد هف شایان تسجه الت.
بعد از آن مجلس قساقین مخ لمی را در مسرد الر خدات تصرسیا کررد .قراقسن الر خدات حکرات
محاکر عدلیه و صاحامنصبان یارکه مصسم حمل  1032به اصلهای اقدک جای دسد را به قاقسن
ال خدات قضات و صاحامنصبان یارکه و مباشران ثبت الناد مصرسم  1030داد .در قراقسن ادیرر
به سر دقیق معلسمات مسرد قیاز برای ام حان ک بی و شرماهی مورخص شرده برسد .در اینجرا قیرز
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اق صام تمامی قضات به اق خام وزارت عدلیه و رمان یادشاه امکانی یر الت .مدعیالعمرست تمیرز
(رئیس دیسان عالی کوسر) قیز به همین ترتیا تعیرین مریشرسدف امرا صراحامنصربان یارکره بره
ییون اد مدعیالعمست تمیزف تصسیا وزیر عدلیه و رمان یادشاه منصسم میشسقد (ماد  .)13ارتالرا
و تر یع قیز زیر قظر وزارت عدلیه و مطابق قاقسن اقجات میگیرد .رلیدگی به تخلمرات اق ظرامی در
ص حیت محکم اق ظامی دساهد بسد .همچنان قضات و لایر صراحامنصربان قضرایی مسر خدت
دولت محسسم می شسقد و جز در مسارد احصاء شرده در ایرن قراقسنف ترابع بردری مالرررات قراقسن
ال خدات کوسری (برای مثا مالررات مربسط به بازقوسر گی) قیرز هسر ند .عر وه برر ایرنف لرایر
کارکنان وزارت عدلیه و محاکر قیز مس خدت رلمی دولت و ترابع آن مالرررات الر خدامیاقرد .در
کنار این قاقسنف قاقسن اصس توکی ت عدلیه مصسم  21تیرماه  1031تصسیا میشسد کره تالریبرا
همان توکی ت دادرلی قبلی را تجدید میکندف اما با قظر و ترتیبات دقیقتری به آق ا مییرردازد.
در عین حا ف همچنان ق اد وکالت و صدور یرواقه وکالت زیر قظر وزارت عدلیه قرار دارد.
تا این زمانف شرط داش ن تابعیت ایران و اع الاد به دین ال ت جرزء شررای اصرلی تصردی
مالات قضایی محسسم می شد .در کنار آن برگزاری ام حان یا داش ن معلسمرات الزت یریشبینری
شده بسد .شرط لن قیز در قاقسن ال خدات قضات مصسم 1030ف  26لا در قظر گر ره شرد و
برای محاکر شرع و ال ای صلح قیز ییش بینی شد که قضات بایرد دارای مالرات اج راد باشرند.
قاقسن توکی ت عدلیه مصسم تیر  1031قیز تورکی ت وزارت دادگسر ری را شرامل یرنه اداره
داقست که آدرین آق ا ادار ثبت الناد و ام ک برسد .در واقرع قرساقین مصرسم  1030و 1031
تحت تأثیر ت شهای میرزا علیاکبر داور برای تألیس قظات عدلیه جدید تدوین شدقد.
میرزا علی اکبر داورف وزیر عدلی وقتف در لا  1036توکی ت عدلیره را منحرل کررد و برا
تمسیض اد یار از مجلسف توکی ت جدید عدلیه را ق ای ا در لا  1030ایجراد و قراقسن اصرس
محاکمات (آیین دادرلی) را اص حکرد .از دیگر تحسالتف ایجاد یارکه (دادلرا) بسد که زیر قظرر
مدعی العمست (دادل ان) اداره می شد .دادل ان تعدادی معاون بره قرات وکیرل عمرسمی (دادیرار)
داشت و تعدادی مس نطق (بازیرس) هر بهعنسان قاضی تحالیق داشت که وظیم کورف جررت و
احراز مجرمیت یا برائت م ر را بر ع ده داش ند .ع وهبر این در ب منماه 1031ف «دیسان جزای
عما دولت» توکیل شد که به ات امات و اد س و دزدی اداری رلیدگی میکررد .همچنرین
«هیأت تم یوی مملک ی» (لازمان بازرلی کوسری) زیر قظر وزیر عدلیه در آذر  1033توکیل
شد (امینف 1.)623-623 :1032
یکی دیگر از م ر ترین تحسالت در زمان دک رر مصردق روی دارد .وی برا گرر ن اد یرارات
شش ماهه از مجلس شسرای ملی در مرداد 1001ف از ریق ت یه و تدوین لسایح قاقسقیف تعردادی
 .1دربار قالش علی اکبر داور و لایر بزرگاقی چسن لید محمد ا میف لید مصطمی عد و شیخ محمد عبده در
تحس قظات حالسقی و دادگس ری ایران ر.ک :مبارکیانف .1011
