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شماره اول

حکمرانی قضائی

تیر و مرداد 1399

گزارش نشست حکمرانی قضایی
از سلسله نشستهای سیاستگذاری
عمومی و حکمرانی اسالمی؛

حرف خوب
داریم
اما نظریه
نداریم
مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسالمی صدرا اقدام به برگزاری سلسله نشستهایی ذیل کنفرانس سیاستگذاری عمومی و حکمرانی
اسالمی کرده است .پنجمین جلسه از این سلسله نشستها به موضوع حکمرانی قضایی اختصاص یافته که در سوم تیرماه  1399در محل
این مرکز پژوهشی برگزار شد .سخنرانان این نشست عبارتند از آقایان دکتر محمد روشن عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر
محمود حکمتنیا معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری و دبیری نشست به عهده آقای دکتر علیرضا باباخان بود .آنچه در ادامه
خواهید خواند اهم مباحث این نشست است:

در نظام قضایی فرآیندها حاکم است
در اب ــت ــدای ای ــن نــشــســت دکــتــر حکمتنیا
پــیــرامــون نــظــام قــضــاوت در ص ــدر اس ــام گفت:

و مــشــروع و ک ــارآم ــد تــوســط افـ ــراد دارای نقش

هستند و از اینرو ا گر یک مشکل را پیگیری کنیم
ً
مثال میبینیم دفتر دادگاه مشکلی داشته است و

معین در راستای تأمین عدالت به اجــرای حکم

نه دادرسی».

میپردازد».

«براساس مطالعات من در صدر اسالم ما قاضی
داریم اما نظام قضایی نداریم .در آن زمان قضات

نظام قضایی؛ احیاکننده حقوق

اصل بیستم؛ شاهبیت حکمرانی قضایی

اشــخــاص م ــورد اعــتــمــادی بــودنــد کــه بــه تنهایی

حکمتنیا مــعــاون وزیــر دادگــســتــری افــزود:

دک ــت ــر مــحــمــد روش ـ ــن عــضــو هــیــئــت علمی

بــه حــوزههــای قضایی ورود کــرده و حکم صــادر

«حقوق برای زنده ماندن نیازمند نظام قضایی

دانشگاه شهید بهشتی در ادامــه در بیان نسبت

مـیکــردنــد .حکم آنــان نیز توسط حکومتها به

اس ــت .بــه همین خــاطــر اولــیــن ویــژگــی کــه بــرای

قــضــاوت و حکومت گــفــت« :مــا قــضــاوت را تأللؤ

رسمیت شناخته میشد .نهایت کاری که حکام

قاعده حقوقی عنوان میشود الــزامآور بــودن آن

حــکــومــت مــیدان ــی ــم چـ ــرا ک ــه حــتــی در ص ــورت

انــجــام م ـیدادنــد نصب قــضــات ب ــرای بــاد بــوده
ً
است .مثال در دوران امیرالمؤمنین ؟ع؟ ساختار

اســت و نــظــام قضایی تضمینکننده ایــن الــزام

عـ ــدم رض ــای ــت مــتــداعــیــیــن ه ــم حــکــم در م ــورد

اسـ ــت .در نــظــام قــضــایــی قــواعــد در یــک ســری

آنه ــا اج ــرا م ـیشــود .فــرق حکومت اســتــبــدادی

قضایی به معنای امروزین وجود نداشته و بیشتر

فرآیندهایی جاری میشود و این فرآیندها مبتنی

از غیراستبدادی در ایــن اســت که حکام خــود را

مبتنی بر شخص بــوده اســت .قاضی نیز شخص

بر نقشهایی است از دفتر دادگاه تا دیوان عالی،

مقید بــه قــانــون نمیدانند امــا در حکومتهای

مجتهدی بــوده که بر اســاس دریــافـتهــای خود

نهادها و سازمانهایی دارد و قواعد مزبور در یک

غیراستبدادی قانون حکمفرماست .اصل بیستم

قضاوت میکرده اســت .در ایــن بین مــردم نیز با

چــارچــوب منظم اعمال مـیشــود .نظام قضایی

قانون اساسی شاهبیت حکمرانی قضایی صحیح

اعتمادی که به فقها و مجتهدین داشتند به این

در حقیقت یک ساختار نهادی معین است که

است .آن کسی که حمایت مندرج در این اصل را

افراد مراجعه میکردند .امروزه اما فرآیندها حا کم

در آن مسائل قضایی در یک فرآیند خردمندانه

اعمال میکند نظام قضایی است».

