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شماره اول

تیر و مرداد 1399

حکمرانی قضائی

تعامل اقــتــصــادی بــا هــم م ـیشــونــد ،حا کمیت و

کشورها بهشدت توسعه پیدا کرده است».
ً
وی دراینباره افزود« :مثال در باب نظارتهای

این دو نفر که وارد تعامل اقتصادی با هم شدند،

منجر به کشف فساد و تخلف ،در آخرین آمارهای
ً
نهادهای این حوزه تقریبا از  12روش اصلی کشف

نظام حکمرانی چه مکانیزمهایی را ایجاد کرده که
تعهدات خود را اجــرا کنند؛ یعنی طرفین با توجه

ً
مــوارد که صرفا به قضات توجه میکنیم .در یک
ً
نگاه باالتری صرفا ما قضات و وکال را مد نظر قرار
میدهیم و برای آنها حقوق و تکالیفی پیشبینی
میکنیم تا در ارتقای نظام قضایی یا نظام حقوقی

به آن ضمانتهایی که حکمرانی برایشان میآورد

فساد 40 ،تا  50درصد فسادها در این کشورها توسط

حاضر هستند که وارد تعامل با هم شوند و تعامل

مــردم کشف میشود .همان روشــی که با ادبیات

نقشآفرینی بکنند ».وی اضافه کــرد« :در دوران
ً
تحول قوه قضائیه (به معنای عام تحول نه صرفا

اقتصادی را با هم جلو ببرند .این شاخص بهطور

سوتزنی در جامعه کمی مطرح شده و پیگیری

تحول در دادگ ــاه و دادسـ ــرا)؛ قــرار اســت مأموریت

جدی در حکومتها بهنظام حکمرانی قضایی و

میشود و حضرت آقا هم در مسئله نظارت مردمی

اصلی قــوه ،تحقق عدالت باشد ،یعنی بر اساس

عملکرد نظامهای قضاییشان و نظام حقوقیشان

اخیر تأ کید کردند .ما بهطور مبنایی خودمان روی

اصل  156قانون اساسی ،وظیفه ،احیای حقوق

برمیگردد».

این موضوع خیلی قائل بودیم ،منتها سازوکارهای

عامه و نظارت بر حسن اجــرای قوانین و...باشد.

نقشآفرینی مردم را ایجاد نکرده بودیم».

قضایی خاطر نشان کرد« :شاخص حقوق مالکیت

مدیر اندیشکده مطالعات حکمرانی نرم ضمن

وقتی وظایف قوه قضائیه را در نگاه عام ببینیم ،قوه
ً
قضائیه صرفا نباید محدود به قضات و وکال باشد.

که بخش اعظم حقوق مالکیت سکانداریاش به

آسیب شناسی رویــه قــوه نسبت به بهره گیری از

خدمات حقوقی را به معنای جدید دید و متناسب

دست قوه قضائیه است .مسئله حقوق مالکیت،

ظرفیت مردمی ادامــه داد« :یکی از مأموریتهای

با آن برنامهریزی کرد».

پایه اصلی شکلگیری بستر فعالیت کارآفرینان

قوه قضائیه در قانون اساسی مسئله نظارت است.

اقــتــصــادی یعنی ســرمــای ـهگــذار خــارجــی و داخلی

در مسئله نظارت ،قــوه قضائیه باید از مدلهای

اسـ ــت .حــقــوق مــالــکــیــت در کــشــور م ــا در وج ــوه

نظارت متمرکزی که امروزه دنیا هم فهمیده است

لزوم ساماندهی نهاد وکالت بر اساس ارائه
خدمت پیشینی نه پسینی

مختلفش مشکالتی دارد .یکی از مشکالت نظام

جواب نمیدهد کمتر استفاده کند و نظارتهای

فراهانی دربــاره لــزوم ساماندهی نهاد وکالت

حقوق مالکیت ،در عرصه حقوق مالکیت امــوال

غیرمتمرکز را مورد توجه قرار دهد .یکی از نقدهای به

غیرمنقول ،مسئله اعتبار معامالت عــادی است.