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از قساقین و مالررات مربسط به دادگس ری را در ج ت تالسیت قس قضاییه تغییر داد .از م رتررین
اص حات ویف واگ ار کردن ال خدات و اق الا قضات از وزارت دادگس ری به یک هیرأت قضرایی
ینه قمره (م وکل از رئیس دیسان کوسرف دادل ان دیسان کوسرف دو قمر از ر لرای شرعا دیرسان
کوسر که به رأی مخمری هیرأت عمرسمی دیرسان کورسر اق خرام مریشردقدف و مردیرکل وزارت
دادگس ری) بسد .تغییر توکی ت و ا زایش دادگاههرای عمرسمی قیرز در صر حیت ایرن هیرأت
قضایی ینه قمره قرار گر ت .این اقدامات از اد یارات وزیر دادگس ری و تأثیرگ اری قرس مجریره
بر قس قضاییه کالت و بر ال ال قس قضاییه ا زود (امینف .)606 :1032
در لا  1000قاقسن جدید ال خدات قضرات برا عنرسان قراقسن الر خدات قضرات و شررای
کارآمسزی تصسیا شد که در لا هرای  1001و  1060اصر حاتی در آن اعمرا شرد .در ایرن
قاقسن داش ن تابعیت اصلی ایررانف داشر ن مر ها الر ت و اماقرت و حسرن ادر قف داقورنام
لیساقس در رش قضایی و اتمات دور کارآمسزی بهعنسان شرای ورود به ددمت قضایی معر ری
شده بسد .مدت کارآمسزی علمی و عملی در اب دا دو لا بسد که برالاس اص حات به شش مراه
تاللیل یا ت .اگر دور کارآمسزی مس الیتآمیز قباشدف وزارت دادگس ری میتساقد این اشرخاص را
بدون اقجات ام حان و مساباله و ی دور آزمایوی به شغل اداری منصسم کند .چناقکه ییدالت
مسئسلیت کامل اق صام قضات همچنان به سر کامل بر ع د وزارت دادگس ری الت کره درسد
بخوی از قس مجریه الت .به همین ترتیاف مالررات مربسط به لرنسات دردمتف لرن و حالرسق
بازقوس گی و حالسق وظیمه جز در یارهای مسارد که به صراحت در قساقین دیگر بیان شردهف ترابع
مالررات ال خدات کوسری الت.
از مسارد ال ثنایی دارج از شمس ال خدات کوسری میتسان به تبصر ماده  0قاقسن مربسط به
اص ح هزینههای دادگس ریف تعیین معیار حالسق قضات مصسم  1000اشاره کرد که یکلریات
آدرین حالسق قضات را (بهجای یکلیات م سل حالسق در قاقسن ال خدات کوسری) برای تعیین
حالسق بازقوس گی یایه م ک قرار میدهد .مسرد دیگرف لن بازقوس گی قضات الت که برالاس
ماد  13قاقسن م مر لازمان دادگس ری و اص ح قسم ی از الیح اصس توکی ت دادگس ری و
ال خدات قضات مصسم 1006ف لن شنالنامهای  13لا تعیین شده الت .ام یازهای دیگر قیز
مربسط به حق اوالدف حق مسکنف حق تأهل و غیره هماقند لایر مس خدمان رلمی کوسر الت.
این اصس و مالررات تا زمان ریالرت شرسرای عرالی قضرایی و قبرل از برازقگری قراقسن الالری
جم سری ال می در لا  1003یابرجا بسدقد (ابسالحمدف .)013 :1013

نظام استخدامی قوۀ قضاییه در زمان حکومت قانون اساسی 1331
یررس از ییررروزی اقالر م ال ر می و تصررسیا قرراقسن الالرری در لررا  1063اد یررارات وزارت
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دادگس ری بسیار محدود میشسد و به مسجا الیح قاقسقی شسرای اقال م (مصرسم  )63/1/13و
بهدقبا آنف مادهواحد مصسم همان شسرا ()63/0/22ف اب دا مسرئسلیتهرای وزیرر دادگسر ری
به سر مسقت به شسرای لریرل ی وزارت دادگس ری و لپس در رال ای اجرای قراقسن الالری
 1063به شسرای عالی قضایی لپرده شد .توکیل شسرای عرالی قضرایی گرامی م رر در بیررون
آمدن دل گاه قضایی از للط قس مجریه تلالی میشسد .اصل  60قاقسن الالری  63کره یرس از
بازقگری قیز دلتقخسرده باقی ماقدف قس قضاییه را قسهای مس الل تعریف میکند کره «یور یبان
حالسق ردی و اج ماعی و مسئس تحالق بخویدن به عدالت» الت.
