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A Comparative Study of Individual Judge Independence
in the Laws of the Islamic Republic of Iran and
Afghanistan Based on the Guarantees Provided in the
Basic Principles of Judicial Independence
The individual independence of judges, as one of
the components of judicial independence, means
Abstract that the judge is completely free, based on facts
and legal standards, and without any pressure or
influence from any of the departments, government or other
sources to decide. The present study aims at investigating the
extent to which the guarantees of individual independence of
judges, provided in the basic principles of the judiciary, are
observed in Iranian and Afghan laws. Research on this issue will
help us better harmonize the laws of these two countries with
the internationally accepted principles in the field of judicial
independence. This library research, which has been carried
out in accordance with the laws of Iran and Afghanistan, shows
that in both countries strategies have been envisaged to ensure
the individual independence of judges, including the selection
process, job security, criminal and civil immunity of judges in
Iranian law and the different disciplinary proceedings of judges.
However, there are some shortcomings in this area that are
addressed in this study.
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عباداله رستمی چلکارسی

دانشــیار بازنشســته دانشــکده ادبیــات و
علــوم انســانی ،دانشــگاه گیــان ،گیــان،
ای ـران

علی صادقی

دانش ــجوی دک ــری حق ــوق خصوص ــی،
دانشـــکده ادبیـــات و علـــوم انســـانی،
دانشـــگاه گیـــان ،گیـــان ،ایـــران.
(نویســـنده مســـئول)
alisadeqi842@gmail.com
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اســتقالل فــردی قاضــی بهعنــوان یکــی از مؤلفههــای
چکیده اســتقالل قضایــی ،بــه ایــن مفهــوم اســت کــه قاضــی بتوانــد
بــا آزادی کامــل ،بــر مبنــای واقعیتهــا ،بــر پای ـهی موازیــن
حقوقــی و بــدون هیچگونــه دخالــت ،فشــار و یــا نفــوذ از جانــب هــر یــک از
بخشهــای حکومــت یــا منبــع دیگــر رســیدگی و تصمیمگیــری کنــد .مســئله
اصلــی در تحقیــق حــارض ایــن اســت کــه تضمینهــای اســتقالل فــردی قاضــی
کــه در اصــول بنیادیــن قضایــی پیشبینــی شــده اســت ،تــا چــه انــدازه در
قوانیــن ایــران و افغانســتان رعایــت شــده اســت؟ تحقیــق بــر محــور ایــن
مســئله ،بــرای هامهنگســازی هــر چهبهــر قوانیــن دو کشــور مزبــور بــا
اصــول پذیرفتهشــده بیناملللــی درزمین ـ ه ی اســتقالل قضایــی ،کمــک خواهــد
کــرد .ایــن تحقیــق کــه بهصــورت کتابخان ـهای و بــا تطبیــق قوانیــن ای ـران و
افغانســتان صــورت گرفتــه اســت ،نشــان میدهــد کــه در هــر دو کشــور بـرای
تضمیــن اســتقالل فــردی قاضــی راهکارهــای پیشبینــی شــده اســت کــه بـرای
منونــه می-تــوان بــه شــیوهی گزینــش ،توجــه بــه امنیــت شــغلی ،مصونیــت
کیفــری ،مصونیــت مدنــی قاضــی و متفــاوت بــودن پیگــرد انتظامــی قاضــی در
قوانیــن ایـران اشــاره کــرد .باوجودایــن ،نواقصــی نیــز در ایــن زمینه وجــود دارد
کــه ب ـرای رفــع آن در ایــن تحقیــق پیشــنهادهایی صــورت گرفتــه اســت.

واژگان کلیدی:

استقالل ،استقالل ساختاری ،استقالل شخصی ،اصول بنیادین استقالل قضایی ،قاضی ،ایران،
افغانستان
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فصلنامه علمی مطالعات تطبیقی
حقوق کشورهای اسالمی
دوره  :: 1شماره 1

مقدمه

تأمیــن عدالــت آرمــان همیشــگی بــر و دسرتســی بــه محاکمــه عادالنــه یکــی از
اساســیترین حقــوق بــر اســت .الزمــهی تأمیــن ایــن حــق ،تضمیــن اســتقالل قضایــی
اســت؛ یعنــی بـرای تأمیــن محاکمــه عادالنــه بایــد هــر شــخص حــق داشــته باشــد بــه دعــاوی
او در محکمــه مســتقل رســیدگی صــورت گیــرد .ایــن حــق در مهمتریــن اســناد جهانــی
تضمیــن شــده اســت .طبــق مــاده ( )10اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر مصــوب  10دســامرب
ســال  1948ملــل متحــد« ،هــر انســانی حــق دارد تــا بــه دادرســی عادالنــه توســط دادگاه
مســتقل و بیطــرف دسرتســی کامــل و برابــر داشــته باشــد تــا بــه حقــوق و تکالیــف و
هرگونــه اتهــام کیفــری علیــه وی رســیدگی شــود ».همچنــان ایــن حــق در مــاده ( )14میثــاق
بیناملللــی حقــوق مدنــی و سیاســی نیــز مــورد تضمیــن قـرار گرفتــه اســت .اســناد بیناملللــی
دیگــری نیــز وجــود دارد کــه بــه تضمیــن حــق دسرتســی بــه دادگاه مســتقل تأکیــد منــوده
اســت؛ امــا رصف تأکیــد بــر تضمیــن ایــن حــق ،ب ـرای تأمیــن آن کافــی نیســت؛ بایــد در
عمــل ســازوکارهایی بـرای تضمیــن آن پیشبینــی گــردد .در همیــن جهــت ،هفتمیــن کنگــره
ملــل متحــد در مــورد پیشــگیری از جــرم و نحــوهی رفتــار بــا مجرمیــن کــه در تاریــخ 26
اوت تــا  6ســپتامرب در میــان برگ ـزار شــده بــود ،اصــول بنیادیــن اســتقالل قضایــی 1را بــه
تصویــب رســانده اســت .ایــن اصــول بعــدا ً توســط قطعنامـهی شــاره ( )40/32نوامــر 1985
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل مــورد تأییــد قـرار گرفــت .ایــن ســند مهــم در مــورد اســتقالل
قضایــی ،در مقدمــه بــه مبانــی و اهمیــت اســتقالل قضایــی اشــاره منــوده و در بنــد اول
حکومــت را مکلــف بــه تضمیــن اســتقالل قضایــی میدانــد .طبــق ایــن بنــد ،بایــد از اســتقالل
قضایــی در قوانیــن اساســی یــا دیگــر قوانیــن مهــم صیانــت شــود .2در ادامــه ســازوکارهایی
را پیشبینــی میمنایــد کــه بــرای تأمیــن اســتقالل قضایــی مهــم و اساســی اســت .ایــن
ســازوکارها را میتــوان بــه دودســته تقســیم کــرد .یکــم ،ســازوکارهایی کــه تضمینکننــدهی
اســتقالل ســاختاری قــوه قضاییــه اســت .دوم ،ســازوکارهایی کــه هــدف آن تضمیــن اســتقالل
فــردی قاضیــان اســت .ایــن تحقیــق فقــط بــه راهکارهــای تضمیــن اســتقالل فــردی قاضیــان
میپــردازد و هــدف آن آشــکار ســاخنت مزایــا و شناســایی نواقــص مقــررات قانونــی ای ـران و
افغانســتان در ایــن زمینــه اســت .ایــن مــورد بـرای ســازگارتر شــدن قوانیــن دو کشــور مزبــور
1- Basic Principles on the Independence of the Judiciary
2- The independence of the judiciary shall be guaranteed by the state and enshrined in the constitution or the
law of the country.
مطالعه تطبیقی استقالل فردی قاضی در قوانین جمهوری اسالمی ایران و افغانستان
بر اساس تضمینات پیشبینیشده در اصول بنیادین استقالل قضایی
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بــا اصــول پذیرفتهشــدهی بیناملللــی در قســمت اســتقالل فــردی قاضیــان کمــک خواهــد
کــرد .بهخصــوص در رشایــط کنونــی افغانســتان کــه اوضــاع سیاســی آن کشــور نابســامان
ث حامیــت از حاکمیــت قانــون ،حقــوق بــر ،آزادی بیــان ،حــق تحصیــل ،حقوق
اســت و بحـ 
اقلیتهــا و امثــال آن بهصــورت جــدی مطــرح اســت ،موضــوع اســتقالل قاضیــان اهمیــت
ویــژ ه مییابــد ،چراکــه تضمینکننــدهی متــام ارزشهــای ذکــر شــده اســت .بــه همیــن دلیــل
نویســندگان در پــی آن شــدهاند تــا بــر تضمیــن اســتقالل قاضیــان تأکیــد منــوده و از ایــن
طریــق بــه صیانــت و پاســداری از ارزشهــای موجــود در قانــون اساســی آن کشــور ارصار
ورزد .بــا در نظــر داشــت اهمیــت اســتقالل قضایــی ،نویســندگان زیــادی بــه آن پرداختهانــد.
در حقــوق ایــران از پایاننامــه آقــای محمــد مصطفــی لــو بــا عنــوان «اســتقالل قضایــی
در حقــوق ایـران» ،مقالــه آقایــان محســن امیــری و محمدرضــا ویــژه تحــت عنــوان «اصــول
بنیادیــن ناظــر بــر تضمیــن اســتقالل قضایــی در نظــام حقوقــی ایـران بــا نگاهــی بــه حقــوق
فرانســه» و مقالــه «اســتقالل قاضــی در نظــام قضایــی ایـران در پرتــو تحــوالت قانونگــذاری»
نوشــتهی آقــای علــی دهقانــی ،بهطــور منونــه یــاد کــرد .همچنیــن خانــم یلــدا هومــن در
پایاننامــه کارشناســی ارشدشــان بــا عنــوان «بررســی مقایس ـهای اســتقالل قضایــی در نظــام
قضایــی ایـران و افغانســتان» بــه مطالعــه تطبیقــی اســتقالل قضایــی در حقــوق افغانســتان و
ایـران پرداختــه اســت؛ امــا ویژگــی تحقیــق حــارض ایــن اســت کــه در آن بهصــورت مشــخص
تضمینهــای اســتقالل فــردی قاضیــان از یــک ســند بیناملللــی معتــر اســتخراج شــده و
رعایــت آن در قوانیــن دو کشــور ایـران و افغانســتان بهصــورت تطبیقــی بررســی میگــردد.
فــرض مــا ایــن اســت کــه اهمیــت اســتقالل فــردی قاضیــان موردتوجــه قانونگــذاران هــر
دو کشــور بــوده اســت و تالشهایــی ب ـرای تضمیــن آن شــده اســت امــا بــه نظــر میرســد
نواقصــی در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه بایــد شناســایی و رفــع گــردد .در ایــن نوشــتار -کــه به
روش کتابخانـهای و تطبیــق مقــررات قانونــی ایـران و افغانســتان صــورت گرفتــه اســت -تالش
شــده اســت تــا مهمتریــن ســازوکارهای پیشبینیشــده در اصــول بنیادیــن اســتقالل قضایــی
بررســی شــده و رویکــرد قوانیــن هــر دو کشــور نســبت بــه آن ارزیابــی شــود .مزایــا و نواقــص
مقــررات هــر دو کشــور بهصــورت تطبیقــی واکاوی شــده و درصورتیکــه ایــن تضمینهــای
رعایــت نشــده باشــد ،راهکارهایــی بـرای تضمیــن آن پیشــنهاد شــود .بـرای رســیدن بــه ایــن
مقصــود نخســت بــه مفهــوم اســتقالل قضایــی و تقســیمبندی آن پرداختــه شــده و از ایــن
میــان اســتقالل فــردی قاضیــان بهعنــوان محــور بحــث معرفــی شــده اســت .در پــی آن عوامل
مؤثــر بــر تضمیــن ایــن اســتقالل بیــان شــده و بهصــورت جداگانــه موردبررســی قـرار گرفتــه
اســت.
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 -1مفهوم استقالل قضایی

