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چکیده

از مهمترین عواملی که استقالل قوۀ قضائیه را تحت تأثیر قرار میدهد ،شیوۀ جذب و بهکارگیری قضاات اسات
شیوههای گزینش قضات بسیار متنوع است و قوانین اساسی و عادی کشورها در این خصوص راههای مختلا و
روشهای تلفیقی گوناگونی اندیشیدهاند مسیر شغلی قضاوت در نظامهای حقوقی نوشته و کامنال بسیار متفاوت
است و فهم این تفاوتها به کش اصالحات مورد نیاز بارای حام مشا الت فسااد قضاایی کما مایکناد در
نظامهای حقوقی متأثر از سنت کامنال ،بهطور معمول قضات از میان وکالی باتجربه انتخاب میشاوند و منصا
قضا نوعی پاداش تلقی میشود که شخص به دلیم پرداختن به عمم حقوقی در محاکم در جایگاه وکالت ،آنهام
برای مدت طوالنی و پس از آبدیده شدن در بوتۀ تجربه ،صالحیت برخورداری از آن را پیدا میکند در نظامهای
حقوقی رومی -ژرمنی ،قضات از میان دانشآموختگان دانشگاهی انتخاب مایشاوند هاد از مطالعاۀ تطبیقای
حاضر ،بررسی نظام انتخاب و انتصاب قضات در امری ا بهعنوان نمایندۀ کشورهای دستۀ اول و جاذب و گازینش
قضات در فرانسه بهعنوان نماد نظام حقوقی رومی -ژرمنی است کاه باا مطالعاۀ کتابخاناهای و روش توصایفی-
تحلیلی صورت پذیرفته است شیوۀ انتخااب قاضای در نظاام حقاوقی ایااالت متحاده از مناقشاهبرانگیزتارین و
مهامترین مباحث مربوط به استقالل قضایی در این کشور اسات قضاات فادرال و ایاالتی از طریااش روشهاای
متفااوت انتخااب میشوند در نظام فدرالی امری ا به موج قانون اساسی فدرال هری از ایالتها قانون خاصای
دارد که تش یم قوای عمومی و شروط و شیوههای انتخاب قضات را موافش با فلسفۀ سیاسی پذیرفتهشادۀ قاوای
پیشگفته مشخص میکند ،لذا طبیعی است که سازمان قضایی ی ایالت با ایالت دیگر متفاوت باشد در فرانسه
برخال امری ا ،قضات از میان دانشآموختگان مدارس عاالی انتخااب مایشاوند؛ باا ایان تف یا کاه قضاات
دادگاههای عمومی از میان دانشآموختگان مدرساۀ ملای قضاایی و قضاات دادگااههاای اداری عمادتاا از میاان
دانشآموختگان کارشناسی ارشد و باالتر حقوق عمومی که در مدرسۀ ملی اداری آموزش دیدهاند جذب میشوند
و پس از آموزشهای نظری در شورای دولتی فرانسه دورۀ کارآموزی خود را طی میکنناد شاورای دولتای نیاز
استخدام خود را با ی نهاد بزرگ ،یعنی دیوان محاسبات ،تقسیم مینماید و نفرات برتر این آزمون که از ساوی
مدرسۀ ملی اداری برگزار میشود ،جذب شورای دولتی خواهند شد

واژگان کلیدی

استقالل قضایی ،انتخاب و انتصاب قضات ،نظام حقوقی ایاالت متحده ،نظام حقوقی فرانسه
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ومات قااانون و دادرساای عادالنااه اساات.

استقالل قاضی ازجمله تضمینهای مؤثر تحقش ح
استقالل قاضی به این معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطاار شااده باا
آزادی کامم و بر مبنای واقعیتها و بر پایۀ موازین حقوقی و بدون هرگونه فشاار ،دخالاات یااا
نفاوذ نادرسات از جانا هریاا از بخااشهااای ح وماات یااا نهاادی دیگاار رساایدگی و
تصمیمگیری کند ی ی از ساازوکارهای تضامین اساتقالل قاضای ،انتخااب قاضاای بااه نحااو
شایسته است وجود قضات متعهاد و واجاد شارایط اماری اساساای باارای تحقااش اسااتقالل
قاضی است قضاتی که واجد شرایط نباشند ،شأن و منزلاات و اسااتقالل دسااتگاه قضااایی را
تنزل میدهند و آسی پذیری بیشتری از تأثیرات خارجی دارند )(Ginsburg, 2009, p. 1
استقالل قضایی پیششرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادالنه است ازاینرو
هر قاضی باید استقالل قضایی را از هر دو بعد شخصی و اصولی تح یم کند و به ظهور برساند
ازجمله معیارهای دستگاه قضایی مستقم ،نحوۀ انتصاب قضاات و وجاود تضامینهاا در برابار
فشارهای بیرونی است که باید مورد توجه قرار گیرد همچنین قاضی بایاد فاارا از هرگوناه نفاوذ،
انگیزش ،فشار ،تهدید یا مداخلۀ بیرونی ،به صورت مستقیم یا غیرمساتقیم از هار ناحیاه و باه هار
دلیم ،به وظیفۀ خود عمم کند نسبت به نفوذ بیرونی نیز باید گفت کاه قاضای در اجارای قاوانین
نباید به این امر توجه داشته باشد که دو طر دعوای مطر شده در دادگاه ،نزد عموم مردم ،رسانه
های گروهی ،مقامات دولتی یا دوستان یا خانوادۀ خود قاضی شناختهشده یاا ناشاناساناد قاضای
نباید تحت تأثیر منافع حزبی ،جنجالهای عمومی یا ترس از انتقاد به ایان ساو و آن ساو متمایام
شود و باید رأی خود را بدون تأثیرپذیری صادر کند (شاهحیدری و همتی ،0913 ،ص )22-22
ی ی از راهحمهای ریشه کن کردن فساد ،بهباود سااختار حاکمیات قاوۀ قضاائیه اسات در
کشورهای فاسد بیشتر اوقات قضات در مقابم رئیس جمهور ،وزارت دادگستری و ساایر مقاماات
دولتی پاسخگو هستند و نفوذ بسیار این مقامات میتواند بر کیفیت خدمات تأثیر منفی بگاذارد
شوراهای قضایی با برعهده گرفتن کار انتخاب و ارتقای قضاات ،مایتوانناد اساتقالل قضاایی را
تقویت کنند اگر بیشتر قضات به جای این ه از سوی اشخاصی از قوای دیگار ح ومات انتخااب
شوند ،از طر هم اران خود گزینش شوند و اگر رویههای انتصاب شفا و مبتنی بر معیارهایی
باشد که تحت تأثیر مالحظات سیاسی قرار نگرفته باشد ،شاوراهای قضاایی مایتوانناد انساجام
رویۀ انتصاب قضایی را بهبود بخشند (سازمان شفافیت باینالملام ،0932 ،ص  )90شاهروندان
قضات را بهعنوان مظهر دستگاه قضایی درنظر میگیرند و از آنان انتظار دارند در عمل رد قضایی
خود در سراسر دورۀ تصدی ،بهویژه دربارۀ این موضوعات مستقم و بیطر باشاند :اساتخدام و
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انتصاب ،آموزش ،حقوق ،اجرای وظای و ارزیابیهای شغلی شورای مشورتی قضات اروپایی 0در
نظریۀ شمارۀ  7110تأیید میکند« :استقالل قضات ،امتیاز یا مزیتی به نفع آنها نیسات ،بل اه
به نفع حاکمیت قانون و به نفع افرادی است که در جستجوی عدالت هستند» در همان نظریاه
این شورا بیان میکند« :هر تصمیمی راجع به انتصاب قاضی یا دورۀ تصدی او ،بایاد مبتنای بار
ضوابط عینی بوده ،از سوی ی مرجع مستقم اتخاذ شود یا تابع معیارهایی باشاد کاه تضامین
کند تنها بر مبنای ضوابط یادشده اتخااذ خواهاد شاد( »7کمیسایون اروپاایی ارتقاای عادالت،
 ،0932ص )031-033
درهرحال هرچه شیوۀ گزینش و انتخاب قاضی بیشتر بار شایساتگی و قابلیاتهای فردی و
نیز معیارهای عینی و سنجشپذیر استوار باشد ،درعمم مایتاوان قضااتی بااا اسااتقالل رأی و
اعتماد به نفس در نظام قضایی مشاهده کرد برع س چنانچاه اساتخدام و گازینش قضاات بار
معیارهای نامتعار و مبهم و روابط ناسالم و سیاسی ،و نه بر پایاۀ تواناییهای علمای و تجربای
استوار باشد ،دایرۀ استقالل به نفع توصایهپذیری و پیاروی از مقااام باالدسات محادود خواهاد
شد )(Guidance for promoting judicial independence, 2007, p. 7
ازهمینرو انتخاب یا انتصاب قاضی باید مبتنی بر ضاوابط عینای باشاد و از ساوی نهااادی
مساتقم و بدون طر داری سیاسی صورت گیرد بناابراین فرایناد انتخااب یاا انتصاااب بایااد
منصافانه و بیطرفانه باشد توافقی در مورد این ه بهترین روش انتخاب قاضی کدام است ،وجود
نادارد هری از روشهای انتخاب دارای مزایاا و معاایبی اسات کاه مطالعاۀ آنهاا را ضاروری
میسازد کشاورهای دارای نظاام حقاوق عرفای و کشاورهای متأثر از نظااام حقااوق نوشااته
باهطاور سانتی دو روش متماایز را بارای انتخااب قاضای اتخااذ کاردهاند:
در کشورهای دستۀ اول ،قضات معماوالا از باین حقوقدانان بااتجرباه و وکااالی بااسااابقه
انتخاب می شوند ،اما کشورهای دارای حقوق نوشاته باهطاور سانتی از نظاام شااغلی پیااروی
میکنند و فاراالتحصیالن دانش دههای حقاوق از طریاش ارزیااابی مسااائم ماااهوی انتخاااب
ماایشااوند ) (Guidance for promoting judicial independence, 2007, p. 2-3فراینااد
حرفهای سازی داوطلبان قضاوت در کشورهای دارای نظام حقوقی کامنال پیش از انتصااب آناان
انجام می شود این قضات درحقیقت همان شرایط و مسیر شغلی را دارناد کاه وکاالی باتجرباه
پشت سر گذاشتهاند بیشتر قضات حرفهای انگلستان ،کانادا و استرالیا دستکم ده ساال تجرباۀ
عملی دارند برنامههای کارآموزی قضاات در نظاامهاای کاامنال ،بیشاتر پیراماون کارگااههاا و
سمینارهای بازآموزی است (سازمان شفافیت بینالملم ،0932 ،ص )03-21
)1. The consultative, council of European Judges (CCJE
2. CCJE s’ Opinion N.1 (2001) par.37.
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در پژوهش حاضر با توجه به تبیین دو الگوی عمدۀ انتخااب و انتصااب قضاات ،باه مطالعاۀ
تطبیقی عمل رد نظام های حقوقی ایاالت متحدۀ امری ا و فرانسه پرداخته شاده اسات در نظاام
حقوقی امری ا که متأثر از سنت حقوقی کامن ال است ،قضاات عمادتاا از میاان وکاالی باتجرباه
انتخاب میشوند و در نظام حقوقی فرانسه بهعنوان نماد سنت حقوقی رومی -ژرمنای ،قضاات از
میان دانش آموختگان مدرسۀ ملی قضایی و مدرسۀ ملی اداری انتخاب میشوند کاه باه شار و
تفصیم آن پرداخته خواهد شد

