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 چکیده
 کارگیری قضاات اسات   جذب و به ۀشیو ،دهدیه را تحت تأثیر قرار میئقضا ۀترین عواملی که استقالل قواز مهم
های مختلا  و  راهدر این خصوص و قوانین اساسی و عادی کشورها  است ر متنوعهای گزینش قضات بسیاشیوه
ال بسیار متفاوت های حقوقی نوشته و کامنمسیر شغلی قضاوت در نظاماند  های تلفیقی گوناگونی اندیشیدهروش

در  کناد  نیاز بارای حام مشا الت فسااد قضاایی کما  مای       ها به کش  اصالحات مورداست و فهم این تفاوت
شاوند و منصا    طور معمول قضات از میان وکالی باتجربه انتخاب میال، بههای حقوقی متأثر از سنت کامننظام

هام  آن ،پرداختن به عمم حقوقی در محاکم در جایگاه وکالت دلیمشود که شخص به قضا نوعی پاداش تلقی می
های در نظامکند  برخورداری از آن را پیدا میتجربه، صالحیت  ۀشدن در بوت برای مدت طوالنی و پس از آبدیده

تطبیقای   ۀمطالعا  هاد  از   شاوند آموختگان دانشگاهی انتخاب مای قضات از میان دانش ،ژرمنی -حقوقی رومی
اول و جاذب و گازینش    ۀکشورهای دست ۀعنوان نمایندمری ا بهاانتخاب و انتصاب قضات در نظام  بررسی حاضر،

 -ای و روش توصایفی کاه باا مطالعاۀ کتابخاناه     ژرمنی است -رومیحقوقی نظام  نماد عنوانقضات در فرانسه به
برانگیزتارین و  انتخااب قاضای در نظاام حقاوقی ایااالت متحاده از مناقشاه        شیوۀ تحلیلی صورت پذیرفته است 

ی هاا قضاات فادرال و ایاالتی از طریااش روش     مباحث مربوط به استقالل قضایی در این کشور اسات   ترینمهام
قانون خاصای   هاتمری ا به موج  قانون اساسی فدرال هری  از ایالادر نظام فدرالی شوند  متفااوت انتخااب می

قاوای   ۀشاد سیاسی پذیرفته ۀهای انتخاب قضات را موافش با فلسفدارد که تش یم قوای عمومی و شروط و شیوه
در فرانسه  ایالت دیگر متفاوت باشد  االت بکند، لذا طبیعی است که سازمان قضایی ی  ایمشخص می گفتهپیش

باا ایان تف یا  کاه قضاات       ؛شاوند آموختگان مدارس عاالی انتخااب مای   قضات از میان دانش ،برخال  امری ا
هاای اداری عمادتاا از میاان    ملای قضاایی و قضاات دادگااه     ۀمدرسا  گانآموختهای عمومی از میان دانشدادگاه
شوند اند جذب میملی اداری آموزش دیده ۀاالتر حقوق عمومی که در مدرسآموختگان کارشناسی ارشد و بدانش

کنناد  شاورای دولتای نیاز     کارآموزی خود را طی میدورۀ های نظری در شورای دولتی فرانسه و پس از آموزش
 ساوی این آزمون که از  نفرات برتر نماید وتقسیم می ،یعنی دیوان محاسبات ،استخدام خود را با ی  نهاد بزرگ

  شورای دولتی خواهند شدجذب  ،دشوبرگزار میملی اداری  ۀمدرس
 کلیدی واژگان

  استقالل قضایی، انتخاب و انتصاب قضات، نظام حقوقی ایاالت متحده، نظام حقوقی فرانسه
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 مقدمه
 .اساات  های مؤثر تحقش ح ومات قااانون و دادرساای عادالنااه   استقالل قاضی ازجمله تضمین

باا   شااده ست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطاار  معناین ه اباستقالل قاضی 
فشاار، دخالاات یااا   بدون هرگونه موازین حقوقی و  ۀها و بر پایآزادی کامم و بر مبنای واقعیت

دیگاار رساایدگی و    نهاادی هااای ح وماات یااا    نفاوذ نادرسات از جانا  هریاا  از بخااش  
 وکارهای تضامین اساتقالل قاضای، انتخااب قاضاای بااه نحااو   ی ی از سااز  کند گیریتصمیم

 وجود قضات متعهاد و واجاد شارایط اماری اساساای باارای تحقااش اسااتقالل      شایسته است
 و منزلاات و اسااتقالل دسااتگاه قضااایی را     شأن ،قضاتی که واجد شرایط نباشند  قاضی است
   (Ginsburg, 2009, p. 1)خارجی دارندپذیری بیشتری از تأثیرات دهند و آسی تنزل می

رو اینشرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادالنه است  ازاستقالل قضایی پیش
  رساندبهر قاضی باید استقالل قضایی را از هر دو بعد شخصی و اصولی تح یم کند و به ظهور 

هاا در برابار   و وجاود تضامین   ازجمله معیارهای دستگاه قضایی مستقم، نحوۀ انتصاب قضاات 
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      

فت کاه قاضای در اجارای قاوانین     دلیم، به وظیفۀ خود عمم کند  نسبت به نفوذ بیرونی نیز باید گ
شده در دادگاه، نزد عموم مردم، رسانهنباید به این امر توجه داشته باشد که دو طر  دعوای مطر 

اناد  قاضای   شده یاا ناشاناس  های گروهی، مقامات دولتی یا دوستان یا خانوادۀ خود قاضی شناخته
انتقاد به ایان ساو و آن ساو متمایام     های عمومی یا ترس از نباید تحت تأثیر منافع حزبی، جنجال

 ( 22-22، ص 0913حیدری و همتی، پذیری صادر کند )شاهرأی خود را بدون تأثیر دشود و بای
کن کردن فساد، بهباود سااختار حاکمیات قاوۀ قضاائیه اسات  در       های ریشهحمی ی از راه

و ساایر مقاماات    جمهور، وزارت دادگستریکشورهای فاسد بیشتر اوقات قضات در مقابم رئیس
تواند بر کیفیت خدمات تأثیر منفی بگاذارد   دولتی پاسخگو هستند و نفوذ بسیار این مقامات می

توانناد اساتقالل قضاایی را    شوراهای قضایی با برعهده گرفتن کار انتخاب و ارتقای قضاات، مای  
انتخااب   جای این ه از سوی اشخاصی از قوای دیگار ح ومات  تقویت کنند  اگر بیشتر قضات به

های انتصاب شفا  و مبتنی بر معیارهایی شوند، از طر  هم اران خود گزینش شوند و اگر رویه
توانناد انساجام   باشد که تحت تأثیر مالحظات سیاسی قرار نگرفته باشد، شاوراهای قضاایی مای   

شاهروندان   ( 90، ص 0932الملام،  )سازمان شفافیت باین رویۀ انتصاب قضایی را بهبود بخشند 
 گیرند و از آنان انتظار دارند در عمل رد قضاییعنوان مظهر دستگاه قضایی درنظر میات را بهقض

طر  باشاند: اساتخدام و   ویژه دربارۀ این موضوعات مستقم و بیخود در سراسر دورۀ تصدی، به
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در  0  شورای مشورتی قضات اروپاییهای شغلیانتصاب، آموزش، حقوق، اجرای وظای  و ارزیابی
ها نیسات، بل اه   آن استقالل قضات، امتیاز یا مزیتی به نفع»کند: تأیید می 7110ظریۀ شمارۀ ن

در همان نظریاه  «  به نفع حاکمیت قانون و به نفع افرادی است که در جستجوی عدالت هستند
هر تصمیمی راجع به انتصاب قاضی یا دورۀ تصدی او، بایاد مبتنای بار    »کند: این شورا بیان می

عینی بوده، از سوی ی  مرجع مستقم اتخاذ شود یا تابع معیارهایی باشاد کاه تضامین     ضوابط
)کمیسایون اروپاایی ارتقاای عادالت،     « 7کند تنها بر مبنای ضوابط یادشده اتخااذ خواهاد شاد   

 ( 031-033، ص 0932
و های فردی و قابلیات بار شایساتگی ترگزینش و انتخاب قاضی بیش ۀحال هرچه شیوهردر

و رأی  قضااتی بااا اسااتقالل    تاوان ، درعمم مای استوار باشدپذیر معیارهای عینی و سنجش نیز
بار  قضاات   ع س چنانچاه اساتخدام و گازینشراعتماد به نفس در نظام قضایی مشاهده کرد  ب
 علمای و تجربای  های توانایی ۀنه بر پایاو  ،سیاسی معیارهای نامتعار  و مبهم و روابط ناسالم و

االدسات محادود خواهاد    ب و پیاروی از مقااام  پذیریاستقالل به نفع توصایهۀ ، دایرشداستوار با
  (Guidance for promoting judicial independence, 2007, p. 7)شد 
نهااادی   باشاد و از ساوی  انتخاب یا انتصاب قاضی باید مبتنی بر ضاوابط عینای   رو همیناز

انتخااب یاا انتصاااب بایااد     بناابراین فرایناد     داری سیاسی صورت گیرددون طر ب مساتقم و
وجود  است، ه بهترین روش انتخاب قاضی کدام اینتوافقی در مورد طرفانه باشد  ه و بیمنصافان
هاا را ضاروری   دارای مزایاا و معاایبی اسات کاه مطالعاۀ آن     های انتخاب وش  هری  از رنادارد
نوشااته   نظااام حقااوق    متأثر ازورهای کشاورهای دارای نظاام حقاوق عرفای و کشا سازد می
 اند:هطاور سانتی دو روش متماایز را بارای انتخااب قاضای اتخااذ کاردباه

 دانان بااتجرباه و وکااالی بااسااابقه  اول، قضات معماوالا از باین حقوق ۀکشورهای دستدر 
 اغلی پیااروی طاور سانتی از نظاام شا    اما کشورهای دارای حقوق نوشاته باه   شوند،انتخاب می

 حقاوق از طریاش ارزیااابی مسااائم ماااهوی انتخاااب     هایالتحصیالن دانش دهفاراو  نندکمی
فراینااد   (Guidance for promoting judicial independence, 2007, p. 2-3)شااوند ماای
ال پیش از انتصااب آناان   سازی داوطلبان قضاوت در کشورهای دارای نظام حقوقی کامنایحرفه

شود  این قضات درحقیقت همان شرایط و مسیر شغلی را دارناد کاه وکاالی باتجرباه     نجام میا
کم ده ساال تجرباۀ   ای انگلستان، کانادا و استرالیا دستاند  بیشتر قضات حرفهپشت سر گذاشته
هاا و  ال، بیشاتر پیراماون کارگااه   هاای کاامن  های کارآموزی قضاات در نظاام  عملی دارند  برنامه

 ( 03-21، ص 0932الملم، ای بازآموزی است )سازمان شفافیت بینسمیناره

                                                           
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      
های حقوقی ایاالت متحدۀ امری ا و فرانسه پرداخته شاده اسات  در نظاام    تطبیقی عمل رد نظام

ال است، قضاات عمادتاا از میاان وکاالی باتجرباه      نحقوقی امری ا که متأثر از سنت حقوقی کام
ژرمنای، قضاات از    -عنوان نماد سنت حقوقی رومیشوند و در نظام حقوقی فرانسه بهانتخاب می
شوند کاه باه شار  و    آموختگان مدرسۀ ملی قضایی و مدرسۀ ملی اداری انتخاب میمیان دانش

 تفصیم آن پرداخته خواهد شد 

 

 امریکا یاالت متحدۀکارگیری قضات در ابه
باحث ترین مبرانگیزترین و مهاماز مناقشه ۀ امری اروش انتخاب قاضی در نظام حقوقی ایاالت متحد

خاود اختصااص   باه   مباحثاات را ترنحوی که بیشاست، به قضایی در این کشوراستقالل  مربوط به
در نظام فدرالی امری ا، به   شوندمیمتفااوت انتخااب  هایروش باقضات فدرال و ایالتی است   داده

موج  قانون اساسی فدرال هری  از ایاالت قانون خاصی دارد که تش یم قوای عمومی و شروط و 
کناد   گفته مشخص میشدۀ قوای پیشهای انتخاب قضات را موافش با فلسفۀ سیاسی پذیرفتهشیوه