شسرای عالی قضایی برالاس اصل  163دارای ینه عضس الرت :رئریس دیرسان عرالی کورسرف
دادل ان کل کوسر و له قاضی مج د و عاد به اق خرام قضرات کورسر .رئریس دیرسان عرالی
کوسر و دادل ان کل برالاس اصل  102ا رادی مج دف عاد و آگراه بره امرسر قضراییاقرد کره
رهبری آق ا را ضمن موسرت با قضات دیسان عالی کوسر منصسم مریکنرد .در مرسرد لره عضرس
اق خامشسقد شسرای عالی قضایی قیز بق آیرین قامر مربرسطف تورخیص صر حیت اج راد و
عدالت قامزدهای اق خاباتی بر ع د مالات رهبری بسد (گرجیف .)263 :1036
وظایف شسرای عالی قضایی بهعنسان باالترین مالات قس قضراییه در اصرل  161بیران شرد.1 :
ایجاد توکی ت الزت در دادگس ری بهتنالا مسئسلیتهای اصل 1160ف  .2ت ی لرسایح قضرایی
م نالا با قظات جم سری ال میف  .0ال خدات قضات عراد و شایسر ه و عرز و قصرا آق را و
تغییر محل مأمسریت و تعیین مواغل و تر یع آقان و ماقند این ا از امسر اداریف بق قاقسن.
از م ن قاقسن الالی  1063چنین برمیآیرد کره الر خدات کارکنران غیرقضرایی برر ع رد
شسرای عالی قضایی قیست .در واقع کارکنان اداری دادگس ری در امسر ال خدامی تابع مالرررات
راجع به مس خدمان رلمی کوسرقد .بررلی مالررات اداری و ال خدامی قیز حراکی از آن الرت
که این شسرا در مسائل ال خدامی قضاتف همچنان قائل به شمس بردی مالررات قاقسن ال خدات
کوسری بسده الت .در مسرد دور کارآمسزیف مادهواحد «قراقسن تورخیص لرزوت کرارآمسزی برر
م الاضیان امر قضا» مصسم 1000/0/21ف توخیص لزوت کارآمسزی یا معا یت از ایرن دوره را برر
 .1اصل « :160قس قضاییه قسهای الت مس الل که یو یبان حالسق ردی و اج ماعی و مسئس تحالق بخوریدن بره
عدالت و ع دهدار وظایف زیر الت:
 .1رلیدگی و صدور حکر در مسرد تظلماتف تعدیاتف شکایاتف حل و صل دعاوی و ر ع دصسمات و اد
تصمیر و اقدات الزت در آن قسمت از امسر حسبیه که قاقسن معین میکند.
 .2احیای حالسق عامه و گس رش عد و آزادیهای موروع.
 .0قظارت بر حسن اجرای قساقین.
 .0کوف جرت و تعالیا و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مالررات مدون جزائی ال ت.
 .6اقدات منالا برای ییوگیری از وقسع جرت و اص ح مجرمین».
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ع د شسرای عالی قضایی گ اش ه بسد .این امر ال ثنایی برر قراقسن الر خدات قضرات و شررای
کارآمسزی  1000و اص حات آن تلالی می شد و امکان این را راهر میلادت که ا رادی بردون
گ راقدن دور کارآمسزی به مالات قضایی گمارده شسقد .این مسئله مسرد اق الاد بردی حالسقرداقان
قرار گر ت (ابسالحمدف .)033 :1013
قاقسن شرای اق خام قضات دادگس ری مصسم  1001/12/10قیز شرایطی م ماوت را بررای
اق خام قضات ییشبینی می کند :مرد بسدنف ایمان و عدالت و تع د عملی به مرسازین الر می و
و اداری به قظات جم سری ال میف ارت مسلدف تابعیت ایران و اقجات ددمت وظیمه یا معا یت
از آنف صحت مزاج و عدت اع یادف دارا بسدن اج اد به توخیص شسرای عالی قضایی یا اجاز قضا
از جاقا شسرای عالی قضایی به کساقی که دارای لیساقس قضایی یا لیساقس ال یات رش منالس
یا لیساقس داقوکد علست قضایی و اداری وابس ه به دادگس ری یا مدرک قضایی از مدرل عرالی
قضایی قر هس ند یا بی که لطح را تمات کرده و دو لا دارج الره و قضرا را برا ام حران و
تصدیق جامع مدرلین دیده باشندف مادامی که به اقداز کا ی مج د جامع الورای در اد یرار
شسرای عالی قباشد .مادهواحد قاقسن الحاق ینه تبصره به قاقسن شرای اق خام قضات دادگس ری
مصسم 1000ف چگسقگی تبدیل رتبه های قضایی به اداری یرا بازقوسر ه کرردن قاضریاقی را کره
قمیدساهند به کارمند اداری تبدیل شسقدف ییشبینی کرده الت .در تصسیاقامر شرسرای عرالی
قضایی مصسم قوستهای  01/2/21و  01/2/13قیز اد یار تغییرر لرمت دارقردگان یایرههرای
قضایی به اداری به وزارت دادگس ری داده شده الت که یس از بازقگری این امر به رئریس قرس
قضاییه محس شد .به هر روی در لایر امسر ال خدامی قضات راجع به عز و قصرا و تر یرع و
لنسات ددمت و بازقوس گی همان مالررات ییوین حاکر الت (ابسالحمدف .)013 :1013
وزارت دادگس ری بق اصل  103قاقسن الالی  1063تن ا وظیم برقراری روابر میران قرس
قضاییه با لایر قسا را بر ع ده داشت و وزیر دادگس ری با ییون اد شسرای عرالی قضرایی و اق خرام
قخستوزیر منصسم میشد .شسرای عالی قضایی قخس ین گات برای ال ال ق ادی قس قضاییه بسد
و این اق الا مسئسلیت در لا های اب دایی با موک تی در اقجات امسر اداری و اجرایی همراه بسد.

