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قضــات از زمــان قانــون اصــول تشــکیالت عدلیــه مصوب  1290تاکنــون ،به هر دلیــل ازجمله جایگاه
اســتقالل قضایــی ،ضوابــط اســتخدامی خــاص داشــته و از شــمول قوانیــن و مقــررات عــام اســتخدامی
خــارج بــوده انــد .وفــق قانــون اســتخدام کشــوری مصــوب  ،1345قضــات از شــمول ایــن قانــون ،خــارج
بــوده و تنهــا درصــورت نبــود قواعــد ویــژه ،مشــمول آن هســتند .امــری کــه در مــاده  117قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری هــم ،تثبیــت شــد .امــا ایــن قاعــده گــذاری خــاص در  110ســال گذشــته
تــا چــه حــد بــا قوانیــن عــام اســتخدامی تفــاوت داشــته و ایــن تمایــز ،چقــدر بــوده کــه خــاص انــگاری
بیــش از یــک قــرن را توجیــه کنــد؟ پژوهــش بــا هــدف واکاوی قوانیــن و مقــررات خــاص اســتخدامی
قضــات در مبحــث ورود بــه خدمــت و تطبیــق آن بــا قوانیــن اســتخدامی عــام ،انجــام و موضوعــات
شــیوه ورود بــه خدمــت ،انــواع اســتخدام و شــرایط عمومــی آن ،تحلیــل و تطبیــق داده شــد .نتیجــه
آنکــه قضــات در عــدم پیــش بینــی اســتخدام پیمانــی ،امــکان معافیــت از خدمــت ســربازی ،حداکثــر
زمــان خدمــت آزمایشــی ،لــزوم تابعیــت ذاتــی و طهــارت مولــد ،حداقــل مــدرک تحصیلــی ،ممنوعیــت
عضویــت در احــزاب و فعالیــت سیاســی و ضــرورت مســلمانی ،بــا کارمنــدان تفــاوت دارنــد .امــا نظــر بــه
یکســانی ســایر ضوابــط و تفــاوت غیــر چشــمگیر تمایــزات موجــود ،در مجمــوع ،تفــاوت چندانــی میــان
ورود بــه خدمــت قضــات و کارمنــدان نیســت و پیشــنهاد مــی شــود بــا حــذف تفــاوت هــای بــی مبنــا
ماننــد امــکان معافیــت از ســربازی قضــات و در اصــاح تــورم قوانیــن ،بــا اضافــه کــردن فصلــی بــه قانون
مدیریــت و اختصــاص چنــد مــاده ،بــه خــاص انــگاری قضــات در آســتانه قــرن جدیــد ،پایــان داده شــود.
کلیدواژهها :قضات ،حقوق اســتخدامی ،قانون اســتخدام کشوری ،اســتخدام قضات ،قانون مدیریت
خدمات کشوری.
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امکان سنجی بازگشت قضات به حقوق عام استخدامی پس از
 110ســال :تحلیل مبحث ورود به خدمت ()1290-1400

مقدمه
قضــات از ابتــدای قانــون گــذاری در نظــام مشــروطه ،قانــون خــاص داشــته انــد .چنانکــه در
مــواد  147و « 148قانــون اصــول تشــکیالت عدلیــه و محاضــر شــرعیه و حــکام صلحیــه» مصــوب
 ،1290/4/26شــرایط و موانــع اســتخدام مشــاغل قضایــی ذکــر شــده و بــه همیــن دلیــل در «قانــون
اســتخدام کشــوری» مصــوب  1301/9/22ردی از قضــات نیســت .بــا فاصلــه کمــی ،قوانیــن «موقــت
امتحــان حــکام و صاحبــان مناصــب و اجــزاء و مســتخدمین عدلیــه» در  1301 /4/21و «اســتخدام
حــکام محاکــم عدلیــه و صاحبمنصبــان پارکــه» در  1302/1/25تصویــب شــد .ایــن مهــم بــا «قانــون
1
اســتخدام قضــات و صاحبمنصبــان پارکــه و مباشــرین ثبــت اســناد» مصــوب ،1306/12/28
«تصویــب نامــه قانونــی راجــع بــه اســتخدام قضــات و شــرایط كارآمــوزی» مصــوب  1342/5/5در
دوران فتــرت« ،قانــون راجــع بــه اســتخدام قضــات و شــرایط کارآمــوزی» مصــوب  - 1343/2/19زیــن
پــس ،قانــون اســتخدام قضــات -و اصالحــات قوانیــن یادشــده تــداوم داشــت تــا اینکــه قانــون اســتخدام
کشــوری -قانــون اســتخدام -در  1345/3/31مصــوب گردیــد کــه طبــق مــاده  2آن« :امــور اســتخدامی
وزارتخانههــا و مؤسســات دولتــی ،مشــمول مقــررات ایــن قانــون خواهــد بــود ،مگــر در مــوارد زیــر:
 ...ج  -دارنــدگان رتبههــای قضایــی و  . ...بــه موجــب تبصــره بنــد چ ایــن مــاده هــم« :مســتخدمین
مشــمول بنــد ج  ...در هــر مــورد کــه قانونــی بــرای تعییــن تکلیــف آنــان وجــود نداشــته باشــد یــا طبــق
قوانیــن مربــوط ،تابــع احــکام عمومــی قوانیــن اســتخدام کشــوری شــده باشــند ،مشــمول مقــررات ایــن
قانــون خواهنــد بــود» .امــری کــه بعــد از پیــروزی انقــاب ،اســتمرار یافــت تــا زمانــی کــه مقنــن عــزم
تصویــب قانــون عــام دیگــری کــرد« :قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری» مصــوب  ،1386/7/8زیــن
پــس ،قانــون مدیریــت .امــا ســنت گذشــته تغییــر نکــرد و مــاده  117ایــن قانــون ،قضــات را در فهرســت
استثناشــدگان از آن قــرار داد .برایــن اســاس ،بــا خــروج قضــات از قانــون مدیریــت و لحــاظ مــاده 2
قانــون اســتخدام ،اصــل بــر قوانیــن و مقــررات خــاص اســتخدامی قضــات اســت و در مــوارد ســکوت ،
بایــد قانــون اســتخدام را مــاک داشــت.
حقــوق خــاص اســتخدامی قضــات از  1290تاکنــون 110 ،ســال عمــر دارد و صعوبــت قواعــد
اســتخدامی قضــات ،ایــن اســت کــه هــر مــورد بایــد در انبــوه قوانیــن و مقــررات خــاص ،جســتجو شــود
و در صــورت نبــود ضوابــط ویــژه ،بــه قانــون اســتخدام مراجعــه نمــود .در حالــی کــه غالــب مفــاد قانــون
ـاص مغایــر
اســتخدام ،بــه صراحــت مــاده  127قانــون مدیریــت کــه کلیــه قوانیــن و مقــررات عــام و خـ ِ
 .1این قانون ،واجد عنوان «اولین قانون اســتخدام قضات» دانســته شــده (امامی ،محمد و اســتوار ســنگری ،کورش ،حقوق اداری ،چاپ
دوم ،جلد اول ،تهران ،میزان ،1387 ،ص  ،)212اما با وجود قانون اصول تشــکیالت عدلیه و مواد  147و  148آن ،اولین مفاد اســتخدامی
قضات ،قانون  1306نیســت .ضمن آنکه «قانون اســتخدام حکام محاکم عدلیه و صاحبمنصبان پارکه» در  1302تصویب شــده اســت.
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بــا آن را لغــو کــرده ،نســخ شــده و تنهــا اوالً -در مــوارد ســکوت قانــون مدیریــت یــا عــدم مغایــرت
بــا آن .ثانی ـاً -مــوارد استثناشــده از قانــون مدیریــت ،اجــرا میشــود .در ایــن میــان ،ظاهــراً نظــر بــه
ســنت دیرینــه خــروج قضــات از قواعــد عــام اســتخدامی ،تفــاوت میــان حقــوق اســتخدامی ایشــان بــا
ســایرکارمندان یــا مســتخدمان 1بررســی نشــده و مشــخص نیســت ایــن ضوابــط واقعـاً تــا چــه حــد بــا
هــم متفاوتنــد؟ اینکــه بــا عنایــت بــه مطالعــه تطبیقــی نظــام اســتخدامی قضــات و ســایر کارمنــدان،
ایــن تمایــز چقــدر توجیهپذیــر اســت و َد َوران آن از یــک ســو میــان قوانیــن و مقــررات خــاص بــا
قانــون اســتخدام و از ســوی دیگــر ،میــان قانــون اســتخدام و قانــون مدیریــت ،بــه قــدری چشــمگیر
هســت کــه قانــع کننــده باشــد؛ یــا چنیــن نبــوده و میشــود آنهــا هــم ماننــد ســایر مســتخدمان
دولــت ،مشــمول قانــون عــام اســتخدامی فعلــی یعنــی قانــون مدیریــت باشــند.
گفتنــی اســت اوالً -هرچنــد قضــات ،کارمنــد هســتند ،امــا منظــور از کارمنــد در ایــن نوشــته،
غیرقضــات یعنــی ســایر کارمنــدان مشــمول قانــون مدیریــت هســتند کــه از قضــا ،کارمنــدان غیرقاضــی
ـی قــوه ،در زمــره اســتثناهای مــاده 117
قــوه قضاییــه را هــم دربرمــی گیــرد ،زیــرا پرسـ ِ
ـنل غیرقاضـ ِ
نبــوده و مــآالً تحــت شــمول قانــون مدیریــت هســتند .ثانی ـاً -وضــع قوانیــن و مقــررات اســتخدامی
خــاص بــرای قضــات« ،بــه منظــور رعایــت اصــل تفکیــک قــوا و اســتقالل قــوه قضاییــه در برابــر قــوای
دیگــر» 2و «تامیــن اســتقالل قضایــی» 3و قاضــی ،توجیــه میشــود کــه مقالــه قصــد پرداختــن بــه آن
را نــدارد و تنهــا در پــی ایــن اســت کــه ضوابــط خــاص بــا هــر دلیــل کــه وضــع شــدهاند ،تــا چــه
حــد بــا قواعــد عمومــی اســتخدامی فــرق دارنــد .ثالثـاً -بــا توجــه بــه گســتردگی مطالــب ،تنهــا حقــوق
«ورود بــه خدمــت قضــات» بــا دیگــر کارمنــدان مطابقــت داده میشــود و مباحــث «ترفیــع و ارتقــای
قضات»کــه متفــاوت از سلســله مراتــب کارمنــدان مــی باشــد و «خــروج از خدمــت ایشــان» ماننــد
اســتعفا و اخــراج ،از قلمــرو پژوهــش خــارج اســت .رابعـاً -شــرایط عمومــی اســتخدام ،مــواردی حداقلی و
گزینــش ،ســازوکاری بــرای احــراز شــرایط اســتخدام و انتخــاب بهترینهــا بــوده کــه بــه جهــت قوانیــن و
مقــررات مجــزا و مفصــل ،گزینــش در حیطــه ایــن مقالــه نیســت .خامسـاً -بــه دلیــل قاعده گــذاری خاص
بــرای ایثارگــران و خانوادههــای آنــان در حقــوق موضوعــه و ایجــاد یــک نظــم حقوقــی بخصــوص در همــه
ابعــاد بــرای ایشــان ،ایــن مهــم نیازمنــد تحقیــق مســتقلی بــوده و در ایــن مقالــه بررســی نگردیــده اســت.
 .1قانــون اســتخدام کشــوری ،از واژه «مســتخدم» و قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری از کلمــه «کارمنــد» اســتفاده کــرده
اســت :رضایــی زاده ،محمــد جــواد و پرکالــه ،منصــور ،بررســی حقوقــی ضوابــط و معیارهــای اســتخدام عمومــی در ایــران و
کانــادا ،فصلنامــه حقــوق ،دوره  ،41شــماره  ،2تابســتان  ،1390ص .79
 .2طباطبایی موتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،چاپ پانزدهم ،تهران ،سمت ،1387 ،ص .175