 اشد لذا طبیعی است که سازمان قضایی ی  ایالت با ایالت دیگر متفاوت ب
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    

کند  از طر  دیگر دو ویژگی قضایی  حقوق امری اا و  دادگاه عالی ایالتی اجرای آن را کنترل می
ساازد  ساومین علات    ی بر رویۀ بودن حقوق امری ا، آشنایی با آن را با چاالش مواجاه مای   مبتن

 ( 3، ص 0921دشواری، اختالط اصول قدیم و نظریات قدیم در آن است )تن ، ص 
در کشورهای فدرال که دارای دو سازمان قضایی هستند، صالحیت هریا  باه موجا  قاانون     

است که در ایاالت متحده، برخال  فرانسه، ی  ساازمان   تعیین شده است  این ن ته دارای اهمیت
ای که در جریاان نایم   ترین مبارزههای اداری وجود ندارد  شاید مهمقضایی  متمایز مرک  از دادگاه

های دادگستری از یا   داده، مبارزۀ میان دادگاهقرن اخیر در ایاالت متحده در صحنۀ قضایی روی 
ای که باید به آن توجه داشت اینست که م از سوی دیگر است  ن تههای اداری مستقسو و سازمان

ای اسات کاه   تر از نقش قاضی اروپایی است و این ن تاه وضو  مهمنقش قاضی در ایاالت متحده به
 ( 91-93، ص 0921هنگام مطالعۀ نظام قضایی امری ا نباید از نظر دور داشت )ا  استون، 

های قضایی ایااالت از  شود، زیرا سازماند نظر قرار داده میم 0در ابتدا، سازمان قضایی فدرال
گفتاه در ماوارد   حیث زمانی سابش بر ساازمان قضاایی ح ومات ایاالتی اسات و ساازمان پایش       

                                                           
1. Federal Judiciary 
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متعددی از آن تأثیر پذیرفته است  افزون بر این به موج  نص قانون اساسای، قضااوت فادرالی    
تخاب قضات فادرال در قاانون اساسای ایااالت     روش انمظهر قوۀ قضائیه در ایاالت متحده است  

انتخااب   ۀنحاو  بار هاای دیگاری نیاز    اماا باا گذشت زمان رویه ،بینای شاده اساتمتحده پیش
 ت قضات افزوده شده اس

 

 های فدرالدادگاهانتصاب قضات  .1
اول ناوع   ؛دو ناوع دادگااه فادرال وجاود دارد    در سطح فدرال نظام قضایی ایالت متحدۀ امری اا،  

این   استقانون اساسی ایاالت متحده  9 اصم مرتبط باکه باشد می 9های اصم دادگاه شهور بهم
، نظر فدرالهای استینا  تجدیددادگاه، ایاالت متحده ایهای ناحیهدادگاه ند از:اها عبارتدادگاه

  0یاالت متحدهالملم ادادگاه تجارت بین، دادگاه دعاوی ایاالت متحده، دادگاه عالی ایاالت متحده
جمهور ایاالت متحده با مشااوره و موافقات سانا    یسئر از سویسوم دادگاه  مادۀقضات  ۀهم

   در قاانون اساسای  گیرندرفتار برعهده می شرط حسنشوند  قضات این منص  را با منصوب می
عناوان  اگرچاه باه   ؛نیاز نیست که قضات فدرال مدرک تحصیلی حقوق داشته باشاند  این کشور

   7شده استحداقم الزام درنظر گرفته  صورتعی عملی در دوران مدرن به موضو
، هاای دادرسای  دادگاه :اندکنگره معین شده از سویهایی است که نوع دوم دادگاه فدرال آن

دادگااه اساتینا    ، دادگااه مالیاات ایااالت متحاده    ، دادگاه استینا  نظامی، دادگاه ورش ستگی
د  همچناین قضاات ایان    نشاو گذار نامیاده مای  های قانوندادگاه هک سربازان ایاالت متحدهکهنه

اما این منصا  را بارای    ،شوندجمهور با مشاوره و موافقت سنا منصوب مییسئر از سویدادگاه 
  (O’Connell & McCaffrey, 2012, p. 19-20) سال دردست دارند 02حدود 

جمهاور  شود  رئیسسنا انتخاب می جمهور و تأییدعالی فدرال با معرفی رئیسریاست دیوان 
گزیند  ایان  میترین عضو را به سمت ریاست دیوان بر عالی فدرال باسابقهعضو دیوان  3از میان 

العمار باوده، فقاط باا اعاالم جارم و استیضاا  کنگاره         عضو دیگر سامتی ماادام   1سمت مانند 
 ( 020-022، ص 0، ج 0910شدنی است )ابوالفتح و نادری،عزل

دیده و ها قانونی وضع کند که متضمن ضرر و زیان باشد، افرادی که زیانی ی از ایالتوقتی 
تاوان  ترتی  مای توانند به محاکم فدرال مراجعه کنند  به این اند میمشمول چنین قوانینی بوده

گفت قلمرو محاکم فدرال منحصر به اجرای قوانین نیست، بل ه مواردی را هم که قوانین ایاالتی  
 ( 913گیرد )همان، ص قوانین فدرالی شناخته شود دربر می ناقض

                                                           
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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عالی کشور چه از نظر کیفیت حقوقی و اختیاراتی که دارد و چه از نظر محاکماتی که  دیوان
عاالی کشاور دعااوی ناشای از قاوانین و      شود، مافوق همۀ محاکم است  دیاوان  به آن محول می

عاوی مربوط به تجارت و امور بحری هم برعهدۀ ایان  معاهدات را نیز برعهده دارد  رسیدگی به د
طور کلی رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق ملی اختصاصاا در صالحیت دیاوان  دیوان است  به

عالی اجرای قوانین فدرالی است، اما رسیدگی به روابط افراد باا ی ادیگر    است  تنها هد  دیوان
ها علیه ی ادیگر باا دیاوان    ی به اختال  ایالتبه حاکمیت فدرالی واگذار شده است  ولی رسیدگ

عالی است  مرجع رسیدگی تجاوزات قوۀ مقننه باه  است و این بار سنگینی بر شانۀ قضات دیوان 
عاالی قادرت عظیمای    عالی است و این امار باه قضاات دیاوان      قوۀ مجریه و برع س نیز دیوان

 ( 903-903، ص 0920بخشد )توکویم، می
انتصاب قضات به دیاوان   اختیارجمهور یسئون اساسی ایاالت متحده به رقان 7بخش  7 ۀماد

موافقت سناتورهای فعلی را شرطی که بهبا مشورت و موافقت سنا جمهور رئیس دهد:عالی را می
سفیران، وزیران عمومی و مشاوران، قضاات دیاوان عاالی و دیگار مقاماات ایااالت        داشته باشد،

باه   ای را طبش قانونرتبهپایین مقاماتمم ن است کنگره انتصاب  اما ؛کندمیمتحده را منصوب 
  0ها محول کندرئیس بخشمحاکم قضایی یا  جمهور،یسئشخص ر

، قضاات دادگااه   «قضاات دیاوان عاالی   » اسات  گونه که در قانون اساسی آمدهبنابراین همان
ای ایاالت متحاده  جمهور منصوب و مجلس سنیسئر از سویای استینا ، و قضات دادگاه ناحیه

از سناتورها و گااهی   از سویلقوه اغل  ا  معرفی اسامی نامزدهای بکندها را تأیید میانتصاب آن
یید گزارش ایان نامزدهاا   أگیرد  معموالا تجمهور صورت مییسئر حزبیهماعضای مجلس  طر 

انتصااب   ۀوردایااالت متحاده،   قاانون اساسای    9 ۀماد است  بر اساس قضایی سنا ۀکمیتعهدۀ به
  (O’Connell & McCaffrey, 2012, p. 22)است العمر منصبان قضایی مادامصاح 

دهد که انتصابشان بایاد  جمهور انجام میدر ایاالت متحدۀ امری ا انتخاب قضات فدرال را رئیس
عالوه ی ( آرای آنان را تأیید کند  در امری ا حس  در مجلس سنا بررسی شود و اکثریت )نص  به

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      

مرکا  از  برای گازینش  ،وقوع پیوست  در دورۀ ریاست جمهوری ریگانآیزنهاور به  
به ریاست دادستان کم در کاخ سفید تش یم شد که ایان   رتبه دادگستریمات عالیهفت نفراز مقا

)کاانون وکاالی امری اا( باه مناصا  خاالی قضااوت          ABAاز 7و أخاذ نظار   FBIکمیته با رایزنی 
 ( 33، ص 0921)تن ،  جمهور ارائه دادهایی را به رئیسرسیدگی کرد و توصیه

                                                           
1. http://www.usconstitution.net/const.html#Article3   
2. The American Bar Association 

ای قضات کمیته  
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 در تعیین قضات سه عامم مهم نقش دارند:
 نشود روبرو مش م با قضات انتخاب تا تأیید، مرحلۀ در سناتورها از نظرسنجی  

 شده تأسیس م0303 سال در که امری ا وکالی کانون نفری دوازده کمیتۀ نظریۀ أخذ 
 دارای گرچاه  کمیتاه  این  است یافته شهرت «فدرال قضایی دستگاه کمیتۀ» نام به و

 مرساوم  امری ا، اسبش جمهوررئیس ومن،تر زمان از ولی نیست، رسمی اختیار و سمت
 کنناد  نظرخاواهی مای   فادرال  هاای دادگااه  قضات دربارۀ کمیته این از که است شده

 یادشاده  کمیتاۀ   اسات  بوده مثبتی آثار دارای معموالا کمیته این با قبلی هایمشاوره
 را خاود  نظر برد،می زمان هفته هشت تا شش بین معموالا که مطالعه و بررسی از پس

 اطاالع  باه  اسات،  گرفتاه  درنظر او برای که ایدرجه ذکر با قضاوت شغم نامزد دربارۀ
 جمهوررئیس برای و است مشورتی کمیته این نظر گرچه  رساندمی دادگستری وزارت
 رشوند) دهدمی قرار مد نظر را آن جمهور اغل رئیس ولی کند،نمی ایجاد قانونی الزام

 ( 072 ص ،0911 بوکانی،

 اشاتغال  قضاایی  کاار  باه  مرتباه  و سطح همان در که است قضاتی سایر عقیدۀ و رنظ 
  دارد کاربرد امری ا عالی دیوان در ویژهبه رویه این  دارند

 

 نقش مجلس سنا در انتخاب قضات فدرال .1. 1
کمیتاه معماوالا     شاود داده مای  قضایی ارجاع ۀبه کمیت معرفی شدسنا به پس از این ه نامزدی 

حال، قبم از این ه گزارش در کمیتاه بررسای شاود،    این  بابرعهده داردنماینده را  تنفیذگزارش 
 ۀمری اا در قاو  اکمیته دائمی کانون وکالی   هستندهای جامع نامهت میم پرسشمنتظر نامزدها 
ها بندیدهد  این رتبهنامزد قضایی را ارائه می تخصصیهای هایی صالحیتفدرال ارزیابی ۀقضائی

هاا  ایان آورد  عمام مای  و خوی قضایی نامزدها ارزیاابی باه   ای و خلشدرستی، صالحیت حرفه از
 ۀ، نامزدهاای قضاایی در جلسا   در طای رسایدگی    یسات ارزیابی فلسفی یا ایدئولوژی نامزدهاا ن 

، مم ان اسات اعضاای    اساتماع از پس کنند  قضایی شرکت می ۀپرسش و پاسخ با اعضای کمیت
کتبای بارای نامزدهاا ارساال نمایناد  پاس از ت میام         را باه صاورت   پیگیری هایالؤکمیته س

در لیسات  مدیران ارشد اجرایی کس  و کار  ۀدر جلسمم ن است هر نامزد  ،پیگیری هایالؤس
  (O’Connell & McCaffrey, 2012, P. 24)قرار بگیردکمیته 

ی وجاود داشاته   که حتی زمانی که مشورت و رایزن است های اخیر نشان دادهتجربه در کنگره
میاان   ویاژه زماانی کاه   باه  ؛نیسات  یساده و راحت کارباشد، رسیدن به توافش در انتخاب ی  نامزد 

