خودمقاضیبودموتعاملخوبیبینقاضیووکیلبرقراربود.
قاضی،وکیلرارقیبخودنمیدانســتدرحالیکهمتأسفانه
ایــنذهنیتدرحــالحاضــروجــوددارد.درعملبســیاریاز
قضاتاینتفکرونگاهرادارندکهالبتهاشتباهاست.هردویآنها
برایروشنشدنواقعیتوتحققعدالتبایدکارکنند.
چهمانعیبرایاجراییشدنالزامحضوروکیلدر
فرآینددادرسیوجوددارد؟
حســینآبادی:قانونیدرســال 1356تصویبشدباعنوان
قانــون اصــاح پــارهای از قوانین دادگســتری که در همان ســال
بســیاریازقوانیناصالحشــددرماده 32اینقانونپیشبینی
شدهاستدربعضیمحلهاییکهوزارتدادگستریمصلحت
بداندبتدریجحضوروکیلدردادرســیراالزامیاعالممیکندو
بعددرهمهکشــوربایداجراشــود.اماباپیروزیانقالباسالمی
ایــنمــادهاجرانشــدتااینکــهآیتاهللشــاهرودیوقتــیرئیس
قوهقضائیهشــدندبخشــنامهایصادرکردندکهاینمــادهاجرا
شــودحتیآییننامهاشرانیزقوهقضائیهتهیهکــردودراختیار
وزارتدادگستریقراردادهشدتاهرجاکهمصلحتدیدبتدریج
اینمادهاجراشــودامــاتدابیریکهبایدبــرایاینکارپیشبینی
شــوداندیشــیدهنشــدهبود.یکوکیلطبقضوابــطکانونباید
ســالی 3وکالــترایــگانمعاضدتییاتســخیریقبــولکنداما
درآنزمــانبههــروکیل10تــا12پروندهدادهمیشــدبدونآنکه
دولــتبودجهایبرایشدرنظربگیرد.اینشــدکــهدیوانعالی
کشــورتصمیمگرفتوآییننامهودســتورآیتاهللشــاهرودی
معــوقماند.درحالحاضرمانیــازبهقانونجدیدنداریمچون
همانقانونبهاعتبارخودشباقیاســتولینیازبهتمهیدات
حساب شــد ه دارد .البته نمیخواهم بگویمبا اجرای اینقانون
همهمشکالتدستگاهقضاییحلمیشودولیاطالهدادرسی
کاهــشمییابدورویهقضایــیپربارترخواهدشــدورأیصادره
مایــهومبنایحقوقیبیشــتریپیــداخواهدکــرد.یکنکت ههم
دکترعباسیگفتنددرمورداستقاللقضاییکهبایدعرضکنم
درقانوناساسیماقوهقضائیهراقوهایمستقلنامبردهاست.
قوهقضائیه10سالازاصل164قانوناساسیبرداشتبسیار
نادرستیداشتوقضاترابهبهانهمصلحتجامعهوبهدالیل
مختلفمنفصلمیکردتااینکهشوراینگهبانتفسیریبرآن
نوشــتوگفتاینروشاشتباهاست.قاضینبایدنگرانباشد
کهمحکمهعالیبهخاطرصدوریکحکمتصمیمیدربارهوی
بگیــرد.قاضیبایدهنگامصــدوررأیخیالشراحتباشــدنه
اینکهنگراناخراجوانفصالوانتقالباشد.
باتوجهبهاینکهابزاردستگاهقضاییقوانینبهروزو
کارآمداستمیخواستیمبدانیمکهمشکالتاساسی
مادراینحوزهدرحالحاضرچیست؟
دکتــرمیرمحمــدصادقــی:آنچــهدرمــوردقوانینقابــلذکر
اســتشــایدخودمجموعهای ازمشکالتباشــد.بهعنوانمثال
مــامجموعهایازقوانیــنداریمکهنهتنهاقضاتبلکهاســتادان
همنمیدانندکدامقانوننســخشــدهکداممعتبراست.چندی
قبلنیزکلیاتقانونیتصویبشــدکهحدود 1500قانونرایکجا
لغــوکردهاند.البتهبعضیقوانینســالهابــودکهموضوعیت
نداشتبهعنوانمثالبرقراریمستمریبرایثریاهمسرشاه
کهخودبهخودنســخشــدهبودامامشکلدیگرابهاماتقانون
اســت.یعنــیبرخیازقوانینتصویبشــدهاســتاماقضات
مختلفممکناستتفسیرهایمختلفیازآنداشتهباشند.
برخیمــواردنیزقوانینبهگونهایاســتکهســلیقهقاضیدر
آنمیتواندتأثیرگذارباشــد.گاهینیزخألهــایقانونیداریم
مانندحوزهمفاســداقتصادیکهقوانینبســیارقدیمیاســت
وپاســخگویمســائلروزنیســتیــادربرخــیمــواردمطالب
خوبیدرقانونپیشبینیشــدهاماابزارشمهیانشــدهاست،
ماننــد مجازاتهای جایگزین کــه در قانون مجازات اســامی
ســال 92آمدهاســتامااینکهقاضیدرعملچهراهیداردکه
بهجایحبسازآنقوانیناستفادهکندمشخصنشدهاست.
یایکیدیگرازمشکالت،قوانینآزمایشیاستقانونمجازات
اســامیکهســال 70تصویبشــدوقراربودتا5سالآزمایشی
باشــداماتاسال 92طولکشیدیعنیقانونیکهقراربود 5سال
آزمایشیاجراشود22سالادامهیافت.
یــاقانونتجــارتکهسالهاســتدربارهاشبحثاســتو
حتــیتاپایــانتصویبهمپیشرفــتامااینقانون 80ســاله
بــازهــمبینتیجهرهاشــددرحالیکهبــهروزشــدناینقانون
میتواندبهحلمشــکالتفعــاالناقتصــادیوبهبودفضای
کسبوکارکمکزیادیکند.
امــادرموردبعضیازدســتگاههایوابســتهبهقوهقضائیه
کهدکترعباســیمطرحکردندبایدنکتــهایرابگویماینازیک