 .3موسی زاده ،رضا ،حقوق اداری( :2-1کلیات و ایران) ،چاپ یازدهم ،تهران ،میزان ،1388 ،ص .185
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در ایــن پژوهــش ،طــی ســه بنــد بــه انطبــاق شــیوه ورود بــه خدمــت ،نــوع اســتخدام و شــرایط
متقاضــی اســتخدام بــا ســایر کارمنــدان پرداختــه میشــود.

گفتــار اول .شــیوه ورود بــه خدمــت :مخــرج مشــترک آزمــون و
مصاحبــه علمــی
فصــل ششــم قانــون مدیریــت« ،ورود بــه خدمــت» نــام دارد .وفــق مــاده  44ایــن قانــون« :بــه
كارگیــری افــراد در دســتگاههای اجرایــی ،پــس از پذیرفتــه شــدن در امتحــان عمومــی كــه بــه
طــور عمومــی ،نشــر آگهــی میگــردد و نیــز امتحــان یــا مســابقه تخصصــی امكانپذیــر اســت.
دســتورالعمل مربــوط بــه نحــوه برگــزاری امتحــان عمومــی و تخصصــی بــه تصویــب شــورای توســعه
مدیریــت میرســد» .در ایــن مــاده کــه بــه شایســتگی ،ورود را بــرای همــه از طریــق آزمــون در
نظرگرفتــه ،جزییــات بــه دســتورالعمل واگــذار شــده کــه درحــال حاضــر« ،دســتورالعمل برگــزاری
آزمــون اســتخدامی دســتگاههای اجرایــی (تنقیــح شــده و ابالغــی  ،»)۱۴۰۰موضــوع بخشــنامه شــماره
 ۲۴۵۱۰مــورخ ۱۰ ۱۴۰۰/5/ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور الزم االجراســت.
در مــاده  1ایــن مقــرره ،آگهــی اســتخدامی« ،آگهــی مربــوط بــه تمــام یــا بخشــی از مجوزهــای
اســتخدامی دســتگاههای اجرایــی بــرای اطالعرســانی جهــت ثبــت نــام داوطلبــان واجــد شــرایط
اســت کــه بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات مربــوط  ...تنظیــم میشــود» .وفــق مــاده  29در آگهیهــای
اســتخدامی بایــد مــوارد مرتبــط بــا وظایــف و آگاهــی داوطلبــان ازجملــه شــرایط و فرایندهــای مختلــف
اســتخدام ،لحــاظ گــردد .امتحــان دو حیطــه عمومــی و تخصصــی دارد کــه بایــد هــردو بــه صــورت
کتبــی برگــزار شــود .حیطــه عمومی«،ســنجش توانمندیهــا و معلومــات عمومــی داوطلبــان اســتخدام،
ش عمومــی ،هــوش و اســتعداد یادگیــری ،توانمنــدی ذهنــی و روانشــناختی و اطالعــات و
شــامل دان ـ 
معلومــات پایــه» و حیطــه تخصصــی امتحــان ،ســنجش دانــش و معلومــات تخصصــی داوطلبــان بــرای
تصــدی شــغل مــورد نظــر اســت .اســتخدام مصاحبــه نیــز دارد« :ســنجش حضــوری شایســتگی داوطلبان
اســتخدام از نظــر مهــارت شــغلی و ویژگیهــای شــخصیتی» کــه در شــیوه نامــه خــاص مقــرر شــده
اســت(ماده  .)1لــذا بــرای کارمنــدان ،آزمــون عمومــی و تخصصــی و مصاحبــه ،طریقــه جــذب اســت.
زمینــه اســتثنا در ایــن خصــوص ،تبصــره  1مــاده  65قانــون مدیریــت اســت کــه پــس از ذکــر
رتبههــا بیــان م ـیدارد :نخبگانــی كــه طبــق ضوابــط مصــوب شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تعییــن
میشــوند و افــرادی كــه عــاوه بــر شــرایط عمومــی در بــدو اســتخدام ،از تجربــه و مهــارت الزم
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برخــوردار هســتند ،طبــق آییننامــه مصویــب هیــأت وزیــران ،از طــی برخــی از رتبههــا معــاف و در
یكــی از رتبههــای دیگــر قــرار میگیرنــد.
پیــرو مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و تجویــز تبصــره معنونــه« ،آییننامــه جــذب و
ـانی اســتعداد برتــر و نخبــه در دســتگاههای اجرایــی» مصــوب 1400/11/17
نگهــداری ســرمایه انسـ ِ
هیــات وزیــران ،آخریــن مقــرره اســت کــه طبــق مــاده  7آن ،اســتخدام نخبــگان و اســتعدادهای
برتــر نیازمنــد آزمــون عمومــی و اختصاصــی اســت و مــاده  8نیــز تصریــح دارد« :متقاضیــان جــذب
و اســتخدام وفــق ایــن آییننامــه چنانچــه بتواننــد بــا موفقیــت آزمــون عمومــی ،اختصاصــی  ...را
طــی کننــد ،دســتگاههای اجرایــی موظفنــد تمهیــدات الزم بــرای تصــدی پســت ثابــت در مشــاغل
حاکمیتــی و رســمی شــدن بــرای آنهــا را فراهــم کننــد» .لــذا در اصــل آزمــون بــا حیطــه عمومــی و
تخصصــی ،اســتثنایی مقــرر نشــده اســت.
در مــورد قضــات ،مطابــق تبصــره  1مــاده  1قانــون اســتخدام قضــات بــا اصالحــات بعــدی« ،وزارت
دادگســتری -در حــال حاضــر ،قــوه قضاییــه -مجــاز اســت همــهســاله  ...از پذیرفتهشــدگان در
ن واجــد شــرایط رشــته قضایــی  ...انتخــاب و بــرای ورود بــه دوره
مســابقات ورودی یــا از دانشــجویا 
کارآمــوزی قضایــی اســتخدام کنــد» .لــذا ســوای شــیوه آزمــون ،انتخــاب از میــان دانشــجویان حقــوق
هــم پیشبینــی شــده کــه نظــر بــه زمــان تصویــب قانــون ،بــا توجــه بــه قلــت ایــن دانشــجویان بــوده
ـی وفــور دانــش آموختــه حقــوق ،ســازگاری نــدارد .همانطــور کــه پیداســت ،دوره
کــه بــا شــرایط فعلـ ِ
ً
کارآمــوزی بــرای قضــات وجــود دارد کــه تقریبـا معــادل آمــوزش بــدو خدمــت کارمنــدان بــا شــرایط
ویــژه و صعوبــت بیشــتر بــوده و در مــواد  2و  4قانــون مذکــور ،شــرایط ،شــیوه کارآمــوزی و مــوارد
معافیــت از آن ،مقــرر شــده اســت« .قانــون تشــخیص لــزوم کارآمــوزی بــرای متقاضیــان امــر قضــا»
مصــوب  ،1366/4/9اصــل کارآمــوزی و مــدت آن را برعهــده شــورای عالــی قضایــی گذاشــته بــود کــه
پــس از بازنگــری ق.ا .در ســال  1368و تصویــب قانــون مــاده واحــده «اختیــارات و وظایــف رییــس قــوه
قضاییــه» مصــوب  1371/12/9بــه ریاســت قــوه واگــذار گردیــده اســت .مطابــق بنــد ث مــاده 113
قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی مصــوب  1395/12/14نیــز،
جــذب قضــات «از طریــق آزمــون اســتخدامی و در فضــای رقابتــی از میــان اســتعدادهای برتــر و نخبگان
دانشــگاهی و حــوزوی» پیشبینــی شــده اســت.
پیــرو قوانیــن یادشــده کــه ضمــن شناســایی شــیوه آزمــون و غیــرآن ،دوره کارآمــوزی مهیــا شــده،
مقــرره ایــن مهــم« ،آییننامــه نحــوه جــذب ،گزینــش و كارآمــوزی داوطلبــان تصــدی امــر قضــاء و
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اســتخدام قضــات» -زیــن پــس ،آییننامــه جــذب قضــات -مصــوب  1392/2/26بــا اصالحــات بعــدی
اســت کــه وفــق آن ،جــذب داوطلبــان بــه دو شــیوه عمومــی و اختصاصــی صــورت میپذیرد(مــاده .)1
جــذب عمومــی ،از طریــق آزمــون ورودی كتبــی و مصاحبــه علمــی از میــان دانــشآموختــگان مقطــع
كارشناســی دانشــگاهها در رشــتههای حقــوق ،فقــه و حقــوق ،علــوم قضایــی و ســطح دو حوزههــای
علمیــه و باالتــر صــورت میپذیرد(مــواد  3و  .)4جــذب اختصاصــی هــم از طریــق مصاحبــه علمی(مــاده)6
اســت کــه بــا گــروه بنــدی دانشــگاهها و حســب معــدل  16یــا  17فــارغ التحصیــان آنهــا ،وکالی بــا 5
ســال ســابقه متوالــی و موثــر و رتبههــای برتــر کانونهــای وکال(مــاده  )7انجــام میشــود .نیــز مصاحبــه
تشــخیصی بــرای دارنــدگان مــدرک دکتــری و ســطح ســه یــا چهــار حــوزه علمیــه بــا بررســی ســوابق
علمــی و تجربــی و داشــتن قابلیتهــای دانشــی اســت(ماده  .)8بخــش ســوم ایــن آییننامــه هــم ،طــی
مــواد  27تــا  45بــه طــور مفصــل ،ضوابــط کارآمــوزی را مقــرر نمــوده اســت.
علیهــذا تفــاوت معنــا داری در شــیوه اســتخدام قضــات و کارمنــدان وجــود نــدارد .در هــردو ،اصــل
بــر آزمــون عمومــی و تخصصــی و مصاحبــه اســت و بــه طــور اســتثنایی ،شــیوه جــذب نخبــگان وجــود
دارد و تنهــا در کارمنــدان ،آزمــون خــاص پیشبینــی شــده و در قضــات ،مصاحبــه علمــی و تشــخیص
خــاص تعبیــه گردیــده .ضمــن اینکــه بــرای قضــات ،آمــوزش بــدو خدمــت بــا عنــوان «کارآمــوزی»
ارائــه مــی شــود کــه بــرای کارمنــدان وجــود نــدارد و حجــم و مــدت آمــوزش بــدو خدمــت کارمنــدان،
بســیار متفــاوت از دوره کارآمــوزی قضــات بــوده و برخــاف قضــات ،یــک حالــت اســتخدامی نیســت .بــا
ایــن حــال ،تفــاوت در دوره کارآمــوزی و عــدم وجــود ایــن مرحلــه بــرای کارمنــدان ،تفــاوت بنیادینــی
محســوب نمــی شــود و مــی تــوان ایــن دوره را بــرای قضــات بــه طــور خــاص در قانــون مدیریــت درج
نمــود .کمــا اینکــه مطابــق بنــد  3مــاده  1آییننامــه جــذب و نگهــداری ســرمایه انســانی کــه شــرح
آن رفــت ،قــوای ســه گانــه مشــمول آییننامــه هســتند و درصــورت تصمیــم مقنــن درشــمول قوانیــن
عــام اســتخدامی بــه قضــات ،هماهنگــی ایــن مرحلــه ،پیچیــده نیســت.