معیارهای انتخاب نامزد قضایی، از نظر رئایس جمهاور و ساناتورهای ایاالتی تفااوت       و هامشیخط
ل  در جمهاور و حازب مخاا   یسئا یا هنگامی که اختالفات حزبی شدید بین ر وجود داشته باشد و
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حال، هرتر خواهد شد  بهسختاین شرایط قضایی وجود داشته باشد،  اتانتصاب راجع بهمجلس سنا 
حم  برایرا برای دولت و سناتور سنا فرصتی فرایند مشورتی مم ن است در چنین شرایطی گاهی 

  (Rutkus, 2013, P. 57) و فصم اختالفات ایجاد کند
 

 کالی امریکا در تعیین قضات فدرال. تأثیر کمیتۀ دائمی کانون و2. 1
م کمیته دائمی کانون وکالی امری ا در قاوۀ قضاائیه فادرال رسام دیریناۀ ارائاۀ       7113در سال 

های بدوی فدرال به کاخ سفید پیش از ای نامزدهای احتمالی دادگاههای حرفهارزیابی صالحیت
جمهاور راجاع باه    سم هار رئای  7111تاا   0329جمهور را ازسار گرفات  از ساال    تعیین رئیس

های م، ارزیابی7111تا  7110است  از سال  نامزدهای قضایی آتی فدرال با کمیته مشورت کرده
جمهور به مجلس سنا و قبم از جلسات تأیید کمیته پس از تقدیم اسامی نامزدها از طر  رئیس

ایاان برساد،   پگیرد  صر  نظر از این ه چه موقع کار کمیته باه در کمیتۀ قضایی سنا صورت می
 American)کنندای، صداقت و خلش و خوی قضایی را ارزیابی میهای حرفهها همواره قابلیتآن

Bar Association,2009, P. 1)   
هاا از ضاروریات   بخاش باودن کاار آن   طرفی و استقالل و روش کاری کمیته برای نتیجهبی

وجاه در  های  منصبان باه صاح  است  شورای مدیران کانون وکالی امری ا، مجلس نمایندگان و
گونه افشاگری نسبت به ماهیت کاری کمیته بار  کنند  افزون بر این، هی کار کمیته دخالت نمی
هاا از دیگار   گیارد  مأموریات آن  و رئیس کانون وکاال صاورت نمای    ABAداوطلبان یا کارکنان 

هاای  أثیر سیاسات جز مواردی که بیان شده، تحت تمستقم و مجزا است و به ABAهای فعالیت
ABA گیرد قرار نمیAmerican Bar Association, 2009, P. 1) ) 

شدت به حفظ محرمانه باودن ارزیاابی   اساس فرایند بررسی کمیته، محرمانه است  کمیته به
جز اعضاای کمیتاه نازد فارد دیگاری افشاا       ها معتقد است و اصول محرمانه بهداخلی و گزارش

شدۀ منابع ناشاناس تاوجهی نادارد و بارای ارزیاابی ناامزد       های ارائهشود  کمیته به دیدگاهنمی
هاایی کاه تمایام    شاونده کند  در عوض، کم مصااحبه احتمالی بر چنین اظهاراتی اطمینان نمی

ها ها راجع به نامزد محتمم مورد توجه کمیته قرار گیرد باید بپذیرند که هویت آندارند نظر آن
شود  کمیته به حفظ محرمانه باودن هویات هماۀ قضاات، وکاال و      صرفاا نزد اعضای کمیته افشا 

شادت  ای ناامزد احتماالی باه   های حرفاه دهندۀ اطالعات مربوط به صالحیتدیگر اشخاص ارائه
شونده از محرماناه باودن صار  نظار کناد  اطمیناان دادن باه        پایبند است؛ مگر این ه مصاحبه

منظاور دریافات ارزیاابی    ز ساوی کمیتاه، باه   شونده راجع به محرمانه باودن اطالعاات ا  مصاحبه
ای نامزد محتمم ضروری است  حفظ اسرار باا توجاه باه هویات     های حرفهمنصفانه از صالحیت

عنوان نامزد درنظر گرفته و ارائۀ اسامی از سوی کاخ سفید یاا وزارت  جمهور بهافرادی که رئیس
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نامزدهای احتمالی را صارفاا در   دادگستری به کمیته تا حدی حیاتی است  اعضای کمیته اسامی
شود کاه اساامی ناامزد    شونده خواسته میدهند  از هر مصاحبهشوندگان قرار میاختیار مصاحبه

محتمم و مفاد مصاحبه را محرمانه نگاه دارد  اگرچاه کمیتاه تماام تاالش خاود را در ارزیاابی        
جام ارزیاابی باه شناساایی ناامزد     همه، این ام ان وجود دارد که اناینگیرد، باکار میمحرمانه به

ویژه در پرتو این واقعیت که اسامی نامزد احتماالی حتای قبام از اطاالع     احتمالی منجر شود، به
گیرد  پس از خاتمۀ ارزیاابی ناامزد محتمام، و    ای قرار میزنی رسانهکمیته، اغل  موضوع گمانه

، نتیجاۀ احتماالی ارزیاابی    گیری کمیته، رئیس کمیته با کاخ سفید تمااس گرفتاه  پیش از رأی
کنااد  ایاان اطالعااات در نهایااتن اطمینااان نگهااداری   طااور مجماام بیااان ماای کمیتااه را بااه

 (  (American Bar Association,2009, p. 2شوندمی
 

 ها و معیارهای معرفی قضات به مجلس سنامالک. 3. 1

اقتصاادی،   هاای های حقوقی نیست، بل ه تخصاص قضات منحصر به صالحیت بررسی صالحیت
سیاسی، اداری و اجتماعی نیز از اهمیت واالیی برخوردار است  بنابراین در انتخااب قاضای بایاد    

هاای  هگذاری یاا سیاسای یاا تادریس در دانشا د     های مالی، دیپلماتی ، اجرایی، قانونتخصص
  حقوق و امثال آن مد نظر قرار گیرد  متغیر سن نیز در تصمیمات قضاات اهمیات بسازایی دارد   

سال بود  در امری ا منص  قضاا ناوعی    02تا  01م سن قضات بین 0392مطابش آمارها، تا سال 
شود که شخص به دلیام پارداختن باه عمام حقاوقی در محااکم و در جایگااه        پاداش تلقی می

ی تجربه، صالحیت برخاورداری  شدن در بوتهوکالت، آن هم برای مدت طوالنی و پس از آبدیده
اناد ایان منصا     قدر اهمیات دارد کاه گفتاه   کند  منص  قضاوت در امری ا آناز آن را پیدا می

دنبال آن باشاد )رشاوند بوکاانی،    قضاوت است که باید دنبال اشخاص بگردد، نه این ه شخص به
 ( 011-019، ص 0911

 

 فعال حقوقالف( احراز اشتغال 
الت متقاضی مورد توجه قارار  حقوقی و نوع اشتغال به وک طول دورۀ حرفۀباید در فرایند ارزیابی 

از قبیام تواناایی مقابلاه باا مساائم       خود را ثابات کناد؛  ای د  متقاضی باید شایستگی حرفهگیر
ثر  بایاد نامزدهاای تماام    ؤما  گاارش ننیاز  استعداد تحقیقات قاانونی و  و داشتن حقوقی پیچیده 

افع عماومی و  سساات منا  ؤهای حقوقی، مهای کانون، از قبیم کارمند دولت، انجمن کم بخش
 د گیرنمورد توجه قرار هم های ایالتی دادگاه

، اسات  تیدادرسی ایال بامتفاوت اغل  قضایی فدرال  نظامازآنجا که قوانین آیین دادرسی در 
ایان    گیارد آشنایی متقاضیان با نظام قضایی فدرال ماورد توجاه قارار    این ام ان وجود دارد که 
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 همچناین گذرانادن  دادگااه فادرال باشاد      دادرسیقواعد و حاکی از آشنایی با  تواندآشنایی می
فدرال ازجمله در حوزۀ دادرسی مادنی و کیفاری نیاز از شاواهد     های حقوقی آمیز دورهموفقیت
 است  حقوقی آشنایی
 

 فردی هایب( ویژگی
 شخصیت اخالقی خوبو باید شایستگی  قاضی اصرار دارد کهقوانین و مقررات کنفرانس قضایی 

 و خردمناد، ساالم، صابور   نیاز  و  داشته باشاد  اندیشی و قاطعیتو قابلیت ژر  حساسیثبات او 
سانجش نیسات     قابم و شودبه طرز تف ر شخص مربوط می ذاتااها رفتار باشد  این ویژگیخوش

  اجرای موفش وظای  قضایی است درت اترین خصوصیها مهمویژگی، این همهاینبا
رفتاار  ، ثبات و کمال، صداقت و پایبندی، باال هوشون همچ های خوب فردیداشتن ویژگی

عدالت و الازام باه حقاوق    ، همدردی، قابلیت کار کردن با دیگران، طرفی و معقولیتبی، مناس 
، و ساالمت روانای و جسامانی   ، مصاونیت از نفاوذ غیرضاروری   ، سعی و کوشش، برابر برای همه

 ر انتخاب قاضی است از دیگر معیارها د فعالیت در امور مدنی و اجتماعی
 

 ایحرفهو شهرت  ۀسابقج( 
 ۀتجربا و  صاداقت  ،شایساتگی  ،شاهرت انصاا   ، ای در بین اعضاای کاانون  شهرت حرفهداشتن 

هاای  مهاارت ، یا مقاام دولتای  و قاضی  یا عنوان وکیمخدمات قبلی به، داشتن مش الت پیچیده
مشاارکت در  ، و نیاز  هاای فادرال  آشنایی با قوانین و روش، آیین دادرسی ،دادگاه ۀتجرب، نوشتن
 ADMINISTRATIVE) المنفعاه  عاام های عماومی و  فعالیتو  ایهای حرفهفعالیت ،هاانجمن

OFFICE OF THE UNITED STATES COURTS,2010, P. 11)  
 

 . انتخاب قضات در سطح ایالتی امریکا2
خواهد سیستم که میچنانتواند طور کلی آسان نیست  هر ایالت میهای ایالتی بهمعرفی دادگاه

قضایی خود را تنظیم نماید و معموالا بین ایاالت اختالفات مهمای، خاواه در ساازمان قضاایی و     
 ( 23، ص 0921شود )تن ، خواه در صالحیت قضات، مشاهده می

 01جاز در حادود   م، باه 0191قاضی ایالتی امری ا پس از نهضت بزرگ دموکراتی  در سال 
شاود  ایان سیساتم ماورد بحاث و      ابی است که با رأی عمومی تعیین میایالت، ی  قاضی انتخ

انتقاد بسیار واقع شده و به عقیدۀ برخی این نوع انتخاب به دالیم احساسای یاا بارای احتاراز از     
های بدتر حفظ شده است  با انجام اقدامات مختل  قانونی یا عملی، اصالحات کم و بایش  گزینه
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صورت کاه پاس از فاوت یاا اساتعفای قاضای       آمده است  به این عمم مهمی در این سیستم به
شاود و درعمام اغلا  هماین     وسیلۀ فرماندار تعیین مای ایالتی، جانشین او برای مدت موقت به

وسایلۀ  هاا کاندیاداها بایاد باه    گردد  در برخی از ایالتشخص از طریش آرای عمومی انتخاب می
دار و ارزناده  توافش دارند که کاندیداهای صالحیت کانون وکال معرفی شوند و اعضای کانون وکال

اند قضات معرفی کنند  در برخی از ایاالت، با افزایش حقوق قضات و مدت خدمت آنان، کوشیده
 ( 22، ص 0921ای را به خدمت گیرند )تن ، و ارزندهبالنسبه شایسته 

ی انتخااب قضاات وجاود    های گوناگونی براها راهمنظور خدمت در دادگاهدر سطح ایالتی به
گااه دو  بندی کرد، ل ن باید توجاه داشات کاه های     توان آن را در پنج روش تقسیمدارد که می

هاا، بایش از یا  روش    کنند  در بسیاری از ایالات ایالت دقیقاا از ی  روش انتخاب استفاده نمی
هاایی در  شاود، همیشاه تفااوت   انتخاب وجود دارد و هنگامی که از روشی مشاابه اساتفاده مای   