نظام استخدامی قوۀ قضاییه پس از بازنگری قانون اساسی
با بازقگری در قاقسن الالی در لا 1003ف قس قضاییه تحت ریالت رئریس قرس قضراییه قررار
گر ت که تسل رهبری به مدت ینه لا اق خام میشسد .وی بایست ردی مج ردف آگراه بره
امسر قضایی و مدیر و مدبر باشد .وظایف رئیس دل گاه قضایی دقیالا همان وظایف شسرای عرالی
قضایی الت که این بار در اصل  163ذکر شده الت .اما از حرسای اصرل  1161و قسرمت دوت
 .1اصل  161قاقسن الالی« :بهمنظسر اقجات مسئسلیت های قس قضاییه در کلی امسر قضایی و اداری و اجرایی مالات
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اصل  1103بهوضسح ییدالت که ع وه بر وظایف مر کسرف رئریس قرس قضراییه دارای اد یرارات
کامل اداریف اجرایی و مالی و اد یارات ال خدامی در مسرد کارمندان غیرقضایی قیز الت .الب ره
این قظر گاه مطرح میشسد که اصل  120قراقسن الالری 2برا لرپردن مسرئسلیت امرسر اداری و
ال خدامی کوسر به رئیس جم سر مسجا ایجاد تعار با اد یرارات الر خدامی و اداری رئریس
قس قضاییه شده الت .در واقعف جامعیت این وظیم رئیسجم سری کره عبرارت «امرسر اداری و
ال خدامی کوسر» داللت بر آن داردف گسیی قسعی مسئسلیت مسر الیر و مطلرق الرت کره همر
ق ادهای حکسم ی و هر له قسه را در برمیگیرد .چنین دیدگاهی با لسم تدوین قاقسن مدیریت
ددمات کوسری که حاکر بر رواب ال خدامی کل کارمندان دول ی باشد قیز لازگاری دارد.
از دو ج ت میتسان دالیلی بر رد این دیدگاه عنسان کرد قخست آقکه باید ایرن اصرل را برا
تسجه به لایر اصس تمسیر کرد و قمی تسان قسع قظارت قس مجریه برر امرسر اداری و الر خدامی
قس قضاییه را به گسقه ای تمسیر کرد که ال ال اداری و ال خدامی دل گاه قضرایی را محردود
کند دوتف مسئسلیت رئیس قس مجریه محدود به قس مجریه الت و قمیتسان آن را به لایر قرسا
تعمیر داد .چه بسا ق ادهای دیگری ماقند شسرای قگ بان قیز اد یارات اداری و ال خدامی داص
دارقدف بدون آقکه قس مجریه در این زمینه مسئسلی ی داش ه باشد .تمسیر شمار  1306شرسرای
قگ بان مسرخ  1013 /1/03قیز در دصسص اد یار تنظیر و ارلرا لرسایح قضرایی برر الر ال
اداری این قسه صحه میگ ارد (ویژهف .)13-16 :1032
اصل  103در مسرد اد یارات وزیر دادگس ری الت .وظیم اصلی وی تنظیر رواب میان قس
قضایی با لایر قسالتف اما در صسرت تمسیض از لسی رئیس قس قضاییه میتساقد دارای اد یارات
تات مالی و اداری و قیز اد یارات ال خدامی غیرقضات شسد .برر همرین الراسف از لرا 03ف بره
مدت  13لا ف کلی اد یارات مالی و اداری و ال خدامی غیر قضات به وزیر دادگس ری تمسیض
شد .یس از لا  13رئیس جدید قس قضاییهف مرحست آیتاهلل شاهرودیف اد یارات مرالیف اداری
و ال خدامی ر ا به معاوقت اداری مالی دسد لپرد و به وزیر دادگسر ری تمرسیض قکررد .در دور
مدیریت کنسقی قس قضاییه قیز همین رویه ادامه دارد.