گفتــار دوم .نــوع اســتخدام :تفــاوت در خدمــت پیمانــی و مــدت
دوره آزمایشــی
بند اول .عدم خدمت پیمانی قضات
در مــاده  45قانــون مدیریــت ،دو روش اســتخدام پیشبینــی شــده :رســمی و پیمانــی .رســمی
بــرای تصــدی پســتهای ثابــت در مشــاغل حاکمیتــی ،و پیمانــی بــرای پســتهای ســازمانی در
مــدت معیــن .مطابــق مــاده  6پســت ســازمانی ،جایگاهــی در ســاختار ســازمانی دســتگاه اجرایــی بــرای
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انجــام وظایــف و مســؤولیتهای مشــخص ثابــت و موقــت و تصــدی یــك كارمنــد :پســتهای ثابــت
صرف ـاً بــرای مشــاغل حاكمیتــی بــا جنبــه اســتمرار ایجــاد میشــود .رابطــه کارمنــد پیمانــی بــا اداره
بــر پایــه قــرارداد اســت .ولــی حیطــه ایــن قــرارداد ،حقــوق خصوصــی نبــوده و قــراردا ِد حقــوق عمومــی
میباشــد ،زیــرا قــدرت عمومــی ،همــه مفــاد آن را معیــن نمــوده 1و نوعــی قــرارداد الحاقــی محســوب
میشــود .وفــق مــاده  3آییننامــه اســتخدام پیمانــی مصــوب  1368/6/1هیــات دولــت ،مــدت آن ،یــک
ســال اســت و تمدیــد قــرارداد پیمانــی بــه موجــب مــاده  49قانــون مدیریــت ،منــوط بــه تحقــق شــرایط
است«:اســتمرار پســت ســازمانی ،کســب نتایــج مطلــوب از ارزیابــی عملکــرد و رضایــت از خدمــات ،جلــب
رضایــت مــردم و اربــاب رجــوع ،ارتقــای ســطح علمــی و تخصصــی در زمینــه شــغل مــورد تصــدی».
درخصــوص قضــات ،گفتــه شــد کــه از شــمول قانــون مدیریــت مســتثنی هســتند و طبــق قانــون
اســتخدام ،درصــورت عــدم وجــود قانــون خــاص ،بایــد بــه ایــن قانــون مراجعــه نمــود و از آنجــا کــه برای
نــوع اســتخدام قضــات در قوانیــن خــاص ،اشــاره ای وجــود نــدارد ،ضوابــط قانــون اســتخدام حاکم اســت.
مطابــق مــاده  5و تبصــره آن از ایــن قانــون ،مســتخدم رســمی بــه موجــب حكــم رســمی بــرای تصــدی
یكــی از پس ـتهای ســازمانیاســتخدام میشــود و واگــذاری پس ـتهای ســازمانی بــه اشــخاص غیــر از
مســتخدمین رســمی ،ممنــوع اســت .بــه موجــب مــاده  8و تبصــره  1آن ،پســت ثابــت ســازمانی عبــارت
از محلــی اســت كــه در ســازمان  ...بــه طــور مســتمر بــرای یــك شــغل و ارجــاع آن ،یــك مســتخدم در
نظــر گرفتــه شــده و پسـتهایی كــه جنبــه اســتمرار نــدارد ،بــه عنــوان پســت موقــت شــناخته شــده و
اســتخدام افــراد بــه طــور رســمی بــرای تصــدی ایــن پسـتها ممنــوع اســت .ایــن مفــاد درکنــار مــاده
 6کــه مســتخدم پیمانــی را کســی میدانــد کــه بــه موجــب قــرارداد بــه طــور موقــت بــرای مــدت
معیــن و کار مشــخص اســتخدام میشــود ،مجموعـاً حکایــت از ایــن دارد کــه اســتخدام پیمانــی بــرای
قضــات ،ممکــن نمیباشــد و اســتخدام قضــات از حالــت رســمی شــروع میشــود .کمــا اینکــه در مــاده
 8قانــون مدیریــت ،امــور حاکمیتــی تعریــف شــده« :امــوری كــه تحقــق آن ،موجــب اقتــدار و حاكمیــت
كشــور اســت و منافــع آن بــدون محدودیــت شــامل همــه اقشــار جامعــه گردیــده و بهــره منــدی از ایــن
نــوع خدمــات ،موجــب محدودیــت بــرای اســتفاده دیگــران نمیشــود» .مطابــق بنــد ب ایــن مــاده نیــز،
برقــراری عدالــت از مصادیــق امــور حاکمیتــی اســت .لــذا قضــاوت در زمــره شــیوه اســتخدام رســمی قرار
میگیــرد .بــه همیــن دلیــل ،عنــوان فصــل  4آییننامــه جــذب قضــات« ،تقســیم كارآمــوزان و صــدور
ابــاغ قضایــی آزمایشــی» اســت و مــاده  45آن بیــان مـیدارد« :اداره كل كارگزینــی قضــات مكلف اســت
ـاب قضـ ِ
ـات آزمایشــی را
حداكثــر ظــرف یــك هفتــه پــس از تقســیم كارآمــوزان ،پیـ 
ـس ابــا ِغ انتصـ ِ
ش نویـ ِ
تهیــه و جهــت امضــاء بــرای رییــس قــوه قضاییــه ارســال كنــد».
 .1ابوالحمد ،عبدالحمید ،حقوق اداری ایران ،چاپ هفتم ،تهران ،توس ،1383 ،ص .56
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علیهــذا اشــتراک کارمنــدان و قضــات در حالــت اســتخدام رســمی و تفــاوت آنهــا در نبــود وضعیــت
پیمانــی قضــات میباشــد کــه اوالً -تفــاوت چشــمگیری نیســت .ثانیــاً -بــا توجــه بــه حاکمیتــی و
مســتمر بــودن قضــاوت و عــدم امــکان اســتخدام پیمانــی بــرای قضــات ،میتــوان ایــن تفــاوت را طــی
مــاده ای در قانــون مدیریــت جــای داد.