  (University of Denver, 2008, P. 6) خوردمیچشمچگونگی اجرای عملی آن به
از سوی وکاال باه دو طریاش گازینش رسامی و غیررسامی صاورت         0نحوۀ تصدی مقام قضا

 های مختلا  گازینش اساتفاده   ها برای سطو  مختل  قوۀ قضائیه از روشگیرد  برخی ایالتمی
های گزینش رسامی )حقاوق در کتا ( از    صالح برای امر قضا، روشکنند  در تعیین وکالی می

های غیررسمی دارای اهمیت کمتری است  گزینش، راه واقعی تصدی منص  قضا است  با روش
شاود  انتصااب از ساوی    های گزینش داخلای نیاز رعایات مای    خالی شدن مناص  قضایی روش

سلط در اشتغال مناصا  موقات خاالی    فرمانداران و نیز گزینش بر پایۀ صالحیت، روی ردهای م
در ادامه از میان پنج روش اصالی تصادی مقاام      (Holmes and Emrey, 2006, P. 1-12).است 

، انتخاااب 0، انتخاااب هوادارانااه9گااذاران، انتصاااب قااانون7قضااا، انتصاااب از سااوی قااوه مجریااه
 شود یم ها پرداختهآنترین ، به مهم3، و گزینش بر پایۀ صالحیت2غیرهوادارانه

 

 . انتصاب از سوی قوۀ مجریه1. 2
این نوع انتصاب در ایاالت شبیه نظام انتخاب قضات فدرال از سوی ریاست جمهاوری اسات، باا    

مانند مقاماات  این استثنا که انتصاب از سوی فرماندار نیازی به تأیید مجلس ندارد  فرمانداران به
اند  ریان انتخابات از فرمانداران حمایت کردهفدرال تمایم دارند کسانی را انتخاب کنند که در ج

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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هاای اخیار برخای از فرماناداران باه      زنناد  در ساال  خاود دسات مای    دهندگان، به انتخابرأی
القوه را مورد بررسی قرار دهند  نفوذ کانون اند تا صالحیت نامزدهای بههای وکال اجازه دادکانون

وکال در سطح ایاالت نیز همانند نقش کانون وکالی امری اا در انتخااب قضاات فادرال در حاال      
های کاانون وکاال دارای اساتقالل    افزایش بوده، اما باید گفت فرمانداران در نادیده گرفتن توصیه

هاای انتصااب   ه اختالفات موجود بین نظام(  با توجه ب972، ص 0913بیشتری هستند )نیوبور، 
 O’Connell)نیز باشد مجلس یا شورای اجرایی  از سویییدیه أنیازمند تدر ایاالت، مم ن است 

& McCaffrey, 2012, p. 24)  

 

 گزینش قضات از طریق انتخابات هوادارانه و غیرهوادارانه .2. 2
دهد که بارای  ن روش به قضات اجازه میروش انتخاب هوادارانه شبیه انتخابات سیاسی است  ای

عناوان قضاات   هاای سیاسای کما  بگیرناد و باه     هاای انتخابااتی خاود از گاروه    انجام فعالیات 
خواه و دموکرات در صحنۀ انتخابات رقابتی حاضر شوند  برع س انتخابات غیرهوادارانه جمهوری

دهاد  اسای را نمای  هاای سی یا غیرسیاسی به قضات اجازۀ پیوستگی و کما  گارفتن باه گاروه    
(Ginsburg, 2009, p. 7)  حرکت به سوی انتخابات غیرهوادارانه نقطۀ شروع برای اصالحات بود  

در حال حاضر هشت ایالت دارای انتخابات هوادارانه و سیزده ایالت دارای انتخابات غیرهواداراناه  
ای مقنناه و مجریاه(،   هستند  قضات در این دو نوع انتخابات مانند سایر کاندیداهای سیاسی )قو

دهندگان پاسخگو هستند و درواقع باید برای انتخاب اولیاه و مجادد خاود باه رأی     در قبال رأی
 باشند  مردم وابسته

گزینند  مفهوم قاوۀ قضاائیۀ انتخاابی،    بیش از نیمی از ایاالت قضات را از طریش انتخابات بر می
سی است  این امر بر پایۀ مفهومی اسات کاه   تأسیس خاص امری ا در دموکراتیزه کردن فرایند سیا

گرا با ایدئولوژی دولتی که تحت کنترل مردم اسات هماراه نخواهاد    بر اساس آن، قوۀ قضائیۀ نخبه
بود  بر اساس این فلسفه، برای مناصا  عماومی، صاالحیت خاصای نبایاد وجاود داشاته باشاد و         

 ( 972، ص 0913کرد )نیوبور،  گیری خواهنددهندگان خود در مورد صالحیت ایشان تصمیمرأی
دار ناامزد در  )نام حازب سیاسای طار     0ها، قضات بر اساس انتخابات حزبیدر برخی ایالت

شوند  از منظر تاریخی، این روی ارد رسساای   شود( به این پست منصوب میرأی نوشته می برگۀ
د حزب بهاره گیرناد    های پیروزی و رشعنوان اهرمسازد تا از مناص  قضایی بهحزب را قادر می
ها، قضات بر اساس انتخااب غیرحزبای )عادم درج ناام حازب مربوطاه( گازینش        در سایر ایالت

شوند  قطع نظر از این امر، حتی در فرض انتخابات غیرحزبی نیز ام ان نفوذ احازاب متصاور   می

                                                           
1. Partisian elections 
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گرفتاه،  است )قانون در عمم( و کاندیداهای قضایی از سوی احزاب و نامزدها مورد حمایت قارار  
های حزبای هویات خاود را    در طول مبارزاتْ حمایت حزبی را پشت سر خود دارند و با برچس 

اهمیت باوده  طور سنتی، رقابت برای تصدی مناص  قضایی در امری ا اموری کمکنند  بهپیدا می
هاای آن اسات  کاندیاداهای    دهنادگان از ویژگای  که معموالا نبود بحث و یاا میازان پاایین رأی   

های کلی همانند اجرای عدالت و یا اتخاذ مواضع سختگیرانه ت یه   قضایی اغل  بر برنامهمناص
سازند  بنابراین برای مردم در ایجاد تمایز کافی باین  ها را در مبارزات خود برجسته میکرده، آن

 شده، فرصت و یا ام انات مناس  وجود ندارد  نبود اطالعاات و میازان پاایین   کاندیداهای معرفی
تار باشاند )نیوباور،    شود تا قضات شاغم در امر انتخااب مجادد، موفاش   دهندگان موج  میرأی

(  پس از گزینش قاضی، اعم از این ه به صورت انتخابی باشد یا انتصابی، شانس 972، ص 0913
اناد کاه   رأی نیاوردن در انتخابات بعدی بسیار کم است  تاکنون قضات معادودی وجاود داشاته   

ها نیز کسر کوچ ی از این پسات کناار   مجدداا در پست خود ابقا شوند و از میان آن اندنتوانسته
 ( 973، ص 0913اند )نیوبور، گذاشته شده

 

 )روش انتخاب شایستگان( 1ارزیابهیئت گزینش از سوی . 3. 2
  طرفای( طار  دادگااه بای    ،یساور طار  می  ارزیااب، ت ئا انتصاب مبتنی بر کمیسیون )مشهور به هی

، پاس از آن  ارزیاابی شاده   انتخااب ناامزد  کمیسیون از سوی که در آن متقاضیان قضا  است فرایندی
 ۀشاد   فرماندار ی ی از نامزدهای معرفیشودفرستاده میبه فرمانداری  اسامی کاندیدهای واجد شرایط

پرسای گذاشاته   در ی  مرحله باه هماه  شده با این روش انتخابکند  قاضی کمیسیون را منصوب می
 کنند نظر خود را راجع به ادامه یا توق  کار وی اعالم میدهندگان یأود و رشمی

وجاود آماد  در   م روش انتخاب قضات موسوم به روش انتخاب شایستگان، باه 0309در سال 
کند  اما انتخاب فرماندار از بین کاندیاداهایی کاه   این روش، فرماندار ایالت قضات را منصوب می

شاود   ها از طر  کمیسیونی مستقم بررسی شده است، انجام مای آن ایصالحیت فردی و حرفه
طاور م ارر بایاد در انتخاباات     شوند، بعد از مدتی معین و بهقضاتی که از این طریش انتخاب می

برای ماندن در منص  قضا شرکت کنند  این انتخابات که به انتخابات برای ابقاا موساوم اسات،    
نظار در  شود که آیاا قاضای ماورد   دگان، یعنی مردم، سؤال میدهنرقابتی نیست و در آن از رأی

دهنادگان باا رأی نظار خاود را       رأی(Wheele, 2005, p. 140) منص  قضا باقی بماند یا خیار  
گیری ایان روش انتخااب، کاانون وکاالی امری اا و      کنند  در ش مراجع به ابقای قاضی بیان می

م جامعۀ قضات امری اا و کاانون وکاالی    0319سال جامعۀ قضات امری ا نقش داشتند  در اوایم 

                                                           
1. Commission-based appointment (also known as ‘merit selection’, the ‘Missouri Plan’, or the 

‘Nonpartisan Court Plan’)  
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منظور بهبود استقالل قضایی، روش انتخاب شایستگان را پیشنهاد دادند  ایان دو نهااد   امری ا به
کننااد و انتخابااات هوادارانااه و در حااال حاضاار نیااز از ایاان روش انتخاااب قاضاای حمایاات ماای

ری اولین ایالتی بود کاه روش انتخااب   م، میسو0301دانند  در سال غیرهوادارانه را مناس  نمی
دنبال آن، چنادین ایالات ایان روش را اتخااذ کردناد  روش انتخااب       کار برد  بهشایستگان را به

داران روش های بررسی صالحیت، مانند شورای عالی قضایی است  طار  شایستگان و کمیسیون
تاری را نسابت باه    حیتانتخاب شایستگان معتقدند که این روش، کاندیدای قضایی واجاد صاال  

شاود و درصاورتی   های سیاسی میکند و مانع نفوذ گروهعنوان قاضی انتخاب میها بهسایر روش
دارانه و سیاسای اتخااذ کناد، در انتخاباات کناار گذاشاته خواهاد شاد         که قاضی عمل رد جان 
(Philips, 2003, p. 2)  

تگاه قضاایی مطار  شاد     درواقع این روش ابداعی در جهت کااهش تاأثیر سیاسات در دسا    
برای مادت  آن را  یطلبان نظام قضایای است که اصال ، جمله«سیاست را به دادگاه راه ندهید»

کنناد،  مخالفات مای   طلبان با انتخاب قضات از سوی ماردم آورند  این اصال مدیدی به زبان می
قاضی خاوبی باشاد   تواند می دهندگان برای تشخیص این ه کدام وکیمچراکه بر این باورند رأی

شود قضات بار  ای است که موج  می، خود زمینهبر این، انتخابات افزونی ندارند  مشخص معیار
 ۀطلباان حاوز  ح م بپردازند  برای حم ایان مصاائ ، اصاال     اساس ذائقۀ اف ار عمومی به صدور

 مشاهور اسات،   میساوری  یعنوان طر  کاانون وکاال  اساس شایستگی که به قانون از گزینش بر
گذاری این است که ایالت میساوری بارای اولاین باار در ساال      این نام کنند  علتداری میطر 
گزینش بار اسااس شایساتگی، ترکیبای از     تصوی  رساند  م اجرای روش شایستگان را به0301
مساتلزم ایجااد کمیسایون      گزینش بر اساس شایساتگی  های مختل  انتخاب قضات استروش

ی حضور دارناد  اه مناص  قضایی است که در آن وکال و افراد غیرحرفهمربوط بزدهای تعیین نام
تارین  عاالی عناوان  کنند  فرماندار بهو لیست نامزدهای دارای صالحیت را به فرماندار معرفی می

اسات کاه از    ملازم  د  اماا او کار  دگیری خواهمقام اجرایی ایالت، در مورد گزینش نهایی تصمیم
 ( 973، ص 0913)نیوبور،  بزند ت کمیسیون به انتخاب دستمیان افراد مندرج در لیس

