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قاونن نظارت بر رفتار قضات
مصوب  ۲۷رهم1390
کلیات
ماده  .۱نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صالحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون
است.
ماده  .۲تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب میشوند مشمول این قانون میباشند.
تبصرررره  .به تخلفات انتظامی قضرررات دادگاه و دادسررررا ویاه روحانیتق میاب آییننامه دادسرررراوا و دادگاوها ویاه روحانیت
رسیدگی میشود .
ماده  .۳عبارات اختصار بهکار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف میگردد:
دادگاه عالی :دادگاه عالی انتظامی قضات
دادگاه عالی تجدید نظر :دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات
دادسرا :دادسرا انتظامی قضات
دادستان :دادستان انتظامی قضات
دادیار :دادیار انتظامی قضات
دادگاه عالی صالحیت :دادگاه عالی رسیدگی به صالحیت قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر صالحیت :دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صالحیت قضات
فصل اول  .دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات
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ماده  .۴دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می شود و بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه دارا شعب متعدد است.
ور شعبه دارا یک رئیس و دومستشار است.
تبصره  .دادگاوها مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب ور یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالیق وظیفه و
را انجام میدوند .
ماده  . ۵رئیسق مسرتشراران و عضرووا معاون دادگاوها مذکور از بین قضرات دارا بانترین ایه قضرائی توسر رئیس قوه
قضائیه منصوب می شوند و باید حداقل دارا بیست و نج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خودق
محکومیت انتظامی درجه سه و بانتر ندا شته با شند .این ق ضات را به جز موارد م شمول ا صل یک صد و ش صت و چهارم ()۱۶۴
قانون اساسی نمیتوان بدون تمایل آنان تغییر داد.
تبصره  .رؤساء شعب دادگاوها عالی و عالی تجدیدنظر در بانترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاوها مذکور به
ترتیب در یک گروه و دو گروه ایینتر قرار میگیرند .
ماده  . ۶امور زیر در صالحیت دادگاه عالی است:
 .۱رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
 .۲رسیدگی به یشنهاد دادستان در مورد تعلی قاضی از خدمت قضائی
 .۳ترفیع ایه قضائی
 .۴حل اختالف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده ( )۲۸اینقانون
 . ۵رسیدگی به اعتراض به قرار تعلی تعقیب انتظامی
 . ۶اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و وفتاد و یکم ( )۱۷۱قانون اساسی و ماده ( )۳۰این قانون
 .۷سایر امور به موجب قوانین خاص
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ماده  .۷به تخلفات اعضاء دادگاوها عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توس ویأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور
که با ح ضور دو سوم آنان رسمیت مییابد رسیدگی می شود .مالک در صدور رأ ق نظر اکثریت حا ضرین ا ست .رسیدگی در این
ویأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.
تب صره  .به تخلفات ادار ق ضاتی که در زمان ارتکاب دارا سمت ادار بودهاندق در دادگاه عالی رسیدگی می شود و به تخلفات
انتظامی شخصی که از شغل قضائی به شغل ادار انتقال یافته است در صورتیکه تخلف مربوط به زمان تصد و در شغل
قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی میگردد .در ورحال مجازاتق میاب مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین میشود .
ماده  . ۸دادسرا در معیت دادگاه عالی میاب این قانون انجام وظیفه مینماید .
ماده  .۹ریا ست داد سرا به عهده داد ستان ا ست که باید حداقل دارا بی ست سال سابقه کار ق ضائی با شد و در ده سال اخیر
خدمت خود محکومیت انتظامی درجهسه یا بانتر نداشته باشد .
ماده  .۱۰دادسررتان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد .دادیار و معاون دادسرررا باید حداقل دارا انزدهسررال سررابقه کار قضررائی
باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامیدرجه سه یا بانتر نداشته باشند .