بهکارگیری قضات در ایاالت متحدۀ امریکا
روش انتخاب قاضی در نظام حقوقی ایاالت متحدۀ امری ا از مناقشهبرانگیزترین و مهامترین مباحث
مربوط به استقالل قضایی در این کشور است ،بهنحوی که بیشتر مباحثاات را باه خاود اختصااص
داده است قضات فدرال و ایالتی با روشهای متفااوت انتخااب میشوند در نظام فدرالی امری ا ،به
موج قانون اساسی فدرال هری از ایاالت قانون خاصی دارد که تش یم قوای عمومی و شروط و
شیوههای انتخاب قضات را موافش با فلسفۀ سیاسی پذیرفتهشدۀ قوای پیشگفته مشخص میکناد
لذا طبیعی است که سازمان قضایی ی ایالت با ایالت دیگر متفاوت باشد
اساساا مطالعۀ حقوق امری ا دشوار و پیچیده است و این دشاواری دارای عللای چناد اسات؛
ازجمله این ه در امری ا ی حقوق وجود ندارد ،بل ه هر ایالت دارای حقوق مساتقلی اسات کاه
دادگاه عالی ایالتی اجرای آن را کنترل می کند از طر دیگر دو ویژگی قضایی حقوق امری اا و
مبتنی بر رویۀ بودن حقوق امری ا ،آشنایی با آن را با چاالش مواجاه مایساازد ساومین علات
دشواری ،اختالط اصول قدیم و نظریات قدیم در آن است (تن  ،ص  ،0921ص )3
در کشورهای فدرال که دارای دو سازمان قضایی هستند ،صالحیت هریا باه موجا قاانون
تعیین شده است این ن ته دارای اهمیت است که در ایاالت متحده ،برخال فرانسه ،ی ساازمان
قضایی متمایز مرک از دادگاههای اداری وجود ندارد شاید مهمترین مبارزهای که در جریاان نایم
قرن اخیر در ایاالت متحده در صحنۀ قضایی روی داده ،مبارزۀ میان دادگاههای دادگستری از یا
سو و سازمانهای اداری مستقم از سوی دیگر است ن تهای که باید به آن توجه داشت اینست که
نقش قاضی در ایاالت متحده بهوضو مهمتر از نقش قاضی اروپایی است و این ن تاهای اسات کاه
هنگام مطالعۀ نظام قضایی امری ا نباید از نظر دور داشت (ا استون ،0921 ،ص )91-93
در ابتدا ،سازمان قضایی فدرال 0مد نظر قرار داده میشود ،زیرا سازمانهای قضایی ایااالت از
حیث زمانی سابش بر ساازمان قضاایی ح ومات ایاالتی اسات و ساازمان پایشگفتاه در ماوارد
1. Federal Judiciary

مطالعۀ تطبیقی شرایط و فرایندهای انتخاب و انتصاب قضات...

111

متعددی از آن تأثیر پذیرفته است افزون بر این به موج نص قانون اساسای ،قضااوت فادرالی
مظهر قوۀ قضائیه در ایاالت متحده است روش انتخاب قضات فادرال در قاانون اساسای ایااالت
متحده پیشبینای شاده اسات ،اماا باا گذشت زمان رویههاای دیگاری نیاز بار نحاوۀ انتخااب
قضات افزوده شده است

 .1انتصاب قضات دادگاههای فدرال
در سطح فدرال نظام قضایی ایالت متحدۀ امری اا ،دو ناوع دادگااه فادرال وجاود دارد؛ ناوع اول
مشهور به دادگاههای اصم  9میباشد که مرتبط با اصم  9قانون اساسی ایاالت متحده است این
دادگاهها عبارت اند از :دادگاههای ناحیه ای ایاالت متحده ،دادگاههای استینا تجدیدنظر فدرال،
دادگاه عالی ایاالت متحده ،دادگاه دعاوی ایاالت متحده ،دادگاه تجارت بینالملم ایاالت متحده0
همۀ قضات مادۀ سوم دادگاه از سوی رئیسجمهور ایاالت متحده با مشااوره و موافقات سانا
منصوب میشوند قضات این منص را با شرط حسن رفتار برعهده میگیرند در قاانون اساسای
این کشور نیاز نیست که قضات فدرال مدرک تحصیلی حقوق داشته باشاند؛ اگرچاه باهعناوان
موضوعی عملی در دوران مدرن به صورت حداقم الزام درنظر گرفته شده است7
نوع دوم دادگاه فدرال آنهایی است که از سوی کنگره معین شدهاند :دادگاههاای دادرسای،
دادگاه ورش ستگی ،دادگاه استینا نظامی ،دادگااه مالیاات ایااالت متحاده ،دادگااه اساتینا
کهنهسربازان ایاالت متحده که دادگاههای قانونگذار نامیاده مایشاوند همچناین قضاات ایان
دادگاه از سوی رئیسجمهور با مشاوره و موافقت سنا منصوب میشوند ،اما این منصا را بارای
حدود  02سال دردست دارند )(O’Connell & McCaffrey, 2012, p. 19-20
ریاست دیوان عالی فدرال با معرفی رئیسجمهور و تأیید سنا انتخاب میشود رئیسجمهاور
از میان  3عضو دیوان عالی فدرال باسابقهترین عضو را به سمت ریاست دیوان بر میگزیند ایان
سمت مانند  1عضو دیگر سامتی ماادام العمار باوده ،فقاط باا اعاالم جارم و استیضاا کنگاره
عزلشدنی است (ابوالفتح و نادری ،0910،ج  ،0ص )020-022
وقتی ی ی از ایالت ها قانونی وضع کند که متضمن ضرر و زیان باشد ،افرادی که زیاندیده و
مشمول چنین قوانینی بودهاند می توانند به محاکم فدرال مراجعه کنند به این ترتی مایتاوان
گفت قلمرو محاکم فدرال منحصر به اجرای قوانین نیست ،بل ه مواردی را هم که قوانین ایاالتی
ناقض قوانین فدرالی شناخته شود دربر میگیرد (همان ،ص )913
1. The Court of Claims and Court of International Trade are deemed ‘special’ courts because they are not
courts of general jurisdiction.
2. American Constitution Society, ‘Path to the Federal Bench’, May 2011.
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دیوان عالی کشور چه از نظر کیفیت حقوقی و اختیاراتی که دارد و چه از نظر محاکماتی که
به آن محول میشود ،مافوق همۀ محاکم است دیاوان عاالی کشاور دعااوی ناشای از قاوانین و
معاهدات را نیز برعهده دارد رسیدگی به دعاوی مربوط به تجارت و امور بحری هم برعهدۀ ایان
دیوان است به طور کلی رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق ملی اختصاصاا در صالحیت دیاوان
است تنها هد دیوان عالی اجرای قوانین فدرالی است ،اما رسیدگی به روابط افراد باا ی ادیگر
به حاکمیت فدرالی واگذار شده است ولی رسیدگی به اختال ایالتها علیه ی ادیگر باا دیاوان
است و این بار سنگینی بر شانۀ قضات دیوان عالی است مرجع رسیدگی تجاوزات قوۀ مقننه باه
قوۀ مجریه و برع س نیز دیوان عالی است و این امار باه قضاات دیاوان عاالی قادرت عظیمای
میبخشد (توکویم ،0920 ،ص )903-903
مادۀ  7بخش  7قانون اساسی ایاالت متحده به رئیسجمهور اختیار انتصاب قضات به دیاوان
عالی را میدهد :رئیسجمهور با مشورت و موافقت سنا بهشرطی که موافقت سناتورهای فعلی را
داشته باشد ،سفیران ،وزیران عمومی و مشاوران ،قضاات دیاوان عاالی و دیگار مقاماات ایااالت
متحده را منصوب میکند؛ اما مم ن است کنگره انتصاب مقامات پایینرتبهای را طبش قانون باه
شخص رئیسجمهور ،محاکم قضایی یا رئیس بخشها محول کند0
بنابراین همانگونه که در قانون اساسی آمده اسات «قضاات دیاوان عاالی» ،قضاات دادگااه
استینا  ،و قضات دادگاه ناحیهای از سوی رئیسجمهور منصوب و مجلس سنای ایاالت متحاده
انتصاب آنها را تأیید میکند معرفی اسامی نامزدهای بالقوه اغل از سوی سناتورها و گااهی از
طر اعضای مجلس همحزبی رئیسجمهور صورت میگیرد معموالا تأیید گزارش ایان نامزدهاا
بهعهدۀ کمیتۀ قضایی سنا است بر اساس مادۀ  9قاانون اساسای ایااالت متحاده ،دورۀ انتصااب
صاح منصبان قضایی مادامالعمر است )(O’Connell & McCaffrey, 2012, p. 22
در ایاالت متحدۀ امری ا انتخاب قضات فدرال را رئیسجمهور انجام میدهد که انتصابشان بایاد
در مجلس سنا بررسی شود و اکثریت (نص بهعالوه ی ) آرای آنان را تأیید کند در امری ا حس
این ه چه کسی ریاست قوۀ مجریه را برعهده داشته باشد ،مسائولیت سانگین انتخااب قضاات باه
دادستان کم امری ا یا معاون وی سپرده شده است کاه ایان مسائله در دوران ریاسات جمهاوری
آیزنهاور بهوقوع پیوست در دورۀ ریاست جمهوری ریگان ،برای گازینش قضات کمیتهای مرکا از
هفت نفراز مقامات عالیرتبه دادگستری به ریاست دادستان کم در کاخ سفید تش یم شد که ایان
کمیته با رایزنی  FBIو أخاذ نظار 7از ( ABAکاانون وکاالی امری اا) باه مناصا خاالی قضااوت
رسیدگی کرد و توصیههایی را به رئیسجمهور ارائه داد (تن  ،0921 ،ص )33
1. http://www.usconstitution.net/const.html#Article3
2. The American Bar Association
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در تعیین قضات سه عامم مهم نقش دارند:
 نظرسنجی از سناتورها در مرحلۀ تأیید ،تا انتخاب قضات با مش م روبرو نشود
 أخذ نظریۀ کمیتۀ دوازده نفری کانون وکالی امری ا که در سال 0303م تأسیس شده
و به نام «کمیتۀ دستگاه قضایی فدرال» شهرت یافته است این کمیتاه گرچاه دارای
سمت و اختیار رسمی نیست ،ولی از زمان ترومن ،رئیس جمهور اسبش امری ا ،مرساوم
شده است که از این کمیته دربارۀ قضات دادگااه هاای فادرال نظرخاواهی مای کنناد
مشاوره های قبلی با این کمیته معموالا دارای آثار مثبتی بوده اسات کمیتاۀ یادشاده
پس از بررسی و مطالعه که معموالا بین شش تا هشت هفته زمان می برد ،نظر خاود را
دربارۀ نامزد شغم قضاوت با ذکر درجه ای که برای او درنظر گرفتاه اسات ،باه اطاالع
وزارت دادگستری می رساند گرچه نظر این کمیته مشورتی است و برای رئیس جمهور
الزام قانونی ایجاد نمی کند ،ولی رئیس جمهور اغل آن را مد نظر قرار می دهد (رشوند
بوکانی ،0911 ،ص )072
 نظر و عقیدۀ سایر قضاتی است که در همان سطح و مرتباه باه کاار قضاایی اشاتغال
دارند این رویه بهویژه در دیوان عالی امری ا کاربرد دارد