ی ساال اسات(، قاضای جدیاد بادون رقیا         س از مدت کوتاهی در مقام قضا )که معموالاپ
خواهد بود  تنها سؤال این است که آیا قاضی باید همچنان در پسات خاود ابقاا شاود  چنانچاه      

تصدی، کرسی قضاوت را  مدترای کم های مثبت را از آن خود کند، بشاغم اکثریت رأی قاضی 
بادون رقیا     که معماوالا  0ابقا یگیری برادر اختیار خواهد داشت  در طول مدت تصدی با رأی

 2اغلا    -مناسابی  ۀبیشتر قضات با حاشای و  عمم خطر برکناری وجود ندارددر ،شودبرگزار می

                                                           
1. Retention election 
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از پست خاود برکناار    ند کهاهم بوده معدود قضاتیولی  ،شوندابقا می در منص  خود -درصد آرا
ده نظار  قاضی در سطح محاکم بدوی و تجدیاد  21 ،سال سیت داند  برای مثال در طول مشده
هاا  مورد آن 71گیری برای ابقا، پست خود را از دست دادند که مورد رأی 9307در طول  ایالت
قا در پست خود باید اساس مقررات این ایالت، قاضی برای اب بر است و رخ داده ایالت ایلینویدر 
رسد  نظر میدرحقیقت، حذ  عامم سیاست غیرمم ن به مردمی را کس  کند  یدرصد آرا 31

این های حزبی است  درعمم کنند، حذ  سیاستطلبان مفروضاا به آن اشاره میآنچه که اصال 
یش حقاوقی افازا   ۀزمان اختیاار جامعا  که هم نفوذ احزاب سیاسی را کاهش داده، درحالی روش

  (Taylor, 2009, p. 97-101).یافته است
بارای   ایالت میسوریدر  م0301در سال  به صورت گسترده، ترویج این روش انتخاب قضات

هاای قضاایی و کارفرمایاان حزبای اتخااذ شاد و       دستگاه از سویغلبه بر کنترل انتخاب قضایی 
هاای  ر پر کردن برخی پسات منظوایالت دیگر بر مبنای شایستگی به 90عنوان ی  الگو برای به

    0قرار گرفتاستفاده مورد قضایی بالتصدی 
اعاالم پسات بالتصادی قضاایی، دریافات       :به این شر  اسات اساسی در روند انتصاب  هایگام

نگراناۀ کاندیاداها از ساوی کمیسایون     نفع، بررسی و مصاحبۀ آیندهنامۀ کاندیداهای ذیدرخواست
تعیین شخصای از لیسات   شده به فرماندار، اهی از اسامی توصیه، تدوین لیست کوتاتعیین کاندیداه

  وجود ندارد نیز شیوۀ واحدیاین، در این روش وجود با   7فرماندار از جان پست بالتصدی  برای
ها، هر متقاضی واجد صالحیت مصاحبه است، درحاالی کاه در برخای دیگار     در برخی ایالت

در برخای از   احتمال زیااد در لیسات نهاایی باشاند     شوند که به فقط متقاضیانی فرا خوانده می
  9ها انتخاب فرماندارکافی است، اما در برخی دیگر، مجلس باید با انتصاب موافش باشدایالت

هیئت مقاماات  از سوی معموالا )هیئت ارزیاب(  کنندۀ صالحیت کاندیداهابررسی کمیسیون
هاا متشا م از   ن اسات ایان هیئات   شاوند  مم ا  دولتی، وکالی مدافع و شهروندان انتخاب مای 

مورین کاانون وکاال، شاهروندان و در برخای     أفرماندار، دادستان کم، قضات دادگاه عالی ایالت، م
نواحی کلمبیا هماه  نیز و  هاتدر حال حاضر دو سوم از ایالت باشند  ایال ۀمقنن ۀموارد اعضای قو

  0کنندخاب میانتساالری( )شایسته ارزیابیا برخی از قضات را تحت سیستم 
 هاتقرار گرفته است  اکثریت ایال اساس شایستگی مورد توجه گسترده گزینش برحال، هربه

 ،بار ایان   افزونکنند، گزینی استفاده میهحداقم در سطح نظام محاکم ایالتی، از سیستم شایست
ای از انهعنوان نشا اساس شایستگی هستند  به در حال بررسی سیستم گزینش بر هاتبرخی ایال

                                                           
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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های گازینش مقاماات قضاایی را در    که ت نی  هاییتاهمیت روزافزون این سیستم، تمامی ایال
اناد  حتای در   اعمال کرده را میسوری یاند، ش لی از طر  کانون وکالهای اخیر تغییر دادهسال

ت اغلا  از  کنند، فرمانداران برای مناص  موقگزینی را اعمال نمیایاالتی که رسماا نظام شایسته
 ( 972، ص 0913)نیوبور، کنند های گزینشی بر اساس شایستگی استفاده میبرنامه

 

 کارگیری قضات در نظام حقوقی فرانسهجذب و به
و فاروش باوده   تا زمان انقالب کبیر فرانسه، منص  قضاوت در این کشور موروثی و قابم خریاد  

است  از آغاز دورۀ انقالب، مجلس مؤسسان این ترتی  را موقو  ساخته، نص  مأمورین قضایی را 
وسیلۀ انتخابات یعنی آرای عمومی مقرر داشت  چون این ترتی  نیز نتیجۀ مثبتی دربر نداشت، به

 ( 020، ص 0، ج 0903ها، نص  قضات به قوۀ مجریه واگذار شد )متین دفتری، در زمان کنسول
م، نظام قضاایی را در  0213موروثی و قابم خرید و فروش بودن منص  قضا پیش از انقالب  

انحطاط کامم قرار دارد  انقالب کبیر فرانسه این موضوع را متحاول سااخت  مجلاس مؤسساان     
هاا را انتخااب   نص  مأموران قضایی را برعهده مردم قرار داد که از طریش انتخاباات عماومی آن  

توانست مطلوب باشد، چراکه با انتخاباات  طور مستقیم نمیوسیلۀ عامۀ مردم به  گزینش بهکنند
گرفتند  به این دلیم این وضاع پاس از   عمومی اشخاص ناوارد و ناشایسته در مسند قضا قرار می

همه، قضات دیوان کشور را اینمدتی منسوخ شد و نص  قضات برعهدۀ قوۀ مجریه قرار گرفت؛ با
 کرد   نا انتخاب میمجلس س

 از ساوی  انتصااب  روش م آخرین سیستم انتخابات عماومی را لغاو و  0110 سال در ناپلئون
 م،0101 ساال  کرد؛ روشای کاه بادون وقفاه تااکنون اداماه دارد  در       جایگزین را رئیسه هیئت

ن اخیر، عالقه به ایا  هایسال در داشت، اما وجود عمومی انتخابات به بازگشت نفع به تحری اتی
 انتخاباات عماومی وجاود    بارای  عماومی  تقاضای هی  حاضر حال موضوع کاهش پیدا کرد و در

دار انتخابات عماومی  فرانسه، تنها کسی که طر  در سیاسی مختل  هایاحزاب و گروه از ندارد 
 دفااع  ح ومت زمان در  (Garner, 2016, p. 361-363)طلبان( است بوده، حزب رادی ال )اصال 

 صالح  امناای  یعنی برگزینند؛ باالتر قضات را ترپایین درجۀ با قضات که شد مقرر( م0121) ملی
 تمییز، دیوان را استینا  قضات استینا ، هایدادگاه را ابتدایی محاکم قضات ابتدایی، محاکم را
 قضات نص  که دادند تشخیص سرانجام  کنند انتخاب مجلسین را تمییز دیوان مستشاران نیز و
 ( 919 ص ،3 ج ،0933 مدنی،) برگردد یهمجر قوۀ به

و  0321دساامبر   77در حال حاضر با توجه به قانون سازمان نظام قضاایی فرانساه مصاوب    
(، هر فرانسوی با شرایط سنی مقارر بارای ساایر کارمنادان،     0323آن )اصالحی ژانویۀ  03مادۀ 

دارای حسان اخاالق و    مند از حقاوق اجتمااعی،  شده و بهرههای اعالممدرک لیسانس در رشته
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که از نظر خدمت وظیفه مش لی نداشته باشاد و از شارایط جسامانی متناسا  باا       تعادل روانی
تواند در آزمون ورودی کارآموزی قضاوت شارکت کناد  کارمنادان    شغم قضا برخوردار باشد، می

ط توانند درصورتی که واجاد شارای  دولت و برخی تش یالت عمومی با چهار سال خدمت نیز می
عنوان کارآموز قضایی انتخاب شوند  داوطلبان باشند، در آزمونی با همان سطح شرکت نموده، به

عنوان کارآموز قضاایی انتخااب شاده، در مدرساۀ ملای      شده به ح م وزیر دادگستری بهپذیرفته
(  انتخاب قضات در فرانسه 021، ص 0، ج 0930شوند )شمس، قضایی به کارآموزی مشغول می

هاای اداری  های عمومی )اعم از حقاوقی و کیفاری( و دادگااه   یست با تف ی  بین دادگاهبارا می
 مورد مطالعه قرار داد 

 

 های عمومیجذب قضات دادگاه. 1
مدرسۀ ملی »خود در  اکثر قضات تالی در محاکم غیراداری، قضاتی هستند که در خالل تحصیم

؛ الیاوت و ورناون،   37، ص 0930، اناد )ساواری دهقای   برای این سمت آماوزش دیاده  « قضایی
 ( 913-901، ص 0917

از طریش مدرسۀ ملی علوم قضایی، فرانسه مدل خاصی را ایجاد کرده است که به موجا  آن  
اشتراک گذاشتن فرهنگ حقاوقی مشاترک و ی پارچاه کاردن تحاوالت جدیاد       قضات اجازۀ به

این مدرساه یا  نهااد عماومی      ای در دورۀ شغلی خود را دارند های حرفهگذاری به شیوهقانون
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:  
 از التحصایم شادن  فاارا  پاس از  کاه  عماومی فرانساه   هایدادستان قضات و آموزش 

  شوندیم جذب آزمون طریش از دانشگاه
 طور قانونی قضات در ی  ای  بهای به قضات در طول زندگی حرفهآموزش مداوم حرفه

المللای  های بینروز آموزش هستند  همچنین روندن رو به رشد فعالیت 2سال مستحش 
کشاور   31هاایی در بایش از   و اروپایی، میزبانی کاارآموزان خاارجی و اجارای برناماه    

 ,E. Aguilera)گیارد   المللای اسات کاه انجاام مای     ی بینهاعنوان بخشی از برنامهبه

2012, p. 9 ) 

داوطلبان حضور در مدرسۀ ملی قضایی قانوناا باید دارای مدرک دانشگاهی باشند کاه لزومااا   
نباید مدرک حقاوق باشاد  ولای داوطلباان موفاش احتمااالا کساانی هساتند کاه دارای مادرک           

هاای دیگاری هام داشاته باشاند       هاا و قابلیات  یتاند و البته برخی مم ن است صاالح حقوقی
زماان باا تحصایالت    هاایی را هام  توانند در مؤسسۀ مطالعاات قضاایی محلای دوره   داوطلبان می

هاای  مناد، دوره ها هم به همان ترتیبای کاه وکاالی مادافع عالقاه     دانشگاهی خود بگذرانند؛ آن
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ؤاالت کتبی در خصوص حقوق کنند  آزمون ورودی مشتمم است بر سمناس  و الزم را طی می
های شفاهی مختل  در موضوعاتی مثم حقوق تجاارت  مدنی، حقوق عمومی یا کیفری، و آزمون

 ( 920، ص 0917یا حقوق اداری )الیوت و ورنون، 
هاا اسات  در   ماهه آنان شامم آموزش عملی در مدرسۀ عالی قضایی و دادگاه 90دورۀ آموزشی 

کنند که برخای باه   های درس و سمینارهایی شرکت میر کالسمدرسۀ عالی قضایی، کارآموزان د
هاایی باه کاارآموزان محاول     اخالق قضایی اختصاص داده شده است  در آخار ایان دوره پاژوهش   

المللی فرصتی فاراهم  های بینشود  کارآموزی در مؤسسات حقوقی، نهادهای عمومی یا سازمانمی
کنناد  البتاه ایان    کاه باا منطقای متفااوت کاار مای       کند که کارآموزان با نهادهایی آشنا شوندمی