ماده  .۱۱وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:
 . ۱بازرسی و کشف تخلفات انتظامیقضات و تعقیب انتظامیآنان در ور مقام و رتبه
 .۲نظارت مسررتمر بر عملکرد قضرراتق ارزشرریابی آنان و تحقی در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شررأن قضررائی با رعایت حریم
خصوصی آنان
 .۳یشنهاد تعلی قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی
 .۴یشنهاد تشوی قضات دارا خدمات علم .یا عمل .برجست.ه به رئیس قوه قضائیه
 . ۵یشنهاد جابهجایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرا اصل یکصد و شصت و چهارم ( )۱۶۴قانون اساسی
 . ۶بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه
 .۷سایر وظایف به موجب قوانین خاص
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تبصررره  .درخواسررت تعلی قاضرری و صرردور کیفرخواسررت و قرار تعلی تعقیب انتظامی فق بر عهده دادسررتان اسررت .در غیاب
دادستان یا موارد ّرد دادرسق معاون اول و این امور را برعهده دارد .
ماده  .۱۲نحوه بازرسیق نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آییننامها است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب
این قانون به یشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد .
فصل دوم  .مجازاتها و تخلفات انتظامی
ماده  .۱۳مجازاتها انتظامیقضات سیزده درجه به شرح زیر است:
 .۱توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
 .۲توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
 .۳کسر حقوق ماوانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
 .۴کسر حقوق ماوانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
 . ۵کسر حقوق ماوانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
 . ۶تنزل یک ایه قضائی و در مورد قضات نظامیتنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمند
 .۷تنزل دو ایه قضائی و در مورد قضات نظامیتنزل دو درجه نظامییا دو رتبه کارمند
 . ۸انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
 .۹انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
 .۱۰خاتمه خدمت از طری بازن ش ستگی با دا شتن حداقل بی ست و نج سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت دا شتن کمتر از
بیست و نج سال سابقه
 .۱۱تبدیل به وضعیت ادار و در مورد قضات نظامی لغو ابالغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
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 .۱۲انفصال دائم از خدمت قضائی
 .۱۳انفصال دائم از خدمات دولتی
ماده  .۱۴مرتکبان ور یک از تخلفات ذیل با توجه به اومیت و شررررای ارتکابق به یکی از مجازاتها انتظامیدرجه یک تا چهار
محکوم میشوند:
 .۱درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلساتق اوراق تحقی و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه
یا عبارت سبک و نا سند
 .۲عدم اعالم ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأ و اجرا آن
 .۳عدم ح ضور ع ضو دادگاه در جل سه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن و در م شاوره و صدور رأ و ام ضاء آن یا عدم
تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
 .۴عدم نظارت منتهی به بینظمیمتصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد ادار شعب
 . ۵عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضررائی نسرربت به مراجع تالی و دادسررتان نسرربت به دادیار و باز رس از حی دادن تعلیمات و
تذکرات نزم و اعالم تخلفاتق میاب قوانین مربوط
 . ۶بینظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیکق جلسات ویأتها و کمیسیونهایی که قا ضی موظف
به شرکت در آنها استق بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
 .۷غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا نج روز متوالی یا متناوب در یکدوره سه ماوه
 . ۸اومال در انجام وظایف محوله
 .۹اعالم نظر ماوو قاضی یش از صدور رأ
ماده  .۱۵مرتکبان ور یک از تخلفات ذیل با توجه به اومیت و شررررای ارتکاب به یکی از مجازاتها انتظامیدرجه چهار تا وفت
محکوم خواوند شد:
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 .۱صدور رأ غیرمستند یا غیرمستدل
 .۲غیبت غیرموجه از شررش تا سرریروز در یک دوره سرره ماوه یا خوددار غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به
مدت کمتر از سیروز
 .۳دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
 .۴تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
 . ۵رعایت نکردن مقررات مربوط به صالحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
