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درنظامقضاییفرآیندهاحاکماست
حکمت نیا  ــتــر  دک نــشــســت  ــن  ایـ ابـــتـــدای  در 
گفت:  نــظــام قــضــاوت در صـــدر اســـالم  پــیــرامــون 
قاضی  ما  اسالم  صدر  در  من  مطالعات  »براساس 
داریم اما نظام قضایی نداریم. در آن زمان قضات 
کــه بــه تنهایی  اشــخــاص مـــورد اعــتــمــادی بــودنــد 
صــادر  حکم  و  کــرده  ورود  قضایی  حــوزه هــای  بــه 
به  حکومت ها  توسط  نیز  ــان  آن حکم  مــی کــردنــد. 
حکام  که  کاری  نهایت  می شد.  شناخته  رسمیت 
انــجــام مــی دادنــد نصب قــضــات بـــرای بــالد بــوده 
ساختار  ؟ع؟  امیرالمؤمنین  دوران  در  مثاًل  است. 
قضایی به معنای امروزین وجود نداشته و بیشتر 
شخص  نیز  قاضی  اســت.  بــوده  شخص  بر  مبتنی 
خود  دریــافــت هــای  اســاس  بر  که  بــوده  مجتهدی 
با  نیز  مــردم  بین  ایــن  در  اســت.  می کرده  قضاوت 
که به فقها و مجتهدین داشتند به این  اعتمادی 
کم  افراد مراجعه می کردند. امروزه اما فرآیندها حا

کنیم  گر یک مشکل را پیگیری  هستند و از این رو ا
مثاًل می بینیم دفتر دادگاه مشکلی داشته است و 

نه دادرسی.«

نظامقضایی؛احیاکنندهحقوق
افــزود:  دادگــســتــری  وزیــر  مــعــاون  حکمت نیا 
قضایی  نظام  نیازمند  ماندن  زنده  برای  »حقوق 
کــه بــرای  گــی  اســـت. بــه همین خــاطــر اولــیــن ویــژ
آن  بــودن  ــزام آور  ال می شود  عنوان  حقوقی  قاعده 
ــزام  ال ایــن  تضمین کننده  قضایی  نــظــام  و  اســت 
یــک ســری  قــواعــد در  قــضــایــی  ــظــام  ن اســــت. در 
فرآیندهایی جاری می شود و این فرآیندها مبتنی 
بر نقش هایی است از دفتر دادگاه تا دیوان عالی، 
نهادها و سازمان هایی دارد و قواعد مزبور در یک 
قضایی  نظام  مــی شــود.  اعمال  منظم  چــارچــوب 
که  است  معین  نهادی  ساختار  یک  حقیقت  در 
خردمندانه  فرآیند  یک  در  قضایی  مسائل  آن  در 

نقش  دارای  ــراد  ــ اف تــوســط  کـــارآمـــد  و  مــشــروع  و 
حکم  اجــرای  به  عدالت  تأمین  راستای  در  معین 

می پردازد.«

اصلبیستم؛شاهبیتحکمرانیقضایی
ــو هــیــئــت علمی  ــض ــن ع ــ دکـــتـــر مــحــمــد روشـ
نسبت  بیان  در  ادامــه  در  بهشتی  شهید  دانشگاه 
تأللؤ  را  قــضــاوت  ــا  »م گــفــت:  حکومت  و  قــضــاوت 
کـــه حــتــی در صـــورت  ــرا  حــکــومــت مـــی دانـــیـــم چــ
عــــدم رضـــایـــت مــتــداعــیــیــن هـــم حــکــم در مـــورد 
ــرق حکومت اســتــبــدادی  ف اجـــرا مــی شــود.  آن هـــا 
را  خــود  حکام  که  اســت  ایــن  در  غیراستبدادی  از 
حکومت های  در  امــا  نمی دانند  قــانــون  بــه  مقید 
غیراستبدادی قانون حکم فرماست. اصل بیستم 
صحیح  قضایی  حکمرانی  شاه بیت  اساسی  قانون 
ج در این اصل را  که حمایت مندر کسی  است. آن 

اعمال می کند نظام قضایی است.«

 گزارش نشست حکمرانی قضایی
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