اســتقالل قضایــی پیـشرشط حاکمیــت قانــون و تضمیــن اساســی بـرای رســیدگی عادالنــه،
حقــوق بــر و ثبــات جامعــه اســت ( .)Singh, 2000: 245بــا اطمینــان میتــوان گفت اســتقالل
قضایــی یکــی از ارکان اســتقالل ملــت اســت (هاشــمی .)373 :1395 ،اســتقالل قضایــی بــه ایــن
معنــی اســت کــه قاضــی در هنــگام اتخــاذ تصمیــم و اجـرای قانــون بایــد تحت هیچ نوع فشــار
از طــرف حکومــت و غیــر حکومــت و تحــت تأثیــر هیــچ عامــل مــادی و غیرمــادی بهجــز نــص
قانــون قـرار نگیــرد (دانــش487 :1389 ،؛ نیــاز)303 :1395 ،؛ یعنــی قاضــی باید اعــال قضایی را
بــه گونـهی مســتقل و بــر مبنــای ارزیابــی خــود از حقایــق و مطابــق بــا درک وجدانــی خــود
از قانــون اعــال منایــد و از تأثیـرات عوامــل ،فشــارها ،تهدیــدات یــا مداخلــه مســتقیم و یــا
غیرمســتقیم بیرونــی از هــر منبــع یــا بــه هــر دلیلــی ،فــارغ و رهــا باشــد (کاربــرد  ،1اصــل ،1
اصــول بنگلــور) .ایــن اســتقالل قضایــی ممکــن اســت در مــورد دســتگاه قضایــی و محکمـهای
کــه دعــوا در آن جریــان دارد یــا در مــورد شــخص قاضــی مطــرح شــود .صــورت اول بــه ایــن
معنــی اســت کــه قــوه قضاییــه بایــد مســتقل از ســایر قــوا یعنــی قــوه مجریــه و مقننــه
بــوده و در برابــر نفــوذ یــا مداخلـهی نــاروای خارجــی حامیــت شــود .ایــن نــوع اســتقالل بــه
اســتقالل ســاختاری ،ســازمانی یــا نهــادی تعبیــر میشــود؛ امــا در صــورت دوم حامیت شــخص
قاضــی در برابــر عوامــل تأثیرگــذار خارجــی مطــرح اســت؛ یعنــی بایــد رشایطــی برقـرار شــود
کــه قاضــی بتوانــد نســبت بــه موضــوع مطرحشــده بــا آزادی کامــل ،بــر مینــای واقعیتهــا،
بــر پای ـهی موازیــن حقوقــی و بــدون هیچگونــه دخالــت ،فشــار و یــا نفــوذ از جانــب هــر
یــک از بخشهــای حکومــت یــا منبــع دیگــر رســیدگی و تصمیمگیــری کنــد کــه از ایــن نــوع
اســتقالل بــه اســتقالل شــخصی یــا اســتقالل فــردی قاضــی تعبیــر می-شــود (Singh, 2000:
247؛ حســینآبادی ،علــی نــژاد11 :1395 ،؛ عامــری نیــا و دیگــران )194 :1397 ،در اصــول
بنیادیــن اســتقالل قضایــی 1قانــون اساســی ایـران 2و قانــون اساســی افغانســتان 3بــه هــر دو
 -1در ایـن اصـول بعضـی بندهـا هامننـد بنـد  3و  4بـر اسـتقالل سـاختاری و بعضـی دیگر هامننـد  9و  10تضمین اسـتقالل فردی
قاضیان اسـت.
 -2بهطور مثال اصل  156قانون اساسی ایران بهطور رصیح استقالل قوه قضاییه را بیان میدارد.
 -3بهطـور مثـال مـاده  117قانـون اساسـی افغانسـتان اسـتقالل قـوه قضاییـه را بیـان میکنـد و سترهمحکمه را عالیتریـن ارگان
قضایـی افغانسـتان می-دانـد .سترهمحکمه نیز با صدور متحداملآلهای (متحداملآل ،سـندی اسـت که طی آن تجویـز مقام ذیصالح
سترهمحکمه در زمینـه توضیـح ،تفسـیر و توجیـه قوانیـن و رویههـای قضایـی ابلاغ میگـردد ).مختلـف بـه تضمین اسـتقالل قوه
قضاییـه تأکیـد کـرده اسـت .بهطـور منونـه بهوسـیلهی متحدااملـآل شماره ( )427الـی ( )495مـورخ  1385/8/6تحـت عنـوان «عدم
جـواز مداخلـه ارگانهـای غیـر قضایـی بـه امـور محاکـم» (ژوبـل ،بیتـا)221-219 :؛ و متحداملآل شماره ( )999الـی ( )1071تحت
عنـوان «مطابـق مـاده  116قانـون اساسـی هیچکـس حـق مداخله در امـور محاکم را نـدارد» بر اسـتقالل قوه قضاییـه تأکید منوده
مطالعه تطبیقی استقالل فردی قاضی در قوانین جمهوری اسالمی ایران و افغانستان
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جهــت اســتقالل توجــه شــده اســت؛ امــا بــا توجــه بــه هــدف و قلمــرو بیانشــده ،در ایــن
تحقیــق رصف ـاً بــه تضمینهــای اســتقالل فــردی قاضیــان پرداختــه خواهــد شــد.

 -2استقالل فردی مقام قضایی در ایران و افغانستان

اسـتقالل فـردی قاضیـان بـه ایـن معنـی اسـت کـه آنهـا از دخالتهـای بیرونـی در امان
باشـند ،تحـت هیـچ نـوع فشـار قـرار نگیرنـد و در تصمیمگیریشـان بهصـورت مسـتقل عمل
کننـد (عزیـزی .)46 :1398 ،اسـتقالل فـردی قاضیـان بهصورت کلی به تعهـد و تخصص قاضی
بسـتگی دارد .باوجودایـن ،عوامـل زیـادی وجـود دارد کـه بـر اسـتقالل فـردی آنهـا تأثیرگذار
اسـت .در اینجا چگونگی اسـتخدام ،امنیت شـغلی ،مصونیت قضایی ،مصونیت مدنی ،آزادی
تشـکیل انجمـن قاضیـان و امنیـت مالـی را بهعنـوان مهمتریـن تضمینهـای اسـتقالل فـردی
قاضیـان ذکـر منـوده و هرکـدام را بهصـورت جداگانه در قوانین ایران و افغانسـتان به بررسـی
میگیریم.

 -1-2شیوهی گزینش

چگونگــی گزینــش قاضیــان یکــی از مــواردی اســت کــه بــر اســتقالل آنهــا تأثیرگــذار
اســت (الشــناوی ،الروبــی .)313 :2015 ،وجــود قاضیــان رشیــف ،مســتقل و باشــخصیت تــا
انــدازهی زیــادی بــه ویژگیهــای ذاتــی افـراد بســتگی دارد ،لــذا در وقــت انتخــاب و انتصــاب
قاضیــان بایــد از رشایــط روانــی ،ســوابق خانوادگــی ،رشایــط زیســتی و رشــد آنهــا بایــد دقت
شــود (محقــق دامــاد .)349 :1398 ،هرانــدازه شــیوهی اســتخدام و گزینــش قاضیــان بیشــر بر
اســاس شایســتگی و قابلیتهــای فــردی آنــان و ترفیــع مقــام و ارتقــای شغلشــان بــر اســاس
معیارهــای عینــی ســنجش پذیــر اســتوار باشــد بــه هــان انــدازه قاضیــان بــا اســتقالل رأی و
دارای اعتامدبهنفــس خواهیــم داشــت و برعکــس هــر چــه اســتخدام قاضیــان بــر معیارهــای
نامتعــارف و روابــط شــخصی اســتوار بــوده و ترفیــع مقامشــان بــر اســاس تصمیــم شــخصی
مقــام باالتــر صــورت گیــرد بــه هــان انــدازه دای ـ رهی اســتقالل قاضیــان محدودتــر شــده و
توصیــه و تأثیرپذیریشــان بیشــر خواهــد شــد (دهقانــی .)86 :1388 ،در اصــول بنیادیــن

و خواهـان عدممداخلـه سـایر ارگانهـا در امور قضایی شـده اسـت (همان .)382 :همچنین بهوسـیلهی متحداملآل شماره (-2245
 )2323مـورخ  1394/11/19بـه اسـتقالل قـوه قضاییـه تأکیـد منـوده و بیـان مـیدارد «محاکـم به اسـاس اصل اسـتقالل نهـادی قوه
قضاییـه ،از اجرائـات خویـش رصف بـه مقامـات فوقانـی مربوط خود مسـئول و پاسـخگو میباشـند؛ نه نهـاد دیگر»(قویـم:1398 ،
.)95
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فصلنامه علمیمطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسالمی
دوره  :: 1شماره 1

