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شماره اول

حکمرانی قضائی

تیر و مرداد 1399

تحول در قوه قضاییه؛
چیستی ،راهبردها ،راهکارها
تــحــول واژهای اس ــت ک ــه ب ـهتــازگــی ب ــه طــور

بنابراین قوه باید از حالت تکبعدی فعالیت

برجسته در فضای مدیریتی کشور توسط مقام

قضایی خــارج شود و در حــوزه تحقق عدالت (به

معظم رهــبــری بــیــان شــده اس ــت .انــتــظــار تحقق
تحول به این دلیل است که بین وضع موجود و
وضــع مطلوب فاصلهای معنادار وجــود دارد و با

  ساالر پورنقی
پژوهشگر اندیشکده حقوقی مرکز بررسیهای راهبردی مجمع
تشخیص مصلحت نظام

حرکتهای معمولی و روزمره نمیتوان به مطلوب

تمام معنای آن) و احیای حقوق عامه و گسترش
ع ــدل و آزادیهـ ـ ــای مــشــروع نــیــز ،نــقـشآفــریــنــی
برجستهای داشته باشد تا به تمام وظایف محوله
در قانون اساسی عمل کند .بدینجهت ســزاوار

رسید .بدین جهت باید انقالب و حرکتی فعاالنه

تظلمات ،تعدیات ،شکایات ،حلوفصل دعاوی

اســت نــام قــوه قضاییه به قــوه عدلیه تغییر کند

در نوع مدیریت و فعالیتها انجام شود تا اهداف

و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن

تا نام و اسم متناسب با مسمی باشد .همچنین

مــوردنــظــر ،بــا ســرعــت و ش ــدت بیشتری محقق

قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند-2.

یکی از وظایف مهمی که قوه قضاییه به صورت

شود .تحول را نباید با شتابزدگی و عملکردهای

احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای

صحیح انــجــام م ـیدهــد ،بند  5ایــن اصــل یعنی

بیپشتوانه و هیجانی و ساختار شکنانه همراه

مــشــرو ع-3.نــظــارت بــر حسن اج ــرای قوانین-4.

اق ــدام مناسب ب ــرای پیشگیری از وق ــوع جــرم و

دانست بلکه ،تحول به معنای اقدامی است که بر

کشف جــرم و تعقیب مــجــازات و تعزیر مجرمین

اصالح مجرمین ،است که جهت تحقق این بند،

مبنای پشتوانه فکری و نظری صحیح و به صورت

و اج ــرای ح ــدود و مــقــررات م ــدون جــزایــی اســام

الزم است قوه قضاییه همکاری صحیحی با نهاد

تــدریــجــی ،هــمــراه بــا عملکرد جــهــادی و انقالبی

 -5اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و

مسئول دیگر جهت تحقق این بند انجام دهد.

محقق میشود.

اصالح مجرمین.

بنابراین مقصود این گزارش بررسی راهبردها

یکی از عرصههای مهم نیازمند تحول ،قوه

اما با نگاه به وضع موجود میتوان مشاهده

و راهــکــارهــای تحول و مــوانــع آن در زمــان حاضر

قضاییه است که طبق اصل  156قانون اساسی،

مطلوب
کــرد که بین وضعیت موجود و وضعیت
ِ
قوه قضاییه ،فاصلهای معنادار وجود دارد و اغلب

است .در زمینهی تحول ،پس از اقداماتی تحولی
در حوزه تقنین (چون تدوین الیحه قانون مجازات

حقوق فــردی و اجتماعی را بر عهده دارد و طبق

عملکرد قوه قضاییه حاضر ،به بندهای  1و  4اصل

اسالمی و آیین دادرسی کیفری) و اعمال سیاست

این هدف ترسیم شــده 5 ،وظیفه اصلی زیر را بر

 156قانون اساسی محدود میشود ،آن همراه با

جنایی حبسزدا و کاهش ورودی زندانها و ایجاد

عــهــده دارد-1 :رســیــدگــی و ص ــدور حکم در مــورد

مشکالتی و به صورت غیرمطلوب.

زمینه بهرهبرداری از خدمات الکترونیک ،ارتباط

وظیفه تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبانی از