از تحسالت دیگر می تسان به حق اق صام رئیس دیسان عرالی کورسر و دادلر ان کرل کورسر
رهبری یک قمر مج د عاد و آگاه به امسر قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت ینه لا بهعنسان رئیس قس
قضاییه تعیین میقماید که عالیترین مالات قس قضاییه الت».
 .1اصل  103قاقسن الالی ... « :رئیس قس قضاییه می تساقد اد یارات تات مالی و اداری و قیز اد یارات ال خدامی
غیرقضات را به وزیر دادگس ری تمسیض قماید .در این صسرت وزیر دادگس ری دارای همان اد یارات و وظایمی
دساهد بسد که در قساقین برای وزرا بهعنسان عالیترین مالات اجرایی ییشبینی میشسد».
 .2اصل  120قاقسن الالی« :رئیس جم رسر مسرئسلیت امرسر برقامره و بسدجره و امرسر اداری و الر خدامی کورسر را
مس الیما بر ع ده دارد و میتساقد ادار آق ا را به ع د دیگری بگ ارد».
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تسل رئیس قس قضاییه با موسرت قضات دیسان عرالی کورسر در اصرل  102و تورکیل دیرسان
عدالت اداری و لازمان بازرلی کل کوسر زیر قظر رئیس قس قضاییه در اصس  110و  110اشاره
کرد .با مجمسع این شرای میتسان گمت که قس قضاییه قهتن ا به لحاظ ق رادی تضرعیف قوردهف
بلکه با تسجه به تصریح در داشر ن اد یرارات مرالی و اداری و الر خدامی غیرقضرات از جایگراه
مس الل تری بردسردار شده الت .با این حا ف این مسئله را قیز باید در قظر داشرت کره قصرا و
عز و قبس ال عمای رئیس قس قضاییه تسل مالات رهبری بق اصس  113و  163به معنرای
آن الت که ال ال تات و مطلق در دل گاه قضایی وجسد قداردف چه آقکره برالراس اصرل 110
مالات رهبری عالیترین مالات رلمی کوسر و مالات عالی قس مجریه محسسم میشسد .به هر روی با
تسجه به بند  0اصل  113قاقسن الالی قاظر بر اد یار قصاف عز و قبس الر عمای عرالیتررین
مالات قس قضاییهف «اکنسن مالات رهبری قظارت ائاله بر قس قضاییه دارقدف بهقحسی میتسان ایوان
را م نم ترین شخص در قس قضاییه داقست» (گرجیف  .)233 :1036الب ه باید به قالش مجلرس
شسرای ال می بر رلیدگی به شکایات از قس قضاییه (و قس مجریه) م کسر در اصل  33قیز اشاره
داشت .با وجسد اینف باید اذعان داشت که ق اد قظارتی داصی در قاقسن الالی در دصسص اعما
دل گاه قضایی ییشبینی قوده الت و ابزارهای قظارتی مسجسد به لحاظ کارامدیف ضماقت اجرا و
مس مر بسدن برای چنین ق اد بزرگی کا ی قیس ند (گرجیف .)230 :1036

 .1مقررات استخدامی قضات
برالاس قاقسن مدیریت ددمات کوسری مصسم 1030ف قضاوت جزو موراغلی الرت کره تحرت
شمس قاقسن مدیریت ددمات کوسری مصسم  1030و مالرررات قابرل اجررای قراقسن الر خدات
کوسری مصسم  1006و اص حیههای آن قرار قمیگیرد .علت مسر ثنا شردن قضرات از قرساقین
عات ال خدات کوسری (که بهمنزل الالنام کلی ال خدات محسسم میشسقد)ف عل ی نی الرت
که هماقا حمظ ال ال قس قضاییه در برابر قسای دیگر الت (مهتمنی با باییف .)161 :1030
با وجسد اینف مالررات قاظر بر ال خداتف حالسق و مزایا و رلیدگی بره تخلمرات قضراتف مالرراتری
یراکنده الت که در قساقین مخ لف قبل از اقال م و زمان معاصر باید آق ا را جستوجس کرد.
بر این الاسف ع وهبر بند  0اصل  163قاقسن الالی جم سری ال می ایران کره الر خدات
قضات را جزو وظایف رئیس قس قضاییه برشمردهف مالرررات م عرددی قراظر برر ضرساب و قحرس
ال خدات آق الت .قاقسن ال خدات قضات و شرای کارآمسزی مصسم  1000و اص حیههرای آنف
قاقسن شررای اق خرام قضرات دادگسر ری مصرسم  1001و اصر حات آنف مرادهواحرد قراقسن
توخیص لزوت کارآمسزی مصسم  1000الت که ییش از این به مح سای آق ا اشاره شد .ع وهبرر
اینف ماده واحد قاقسن گ راقیدن مدت ددمت قظات وظیم ارغ ال حصی ن داقوکد علست قضایی
در محاکر قضایی کوسر مصسم  1010و اص حی آنف امکان ی ددمت قظات وظیم این ا رراد
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را در محاکر قضایی با مسا الت قیروهای مسلح و تع د حداقل ده لرا دردمت در قرس قضراییه
راهر میکند .قس قضاییه میتساقد این ا راد را در لمتهای قضایی و اداری به دردمت بگیررد.