اســتقالل قضایــی نیــز بــه ایــن مهــم توجــه شــده اســت .در بنــد ( )10ایــن اصــول در مــورد
شــیوهی گزینــش قاضیــان آمــده اســت« :ﺍﻓــــﺮﺍﺩ ﺑﺮﮔﺰﻳــــﺪه ﺑــــﺮﺍﻱ ﺩﺳــــﺘﮕﺎه ﻗﻀــــﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳــــﺪ
ﺍﻓــــﺮﺍﺩ ﺩﺭﺳــــﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻮﺍﻧــــﺎﻳﻲ بــا تربیت ﻳــﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ صالحیتهــای ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻥ ﻗﻀﺎﺕ ﻧﺒﺎﻳﺪ هیچگونــه ﺗﺒﻌﻴﻲﻀ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺷـﺨﺎﺹ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎﻱ ﻧﮋﺍﺩ ،ﺭﻧﮓ ،ﺟﻨﺲ ،ﺩﻳﻦ،
دیدگاههــای ﺳﻴﺎﻲﺳ ﻭ ﻏﺮﻴﺳﻴﺎﻲﺳ ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲﻠ ﻳﺎ ﺍﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ،ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ،ﺗﻮﻟﺪ ﻳـﺎ ﺷـﺄﻥ ﺍﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻴﺩ 1».همچنیــن طبــق بنــد ( )13ایــن اصــول« ،ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻗﻀﺎﺕ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﭼﻨﻦﻴ
ﻭﺿﻌﻴﺘﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﻴﻨﻲ بهویــژه ﺑـﺮ ﺗﻮﺍﻧـﺎﻳﻲ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ
ﺑﺎﺷﺪ»2.
در ایــران اصــل ( )163قانــون اساســی ایــن کشــور صفــات و رشایــط قاضــی را تابــع
موازیــن فقهــی میدانــد کــه توســط قانــون تعییــن میشــود .برابــر مادهواحــده «قانــون
رشایــط انتخــاب قاضیــان دادگســری» مصــوب  1361مقــرر شــد کــه قاضیــان از بیــن مردانــی
انتخــاب میشــوند کــه رشایــط آتــی را داشــته باشــند )1 :ایــان و عدالــت و تعهــد عملــی
نســبت بــه موازیــن اســامی و وفــاداری نســبت بهنظــام جمهــوری اســامی ایـران  )2طهــارت
مولــد  )3تابعیــت ای ـران و انجــام خدمــت وظیفــه یــا معافیــت قانونــی  )4صحــت م ـزاج و
توانایــی انجــام کار و عــدم اعتیــاد بــه مــواد مخــدر  )5دارا بــودن اجتهــاد به تشــخیص شــورای
عالــی قضایــی (فعـاً ریــس قــوه قضاییــه) »...دیــده میشــود کــه بــه دلیــل اهمیــت قضــا در
ایــن مادهقانونــی بـرای انتخــاب قاضیــان رشایطــی در نظــر گرفتــه شــده اســت .گرچــه بعضی
از ایــن رشایــط ماننــد مــرد بــودن و اجتهــاد تعدیالتــی داشــته اســت کــه در اینجــا پرداخــن
بــه آن الزم بــه نظــر منیرســد.
رونــد اســتخدام قاضیــان نیــز پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ای ـران ،تغیی ـرات زیــادی
داشــته اســت .طبــق الیحــه قانونــی اصــاح ســازمان دادگســری و قانــون اســتخدام قضــات
 1357وزیــر دادگســری میتوانســت بــا جلــب نظــر هیئــت ،بــه ترفیــع رتبــه و مقــام قاضیــان
و دعــوت از اف ـراد شایســته ب ـرای اح ـراز ســمت قضایــی دعــوت منایــد .در ســال  1358نیــز
1- Persons selected for judicial office shall be individuals of integrity and ability with appropriate training
or qualifications in law. Any method of judicial selection shall safeguard against judicial appointments for
improper motives. in the selection of judges, there shall be no discrimination against a person on the grounds
of race, color, sex, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or status, except
that a requirement, that a candidate for judicial office must be a national of the country concerned, shall not be
considered discriminatory.
2- Promotion of judges, wherever such a system exists, should be based on objective factors, in particular ability,
integrity and experience.
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شــورای انقــاب الیحــه قانونــی اصــاح قانــون اســتخدام قاضیــان را بــه تصویــب رســانید و
در ســال  1359بهموجــب مصوبــه شــورای انقــاب ســه نفــر از قاضیــان ب ـرای عضویــت در
شــورای عالــی قضایــی انتخــاب شــدند کــه اســتخدام قاضیــان بــه آنهــا ســپرده شــد؛ امــا
در ســال  1368بــا بازنگــری قانــون اساســی ایــن کشــور ،شــورای عالــی قضایــی حــذف شــد
و امــور مربــوط بــه آن بــه ریــس قــوه قضاییــه ســپرده شــد (دهقانــی89 :1388 ،؛ بهجتــی
میبــدی.)54 :1396 ،
برابـر اصـل ( )158قانـون اساسـی ایـران اسـتخدام قاضیـان از وظایـف ریس قـوه قضاییه
اسـت .1بـرای انجـام ایـن امـر و رعایـت قوانیـن مربـوط به رشایـط انتخـاب و لـزوم کارآموزی
بـرای داوطلبـان امـر قضـا ،ریـس قـوه قضاییـه آییننامههایـی را تصویـب کـرده اسـت؛ کـه
جدیدتریـن آن «آییننامـه اجرائـی قانـون گزینـش و اسـتخدام قاضیان» مصوب  1379اسـت.
بهموجـب مـاده ( )1ایـن آییننامه برای کسـانی که میتواننـد در آزمون پذیـرش کادر قضایی
رشکـت کننـد ،رشایطـی بیـان شـده اسـت .مـدرک کارشناسـی یـا کارشناسـی ارشـد در یکـی از
رشـتههای حقـوق ،علـوم قضایـی ،الهیـات گرایـش فقـه و حقوق اسلامی یا امتام دوره سـطح
حـوزه علمیـه ،تابعیـت اصلـی ایـران ،ایمان و عدالـت و تعهـد نسـبت بـه موازیـن اسلامی،
وفـاداری بهنظـام جمهوری اسلامی ،داشتن حداقل  22سـال سـن ،طهارت مولـد ،صحت مزاج
و پایـان دوره خدمـت از ایـن رشایـط اسـت .داوطلبـان قضـا بعـد از قبولـی در آزمـون علمی،
توسـط اداره گزینـش و اسـتخدام ،در زمـان مقتضـی ،گزینـش خواهنـد شـد .در ایـن صـورت
جهـت صـدور ابلاغ کارآمـوزی بـه اداره کل آمـوزش قـوه قضاییـه معرفـی میشـوند .پـس از
گذرانـدن دوره کارآمـوزی و انجام مراسـم تحلیف با ابالغ قضایی در محل خدمت تعیینشـده
بـه انجاموظیفه مشـغول میشـوند .بههـرروی ،صالحیت قضـاوت در ایران مختص اشـخاصی
اسـت کـه واجـد رشایـط قانونـی باشـد و حکـم قاضـی در صورتـی به شـکل قانونـی قابلاجرا
اسـت که ابالغ قضاوت از ریس قوه قضاییه دریافت منوده باشـد (شـمس.)178-184 :1381 ،
در افغانســتان مطابــق مــاده ( )50قانــون اساســی آن کشــور ،اتبــاع افغانســتان بــر اســاس
اهلیــت و بــدون هیچگونــه تبعیــض بــه خدمــت دولــت پذیرفتــه میشــود کــه ایــن مــورد در
مــاده ( )117هــان قانــون در خصــوص انتخــاب قاضیــان ســرهمحکمه 2مجــددا ً تأکیــد شــده
اســت .بهصــورت عمــوم در افغانســتان اســتخدام قاضیــان را میشــود بــه دودســته
تقســیم کــرد .یــک ،قاضیــان ســرهمحکمه؛ ایــن قاضیــان برابــر مــاده ( )117قانــون اساســی
 -1اصل  :158وظایف ریس قوه قضاییه به رشح زیر است -3 :استخدام قاضیان عادل و شایسته...
 -2سرتهمحکمه (محکمه عالی) عالیترین مرجع قضایی در افغانستان است.
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افغانســتان توســط ریــس جمهــور بــه ولسـیجرگه 1معرفــی و بعــد از تأییــد ولسـیجرگه بــه
عضویــت ســرهمحکمه منصــوب میگردنــد 2.ریــس جمهــور یکــی از اعضــای ســرهمحکمه
را بهعنــوان ریــس ســرهمحکمه تعییــن میمنایــد .دوم ،قاضیــان عــادی کــه انتخــاب ایــن
قاضیــان از صالحیــت ســرهمحکمه اســت .مطابــق مــاده ( )132قانــون اساســی افغانســتان،
قاضیــان بــه پیشــنهاد ســرهمحکمه و منظــوری ریــس جمهــور 3تعییــن میگــردد .در مــاده
( )118قانــون اساســی افغانســتان ب ـرای اعضــای ســرهمحکمه رشایطــی بیــان شــده اســت.
برابــر ایــن مــاده اعضــای ســرهمحکمه بایــد تابعیــت افغانســتان 4را داشــته و دارای حداقــل
 40ســال ســن و تخصــص و تجربــه کافــی در علــوم حقوقــی یــا فقهــی بــوده و از شــهرت
نیــک و حســن ســیرت برخــوردار باشــند .همچنیــن بــه ارتــکاب جرائــم ضــد بــری ،جنایــت
و حرمــان از حقــوق مدنــی محکــوم نشــده و در حــال تصــدی وظیفــه عضویــت حــزب
سیاســی را نداشــته باشــند .در مــاده ( )81قانــون تشــکیل و صالحیــت قــوه قضاییــه منتــره
ســال  1392نیــز بـرای اســتخدام قاضیــان عــادی رشایطــی بیــان شــده اســت .حداقــل ده ســال
تابعیــت افغانســتان ،عــدم محکومیــت بــه ارتــکاب جنایــت یــا جنحــه عمــدی ،داشــن ســند
تحصیلــی لیســانس حقــوق یــا رشعیــات و یــا باالتــر از آن و یــا ســند تحصیلــی از دارالعلومهــا
و مــدارس دینــی رســمی ،ســپری منــودن دورهی ســتاژ قضایــی 5و حداقــل ســن  23ســالگی از
ایــن رشایــط اســت.
نقــش ریــس جمهــور و ولسـیجرگه در انتخــاب قاضیــان ســرهمحکمه تــا حــدی اســتقالل
قــوه قضاییــه را مخــدوش منــوده و قــوه قضاییــه را نســبت بــه دو قــوهی دیگــر در موقــف
پایینتــر قـرار می-دهــد؛ امــا بــا توجــه به ســاختار نظــام سیاســی افغانســتان و ریاســت ریس
جمهــور بــر هــر ســه قــوه ،پیشبینــی معرفــی اعضــای ســرهمحکمه توســط ریس جمهــور در
قانــون اساســی ایــن کشــور ،دور از انتظــار نبــوده اســت؛ بهخصــوص اینکــه قانــون اساســی
 -1مجلس منایندگان مردم افغانستان.
 -2بـه نظـر میرسـد ایـن شـیوه بـه پیروی از بخـش  )2( 2مـاده  2قانون اساسـی ایاالتمتحده آمریکا برگزیده شـده اسـت .در این
کشـور قاضیـان دیـوان عالـی بهوسـیله ریـس جمهور پیشـنهاد و منصوب میشـوند اما بـرای انتصاب موافقت دوسـوم اعضای سـنا
الزم اسـت .ایـن رونـد بـه اعضـای مجلس سـنا ایـن امکان را میدهـد تا صالحیت قاضیـان را ارزیابی کننـد که برای احـراز این مقام
شایسـتگی دارنـد یـا معرفیشـدهاند تـا پیـرو برنامههـای ریـس جمهـور باشـند ( .)Bardent,1998: 133در هنـد نیـز روش مشـابه
همیـن برای انتخـاب قاضیان سترهمحکمه وجـود دارد)Singh, 2000: 252( .
 -3منظوری ریس جمهور ،که در ماده  132قانون اساسی افغانستان استفاده شده است ،هامن تأیید ریس جمهور است.
 -4گرچـه در قانـون اساسـی افغانسـتان مـدت ایـن تابعیت ذکر نشـده اسـت امـا ازآنجاییکه بـرای قاضیان عـادی در مـاده  81ق.
ت.ص .ق.ق .حداقـل ده سـال تابعیـت ذکـر شـده اسـت قطعـاً بـرای قاضیان سترهمحکمه ایـن مدت ،کمتر از آن بـوده منیتواند.
 -5کارآموزی عملی قاضیان
مطالعه تطبیقی استقالل فردی قاضی در قوانین جمهوری اسالمی ایران و افغانستان
بر اساس تضمینات پیشبینیشده در اصول بنیادین استقالل قضایی
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افغانســتان تــا حــدی ایــن صالحیــت را تعدیــل منــوده و انتصــاب قاضیــان ســرهمحکمه را
منــوط بــه تأییــد ولس ـیجرگه دانســته اســت؛ یعنــی قانــون اساســی افغانســتان از میــان
شــیوههای مختلــف انتخــاب قاضیــان محکمــه عالــی ،روش تلفیقــی (معرفــی توســط ریــس
جمهــور و تائیــد توســط ولسـیجرگه) را بـرای انتخــاب اعضــای ســرهمحکمه برگزیــده اســت
(نیــاز )305 :1395 ،و ایــن شــیوه بــا توجــه بــه ســاختار سیاســی و رشایط اجتامعی افغانســتان
نســبت بــه ســایر روشهــای انتخــاب قاضیــان ســرهمحکمه (محکمــه عالــی) مناسـبتر بــه
نظــر میرســد؛ امــا بهجــای انتخــاب ریــس ســرهمحکمه توســط ریــس جمهــور ،اگــر ایــن
انتخــاب توســط اعضــای ســرهمحکمه صــورت میگرفــت و آنهــا بعــد از انتخــاب شــدن،
یکیشــان را بهعنــوان ریــس ســرهمحکمه انتخــاب میمنودنــد ،مناســبتر و بــا اســتقالل
قــوه قضاییــه ســازگارتر بــود (احمــدی ،صداقــت 376 :1388 ،و  .)377بههــرروی ،ایــن نقــش
قــوه مقننــه و مجریــه بهخصــوص نقــش ریــس جمهــور در معرفــی اعضــا و انتخــاب ریــس
ســرهمحکمه اســتقالل قــوه قضاییــه را خدش ـهدار میســازد.
انتخــاب قاضیــان عــادی در افغانســتان طــوری اســت کــه دانــش آموختـهگان حقــوق یــا
رشعیــات یــا تحصیلکــردگان مــدارس دینــی رســمی میتواننــد در یــک امتحــان عمومــی
کــه ب ـرای دوره ســتاژ قضایــی توســط ســرهمحکمه برگ ـزار میشــود ،رشکــت کننــد .بعــد از
ســپری منــودن ایــن امتحــان ،آنهــا دو ســال دوره ســتاژ قضایــی را ســپری میمناینــد و در
صــورت نیــاز بــا پیشــنهاد ســرهمحکمه بعــد از منظــوری ریــس جمهــور بــه قضــاوت گامشــته
میشــوند.
در مقـام تطبیـق میتـوان گفـت گزینش قاضیان از طریق شـورای که اعضـای آن از درون
خـود قـوه قضاییـه انتخاب شـده باشـد ،بهرت اسـت .چراکـه با ایـن روش ازیکطـرف نقش دو
قـوه مجریـه و مقننـه در اسـتخدام قاضیـان نقش نـدارد و از طـرف دیگر انتخـاب قاضیان در
درون قوه قضاییه به یک فرد سـپرده نشـده اسـت تا زمینهی سوءاسـتفاده او را فراهم مناید؛
بنابرایـن ،صالحیـت زیـاد ریس قـوه قضاییه در ایران و نقش ریس جمهـور در انتخاب قاضیان
در افغانسـتان ،اسـتقالل قاضیـان را تهدید میمناید.