 .1 .1نقش مجلس سنا در انتخاب قضات فدرال
پس از این ه نامزدی به سنا معرفی شد به کمیتۀ قضایی ارجاع داده مایشاود کمیتاه معماوالا
گزارش تنفیذ نماینده را برعهده دارد بااینحال ،قبم از این ه گزارش در کمیتاه بررسای شاود،
نامزدها منتظر ت میم پرسشنامههای جامع هستند کمیته دائمی کانون وکالی امری اا در قاوۀ
قضائیۀ فدرال ارزیابیهایی صالحیتهای تخصصی نامزد قضایی را ارائه میدهد این رتبهبندیها
از درستی ،صالحیت حرفهای و خلش و خوی قضایی نامزدها ارزیاابی باهعمام مایآورد ایانهاا
ارزیابی فلسفی یا ایدئولوژی نامزدهاا نیسات در طای رسایدگی ،نامزدهاای قضاایی در جلساۀ
پرسش و پاسخ با اعضای کمیتۀ قضایی شرکت میکنند پس از اساتماع ،مم ان اسات اعضاای
کمیته سؤالهای پیگیری را باه صاورت کتبای بارای نامزدهاا ارساال نمایناد پاس از ت میام
سؤالهای پیگیری ،هر نامزد مم ن است در جلسۀ مدیران ارشد اجرایی کس و کار در لیسات
کمیته قرار بگیرد)(O’Connell & McCaffrey, 2012, P. 24
تجربه در کنگرههای اخیر نشان داده است که حتی زمانی که مشورت و رایزنی وجاود داشاته
باشد ،رسیدن به توافش در انتخاب ی نامزد کار ساده و راحتی نیسات؛ باهویاژه زماانی کاه میاان
خطمشیها و معیارهای انتخاب نامزد قضایی ،از نظر رئایس جمهاور و ساناتورهای ایاالتی تفااوت
وجود داشته باشد و یا هنگامی که اختالفات حزبی شدید بین رئایسجمهاور و حازب مخاال در
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مجلس سنا راجع به انتصابات قضایی وجود داشته باشد ،این شرایط سختتر خواهد شد بههرحال،
در چنین شرایطی گاهی مم ن است فرایند مشورتی فرصتی را برای دولت و سناتور سنا برای حم
و فصم اختالفات ایجاد کند )(Rutkus, 2013, P. 57

 .2 .1تأثیر کمیتۀ دائمی کانون وکالی امریکا در تعیین قضات فدرال
در سال  7113م کمیته دائمی کانون وکالی امری ا در قاوۀ قضاائیه فادرال رسام دیریناۀ ارائاۀ
ارزیابی صالحیتهای حرفه ای نامزدهای احتمالی دادگاه های بدوی فدرال به کاخ سفید پیش از
تعیین رئیس جمهور را ازسار گرفات از ساال  0329تاا 7111م هار رئایسجمهاور راجاع باه
نامزدهای قضایی آتی فدرال با کمیته مشورت کرده است از سال  7110تا 7111م ،ارزیابیهای
کمیته پس از تقدیم اسامی نامزدها از طر رئیس جمهور به مجلس سنا و قبم از جلسات تأیید
در کمیتۀ قضایی سنا صورت می گیرد صر نظر از این ه چه موقع کار کمیته باهپایاان برساد،
آنها همواره قابلیتهای حرفهای ،صداقت و خلش و خوی قضایی را ارزیابی میکنند (American
)Bar Association,2009, P. 1

بی طرفی و استقالل و روش کاری کمیته برای نتیجهبخاش باودن کاار آنهاا از ضاروریات
است شورای مدیران کانون وکالی امری ا ،مجلس نمایندگان و صاح منصبان باههای وجاه در
کار کمیته دخالت نمیکنند افزون بر این ،هی گونه افشاگری نسبت به ماهیت کاری کمیته بار
داوطلبان یا کارکنان  ABAو رئیس کانون وکاال صاورت نمایگیارد مأموریات آنهاا از دیگار
فعالیتهای  ABAمستقم و مجزا است و بهجز مواردی که بیان شده ،تحت تأثیر سیاساتهاای
 ABAقرار نمیگیرد ))American Bar Association, 2009, P. 1
اساس فرایند بررسی کمیته ،محرمانه است کمیته بهشدت به حفظ محرمانه باودن ارزیاابی
داخلی و گزارش ها معتقد است و اصول محرمانه به جز اعضاای کمیتاه نازد فارد دیگاری افشاا
نمیشود کمیته به دیدگاههای ارائه شدۀ منابع ناشاناس تاوجهی نادارد و بارای ارزیاابی ناامزد
احتمالی بر چنین اظهاراتی اطمینان نمیکند در عوض ،کم مصااحبهشاوندههاایی کاه تمایام
دارند نظر آن ها راجع به نامزد محتمم مورد توجه کمیته قرار گیرد باید بپذیرند که هویت آنها
صرفاا نزد اعضای کمیته افشا شود کمیته به حفظ محرمانه باودن هویات هماۀ قضاات ،وکاال و
دیگر اشخاص ارائهدهندۀ اطالعات مربوط به صالحیتهای حرفاه ای ناامزد احتماالی باهشادت
پایبند است؛ مگر این ه مصاحبه شونده از محرماناه باودن صار نظار کناد اطمیناان دادن باه
مصاحبهشونده راجع به محرمانه باودن اطالعاات از ساوی کمیتاه ،باهمنظاور دریافات ارزیاابی
منصفانه از صالحیتهای حرفه ای نامزد محتمم ضروری است حفظ اسرار باا توجاه باه هویات
افرادی که رئیسجمهور به عنوان نامزد درنظر گرفته و ارائۀ اسامی از سوی کاخ سفید یاا وزارت
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دادگستری به کمیته تا حدی حیاتی است اعضای کمیته اسامی نامزدهای احتمالی را صارفاا در
اختیار مصاحبهشوندگان قرار میدهند از هر مصاحبهشونده خواسته میشود کاه اساامی ناامزد
محتمم و مفاد مصاحبه را محرمانه نگاه دارد اگرچاه کمیتاه تماام تاالش خاود را در ارزیاابی
محرمانه بهکار میگیرد ،بااین همه ،این ام ان وجود دارد که انجام ارزیاابی باه شناساایی ناامزد
احتمالی منجر شود ،بهویژه در پرتو این واقعیت که اسامی نامزد احتماالی حتای قبام از اطاالع
کمیته ،اغل موضوع گمانهزنی رسانه ای قرار میگیرد پس از خاتمۀ ارزیاابی ناامزد محتمام ،و
پیش از رأی گیری کمیته ،رئیس کمیته با کاخ سفید تمااس گرفتاه ،نتیجاۀ احتماالی ارزیاابی
کمیتااه را بااهطااور مجماام بیااان ماایکنااد ایاان اطالعااات در نهایااتن اطمینااان نگهااداری
میشوند ))American Bar Association,2009, p. 2

 .3 .1مالکها و معیارهای معرفی قضات به مجلس سنا
بررسی صالحیت قضات منحصر به صالحیتهای حقوقی نیست ،بل ه تخصاصهاای اقتصاادی،
سیاسی ،اداری و اجتماعی نیز از اهمیت واالیی برخوردار است بنابراین در انتخااب قاضای بایاد
تخصصهای مالی ،دیپلماتی  ،اجرایی ،قانونگذاری یاا سیاسای یاا تادریس در دانشا دههاای
حقوق و امثال آن مد نظر قرار گیرد متغیر سن نیز در تصمیمات قضاات اهمیات بسازایی دارد
مطابش آمارها ،تا سال 0392م سن قضات بین  01تا  02سال بود در امری ا منص قضاا ناوعی
پاداش تلقی می شود که شخص به دلیام پارداختن باه عمام حقاوقی در محااکم و در جایگااه
وکالت ،آن هم برای مدت طوالنی و پس از آبدیدهشدن در بوته ی تجربه ،صالحیت برخاورداری
از آن را پیدا میکند منص قضاوت در امری ا آنقدر اهمیات دارد کاه گفتاهاناد ایان منصا
قضاوت است که باید دنبال اشخاص بگردد ،نه این ه شخص بهدنبال آن باشاد (رشاوند بوکاانی،
 ،0911ص )011-019
الف) احراز اشتغال فعال حقوق
در فرایند ارزیابی باید طول دورۀ حرفۀ حقوقی و نوع اشتغال به وکالت متقاضی مورد توجه قارار
گیرد متقاضی باید شایستگی حرفهای خود را ثابات کناد؛ از قبیام تواناایی مقابلاه باا مساائم
حقوقی پیچیده و داشتن استعداد تحقیقات قاانونی و نیاز نگاارش ماؤثر بایاد نامزدهاای تماام
بخشهای کانون ،از قبیم کارمند دولت ،انجمن کم های حقوقی ،مؤسساات مناافع عماومی و
دادگاههای ایالتی هم مورد توجه قرار گیرند
ازآنجا که قوانین آیین دادرسی در نظام قضایی فدرال اغل متفاوت با دادرسی ایالتی اسات،
این ام ان وجود دارد که آشنایی متقاضیان با نظام قضایی فدرال ماورد توجاه قارار گیارد ایان
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آشنایی میتواند حاکی از آشنایی با قواعد و دادرسی دادگااه فادرال باشاد همچناین گذرانادن
موفقیتآمیز دورههای حقوقی فدرال ازجمله در حوزۀ دادرسی مادنی و کیفاری نیاز از شاواهد
آشنایی حقوقی است
ب) ویژگیهای فردی
قوانین و مقررات کنفرانس قضایی اصرار دارد که قاضی باید شایستگی و شخصیت اخالقی خوب
و ثبات احساسی و قابلیت ژر اندیشی و قاطعیت داشته باشاد و نیاز خردمناد ،ساالم ،صابور و
خوشرفتار باشد این ویژگیها ذاتاا به طرز تف ر شخص مربوط میشود و قابم سانجش نیسات
بااینهمه ،این ویژگیها مهمترین خصوصیات در اجرای موفش وظای قضایی است
داشتن ویژگیهای خوب فردی همچون هوش باال ،صداقت و پایبندی ،ثبات و کمال ،رفتاار
مناس  ،بیطرفی و معقولیت ،قابلیت کار کردن با دیگران ،همدردی ،عدالت و الازام باه حقاوق
برابر برای همه ،سعی و کوشش ،مصاونیت از نفاوذ غیرضاروری ،ساالمت روانای و جسامانی ،و
فعالیت در امور مدنی و اجتماعی از دیگر معیارها در انتخاب قاضی است
ج) سابقۀ و شهرت حرفهای
داشتن شهرت حرفهای در بین اعضاای کاانون ،شاهرت انصاا  ،شایساتگی ،صاداقت و تجرباۀ
مش الت پیچیده ،داشتن خدمات قبلی بهعنوان وکیم یا قاضی و یا مقاام دولتای ،مهاارتهاای
نوشتن ،تجربۀ دادگاه ،آیین دادرسی ،آشنایی با قوانین و روشهاای فادرال ،و نیاز مشاارکت در
انجمنها ،فعالیتهای حرفهای و فعالیتهای عماومی و عاامالمنفعاه (ADMINISTRATIVE
)OFFICE OF THE UNITED STATES COURTS,2010, P. 11