بند دوم .تفاوتهای خدمت رسمی آزمایشی کارمندان و قضات
وفــق مــاده  46قانــون مدیریــت ،کارمنــدان بعــد از طــی دوره پیمانــی ،ابتــدا بــه دوره رســمی
آزمایشــی وارد میشــوند .دوره ای ســه ســاله کــه درصــورت احــراز شــرایط ســه گانــه «حصــول
اطمینــان از لیاقــت ،طــی دورههــای آموزشــی و تاییــد گزینــش» ،تبدیــل وضعیــت بــه رســمی
قطعــی ،نتیجــه آن اســت .مســتند بــه تبصــره  1مــاده  ،۴۶کارمنــد در صورتــی کــه در ضمــن یــا
پایــان دوره آزمایشــی ،شــرایط ادامــه خدمــت یــا تبدیــل بــه اســتخدام رســمی را کســب ننمایــد،
ســه گزینــه قابــل تصــور اســت« :مهلــت دوســاله دیگــر بــرای احــراز شــرایط ،تبدیــل وضــع بــه
اســتخدام پیمانــی و لغــو حکــم».
بــرای دوره رســمی آزمایشــی قضــات بــا توجــه بــه عــدم مفــادی در قوانیــن و مقــررات خــاص،
بایــد بــه قانــون اســتخدام رجــوع نمــود .مــاده  124ایــن قانــون ،وضــع اســتخدامی مســتخدمین رســمی
را احصــا نمــوده و تاکیــد دارد کــه «نمــی تــوان مســتخدم را در حــال اســتخدامی دیگــری قــرار داد» و
بنــد چ آن ،حــال خدمــت آزمایشــی را وضــع مســتخدمی میدانــد كــه امتحانــات ورودی بــه اســتخدام
کشــوری را گذرانیــده و در حــال طــی دوره آزمایشــی مــاده  17اســت« :كســانی كــه در امتحــان
یــا مســابقه ورودی اســتخدام رســمی قبــول شــدهاند ،قبــل از ورود بــه خدمــت رســمی ،یــك دوره
آزمایشــی را طــی خواهنــد كــرد» .مــاده  ،18مــدت خدمــت آزمایــش کارمنــدان را حداقــل  6مــاه و
حداکثــر  2ســال تعییــن کــرده و در ایــن محــدوده ،مــدت را در صالحیــت اداره دانســته اســت .مــواد
 19و  ،22احــراز «لیاقــت ،كاردانــی و عالقــه بــه كار» و «امتیــازات حاصلــه از امتحانــات و نحــوه كار
در دوره آزمایشــی» را از شــرایط رســمی قطعــی شــدن اعــام نمــوده و مطابــق مــاده  ،20افــرادی كــه
طــی یــا در پایــان دوره آزمایشــی ،صالــح بــرای ابقــاء در خدمــت تشــخیص داده نشــوند ،بــدون هیــچ
گونــه تعهــدی ،حكــم بركنــاری آنــان صــادر میشــود.
مــاده  49اصالحــی  1395/12/15آییننامــه جــذب قضــات ،فرآینــد خدمــت آزمایشــی را تشــریح
نمــوده« :معاونــت منابــع انســانی مكلــف اســت در طــول دوره آزمایشــی ،عملكــرد قضــات آزمایشــی را
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مــورد ارزیابــی قــرار دهــد و عنداللــزوم برنامههــای آموزشــی ویــژه دوره آزمایشــی را اجــرا نمایــد ...
در صــورت رضایــت بخــش بــودن عملكــرد آنــان  ...معاونــت نســبت بــه تمهیــد مقدمــات صــدور ابــاغ
قطعــی قضایــی اقــدام مینمایــد .در غیــر ایــن صــورت ،نتیجــه ارزیابیهــای بــه عمــل آمــده  ...را
جهــت تصمیــم گیــری بــه كمیســیون نقــل و انتقــال قضــات ارســال مینمایــد تــا اقــدام مقتضــی بــه
عمــل آیــد  ...بدیهــی اســت تردیــد در صالحیــت بایــد در چارچــوب مــاده  44قانــون نظــارت بــر رفتــار
قضــات صــورت پذیــرد» .تبصــره اصالحــی نیــز ،دوره آزمایشــی را صرف ـاً بــرای دو دوره یــك ســاله بــه
تشــخیص كمیســیون نقــل و انتقــاالت ،قابــل تمدیــد میدانــد.
ـمی آزمایشــی کارمنــدان و قضــات در مــدت آن اســت 3 :ســال بــرای
ـم رسـ ِ
بنابرایــن تفــاوت مهـ ِ
کارمنــدان و  2ســال بــرای قضــات .مــوارد دیگــر شــامل ارزیابــی در طــول دوره ،تبدیــل وضعیــت بــه
رســمی قطعــی در صــورت مثبــت بــودن عملکــرد ،و امــکان تمدید دوره آزمایشــی بــرای دو ســال دیگر،
ـال مــازاد ،ظرفیــت بازگشــت بــه
از شباهتهاســت .ضمــن اینکــه بــرای کارمنــدان بعــد از ایــن دو سـ ِ
ً
وضعیــت پیمانــی وجــود دارد .ولــی بــرای قضــات ،چــون ایــن وضعیــت اساسـا ممکــن نیســت ،بازگشــت
بــه آن هــم منتفــی میباشــد .لــذا از ایــن منظــر هــم ،تفــاوت خاصــی میــان کارمنــدان و قضــات
ـی قضــات ،قانــع کننــده باشــد.
نیســت کــه بــرای وجــو ِد مفــا ِد خـ ِ
ـاص قانونـ ِ

گفتار سوم .تفاوتها در شرایط عمومی استخدام
شــرایط عمومــی اســتخدام کارمنــدان در مــاده  42قانــون مدیریــت فهرســت شــده اســت .بــرای
قضــات امــا ،از ق.ا .شــروع میشــود :بنــد  3اصــل  158کــه «صفــات عــادل و شایســته» را بــرای
اســتخدام قضــات بــه کار بــرده و اصــل  163ق.ا .کــه جزییــات یعنــی تعیین«صفــات و شــرایط قاضــی
طبــق موازیــن فقهــی» را بــه قانــون واگــذار نمــوده اســت .البتــه ایــن جــدا از مقامــات قضایــی بــوده
و بــرای رییــس قــوه قضاییــه ،رییــس دیــوان عالــی کشــور و دادســتان کل کشــور« ،مجتهــد عــادل و
آگاه بــه امــور قضایی»(اصــول  157و  )162ضــرورت دارد .دلیــل انطبــاق شــرایط قاضــی بــا موازیــن
فقهــی ،ســوای نــوع حکومــت کــه پســوند اســامیدارد (اصــل  )1و رســمیت دیــن اســام در اصــل ،12
شناســایی «منابــع معتبــر اســامی یــا فتــاوی معتبــر» در اصــل  167بــه عنــوان منبــع حقــوق پــس
از «قوانیــن مدونــه» اســت .شــرایط عمومــی قضــات در قوانیــن و مقــرات متعــدد درج شــده کــه بــه
تفکیــک بــا شــرایط کارمنــدان ،مطابقــت و تحلیــل میشــود.
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بند اول .سن استخدام :عدم تفاوت با توجه به مدرک دانشگاهی
در بنــد الــف مــاده  42قانــون مدیریــت ،حداقــل  20ســال تمــام و حداکثــر 40ســال و بــرای
متخصصــان بــا مــدرک تحصیلــی دکتــری 45 ،ســال ســن تعییــن شــده اســت .درخصــوص قضــات بــه
موجــب تبصــره  9قانــون مــاده واحــده شــرایط انتخــاب قضــات دادگســتری مصــوب -1361/12/14
زیــن پــس ،قانــون شــرایط انتخــاب قضــات -حداكثــر ســن اســتخدامی مذكــور در بنــد الــف مــاده 14
قانــون اســتخدام و تبصرههــای آن(حداکثــر  40ســال تمــام) شــامل قضــات نمیشــود .در قوانیــن
دیگــر نیــز حداکثــر ســن وجــود نــدارد .امــا بنــد  10مــاده  13آییننامــه جــذب قضــات ،حداقــل 22
و حداكثــر  36ســال تمــام در روز ثبــت نــام را مقــرر نمــوده و تبصــره همیــن مــاده ،بــرای داوطلبــان
كارشناســی ارشــد یــا ســطح ســه حــوزه 2 ،ســال و دكتــری تخصصــی یــا ســطح چهــار 4،ســال بــه
حداکثــر ســن افــزوده اســت.
لــذا شــرط ســن بــرای قضــات در حداقــل 2 ،ســال بیشــتر و در حداکثــر 4 ،ســال کمتــر اســت کــه
چــون حداقــل مــدرک تحصیلــی در قانــون مدیریــت ،فــوق دیپلــم و در قضــاوت ،کارشناســی اســت22 ،
ـال قانــون مدیریــت ،منطقــی اســت.
ســال شــدن  20سـ ِ

