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امور روزمره پیشنهاد دهند. پژوهشگاه قوه قضائیه 
که در قوه  باتوجه به ماهیت پژوهشی و جایگاهی 
برای  را  فکر  اتاق  نقش  این  می تواند  دارد،  قضائیه 
اآلن  همین  که  معنا  این  به  کند.  ایفا  قضائیه  قوه 
کلیه  در دوره جدید هم پژوهشگاه قوه قضائیه به 
مجموعه های  کلیه  بــه  و  اســتــان هــا  دادگــســتــری 
مرتبط با قوه قضائیه اعم از مجموعه های ستادی 
اولویت ها و  که  کرده اند  کز وابسته نامه نگاری  و مرا
کنید. از موضوعات  معضالت پژوهشی تان را اعالم 
کالن خیلی نهادها به ما  ریز و جزئی تا موضوعات 
گفته اند.  را  خــود  مشکالت  نامه  ایــن  به  پاسخ  در 
ــال بــدون  کــه بــا فــراغــت ب پژوهشگاه جــایــی اســت 
داشته  را  بخش ها  آن  روزمـــره  درگــیــری هــای  اینکه 
باشد قرار است بنشیند البته با تعامل با خودشان 
کند. ما در خیلی از برنامه ها،  و مشکالتشان را حل 
که در پژوهشگاه با دعوت  نشست ها و سایر اموری 
خود قضات و مسئولین ذی ربط چه در دوره فعلی، 
چه دوره های قبل، معمواًل سعی می کنیم آن ها هم 
دعوت شوند و از تجربه انباشته آن ها هم استفاده 

شود.«

نقشقوهقضائیهدرتدوینقوانین
دکتر حاجی علی خمسه پیرامون روش مساله 

الگوی اصالح  کلی، بهترین  گفت: »به صورت  یابی 
قوانین و مقررات، حتی تدوین آن به تعبیر بنده، از 
که عماًل درگیر مشکل  پایین به باال است. آن نهادی 
بگوید در چه حوزه هایی  به خوبی  هست می تواند 
قانون موجود در چه  و  قانون گذاری است  نیازمند 
حوزه هایی نقص دارد. وقتی مشکالت از پایین به 
را  بــاال احصاء شــد، آن وقــت میدانیم چه مــاده ای 
باال  صحیح  فرایند  بعد  و  کنیم  اصــالح  باید  چطور 

طی و نهایتًا تصویب شود.«
با  ارتباط  در  قوه  برجسته  نقش  پیرامون  وی 
)حاال  مقررات  و  قوانین  از  »بسیاری  افــزود:  قوانین 
از  بسیاری  ولــی  مــقــررات  و  قوانین  همه  نمی گویم 
یکسری  می شوند.  مرتبط  قضائیه  قــوه  با  این ها( 
قوه  در  اجرایش  جایگاه  که  هست  معروفی  قوانین 
کنید  فرض  یعنی  کنار،  به  که  آن ها  است؛  قضائیه 
آن  با  قضات  که  دادرســـی  آئین  به  مربوط  قوانین 
صبح تا شب درگیر هستند، چه اشکاالتی در روند 
ــی ایــجــاد مــی کــنــد، چــه مــزایــایــی دارد، چه  دادرســ
ضعف هایی دارد، چه قوت هایی دارد، این در درون 
بسیاری  آن  بر  عــالوه  می شود.  مشخص  قوه  بدنه 
قضائیه  قــوه  بــه  مــربــوط  مستقیمًا  مــوضــوعــات  از 
که قوه قضائیه نهاد قضایی  نمی شود، اما از آنجایی 
دادگــاه هــا  به  حــوزه هــا،  آن  اختالفات  اســت،  کشور 
این  از  بــســیــاری  ــود،  ــی ش م منتقل  دادگــســتــری  و 
اختالفات،  به  رسیدگی  فرایند  همین  در  مشکالت 
کــه مــثــاًل فـــالن بخش  خـــودش را نــشــان مــی دهــد 
تولیدی به دلیل فالن قاعده با مشکل مواجه شده 
بانکی  معوق  بدهی  بعد  مثال  به عنوان  بعد  است 
کرده و حاال اآلن بانک آمده و می خواهد وثیقه  پیدا 