 -2-2امنیت شغلی

امنیــت شــغلی نیــز یکــی از مــوارد تضمینکننــده اســتقالل قاضیــان اســت .امنیــت
شــغلی بــه ایــن مفهــوم اســت کــه قاضیــان ایــن هـراس را نداشــته باشــند کــه درسـتکاری
آنهــا زمینـهی از دســت دادن شــغل و یــا تغییــر و تبدیــل آنهــا را فراهــم منایــد؛ یعنی قاضی
را منیتــوان قبــل از اثبــات جــرم در دادگاه صالــح و بــدون ســلب صالحیــت قضایــی بــه
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جهــت عــدم رعایــت شــئون قضــاوت ،از شــغل منفصــل کــرد و یــا محــل خدمتــش را بــدون
موافقــت و رضایــت او تغییــر داد (رمضــا نزاده 25 :1397 ،و  .)32ایــن امنیــت بایــد در برابــر
قــوه مجریــه و قــوه مقننــه و حتــی در برابــر مقامــات قــوه قضاییــه تضمیــن شــود .قاضیــان
بایــد بـرای مــدت متعــارف انتخــاب شــوند و در مقابــل عــزل منــودن دلبخواهانــه حکومــت
موردحامیــت قـرار گیرنــد (Bardent, 1998: 137؛ قاضــی .)517 :1395 ،در غیــر آن اگر قاضی
از عــزل ،تغییــر و تبدیــل مصــون نباشــد تــاش میکنــد بهجــای اعاملنظــر مســتقالنهی
خــود ،رأیــی صــادر منایــد کــه ازنظــر شــخص ذیصــاح در عــزل و تبدیــل قابلپذیــرش باشــد.
بــه همیــن دلیــل در بســیاری از کشــورها قاضیــان بهصــورت مادامالعمــر انتخابشــده و
قابــل عــزل منیباشــند (نیــاز .)305 :1395 ،قابلیــادآوری اســت کــه محــدود منــودن مــدت
خدمــت قاضیــان مخالــف امنیــت شــغلی قاضیــان نیســت مــروط بــر اینکــه ایــن مــدت
کــم نبــوده و قابلیــت تجدیــد نباشــد؛ زیـرا اگــر ایــن مــدت کــم باشــد ممکــن اســت قاضــی
وادار شــود کــه بـرای منافــع شــخصی خــود بــه سوءاســتفاده دســت بزنــد و اگــر قابلتجدیــد
باشــد بــه ایــن امیــد کــه بـرای دورههــای بعــد نیــز بــه این ســمت گامشــته شــود ،تحــت تأثیر
مقامــات انتخابکننــده ق ـرار گرفتــه و طبــق خواســتههای آنهــا عمــل منــوده و اســتقالل
خــود را از دســت خواهــد داد (دانــش.)492-493 :1389 ،
امنیــت شــغلی در اصــول بنیادیــن اســتقالل قضایــی موردتوجــه بــوده اســت .مطابــق بند
( )12ایــن اصــول «ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻲﻠ ﻗاضیــان ،ﺧﻮﺍه اینکــه ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻳﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺳـﻦ
ﺑﺎﺯﻧﺸﺴـﺘﮕﻲ ﺍﺟﺒـﺎﺭﻱ ﻳـﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪﺕ ﺧﺪﻣﺖ آنهــا درجایــی ﻛﻪ ﭼﻨﻦﻴ ﻭﺿﻌﻴﺘﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻀﻤﻦﻴ ﺷﻮﺩ .1».بنــد ( )18ایــن اصــول نیــز بــه ایــن موضــوع چنیــن تأکیــد میکنــد« :ﻗاضیــان
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺎ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ آنهــا ﺍﺯ
2
وظیفهشــان میشــود ،ﺑﺎﺷﻨﺪ».
در ایـران اصـل ( )164قانـون اساسـی ایـن کشـور درصـدد تأمیـن امنیـت شـغلی قاضیـان
برآمـده اسـت .3برابـر ایـن اصـل «قاضـی را منیتـوان از مقامـی کـه شـاغل آن اسـت بـدون
1- Judges, whether appointed or elected, shall have guaranteed tenure until a mandatory retirement age or the
expiry of their term of office, where such exists.
2- Judges shall be subject to suspension or removal only for reasons of incapacity or behavior that renders them
unfit to discharge their duties.
 -3طبـق مـاده  64قانـون اساسـی فرانسـه نیـز قاضیـان نشسـته غیرقابـل عزلانـد .در ایاالتمتحـده آمریـکا نیـز بـه خاطـر حفـظ
اسـتقالل قـوه قضاییـه قاضیـان سترهمحکمه قابـل عزل نیسـت مگر در حالتی کـه به خاطر خیانت ،رشـوه و یا سـایر جنایات بزرگ
محکومشـده باشـد (.)Sheppard, 1865: 207
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محاکمـه و ثبـوت جـرم یـا تخلفـی کـه موجـب انفصال اسـت بهطور موقـت یا دائـم منفصل
کـرد یـا بـدون رضای او محل خدمت یا سـمتش را تغییر داد مگـر به اقتضای مصلحت جامعه
بـا تصمیـم ریـس قـوه قضاییـه پـس از مشـورت با ریـس دیـوان عالی کشـور و دادسـتان کل.
نقلوانتقـال دورهای قاضیـان بـر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکنـد صورت میگیرد».
ایـن سـؤال مطـرح میشـود کـه اسـتثنا «تغییر به اسـاس مصلحت جامعه» شـامل صـدر اصل
(انفصـال) هـم میشـود یـا فقـط مربـوط بـه جملـه دوم «تغییـر محـل خدمـت یـا سـمت»
اسـت؟ شـورای نگهبان در نظریه تفسـیری خود به این سـؤال پاسـخ داده اسـت .بر اساس این
نظـر «اسـتثنای منـدرج در اصـل ( )164قانون اساسـی» (مگـر به اقتضای مصلحـت جامعه با
تصمیـم ریـس قـوه قضاییـه پس از مشـورت با ریس دیوان عالی کشـور و دادسـتان کل) رصفاً
ناظـر بـه جملـه دوم اصـل یعنـی (یـا بـدون رضـای او محـل خدمت یا سـمتش را تغییـر داد)
اسـت و ارتباطـی با جملـه صدر اصل ندارد؛ بنابراین ،باید صالحیتهـای ریس قوه قضاییه در
قسـمت اسـتخدام و عزل قاضیان که در اصل ( )158قانون اساسـی ایران ذکر شـده اسـت نیز
در حدود اصل ( )164تفسـیر گردد .برابر اصل ( )164و با اسـتناد به تفسـیر شـورای نگهبان،
در ایـران عـزل قاضیـان امـکان نـدارد مگر در صـورت ارتکاب جرم یا تخلفی که سـبب انفصال
گـردد؛ امـا بـه ریـس قـوه قضاییـه ایـن صالحیـت داده شـده اسـت کـه بـه اقتضـای مصلحت
جامعـه بتوانـد محـل خدمت یا سـمت قاضـی را تغییر دهد (هاشـمی386 :1395 ،؛ روسـتایی
علیآبـادی ،علـی نـژاد )26 :1395 ،به هر صورت ،به نظر میرسـد تغییـر محل خدمت قاضی
بـه اسـتناد «اقتضـای مصلحـت جامعـه» نیـز بـا اسـتقالل او مغایـر اسـت .چراکـه «مصلحت
جامعه» مفهوم بسـیار گسترده اسـت و برحسـب رشایط میتواند از آن تفسـیرهای متفاوت
صـورت گرفتـه و بـه ایـن وسـیله امـکان تغییـر محـل خدمـت یـا سـمت قاضـی فراهم شـود
(امیری ،ویژه13 :1393 ،؛ هاشمی.)401 :1395 ،
در افغانســتان از جهــت امنیــت شــغلی قاضیــان نیــز میتــوان قاضیــان افغانســتان را
بــه دودســته تقســیم منــود .یــک ،قاضیــان ســرهمحکمه کــه توســط ریــس جمهــور معرفــی
و بعــد از تأییــد ولس ـیجرگه بــه مــدت ده ســال (بهاســتثنای اولیــن اعضــای ســرهمحکمه)
انتخــاب میگردنــد ،مطابــق مــاده ( )117قانــون اساســی افغانســتان قاضیــان ســرهمحکمه تــا
ختــم دوره خدمــت عــزل منیشــوند؛ یعنــی هیــچ نهــادی حتــی ریــس جمهــور منیتوانــد ایــن
قاضیــان را از وظیفهشــان برکنــار منایــد .فقــط در مــواردی کــه متهــم بــه ارتــکاب جــرم شــود
امــکان برکنــاری آنهــا وجــود دارد کــه بعــدا ً بــه آن پرداختــه خواهــد شــد.
در مــورد غیرقابــل عــزل بــودن یــا روش عــزل ســایر قاضیــان در حالــت عــادی ،در قانــون
اساســی و ســایر قوانیــن افغانســتان حکمــی وجــود نــدارد امــا درصورتیکــه قاضــی متهــم
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بــه جــرم شــود؛ بعــد از رســیدگی ســرهمحکمه و تأییــد اتهــام او توســط ســرهمحکمه و
منظــوری ریــس جمهــور ،قاضــی از وظیفــه عــزل میشــود .ایــن تنهــا روشــی اســت کــه
بـرای عــزل قاضیــان پیشبینــی شــده اســت بنابرایــن میتــوان گفــت قاضیــان در افغانســتان
غیرقابــل عــزل هســتند.
برابــر مــاده ( )132قانــون اساســی افغانســتان تبدیلــی قاضیــان از صالحیت ســرهمحکمه
دانســته شــده اســت .گرچــه در مــاده ( )84قانــون تشــکیل و صالحیــت قــوه قضاییــه قاضیــان
قبــل از ســه ســال تبدیــل شــده منیتوانــد مگــر بــه اثــر تقاضــای خودشــان و بــا ارائــه دالیــل
موجــه کــه طــرف قناعــت ســرهمحکمه ق ـرار گیــرد؛ امــا در اخیــر همیــن مــاده ذکــر شــده
اســت کــه در صــورت لــزوم دیــد اداره ،تبدیلــی قاضیــان امــکان دارد .قســمت اخیــر مــاده
عمــاً امنیــت شــغلی قاضیــان را از بیــن میبــرد حتــی هــان حکــم صــدر مــاده را نیــز
بیاثــر میســازد .چراکــه هــر وقــت اداره بخواهــد ،بــدون نیــاز بــه دلیــل ،بنــا بــه لــزوم
دیــد خــودش قاضیــان را تبدیــل میمنایــد (میرزایــی .)49 :1397 ،گرچــه ادارهی ذکرشــده
در ایــن مــاده مشــخص نیســت امــا صالحیــت ســرهمحکمه در مــورد تبدیلــی قاضیــان در
مــاده ( )132قانــون اساســی ایــن کشــور و ذکــر قناعــت ســرهمحکمه از دالیــل قاضــی در
هــان مــاده (مــاده  84قانــون تشــکیل و صالحیــت قــوه قضاییــه) نشــان میدهــد کــه ایــن
صالحیــت بــه ســرهمحکمه ســپرده شــده اســت .باوجودایــن ،میتــوان گفــت در قســمت
تبدیلــی قاضیــان عمـاً ً رویکــرد قوانیــن افغانســتان بــا اصــل اســتقالل قضایی در تضاد اســت
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد ،میتــوان گفــت در هــر دو کشــور در قســمت غیرقابــل
عــزل بــودن قاضیــان مقــررات مناســب وجــود دارد امــا امــکان تبدیــل قاضیــان در هــر دو
کشــور امنیــت شــغلی آنهــا را از بیــن میبــرد؛ بنابرایــن ،مغایــر اصل اســتقالل قضایی اســت.
در ایــن مــورد پیشــنهاد میگــردد در ایـران بهجــای اســتفاده از مفهــوم «مصلحــت جامعــه»
کــه تفســیرهای مختلــف را میپذیــرد ،بــا توجــه بــه همیــن مصالــح رشایطــی مشــخص بیــان
شــود و درصورتیکــه تبدیلــی قاضیــان پذیرفتــه میشــود ایــن تبدیلــی در بازههــای زمانــی
مشــخص صــورت گیــرد .در افغانســتان نیــز از تغییــر قاضیــان بــر اســاس صالحدیــد اداره
جلوگیــری شــده و ایــن امــکان بــا رشایــط واضــح و بــا حــدود مشــخص بــه ســرهمحکمه
ســپرده شــود.