 . ۶رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
 .۷تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأ و اجرا آن
 . ۸عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابالغ وقت رسیدگی
 .۹خوددار از اعالم تخلفات کارکنان ادار ق ضابیانق وکالء دادگ ستر قکارشنا سان رسمیدادگ ستر ق م شاوران حقوقی قوه
قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوطق در موارد الزام قانون
ماده  .۱۶مرتکبان ور یک از تخلفات زیر با توجه به اومیت و شررررای ارتکابق به یکی از مجازاتها انتظامی درجه شرررش تا ده
محکوم میشوند:
 .۱سوء استفاده از اموال دولتیق عمومیو توقیفی
 .۲خوددار از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
 .۳خوددار از ذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکالء آنان جهت ثبت و ضب فور در رونده
 .۴خوددار غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سیروز
 . ۵استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی
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ماده  .۱۷مرتکبان ور یک از تخلفات ذیل با توجه به اومیت و شررررای ارتکابق به یکی از مجازاتها انتظامیدرجه وشرررت تا
سیزده محکوم میشوند:
 .۱گزارش خالف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
 .۲اشررتغال ومزمان به مشرراغل مذکور در اصررل یکصررد و چهل و یکم ( )۱۴۱قانون اسرراسرری یا کارشررناسرری رسررمیدادگسررتر ق
مترجمی رسمیق تصد دفتر ازدواجق طالق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتها تجار موضوع ماده ( )۱قانون تجارت
 .۳خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از رونده
 .۴خروج از بیطرفی در انجام وظایف قضائی
 . ۵ذیرفتن ورگونه ودیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
 .۶رفتار خالف شأن قضائی
تب صره  .رفتار خالف شأن ق ضائی عبارت ا ست از انجام ورگونه عملی که درقانونق جرم عمد شناخته می شود و یا خالف عرف
مسلم قضات است به نحو که قضات آن را مذموم بدانند .
ماده  .۱۸تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانینق برا آن مجازات یش بینی نشده است با توجه به اومیت و
شرای ارتکابق مستلزم یکی از مجازاتها انتظامیدرجه دو تا نج است.
تبصرررره  .اگر تخلف از قانونق عمد و برا اجرا مقصرررود له یا علیه یکی از اصرررحاب دعو یا به لحاف ذیرفتن توصررریه و
مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع ح یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گرددق مرتکب نسبت به اومیت و شرای
ارتکابق به یکی از مجازاتها انتظامیدرجه وشت تا سیزده محکوم میشود .
ماده  .۱۹ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است و چنانچه تخلفات
ارتکابی دارا مجازاتها متفاوتی باشندق مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتر دارد محکوم میشود .
ماده  .۲۰چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برا آن مجازات تعیین و اجراء شده استق تکرار شودق مرتکب به مجازاتی
حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلیق موضوع ماده ( )۱۳این قانون محکوم میشود .
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ماده  .۲۱به محکومین مسررتوجب مجازات بند ( )۱۲ماده ( )۱۳این قانون (درصررورت تقاضررا) و ومچنین بند ( )۱۳ماده مزبورق
معادل وجووی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازن ش ستگی واریز نمودهاند با رعایت تغییر شاخص قیمت ساننه مو ضوع
مفاد ماده ( )۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاوها عمومی و انقالب در امور مدنی رداخت میگردد .
فصل سوم  .آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
ماده  .۲۲جهات قانونی برا شروع تعقیب و رسیدگی انتظامیبه قرار زیر است:
 .۱شکایت ذ نفع یا نماینده قانونی او
 .۲اعالم رئیس قوه قضائیه
 .۳اعالم رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
 .۴اعالم شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به رونده قضائی
 . ۵ارجاع دادگاه عالی
 . ۶اطالع دادستان
تبصره  .۱در مورد بند ( )۶ورگاه دادستان س از بررسی ابتدائی موارد اعالم شده را بیاساس تشخیص دودق دستور بایگانی آن را
صادر میکند و در غیر این صورت برا رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع مینماید.
تبصره  .۲تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطالع شاکی میرسد .
ماده  .۲۳رؤساء دادگستر مراکز استانها موظفند شکایات انتظامیمردم در برابر قضات را دریافت نموده و س از ثبت در دفتر
مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک وفته به دادسرا انتظامیقضات ارسال نمایند.