 .2انتخاب قضات در سطح ایالتی امریکا
معرفی دادگاههای ایالتی به طور کلی آسان نیست هر ایالت میتواند چنانکه میخواهد سیستم
قضایی خود را تنظیم نماید و معموالا بین ایاالت اختالفات مهمای ،خاواه در ساازمان قضاایی و
خواه در صالحیت قضات ،مشاهده میشود (تن  ،0921 ،ص )23
قاضی ایالتی امری ا پس از نهضت بزرگ دموکراتی در سال 0191م ،باهجاز در حادود 01
ایالت ،ی قاضی انتخابی است که با رأی عمومی تعیین می شاود ایان سیساتم ماورد بحاث و
انتقاد بسیار واقع شده و به عقیدۀ برخی این نوع انتخاب به دالیم احساسای یاا بارای احتاراز از
گزینه های بدتر حفظ شده است با انجام اقدامات مختل قانونی یا عملی ،اصالحات کم و بایش
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مهمی در این سیستم بهعمم آمده است به این صورت کاه پاس از فاوت یاا اساتعفای قاضای
ایالتی ،جانشین او برای مدت موقت بهوسیلۀ فرماندار تعیین مایشاود و درعمام اغلا هماین
شخص از طریش آرای عمومی انتخاب میگردد در برخی از ایالتهاا کاندیاداها بایاد باهوسایلۀ
کانون وکال معرفی شوند و اعضای کانون وکال توافش دارند که کاندیداهای صالحیتدار و ارزناده
معرفی کنند در برخی از ایاالت ،با افزایش حقوق قضات و مدت خدمت آنان ،کوشیدهاند قضات
بالنسبه شایسته و ارزندهای را به خدمت گیرند (تن  ،0921 ،ص )22
در سطح ایالتی بهمنظور خدمت در دادگاهها راههای گوناگونی برای انتخااب قضاات وجاود
دارد که میتوان آن را در پنج روش تقسیمبندی کرد ،ل ن باید توجاه داشات کاه های گااه دو
ایالت دقیقاا از ی روش انتخاب استفاده نمیکنند در بسیاری از ایالاتهاا ،بایش از یا روش
انتخاب وجود دارد و هنگامی که از روشی مشاابه اساتفاده مایشاود ،همیشاه تفااوتهاایی در
چگونگی اجرای عملی آن بهچشممیخورد ()University of Denver, 2008, P. 6
نحوۀ تصدی مقام قضا 0از سوی وکاال باه دو طریاش گازینش رسامی و غیررسامی صاورت
میگیرد برخی ایالتها برای سطو مختل قوۀ قضائیه از روشهای مختلا گازینش اساتفاده
میکنند در تعیین وکالی صالح برای امر قضا ،روش های گزینش رسامی (حقاوق در کتا ) از
روش های غیررسمی دارای اهمیت کمتری است گزینش ،راه واقعی تصدی منص قضا است با
خالی شدن مناص قضایی روشهای گزینش داخلای نیاز رعایات مایشاود انتصااب از ساوی
فرمانداران و نیز گزینش بر پایۀ صالحیت ،روی ردهای مسلط در اشتغال مناصا موقات خاالی
است ) .(Holmes and Emrey, 2006, P. 1-12در ادامه از میان پنج روش اصالی تصادی مقاام
قضااا ،انتصاااب از سااوی قااوه مجریااه ،7انتصاااب قااانونگااذاران ،9انتخاااب هوادارانااه ،0انتخاااب
غیرهوادارانه ،2و گزینش بر پایۀ صالحیت ،3به مهمترین آنها پرداخته میشود

 .1 .2انتصاب از سوی قوۀ مجریه
این نوع انتصاب در ایاالت شبیه نظام انتخاب قضات فدرال از سوی ریاست جمهاوری اسات ،باا
این استثنا که انتصاب از سوی فرماندار نیازی به تأیید مجلس ندارد فرمانداران بهمانند مقاماات
فدرال تمایم دارند کسانی را انتخاب کنند که در جریان انتخابات از فرمانداران حمایت کردهاند
معرو است که فرمانداران برای تقویت جایگاه محلی خود یا حفظ رابطه با ی گاروه خااص از
1. Judgeship
2. Executive appoint
3. egislative selection
4. Popular selection/partisan election
5. non partisan election
6. Merit selection
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رأیدهندگان ،به انتخاب خاود دسات مایزنناد در ساالهاای اخیار برخای از فرماناداران باه
کانونهای وکال اجازه دادهاند تا صالحیت نامزدهای بالقوه را مورد بررسی قرار دهند نفوذ کانون
وکال در سطح ایاالت نیز همانند نقش کانون وکالی امری اا در انتخااب قضاات فادرال در حاال
افزایش بوده ،اما باید گفت فرمانداران در نادیده گرفتن توصیههای کاانون وکاال دارای اساتقالل
بیشتری هستند (نیوبور ،0913 ،ص  )972با توجه به اختالفات موجود بین نظامهاای انتصااب
در ایاالت ،مم ن است نیازمند تأییدیه از سوی مجلس یا شورای اجرایی نیز باشد (O’Connell
)& McCaffrey, 2012, p. 24

 .2 .2گزینش قضات از طریق انتخابات هوادارانه و غیرهوادارانه
روش انتخاب هوادارانه شبیه انتخابات سیاسی است این روش به قضات اجازه میدهد که بارای
انجام فعالیاتهاای انتخابااتی خاود از گاروههاای سیاسای کما بگیرناد و باهعناوان قضاات
جمهوری خواه و دموکرات در صحنۀ انتخابات رقابتی حاضر شوند برع س انتخابات غیرهوادارانه
یا غیرسیاسی به قضات اجازۀ پیوستگی و کما گارفتن باه گاروههاای سیاسای را نمایدهاد
) (Ginsburg, 2009, p. 7حرکت به سوی انتخابات غیرهوادارانه نقطۀ شروع برای اصالحات بود
در حال حاضر هشت ایالت دارای انتخابات هوادارانه و سیزده ایالت دارای انتخابات غیرهواداراناه
هستند قضات در این دو نوع انتخابات مانند سایر کاندیداهای سیاسی (قوای مقنناه و مجریاه)،
در قبال رأی دهندگان پاسخگو هستند و درواقع باید برای انتخاب اولیاه و مجادد خاود باه رأی
مردم وابسته باشند
بیش از نیمی از ایاالت قضات را از طریش انتخابات بر میگزینند مفهوم قاوۀ قضاائیۀ انتخاابی،
تأسیس خاص امری ا در دموکراتیزه کردن فرایند سیاسی است این امر بر پایۀ مفهومی اسات کاه
بر اساس آن ،قوۀ قضائیۀ نخبهگرا با ایدئولوژی دولتی که تحت کنترل مردم اسات هماراه نخواهاد
بود بر اساس این فلسفه ،برای مناصا عماومی ،صاالحیت خاصای نبایاد وجاود داشاته باشاد و
رأیدهندگان خود در مورد صالحیت ایشان تصمیمگیری خواهند کرد (نیوبور ،0913 ،ص )972
در برخی ایالتها ،قضات بر اساس انتخابات حزبی( 0نام حازب سیاسای طار دار ناامزد در
برگۀ رأی نوشته میشود) به این پست منصوب میشوند از منظر تاریخی ،این روی ارد رسساای
حزب را قادر میسازد تا از مناص قضایی بهعنوان اهرمهای پیروزی و رشد حزب بهاره گیرناد
در سایر ایالت ها ،قضات بر اساس انتخااب غیرحزبای (عادم درج ناام حازب مربوطاه) گازینش
می شوند قطع نظر از این امر ،حتی در فرض انتخابات غیرحزبی نیز ام ان نفوذ احازاب متصاور
1. Partisian elections
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است (قانون در عمم) و کاندیداهای قضایی از سوی احزاب و نامزدها مورد حمایت قارار گرفتاه،
در طول مبارزاتْ حمایت حزبی را پشت سر خود دارند و با برچس های حزبای هویات خاود را
پیدا میکنند بهطور سنتی ،رقابت برای تصدی مناص قضایی در امری ا اموری کماهمیت باوده
که معموالا نبود بحث و یاا میازان پاایین رأیدهنادگان از ویژگایهاای آن اسات کاندیاداهای
مناص قضایی اغل بر برنامه های کلی همانند اجرای عدالت و یا اتخاذ مواضع سختگیرانه ت یه
کرده ،آنها را در مبارزات خود برجسته میسازند بنابراین برای مردم در ایجاد تمایز کافی باین
کاندیداهای معرفی شده ،فرصت و یا ام انات مناس وجود ندارد نبود اطالعاات و میازان پاایین
رأیدهندگان موج میشود تا قضات شاغم در امر انتخااب مجادد ،موفاشتار باشاند (نیوباور،
 ،0913ص  )972پس از گزینش قاضی ،اعم از این ه به صورت انتخابی باشد یا انتصابی ،شانس
رأی نیاوردن در انتخابات بعدی بسیار کم است تاکنون قضات معادودی وجاود داشاتهاناد کاه
نتوانستهاند مجدداا در پست خود ابقا شوند و از میان آنها نیز کسر کوچ ی از این پسات کناار
گذاشته شدهاند (نیوبور ،0913 ،ص )973

 .3 .2گزینش از سوی هیئت ارزیاب( 1روش انتخاب شایستگان)
انتصاب مبتنی بر کمیسیون (مشهور به هیئات ارزیااب ،طار میساوری ،طار دادگااه بایطرفای)
فرایندی است که در آن متقاضیان قضا از سوی کمیسیون انتخااب ناامزد ارزیاابی شاده ،پاس از آن
اسامی کاندیدهای واجد شرایط به فرمانداری فرستاده میشود فرماندار ی ی از نامزدهای معرفیشادۀ
کمیسیون را منصوب میکند قاضی انتخابشده با این روش در ی مرحله باه هماهپرسای گذاشاته
میشود و رأیدهندگان نظر خود را راجع به ادامه یا توق کار وی اعالم میکنند
در سال 0309م روش انتخاب قضات موسوم به روش انتخاب شایستگان ،باهوجاود آماد در
این روش ،فرماندار ایالت قضات را منصوب میکند اما انتخاب فرماندار از بین کاندیاداهایی کاه
صالحیت فردی و حرفهای آنها از طر کمیسیونی مستقم بررسی شده است ،انجام مایشاود
قضاتی که از این طریش انتخاب میشوند ،بعد از مدتی معین و بهطاور م ارر بایاد در انتخاباات
برای ماندن در منص قضا شرکت کنند این انتخابات که به انتخابات برای ابقاا موساوم اسات،
رقابتی نیست و در آن از رأیدهندگان ،یعنی مردم ،سؤال میشود که آیاا قاضای ماوردنظار در
منص قضا باقی بماند یا خیار ) (Wheele, 2005, p. 140رأیدهنادگان باا رأی نظار خاود را
راجع به ابقای قاضی بیان میکنند در ش مگیری ایان روش انتخااب ،کاانون وکاالی امری اا و
جامعۀ قضات امری ا نقش داشتند در اوایم سال 0319م جامعۀ قضات امری اا و کاانون وکاالی
1. Commission-based appointment (also known as ‘merit selection’, the ‘Missouri Plan’, or the
)’‘Nonpartisan Court Plan
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امری ا به منظور بهبود استقالل قضایی ،روش انتخاب شایستگان را پیشنهاد دادند ایان دو نهااد
در حااال حاضاار نیااز از ایاان روش انتخاااب قاضاای حمایاات ماایکننااد و انتخابااات هوادارانااه و
غیرهوادارانه را مناس نمیدانند در سال 0301م ،میسوری اولین ایالتی بود کاه روش انتخااب
شایستگان را بهکار برد به دنبال آن ،چنادین ایالات ایان روش را اتخااذ کردناد روش انتخااب
شایستگان و کمیسیونهای بررسی صالحیت ،مانند شورای عالی قضایی است طار داران روش
انتخاب شایستگان معتقدند که این روش ،کاندیدای قضایی واجاد صاالحیتتاری را نسابت باه
سایر روشها بهعنوان قاضی انتخاب میکند و مانع نفوذ گروههای سیاسی میشاود و درصاورتی
که قاضی عمل رد جان دارانه و سیاسای اتخااذ کناد ،در انتخاباات کناار گذاشاته خواهاد شاد
)(Philips, 2003, p. 2