بند دوم .تابعیت ایرانی :تفاوت در تابعیت اکتسابی
بنــد ب مــاده  42قانــون مدیریــت« ،داشــتن تابعیــت ایــران» را از شــرایط اســتخدام عنــوان کــرده
اســت .در مــورد قضــات ،بنــد  1مــاده  1قانــون اســتخدام قضــات ،تابعیــت اصلــی ایــران را شــرط کــرده
و بنــد  3مــاده واحــده قانــون شــرایط انتخــاب قضــات ،صرفـاً تابعیــت ایــران را مقــرر نمــوده اســت .بنــد
 1مــاده  13آییننامــه جــذب قضــات نیــز ،تابعیــت اصلــی ایــران را درج نمــوده اســت.
علیهــذا تابعیــت بــرای کارمنــدان و قضــات شــرط اســت و تفــاوت در نــوع آن میباشــد .برخــاف
اینکــه تابعیــت اکتســابی ،مانــع کارمنــد شــدن نیســت ،قاضــی حتمــاً بایــد تابعیــت ایرانــی ذاتــی
داشــته باشــد ،زیــرا مســتند بــه مــاده  982قانــون مدنــی ،اشــخاصی کــه تحصیــل تابعیــت ایرانــی
نمــوده یــا بنماینــد ،از کلیــه حقوقــی کــه بــرای ایرانیــان مقــرر اســت بهرهمنــد میشــوند ،لیکــن
نمیتواننــد بــه بعضــی مقامــات نائــل گردنــد کــه قضــاوت ازجملــه آنهاســت.
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بند سوم .خدمت وظیفه عمومی :امکان معافیت قضات
بنــد ج مــاده  41قانــون مدیریــت« ،انجــام خدمــت دوره ضــرورت یــا معافیــت قانونــی بــرای مردان»
را شــرط کــرده .بــرای قضــات نیــز ،قســمت اخیــر بنــد  3قانــون شــرایط انتخــاب قضــات ،ایــن شــرط
را مقــرر کــرده اســت .بنــد  6مــاده  13آییننامــه جــذب قضــات هــم« ،داشــتن كارت پایــان خدمــت
وظیفهیــا معافیــت از خدمــت بــا لحــاظ مقــررات مــاده واحــده قانــون گذرانیــدن مــدت خدمــت نظــام
وظیفــه فــارغالتحصیــان دانشــكده علــوم قضایــی در محاكــم قضایــی كشــور» تصریــح شــده اســت.
وفــق قانــون اخیرالذکــر مصــوب  1373/11/9بــا اصالحــات بعــدی« ،فارغالتحصیــان دانشــكده علــوم
قضایــی وابســته بــه دادگســتری ...كــه خدمــت ســربازی خــود راانجــام ندادهانــد ،بــا پیشــنهاد قــوه
قضائیــه و موافقــت ســتاد كل نیروهــای مســلح در صــورت تعهــد حداقــل ده ســال خدمــت در قــوه
قضاییــه  ...و طــی دوره آمــوزش مقدماتــی نظامــی و پــس از ایفــای تعهــد ،از انجــام خدمــت دوره
ضــرورت در زمــان صلــح معــاف میباشــند» .تبصــره  2هــم اشــعار مــیدارد« :قــوه قضاییــه مكلــف
اســت چنانچــه مشــموالن ایــن قانــون از انجــام خدمــت مــورد تعهــد امتنــاع نماینــد و یــا طــی مــدت
تعهــد بــه عللــی از خدمــتدر دادگســتری بركنــار شــوند ،آنــان را بالفاصلــه جهــت رســیدگی بــه وضــع
مشــمولیت بــه اداره وظیفــه عمومــی معرفــی نمایــد» .لــذا تفــاوت کارمنــدان و قضــات ،ایــن اســت کــه
اگــر قضــات در دانشــکده علــوم قضایــی -کــه دانشــگاه شــده -تحصیــل کــرده باشــند و تعهــد ده ســاله
بدهنــد ،از خدمــت ســربازی معافنــد .حــال آنکــه ایــن ظرفیــت بــرای کارمنــدان وجــود نــدارد.

بند چهارم .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
بنــد د مــاده  42قانــون مدیریــت« ،عــدم اعتیــاد بــه دخانیــات و مــواد مخــدر» را در فهرســت
شــرایط عمومــی اســتخدام قــرار داده اســت .بــرای قضــات ،قســمت اخیــر بنــد  4قانــون شــرایط
انتخــاب قضــات ،صرفـاً اعتیــاد بــه مــواد مخــدر را از موانــع اســتخدام معیــن کــرده .امــا در بنــد  9مــاده
13آییننامــه جــذب قضــات« ،عــدم اعتیــاد بــه دخانیــات ،مــواد مخــدر و روانگــردان» بیــان و در
مــاده  ،18احــراز آن بــا اســتعالم از ســازمان پزشــکی قانونــی صــورت میگیــرد .لــذا بــرای کارمنــدان و
قضــات ،احــراز اعتیــاد از موانــع اســتخدام اســت.
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بند پنجم .عدم محکومیت جزایی موثر :یکسانی ضوابط
عــدم محکومیــت جزایــی موثــر ،یکــی دیگــر از شــرایط ورود بــه خدمــت در بنــد (ه) مــاده 42
قانــون مدیریــت اســت .بایــد توجــه داشــت کــه صــرف محکومیــت کیفــری ،مانــع اســتخدام بــه عنــوان
کارمنــد و قاضــی نیســت و محکومیــت موثــر مهــم اســت .محکومیــت موثــر در تبصــره مــاده  40قانــون
مجــازات اســامی مصــوب « :1392/2/1محکــوم را بــه تبــع اجــرای حکــم ،بــر اســاس مــاده  25ایــن
قانــون ،از حقــوق اجتماعــی محــروم میکنــد» .مــاده  ،25محکومیــت قطعــی کیفــری در جرایــم
عمــدی را پــس از اجــرای حکــم یــا شــمول مــرور زمــان ،بــه عنــوان مجــازات تبعــی ،از موجبــات
محرومیــت از حقــوق اجتماعــی لحــاظ نمــوده و بــرای محکومیــت بــه مجازاتهــای مقــرر در مــاده،
مــدت زمانهــای  3 ،2و  7ســال را درنظــر گرفتــه کــه طبــق تبصــره  1مــاده ،در غیــر مــوارد فــوق،
مراتــب محكومیــت در گواهیهــای صــادره منعكــس نمیگــردد .در مــاده  ،26حقــوق اجتماعــی کــه
محکومیــت کیفــری موثــر ،ســالب آنهاســت ،فهرســت شــده و بنــد چ« ،اســتخدام و یــا اشــتغال در كلیــه
دســتگاههای حكومتــی اعــم از قــوای سـ ه گانــه» را از مصادیــق حقــوق اجتماعــی تلقــی نمــوده اســت.
لــذا درصــورت محکومیــت کیفــری موثــر وفــق مــاده  ،25فــرد امــکان ورود بــه خدمــت دولتــی اعــم از
قاضــی و غیــرآن را نــدارد .البتــه مطابــق تبصــره  2مــاده  ،26بــرای اســتخدام دولتــی ،پــس از مــدت
زمانهــای مقــرر در مــاده  ،25فــرد محکــوم ،اعــاده حیثیــت شــده و آثــار تبعــی محکومیــت وی زائــل
میگــردد .لــذا ســوای ذکــر ایــن مهــم در قانــون مدیریــت ،قانــون مجــازات ،مانــع اســتخدام افــراد در
مدتهــای یادشــده اســت .بــر ایــن اســاس ،نداشــتن ســابقه محكومیــت كیفــری مؤثــر در بنــد  7مــاده
 13آییننامــه جــذب قضــات وجــود دارد.
گفتنــی اســت ،شــروطی چــون «معروفیــت بــه حســن اخــاق و دیانــت و امانــت» در بنــد  3مــاده
 1قانــون اســتخدام قضــات و « حســن شــهرت ،اخــاق و امانتــداری» در بنــد  8مــاده  13آییننامــه
جــذب قضــات و «عدالــت» در بنــد  1مــاده واحــده قانــون شــرایط انتخــاب قضــات و بنــد  2آییننامــه
مزبــور ذکــر شــده کــه احــراز آن ،طبــق ضوابــط گزینــش و خــارج از دامنــه ایــن تحقیــق اســت.