تبصره  .شاکی میتواند برا شکایت یا اطالع از روند رونده به دادسرا انتظامی قضات نیز مراجعه نماید .
ماده  .۲۴چنانچه دادیار درحین رسیدگی به روندهق تخلف دیگر را ک شف کند موظف ا ست ن سبت به آن نیز رسیدگی و اظهار
نظر نماید.
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تبصره  .چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برا مرجع صالح قضائی ارسال
میشود .
ماده  .۲۵در موارد زیر تعقیب انتظامیموقوف میشود:
ً
 .۱موضوع رونده انتظامی قبال رسیدگی شده باشد.
 .۲موضوع رونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.
 .۳قاضی که تخلف به و منسوب استق فوت شده یا بازنشستهق بازخریدق مستعفی و یا به ور نحو دیگر از خدمت قضائی بهطور
دائم منفک شده باشد.
تبصره  .مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است .
ماده  .۲۶قضررات دادسرررا در جهت انجام وظایف میتوانند اطالعاتق اسررناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضررائیق وزارتخانهواق
مؤسساتق شرکتها دولتی و مؤسسات عمومیغیردولتی میالبه نمایند.
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعالم نمایند .عدم اجابت به موقعق تخلف ادار محسوب
و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکورق به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم میشود .
ماده  .۲۷قضات دادسرا میتوانند راجع به تخلف انتظامی از ذ نفعق افراد میلع و قاضی که تخلف منتسب به او ا ست با رعایت
شأن قضائی توضیحات نزم را أخذ نمایند .
ماده  .۲۸در صرررورتی که دادیار س از رسررریدگیق عقیده به تعقیب قاضررری داشرررته باشرررد و دادسرررتان وم با و مواف باشررردق
کیفرخوا ست تنظیم و رونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می شود و چنانچه داد ستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی
معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خودق رونده جهت حل اختالف به دادگاه عالی ارسال می شود و رأ دادگاه متبع خواود بود .در
سایر موارد نظر دادستان نزمانتباع است .
ماده  .۲۹دادسررتان میتواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضرری با توجه به میزان سررابقه و تجارب قضررائی و ومچنین با در نظر
گرفتن حسن سابقه و درجه عالقمند قا ضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیهق تعقیب انتظامی او را تعلی و
مراتب را به او اعالم نمایدق مشروط بر اینکه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه وشت و بانتر نباشد .
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ماده  .۳۰رسیدگی به دعوا جبران خسارت ناشی از ا شتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و وفتاد و یکم ( )۱۷۱قانون
ا سا سی جمهور ا سالمیایران در صالحیت دادگاه عمومی تهران ا ست .رسیدگی به دعوا مذکور در دادگاه عمومی منوط به
احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره  .تعلی تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل رونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه
قاضی نیست .
ماده  .۳۱قاضرری که تعقیب انتظامی او تعلی شررده اسررتق در صررورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف میتواند ظرف بیسررت روز س از
ابالغ قرار تعلی تعقیبق رسرریدگی به موضرروع را از دادگاه عالی درخواسررت کند .در این صررورت چنانچه دادگاه عالیق قاضرری را
متخلف تشخیص دود او را به مجازات انتظامی محکوم میکند .
ماده  .۳۲تعلی تعقیب انتظامی ور قا ضی با رعایت شرای مقرر در این قانون برا ور دو سال از تاریخ ابالغ قرارتعلی بیش از
یکبار امکانپذیر نیست .در صورتی که قاضی با وجود برخوردار از تعلی تعقیبق ظرف دو سال از تاریخ ابالغ قرار مذکورق مرتکب
تخلف جدید شود با صدور کیفرخواست دادستانق تخلف مشمول تعلی نیز در دادگاه عالیق مورد رسیدگی قرار میگیرد .
ماده  .۳۳به تخلفات انتظامیقضررات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواسررت دادسررتان و در محدوده کیفرخواسررت رسرریدگی
میشود .