 -3-2مصونیت مدنی قاضیان

یکــی از مهمتریــن رشایــط تضمیــن اســتقالل فــردی قاضیــان اعطــای مســئولیت مدنــی
بــه آنهــا اســت .بــا توجــه بــه جهانــی بــودن مکلفیــت قاضیــان در تصمیمگیــری در مــورد
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پرونــده (کاتوزیــان )180 :1394 ،و پیچیدگیهــای امــر قضــاوت بایــد بــه قاضیــان مصونیــت
مدنــی داده شــود تــا بتواننــد بــا ف ـراغ خاطــر بــر اســاس درک وجدانیشــان بــه قضــاوت
بپردازنــد و از پیامدهــای آن نگ ـران نباشــند .در بنــد  16اصــول بنیادیــن بــه ایــن موضــوع
اشــاره شــده اســت .بــر اســاس ایــن بنــد «ﺑﺪﻭﻥ ﻟﻄﻤﻪ واردکــردن ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻦﻴ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻳﺎ ﻫﻴﭻ
ﺣﻖ تجدیدنظرخواهــی ﻳﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳـﺖ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ بــر طبــق ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﺧﻲﻠ ،ﻗاضیــان
ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻣﺪﻲﻧ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﻲﻟ ﺍﺯ ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﻧﺎﺭﻭﺍ ﻳﺎ ﻗﺼﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻋﺎﻤﻝ
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ 1».دیــده میشــود کــه برابــر ایــن بنــد بــه قاضیــان حتــی
در مقابــل اعــال نــاروا و قصورشــان در اعــال وظایــف قضایــی نیــز مصونیــت مدنــی داده
شــده اســت.
در ایـران گرچـه بعضـی نویسـندگان در ایـن مـورد بـه مـواد عـام قانون مسـئولیت مدنی
نیـز اسـتناد منودهانـد (داورنیـا )145 :1385 ،امـا اساسـیترین اصـل در ایـن مورد اصـل ()171
قانـون اساسـی ایـن کشـور اسـت کـه بـرای قاضیـان مصونیـت مدنی مشروط در نظـر گرفته
شـده اسـت .برابـر ایـن اصل «هرگاه در اثر تفسـیر یا اشـتباه قاضی در موضوع یـا در حکم یا
در تطبیـق حکـم بـر مـورد خاص ،رضر مادی یا معنوی متوجه کسـی گـردد ،در صورت تقصیر
مقصر طبـق موازیـن اسلامی ضامـن اسـت و در غیـر ایـن صـورت خسـارت بهوسـیله دولت
جبران میشـود .»...دیـده میشـود کـه در ایـن اصـل مصونیت مدنـی قاضی پذیرفته شـده و
مسـئولیت او در صـورت تقصیر اسـتثنا قرار داده شـده اسـت (امیـری ،ویـژه.)13-14 :1393 ،
باآنکــه بعضــی نویســندگان بــه ایــن باورنــد کــه در حقــوق افغانســتان قاضــی مســئولیت
مدنــی دارد2؛ (حیــدری )9 :1397 ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در مــورد مصونیــت مدنــی
قاضیــان در قوانیــن افغانســتان حکمــی وجــود نــدارد و ایــن خــأ مهــم وجــود دارد .لــذا بایــد
ایــن خــأ قانونــی برداشــته شــده و مصونیــت مدنــی قاضیــان در قوانیــن افغانســتان پذیرفتــه
شــود .البتــه پذیــرش مصونیــت مدنــی قاضــی ،بــه معنــی فراهــم ســاخنت زمینــه ضیــاع حــق
طرفیــن دعــوا و بــدون ج ـران مانــدن خســارت وارده بــه آنهــا در صــورت اشــتباه قاضــی
نیســت .بایــد راهــکاری پیشبینــی شــود کــه در صــورت اشــتباه قاضــی خســارت وارده
بهطــرف دعــوا توســط دولــت ج ـران گــردد.
1- Without prejudice to any disciplinary procedure or to any right of appeal or to compensation from the state,
in accordance with national law, judges should enjoy personal immunity from civil suits for monetary damages
for improper acts or omissions in the exercise of their judicial functions.
 -2در ایـن مـورد بـه مـاده  132قانـون اساسـی افغانسـتان اسـتناد شـده اسـت ،درحالیکـه مـاده مذکـور بیانگـر مصونیـت کیفری
قاضیان اسـت.
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الزم بــه یــادآوری اســت کــه مصونیــت مدنــی قاضــی بــه تیــغ دو لبــه میمانــد کــه
افراطوتفریــط در آن زیانبــار اســت؛ یعنــی ازیکطــرف عــدم مصونیــت مدنــی قاضــی
تصمیمگیــری را ب ـرای او مشــکل ســاخته و اســتقالل او را از بیــن میبــرد از طــرف دیگــر
مصونیــت مدنــی کامــل او زمینـهی سوءاســتفاده او را فراهــم میکنــد؛ ممکــن اســت در ایــن
صــورت قاضــی در تصمیمگیــری و اصــدار حکــم توجــه الزم را بــه خــرج ندهــد؛ بنابرایــن،
مصونیــت مدنــی کامــل او نیــز توصیــه منیشــود .از ایــن نــگاه رویکــرد قانــون اساســی ایـران
مناســب بــه نظــر میرســد .نکت ـهی الزم بــه ذکــر دیگــر ایــن اســت کــه درهرصــورت نبایــد
طرفیــن دعــوا در مقابــل قاضــی قـرار گیــرد؛ چــون وجاهــت و اعتبــار قضــا صدمــه میبینــد.
روش مناســب ایــن اســت دولــت خســارت وارده را ج ـران منایــد و قاضــی در برابــر دولــت
پاســخگو باشــد؛ هامنطــور کــه در فرانســه پیشبینــی شــده اســت (امیــری ،ویــژه:1393 ،
.)20-21

 -4-2پیگرد انتظامی قاضیان

بــا تأکیــدی کــه بــر اســتقالل قاضــی صــورت میگیــرد ،ممکــن اســت ایــن گامنــه بــه
وجــود آیــد کــه قاضــی در قبــال عملکــردش و تصمیمهایــی کــه میگیــرد در مقابــل
هیچکســی پاســخگو نیســت .درحالیکــه چنیــن نیســت اســتقالل قضایــی بــه معنــی عــدم
پاســخگویی قاضــی نیســت چراکــه عــدم پاســخگویی قاضــی نیــز زمین ـهی سوءاســتفاده او
را فراهــم میمنایــد؛ بنابرایــن ،بــر رفتــار و عملکــرد قاضیــان بایــد نظــارت صــورت گیــرد؛
امــا آنچــه مهــم اســت چگونگــی ایــن نظــارت و پاســخگویی قاضیــان اســت تــا ازیکطــرف
از سوءاســتفاده قاضیــان جلوگیــری شــود و از طــرف دیگــر بــه اســتقالل قاضیــان صدمــه
وارد نســازد (دهقانــی)95 :1388 ،؛ یعنــی قاضــی بایــد در قبــال رفتــارش پاســخگو باشــد امــا
رصفـاً بــه ایــن دلیــل کــه تصمیمــش خوشــایند کســی نبــوده اســت ،نبایــد بازخواســت شــود
(زحمتکــش .)22 :1396 ،درصورتیکــه اتهامــی ناشــی از اجـرای وظیفــه بــر قاضــی وارد گــردد
بایــد شــیوهی رســیدگی مناســب و عادالنــه وجــود داشــته باشــد .تــا جایــی کــه ممکــن اســت،
بررســی اتهــام قاضــی بایــد بــه شــکل محرمانــه صــورت گیــرد تــا از ایــن طریــق بــر اعتبــار
قاضــی صدمــه وارد نشــود .برابــر بنــد ( )17اصــول بنیادیــن «ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻳﺎ دعــاویای ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻚ
ﻗﺎﻲﺿ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ شــغلیاش ﻃﺮﺡ میشــود ،ﺑﺎﻳﺪ بهرسعــت ﻭ بهطــور ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
بــر طبــق آییــن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻮﺩ .ﻗﻀﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑﺮﺭﻲﺳ
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ﻗﻀﻴﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻴﺩ ،ﻣﮕﺮ اینکــه ﻗﺎﻲﺿ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﻨﺪ».
در ایـران پیگــرد انتظامــی قاضیــان از صالحیــت محکمــه عالــی انتظامــی قضــات اســت.
درصورتیکــه صالحیــت قاضــی توســط یکــی از مقامــات ذکرشــده در مــاده ( )2قانــون
رســیدگی بــه تخلفــات قضــات موردتردیــد قـرار گیــرد ،موضــوع بــه کمیســیون ذکرشــده در
مــاده ( )3ارجــاع میشــود .کمیســیون بــه موضــوع رســیدگی و نتیجــه را بــه محکمــه عالــی
انتظامــی قضــات اعــام می-کنــد تــا نســبت بــه وجــود یــا فقــدان صالحیــت قاضــی اظهارنظر
منــوده و در صــورت عــدم صالحیــت مجــازات انتظامــی تعییــن منایــد .محکمه عالــی انتظامی
قاضیــان مرکــب از ســه نفــر قاضــی گــروه  8اســت کــه عــزل و نصــب آنهــا از صالحیــت
ریــس قــوه قضاییــه اســت .احــکام صــادره ایــن دادگاه قطعیانــد .انتصابــی بــودن قاضیــان
ایــن دادگاه ،یکــی از مــواردی اســت کــه بــه نظــر میرســد بــا اســتقالل آنهــا ســازگار نبــوده
بزاده و دیگـران:1389 ،
و از ایــن طریــق اســتقالل ســایر قاضیــان نیــز متأثــر میشــود (حبیـ 
24؛ بهجتــی میبــدی.)64 :1396 ،
در افغانســتان رســیدگی بــه تخلفــات قاضیــان از صالحیــت ســرهمحکمه اســت .در مــاده
( )4مقــرره رســیدگی بــه تخلفــات قضــات مصــوب  1387تخلفــات قاضیــان مشــخص شــده
اســت و در مــاده ( )7مقــرره مذکــور مؤیــدات تأدیبــی آن ذکــر شــده اســت .مطابــق مــاده
( )11ایــن مقــرره اصــدار امــر بررســی تخلــف از صالحیــت ریــس ســرهمحکمه بــوده و
بــر اســاس مــاده ( )10مقــرره ذکرشــده مرجــع رســیدگی بــه ایــن تخلفــات شــورای عالــی
ســرهمحکمه اســت .شــورای عالــی ســرهمحکمه میتوانــد بــا توجــه بــه مــورد تخلــف ،بــه
قاضــی توصیــه منــوده یــا بــه او اخطــار دهــد یــا در مــورد کــر معــاش ،تبدیلــی یــا تأخیــر
ترفیــع او تصمیــم بگیــرد .درصورتیکــه ایــن تخلــف از دو بــار بیشــر تکـرار شــود میتواننــد
قاضــی را بــه کار اداری بگامرنــد.
رویکــرد قوانیــن هــر دو کشــور در مــورد پیگیــری تخلفــات قاضیــان رویکــرد مناســبی
اســت .ســپردن صالحیــت رســیدگی بــه تخلفــان قاضیــان توســط محکمــه عالــی انتظامــی
قاضیــان در ایــران و شــورای عالــی ســرهمحکمه ازیکطــرف آنهــا را از نفــوذ مقامــات
فوقانــی مصــون نگ ـ ه م ـیدارد و از طــرف دیگــر در قبــال رفتــار و عملکردشــان پاســخگو
میســازد؛ امــا انتصابــی بــودن قاضیــان محکمــه عالــی انتظامــی قضــات توســط ریــس قــوه
1