درواقع این روش ابداعی در جهت کااهش تاأثیر سیاسات در دساتگاه قضاایی مطار شاد
«سیاست را به دادگاه راه ندهید» ،جملهای است که اصال طلبان نظام قضایی آن را برای مادت
مدیدی به زبان میآورند این اصال طلبان با انتخاب قضات از سوی ماردم مخالفات مایکنناد،
چراکه بر این باورند رأیدهندگان برای تشخیص این ه کدام وکیم میتواند قاضی خاوبی باشاد
معیار مشخصی ندارند افزون بر این ،انتخابات ،خود زمینهای است که موج میشود قضات بار
اساس ذائقۀ اف ار عمومی به صدور ح م بپردازند برای حم ایان مصاائ  ،اصاال طلباان حاوزۀ
قانون از گزینش بر اساس شایستگی که بهعنوان طر کاانون وکاالی میساوری مشاهور اسات،
طر داری میکنند علت این نامگذاری این است که ایالت میساوری بارای اولاین باار در ساال
0301م اجرای روش شایستگان را بهتصوی رساند گزینش بار اسااس شایساتگی ،ترکیبای از
روشهای مختل انتخاب قضات است گزینش بر اساس شایساتگی مساتلزم ایجااد کمیسایون
تعیین نامزدهای مربوط به مناص قضایی است که در آن وکال و افراد غیرحرفهای حضور دارناد
و لیست نامزدهای دارای صالحیت را به فرماندار معرفی میکنند فرماندار بهعناوان عاالیتارین
مقام اجرایی ایالت ،در مورد گزینش نهایی تصمیمگیری خواهد کارد اماا او ملازم اسات کاه از
میان افراد مندرج در لیست کمیسیون به انتخاب دست بزند (نیوبور ،0913 ،ص )973
پس از مدت کوتاهی در مقام قضا (که معموالا ی ساال اسات) ،قاضای جدیاد بادون رقیا
خواهد بود تنها سؤال این است که آیا قاضی باید همچنان در پسات خاود ابقاا شاود چنانچاه
قاضی شاغم اکثریت رأیهای مثبت را از آن خود کند ،برای کم مدت تصدی ،کرسی قضاوت را
در اختیار خواهد داشت در طول مدت تصدی با رأیگیری برای ابقا 0که معماوالا بادون رقیا
برگزار میشود ،درعمم خطر برکناری وجود ندارد و بیشتر قضات با حاشایۀ مناسابی -اغلا 2
1. Retention election

مطالعۀ تطبیقی شرایط و فرایندهای انتخاب و انتصاب قضات...

111

درصد آرا -در منص خود ابقا میشوند ،ولی معدود قضاتی هم بودهاند که از پست خاود برکناار
شدهاند برای مثال در طول مدت سی سال 21 ،قاضی در سطح محاکم بدوی و تجدیادنظار ده
ایالت در طول  9307مورد رأیگیری برای ابقا ،پست خود را از دست دادند که  71مورد آنهاا
در ایالت ایلینوی رخ داده است و بر اساس مقررات این ایالت ،قاضی برای ابقا در پست خود باید
 31درصد آرای مردمی را کس کند درحقیقت ،حذ عامم سیاست غیرمم ن بهنظر میرسد
آنچه که اصال طلبان مفروضاا به آن اشاره میکنند ،حذ سیاستهای حزبی است درعمم این
روش نفوذ احزاب سیاسی را کاهش داده ،درحالی که همزمان اختیاار جامعاۀ حقاوقی افازایش
یافته است ).(Taylor, 2009, p. 97-101
به صورت گسترده ،ترویج این روش انتخاب قضات در سال 0301م در ایالت میسوری بارای
غلبه بر کنترل انتخاب قضایی از سوی دستگاههاای قضاایی و کارفرمایاان حزبای اتخااذ شاد و
بهعنوان ی الگو برای  90ایالت دیگر بر مبنای شایستگی بهمنظور پر کردن برخی پساتهاای
قضایی بالتصدی مورد استفاده قرار گرفت0
گامهای اساسی در روند انتصاب به این شر اسات :اعاالم پسات بالتصادی قضاایی ،دریافات
درخواستنامۀ کاندیداهای ذینفع ،بررسی و مصاحبۀ آیندهنگراناۀ کاندیاداها از ساوی کمیسایون
تعیین کاندیداها ،تدوین لیست کوتاهی از اسامی توصیهشده به فرماندار ،تعیین شخصای از لیسات
برای پست بالتصدی از جان فرماندار 7با وجود این ،در این روش نیز شیوۀ واحدی وجود ندارد
در برخی ایالتها ،هر متقاضی واجد صالحیت مصاحبه است ،درحاالی کاه در برخای دیگار
فقط متقاضیانی فرا خوانده میشوند که به احتمال زیااد در لیسات نهاایی باشاند در برخای از
ایالت ها انتخاب فرماندارکافی است ،اما در برخی دیگر ،مجلس باید با انتصاب موافش باشد9
کمیسیون بررسی کنندۀ صالحیت کاندیداها (هیئت ارزیاب) معموالا از سوی هیئت مقاماات
دولتی ،وکالی مدافع و شهروندان انتخاب مایشاوند مم ان اسات ایان هیئاتهاا متشا م از
فرماندار ،دادستان کم ،قضات دادگاه عالی ایالت ،مأمورین کاانون وکاال ،شاهروندان و در برخای
موارد اعضای قوۀ مقننۀ ایالت باشند در حال حاضر دو سوم از ایالتها و نیز نواحی کلمبیا هماه
یا برخی از قضات را تحت سیستم ارزیاب (شایستهساالری) انتخاب میکنند0
بههرحال ،گزینش بر اساس شایستگی مورد توجه گسترده قرار گرفته است اکثریت ایالتها
حداقم در سطح نظام محاکم ایالتی ،از سیستم شایستهگزینی استفاده میکنند ،افزون بار ایان،
برخی ایالتها در حال بررسی سیستم گزینش بر اساس شایستگی هستند بهعنوان نشاانهای از
1. http://www.judicialselection.us/judicial_selection/index.cfm?state=MO
2. http://brennan.3cdn.net/31e6c0fa3c2e920910_ppm6ibehe.pdf
3. As above
4. http://www.judicialselection.us/uploads/documents/ms_descrip_1185462202120.pdf
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اهمیت روزافزون این سیستم ،تمامی ایالتهایی که ت نی های گازینش مقاماات قضاایی را در
سالهای اخیر تغییر دادهاند ،ش لی از طر کانون وکالی میسوری را اعمال کردهاناد حتای در
ایاالتی که رسماا نظام شایستهگزینی را اعمال نمیکنند ،فرمانداران برای مناص موقت اغلا از
برنامههای گزینشی بر اساس شایستگی استفاده میکنند (نیوبور ،0913 ،ص )972

جذب و بهکارگیری قضات در نظام حقوقی فرانسه
تا زمان انقالب کبیر فرانسه ،منص قضاوت در این کشور موروثی و قابم خریاد و فاروش باوده
است از آغاز دورۀ انقالب ،مجلس مؤسسان این ترتی را موقو ساخته ،نص مأمورین قضایی را
بهوسیلۀ انتخابات یعنی آرای عمومی مقرر داشت چون این ترتی نیز نتیجۀ مثبتی دربر نداشت،
در زمان کنسولها ،نص قضات به قوۀ مجریه واگذار شد (متین دفتری ،0903 ،ج  ،0ص )020
موروثی و قابم خرید و فروش بودن منص قضا پیش از انقالب 0213م ،نظام قضاایی را در
انحطاط کامم قرار دارد انقالب کبیر فرانسه این موضوع را متحاول سااخت مجلاس مؤسساان
نص مأموران قضایی را برعهده مردم قرار داد که از طریش انتخاباات عماومی آنهاا را انتخااب
کنند گزینش بهوسیلۀ عامۀ مردم بهطور مستقیم نمیتوانست مطلوب باشد ،چراکه با انتخاباات
عمومی اشخاص ناوارد و ناشایسته در مسند قضا قرار میگرفتند به این دلیم این وضاع پاس از
مدتی منسوخ شد و نص قضات برعهدۀ قوۀ مجریه قرار گرفت؛ بااینهمه ،قضات دیوان کشور را
مجلس سنا انتخاب میکرد
ناپلئون در سال 0110م آخرین سیستم انتخابات عماومی را لغاو و روش انتصااب از ساوی
هیئت رئیسه را جایگزین کرد؛ روشای کاه بادون وقفاه تااکنون اداماه دارد در ساال 0101م،
تحری اتی به نفع بازگشت به انتخابات عمومی وجود داشت ،اما در سال های اخیر ،عالقه به ایان
موضوع کاهش پیدا کرد و در حال حاضر هی تقاضای عماومی بارای انتخاباات عماومی وجاود
ندارد از احزاب و گروههای مختل سیاسی در فرانسه ،تنها کسی که طر دار انتخابات عماومی
بوده ،حزب رادی ال (اصال طلبان) است ) (Garner, 2016, p. 361-363در زمان ح ومت دفااع
ملی (0121م) مقرر شد که قضات با درجۀ پایین تر را قضات باالتر برگزینند؛ یعنی امناای صالح
را محاکم ابتدایی ،قضات محاکم ابتدایی را دادگاه های استینا  ،قضات استینا را دیوان تمییز،
و نیز مستشاران دیوان تمییز را مجلسین انتخاب کنند سرانجام تشخیص دادند که نص قضات
به قوۀ مجریه برگردد (مدنی ،0933 ،ج  ،3ص )919
در حال حاضر با توجه به قانون سازمان نظام قضاایی فرانساه مصاوب  77دساامبر  0321و
مادۀ  03آن (اصالحی ژانویۀ  ،)0323هر فرانسوی با شرایط سنی مقارر بارای ساایر کارمنادان،
مدرک لیسانس در رشتههای اعالمشده و بهرهمند از حقاوق اجتمااعی ،دارای حسان اخاالق و
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تعادل روانی که از نظر خدمت وظیفه مش لی نداشته باشاد و از شارایط جسامانی متناسا باا
شغم قضا برخوردار باشد ،می تواند در آزمون ورودی کارآموزی قضاوت شارکت کناد کارمنادان
دولت و برخی تش یالت عمومی با چهار سال خدمت نیز می توانند درصورتی که واجاد شارایط
باشند ،در آزمونی با همان سطح شرکت نموده ،بهعنوان کارآموز قضایی انتخاب شوند داوطلبان
پذیرفتهشده به ح م وزیر دادگستری بهعنوان کارآموز قضاایی انتخااب شاده ،در مدرساۀ ملای
قضایی به کارآموزی مشغول میشوند (شمس ،0930 ،ج  ،0ص  )021انتخاب قضات در فرانسه
را میبایست با تف ی بین دادگاههای عمومی (اعم از حقاوقی و کیفاری) و دادگااههاای اداری
مورد مطالعه قرار داد