بند ششم .مدرک تحصیلی :تفاوت در حداقل مدرک و مدارک حوزوی
بــه موجــب بنــد «و» مــاده  42قانــون مدیریــت« ،دارا بــودن مــدرک تحصیلــی دانشــگاهی و یــا
مــدرک همتراز(بــرای مشــاغلی کــه مــدارک همتــراز در شــرایط احــراز آنهــا پیشبینــی شــده اســت)»
از شــرایط اســتخدام میباشــد .مــدرک دانشــگاهی از فــوق دیپلــم آغــاز میشــود .لــذا بــرای اســتخدام
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در دولــت ،مــدرک دیپلــم ،کفایــت نمــی کنــد .بنــد  2مــاده  1قانــون اســتخدام قضــات ،داشــتن
دانشنامــه لیســانس حقــوق را برشــمرده اســت .بنــد  5و تبصــره  2قانــون شــرایط انتخــاب قضــات
نیــز ،کارشناســی حقــوق یــا مــدرک حــوزوی معــادل را عنــوان نمــوده .مــاده  3آییننامــه جــذب
ـوزوی ســطح دو را حداقــل مــدرک بــرای
قضــات نیــز ،کارشناســی حقــوق یــا فقــه و حقــوق و مــدرک حـ ِ
ورود بــه قضــاوت معیــن نمــوده اســت.
بنابرایــن نظــر بــه اینکــه مــدرک همتــراز در قانــون مدیریــت بــه طــور اســتثنایی ،امــکان پذیــرش
دارد و در قضــاوت نیــز ،مــدارک حــوزوی بــه عنــوان معــادل پذیرفتــه میشــود ،تفــاوت در دو مــورد
اســت :اوالً -برخــاف کارمنــدان کــه دســت کــم بــا مــدرک فــوق دیپلــم امــکان اســتخدام دارنــد ،بــرای
قضــاوت حداقــل مــدرک ،کارشناســی اســت .البتــه در دهــه اخیــر ،فــوق دیپلــم حقــوق کــه قبـ ً
ا وجــود
نداشــت ،در مراکــز علمــی کاربــردی برقــرار شــده ،ولــی مقنــن تــا ایــن لحظــه ،بــرای قضــاوت ،کمتــر از
کارشناســی را قبــول نکــرده کــه صحیــح اســت .ثانیـاً -مــدرک کارمنــدان ،حســب نیــاز اداره ،میتوانــد
در همــه رشــتهها باشــد .امــا بــرای قضــات ،تنهــا رشــته حقــوق یــا فقــه و حقــوق مقبــول اســت.

بند هفتم .سالمت متقاضی :توانایی در انجام کا ِر مورد استخدام
بــر اســاس بنــد ز مــاده  42قانــون مدیریــت« ،داشــتن ســامت جســمانی و روانــی و توانایــی بــرای
انجــام کاری کــه اســتخدام میشــوند» بــر اســاس آییننامــه مصــوب هیــأت وزیــران ،مــاک میباشــد.
بــرای قضــات ،بنــد  4قانــون شــرایط انتخــاب قضــات« ،صحــت مــزاج و توانایــی انجــام كار» و بنــد 5
مــاده  13آییننامــه جــذب قضــات« ،داشــتن ســامت جســمی و روانــی و توانایــی بــرای انجــام كار
قضایــی بــه موجــب شــیوهنامــه مصــوب رئیــس قــوه قضاییــه» را مقــرر داشــته انــد .در ایــن خصــوص،
اوالً -در قوانیــن خــاص بــرای ایثارگــران و افــراد دارای معلولیــت ،ســهمیههای ویــژه تعییــن شــده کــه
در مقدمــه گفتــه شــد ،حدیــث مفصــل مســتقلی میطلبــد .ثانیـاً -بــه موجــب مــاده واحــده و تبصــره
«قانــون عــدم ممنوعیــت اســتخدام دارنــدگان معافیــت پزشــکی» مصــوب « :1377/2/23اســتخدام
افــراد دارای معافیــت پزشــكی درصورتــی كــه واجــد شــرایط مــورد احتیــاج دســتگاه مربوطــه باشــند،
بالمانــع اســت» و همــه اداراتموظفنــد مــوارد مانــع اســتخدام را از قبــل اعــام نماینــد .کمــا اینکــه در
بنــد مربــوط بــه خدمــت نظــام وظیفــه« ،معافیــت قانونــی» ذکــر شــده کــه مطلــق اســت.
لــذا ســامت جســمی کامــل شــرط نبــوده و معیــار ،ســامتی مــورد نیــاز بــرای شــغل مــورد نظــر
اســت و در بحــث قضــاوت بایــد مقــرره رییــس قــوه را مالحظــه نمــود کــه یافــت نشــد و فعـ ً
ا بایــد بــه
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مــاده  18آییننامــه جــذب قضــات بســنده نمــود« :احــراز  ...ســامت جســمی و توانایــی بــرای انجــام
كار قضایــی ،از طریــق اســتعالم از ســازمان پزشــكی قانونــی صــورت میپذیــرد».

بنــد هشــتم .ممکــن بــودن کارمنــد زرتشــتی ،مســیحی و کلیمــی و ناممکن
بــودن قضاوت ایشــان
بنــد ح مــاده  42قانــون مدیریــت ،اعتقــاد بــه دیــن اســام یــا یکــی از ادیــان شــناخته شــده در
ق.ا( .اصــل  :13مســیحیان ،زرتشــتیان و یهودیــان) را از شــرایط عمومــی اســتخدام بیــان نمــوده اســت.
بــرای قضــات ،بنــد  3مــاده  1قانــون اســتخدام قضــات« ،داشــتن مذهــب اســام»؛ بنــد  1قانــون
شــرایط انتخــاب قضــات« ،ایمــان و تعهــد عملــی نســبت بــه موازیــن اســامی» و بنــد  2مــاده 13
آییننامــه جــذب قضــات« ،اعتقــاد و التــزام عملــی بــه دیــن اســام و ایمــان» را مقــرر کــرده اســت.
ســوای محــل نقــد بــودن تشــتت در اســتفاده از واژههــا و ورود بــه قلمــرو اصــول  23و  25ق.ا .مبنــی بــر
ممنوعیــت تفتیــش عقیــده و تجســس ،دو تفــاوت در حقــوق حاکــم بــر کارمنــدان و قضــات مشــاهده
میشــود -1 :بســندگی قانــون مدیریــت بــه صــرف اعتقــاد و در مقابــل ،تصریــح بــه التــزام عملــی بــرای
قضــات ،کــه نهایتـاً اختالفــی ندارنــد ،زیــرا در بحــث گزینــش ،التــزام عملــی رصــد شــده و در صــورت
عــدم احــراز ،متقاضــی اســتخدام بــه صــرف اعتقــاد تاییــد نمیشــود -2 .امــکان ورود اقلیتهــای
دینــی بــه خدمــت دولتــی و مســدود بــودن ایــن مهــم بــرای متقاضیــان قضــاوت .چــه اینکــه حتــی
در دعــاوی احــوال شــخصیه(ازدواج ،طــاق ،ارث ،وصیــت) بــه رغــم رعایــت احــکام دینــی اقلیتهــای
اصــل  13ق.ا ، .قاضــی مســلمان بــه دعــوی رســیدگی مینمایــد و بــرای اطــاع از احــکام ماهــوی ،از
مراجــع صالــح اقلیتهــا اســتعالم میکنــد 1.گفتنــی اســت اوالً -بــا عنایــت بــه اصــل  12ق.ا .مشــعر
بــر رعایــت حقــوق اقلیتهــای مذهبــی و عــدم ممنوعیــت قوانیــن ،اســتخدام مســلمانان اهــل ســنت،
فاقــد هرگونــه ممنوعیــت و محدودیــت اســت .ثانیـاً -بــه رغــم عــدم ممنوعیــت یــا محدودیــت قانونــی
در اســتخدام اقلیتهــای دینــی ،رعایــت ایــن مهــم در عمــل ،محــل تامــل بــوده و «بخشــنامههای
مکــرر در ایــن زمینــه» 2،مویــد مشــکالت عملــی میباشــد.
 .1تبصــره مــاده  4قانــون حمایــت خانــواده مصــوب « :1391/12/1بــه دعــاوی اشــخاص موضــوع اصــول 12و  13قانون اساســی،
حســب مــورد طبــق قانــون اجــازه رعایــت احــوال شــخصیه ایرانیــان غیرشــیعه در محاكــم مصــوب  1312/ 4/ 31و قانــون
رســیدگی بــه دعــاوی مطروحــه راجــع بــه احــوال شــخصیه و تعلیمــات دینــی ایرانیــان زرتشــتی ،كلیمــی و مســیحی مصــوب
 1372/ 4/ 3مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،رســیدگی میشــود .تصمیمــات مراجــع عالــی اقلیتهــای دینــی مذكــور در
امــور حســبی و احــوال شــخصیه آنــان از جملــه نــكاح و طــاق ،معتبــر و توســط محاكــم قضایــی بــدون رعایــت تشــریفات،
تنفیــذ و اجــرا میگــردد».
 .2موسی زاده ،ابراهیم ،حقوق اداری ،چاپ اول ،تهران ،دادگستر ،1391 ،صص.398-399
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بند نهم .مرد بودن
قانــون مدیریــت ،تســاوی فرصــت اســتخدامی بــرای زن و مــرد را رعایــت و تبعیضــی قایــل نشــده
اســت .لــذا مــاده  42مردانــه نیســت .در قضــاوت امــا ،برخــاف قوانیــن قبــل از پیــروزی انقــاب،
صــدر قانــون شــرایط انتخــاب قضــات مصــوب  1361بــا عنــوان اینکــه «قضــات از میــان مــردان واجــد
شــرایط زیــر انتخــاب میشــوند» ،قبــل از ورود بــه شــرایط عمومــی ،زنــان را از ایــن شــغل حســاس
محــروم نمــود .امــا بــه فاصلــه اندکــی ،بــا تصویــب «قانــون الحــاق پنــج تبصــره بــه قانــون شــرایط
انتخــاب قضــات دادگســتری» در  ،1363/11/18وفــق تبصــره  5الحاقــی مقــرر شــد« :بانــوان دارنــدگان
پایــه قضایــی واجــد شــرایط میتواننــد در دادگاههــای مدنــی خــاص و اداره سرپرســتی صغــار بــه
عنــوان مشــاور خدمــت نماینــد و پایــه قضایــی خــود را داشــته باشــند» .در  1374/1/29بــا «قانــون
اصــاح تبصــره  5قانــون الحــاق پنــج تبصــره بــه قانــون شــرایط انتخــاب قضــات دادگســتری مصــوب
 ،»1363ایــن تبصــره اصــاح گردیــد« :رییــس قــوه قضاییــه میتوانــد بانوانــی را هــم كــه واجــد
شــرایط میباشــند ،بــا پایــه قضایــی جهــت تصــدی پســتهای مشــاورت دیــوان عدالــت اداری،
دادگاههــای مدنــی خــاص ،قاضــی تحقیــق و دفاتــر مطالعــات حقوقــی و تدویــن قوانیــن دادگســتری و
ادار ه سرپرســتی صغــار و مستشــاری اداره حقوقــی و ســایر اداراتــی كــه دارای پســت قضایــی هســتند،
اســتخدام نمایــد» .لــذا بــا حــذف مــرد بــودن از شــرایط عمومــی قضــاوت ،تفــاوت بــه ســمتهای
قضایــی و محاکــم خدمــت منتقــل شــده اســت .هرچنــد کــه رصــد عملــی جــذب قضــات زن مشــخص
مینمایــد کــه ایــن اصــاح قانونــی کــه عمــر حــدود  40ســاله ای را تجربــه میکنــد ،تــا چــه حــد
اجــرا شــده اســت.
علیهــذا تفــاوت اســتخدام کارمنــد و قاضــی در محدودیــت اســتخدام زنــان در قضــاوت بــه دلیــل
ـی ممکــن در قــوه قضاییــه بــرای زنــان اســت.
محدودیــت زیــاد ســمتهای قضایـ ِ