را به اجرا بگذارد و امثالهم.«
قوه  پژوهشگاه  مقررات  و  قوانین  اداره  رئیس 
قوانین  اداره  »در  گــفــت:  اداره  ایــن  نقش  ــاره  ــ درب
اصلی مان  وظایف  از  یکی  قضائیه،  قوه  پژوهشگاه 
که  ــور  ــان ط ــم ــت، یــعــنــی ه ــ هــمــیــن شــنــاســایــی اس
معضالت  و  پژوهشی  اولویت های  شناسایی  بــرای 
یک  پژوهش  در  قــوه  مأموریت های  و  قضائیه  قــوه 
نقص  حـــوزه  در  حــالــت  همین  ــم،  ــ داری شناسایی 
قوانین و مقررات نیز تعریف می شود و پژوهش های 
ایــن،  بــر  عـــالوه  مــی شــود،  تنظیم  آن  بــر  مبتنی  مــا 
آسیب شناسی وضع موجود هم در این پژوهش ها 

مدنظر است.«
مدیریتی  دوره  تفاوت  ــاره  دربـ همچنین  وی 
»اتفاقی  گفت:  با دوره هــای قبل  جدید پژوهشگاه 

این  افتاده  این دوره پژوهشگاه قوه قضائیه  که در 
کار  که خروجی  کلیه پژوهش ها الزام شدند  که  است 
کار پژوهشی بلکه  پژوهشی را نه صرفًا در قالب یک 
مثال  به عنوان  عملیاتی  برنامه  یک  قالب  یک  در 
تنظیم  بخشنامه  یا  آئین نامه  قانون،  یک  اصــالح 
کنند سپس پیشنهاد دهند و بعد در اداره قوانین 
یک ارزش افــزوده ای نیز به این پیشنهادات اضافه 
قانونی  اصــالح  متن  گــر  ا مثال  به عنوان  مــی شــود. 
با  مغایرتی  که  می شود  بررسی  می شود،  پیشنهاد 
ع  شر و  نظام  کلی  سیاست های  اســاســی،  قــانــون 
شــورای  رویــه هــای  بر  مبتنی  و  باشد  داشته  نباید 
قوانین  اداره  در  ــزوده  ــ ارزش اف ایــن  باشد.  نگهبان 
پژوهشگاه انجام می شود و بعد پیگیری های الزم تا 

تصویب نهایی آن موضوع انجام می شود.«

در قضاییه قــوه فعاالنه رویــکــرد ــرورت ضـ
اقتصاد

مساله  اهمیت  به  ــاره  اش ضمن  نــژاد  طاهری 
حوزه  ایــن  در  قضاییه  قــوه  رویکرد  ــاره  درب اقتصاد، 
اقــتــصــاد،  مسئله  در  قضائیه  قـــوه  »نــقــش  گــفــت: 
به عنوان ابر مسئله و ابر چالش جمهوری اسالمی و 
به عنوان نقطه تهاجم دشمن و نظام سلطه است. 
از نقش آفرینی قوه قضائیه در حوزه اقتصاد، شاید در 
که این نقش آفرینی  نگاه اول این طور برداشت شود 
که  منفعل است؛ یعنی نقش قوه قضائیه این است 
پرونده هایی  به  یا  کند  مبارزه  اقتصادی  مفاسد  با 
در  مثاًل  کند،  رسیدگی  دارنــد  اقتصادی  وجــوه  که 
یک  یا  دارد  حضور  اقتصادی  فعال  که  پــرونــده ای 
می کند  تــالش  قــوه  دارد  کــارخــانــه ای  تولیدکننده 

کارخانه اش و تولیدش تعطیل نشود.«
ــون نقش  ــرامـ ــیـ ــر انـــدیـــشـــکـــده مــحــنــا پـ مـــدیـ
محیط  بهبود  در  -قــضــایــی  حقوقی  مــولــفــه هــای 
کار افزود: »یک مثال بزنم؛ در شاخص های  کسب و 
کسب وکار 10 شاخص مطرح می شود. از این  محیط 
10 شاخص، به پنج شاخص، مؤلفه های حقوقی و 
 50  ،40 یعنی  می گویند،  کسب وکار  محیط  قضایی 
پیشرفت  و محیط  کسب وکار  درصد عرصه محیط 
و  حقوقی  نــظــامــات  عملکرد  بــه  کــشــور  اقــتــصــادی 
کنید شاخص  کشور برمی گردد. مثاًل فرض  قضایی 
عرصه  در  شاخص  ایــن  قــــرارداد،  اجـــرای  ضمانت 
جامعه  یــک  در  تــعــامــالت  و  اقــتــصــاد  شــکــل گــیــری 

شاخص خیلی مهمی است.«
نــفــر وارد  گـــر دو  ا ــرد: »مــی گــویــد  کـ وی اضــافــه 


