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 یارآموزک طیقانون راجع باستخدام قضات و شرا

 یبا اصالحات و الحاقات بعد1343,02,19مصوب 

 :ر استیبقرار ز یط ورود بخدمت قضائین قانون شرایب ایخ تصویاز تار -1ماده 

 .رانیا یت اصلیتابع -1

ا یحقوق خارجه و  یهادهکسانس حقوق از دانشیا لیحقوق داخله و  یهادهکاز دانش یسانس در رشته قضائیداشتن دانشنامه ل -2

 .آنهادرجات باالتر از

 .یمل یبسنتها یانت و امانت عالقمندیت بحسن اخالق و دیداشتن مذهب اسالم و معروف -3

 .یارآموزک اتمام دوره -4

 :رفته نخواهند شدیپذ یغل قضائر بمشایاشخاص ز

ه برائت که آنها صادر شده باشد مادام یفر خواست علیکور کا باتهامات مذیوم شده و کت محیا جنایاب جنحه که بواسطه ارتکیسانک -1

 .اندردهکن حاصل

  .ا اخالق بوده و متجاهر بفسق هستندیده یه معروف بفساد عقکیسانک -2

 یشدگان در مسابقات ورودرفتهیاز از پذیساله در حدود اعتبارات مصوب بتعداد مورد نمجاز است همه  یتروزارت دادگس -1تبصره 

استخدام  یقضائ یارآموزک ورود بدوره یشور انتخاب و براکحقوق در داخل  یهادهکدانش یط رشته قضائیواحد شراانیا از دانشجوی

ن قانون یا ینامه اجرائنیبموجب آئ یآنان بخدمت قضائ یط اشتغال بعدیو شرا یزارآموک مدت و نحوهه ویب استخدام اولیترت .ندک

شور خواهد ک یو استخدام یو سازمان امور ادار یب وزارت دادگستریبتصو یو آموزش عاله پس از جلب نظر وزارت علوم کخواهد بود 

 .دیرس

 یرشته قضائ یا دانشجویرفته شوند و یحقوق پذ یهادهکدانش یه در مسابقات ورودک یوزارت دادگستر یارمندان ادارک -2تبصره 

ن قانون یا کینامه موضوع تبصره نیاز مقررات آئ یر دادگستریتوانند با موافقت وزیشور باشند مکحقوق  یهادهکاز دانش یکی

 .نندکاستفاده 
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ص یند تشخکین مییتع یه وزارت دادگسترک یئتیهستند توسط ه یقضائ یارآموزک ه داوطلب ورود بدورهکیسانکت یصالح -2ماده 

 .ششماه است یو عمل یعلم یارآموزک شوند مدتیرفته میپذ یارآموزک ق امتحان و مسابقه در دورهیطرگردد و سپس ازیم

در  یاحراز شغل قضائ یبرا یستگین شاییو تع یارآموزک مات دورهیو برنامه تعل یت مصاحبه و امتحانات و مسابقه ورودیفیک -3ماده 

 .گرددین مییتع ینامه وزارت دادگسترنیند بموجب آئیق حاصل نمایتوف یقضائ یارآموزک امتحاناته درکیارآموزانکمورد 

وزارت  یرارمندان اداکن یا دارا شوند و هم چنیبوده  یالت درجه اول دادگسترکپنج سال سابقه و  یه حداقل داراکیسانک -4ماده 

 دارا شوند بشرط قبول شدن در یبوده  یوزارت دادگستر یپنج سال سابقه خدمت در سازمانهایه حداقل داراک یدادگستر
ً
ا بعدا

قانون مربوط به استخدام قضات و  کیماده ط مقرر در )یخواهد داد و واجد بودن شرابیترت یه وزارت دادگسترک یامتحان خاص

 .رفته خواهند شدیپذ یمعاف بوده و بخدمت قضائ یقضائ یارآموزکت آنان ازی( و احراز از صالح1343 مصوب سال یارآموزک طیشرا

هستند  یوزارت دادگستر ین قانون در استخدام اداریب ایخ تصویه در تارکده حقوق کدانش یاسیرشته س یهاهیسانسیل -1تبصره 

 .ندین ماده استفاده نمایور در اکانند از مقررات مذتویخدمت آنها به پنج سال تمام برسد مه سابقهکهر موقع 

 .( رفتار خواهد شد5و محل خدمت طبق ماده ) یث احراز مشاغل قضائین ماده از حیور در اکبا داوطلبان مذ -2تبصره 

ج یا خدمت و نتایالت کقضات با توجه بسابقه و  یانتظام یله دادگاه عالین ماده بوسیور در اکداوطلبان مذ یه قضائیپا -3تبصره 

 .ردکتجاوز نخواهد  یه آنان از شش قضائیپا یه قضائین پاییشود و در هر حال موقع تعین مییو استعداد آنان تعیارآموزک امتحانات

متر از مجمع کن رتبه ییو تع یرفته شدن بخدمت قضائین ماده هرگاه پس از پذیور در اکارمندان مذک یحقوق رتبه قضائ -4تبصره 

 .ردکاستفاده خواهند  یقبل یاینرسد از حقوق و مزا یافتیآنها بمبلغ در یه حقوق قضائکباشد مادام آنها یافتیوجوه در

سال کیش از یآنان ب یارآموزک ه از مدتکیهستند در صورت یقضائ یارآموزک ن قانون مشغولیب ایخ تصویه در تارکیسانک -5تبصره 

پس از  یارآموزان فعلکر یخواهند بود و سا 1343مصوب سال  یارآموزک طیضات و شرامشمول مقررات قانون استخدام قگذشته باشد