بند دهم .شرط طهارت مولد برای قضات
قانــون مدیریــت درخصــوص والدیــن متقاضــی اســتخدام ســکوت نمــوده و ایــن مهــم را واگــذارده
اســت .امــا ایــن شــرط کــه اساسـاً در بحــث قضــاوت اســامی مطــرح شــده ،در بنــد  2قانــون شــرایط
انتخــاب قضــات ،جــای گرفــت و در بنــد  4مــاده  13آییننامــه جــذب قضــات تکــرار گردیــد .طهــارت
مولــد در حقــوق ایــران در بحــث شــرایط شــاهد هــم مطــرح اســت :مــاده  1313قانــون مدنــی و بنــد
ث مــاده  177قانــون مجــازات اســامی مصــوب  .1392/2/1طهــارت مولــد کــه بــه تولــد فــرد از رابطــه
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شــرعی زن و مــرد در رابطــه نــکاح اشــاره دارد ،بــه حــال زادگــی نیــز خوانــده میشــود و در قانــون
مدنــی از آن بحــث شــده اســت .امــا ســوای ایــن تفــاوت میــان کارمنــدان و قضــات در اســتخدام ،احــراز
ایــن شــرط ،مســاله اســت .مــاده  17قانــون ثبــت احــوال مصــوب  1355/4/16در ایــن خصــوص اشــعار
م ـیدارد« :هــرگاه ابویــن طفــل معلــوم نباشــند ،ســند یــا نــام خانوادگــی آزاد و نامهــای فرضــی در
محــل اســامی ابویــن تنظیــم میگــردد  ...موضــوع فرضــی بــودن اســامی پــدر و مــادر در شناســنامه
منعكــس نخواهــد شــد» .بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه درج فرضــی بــودن در اســناد ســجلی و
صــرف عــدم درج آن در شناســنامه ،ایــن شــرط بدیــن طریــق امــکان اســتعالم دارد کــه البتــه بــا
عنایــت بــه محرمانگــی ایــن مهــم و عــدم امــکان عملــی حفــظ حریــم خصوصــی در ادارات کارگزینــی،
بحــث اســتعالم از ثبــت احــوال منتفــی بــوده و در صــورت عــدم وجــود مــدرک دارای حجیــت ،اصــل
بــر طهــارت مولــد اســت و از مهــم تریــن ایــن مــدارک ،رای قطعــی دعــوای نفــی ولــد موضــوع مــاده
 1162قانــون مدنــی میباشــد .لــذا بــدون مــدارک قطعــی ،همانطــور کــه جــرح شــاهد در محکمــه بــه
دلیــل فقــد طهــارت مولــد ،ممکــن نیســت ،رد متقاضــی اســتخدام بــه ایــن دلیــل نیــز منتفــی اســت.

بنــد یازدهــم .التــزام بــه قانــون اساســی و نظــام :تفــاوت ظاهری ،شــباهت
عملی
بنــد ط مــاده  42قانــون مدیریــت« ،التــزام بــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران» را از
شــرایط عمومــی اســتخدام بیــان کــرده .بــرای قضــات ،در بنــد  1قانــون شــرایط انتخــاب قضــات،
«وفــاداری بــه نظــام جمهــوری اســامی ایــران» تصریــح دارد و بنــد  3مــاده  13آییننامــه جــذب
قضــات« ،التــزام عملــی بــه ق.ا .و اصــل والیــت مطلقــه فقیــه» را شــرط نمــوده اســت .بنابرایــن در
ظاهــر ،ســختگیری بــرای قضــات بیشــتر بــوده .بــا ایــن حــال ،از آنجــا کــه والیــت فقیــه ،جزیــی از
قانــون اساســی میباشــد ،عبــارت قانــون مدیریــت ،التــزام بــه والیــت فقیــه را نیــز در بــر میگیــرد .امــا
در مــورد قضــات ،بیشــتر از وفــاداری مدنظــر بــوده و اســتفاده از واژه «التــزام عملــی» میرســاند ،التــزام
نظــری هــم هســت کــه میتوانــد بــه معنــای بــاور و اعتمــاد درونــی باشــد 1.در التــزام عملــی بــه ق.ا.
ازجملــه والیــت فقیــه ،از عرصــه نظــر بــه ورطــه عمــل ورود شــده و بــاب نقــض ق.ا .ازجملــه اصــول 23
و  25را میگشــاید کــه جایــز نیســت .چــه ،رصــد ایــن مــورد در گزینــش ،بســیار فــراخ تــر از صـ ِ
ـرف
ـی اثبــات شــده در دادرســی منصفانــه اســت.
اعــام متقاضــی و نبــود مــدارک قطعـ ِ

 .1قهوه چیان ،حمید ،نظام حقوقی ورود به خدمت دولت در ایران ،فصلنامه حقوق اداری ،سال اول ،شماره  ،4تابستان
 ،1393ص .150
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بنــد دوازدهــم .عــدم امــکان عضویــت قضــات در احــزاب و گروههــای
سیاســی
تشــکیل احــزاب و ســازمانهای سیاســی و عضویــت در آنهــا ،از حقــوق سیاســی شــهروندان
اســت کــه کارمنــدان اصــوالً از آن بهــره منــد هســتند 1،مگــر اســتثنای قانونــی وجــود داشــته باشــد.
امــا درخصــوص قضــات ،شــرایط متفــاوت اســت .قضــات از ابتــدا حــق عضویــت در ســازمانهای
سیاســی و فعالیتهــای سیاســی نداشــتند .وفــق مــاده « 5قانــون اســتخدام حــکام محاکــم عدلیــه
و صاحبمنصبــان پارکــه» مصــوب « :1302اعمــال نظریــات سیاســی در امــور قضایــی و تبلیغــات
بــر ضــد مذهــب رســمی مملکــت و یــا بــر علیــه حکومــت ملــی بــه کلــی ممنــوع و موجــب انفصــال
خواهــد بــود» .حکمــی کــه در مــاده  5قانــون اســتخدام قضــات و صاحبمنصبــان پارکــه مصــوب
 1306تکــرار شــد و همــاره مــورد تاکیــد بــود .چنانچــه مطابــق «بخشــنامه وزارت دادگســتری راجــع
بــه دخالــت در احــزاب» مصــوب « :1325از قــرار اطالعــی كــه رســیده ،اغلبــی از كارمنــدان قضایــی
و اداری دادگســتری در امــور احــزاب ،مداخلــه و در عمــل اداری از دســتهای طرفــداری مینماینــد.
چــون متصدیــان دادگســتری  ...وظیفـهدار حــل اختــاف و حافــظ حقــوق عامــه میباشــند و در امــور
اداری و وظایــف مرجوعــه ،بایســتی بیطرفــی مطلــق را در نظــر بگیرنــد تــا مــورد اطمینــان كامــل
افــراد كشــور واقــع گردنــد  ...تاكیــداً ابــاغ میشــود كــه از دخالــت دادن اغــراض سیاســی در امــور
دادگســتری و وظایــف اداری خــودداری نماینــد» .مــاده  52الیحــه «اصــاح قســمتی از قانــون اصــول
تشــكیالت دادگســتری و اســتخدام قضــات مصــوب  1333/12/14نیــز بیــان میداشــت« :بــه منظــور
حفــظ بــی طرفــی كامــل در انجــام وظیفــه و رعایــت احتــرام شــئون قضایــی ،عضویــت متصدیــان
مشــاغل قضایــی در احــزاب سیاســی و جمعیتهــای وابســته بــه آنهــا و هرگونــه تبلیغــات حزبــی
و انتشــار روزنامهیــا مجلــه سیاســی و حزبــی ممنــوع اســت» .ولــی یــک اســتثنا وجــود داشــت و
مطابــق «قانــون اجــازه عضویــت دارنــدگان پایــه قضایــی در حــزب رســتاخیز ملــت ایــران» مصــوب
 ،1354/2/31تبصــره ای بــه مــاده  52یادشــده اضافــه شــد و عضویــت در حــزب رســتاخیز از شــمول
مــاده مســتثنی گردیــد .تبصــره ای خــاف اصــل اســتقالل قضایــی و غیرقابــل قبــول در راســتای ایجــاد
حزبــی دولتــی و فعالیتهــای غیرقانونــی شــاه.
وفــق بنــد چ مــاده  5قانــون نحــوه فعالیــت احــزاب و گروههــای سیاســی مصــوب ،1394/11/4
قضــات از افــرادی هســتند کــه از حــق تأســیس حــزب یــا عضویــت در آن محرومنــد کــه در بنــد
 3مــاده  13آییننامــه جــذب قضــات نیــز تکــرار شــده و «عــدم وابســتگی تشــكیالتی بــه احــزاب،
 .1سنجابی ،کریم ،حقوق اداری ایران ،تهران ،زهره ،1342 ،صص .159-160
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ســازمانها و گروههــای غیرقانونــی یــا هــواداری از آنهــا ،مگــر در صــورت احــراز توبــه» از شــرایط
عمومــی قضــات اســت .احــراز ایــن مهــم بایــد بــا حکــم قطعــی دادگاه ذی صــاح باشــد .لــذا قضــات
حــق عضویــت و وابســتگی تشــکیالتی بــه هیــچ یــک از گروههــا و احــزاب سیاســی را ندارنــد .حکمــی
کــه بــرای کارمنــدان وجــود نداشــته و ســکوت قانــون مدیریــت نیــز بــر همیــن منــوال اســت .امــا بایــد
درنظــر داشــت بــرای کارمنــدان بــه رغــم آزادی فعالیــت سیاســی ،ایــن مهــم نبایــد موجــب نقــض
بــی طرفــی اداره و کارمنــد و «ایجــاد تبعیــض در تامیــن خدمــت عمومیشــود» 1کــه بــه «اصــل بــی
طرفــی در مقابــل خدمــت عمومــی» 2خوانــده میشــود و نقطــه مقابــل کمــال گرایــی و مداخلــه در
3
ســبک زندگــی شــهروندان اســت.