ها و با نظارت قضاات  های کارآموزی در دادگاهکارآموزی اجباری نبوده، تنها دو ماه است  سایر دوره
شود تا کاارآموزان باا ساایر ابعااد نظاام      های تأدیبی برگزار میباتجربه، مؤسسات حقوقی و سازمان
ها بار اسااس   آن طور پیوسته ارزیابی شده، محم انتصاببه شدهدادگستری آشنا شوند  افراد جذب

شود  قضات فرانسوی هر دو سال ی بار و از سوی رئایس دادگااه تجدیادنظر    نمرۀ نهایی تعیین می
 ( 30، ص 0932الملم، شوند )سازمان شفافیت بینکنند، ارزیابی میبخشی که در آن کار می

شوند و حقاوق دریافات   ارمند کشوری شمرده میدر مدرسۀ ملی قضایی، همۀ دانشجویانْ ک
شاود  بخاش   های آموزشی نظری و کارآموزی عملی تقسیم میکنند و دورۀ تحصیم به دورهمی

ماه است که کارآموزان به مطالعه و تحصیم در مدرسۀ ملی قضایی باوردو   09اول دورۀ آموزشی 
اند که دانشجویان را باه  بینی شدهیشها حالت عملی دارند و با این اهدا  پاشتغال دارند  کالس

ای آماوزش ببینناد کاه    گوناه عنوان قاضی انجام دهند آشنا کنناد و باه  کاری که مم ن است به
شاود کاه در آن   ماهه آغااز مای   00بتوانند مانند قضات ف ر و عمم کنند  پس از آن، ی  دورۀ 

هایی را نیاز  شجویان ساعتکنند  مم ن است داندانشجویان، قضات را در امور مختل  کم  می
شاوند،  هاا ظااهر مای   در ی  دارالوکاله صر  کنند تا در مورد کار افرادی که در آینده مقابم آن

کنناد و  تجارب دست اول کس  کنند  در پایان این دوره، دانشجویان در ی  آزمون شرکت مای 
هاای راجاع باه    ششاده و گازار  هایشان که ترکیبی است از نتایج آزمون گرفتهبر حس  قابلیت

بنادی  هاای ویاژه رده  اناد، در تخصاص  های مختل  اشتغال خود انجام دادهکارهایی که در محم
شاده  ای کاه برایشاان تعیاین   ماه آتای آماوزش خاود را باه فعالیات در ناحیاه       3شوند  آنان می
گاه، ترین دادپردازند  این امر مم ن است عبارت باشد از کم  رساندن به ی  قاضی در تالیمی

یعنی دادگاه بخش، یا کار با ی  قاضی در دادگاه نوجوانان و یا با ی ای از کارمنادان دادسارا در    
پایاان برساانند معماوالا در هماان     های یادشده را با موفقیت بهدادگاه محلی  داوطلبانی که دوره

عناوان  باه اند، در اولین سامت خاود   ماهه مشغول کار بوده 3ای که در خالل آخرین دورۀ ناحیه
عیار نیاز در مقااطع   عنوان قاضی تمامشوند  البته آنان حتی بهعیار مشغول به کار میقاضی تمام
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کنند و بسته های آموزشی مستمر را طی میزمانی مختل  در مدرسۀ ملی قضایی همچنان دوره
شوند یهای باالتر منصوب مبه پیشرفتی که در کار خود دارند از سوی وزیر دادگستری به پست

(  هر قاضی در زمان انتصاب به نخستین سامت خاود و   920-927، ص 0917)الیوت و ورنون، 
خاوبی و باا رعایات    کنم که باه من سوگند یاد می»کند: چنین سوگند یاد میقبم از اشتغال این

وان یا   عنها را م توم نگاه داشته و کامالا بهامانت وظیفۀ خود را انجام داده، شرعاا اسرار مشاوره
قانون یادشده(  کارآموزان نیز در زمان اشتغال  3)مادۀ « قاضی شری  و امین انجام وظیفه نمایم

قاانون یادشاده( )شامس،     71کنناد )ماادۀ   به کارآموزی سوگندی مشابه همین مضمون یاد می
 ( 021-020، ص 0، ج 0930

که مدیران آن د دارد؛ چنانارتباطات سازمانی بسیاری بین مدرسۀ ملی قضایی و نظام قضایی وجو
همواره و تاکنون از اعضای قوۀ قضائیه هستند  اعضای قوۀ قضائیه اکثریت هیئت مدیرۀ آن را تشا یم  

تار و نیاز   های پاایین دهند  همۀ معلمان دائمی و آموزشیاران اعضای قوۀ قضائیه هستند  در دادگاهمی
یت نظارت بر آماوزش، راهنماایی و ارزیاابی    دادگاه تجدیدنظر، ی  یا دو عضو منتخ  مدرسه، مسئول

  (Giuseppe Di Federico, 2005, p. 52)قضات آینده در طی کارورزی را برعهده دارند 
 

 ورود به مدرسۀ ملی قضایی .1. 1
اسات   قضائیه قوۀ اعضای همۀ به خدمت ضمن آموزش و اولیه هایدار آموزشعهده مدرسۀ ملی

اند  پذیرش از طریش ی  امتحاان رقاابتی )کن اور(    خته شدهعنوان دادرس شنادرمجموع بهکه 
 ها وجود دارد:آزمون گیرد  سه نوع از ایندشوار صورت می

 شارایط   دارد اختصااص  دانشاگاهی  مدرک دارای و سال 72 زیر افراد به آزمون اولین 
 شخصایت  اجتمااعی،  حقاوق  از برخاورداری  فرانساوی،  ملیات : از اناد عبارت پذیرش
 ( عمومی وظیفۀ خدمت) نظامی تعهدات انجام جسمانی، ناس ت اخالقی،

 کاه  کساانی  یعنای  ؛(بالمناازع ) اسات  آزاد دولات  کارمندان برای دوم رقابتی امتحان 
 و سان  باه  مرباوط  کلای  شارایط   باشاند  کرده خدمت دولتی مقام در سال 0 حداقم
   است همان افراد، تحصیلی مدرک

 امتحاان  این  یافت ادامه پس آن از و شد فیمعر م0333 سال در سوم رقابتی امتحان 
 محلای  دادگااه  ایحرفاه  عضاو  عناوان به سال 1 مدت برای که است آزاد کسانی برای

  اندبوده فعال و شده انتخاب

اسات بادون گذرانادن آزماون وارد مدرساۀ ملای شاوند،         مم ن خاصی این، افراد بر افزون
 خاص باشند: این شرایط دارای شد، تر بیاندرصورتی که عالوه بر کلیاتی که پیش

سال تجربه در ی  فعالیت حقوقی، اجتماعی و اقتصاادی کاه    0أخذ مدرک حقوق، داشتن 
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 مادرک  و حقاوق  داشاتن دکتارای   کناد و یاا  ها را برای ورود به قوۀ قضائیه واجد شرایط میآن
 های مرتبط با حقوق و یا انجام پژوهش دیگر ایرشته در دانشگاهی

 دار ارتقای قضات استپذیرفته شوند؛ کمیسیونی که عهده 0باید از سوی کمیسیون نامزدها 

(Giuseppe Di Federico, 2005, p. 47-48)   
شود؛ هرچند که ها در هر سه نوع جذب به ی  ش م و در چند مرحله برگزار میاین آزمون

که باه صاورت کتبای     مم ن است در جزئیات آن اختالفاتی وجود داشته باشد  در اولین آزمون
شود که برگۀ اول پیرامون موضوعات اجتمااعی،  ها در چهار برگه نوشته میشود، پاسخگرفته می

قانونی، سیاسی و فرهنگی است  برگۀ دوم حاوی موضوعات حقوق مدنی، و برگۀ ساوم در ماورد   
  بار اسااس یا   حقوق کیفری یا حقوق عمومی و نیز حقوق اتحادیۀ اروپاست  ماورد آخار هام    
 گزارش اداری در خصوص ی  مش م قانونی بر روی ی  پروندۀ بنیادین است 

خواناده   کسانی که این مرحله از آزمون را با موفقیت پشت سر بگذرانند به آزمون شافاهی فارا  
موضوعات آن، حقوق تجارت یاا حقاوق اداری،   شود و شوند که از سوی هیئت منصفه انجام میمی

نیز سؤاالت تخصصی که بستگی به نوع سازمان قضایی است که برای ی  سؤال از حقوق کیفری و 
هاای اداری،  آید؛ لذا این سؤال تخصصی بساته باه ناوع آن در حاوزۀ دادگااه     عمم میآن آزمون به

کیفری مدنی و یا امور مربوط به دادستانی است  ازجمله مواد آزمونی دیگر امتحان زبان خاارجی و  
زمون معموالا از اعضای قاوۀ قضاائیه، اساتادان دانشاگاه، اعضاای        هیئت مدیرۀ آتست ورزش است

  (Giuseppe Di Federico, 2005, p. 47-48)هیئت دولت و افراد دیگر تش یم شده است 
 

 های دیگر انتصاب قضاتروش. 2. 1
با آن ه بیشتر داوطلبان اندکی پس از دریافت مدرک خاود، داوطلا  تحصایم در مدرساۀ ملای      

د، تعدادی از دانشجویان مُسن حش دارند در ی  ترتیا  خالصاه و اختصااری از    شونقضایی می
اناد کاه ایان افاراد     آزمون شرکت کنند و برخی دیگر هام اساسااا از شارکت در امتحاان معاا      

ند از داوطلبان دارای مدرکی که در ی  شاخۀ دیگر حقوق حداقم به مادت چهاار ساال    اعبارت
م در تالش برای رفع کمبود قضات، ی صاد نفار از داوطلباان    0331اند  در سال کار عملی کرده

عنوان ی  شغم جدید در کسوت قضاوت مشغول به کار شوند، بارای  مُسن که تمایم داشتند به
کرد، انتخاب شدند  نیمای از  ای که آنان را برای ی  پُست خاص آماده میماهه 3گذراندن دورۀ 

منظاور تصادی مقاام قضاا در     رستان و نیمی دیگار باه  های شهاین افراد برای قضاوت در دادگاه
ماه پس از آغاز دورۀ آموزش خاود در  بینی شده بودند  این افراد ی  های تجدیدنظر پیشدادگاه

                                                           
1. commission d’avancementا 
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هاا  عنوان نخستین پُسات آن مدرسۀ ملی قضایی، ی  برنامۀ آموزشی را در محم دادگاهی که به
ماه، در پُست یادشده باه نحاو ماؤثری ایفاای      3ن گذرانند تا بتوانند در پایاتعیین شده است می

رود، ایان  عیار انتظاار مای  رسد برخال  آنچه از ی  آموزش کامم و تمامنظر میوظیفه کنند  به
ها نیز مشغول کاار شاوند    دوره برای این طراحی نشده که قضات را آماده کند تا در سایر دادگاه

کند که هدفش اداره و کنتارل دعااوی رو باه    ارائه میمدتی را حم کوتاهترتیبی که بیان شد راه
اجرا دربیایند با این امیاد کاه بتوانناد در کااهش شامار      افزایش است تا این ه سایر اصالحات به

 دعاوی موفش شوند 
عناوان قاضای پذیرفتاه    درنگ بهفوریت و بین تۀ بحث برانگیزتر این است که برخی افراد به

باشد در مدرسۀ ملی قضایی آموزش ببینند  این نوع جذب قضات کاه   شوند، بدون این ه نیازمی
های اخیر گساترش یافتاه، اماا هناوز     است، در سال 0321دسامبر  77 مشمول فرمان اصالحی

شود و منحصر است به افارادی کاه در فرماان    فقط در خصوص تعداد اندکی از اشخاص اجرا می
کم هفت سال شود که دستدافعی را شامم میاند و ازجمله وکالی مم فهرست شده0321سال 

اند  به این ترتی ، اقلیت کوچ ی از قضات باه لحااپ پیشاینه مانناد     به کار وکالت مشغول بوده
اناد؛ یعنای   عنوان وکیم مدافع آماوزش دیاده  قضات انگلیسی و ولزی هستند؛ به این معنا که به