ا زون بر اینف قاقسن قظارت بر ر ار قضات مصسم  1033/1/11به رلریدگی محراکر اق ظرامی و
بردسرد با تخلمات اق ظامی قضات می یردازد .قاقسن مزبسر قاقسن رلریدگی بره صر حیت قضرات
مصسم  1010را به سر کلی و بردی قساقین دیگر را به سر جزئی قسخ میکند .همچنینف قراقسن
قالل و اق الا دورهای قضات مصسم  1016/11/23محلهای ددمت را به درجات یکف دو و لره
تالسیر میکند و ددمت در ش ر ت ران را مگر در مسارد ال ثنایی موروط بره داشر ن  16لرا
لاباله ددمت میداقد .درجهبندی محلهای ددمت برالاس محرومیتف بدی آموهسا و دوری از
مرکز بق آیینقامهای داص دساهد بسد.
آیین قام قحس ج مف گزینش و کارآمسزی داو لبران تصردی امرر قضرا و الر خدات قضرات
مصسم  1032/2/23آدرین مالرره ای الت که در مسرد ال خدات قضات صادر شده الرت .برق
این آیین قامه دو شیس ج م عمسمی و اد صاصی برای تصدی مواغل قضایی یریشبینری شرده
الت .در صسرت ی یرشف یک دور آمسزشی دوازدهماه تحت قظرر معاوقرت آمرسزش و تحالیالرات
باید ی شسد .برالاس مدرک تحصیلی و قابلیتهای داقوری کرارآمسزان مریترسان ایرن دوره را
حداکثر تا شش ماه کاهش داد .مجمسع این مالررات حاکی از یک روقد گزینوی داص و مس الل
الت که دل گاه قضایی برالاس ص حیتهای الزت اقدات به اق خام قضات شایس ه میکنند.
قس قضاییه هراکنسن برالاس بند «ی» مراد  211قراقسن برقامر یرنهلرال یرنجر تسلرعه
مصسم 1033/13/16ف با اقدات به تدوین «الیح جامع اداری و الر خدامی قرس قضراییه لرعی
کرده که به ویژه در مسرد مالررات ال خدامی قضات قدری از این یراکندگی قساقین بکاهد و شیس
اق خام قضات و اق صام آق ا و شرای ال خدامی و بازقوس گی آق ا را به سر م مرکز بیان کنرد.
هرچند با وجسد این الیحه همچنان قیازمند رجسع به بردی قساقین بهویرژه در مرسرد رتبرههرای
قضایی و تخلمات اقضبا ی دساهیر بسد .الیح مزبسر در  160مراده تردوین شرده الرت .بردری
مالررات اداری و مالی را قیز در برمیگیرد که همگی بهقسعی در ال ال بیو ر ایرن قرسه قالرش
دساهند داشت .الب ه این الیحه تدوین و به دولت ارلرا شردهف امرا هنرسز بره مجلرس شرسرای
ال می تالدیر قوده الت .در مباحث آتی حسا مسرد به آن مسارد دساهیر یردادت .به هر روی
در مسرد قساقین ال خدات کارکنان قضایی هد این الیحه بیو ر از آقکه ایجراد مالرررات جدیرد
باشدف تدوین مالررات یراکنده در یک قاقسن واحد الت .برای مثرا در مرسرد لرن بازقوسر گی
قضات هراکنسن ماد  13قاقسن م مر لرازمان دادگسر ری و اصر ح قسرم ی از الیحر اصرس
توکی ت دادگس ری و ال خدات قضات مصسم تیر  1006حراکر الرت کره لرن بازقوسر گی
قضات دیسان عالی کوسر را هم ادلرالگی تعیرین کررده الرت .در مرسرد لرایر قضرات مالرررات
ال خدات کوسری و قاقسن مدیریت ددمات کوسری حاکر الت .الیح مزبرسر قیرز لرالف لرنی
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بازقوس گی برای دارقردگان یایره هرای قضرایی را هم ادلرالگی تعیرین کررده الرت و در مرسرد
هیأتهای گزینش بدوی و تجدیدقظر تالریبا همان مالررات آیینقامه ج م قضات حاکر الت.