1- A charge or complaint made against a judge in his/her judicial and professional capacity shall be processed
expeditiously and fairly under an appropriate procedure. The judge shall have the right to a fair hearing. The
examination of the matter at its initial stage shall be kept confidential, unless otherwise requested by the judge.
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قضاییــه در ایـران قابــل انتقــاد اســت .چراکــه بــه صالحیتهــای گســردهی او میافزایــد .بــه
هــر صــورت یــک شــخص در معــرض خطــا و اشــتباه ،گرایشهــای سیاســی و احیانـاً اســتبداد
قــرار دارد و ممکــن اســت آن مقامــات را بــه اشــخاصی واگــذارد کــه فاقــد اســتقالل رأی
بــوده و رصفـاً از دســتورهای او پیــروی کننــد (بوشــهری .)235 :1384 ،البتــه بــا فــرض اجتهــاد،
عدالــت و تدبیــر ریــس قــوه قضاییــه در ای ـران تــا حــدی ایــن مــورد توجیهپذیــر اســت.

 -5-2مصونیت کیفری

یکــی از مهمتریــن رشایــط تحقــق اســتقالل قضایــی ،احســاس امنیــت قاضــی ازلحــاظ
عــدم امــکان تعقیــب کیفــری او بــه دلیــل صــدور حکــم در مــورد پروندههــای ارجاعــی
اســت .قاضــی بایــد دارای مصونیــت کیفــری بــوده و فراینــد ویــژه ب ـرای تعقیــب کیفــری
او وجــود داشــته باشــد (احمــدی ،صداقــت .)407 :1388 ،مصونیــت کیفــری قاضیــان در
حقیقــت مکمــل مصونیــت شــغلی آنهــا اســت .در صــورت داشــن مصونیــت کیفــری،
تعقیــب کیفــری ،دارنــدگان آن موکــول بــه اجــازه برخــی مقامــات ب ـرای بررســی مقدماتــی
ادلــه اتهامــی و ســلب مصونیــت از آنهــا اســت (هومــان .)96 :1390 ،برابــر بنــد ( )19اصــول
بنیادیــن اســتقالل قضایــی «ﻤﺗﺎﻡ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ،ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ بــر طبــق ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
تثبیتشــده –آییننامــه ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ -ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻗﻀﺎﻳﻲ حلوفصــل ﺷﻮﺩ» .1همچنیــن «ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺻﺎﺩﺭه ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ،ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺑﻊ تجدیدنظــر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ( 2».بنــد 20
اصــول بنیادیــن)
در ایـران مصونیـت کیفـری قاضیـان پذیرفتهشـده اسـت؛ بنابرایـن ،درصورتیکـه قاضـی
متهـم بـه ارتـکاب جـرم شـود ،ازآنجاییکـه قاضیـان مصونیـت کیفری دارنـد بدون سـلب این
مصونیـت ،مـورد تعقیـب و محاکمـه قـرار منیگیـرد .پـس بـرای محاکمـه بایـد اول مصونیـت
کیفریشـان سـلب گردیـده بعـدا ً مـورد محاکمـه قـرار گیرد .بـه همیـن خاطر ،هامنطـور که
بیـان شـد ،بـر اسـاس مقـررات قانـون رسـیدگی بـه صالحیـت قضـات مصـوب  ،1376موضوع
توسـط محکمـه عالـی انتظامـی قضـات رسـیدگی میشـود؛ درصورتیکـه تخلف وارد دانسـته
شـده و اتهام عنوان کیفری داشـته باشـد به دادگاه ذیصالح برای رسـیدگی فرسـتاده میشـود.

1- All disciplinary, suspension or removal proceedings shall be determined in accordance with established
standards of judicial conduct.
2- Decisions in disciplinary, suspension or removal proceedings should be subject to an independent review.
This principle may not apply to the decisions of the highest court and those of the legislature in impeachment
or similar proceedings
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یکـی از نکتههـای مهـم و محـل تأمـل در ایـن قانـون مقـررات مـاده ( )6آن اسـت کـه بـر
اسـاس آن «چنانچـه عمـل ارتکابی قاضی مشـتکیعنه عنوان کیفری نیز داشـته باشـد ،مدارک
مربوطـه بـه مراجـع صالحـه قضایـی فرسـتاده میشـود .رأی دادگاه تأثیـری در حکـم محکمه
عالـی (انتظامـی) نخواهـد داشـت» .نقـدی کـه بایـد در این قسـمت صـورت گیرد این اسـت
کـه چـرا صـدور حکـم برائـت قاضـی در مرجـع قضایی که گـواه بیگناهـی او اسـت بر حکم
دادگاه عالـی انتظامـی قاضیـان تأثیـر نداشـته باشـد؟ ایـن مـورد بـا اسـتقالل قاضـی سـازگار
بزاده و دیگـران)24 :1389 ،
نیسـت (حبیـ 
در قوانیـن افغانسـتان نیـز مصونیـت قضایـی قاضیـان پذیرفتـه شـده اسـت .بـر اسـاس
حکـم مـاده ( )127قانـون اساسـی ایـن کشـور سـلب مصونیـت قاضیان سترهمحکمه توسـط
ولسـیجرگه صـورت میگیـرد .برابـر این مـاده «هرگاه بیـش از یک ثلث اعضای ولسـیجرگه،
محاکمـه ریـس یـا عضـو سترهمحکمه را بـر اسـاس اتهـام بـه جـرم ناشـی از اجـرای وظیفـه
یـا ارتـکاب جنایـت تقاضـا مناینـد و ولسـیجرگه ایـن تقاضـا را بـا اکرثیـت دو ثلـث کل اعضـا
تصویـب کنـد ،متهـم از وظیفـه عـزل و موضـوع بـه محکمـه خـاص محـول میگـردد».
امـا سـلب مصونیـت قاضیـان عـادی بـا پیشـنهاد سترهمحکمه و منظـوری ریـس جمهور
امـکان دارد .برابـر مـاده ( )133قانـون اساسـی افغانسـتان سترهمحکمه در مـورد اتهـام او
رسـیدگی منـوده ،بعـد از شـنیدن اظهارات او درصورتیکـه اتهام را وارد بدانـد به ریس جمهور
پیشـنهاد عـزل او را میدهـد و بعـدازآن قاضـی محاکمـه و در صـورت اثبـات جـرم ،مجـازات
میگـردد .مـاده ( )91قانون تشـکیل و صالحیت قوه قضاییه افغانسـتان نیـز گرفتاری ،توقیف
و تعقیـب قاضـی را فقـط توسـط حکـم ریس جمهـور ممکن دانسـته و صدور امـر تحقیق را
از صالحیـت ریـس سترهمحکمه و مرجـع رسـیدگیکننده بـه اتهامـات قاضی را شـورای عالی
سترهمحکمه دانسـته اسـت .بر اسـاس مـاده  92و  93قانـون مزبور وظیفـه تحقیق و تعقیب
جرائـم وظیفـوی قاضیـان بـه عهـده اداره مراقبتهای قضایی گذاشـته شـده اسـت.
دیــده میشــود کــه مصونیــت کیفــری قاضیــان در قوانیــن هــر دو کشــور پذیرفتــه شــده
اســت .فقــط اصالحــی کــه در ایــن قســمت الزم اســت صــورت گیــرد ایــن اســت کــه در ایـران
بایــد برائــت قاضــی از محکمــه ذیصــاح بــر حکــم محکمــه عالــی انتظامــی قاضیــان اثرگــذار
باشــد ،چراکــه بــه اتهــام هــان موضــوع برایــش مجــازات انتظامــی تعییــن شــده بــود ولــی
در محکمــه ذیصــاح ارتــکاب آن اثبــات نشــد .در افغانســتان نیــز بهــر اســت ریــس جمهــور
در قســمت پیگــرد قاضیــان نقــش نداشــته باشــد و ایــن صالحیــت رصف ـاً بــه ســرهمحکمه
ســپرده شــود تــا از اســتقالل قــوه قضاییــه و بهتبــع آن اســتقالل قاضیــان از قــوه مجریــه
حفــظ شــود (احمــدی ،صداقــت.)377 :1388 ،
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یکــی از عواملــی کــه اراده و اســتقالل قاضــی را خدشــهدار میکنــد ،نیازمندیهــای
مــادی اســت .قاضــی کــه منابــع مالــی کافــی نــدارد بــه دیگ ـران محتــاج بــوده و بهآســانی
خریــده میشــود .ازایـنرو ،در کشــورهایی کــه میخواهنــد دســتگاه قضاییــه آنهــا مســتقل
باشــند ،معــاش مناســبی بـرای قاضیانشــان در نظــر میگیرنــد (دانــش496 :1389 ،؛ الشــناوی،
الروبــی .)342 :2015 ،چنانکــه حــرت علــی در نام ـهی بــه مالــک اشــر میفرمایــد« :بــه
قاضــی آنقــدر ببخــش کــه نیازمنــد مــردم نباشــد »1.بــه بــاور همیلتــون 2در کنــار امنیــت
شــغلی ،هیچچیــزی بهانــدازه تنظیــم مقــررات مناســب در مــورد تأمیــن مالــی قاضــی بــه
اســتقالل او کمــک منیکنــد .بهصــورت عمــوم مطابــق فطــرت بــر «اختیــار بــر امرارمعــاش
یــک شــخص ،بهمنزلــه نفــوذ بــر اراده او اســت )Bardent, 1998: 136( .3».ایــن تضمیــن در
اصــول بنیادیــن موردتوجــه بــوده اســت در بنــد ( )11آن آمــده اســت« :ﻣﺪﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﻀﺎﺕ،
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺁﻧﺎﻥ ،ﺍﻣﻨﻴﺖ ،ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺮﺷﺍﻳﻂ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﺳﻦ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
4
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﻘﺘﻲﻀ بهوســیله ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻀﻤﻦﻴ ﺷﻮﺩ».
در ایـران قاضیـان کارمنـد دولـت محسـوب میشـوند و در اسـتخدام رسـمی دولـت می-
باشـند؛ امـا ازنظـر حقـوق مالی با قاضیـان و اعضـای هیئتعلمی دانشـگاهها برخـورد خاص
میشـود؛ یعنـی حقـوق این دو گـروه معموالً درصدی بیشتر از حقوق سـایر کارمندان دولت
اسـت .در سـال  1374بر مبنای قانون اصالح قوانین و مقررات بازنشسـتگی و وظیفه مصوب
 1374مقـرر شـد :برخلاف دیگـر کارمنـدان که متوسـط در سـال آخـر خدمت آنـان در تأمین
حقـوق بازنشسـتگی ملاک قـرار گیـرد ،در خصـوص قاضیـان و اعضـای هیئتعلمـی تنهـا در
سـال آخـر خدمـت ملاک باشـد .از این طریق حقوق بازنشسـتگی بیشتری به دو گـروه اخیر
تعلـق میگیـرد .در سـال  1384نیـز تصمیم به افزایـش حقوق اعضای هیئتعلمـی و قاضیان
گرفتـه شـد کـه تفـاوت بیشتری با سـایر کارمندان را نشـان مـیداد ولی بـا آنهم بـا توجه به
مشـکالت اقتصـادی در ایـران و نـرخ تـورم رشایـط آرمانـی امنیـت مالـی بـرای قاضیـان وجود
ندارد (هومـان.)101-102 :1390 ،
 -1نهجالبالغه ،نامهها ،نامه حرضت علی به مالک اشرت.
2- Hamilton
3- A power over a man's subsistence amounts to a power over his will.
معادل این عبارت را میتوان «هرکه نان دهد ،فرمان دهد» گفت.
4- The term of office of judges, their independence, security, adequate remuneration, conditions of service,
pensions and the age of retirement shall be adequately secured by law.
مطالعه تطبیقی استقالل فردی قاضی در قوانین جمهوری اسالمی ایران و افغانستان
بر اساس تضمینات پیشبینیشده در اصول بنیادین استقالل قضایی