 .1جذب قضات دادگاههای عمومی
اکثر قضات تالی در محاکم غیراداری ،قضاتی هستند که در خالل تحصیم خود در «مدرسۀ ملی
قضایی» برای این سمت آماوزش دیادهاناد (ساواری دهقای ،0930 ،ص 37؛ الیاوت و ورناون،
 ،0917ص )913-901
از طریش مدرسۀ ملی علوم قضایی ،فرانسه مدل خاصی را ایجاد کرده است که به موجا آن
قضات اجازۀ به اشتراک گذاشتن فرهنگ حقاوقی مشاترک و ی پارچاه کاردن تحاوالت جدیاد
قانونگذاری به شیوههای حرفهای در دورۀ شغلی خود را دارند این مدرساه یا نهااد عماومی
مستقم وابسته به وزارت دادگستری است و بودجۀ مساتقم و هیئات رئیساه دارد کاه مسائول
تعیین دستورالعمم آموزشی است و دو وظیفۀ عمده را برعهده دارد:
 آموزش قضات و دادستان های عماومی فرانساه کاه پاس از فاارا التحصایم شادن از
دانشگاه از طریش آزمون جذب میشوند
 آموزش مداوم حرفهای به قضات در طول زندگی حرفهای بهطور قانونی قضات در ی
سال مستحش  2روز آموزش هستند همچنین روندن رو به رشد فعالیتهای بینالمللای
و اروپایی ،میزبانی کاارآموزان خاارجی و اجارای برناماههاایی در بایش از  31کشاور
بهعنوان بخشی از برنامههای بینالمللای اسات کاه انجاام مایگیارد (E. Aguilera,
)2012, p. 9
داوطلبان حضور در مدرسۀ ملی قضایی قانوناا باید دارای مدرک دانشگاهی باشند کاه لزومااا
نباید مدرک حقاوق باشاد ولای داوطلباان موفاش احتماا اال کساانی هساتند کاه دارای مادرک
حقوقی اند و البته برخی مم ن است صاالحیتهاا و قابلیاتهاای دیگاری هام داشاته باشاند
داوطلبان میتوانند در مؤسسۀ مطالعاات قضاایی محلای دورههاایی را هامزماان باا تحصایالت
دانشگاهی خود بگذرانند؛ آنها هم به همان ترتیبای کاه وکاالی مادافع عالقاهمناد ،دورههاای
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مناس و الزم را طی می کنند آزمون ورودی مشتمم است بر سؤاالت کتبی در خصوص حقوق
مدنی ،حقوق عمومی یا کیفری ،و آزمونهای شفاهی مختل در موضوعاتی مثم حقوق تجاارت
یا حقوق اداری (الیوت و ورنون ،0917 ،ص )920
دورۀ آموزشی  90ماهه آنان شامم آموزش عملی در مدرسۀ عالی قضایی و دادگاههاا اسات در
مدرسۀ عالی قضایی ،کارآموزان در کالسهای درس و سمینارهایی شرکت میکنند که برخای باه
اخالق قضایی اختصاص داده شده است در آخار ایان دوره پاژوهشهاایی باه کاارآموزان محاول
میشود کارآموزی در مؤسسات حقوقی ،نهادهای عمومی یا سازمانهای بینالمللی فرصتی فاراهم
میکند که کارآموزان با نهادهایی آشنا شوند کاه باا منطقای متفااوت کاار مایکنناد البتاه ایان
کارآموزی اجباری نبوده ،تنها دو ماه است سایر دورههای کارآموزی در دادگاهها و با نظارت قضاات
باتجربه ،مؤسسات حقوقی و سازمانهای تأدیبی برگزار میشود تا کاارآموزان باا ساایر ابعااد نظاام
دادگستری آشنا شوند افراد جذبشده بهطور پیوسته ارزیابی شده ،محم انتصاب آنها بار اسااس
نمرۀ نهایی تعیین میشود قضات فرانسوی هر دو سال ی بار و از سوی رئایس دادگااه تجدیادنظر
بخشی که در آن کار میکنند ،ارزیابی میشوند (سازمان شفافیت بینالملم ،0932 ،ص )30
در مدرسۀ ملی قضایی ،همۀ دانشجویانْ کارمند کشوری شمرده میشوند و حقاوق دریافات
میکنند و دورۀ تحصیم به دوره های آموزشی نظری و کارآموزی عملی تقسیم میشاود بخاش
اول دورۀ آموزشی  09ماه است که کارآموزان به مطالعه و تحصیم در مدرسۀ ملی قضایی باوردو
اشتغال دارند کالسها حالت عملی دارند و با این اهدا پیشبینی شدهاند که دانشجویان را باه
کاری که مم ن است بهعنوان قاضی انجام دهند آشنا کنناد و باهگوناهای آماوزش ببینناد کاه
بتوانند مانند قضات ف ر و عمم کنند پس از آن ،ی دورۀ  00ماهه آغااز مایشاود کاه در آن
دانشجویان ،قضات را در امور مختل کم میکنند مم ن است دانشجویان ساعتهایی را نیاز
در ی دارالوکاله صر کنند تا در مورد کار افرادی که در آینده مقابم آنهاا ظااهر مایشاوند،
تجارب دست اول کس کنند در پایان این دوره ،دانشجویان در ی آزمون شرکت مایکنناد و
بر حس قابلیت هایشان که ترکیبی است از نتایج آزمون گرفتهشاده و گازارشهاای راجاع باه
کارهایی که در محمهای مختل اشتغال خود انجام دادهاناد ،در تخصاصهاای ویاژه ردهبنادی
میشوند آنان  3ماه آتای آماوزش خاود را باه فعالیات در ناحیاهای کاه برایشاان تعیاینشاده
می پردازند این امر مم ن است عبارت باشد از کم رساندن به ی قاضی در تالیترین دادگاه،
یعنی دادگاه بخش ،یا کار با ی قاضی در دادگاه نوجوانان و یا با ی ای از کارمنادان دادسارا در
دادگاه محلی داوطلبانی که دورههای یادشده را با موفقیت بهپایاان برساانند معماوالا در هماان
ناحیهای که در خالل آخرین دورۀ  3ماهه مشغول کار بودهاند ،در اولین سامت خاود باهعناوان
قاضی تمامعیار مشغول به کار میشوند البته آنان حتی بهعنوان قاضی تمامعیار نیاز در مقااطع
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زمانی مختل در مدرسۀ ملی قضایی همچنان دورههای آموزشی مستمر را طی میکنند و بسته
به پیشرفتی که در کار خود دارند از سوی وزیر دادگستری به پستهای باالتر منصوب میشوند
(الیوت و ورنون ،0917 ،ص  )920-927هر قاضی در زمان انتصاب به نخستین سامت خاود و
قبم از اشتغال اینچنین سوگند یاد میکند« :من سوگند یاد میکنم که باهخاوبی و باا رعایات
امانت وظیفۀ خود را انجام داده ،شرعاا اسرار مشاورهها را م توم نگاه داشته و کامالا بهعنوان یا
قاضی شری و امین انجام وظیفه نمایم» (مادۀ  3قانون یادشده) کارآموزان نیز در زمان اشتغال
به کارآموزی سوگندی مشابه همین مضمون یاد میکنناد (ماادۀ  71قاانون یادشاده) (شامس،
 ،0930ج  ،0ص )021-020
ارتباطات سازمانی بسیاری بین مدرسۀ ملی قضایی و نظام قضایی وجود دارد؛ چنانکه مدیران آن
همواره و تاکنون از اعضای قوۀ قضائیه هستند اعضای قوۀ قضائیه اکثریت هیئت مدیرۀ آن را تشا یم
میدهند همۀ معلمان دائمی و آموزشیاران اعضای قوۀ قضائیه هستند در دادگاههای پاایینتار و نیاز
دادگاه تجدیدنظر ،ی یا دو عضو منتخ مدرسه ،مسئولیت نظارت بر آماوزش ،راهنماایی و ارزیاابی
قضات آینده در طی کارورزی را برعهده دارند )(Giuseppe Di Federico, 2005, p. 52

 .1 .1ورود به مدرسۀ ملی قضایی
مدرسۀ ملی عهدهدار آموزشهای اولیه و آموزش ضمن خدمت به همۀ اعضای قوۀ قضائیه اسات
که درمجموع بهعنوان دادرس شناخته شده اند پذیرش از طریش ی امتحاان رقاابتی (کن اور)
دشوار صورت میگیرد سه نوع از این آزمونها وجود دارد:
 اولین آزمون به افراد زیر  72سال و دارای مدرک دانشاگاهی اختصااص دارد شارایط
پذیرش عبارت اناد از :ملیات فرانساوی ،برخاورداری از حقاوق اجتمااعی ،شخصایت
اخالقی ،تناس جسمانی ،انجام تعهدات نظامی (خدمت وظیفۀ عمومی)
 امتحان رقابتی دوم برای کارمندان دولات آزاد اسات (بالمناازع)؛ یعنای کساانی کاه
حداقم  0سال در مقام دولتی خدمت کرده باشاند شارایط کلای مرباوط باه سان و
مدرک تحصیلی افراد ،همان است
 امتحان رقابتی سوم در سال 0333م معرفی شد و از آن پس ادامه یافت این امتحاان
برای کسانی آزاد است که برای مدت  1سال بهعناوان عضاو حرفاهای دادگااه محلای
انتخاب شده و فعال بودهاند
افزون بر این ،افراد خاصی مم ن اسات بادون گذرانادن آزماون وارد مدرساۀ ملای شاوند،
درصورتی که عالوه بر کلیاتی که پیشتر بیان شد ،دارای این شرایط خاص باشند:
أخذ مدرک حقوق ،داشتن  0سال تجربه در ی فعالیت حقوقی ،اجتماعی و اقتصاادی کاه
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آن ها را برای ورود به قوۀ قضائیه واجد شرایط میکناد و یاا داشاتن دکتارای حقاوق و مادرک
دانشگاهی در رشتهای دیگر و یا انجام پژوهشهای مرتبط با حقوق
نامزدها باید از سوی کمیسیون 0پذیرفته شوند؛ کمیسیونی که عهدهدار ارتقای قضات است
)(Giuseppe Di Federico, 2005, p. 47-48

این آزمون ها در هر سه نوع جذب به ی ش م و در چند مرحله برگزار میشود؛ هرچند که
مم ن است در جزئیات آن اختالفاتی وجود داشته باشد در اولین آزمون که باه صاورت کتبای
گرفته میشود ،پاسخها در چهار برگه نوشته میشود که برگۀ اول پیرامون موضوعات اجتمااعی،
قانونی ،سیاسی و فرهنگی است برگۀ دوم حاوی موضوعات حقوق مدنی ،و برگۀ ساوم در ماورد
حقوق کیفری یا حقوق عمومی و نیز حقوق اتحادیۀ اروپاست ماورد آخار هام بار اسااس یا
گزارش اداری در خصوص ی مش م قانونی بر روی ی پروندۀ بنیادین است
کسانی که این مرحله از آزمون را با موفقیت پشت سر بگذرانند به آزمون شافاهی فارا خواناده
میشوند که از سوی هیئت منصفه انجام میشود و موضوعات آن ،حقوق تجارت یاا حقاوق اداری،
ی سؤال از حقوق کیفری و نیز سؤاالت تخصصی که بستگی به نوع سازمان قضایی است که برای
آن آزمون بهعمم میآید؛ لذا این سؤال تخصصی بساته باه ناوع آن در حاوزۀ دادگااههاای اداری،
کیفری مدنی و یا امور مربوط به دادستانی است ازجمله مواد آزمونی دیگر امتحان زبان خاارجی و
تست ورزش است هیئت مدیرۀ آزمون معموالا از اعضای قاوۀ قضاائیه ،اساتادان دانشاگاه ،اعضاای
هیئت دولت و افراد دیگر تش یم شده است )(Giuseppe Di Federico, 2005, p. 47-48