ماده  .۳۴رئیس شررعبه اول دادگاه عالیق س از وصررول روندهق رسرریدگی را به یکی از شررعب ارجاع مینماید .شررعبه س از ثبت
روندهق ن سخها از کیفرخوا ست را از طری رئیس کل دادگ ستر ا ستان در ا سرع وقت به نحو محرمانه به قا ضی تحت تعقیب
انتظامی ابالغ میکند و نسخه دوم ابالغ شدهق اعاده میگردد .قاضی یاد شده میتواند دفاعیات خود را به ومراه م ستندات ظرف
یک ماه س از ابالغ ارائه نماید.
تبصره  .۱ابالغ جز در موارد مصرح در این قانونق تابع آیین دادرسی مدنی است.
تبصره  .۲در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالیق روندهواق به ترتیب توس رؤساء شعب بعد ارجاع میشود .
ماده  .۳۵جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می شود و درصورت عدم حضور وریک از آنان عضو معاون
جایگزین میگردد و رأ اکثریتق مناط اعتبار اسررت .در صررورت درخواسررت دادسررتان یا صررالحدید دادگاه ق دادسررتان یا یکی از
معاونان یا دادیاران به نمایندگی از و به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات نزم در جلسه حضور مییابد .
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ماده  .۳۶آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضرری به مجازات تا درجه نجق قیعی و در سررایر موارد توسرر محکومعلیه و در
مورد آراء برائت توس دادستانق ظرف یک ماه از تاریخ ابالغق قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.
تبصره  .۱شروع مهلت اعتراض برا دادستانق تاریخ وصول رونده در دبیرخانه دادسرا است.
تبصره  .۲نحوه ابالغ آراء به شیوه ابالغ کیفرخواست است .
ماده  .۳۷محکومعلیه میتواند ن سبت به تمامی احکام محکومیت قیعی یا قیعیت یافته به مجازات درجه نج به بانق صادره از
دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظرق در صرررورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسررریق درخواسرررت اعاده دادرسررری نماید .این
درخوا ست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأ تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سو
دادگاه مذکورق در ومان دادگاه رسیدگی میشود.
تبصره  .جهات اعاده دادرسی در این مادهق تابع آیین دادرسی کیفر است .
ماده  .۳۸اجرا احکام قیعی دادگاوها عالی برعهده دادسرا است .
فصل چهارم  .تعلیق قاضی
ماده  .۳۹ورگاه قاضرری در مظان ارتکاب جرم عمد قرار گیردق دادسررتان موضرروع را بررسرری و چنانچه دنیل و قرائنق دنلت بر
توجه اتهام دا شته با شدق تعلی و از سمت ق ضائی را تا صدور رأ قیعی تو س مرجع ذ صالح و اجرا آنق از دادگاه عالی
تقاضا میکند .دادگاه مذکور س از رسیدگی به دنیلق تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
تبصره  .۱مرجع کیفر

صالح میتواند تعلی

قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.

تبصررره  .۲دادسررتان مکلف اسررتق یش از اظهارنظر راجع به تعلی قاضرری به و اعالم کند که میتواند ظرف یک وفته س از
ابالغق اظهارات خود را بهطور کتبی یا با حضررور در دادسرررا اعالم نماید .دادگاه عالی نیز در صررورت اقتضرراء به ومین ترتیب اقدام
مینماید.
تب صره  .۳در صورتی که درخوا ست تعلی قا ضی از سو داد سرا یا دادگاه عالی رد شود و س از آن دلیل جدید ک شف شودق
مرجع کیفر صالح میتواند بررسی مجدد موضوع تعلی را از دادستان درخواست نماید .
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ماده  .۴۰تعقیب قاضرری در جرائم غیرعمد ق س از اعالم مرجع کیفر و اجازه دادسررتان صررورت میگیرد مگر آن که تعقیب یا
اجرا حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت میاب ماده ( )39این قانون عمل میشود.
تبصره  .احضار قاضی که برابر این مادهق بدون تعلی ق مورد تعقیب قرار میگیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاود و میلع فق از
طری رئیس کل دادگستر استان و به صورت محرمانه انجام میشود .