 .1رضایی زاده ،محمدجواد ،حقوق اداری ،1چاپ اول ،تهران ،میزان ،1385 ،ص .237
 .2عباسی ،بیژن ،حقوق اداری ،چاپ اول ،تهران ،دانشگاه تهران ،1389 ،ص .177

 .3پتفت ،آرین و مرکز مالمیری ،احمد ،مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری :امکان و چگونگی استناد به آن در
رسیدگیهای قضایی ،چاپ دوم ،تهران ،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ،1397 ،صص .143-144
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نتیجه گیری
قضــات  110ســال اســت کــه قواعــد خــاص اســتخدامی دارنــد .از  1290تاکنــون ،بــه دلیــل شــان
منصــب قضــا ،اســتقالل قــوه قضاییــه و ضــرورت اســتقالل قاضــی ،ضوابــط ویــژه اســتخدامی قضــات
توجیــه شــده اســت .اینکــه قوانیــن و مقــررات عــام اســتخدامی شــامل قوانیــن اســتخدام کشــوری
مصــوب  1301و  1345بــا اصالحــات بعــدی و قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و مقــررات آنهــا،
انطباقــی بــا امــر قضــاوت نــدارد و ایــن شــغل ،قواعــد خاصــی را میطلبــد .بــر ایــن اســاس ،قوانیــن
و مقــررات متعــددی بــه طــور خــاص بــرای قضــات وضــع شــده کــه بــه دلیــل گســتردگی مباحــث،
در ایــن تحقیــق ،قســمت نخســت ایــن مهــم یعنــی مفــاد مربــوط بــه ورود بــه خدمــت در چارچــوب
حقــوق موضوعــه بــا قوانیــن عــام اســتخدامی تطبیــق و تحلیــل شــد .پرســش ایــن بــود کــه شــباهتها
و تمایــزات نظــام خــاص اســتخدامی قضــات بــا نظــام عــام اســتخدامی در زمینــه ورود بــه خدمــت،
چقــدر بــوده و تــا چــه حــد ،توجیــه کننــده خــروج قضــات از شــمول قوانیــن عــام اســتخدامی اســت.
چــه اینکــه ســوای حضــور قضــات در مــاده  117قانــون مدیریــت ،وفــق مــاده  2قانــون اســتخدام،
درصــورت فقــدان قوانیــن خــاص بــرای قضــات ،قانــون اســتخدام درخصــوص ایشــان الزم االجراســت.
نتیجــه مداقــه در ســه ســرفصل مــورد مطالعــه ،ایــن شــد کــه در شــیوه ورود بــه خدمــت ،همچــون
کارمنــدان ،برگــزاری آزمــون ضــرورت دارد .امــا جــذب اختصاصی(بــدون آزمــون و بــا مصاحبــه) نیــز
وجــود دارد کــه درخصــوص کارمنــدان ،جــذب نخبــگان هــم نیازمنــد آزمــون اســت .در مــورد نــوع
اســتخدام ،قضــات برخــاف کارمنــدان ،اســتخدام پیمانــی ندارنــد .امــا ماننــد آنهــا ،دوره رســمی
آزمایشــی بــه مــدت  2ســال دارنــد کــه از حداکثــر کارمنــدان ،یــک ســال کمتــر اســت .در شــرایط
عمومــی اســتخدام نیــز ،مــوارد «عــدم اعتیــاد بــه دخانیــات و مــواد مخــدر ،عــدم محکومیــت جزایــی
موثــر ،التــزام بــه قانــون اساســی ،و ســامت داوطلب(توانایــی در انجــام کار مــورد اســتخدام)» ،تفاوتــی
مشــاهده نمیشــود .امــا تفاوتهایــی هــم هســت -1 :شــرط طهــارت مولــد بــرای قضــات کــه فقدانــش
در کارمنــدان ،مانــع اســتخدام نیســت -2 .ضــرورت مســلمانی بــرای قضــات کــه در کارمنــدان نبــوده
و کارمنــد غیرقاضــی میتوانــد زرتشــتی ،مســیحی یــا کلیمیباشــد -3 .عــدم امــکان عضویــت قاضــی
در احــزاب و گروههــای سیاســی و ممکــن بــودن آن بــرای ســایر کارمنــدان -4 .عــدم معافیــت از
خدمــت وظیفــه عمومــی بــا کارمنــد شــدن و در مقابــل ،امــکان قانونــی معافیــت فــرد بــا انتخــاب
شــغل قضــاوت -5 .لــزوم تابعیــت ذاتــی ایرانــی بــرای قاضــی و امــکان تابعیــت اکتســابی در دیگــر
ـگاهی فــوق دیپلــم بــرای کارمنــدان و حداقــل مــدرک کارشناســی در
کارمنــدان -6 .لــزوم مــدرک دانشـ ِ
حقــوق و فقــه و حقــوق بــرای قضــات -7 .تفــاوت حداقــل ســن اســتخدام بــرای قضــات بــا توجــه بــه
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لــزوم مــدرک دانشــگاهی کارشناســی و تفــاوت در حداکثــر ســن -8 .محدودیــت زنــان در قضــاوت و
ســمتهای قضایــی و عــدم ایــن مهــم در کارمنــدان -9.وجــود دوره کارآمــوزی بــرای قضــات.
ـوق ورود بــه خدمــت قضــات در مــوارد فــوق الذکــر ،بــه قــدری نیســت کــه
علیهــذا تفــاوت حقـ ِ
ً
نیازمنــد ایــن حجــم از قوانیــن و مقــررات پراکنــده و متعــدد باشــد و اساسـا نیــازی بــه اســتثنا نمــودن
کامــل قضــات از قانــون مدیریــت نیســت .لــذا پیشــنهاد میگــردد محتــوای قوانیــن و مقــررات مربــوط
بــه ورود بــه خدمــت تجمیــع و صرف ـاً مــوارد ضــروری در فصلــی جــدا بــا تعــداد محــدودی مــاده در
قانــون مدیریــت جــای گیــرد .مث ـ ً
ا معافیــت قضــات از خدمــت ســربازی ،توجیهــی نداشــته و ایــن
امرملــی بایــد بــرای همــگان یکســان باشــد .چــه اینکــه اســتقالل قضــات بیشــتر از آنکــه بــه حقــوق
اســتخدامی آنهــا ارتبــاط داشــته باشــد ،میبایســت از طریــق بــی طرفــی و اســتقالل دادگاه و قاضــی،
عــدم مداخلــه همــه ارکان حکومــت در امــر قضــاوت و اعمــال کامــل قواعــد دادرســی منصفانــه تامیــن
شــود.
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خیر
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Feasibility Study of Judges Returning to Public Employment Rights after 110 Years: An Analysis of the Entry into
Service (1911-2021)
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Mahdi Hasanvand**
Abstract:
Since the Judiciary Principles Act of 1911, judges have had special employment rules
for any reason, including the status of judicial independence, and have been excluded
from general employment laws and regulations. According to the National Employment Law approved in 1966, judges are excluded from the scope of this law and are
subject to it only in the absence of special rules. This was also stipulated in Article 117
of the Civil Service Management Law. But to what extent has this particular regulation
differed from the general employment law in the last 110 years, and to what extent
has this distinction justified justification for more than a century? The aim of the study
was to analyze the specific employment rules and regulations of judges in the field of
entry into service and its compliance with general employment laws, and the topics
of entry into service, types of employment and its general conditions were analyzed
and applied. The result is that judges differ from staff in not anticipating contract employment, the possibility of exemption from military service, the maximum length of
probation, the need for inherent citizenship and productive purity.
Keywords: : Judges, Employment law, Civil Service Management Act, Employment
of Judges, Civil Employment Act.
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