ر وکاالی مادافع و مشااوران حقاوقی     افرادی که پیش از ورود به شغم قضا، کاری مشابه باا کاا  
منظاور  طاور موقات باه   اند  افزون بر این، برخی اوقات قضات بهدادهانگلیسی و ولزی را انجام می

هم تاا  اند و یا صرفاا برای افزایش فوری تعداد قضات، آنهای کارشناسی جذب شدهتهیۀ گزارش
آموزش قضاوت را طی کنند )الیوت مدت وقتی افرادی که واجد شرایط الزم هستند، راه طوالنی

 ( 927-920، ص 0917و ورنون، 

 

 های اداری. قضات دادگاه2
های اداری  رسایدگی  نظام دادرسی اداری فرانسه بر دو پایه استوار است؛ شورای دولتی و دادگاه

به ش ایات علیه دولت در مرحلۀ بادوی در صاالحیت دادگااه اداری شهرساتان اسات  شاورای       
ور استثنایی به برخی دعاوی و ش ایات در مرحلاۀ بادوی و برخای دیگار در مرحلاۀ      طدولتی به
هاای  های اداری به ش م هااارمی در درجۀ نخسات دادگااه  کند  دادگاهنظر رسیدگی میتجدید

ها شورای دولتای  نظر اداری هستند و در رأس آنهای تجدیداداری بدوی و در درجۀ دوم دادگاه
های تابعۀ خود به ایجااد وحادت رویاۀ قضاایی     یوان عالی کشور بین دادگاهقرار دارد که مانند د

شاوند از  طور سنتی مستشار نامیده مای ها که بههای اداری شهرستانپردازد  دادرسان دادگاهمی
 شوند   آموختگان مدرسۀ ملی اداری )مدیریت( پاریس و از راه مسابقه انتخاب میمیان دانش

دادسرا به معنای واقعی کلماه وجاود نادارد  در ایان محااکم، قضااتْ       های اداری، در دادگاه
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اناد، ناه وزارت   شاوند کاه از ساوی وزارت کشاور اساتخدام شاده      کارمندان کشوری شمرده می
طرفانه و مستقم شهرت دارناد، هرچناد مساتقیماا تحات حمایات      ها به اقدام بیدادگستری  آن
، شورای قانون اساسی 0311ساز مورخ ژوئیۀ م نیستند  در تصمیم سرنوشت0321قانون اساسی 

عالوه ایان  اعالم کرد که استقالل قضات اداری از اصول بنیادین حقوق جمهوری فرانسه است  به
کناد و باه لحااپ    هاا را تنظایم مای   قضات مشمول مقررات دیگری هستند که شغم و سمت آن

 (   902، ص 0917نون، دادگاه و وضعیت قاضی با سایر محاکم تفاوت دارد )الیوت و ور
اند  در ساطح خرارد، داوطلباان    های خدمت کشوری نیز جذب شدهقضات اداری از میان رده

باید ی  آزمون ورودی رقابتی  مستقم را برای ورود به مدرسۀ ملی قضایی پشت سار بگذارناد و   
ورای دولتی عیار در شعنوان قاضی معین یا قاضی تمامتوانند حتی بهدر سطوحی که باالترند می

ای نزدی  با سایر کارمندان کشاوری کاار   مشغول به کار شوند  ازآنجا که قضات اداری در رابطه
هاای خادمت کشاوری    کنند، بخش نسبتاا بزرگی از قضات، کار خود را بدواا در دیگار شااخه  می

د  راهای  انکار گرفتهاند در خدمت شورای دولتی بهای را که کس  کرده، سپس تجربهانجام داده
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    

شوند که افزون بار دارا باودن مادرک فاوق لیساانس در حقاوق، برخای        داوطلبانی پذیرفته می
ماهاۀ   3شاده یا  دورۀ   ای دیگر راه هم داشته باشند  پاس از آن، داوطلباان پذیرفتاه   هقابلیت

عناوان  توانند امیدوار باشند که باه گذرانند و به این ترتی  میکارآموزی را در شورای دولتی می
 ( 923، ص 0917کنند )الیوت و ورنون، قاضی اداری در خارج از پاریس انجام وظیفه می

شوند و در آنجاا  های عمومی از طریش مدرسۀ ملی قضایی جذب میدادگاهدر فرانسه قضات 
هاای اداری اغلا  و عمادتاا از    کنند؛ درحالی که قضات دادگااه بینند و کارآموزی میآموزش می
 ( 2، ص 0937شوند )سلطانی، آموختگان مدرسۀ ملی اداری جذب میمیان دانش

تااب دوم، فصام ساوم، بخاش ساوم      چگونگی پاذیرش و فرایناد جاذب قضاات اداری در ک    
-7فرانسه آماده اسات  ماادۀ     (code de juastic administrative)مجموعۀ قوانین عدالت اداری 

799 L آموختگاان  های بادوی و تجدیادنظر اداری از میاان داناش    اعضای دادگاه»کند: بیان می
شاوند  نتخااب مای  ا  L 6-233, L 5-233, L 4-233, L3-233مدرسۀ عالی اداری با رعایات ماواد  

 ( 2، ص 0937)سلطانی، 
توجهی از قضات، چاه از مدرساۀ عاالی اداری    ها، نسبت قابمبرای جذب و اشتغال در دادگاه

های دیگر جذب شده باشند، دارندگان مدارک کارشناسای ارشاد و بااالتر    آمده باشند یا از روش
امتحانی در مواد حقاوق   های ورودی مدرسۀ عالی اداری شاممدر حقوق عمومی هستند  آزمون

های مدرسۀ عالی اداری، اگرچه چندوجهی و در موضوعات مختل  اسات،  عمومی است  آموزش
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ها، جایگاه اساسی و بسیار مهمی داشته اسات  از  اما همیشه حقوق عمومی در میان این آموزش
اناد،  داشاته  ای در این حوزههای اداری، تجربۀ حرفهمیان قضاتی که جذب و استخدام در دادگاه

نظر و باتجرباه هساتند؛   های اداری و مالی صاح توجهی از ایشان در دعاوی و پروندهتعداد قابم
عناوان کساانی کاه در    اند و چه باه کردهها گزارش تهیه میهچه در مقام کسانی که از این پروند

 ( 1، ص 0937نی، اند )سلطانوشتههای میدفاع از موضع اداره، لوایح دفاعی برای این پرونده
 

 های اداری و گسترۀ داوطلبانهای جذب قضات دادگاه. روش1. 2
 شوند:های اداری در فرانسه به چهار روش جذب میقضات دادگاه

آموختگاان مدرساۀ عاالی اداری    کاارگیری داناش  ال ( روش جذب قضات اداری از طریش به
L’ENA های اداری است  هار ساال   دادگاهبهترین راه جذب و استخدام قضات   این روش اصلی

آورناد،  دسات مای  ای کاه باه  آموختگان این مدرسه عاالی، بناابر رتباه و نماره    نفر از دانش 071
 کنند  برای ورود به مدرسه عالی سه راه وجود دارد: های اداری را انتخاب میهم اری با دادگاه

 کنندمی کتشر آن در آموزاندانش و دانشجویان که سراسری آزمون در شرکت  

 کارمندان برای داخلی آزمون 

 توانندمی و دولت کارمند نه و هستند دانشجو نه که گفتهگروه پیش دو از غیر کسانی 
  شوند اداری عالی مدرسۀ وارد

ب( روش گزینش قضاات از طریاش جاذب کارمنادان دولات، اعام از نظاامی و غیرنظاامی          
مانناد رتباه، تجرباه، ساابقه و مادرک       همچنین کارمندان شوراهای محلی کاه برخای شارایط   

های تجدیادنظر اداری،  های اداری و دادگاهتحصیلی را داشته باشند از طر  شورای عالی دادگاه
 اختبار و ارزیابی خواهند شد  رئیس شورای دولتی فرانسه در رأس این شورا قرار دارد 
ز قضااات ج( روش مااأمور بااه خاادمت شاادن کارمناادان دولاات  همچنااین بخااش دیگااری ا

های اداری از راه مأمور به خدمت شدن با انتقال کارمندان از دادگستری، محاکم عمومی، دادگاه
ها کاه  ها، استادان دانشگاه، کارمندان اداری ادارۀ پست و مخابرات، کارمندان بیمارستاندانشگاه

هاای  اعضای دادگااه  عنوانتوانند بههای اداری هستند، میدر گروه شغلی برابر با کارکنان دادگاه
شوند  این افراد باید این شرایط را داشته باشاند: شاناخت حقاوق اداری، دقات،     اداری منصوب 

توانایی انجام کار و نظم، تف ر و اندیشۀ باز، توانایی انجام کار جمعای، قادرت تجزیاه و تحلیام،     
 مندی به پژوهش و تف ر و تأمم عالقه

یش برگزاری آزمون سراسری )کتبی و شافاهی( انجاام   د( روش جذب ت میلی  این روش از طر
 72کام بایاد   توانند در آن شرکت کنند و دستشود که دارندگان مدارک کارشناسی مرتبط میمی

توانناد  هساتند نیاز مای   « ال »سال سن داشته باشند  در این آزمون کارمندان دولت که در گروه 
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م چهام  7107اسات  در ساال    L’ENAلی شرکت کنند  سطح آزمون در حد امتحانات مدرسۀ عا
نفری انتخاب شادند کاه باه مرحلاۀ دوم راه      777نفر از این طریش جذب شدند  این افراد از میان 

نفار از ایان افاراد در     212عضاو داشات کاه     132های اداری م دادگاه7110یافتند  در پایان سال 
های اداری جاذب شادند  از ایان    نفر در دادگاه 30کردند  در همان سال مشاغم قضایی خدمت می

نفر از طریش مأمور به خدمت شادن   71نفر به روش دوم،  01نفر از مدرسۀ عالی اداری،  00تعداد 
نفر از طریش جاذب ت میلای برگزیاده شادند، در ساال       79نفر غیرنظامی و دو نفر نظامی(، و  01)

 ( 1-01، ص 0937سلطانی، ) های اداری مشغول به فعالیت بودندقاضی در دادگاه 0733م، 7107
 

 . شرایط ورود به شورای دولتی فرانسه2. 2
فرانسه، شورای دولتی وظیفۀ طار    0233دسامبر  07قانون اساسی مصوب  27به موج  مادۀ 

عهاده  لوایح قانونی و تنظیم ادارۀ عمومی و حم و فصم مش الت ناشی از موضوعات اداری را باه 
عنوان مشااور دولات و   گانه برای این مرجع بهرا نقشی دوخواهد داشت  مجموعۀ وظای  این شو

 ( 22، ص 0919ترین مرجع قضایی اداری ایجاد کرده است )آشتیانی، عالی
عضااو اساات  ایاان افااراد از میااان   911شااورا دارای اعضااای متعاادد و تقریباااا متشاا م از  

نیز به ش م انتصااب   التحصیالن برجستۀ مدرسۀ عالی علوم اداری از طریش آزمون رقابتی وفارا
 ( 73، ص 0913شوند )دانشپور بخشایشی، خاص از طر  دولت برگزیده می

)باالترین درجاه(، ممیازین    انشود: مستشارعضویت در شورای دولتی به سه درجه تقسیم می
اند  )درجۀ متوسط( و کارورز )درجۀ پایین(، که کارورزان هم به درجۀ اول و درجۀ دوم تقسیم شده

های ویژه وجود دارد؛ مانند مباشر دولت، رئیس شعبه، رئایس  های خاص با مسئولیتوه پستعالبه
وزیر است که در )و معاون رئیس( بخش و معاون رئیس شورای دولتی  رئیس شورای دولتی نخست

 ( 20، ص 0910زاده، شود )رضائیموارد خاصی از او برای ریاست شورا دعوت می
ی  نهاد بزرگ دیگر، یعنی دیوان محاسبات، به صورت مشترک و استخدام شورای دولتی با 

وسیلۀ شود  استخدام کارورزان شورای دولتی فقط بهبه دو روش  کن ور و نوبت خارجی انجام می
اکتبار   3العمام  ها متحول شده است  دساتور م استخدام0302گیرد و از سال کن ور صورت می

دام برای نهادهاای اصالی دولات و اساتخدام بارای      تمام مسابقات خاص مربوط به استخ 0302
ها را حذ  کرده است  پس از انتخاب نامزدهای استخدامی برای نهادهای اصلی اداری وزارتخانه