ماده  .۴۱ورگونه اح ضارق جلب و بازدا شت ق ضات و بازرسی محل سکونتق محل کار و اماکنی که در ت صرف آنان ا ستق بدون
رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم میشود .
ماده  .۴۲قاضرری تعلی شررده در ایام تعلی از یک سرروم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صررورت برائت یا منع تعقیبق مسررتح
دریافت مابقی آن است .
ماده  .۴۳تعقیب و یا محکومیت کیفر و یا عدم وریکق مانع تعقیب و محکومیت انتظامی نیست .
فصل پنجم  .رسیدگی به صالحیت قضات
ماده  .۴۴ر سیدگی به صالحیت ق ضاتی که صالحیت آنان طب موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات م صرح در این قانون
مورد تردید قرار گیردق با «دادگاه عالی رسیدگی به صالحیت قضات» است .صالحیت قاضی میتواند توس یکی از مقامات ذیل
مورد تردید قرار گیرد:
 .۱رئیس قوه قضائیه
 .۲رئیس دیوان عالی کشور
 .۳دادستان کل کشور
 .۴رؤسا شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن
 . ۵دادستان انتظامی قضات
 . ۶رئیس سازمان قضائی نیرووا مسلح نسبت به قضات آن سازمان
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تب صره  .۱این دادگاه فق به صالحیت قض.اتی که صالحیت آنها مورد تردید قرار گرفته ا ست رسیدگی میکند و سایر موارد در
صالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
تبصره  .۲رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأ قیعی این دادگاهق دستور اجرا آن را صادر مینماید .
ماده  .۴۵در صورت تردید نسبت به صالحیت قاضی طب ماده قبلق موضوع از سو مقام تردیدکننده صالحیت به نحو م ستند
و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صالحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعالم میگردد:
 .۱معاون قضائی رئیس قوه قضائیه
 .۲معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستر
 .۳معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور
 .۴دادستان انتظامی قضات
کمی سیون مذکورق مو ضوع را در ا سرع وقت بررسی و س از ا ستماع مدافعات و اظهارات قا ضی که در صالحیتش تردید شدهق
چنانچه نظر بر عدم صالحیت و داشته باشدق نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاهق گزارش خواود داد .کمیسیون یاد شدهق با
حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و رأ اکثریتق مناط اعتبار است .دبیر این کمیسیونق دادستان است .
ماده  .۴۶دادگاه عالی صالحیت س از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صالحیتش تردید
شده استق در صورت احراز عدم صالحیتق حسب مورد و را به یکی از مجازاتها ذیل محکوم مینماید:
 .۱تبدیل به وضعیت ادار و در مورد قضات نظامی لغو ابالغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
 .۲بازخرید
 .۳بازنشستگی در صورت دارا بودن شرای قانونی
 .۴انفصال دائم از مشاغل قضائی
 . ۵انفصال دائم از خدمات دولتی
13

قاونن نظارت بر رفتار قضات

تبصره  .۱عدم ارائه نیحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاهق با وجود ابالغ وقتق مانع از رسیدگی نیست.
تبصره  .۲مشمولین بندوا ( )۴و ( )۵این ماده از مزایا ماده ( )۲۱این قانون بهرهمند میشوند .
ماده  .۴۷چنانچه عدم صالحیت قاضی ناشی از عدم توانایی و در انجام وظایف محوله باشدق حسب مورد به تنزل مقام (سمت
قضائی) یا تبدیل به وضعیت ادار محکوم میشود .
ماده  .۴۸رأ دادگاه عالی صالحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر از طرف محکومعلیه در دادگاه عالی تجدیدنظر
صالحیت است .محکومعلیه میتواند تقاضا تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید .
ماده  .۴۹دادگاه عالی صالحیت و تجدیدنظر آن از سه ع ضو ت شکیل می شود و در تهران م ستقر ا ست .رئیس و اع ضاء دادگاه
عالی صالحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توس رئیس قوه قضائیه تعیین
میشوند .قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند.