 .2 .1روشهای دیگر انتصاب قضات
با آن ه بیشتر داوطلبان اندکی پس از دریافت مدرک خاود ،داوطلا تحصایم در مدرساۀ ملای
قضایی میشون د ،تعدادی از دانشجویان مُسن حش دارند در ی ترتیا خالصاه و اختصااری از
آزمون شرکت کنند و برخی دیگر هام اساسااا از شارکت در امتحاان معاا اناد کاه ایان افاراد
عبارتا ند از داوطلبان دارای مدرکی که در ی شاخۀ دیگر حقوق حداقم به مادت چهاار ساال
کار عملی کردهاند در سال 0331م در تالش برای رفع کمبود قضات ،ی صاد نفار از داوطلباان
مُسن که تمایم داشتند به عنوان ی شغم جدید در کسوت قضاوت مشغول به کار شوند ،بارای
گذراندن دورۀ  3ماهه ای که آنان را برای ی پُست خاص آماده میکرد ،انتخاب شدند نیمای از
این افراد برای قضاوت در دادگاههای شهرستان و نیمی دیگار باهمنظاور تصادی مقاام قضاا در
دادگاههای تجدیدنظر پیشبینی شده بودند این افراد ی ماه پس از آغاز دورۀ آموزش خاود در
ا1. commission d’avancement
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مدرسۀ ملی قضایی ،ی برنامۀ آموزشی را در محم دادگاهی که بهعنوان نخستین پُسات آنهاا
تعیین شده است میگذرانند تا بتوانند در پایان  3ماه ،در پُست یادشده باه نحاو ماؤثری ایفاای
وظیفه کنند بهنظر می رسد برخال آنچه از ی آموزش کامم و تمامعیار انتظاار مایرود ،ایان
دوره برای این طراحی نشده که قضات را آماده کند تا در سایر دادگاهها نیز مشغول کاار شاوند
ترتیبی که بیان شد راهحم کوتاهمدتی را ارائه میکند که هدفش اداره و کنتارل دعااوی رو باه
افزایش است تا این ه سایر اصالحات به اجرا دربیایند با این امیاد کاه بتوانناد در کااهش شامار
دعاوی موفش شوند
ن تۀ بحث برانگیزتر این است که برخی افراد بهفوریت و بیدرنگ بهعناوان قاضای پذیرفتاه
می شوند ،بدون این ه نیاز باشد در مدرسۀ ملی قضایی آموزش ببینند این نوع جذب قضات کاه
مشمول فرمان اصالحی  77دسامبر  0321است ،در سال های اخیر گساترش یافتاه ،اماا هناوز
فقط در خصوص تعداد اندکی از اشخاص اجرا میشود و منحصر است به افارادی کاه در فرماان
سال 0321م فهرست شده اند و ازجمله وکالی مدافعی را شامم میشود که دستکم هفت سال
به کار وکالت مشغول بوده اند به این ترتی  ،اقلیت کوچ ی از قضات باه لحااپ پیشاینه مانناد
قضات انگلیسی و ولزی هستند؛ به این معنا که بهعنوان وکیم مدافع آماوزش دیادهاناد؛ یعنای
افرادی که پیش از ورود به شغم قضا ،کاری مشابه باا کاار وکاالی مادافع و مشااوران حقاوقی
انگلیسی و ولزی را انجام میدادهاند افزون بر این ،برخی اوقات قضات بهطاور موقات باهمنظاور
تهیۀ گزارشهای کارشناسی جذب شده اند و یا صرفاا برای افزایش فوری تعداد قضات ،آنهم تاا
وقتی افرادی که واجد شرایط الزم هستند ،راه طوالنیمدت آموزش قضاوت را طی کنند (الیوت
و ورنون ،0917 ،ص )927-920

 .2قضات دادگاههای اداری
نظام دادرسی اداری فرانسه بر دو پایه استوار است؛ شورای دولتی و دادگاههای اداری رسایدگی
به ش ایات علیه دولت در مرحلۀ بادوی در صاالحیت دادگااه اداری شهرساتان اسات شاورای
دولتی بهط ور استثنایی به برخی دعاوی و ش ایات در مرحلاۀ بادوی و برخای دیگار در مرحلاۀ
تجدیدنظر رسیدگی میکند دادگاههای اداری به ش م هااارمی در درجۀ نخسات دادگااههاای
اداری بدوی و در درجۀ دوم دادگاههای تجدیدنظر اداری هستند و در رأس آنها شورای دولتای
قرار دارد که مانند دیوان عالی کشور بین دادگاههای تابعۀ خود به ایجااد وحادت رویاۀ قضاایی
میپردازد دادرسان دادگاههای اداری شهرستانها که بهطور سنتی مستشار نامیده مایشاوند از
میان دانشآموختگان مدرسۀ ملی اداری (مدیریت) پاریس و از راه مسابقه انتخاب میشوند
در دادگاههای اداری ،دادسرا به معنای واقعی کلماه وجاود نادارد در ایان محااکم ،قضااتْ
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کارمندان کشوری شمرده می شاوند کاه از ساوی وزارت کشاور اساتخدام شادهاناد ،ناه وزارت
دادگستری آنها به اقدام بی طرفانه و مستقم شهرت دارناد ،هرچناد مساتقیماا تحات حمایات
قانون اساسی 0321م نیستند در تصمیم سرنوشتساز مورخ ژوئیۀ  ،0311شورای قانون اساسی
اعالم کرد که استقالل قضات اداری از اصول بنیادین حقوق جمهوری فرانسه است بهعالوه ایان
قضات مشمول مقررات دیگری هستند که شغم و سمت آنهاا را تنظایم مایکناد و باه لحااپ
دادگاه و وضعیت قاضی با سایر محاکم تفاوت دارد (الیوت و ورنون ،0917 ،ص )902
قضات اداری از میان ردههای خدمت کشوری نیز جذب شدهاند در ساطح خرارد ،داوطلباان
باید ی آزمون ورودی رقابتی مستقم را برای ورود به مدرسۀ ملی قضایی پشت سار بگذارناد و
در سطوحی که باالترند میتوانند حتی بهعنوان قاضی معین یا قاضی تمامعیار در شورای دولتی
مشغول به کار شوند ازآنجا که قضات اداری در رابطه ای نزدی با سایر کارمندان کشاوری کاار
می کنند ،بخش نسبتاا بزرگی از قضات ،کار خود را بدواا در دیگار شااخههاای خادمت کشاوری
انجام داده ،سپس تجربهای را که کس کردهاند در خدمت شورای دولتی بهکار گرفتهاند راهای
دیگر برای کس شرایط قضاوت اداری عبارت است از شرکت در آزمونی که بار روی دارنادگان
مدرک لیسانس حقوق باز است ازآنجا که جنبۀ رقابتی این آزمون بسیار شادید اسات ،احتمااالا
داوطلبانی پذیرفته می شوند که افزون بار دارا باودن مادرک فاوق لیساانس در حقاوق ،برخای
قابلیتهای دیگر راه هم داشته باشند پاس از آن ،داوطلباان پذیرفتاهشاده یا دورۀ  3ماهاۀ
کارآموزی را در شورای دولتی میگذرانند و به این ترتی میتوانند امیدوار باشند که باهعناوان
قاضی اداری در خارج از پاریس انجام وظیفه میکنند (الیوت و ورنون ،0917 ،ص )923
در فرانسه قضات دادگاه های عمومی از طریش مدرسۀ ملی قضایی جذب میشوند و در آنجاا
آموزش میبینند و کارآموزی میکنند؛ درحالی که قضات دادگااههاای اداری اغلا و عمادتاا از
میان دانشآموختگان مدرسۀ ملی اداری جذب میشوند (سلطانی ،0937 ،ص )2
چگونگی پاذیرش و فرایناد جاذب قضاات اداری در کتااب دوم ،فصام ساوم ،بخاش ساوم
مجموعۀ قوانین عدالت اداری ( )code de juastic administrativeفرانسه آماده اسات ماادۀ -7
 L 799بیان میکند« :اعضای دادگاههای بادوی و تجدیادنظر اداری از میاان داناشآموختگاان
مدرسۀ عالی اداری با رعایات ماواد  L 6-233, L 5-233, L 4-233, L3-233انتخااب مایشاوند
(سلطانی ،0937 ،ص )2
برای جذب و اشتغال در دادگاهها ،نسبت قابم توجهی از قضات ،چاه از مدرساۀ عاالی اداری
آمده باشند یا از روشهای دیگر جذب شده باشند ،دارندگان مدارک کارشناسای ارشاد و بااالتر
در حقوق عمومی هستند آزمونهای ورودی مدرسۀ عالی اداری شامم امتحانی در مواد حقاوق
عمومی است آموزش های مدرسۀ عالی اداری ،اگرچه چندوجهی و در موضوعات مختل اسات،

مطالعۀ تطبیقی شرایط و فرایندهای انتخاب و انتصاب قضات...

199

اما همیشه حقوق عمومی در میان این آموزشها ،جایگاه اساسی و بسیار مهمی داشته اسات از
میان قضاتی که جذب و استخدام در دادگاههای اداری ،تجربۀ حرفهای در این حوزه داشاتهاناد،
تعداد قابمتوجهی از ایشان در دعاوی و پروندههای اداری و مالی صاح نظر و باتجرباه هساتند؛
چه در مقام کسانی که از این پروندهها گزارش تهیه میکردهاند و چه باهعناوان کساانی کاه در
دفاع از موضع اداره ،لوایح دفاعی برای این پروندههای مینوشتهاند (سلطانی ،0937 ،ص )1

 .1 .2روشهای جذب قضات دادگاههای اداری و گسترۀ داوطلبان
قضات دادگاههای اداری در فرانسه به چهار روش جذب میشوند:
ال ) روش جذب قضات اداری از طریش بهکاارگیری داناشآموختگاان مدرساۀ عاالی اداری
 L’ENAاین روش اصلی بهترین راه جذب و استخدام قضات دادگاههای اداری است هار ساال
 071نفر از دانشآموختگان این مدرسه عاالی ،بناابر رتباه و نمارهای کاه باهدسات مایآورناد،
هم اری با دادگاههای اداری را انتخاب میکنند برای ورود به مدرسه عالی سه راه وجود دارد:
 شرکت در آزمون سراسری که دانشجویان و دانشآموزان در آن شرکت میکنند
 آزمون داخلی برای کارمندان
 کسانی غیر از دو گروه پیش گفته که نه دانشجو هستند و نه کارمند دولت و می توانند
وارد مدرسۀ عالی اداری شوند
ب) روش گزینش قضاات از طریاش جاذب کارمنادان دولات ،اعام از نظاامی و غیرنظاامی
همچنین کارمندان شوراهای محلی کاه برخای شارایط مانناد رتباه ،تجرباه ،ساابقه و مادرک
تحصیلی را داشته باشند از طر شورای عالی دادگاههای اداری و دادگاههای تجدیادنظر اداری،
اختبار و ارزیابی خواهند شد رئیس شورای دولتی فرانسه در رأس این شورا قرار دارد
ج) روش مااأمور بااه خاادمت شاادن کارمناادان دولاات همچنااین بخااش دیگااری از قضااات
دادگاه های اداری از راه مأمور به خدمت شدن با انتقال کارمندان از دادگستری ،محاکم عمومی،
دانشگاه ها ،استادان دانشگاه ،کارمندان اداری ادارۀ پست و مخابرات ،کارمندان بیمارستانها کاه
در گروه شغلی برابر با کارکنان دادگاههای اداری هستند ،میتوانند بهعنوان اعضای دادگااههاای
اداری منصوب شوند این افراد باید این شرایط را داشته باشاند :شاناخت حقاوق اداری ،دقات،
توانایی انجام کار و نظم ،تف ر و اندیشۀ باز ،توانایی انجام کار جمعای ،قادرت تجزیاه و تحلیام،
عالقهمندی به پژوهش و تف ر و تأمم
د) روش جذب ت میلی این روش از طریش برگزاری آزمون سراسری (کتبی و شافاهی) انجاام
میشود که دارندگان مدارک کارشناسی مرتبط میتوانند در آن شرکت کنند و دستکام بایاد 72
سال سن داشته باشند در این آزمون کارمندان دولت که در گروه «ال » هساتند نیاز مایتوانناد
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شرکت کنند سطح آزمون در حد امتحانات مدرسۀ عالی  L’ENAاسات در ساال 7107م چهام
نفر از این طریش جذب شدند این افراد از میان  777نفری انتخاب شادند کاه باه مرحلاۀ دوم راه
یافتند در پایان سال 7110م دادگاههای اداری  132عضاو داشات کاه  212نفار از ایان افاراد در
مشاغم قضایی خدمت میکردند در همان سال  30نفر در دادگاههای اداری جاذب شادند از ایان
تعداد  00نفر از مدرسۀ عالی اداری 01 ،نفر به روش دوم 71 ،نفر از طریش مأمور به خدمت شادن
( 01نفر غیرنظامی و دو نفر نظامی) ،و  79نفر از طریش جاذب ت میلای برگزیاده شادند ،در ساال
7107م 0733 ،قاضی در دادگاههای اداری مشغول به فعالیت بودند (سلطانی ،0937 ،ص )1-01