 .2مقررات استخدامی کارکنان غیرقضایی
همان سرکه بیان شد قس قضاییه برالاس اصل  103قراقسن الالری دارای اد یرارات ترات مرالی و
اداری و اد یار ال خدات کارکنان غیرقضایی الت .بر همین الاس در زمان ریالت مرحست آیرتاهلل
شاهرودی این اد یارات از وزارت دادگس ری بازیس گر ه شد و به معاوقت مالی و اداری داده شد
و همین رویه قیز تا به امروز ادامه دارد .بر ایرن الراس در مرسرد الر خدات کارکنران غیرقضرایی و
ل ادیف دل گاه قضایی دارای ال ال کامل الت با آقکه مالررات ال خدامی آق ا دیگرر همچرسن
قضات از مس ثنیات شمس ال خدات کوسری تلالی قمیشسد .عر وهبرر درسد محراکر دادگسر ریف
ق ادهای دیگری قیز تحت قظر قس قضاییه موغس به عالیت هس ند که دارای کارکنان غیرقضرایی
قیز هس ند .با تسجه به قساقین کنسقی باید گمت کره کارکنران غیرقضرایی و اداری یرا لر ادی قرس
قضاییه و محاکر آن تحت شمس مالررات لایر مس خدمین دولت یعنری قراقسن مردیریت دردمات
کوسری و حسا مسرد قاقسن الر خدات کورسری هسر ند .همرین حکرر در مرسرد کارکنران لرایر
لازمانهای وابس ه به قس قضاییه صادق التف ماقند لازمان زقدانها و اقدامات ترأمینی و تربی ری
کوسرف لازمان ثبت الناد و ام ک کوسرف کارمندان اداری دیسان عردالت اداری (ابسالحمردف :1013
 .)622شمس قاقسن مدیریت ددمات کوسریف مسجا ایجاد محدودیتهرایی بررای الر خدات قیرز
دساهد بسد .این کارکنان به لحاظ مالررات ال خدامی و حالسق و مزایا و بازقوسر گی تحرت شرمس
این قاقسن قرار دساهند داشت .از ر دیگرف برالاس ماد  13قاقسن رلریدگی بره تخلمرات اداری
مصسم 1012ف کارکنان اداری زیر قظر قس قضاییه تحت شمس مالررات ایرن قراقسن قیرز هسر ندف
برد قضات که تخلمات اقضبا ی آق ا در قاقسن داص آمده الت.
در واقعف از آقجا که قس قضاییه برالاس اصس  61و  160قسهای مس الل محسسم میشسد و
دارای ال ال در امسر اداریف مالی و ال خدامی الرتف اق ظرار مریرود کره در مرسرد کارکنران
غیرقضایی دسد دارای مالررات ال خدامی م نالا باشد .همین تعار ف یعنی الر ال اداری و
ال خدامی بدون داش ن قساقین ال خدامی و اداری مس الل مسجا می شسد که گراهی ق ادهرای
دیگر در برداشت از گس ر اد یارات و ال ال تصمیرگیری دل گاه قضرایی دچرار اشر باهاتی
شسقد .قمسق آن را می تسان در تمسیر شسرای قگ بان ذیل اصل  103قاقسن الالی در یالرخ بره
یرلش رئیس وقت قس قضاییه دید .در قظری تمسیری شمار  13/21/6616مرسرخ 1013/3/2
و شمار  13/21/6013مسرخ  1013/3/10شسرای قگ بان قیز در مسرد اد یارات و ال ال قرس
قضاییهف قائل به ایجاد توکی ت اداری قاظر برر امرسر اداری قرس قضراییه در وزارت دادگسر ری
میشسد که رئیس وقت قس قضاییهف چنین تمسیری را برقمیتابد ( حیف .)13-23 :1030
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با درک این دأل قاقسقی الت که قاقسن برقام ینه لال ینجر تسلع جم سری ال می ایرران
( )1033-1030مصسم  1033/13/16در بند«ی» ماد  211بیان میدارد« :قس قضاییه مسظف
الت الیح جامع اداری و ال خدامی دسد را ت یه قماید تا از ریق دولرت بره مجلرس شرسرای
ال می تالدیر گردد» .در همین زمینه معاوقت حالسقی قس قضراییه برا عمرل بره ایرن تکلیرف و
ضرورت تأمین بس رهای تالنینی الزت و قساقین و مالررات م نالا با قیازهای اداری و ال خدامی
کارکنان قس قضاییه ع دهدار اقجات این م ر شد .لراقجاتف قس قضاییه الیح مزبسر را در اب ردای
لا  1030ضمن تأیید و امضای ریالت قس قضاییه به دولت ارلا کرد .در مالدم این الیحره
بهدرل ی ذکر شرده الرت « از آقجرا کره قراقسن الالری  ...لرازوکار امرسر اداریف الر خدامی و
توکی تی قس قضاییه مس الل از دولت را ییشبینی و اجرای آن را بر ع د رئیس قرسه گ اشر ه
التف الزت الت که این قظات در عمل و در لطح قساقین عادی از بدقه تصمیرگیری دولت جردا
شسد .واگ اری این قظات به قس قضاییه به این معنالت که دلر گاه قضرایی بردون اتکرا بره قرس
مجریه و برالاس برقامههای دسدف ع وه بر اص ح لاد ار قظات اداری و ال خدامی به ج م کادر
اداری و ال خدامی مییردازد».