 .رفته خواهند شدین قانون بخدمت پذیسال تمام برسد طبق مقررات اکی آنان به یارآموزک ه مدتکنیا

اشتغال خواهند  یارآموزکبز کپرداخت خواهد شد و در مر  یقضائ 4ه یانه معادل با حقوق پایماه یمقرر یارآموزان قضائکب -5ماده 

البدل یبسمت دادرس عل یقضائ 5با رتبه  یارآموزک انینامه پایت در امتحانات و اخذ گواهیو موفق یارآموزکافت و پس از اتمام دورهی

شهرستان در خارج از تهران منصوب خواهند شد و هرگاه در امتحانات  یدادسرا 2درجه  یاریا دادیدادگاه بخش 

ند یایشود و اگر باز هم از عهده امتحانات بر نیمد یگر تمدیآنان ششماه د یارآموزک ردند دورهکت حاصل نیموفق یارآموزک دوره
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ش یدوره آزما یو مسابقه و ط ن اشخاص را بدون انجام امتحانیتواند ایم یوزارت دادگستر یشود ولیآنها خاتمه داده م یارآموزکب

 .دیمنصوب نما یبشغل ادار

 یارآموزان قضائکنفر از  5ثر تا کبخش تهران در هر دوره حدا یاجات دادگاههاین احتیتأم یتواند برایم یوزارت دادگستر -1تبصره 

فه ین تبصره در تهران مشغول انجام وظیه طبق اکیسانکد بیالبدل دادگاه بخش انتخاب نمایبعنوان دادرس عل ب معدلیرا به ترت

 .سه سال خواهد بود یبعد یهادو سال و رتبه 5ل به رتبه ین یود و حداقل مدت توقف آنها براشیمداده یشوند رتبه چهار قضائیم

 .دینمایآنان را لغو م یارآموزک مکح ین قانون بشوند وزارت دادگستریط مقرر در ایفاقد شرا یارآموزک ه در دورهکیسانک -2تبصره 

ه وجوه یلکد یاستعفا دهند با یارآموزک ا خاتمه دورهیا در خالل ینند و ک یرخوددا یقضائ یارآموزک ه از ادامهکیارآموزانک -3تبصره 

 کیچیا سپردن تعهد پرداخت آن هیه وجوه مزبور و یلکند و قبل از پرداخت یمسترد نما یرا به وزارت دادگستر یارآموزکبابت یافتیدر

ند و یتوانند آنها را استخدام نمایه آنها متعلق بدولت است نمیاز سرما یا قسمتیه تمام ک یها و مؤسساتیشهردارو یدولت یاز سازمانها

 .ممنوع خواهد بود یدادگستر التکن اشتغال آنها بو یهمچن

شوند یرفته میز پذکدر خارج از مر  ین قانون بخدمت قضائیه بموجب اکیر افرادیارآموزان و ساک یت رتبه قضائیشرط تثب -6ماده 

ز خواهد بود و در صورت عدم اشتغال چهار سال تمام در کاز موقع ورود بخدمت خارج از مر  یضائبخدمت قحداقل چهار سال اشتغال 

 .خواهند دادمتر ادامهکرتبه  کیز با کخارج از مر 

ع جزو مدت توقف در یاز لحاظ ترف یاند جزو مدت خدمت محسوب ولرفته شدهیپذ یه بخدمت قضائکیسانک یارآموزک مدت -6ماده 

 .ارمندان دولت خواهند بودکم کت در حیث مسئولیاز ح یارآموزان قضائک .واهد شدمنظور نخهیپا

چهار سال و در  6ل به رتبه ین یشوند برایرفته میبخدمت پذ یقضائ 5ن قانون با رتبه یه بموجب اکیارآموزانکمدت توقف  -تبصره

 .سه سال خواهد بودما بعد یهارتبه

از موقع  یشوند الاقل سه سال تمام اشتغال بخدمت قضائیاستخدام م یقضائ 5ه یه با پاکیسانک یت رتبه قضائیشرط تثب -7ماده 

  .ز استکخارج از مر  یورود بخدمت در شهرستانها

ه وزارت ک یانامهنیه طبق آئکشوند یرفته میپذ یبخدمت قضائ یهستند وقت یط ورود بخدمت قضائیه واجد شراکیسانک -8ماده 

 .ندیاد نمایخواهد نمود سوگند  میتنظیدادگستر
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اشتغال  یسیرنویار تقرکب یه در وزارت دادگسترک یه اداریپا یه دارایسانسیارمندان لکتواند از وجود یم یوزارت دادگستر -9ماده 

 .دیز استفاده نماین یوزارت دادگستر یمشاغل ادارریدارند در سا

 .استن قانون یا یمأمور اجرا یوزارت دادگستر -10ماده 

مربوط باستخدام قضات و  1342ر5ر7-7354بنامه شماره یتصو 1342ستم آذر ماه یچون بموجب ماده واحده مصوب ب

د و ین ارجاع گردیمجلس یدادگستر کون مشتر یسیمکم شده بود بیبمجلس سنا تقد 1342ماه ید 2خ یتاره درک یارآموزک طیشرا

د و تا یون مزبور رسیسیمکب یبتصو یصد و چهل و سه شمسیهزار و سکیبهشت ماه یارد 19خیدر آن بعمل آمد و در تار یاصالحات

 .ن اجرا خواهد شدیمجلس یب نهائیتصو

 یف امامیندس شرمه -س مجلس سنایرئ

 یاضیمهندس عبدالله ر -یمل یس مجلس شورایرئ
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