 .2 .2شرایط ورود به شورای دولتی فرانسه
به موج مادۀ  27قانون اساسی مصوب  07دسامبر  0233فرانسه ،شورای دولتی وظیفۀ طار
لوایح قانونی و تنظیم ادارۀ عمومی و حم و فصم مش الت ناشی از موضوعات اداری را باهعهاده
خواهد داشت مجموعۀ وظای این شورا نقشی دوگانه برای این مرجع بهعنوان مشااور دولات و
عالیترین مرجع قضایی اداری ایجاد کرده است (آشتیانی ،0919 ،ص )22
شااورا دارای اعضااای متعاادد و تقریب ااا متش ا م از  911عضااو اساات ایاان افااراد از میااان
فارا التحصیالن برجستۀ مدرسۀ عالی علوم اداری از طریش آزمون رقابتی و نیز به ش م انتصااب
خاص از طر دولت برگزیده میشوند (دانشپور بخشایشی ،0913 ،ص )73
عضویت در شورای دولتی به سه درجه تقسیم میشود :مستشاران (باالترین درجاه) ،ممیازین
(درجۀ متوسط) و کارورز (درجۀ پایین) ،که کارورزان هم به درجۀ اول و درجۀ دوم تقسیم شدهاند
بهعالوه پستهای خاص با مسئولیتهای ویژه وجود دارد؛ مانند مباشر دولت ،رئیس شعبه ،رئایس
(و معاون رئیس) بخش و معاون رئیس شورای دولتی رئیس شورای دولتی نخستوزیر است که در
موارد خاصی از او برای ریاست شورا دعوت میشود (رضائیزاده ،0910 ،ص )20
استخدام شورای دولتی با ی نهاد بزرگ دیگر ،یعنی دیوان محاسبات ،به صورت مشترک و
به دو روش کن ور و نوبت خارجی انجام میشود استخدام کارورزان شورای دولتی فقط بهوسیلۀ
کن ور صورت میگیرد و از سال 0302م استخدامها متحول شده است دساتورالعمام  3اکتبار
 0302تمام مسابقات خاص مربوط به استخدام برای نهادهاای اصالی دولات و اساتخدام بارای
وزارتخانه ها را حذ کرده است پس از انتخاب نامزدهای استخدامی برای نهادهای اصلی اداری
مرکزی ،باید این افراد در ی مسابقۀ واحد که کن ور ورود باه مدرساۀ ملای اداری ()L ‘ENA
است -که بهوسیلۀ دستورالعمم  3اکتبر  0302تأسیس شده -شرکت میکنند و بر حس درجه
و نمرهای که بهدست میآورند ،وضعیت شغلیشان تعیین میشود (رضائیزاده ،0910 ،ص )33
شورای دولتی همراه با دیوان محاسبات و تحقیقات مالی کسانی را که نمرات برتر گرفتهاناد
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جذب می کنند ضمناا باید یادآور شد که تنها دانشجویان در این مسابقه شرکت نمیکنند ،بل اه
تعدادی از کسانی که پیشتر مستخدم دولت بودهاند نیز در این مسابقه شرکت مینمایند و ایان
افراد دارای تجربیات بسیار خوبی هستند (رضائیزاده ،0910 ،ص )21

نتیجه
 0در نظام حقوقی امری ا با توجه به فدرالی بودن ش م ح ومت ،با دو سطح نظام حقوقی روبرو
هستیم در نظام فدرالی ،به دلیم این ه سازمان قضایی ایاالت از حیث زمانی ساابش بار ساازمان
قضایی ح ومت فدرال است ،ساختار ح ومت فدرال در موارد متعددی از ایاالت تاأثیر پذیرفتاه
است به موج قانون اساسی فدرال هری از ایالتها قانون خاصی دارد و تش یم قوای عمومی
و شروط و شیوههای انتخاب ،موافش با فلسفه و فرهناگ سیاسای پذیرفتاهشادۀ قاوای یادشاده
مشخص می شود؛ لذا سازمان قضایی ی ایالت با ایالات دیگار متفااوت اسات درحاالی کاه در
فرانسه با توجه به ساختار حقوق اساسی این کشور ،قاوۀ قضاائیه از طریاش ح ومات مرکازی و
وزارت دادگستری اداره میشود
 7برابر قانون اساسی امری ا ،در سطح فدرال ،قضات دیوان عالی ،قضات دادگااه اساتینا و
قضات دادگاه ناحیهای از سوی رئیسجمهور ،منصوب و مجلس سانای ایااالت متحاده انتصااب
آنها را تأیید میکند معرفی اسامی نامزدهای بالقوه اغل از جان ساناتورها و گااهی از طار
اعضای مجلس همحزبی رئیسجمهور صورت میگیرد معموالا تأیید گزارش این نامزدها بهعهدۀ
کمیتۀ قضایی سنا است سه عامم مهم در تعیین قضات عبارتاند از :نظرسنجی از ساناتورها تاا
در مرحلۀ تأیید انتخاب قضات با مش م مواجه نشود نظریۀ کمیتۀ دوازده نفارۀ کاانون وکاالی
امری ا و دیدگاه سایر قضاتی که در همان سطح و مرتبه به کار قضایی اشاتغال دارناد از جملاه
معیارها و صالحیتهای مدنظر ،می توان به سابقۀ اشتغال فعال حقوقی ،مشخصاههاای فاردی و
مهارتهای حقوقی و سابقۀ حرفهای اشاره کرد
 9در سطح ایاالتی امری ا راههای گوناگونی بارای انتخااب قضاات وجاود دارد اساسااا پانج
طریش برای رسیدن به مقام قضاوت پیشبینی شده است که میتوان گفت هی دو ایالتی دقیقااا
از ی روش انتخاب استفاده نمیکنند نحوۀ تصدی مقام قضا از سوی وکال به دو طریش گزینش
رسمی و غیررسمی صورت میگیرد ایالتهاا بارای ساطو مختلا قاوۀ قضاائیه از روشهاای
مختل گزینش استفاده می کنند انتصاب قضاات از ساوی فرماناداران و نیاز گازینش بار پایاۀ
صالحیت ،روی ردهای مسلط در اشتغال مناص خالی قضاوت است
 0درمجموع می توان گفت با وجود همۀ انتقاداتی کاه باه هار دو روش انتخااب و انتصااب
قضات وارد شده و ب ا توجه به خصوصیت بومی باودن حقاوق اساسای و ایان موضاوع کاه نظاام
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حقوقی هر کشور از باورهای مشترک مردم و حاکمان ش م گرفتاه اسات ،اجارای هار دو روش
انتخاب و انتصاب در نظام قضایی امری ا نهادینه شده اسات و در هار دو روش عمادۀ انتخااب و
انتصاب قضات با وجود طر دیدگاههای سیاسی ،قضات با توجه به فرایناد انتخااب و انتصااب و
شرایط آن توانسته اند بدون لحاپ مسائم حزبی و جناحی به حم و فصام اختالفاات بپردازناد و
همین عامم نیز باعث شده است نظام حقوق اساسی امری ا به نظام ح ومت قضات معرو شود
و قضات از قدرت و اختیارات بیبدیلی برخوردار باشاند تاأثیر سانتهاای حقاوقی کاامنال در
فرایند های انتخاب و انتصاب قضات در ایاالت متحاده مشاهود اسات ،باهنحاوی کاه عاالوه بار
معلومات حقوقی ،داشتن تجریه و بینش در عرصه های مختل را الزمۀ تصدی قضا دانساتهاناد
همچنین داشتن روحیه و شخصیت متناس با شغم نیز ضروری است قضات دادگاههای بااالتر
اغل از میان افرادی انتخاب میشوند که در سطح حرفه ای تجربۀ کار در مؤسسۀ خصوصای یاا
دادستانی را داشته اند در انتخاب قاضی از میان اعضای کانون وکال ،بارای روشان باودن ساابقۀ
منتصبان ،مقامات باید به نظریات رسسای کانون توجه کنند نمایندگان کانون وکال و نماینادگان
سایر نهادهای جامعۀ مدنی نیز میبایست در فرایند تصمیمگیری قضایی شرکت داده شوند
 2در نظام حقوقی فرانسه بهعنوان نماد سنت حقوقی رومی ژرمنی ،با وجود تناوعی کاه در
شیوههای بهکارگیری و جذب قضات وجود دارد عمادتاا قضاات دادگااههاای عماومی از طریاش
مدرسۀ ملی قضایی جذب میشوند و در آنجا آموزش میبینند و کارآموزی میکنند؛ درحالی که
قضات دادگاههای اداری اغل و عمدتاا از میان دانشآموختگان کارشناسی ارشد و بااالتر حقاوق
عمومی مدرسۀ ملی اداری جذب میشوند
 3مدرسۀ ملی قضایی که ارتباط سازمانی با وزارت دادگستری و نظام قضاایی فرانساه دارد،
عهدهدار آموزشهای اولیه و آماوزش ضامن خادمت باه هماۀ اعضاای قاوۀ قضاائیه اسات کاه
درمجموع بهعنوان دادرس شناخته شدهاند پذیرش از طریش ی امتحان رقابتی سخت از میاان
دارندگان مدرک دانشگاهی صورت میگیرد دورههاای کاارآموزی طاوالنیمادت مدرساۀ ملای
قضایی که آمیزه ای از مباحث نظری و عملی است از سوی آموزشیارانی صورت میگیرد که همه
مستخدم دستگاه قضایی هستند
 2از مهمترین مؤلفههای نظام قضایی فرانسه میبایست به جذب مستقم قضات دادگاههاای
اداری اشاره کرد که مجزا از جذب قضات دادگاههای عمومی صورت میگیرد قضات دادگاههاای
اداری درعمم از میان دانشآموختگان کارشناسی ارشاد حقاوق عماومی و بااالتر مدرساۀ ملای
اداری برگزیده می شوند که دورۀ کارآموزی عملی خود را در شورای دولتی فرانساه طای کنناد
اعضای شورای دولتی نیز از طریش آزمونی که برگزیدگان آن با دیوان محاسبات تقسیم میشوند
انتخاب میشوند که فرایند آزمون و پذیرش این افراد بهوسیلۀ مدرسۀ ملی اداری انجام میشاود
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که گواه اهمیت بسزای جاذب تخصصای قضاات دادگااههاای اداری و شاورای دولتای از میاان
دانشآموختگان حقوق عمومی در فرانسه است
 1با توجه به تفاوتهای ماهوی که سنت حقوقی حاکم بر هر دو کشور ماورد مطالعاه دارد،
نقطۀ برجسته در جذب قضات ایالتی امری ا را شیوۀ جدید انتخاب شایستگان باید دانست که به
ش م فراگیری در سطح ایاالت در حال گسترش است و در طر مقابام ،تف یا نظاام جاذب
قضات در نظام حقوقی فرانسه را می بایست از ن ات دارای اهمیت دانست کاه فااراالتحصایالن
دانشگاه در رشته حقوق عمومی با پذیرفته شدن در مدرسۀ ملی اداری ،و سایر قضات از طریاش
مدرسۀ ملی قضایی به تصدی منص قضا میپردازند
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