تب صره  .در صورتی که در بانترین گروه به تعداد کافی قا ضی نبا شد یا از ر سیدگی معذور با شندق اع ضاء دادگاه عالی تجدیدنظر
صالحیتق از بین قضات گروه یازده و بانتر توس رئیس قوه قضائیه تعیین میشوند .
ماده  . ۵۰دادگاوها مذکور در این فصلق با حضور تمامیاعضاء رسمیت مییابد و رأ اکثریت مناط اعتبار است .ابالغ رأ با
دفتر دادگاه است.
تب صره  .ت صمیمات به ن شانی اعالم شده تو س قا ضی به کمی سیون به نحو محرمانه ابالغ می شود و ورگاه قا ضی آدرس اعالم
نکرده باشدق آخرین نشانی موجود در محل خدمت و معتبر است .
ماده  . ۵۱چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاوها مذکور در این فصل بر تأیید صالحیت قاضی استق رونده مختومه میشود .
ماده  . ۵۲اجرا حکم قیعی محکومیت با دادسرا است .
ماده  . ۵۳چنانچه عمل ارتکابی قا ضی عنوان جزائی نیز دا شته با شدق مدارک مربوط به مراجع صالحه ق ضائی جهت ر سیدگی
ارسال میشود .
ماده  . ۵۴جهات ّرد قضات مذکور در این قانون ومان موارد ّرد دادرس در آیین دادرسی مدنی است .
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ماده  . ۵۵آییننامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توس وزارت دادگستر با ومکار دادستانق تدوین و به تصویب رئیس قوه
قضائیه میرسد .
ماده  . ۵۶از تاریخ نزمانجراء شدن این قانونق تمامیقوانین و مقررات زیر ملغی میباشد:
 .۱ماده ( )۱۱۳قانون اصول تشکیالت عدلیه مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۷
 .۲مواد ()۲۱ق ()۲۳ق ( )۲۸و ( )۳۱قانون استخدام قضات و صاحب منصبان ارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶
 .۳ماده ( )۱قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب ۶/۱۱/۱۳۰۷
 .۴قانون صالحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹
 . ۵ماده ( )۵۱قانون تسریع محاکمات اصالحی مصوب ۶/۱۰/۱۳۱۵
 . ۶ماده ( )۴قانون اصالح ارها از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷
 .۷مواد ( )۳۰و ( )۳۳لغایت ( )۴۳نیحه اصررالح قسررمتی از قانون اصررول تشررکیالت دادگسررتر و اسررتخدام قضررات مصرروب
۱۴/۱۲/۱۳۳۳
 . ۸بندوا (ج)ق (و) و (و) ماده ( )۱و مواد ( )۲و ( )۳قانون متمم سازمان دادگ ستر و ا صالح ق سمتی از نیحه قانونی ا صول
تشکیالت دادگستر و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵
 .۹ماده ( )۳راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۷
 .۱۰مواد ( )۲و ( )۶نیحه قانونی راجع به اصرررالح بعضررری مواد لوایح قانون مربوط به اصرررول تشرررکیالت دادگسرررتر مصررروب
۲۱/۲/۱۳۳۹
 .۱۱مواد ( )۲۶و ( )۲۷قانون اصالح ارها از قوانین دادگستر مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵
 .۱۲نیحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۸
 .۱۳بند ( )۵ماده ( )۳قانون وصول برخی از درآمدوا دولت مصوب ۲۸/۱۳/۱۳۷۳
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قاونن نظارت بر رفتار قضات

 .۱۴قانون رسیدگی به صالحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶
قانون فوق مشررتمل بر نجاه و شررش ماده و بیسررت و وشررت تبصررره در جلسرره علنی روز یکشررنبه مور وفدوم مهرماه یکهزار و
سیصد و نود مجلس شورا اسالمی تصویب شد و در تاریخ  ۲۷/۷/۱۳۹۰به تأیید شورا نگهبان رسید.

→ برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←
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