قوه قضائیه همین مسئله نظارت مردمی است (با

خاطرنشان کرد« :وقتی در مورد ساماندهی نهاد
ً
وکالت صحبت میکنیم باز وکال را صرفا بر اساس

مباحثی است که پیگیری جهت حل اینها باید

اینکه نسبت به گذشته خیلی جلوتر آمدیم و آقای

رویــکــرد سنتی کــه بــه مــوضــوعــات انــجــام میشود

از طرف قوه قضائیه انجام شود و تأ کید من بر این

رئیسی و مدیران دستگاه قضایی مسئله نظارت

است که قوه قضائیه باید به این مسئله توجه کند

مردمی را با انــواع ادبیاتها آن یعنی سوتزنی،

میبینیم کــه بـهصــورت پسینی فعالیت میکنند
ً
یعنی حتما باید دعــوا و اختالفی باشد ،اشخاص

که بخش جدی از نقشش در اقتصاد نقش فعاالنه و

گزارشگران مردمی و ...مورد تأ کید قرار دادنــد) اما

حــقــوقــشــان م ــورد تــعــرض واق ــع ش ــده بــاشــد؛ بعد

ایجابی است که به نظر میرسد این وجه باید کمی

یکی از مسائل جــدی ایــن اســت که آیــا اینکه یک

بهعنوان نهادی که میتواند به آنها در خصوص

پررنگتر پرداخته شود».

سامانه و تلفنی را اعالم کنیم یا سایت طراحی کنیم

احــقــاق حــق کمک کــنــد؛ بــه وکــا رج ــوع ش ــود .ما

کافی هست یا نه؟ به نظر میرسد کافی نیست».

وقــتــی نــهــاد وکــالــت بــه معنای عــام ببینیم وکیل
ً
را صــرفــا بهعنوان وکیل قضایی تصور نمیکنیم.

طاهری نژاد در باب یکی از چالشهای نظام

نقش مردم در حکمرانی قضایی
محمد طــاهــری ن ــژاد دربـ ــاره نقش م ــردم در

ض ــرورت بــازنـگــری در نـظــام ارائ ــه خدمات
حقوقی

به نظرم مسئله نقشآفرینی مــردم در حکمرانی

در ادامه محمدعلی فراهانی درباره نظام ارائه

یک مسئلهای است که از قواعد پایهای حکمرانی

خدمات حقوقی گفت« :هر زمانی صحبت از قوه
ً
قضائیه و وظایف قوه قضائیه میشود صرفا ذهن ما
ّ
متسلب شده است به دو دسته از افراد .در برخی

حکمرانی قضایی گفت« :در حــوزه مردمی شدن

اســت .شاید کشورهای نظام سلطه و کشورهای
پیشرفته ،آنقدری که از حیث مبانی ایدئولوژیک
ما مسئله مــردم و نقشآفرینی آن را در حکمرانی
جدی میدانیم آنها قائل نباشند ،اما به نظرم با
یک تجربهای که در نظامات حکمرانیشان داشتند
فهمیدند ،پایداری نظام حکمرانی و کارآمدیاش
یکی از مسائل جدیاش ،نقشآفرینی مردم است.
یک مثال بزنم در عرصه نظارت ،نظارتهایی که
یک حکومت میخواهد انجام دهــد بــرای اینکه
اهــداف خــود را پیگیری کند ،امــروزه نظارتهای
غیرمتمرکز مبتنی بر نقشآفرینی مردم است در این

نگاه پیشگیرانه بــه وکیل داشــتــه باشیم .بــا نگاه
پیشگیری از جرم که از وظایف قوه قضائیه است
ً
که نهاد وکالت را بخواهیم مجددا بازبینی کنیم و
در سازماندهی آن تجدیدنظر کنیم؛ آنوقت شاید
نحوه ســازمــاندهــی نهاد وکــالــت متفاوت باشد.
وقتی رویکرد عوض میشود شاید نظام سنجش و
پذیرش وکیل و یک پله باالتر فعاالن عرصه خدمات

شاخص حقوق مالکیت که بخش
اعـظــم حـقــوق مالکیت س ـکــانــدار یاش
بــه دس ــت ق ــوه قضائیه اس ــت .مسئله
حقوق مالکیت ،پایه اصلی شکلگیری
بـسـتــر فـعــالـیــت کــارآفــر ی ـنــان اق ـت ـصــادی
یعنی ســرمــایـهگــذار خــارجــی و داخلی
است.

حقوقی تغییر کند و شاید این عرصه نباید محدود
به وکال و قضات باشد».
وی همچنین دربـ ــاره تــأثــیــر نــهــاد وکــالــت در
عرصه تولید گفت« :چون اقدامات مطالعاتی هم
در ایــن حــوزه صــورت گرفته میگویم .یک بخش
عمدهای از مشکالت که در عرصه تولید بنگاههای
اقتصادی و فعاالن اقتصادی با آن مواجه هستند
بحث قــراردادهــا اســت .در انعقاد قراردادهایشان