87

در حقــوق افغانســتان نیــز بــه امنیــت مالــی قاضیــان توجــه شــده اســت .برابــر مــاده
( )126قانــون اساســی ایــن کشــور «اعضــای ســرهمحکمه بعــد از ختــم دورهی خدمــت بـرای
بقیــه مــدت حیــات از حقــوق مالــی دورهی خدمــت مســتفید میشــوند مــروط بــه اینکــه
بــه مشــاغل دولتــی و سیاســی دیگــر اشــتغال نورزنــد» .همچنیــن بــر اســاس مــاده ()155
قانــون اساســی افغانســتان «ب ـرای معاونیــن ریــس جمهــور ،وزرا ،رؤســا و اعضــای شــورای
ملــی ،قضــات و لــوی ســارنوال مطابــق احــکام قانــون معــاش مناســب تعییــن میگــردد».
بــر عــاوه معــاش مشخصشــده ،قاضیــان در افغانســتان از امتیــازات کادر مســلکی نیــز
1
برخوردارنــد.

 -7-2صالحیت تفسیر

یکــی از اساسـیترین جنبههــای اســتقالل قضایــی ،اســتقالل قاضــی در تفســیر مبتنــی بــر
اصــول و مقــررات قانونــی و تصمیمگیــری بــر اســاس آن اســت .قاضــی نبایــد در تصمیمگیری
بــر اســاس نظــر دیگ ـران و مصلحتاندیشــی مقامــات عمــل کنــد (رمضــا نزاده-38 :1397 ،
 )37او بایــد در برابــر انــواع فشــارها از موقعیــت مســتحکم برخــوردار بــوده و هیــچ عامــل
خارجــی بــر تصمیمگیــری او تأثیــر نگــذارد (حســینآبادی ،علــی نــژاد )23-24 :1395 ،البتــه
ایــن صالحیــت تفســیر بههیچوجــه بــه معنـ ی فراقانونــی بــودن قاضــی نیســت ،درهرصــورت
قاضــی در حــدود اصــول و مقــررات قانونــی بایــد احــکام خــود را صــادر منایــد .مقصــود
ایــن اســت قاضــی بایــد اعــال قضایــی را بــه گون ـهی مســتقل و بــر مبنــای ارزیابــی خــود
از حقیقــت و بــر پای ـهی درک وجدانــی خــود از قانــون اعــال کنــد .برابــر بنــد ( )2اصــول
بنیادیــن «ﺩﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ بهطــور بیطرفانــه ،بــر اســاس ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ،
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻲ ،ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻧﺎﺭﻭﺍ ،ﺗﻄﻤﻴﻊ ،ﺍﻋﺎﻤﻝ ﻓﺸﺎﺭ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ
ﻏﺮﻴﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﻫـﺮ ﻃـﺮﻑ ﻭ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺩﻟﻴـﻞ ،ﺑـﻪ دعــاویای ﻛﻪ ﻣﻄﺮﺡ میشــود ،ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ».
در حقــوق ایـران قوانیــن و مقــررات حــق تفســیر قضایــی را بـرای قاضــی بــه رســمیت
شــناخته و تضمیــن کــرده اســت .باوجودایــن ،در عمــل بعضــی رویههــا وجــود دارد کــه
ایــن صالحیــت را محــدود میمنایــد .یــک منونــه آن بخشــنامههای صــادره از جانــب ریــس
قــوه قضاییــه اســت .برخــی از ایــن بخشــنامهها رصاحت ـاً قاضیــان را بــه برخــورد قاطــع و

 -1قانـون اساسـی آمریـکا نیـز بـه ایـن موردتوجه داشـته اسـت .طبق مـاده  3این قانـون امکان افزایـش معاش قاضیان وجـود دارد
امـا معـاش آنهـا کـم منیگـردد)Sheppard, 1865: 207; Finer, Bogdanor & Rudden, 1996: 111( .
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بیاغــاض فرام یخوانــد 1و برخــی دیگــر نیــز قاضیــان را بــه آســانگیری دســتور میدهــد.
ایــن تعییــن تکلیــف و الـزام قاضیــان بــه در پیــش گرفــن رفتــار خــاص مغایــر اســتقالل آنــان
اســت (دهقانــی)97-98 :1388 ،
ایــن اصــل در قوانیــن افغانســتان بهخوبــی تضمیــن شــده اســت .برابــر مــاده ()19
قانــون تشــکیل و صالحیــت قــوه قضاییــه افغانســتان ،محکمــه حیــن رســیدگی قضیه مســتقل
بــوده حکــم خویــش را بــر اســاس قناعتــی کــه از دالیــل مطروحــه نــزد آن فراهــم میشــود،
در حــدود احــکام قانــون صــادر می-منایــد .حتــی درصورتیکــه در یــک محکمــه رســیدگی
توســط چنــد قاضــی صــورت گیــرد باآنکــه تصمیمگیــری بــر اســاس آرای اکرثیــت صــورت
میگیــرد امــا مطابــق مــاده ( )251اصــول محاکــات مدنــی افغانســتان ،قاضــی کــه نظــر
مخالــف دارد مجبــور بــه متابعــت ازنظــر دیگـران نیســت .قاضــی مذکــور نظر مشــخص خود
را در ورقــه جداگانــه تحریــر و ضــم فیصلــه میمنایــد.
همچنیــن در مــاده ســوم مقــرره طــرز ســلوک قضــات افغانســتان آمــده اســت :قاضــی
بــه قانــون احـرام گذاشــته و همــواره ایــن موضــوع را بــه یــاد میداشــته باشــد کــه هنــگام
اجـرای وظایــف قضایــی بهجــز از احــکام قانــون از هیــچ مقــام دیگــری اطاعــت نکنــد .بــر
اســاس مــاده چهــارم مقــرره مذکــور ،قضــاوت قاضــی مبتنــی بــر اســتنباط وی از حقایــق و
واقعیتهایــی اســت کــه در جریــان محاکمــه ظاهــر میشــود .پــس قاضــی منیتوانــد بــر
مبنــای علــم و آگاهــی خــود در مــورد قضی ـهای کــه تحــت رســیدگیاش ق ـرار دارد ،حکــم
صــادر منایــد .در مــاده پنجــم ایــن مقــرره نیــز آمــده اســت :در قضاوتهــای دســتهجمعی،
هیــچ قاضــی منیتوانــد نظریــات خــود را بــر دیگــران تحمیــل و یــا از نظریــات دیگــران
برخــاف ارادهاش متابعــت منایــد .قاضــی هنــگام فیصلــه منــودن تحــت تأثیــر قاضیــان دیگــر
نرفتــه و مســتقالنه فیصلــه میمنایــد .در مــاده هفتــم ایــن مقــرره نیــز از نفــوذ مقامــات
باالدســت جلوگیــری شــده و قاضــی در صورتــی مکلــف بــه متابعــت از دســتورهای آنهــا
دانســته شــده اســت کــه بــا اســتقالل و بیطرفــی او در تعــارض نباشــد.
2

 -1ازجملـه ایـن بخشـنامهها میتـوان بـه بخشـنامه شماره م 1369/2/20-1/1813/بـا موضـوع برخـورد قاطـع و رسیـع بـا عوامل
ترویـج فسـاد و بدحجابـی و بخشـنامه شماره  1379/1/20-1/79/19867دربـاره برخـورد قاطـع بـا رسقتهای باندی و مسـلحانه،
رشارت اراذلواوبـاش ،مزاحمتهـای ناموسـی ،مفاسـد اجتامعـی و ...یـاد کـرد (دهقانـی.)98 :1388 ،
 -2در ایـن مـورد میتـوان بـه بخشـنامه شماره  1380/1/7-1/80/47دربـاره تأکیـد بـر توجـه قاضیان به اسـتفاده از تعلیـق اجرای
مجـازات بـرای اصالح مجرمـان یاد کـرد (دهقانـی.)98 :1388 ،
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 -8-2آزادی تشکیل انجمن قاضیان

آزادی تشــکیل انجمــن قاضیــان یکــی از مــواردی اســت کــه بـرای تأمیــن اســتقالل قضایی
کمــک میکنــد .قاضیــان بایــد ایــن حــق را داشــته باشــند تــا بــا تشــکیل چنیــن کانونهــا
از منافــع جمعــی و استقاللشــان در برابــر فشــارهای بیرونــی دفــاع مناینــد .در مــورد ایــن
تضمیــن در بنــد  9اصــول بنیادیــن آمــده اســت« :ﻗﻀﺎﺕ ﺑﺎﻳـﺪ ﺩﺭ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺍﻧﺠﻤـﻦ ﻗﻀـﺎﺕ ﻭ
ﭘﻴﻮﺳـﻦﺘ ﺑـــه آنهــا ﻳـﺎ ﺩﻳﮕـﺮ ســازمانها ﺑـﺮﺍﻱ ﺑﻴـﺎﻥ ﻛـﺮﺩﻥ خواســتههای ﺧﻮﺩ ،ﺍﻋﺘﻼﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖ
1
حرفــهای ﺧﻮﺩ ﻭ ﺣﺎﻤﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ».
در حقوق ایران و افغانسـتان باآنکه عضویت قاضیان در احزاب سیاسـی ممنوع دانسـته
شـده اسـت 2،امـا بـرای تشـکیل انجمـن قاضیـان محدودیـت وجـود نـدارد؛ بنابرایـن ،قاضیان
می-تواننـد بـرای تأمیـن منافـع مشرتکشـان انجمـن قاضیـان را تشـکیل دهنـد و از این طریق
منافـع و استقاللشـان را صیانـت منایند.