الیح مزبسر در  11صل و  160ماده تدوین شده الت .از قسآوریهای این الیحه میتسان به
توکیل شسرای عالی اداری قسه بهعنسان بازوی اجرایری رئریس قرس قضراییه در لیالر گ اری و
تصمیر گیری در امسر ک ن اداری و ال خدامیف ییشبینی لمت دل یار قضایی بررای کارکنران
اداریف قظاتمند شدن مالررات یردادتها در قس قضراییهف یریشبینری قظرات ارزشریابی عملکررد
کارکنان م نالا با وظایف و مسئسلیتهای قسه قضاییه و امکان تبدیل وضعیت اداری به قضایی
اشاره کرد .الب ه بردی مح سیات این الیحه قیز مسرد اق الاد قرار گر ه الرت .بررای مثرا آقکره
مالررات اداری و ال خدامی این الیحه قسبت به اب کارات الر خدامی و اداری در لرطح ج راقی
بیتسجه الت .به ع وهف بحث ورود به ددمت کارکنان قراردادی یا اعضای هیأت علمی مسرکست
ماقده الت .در عین حا مرجعی برای شکایات از آیینقامهها و مصسبات قس قضاییه یریشبینری
قوده الت.

نتیجهگیری
صل یازدهر قاقسن الالی جم سر ی ال می ایران برا بره رلرمیت شرناد ن الر ال اداری و
ال خدامی قس قضاییه دل اوردی تاریخی بهشمار می آید .تا ییش از آنف ق اد دادگس ری بخوی
از قس مجریه تلالی میشد و با وجسد تر ش هرا در تردوین قرساقین و تنظریر امرسر دادگسر ریف
وابس گی ق ادی آن به دل گاه اجرایی ضعمی آشکار تلالی میشد .به هر رویف اگرچه این تغییرر
به یکباره روی قداد و صر ا یس از بازقگری قراقسن الالری در لرا  1003برسد کره اصرل 103
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ضمن شرح وظیم وزیرر دادگسر ریف اد یرار ترات مرالی و اداری و اد یرار الر خدات کارکنران
غیرقضایی را اع ت کرد .ح ی میتسان حدس زد که آگاهی شسرای بازقگری به این تحس مسجا
شده بسد که ضمن بیان این جنبه از ال ال ق ادی دل گاه قضاییف امکان تمسیض آن به وزارت
دادگس ری را به عنسان رص ی برای تدارک و بسیه قیرو در قس قضاییه ییشبینی کنند .چهبسرا
همین رصت مسجا شد که ی یک دهه یس از بازقگریف وزارت دادگس ری همچنران م رسلی
امسر اداری و مالی قس قضاییه باشد .از لسی دیگرف بررلی مالررات ال خدامی قضات قوان از آن
دارد که با وجسد تحسالت لاد اری در قس قضاییه یس از اقال مف همچنان قساقین گ ش ه به سر
کامل د ارتبا ی دسد را با زمان حا قطع قکردهاقد .در مسرد کارآمسزی ا رادی که برای شغل
قضا اق خام می شسقدف همچنان قاقسن مصسم  1000و قاقسن توخیص لرزوت کرارآمسزی مصرسم
 1000مجرالتف درحالیکه عم قرس قضراییه آیرینقامر قحرس جر مف گرزینش و کرارآمسزی
داو لبان تصدی امر قضا و ال خدات قضات مصسم  1032/2/23را به اجرا میگ ارد .به هر روی
این رویکرد برد للسلهمراترا برین قراقسن عرادی و مصرسبات و آیرینقامرههالرت .آدررین
اص حات قاقسن مصسم  1000رس دور کرارآمسزی را شرش مراه تعیرین کرردهف درحرالیکره
آیین قام مزبسر دوازده ماه کارآمسزی را ییشبینی کرده الت .اما بهقاچرار بایرد یر یر ت کره در
حالت الدان قساقین روزامد وجسد چنین مالرراتی قابل ییشبینی الت.
در مسرد کارکنان اداری قس قضاییه قیز تا ییش از تصسیا قاقسن مدیریت دردمات کورسریف
قاقسن ال خدات کوسری مجرا بسد .با علر به همین قساقص قاقسقی الت که قس قضراییه برالراس
بند«ی» ماد  211قاقسن برقام ینهلال ینجر تسلعه مصسم 1033/13/16ف به تردوین الیحر
جامع اداری و ال خدامی اقدات کرده الت تا ب ساقد اد یار تات مالی و اداری دسد را قسیرا محالرق
لازد و گامی م ر در ج ت تغییر مالررات مربسط به ال خدات قضات بردارد.
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