( L ‘ENAمرکزی، باید این افراد در ی  مسابقۀ واحد که کن ور ورود باه مدرساۀ ملای اداری )   
کنند و بر حس  درجه شرکت می -شدهتأسیس  0302اکتبر  3وسیلۀ دستورالعمم که به -است

 ( 33، ص 0910زاده، شود )رضائیشان تعیین میآورند، وضعیت شغلیدست میای که بهو نمره
اناد  شورای دولتی همراه با دیوان محاسبات و تحقیقات مالی کسانی را که نمرات برتر گرفته
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کنند، بل اه  این مسابقه شرکت نمیکنند  ضمناا باید یادآور شد که تنها دانشجویان در جذب می
نمایند و ایان  اند نیز در این مسابقه شرکت میتر مستخدم دولت بودهتعدادی از کسانی که پیش

 ( 21، ص 0910زاده، افراد دارای تجربیات بسیار خوبی هستند )رضائی
 

 نتیجه

ظام حقوقی روبرو   در نظام حقوقی امری ا با توجه به فدرالی بودن ش م ح ومت، با دو سطح ن0
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   

وای عمومی ها قانون خاصی دارد و تش یم قاست  به موج  قانون اساسی فدرال هری  از ایالت
شادۀ قاوای یادشاده    های انتخاب، موافش با فلسفه و فرهناگ سیاسای پذیرفتاه   و شروط و شیوه

شود؛ لذا سازمان قضایی ی  ایالت با ایالات دیگار متفااوت اسات  درحاالی کاه در       مشخص می
فرانسه با توجه به ساختار حقوق اساسی این کشور، قاوۀ قضاائیه از طریاش ح ومات مرکازی و      

 شود گستری اداره میوزارت داد
  برابر قانون اساسی امری ا، در سطح فدرال، قضات دیوان عالی، قضات دادگااه اساتینا  و   7

جمهور، منصوب و مجلس سانای ایااالت متحاده انتصااب     ای از سوی رئیسقضات دادگاه ناحیه
اهی از طار   کند  معرفی اسامی نامزدهای بالقوه اغل  از جان  ساناتورها و گا  ها را تأیید میآن

عهدۀ گیرد  معموالا تأیید گزارش این نامزدها بهجمهور صورت میحزبی رئیساعضای مجلس هم
اند از: نظرسنجی از ساناتورها تاا   کمیتۀ قضایی سنا است  سه عامم مهم در تعیین قضات عبارت

وکاالی  در مرحلۀ تأیید انتخاب قضات با مش م مواجه نشود  نظریۀ کمیتۀ دوازده نفارۀ کاانون   
امری ا و دیدگاه سایر قضاتی که در همان سطح و مرتبه به کار قضایی اشاتغال دارناد  از جملاه    

هاای فاردی و   توان به سابقۀ اشتغال فعال حقوقی، مشخصاه های مدنظر، میمعیارها و صالحیت
 ای اشاره کرد های حقوقی و سابقۀ حرفهمهارت
بارای انتخااب قضاات وجاود دارد  اساسااا پانج        های گوناگونی  در سطح ایاالتی امری ا راه9

توان گفت هی  دو ایالتی دقیقااا  بینی شده است که میطریش برای رسیدن به مقام قضاوت پیش
کنند  نحوۀ تصدی مقام قضا از سوی وکال به دو طریش گزینش از ی  روش انتخاب استفاده نمی
هاای  تلا  قاوۀ قضاائیه از روش   هاا بارای ساطو  مخ   گیرد  ایالترسمی و غیررسمی صورت می

کنند  انتصاب قضاات از ساوی فرماناداران و نیاز گازینش بار پایاۀ        می مختل  گزینش استفاده
  صالحیت، روی ردهای مسلط در اشتغال مناص  خالی قضاوت است 

توان گفت با وجود همۀ انتقاداتی کاه باه هار دو روش انتخااب و انتصااب        درمجموع می0
ا توجه به خصوصیت بومی باودن حقاوق اساسای و ایان موضاوع کاه نظاام        قضات وارد شده و ب
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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     

، قضات با توجه به فرایناد انتخااب و انتصااب و    های سیاسیانتصاب قضات با وجود طر  دیدگاه
اند بدون لحاپ مسائم حزبی و جناحی به حم و فصام اختالفاات بپردازناد و    شرایط آن توانسته

همین عامم نیز باعث شده است نظام حقوق اساسی امری ا به نظام ح ومت قضات معرو  شود 
ال در هاای حقاوقی کاامن   أثیر سانت بدیلی برخوردار باشاند  تا  و قضات از قدرت و اختیارات بی

عاالوه بار   نحاوی کاه   های انتخاب و انتصاب قضات در ایاالت متحاده مشاهود اسات، باه    فرایند
اناد   های مختل  را الزمۀ تصدی قضا دانساته معلومات حقوقی، داشتن تجریه و بینش در عرصه

های بااالتر  اههمچنین داشتن روحیه و شخصیت متناس  با شغم نیز ضروری است  قضات دادگ
ای تجربۀ کار در مؤسسۀ خصوصای یاا   شوند که در سطح حرفهاغل  از میان افرادی انتخاب می

اند  در انتخاب قاضی از میان اعضای کانون وکال، بارای روشان باودن ساابقۀ     دادستانی را داشته
نماینادگان   منتصبان، مقامات باید به نظریات رسسای کانون توجه کنند  نمایندگان کانون وکال و

 گیری قضایی شرکت داده شوند بایست در فرایند تصمیمسایر نهادهای جامعۀ مدنی نیز می
، با وجود تناوعی کاه در   رومی ژرمنیعنوان نماد سنت حقوقی   در نظام حقوقی فرانسه به2
هاای عماومی از طریاش    قضاات دادگااه  کارگیری و جذب قضات وجود دارد عمادتاا  های بهشیوه

کنند؛ درحالی که بینند و کارآموزی میشوند و در آنجا آموزش میلی قضایی جذب میمدرسۀ م
کارشناسی ارشد و بااالتر حقاوق    آموختگانهای اداری اغل  و عمدتاا از میان دانشقضات دادگاه

 شوند مدرسۀ ملی اداری جذب می عمومی
، ظام قضاایی فرانساه دارد    مدرسۀ ملی قضایی که ارتباط سازمانی با وزارت دادگستری و ن3
اسات کاه    قضاائیه  قاوۀ  اعضاای  هماۀ  خادمت باه   ضامن  آماوزش  و اولیه هایدار آموزشعهده

اند  پذیرش از طریش ی  امتحان رقابتی سخت از میاان  عنوان دادرس شناخته شدهدرمجموع به
مادت مدرساۀ ملای    هاای کاارآموزی طاوالنی   گیرد  دورهدارندگان مدرک دانشگاهی صورت می

گیرد که همه ای از مباحث نظری و عملی است از سوی آموزشیارانی صورت میایی که آمیزهقض
 مستخدم دستگاه قضایی هستند 

هاای  بایست به جذب مستقم قضات دادگاههای نظام قضایی فرانسه میترین مؤلفه  از مهم2
هاای  ضات دادگاهگیرد  قهای عمومی صورت میاداری اشاره کرد که مجزا از جذب قضات دادگاه

و بااالتر مدرساۀ ملای     حقاوق عماومی   آموختگان کارشناسی ارشاد اداری درعمم از میان دانش
شوند که دورۀ کارآموزی عملی خود را در شورای دولتی فرانساه طای کنناد     اداری برگزیده می

ند شواعضای شورای دولتی نیز از طریش آزمونی که برگزیدگان آن با دیوان محاسبات تقسیم می
شاود  وسیلۀ مدرسۀ ملی اداری انجام میشوند که فرایند آزمون و پذیرش این افراد بهانتخاب می
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هاای اداری و شاورای دولتای از میاان     که گواه اهمیت بسزای جاذب تخصصای قضاات دادگااه    
 آموختگان حقوق عمومی در فرانسه است دانش
ر دو کشور  ماورد مطالعاه دارد،   های ماهوی که سنت حقوقی حاکم بر ه  با توجه به تفاوت1

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     

التحصایالن  اربایست از ن ات دارای اهمیت دانست کاه فاا  قضات در نظام حقوقی فرانسه را می
دانشگاه در رشته حقوق عمومی با پذیرفته شدن در مدرسۀ ملی اداری، و سایر قضات از طریاش  

 پردازند مدرسۀ ملی قضایی به تصدی منص  قضا می

 منابع و مآخذ
 . فارسی1
، تهاران:  0(، برآورد استراتژی  ایاالت متحدۀ امری اا، ج 0910ابوالفتح، علی و نادری، مهین )  0

 المللی معاصر ۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینمؤسس
(، نهادهای اساسی حقوق ایااالت متحادۀ امری اا، متارجم: ساید      0921ا  استون، فردیناند )  7

 های حبیبی ، تهران: شرکت سهامی کتاب0حسین صفایی، چ 

 ، مجلۀ قضااوت، «بررسی تاریخی شورای دولتی فرانسه»(، 0919آشتیانی، محمدحسن )آبان   9
  72سال سوم، ش 

(، حقوق ایاالت متحادۀ امری اا، متارجم: ساید حساین صافایی، تهاران:        0921تن ، آندره )  0
 انتشارات مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران 

، تهااران: مرکااز 0(، نظااام حقااوقی فرانسااه، چ  0917الیااوت، کاااترین و ورنااون، کاااترین )   2
 های مجلس شورای اسالمی پژوهش

ای، تهاران:  اهلل مقدم مراغه(، دموکراسی در امری ا، مترجم: رحمت0920سی دو )توکویم، آل   3
 انتشارات زوار با هم اری فران لین 

هاای  بررسی شورای دولتای فرانساه و صاالحیت   »(، 0913دانشپور بخشایشی، عیسی )پاییز   2
  02، فصلنامۀ عالمه، ش «آن

 و امری اا  قاوۀ قضاائیه در حقاوق ایاران،    (، اساتقالل قاضای و   0911رشوند بوکانی، مهادی )   1
 فرانسه، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی 

هاا در رسایدگی باه    (، محاکم اداری در فرانسه و صالحیت آن0910زاده، محمدجواد )رضائی  3
 ، تهران: مدیریت 0دعاوی اداری، چ 

ساازمان شافافیت   های قضاایی گازارش   (، فساد در نظام0932الملم )سازمان شفافیت بین  01
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، تهران: مرکز مطبوعات و انتشاارت قاوۀ   0، مترجم: لیلی منفرد، چ 7112الملم در سال بین
 قضائیه 

های جذب و آموزش قضات محاکم اداری (، مبانی قانونی و روش0937سلطانی، سید ناصر )  00
 ، تهران: پژوهشگاه قوۀ قضائیه 0در فرانسه، چ 

 فقاه : یپژوهش مورد)، ساختارگرایی در آیین دادرسی کیفری (0930سواری دهقی، راحله )  07
 ، تهران: جنگم 0، چ (ییاروپا ۀشیاند و عهیش

، 0(، شر  اصول رفتار قضایی )اصول بنگلور(، چ 0913شاه حیدری، علی و همتی، مجتبی )  09
 تهران: انتشارات خرسندی 

  71، چ 0ج  (، آیین دادرسی مدنی دورۀ پیشرفته،0930شمس، عبداهلل )  00

 ،7107های قضاایی اروپاا در ساال    (، ارزیابی نظام0932کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت )  02
 ، تهران: انتشارات پژوهشگاه قوۀ قضائیه 0ویراستار: احمد مرکز مالمیری، چ 

، تهاران: انتشاارات   0(، آیاین دادرسای مادنی و بازرگاانی، ج     0903متین دفتری، احماد )   03
 دانشگاه

، تهاران:  0، چ 3(، حقوق اساسی در جمهوری اساالمی ایاران، ج   0933الدین )مدنی، جالل  02
 سروش 

(، نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم در امری ا، مترجم: حمید 0913نیوبور دیوید دبلیو )  01
 ، تهران: مجد 0قراگزلو، چ 

، 0حمدحساین بااقی، چ   (، قضاوت امری ایی، مترجم: عمادالادین و م 0917هافمن، دنیس )  71
 تهران: نشر سرایی 
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