نتیجهگیری

در ایــن نوشــتار بــه تضمینهــای اســتقالل فــردی قاضیــان در حقــوق ایـران و افغانســتان
پرداختــه شــده اســت .بهصــورت مشــخص شــیوهی گزینــش ،امنیــت شــغلی ،پیگــرد انتظامی،
مصونیــت کیفــری ،مصونیــت مدنــی ،صالحیت تفســیر ،امنیت مالــی و آزادی تشــکیل انجمن
قاضیــان موردبررســی قـرار گرفتــه اســت .ایــن تحقیــق نشــان میدهــد هــر دو کشــور تــاش
منودهانــد اف ـراد دارای رشایــط مشــخص بهعنــوان قاضــی انتخــاب شــوند و قــوای مجریــه
و مقننــه در گزینــش قاضیــان دخالــت نداشــته باشــد؛ امــا صالحیــت گســرده ریــس قــوه
قضاییــه در ای ـران و نقــش ریــس جمهــور در معرفــی اعضــا و انتخــاب ریــس ســرهمحکمه
افغانســتان اســتقالل قاضیــان را زیــر ســؤال میبــرد .در هــر دو کشــور -بــدون اثبــات تخلف-
عــزل قاضیــان امــکان نــدارد امــا قاضیــان در هــر دو کشــور از تبدیــل و تغییــر در امــان
نیســتند .در هــر دو کشــور شــیوهی مشــخص بـرای پیگیــری انتظامــی قاضیــان وجــود دارد.
در ایـران پیگــرد انتظامــی قاضیــان توســط محکمــه عالــی انتظامــی قضــات صــورت میگیــرد
کــه اعضــای آن از طــرف ریــس قــوه قضاییــه منصــوب میگردنــد .انتصابــی بــودن آنهــا
1- Judges shall be free to form and join associations of judged or other organization to represent their interests,
to promote their professional training and to protect their judicial independence.
 -2مـواد  152 ،118و  153قانـون اساسـی افغانسـتان و مـاده  52الیحـه اصلاح قسـمتی از قانـون اصـول تشـکیالت دادگستری و
اسـتخدام قاضیان
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بــا اســتقالل خودشــان و بهصــورت غیرمســتقیم بــا اســتقالل ســایر قاضیــان مغایــر اســت.
قاضیــان در هــر دو کشــور مصونیــت کیفــری دارنــد امــا بعــد از ســلب مصونیــت کیفــری
حتــی در صــورت برائــت از اتهــام کیفــری در دادگاه رســیدگیکننده ،ایــن حکــم بــر مؤیــده
انتظامــی تأثیــری نــدارد کــه ایــن مــورد قابــل انتقــاد اســت .مصونیــت مدنــی قاضیــان در
حقــوق ای ـران بهخوبــی تضمیــن شــده اســت امــا قوانیــن افغانســتان دراینبــاره حکمــی
نــدارد و ایــن خــأ مهــم در حقــوق افغانســتان وجــود دارد .صالحیــت تفســیر ،امنیــت مالــی
و آزادی تشــکیل انجمــن قاضیــان در هــر دو کشــور وجــود دارد .بــا توجــه بــه ایــن مطالــب
مــوارد ذیــل پیشــنهاد میگــردد:
 )1در حقــوق ایـران ریــس قــوه قضاییــه دارای صالحیــت گســرده در امــور اداری ،گزینش
شــغلی ،انتظامــی و صالحیــت هنجــار ســازی اســت .باآنکــه فــرض اجتهــاد ،عدالــت و ...تــا
حــدی میتوانــد توجیهگــر باشــد امــا بــه هــر صــورت بهــر اســت شــورایی ایجــاد گــردد
کــه اعضــای آن از درون قــوه انتخــاب شــده باشــد؛ ایــن شــورا عهــدهدار وظایــف ریــس قــوه
قضاییــه باشــد .ریــس ایــن شــورا ریاســت قــوه قضاییــه را نیــز بــه عهــده داشــته باشــد.
 )2در هــر دو کشــور مقرراتــی تنظیــم شــود کــه امــکان تغییــر و تبدیــل قاضیــان فقط در
رشایــط خیلــی محــدود وجــود داشــته باشــد و ایــن حــدود بهطــور رصیــح مشــخص گــردد.
 )3بـرای پیگــرد انتظامــی قاضیــان شــورایی وجــود داشــته باشــد کــه اعضــای آن از درون
قــوه قضاییــه انتخــاب شــده اســت.
 )4در حقــوق افغانســتان مقرراتــی تصویــب شــود کــه مصونیــت مدنــی قاضیــان را
تضمیــن منایــد.
 )5بــا توجــه بــه رشایــط سیاســی فعلــی افغانســتان ،رصفنظــر از اینکــه آن کشــور
توســط کــدام دســتگاه یــا گــروه سیاســی اداره میشــود ،مقــررات موجــود ب ـرای تضمیــن
اســتقالل فــردی حفــظ و خألهــای موجــود برداشــته شــود.

مطالعه تطبیقی استقالل فردی قاضی در قوانین جمهوری اسالمی ایران و افغانستان
بر اساس تضمینات پیشبینیشده در اصول بنیادین استقالل قضایی

91

منابع

1.1احم ــدی ،عی ــد محم ــد ،صداق ــت ،قاســمعلی 1388،ش ،حق ــوق اساس ــی جمه ــوری اس ــامی
افغانس ــتان (ب ــا تأکی ــد ب ــر قان ــون اساس ــی) ،ق ــم ،انتش ــارات بینامللل ــی املصطف ــی(ص).
2.2امی ــری ،محس ــن ،وی ــژه ،محمدرض ــا 1393،ش« ،اص ــول بنیادی ــن ناظ ــر ب ــر تضمی ــن اس ــتقالل
قضای ــی در نظ ــام حقوق ــی ایــران ب ــا نگاه ــی ب ــه حق ــوق فرانس ــه» ،پژوهشه ــای حق ــوق
تطبیق ــی ،دوره  ،18ش .3
3.3بوشهری ،جعفر 1384،ش ،حقوق اساسی تطبیقی ،تهران ،رشکت سهامی انتشار.
4.4بهجت ــی میب ــدی ،ملیح ــه 1396،ش ،عوام ــل تأمینکنن ــده و تهدیدکنن ــده اس ــتقالل قضای ــی
در ایــران ،ب ــا رهنامی ــی :روحالل ــه بختج ــو ،پایاننام ــه کارشناس ــی ارش ــد ،دانش ــگاه آزاد
اس ــامی واح ــد تف ــت ،دانش ــکده عل ــوم انس ــانی.
5.5حبی ــب زاده ،محمدجعف ــر و دیگ ـران 1389،ش« ،اس ــتقالل قضای ــی در نظ ــام حقوق ــی ای ـران
بامطالع ــه تطبیق ــی» ،پژوهشه ــای حق ــوق تطبیق ــی ،دوره  ،14ش .4
6.6حی ــدری ،محم ــد داود 1397،ش« ،مس ــئولیت مدن ــی قاض ــی و مبان ــی آن ب ــا تطبی ــق ب ــر
حقـــوق افغانســـتان» ،معـــارف اســـامی و حقـــوق خصوصـــی ،دوره  ،2ش .4
7.7دانــش ،رسور 1389،ش ،حقــوق اساســی افغانســتان ،کابــل ،انتشــارات مؤسس ـهی تحصیــات
عالـــی ابنســـینا.
8.8داورنیـــا ،رحیـــم 1385،ش ،مســـئولیت مدنـــی قاضـــی در حقـــوق ایتالیـــا ،فرانســـه،
ایاالتمتحـــده آمریـــکا و ایـــران ،مجلـــه دانشـــکده حقـــوق و علـــوم سیاســـی ،ش .74
9.9دهقانـــی ،علـــی 1388،ش« ،اســـتقالل قاضـــی در نظـــام قضایـــی ایـــران در پرتـــو تحـــوالت
قانونگـــذاری» ،مجلـــه پژوهشهـــای حقوقـــی ،ش .15
1010رمضــانزاده ،مهنــاز 1397،ش ،مطالعــه تطبیقــی اســتقالل قضایــی در ایـران و آمریــکا بررســی
م ــورد اخی ــر قوانی ــن ض ــد مهاجرت ــی ترام ــپ ،ب ــا رهنامی ــی :رس ــول س ــلطانی ،پایاننام ــه
کارشناس ــی ارش ــد ،دانش ــگاه آزاد واح ــد دماون ــد.
1111روس ــتایی حس ــینآبادی ،ی ــارس ،عل ــی ن ــژاد ،احم ــد« ،1395،اس ــتقالل قضای ــی پی ــش-رشط
دادرســـی عادالنـــه (مطالعـــه تطبیقـــی قانـــون اساســـی ایـــران و فرانســـه)» ،دو فصلنامـــه
حق ــوق ب ــر اس ــامی ،س ــال  ،5ش .11
1212زحمتکــش ،رعنــا 1396،ش ،نقــش شــوراهای مدیریتی-قضایــی در تقویــت اســتقالل دســتگاه
قضای ــی در کش ــورهای فرانس ــه ،انگلی ــس و هلن ــد ،ب ــا رهنامی ــی :حس ــن وکیلی ــان ،پایاننام ــه
کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی.
1313ژوبـــل ،محمـــد عثـــان ،بیتـــا ،مجموعـــه متحداملآلهـــا ،مصوبـــات و رهنمودهـــا (-1385

92

فصلنامه علمیمطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسالمی
دوره  :: 1شماره 1

 ،)1388کابـــل ،ســـرهمحکمه جمهـــوری اســـامی افغانســـتان.
1414شمس ،عبدالله 1381،ش ،آیین دادرسی مدنی ،تهران ،میزان ،ج .1
1515الش ــناوی ،ولی ــد ،الروب ــی ،اس ــامه 2015،م ،ضامن ــات اس ــتقالل القض ــاء (دراس ــه مقارن ــه بی ــن
االنظم ــه القانونی ــه ف ــی م ــر واالم ــارات و ع ــان و املانی ــا) ،مجل ــه البح ــوث القانونی ــه
واالقتصادیـــه ،ش .58
1616عامـــری نیـــا ،محمدباقـــر و دیگـــران 1397،ش« ،اســـتقالل قضایـــی در حقـــوق ایـــران و
انگلیـــس» ،تحقیقـــات حقوقـــی تطبیقـــی ایـــران و بینامللـــل ،ســـال  ،11ش .41
1717عزیــزی ،مســعود احمــد 1398،ش« ،اســتقالل قضــاء در نظــام حقــوق افغانســتان» ،ماهنامــه
تخصصــی حقوقــی -فرهنگــی عدالــت ،ســال  ،21ش .203
1818قاض ــی ،س ــید ابوالفض ــل 1395،ش ،حق ــوق اساس ــی و نهاده ــای سیاس ــی ،ته ـران ،انتش ــارات
می ـزان.
1919قویـــم ،احمـــد فهیـــم 1398،ش ،مجموعـــه متحداملآلهـــای ( ،)1397-1394کابـــل ،ریاســـت
نـــرات ســـرهمحکمه جمهـــوری اســـامی افغانســـتان.
2020کاتوزیان ،نارص 1394،ش ،گامی بهسوی عدالت ،تهران ،انتشارات میزان ،ج .1
2121محقــق دامــاد ،ســید مصطفــی 1398،ش ،در دادگاه جهــل مقــدس ،ته ـران ،انتشــارات ســخن
ب ــا هم ــکاری مرک ــز ن ــر عل ــوم انس ــانی.
2222مصطف ــی ل ــو ،محم ــد 1391،ش ،اس ــتقالل قضای ــی در حق ــوق ایــران ،ب ــا راهنامی ــی :ج ــواد
تق ــی زاده ،پایاننام ــه کارشناس ــی ارش ــد ،دانش ــگاه مازن ــدران ،دانش ــکده حق ــوق و عل ــوم
سیاس ــی.
2323میرزایـــی ،علیمحمـــد 1397،ش ،اصـــول محاکـــات مدنـــی افغانســـتان ،کابـــل ،انتشـــارات
دانشـــگاه ابنســـینا.
فزاد.
2424نیاز ،عبدالوحید 1395،ش ،حقوق اساسی عمومی ،کابل ،یوس 
2525هاشـــمی ،ســـید محمـــد 1395،ش ،حقـــوق اساســـی جمهـــوری اســـامی ایـــران ،تهـــران،
انتشـــارات میـــزان ،ج .2
2626هوم ــان ،یل ــدا 1390،ش ،بررس ــی مقایســهای اس ــتقالل قضای ــی در نظ ــام قضای ــی ایــران و
افغانســـتان ،بـــا راهنامیـــی :محمدعلـــی بابایـــی ،پایاننامـــه کارشناســـی ارشـــد ،دانشـــگاه
بیناملللـــی امـــام خمینـــی ،دانشـــکده علـــوم اجتامعـــی.
27. Bardent, Eric (1998), An Introduction to Constitutional Law, New York: Oxford
University.
28. Finer, S.E, Bogdanor, Vernon & Rudden, Bernard (1996). Comparing
مطالعه تطبیقی استقالل فردی قاضی در قوانین جمهوری اسالمی ایران و افغانستان
بر اساس تضمینات پیشبینیشده در اصول بنیادین استقالل قضایی

93

Constitutions, Oxford: Clarendon.
29. Singh, M.P (2000), Securing the independence of the judiciary-the Indian
experience, Ind, Int’ L & Comp.L. Rev.10, 245- 292.
30. Sheppard, Furman (1865), Constitutional text –book, A practical and familiar
exposition of the constitution of the United States, Philadelphia: Childs &
Peterson.

فصلنامه علمیمطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسالمی
1  شماره:: 1 دوره

94