دکتر میر محمد صادقی :بسیاری از قضات ما سالها در نقاط دور افتاده خدمت میکنند و امکانات
خوبی ندارند .در همه کشورها به طور معمول دو نهاد خیلی برجسته به چشم میآید یکی
شهرداری و دیگری دادگستری اما در ایران دادگستریها حداقل امکانات را دارند که باید حل شود

دکتر عباسی :ما موضوع استقالل قضات را با استقالل قوه قضائیه درهم آمیختهایم این دو
الزاماً مترادف هم نیستند وقتی قضات مستقل و شایسته و دانشمند داشته باشیم که بتوانند
آزادانه تصمیم بگیرند خود به خود استقالل قضایی هم محقق میشود

دکتر حسین آبادی :قاضی نباید نگران باشد که محکمهعالی بهخاطر صدور یک حکم
تصمیمی درباره وی بگیرد .قاضی باید هنگام صدور رأی خیالش راحت باشد نه اینکه نگران
اخراج و انفصال و انتقال باشد

حجت االسالم و المسلمین نوروزی :حرف ما این است که همه به دستگاه قضا کمک کنند .ببینید  2دهم
وظیفه مجلس قانونگذاری است اما وظیفه اصلی و بزرگ ما ،نظارت بر حسن اجرای قانون است .ما در
سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندانها هم بسیار مشکل داریم و نمیدانیم چه کسی پاسخگوست
طرفدیگرهمبایدبررســیشــودیعنیبعضیدستگاههایی
کهزیرمجموعهقوهقضائیهنیستندبایدزیرنظراینقوهباشند
مانندسازمانتعزیراتحکومتیکهباتوجهبهانجامکارقضایی
نبایدوابستهبهدولتباشد.
ازســویدیگــرســازمانزندانهــابهخاطــرحفــظحقــوق
زندانیهابایدحتماًزیرنظرقوهقضائیهباشدبیتردیدقاضی
بایدباکســیکــهدرموردشحکمدادهارتباطونظارتداشــته
باشدبنابراینجداســازیبعضیازدستگاههاازقوهقضائیهیا
برعکسنیازبهکارکارشناسیبسیاردقیقدارد.
مســئوالنقــوهقضائیــهکمبــودبودجــهونیــروو
ساختمانراازمشکالتاساسیایندستگاهمیدانند
وزارتدادگســترینیــزرابطبیندولــتوقوهقضائیه
اســتدرحــالحاضــردولــتتــاچــهحدبــرایحل
مشکالتبودجهایقوهقضائیهاهتمامدارد؟
دکترعباســی:میدانیمکــهقوهقضائیهلوایحقضایــیرااز
کانــالوزارتدادگســتریبهمجلسمیفرســتدومــابایداین
مســائلراپیگیریکنیم.متأســفانهیکیازمشــکالتمادراین
سیستمایناســتکهوزیردادگستریهمازطرفقوهقضائیه
همازطرفدولتتحتپاسخگوییقرارمیگیرد.رهبرمعظم
انقــابتأکیدکردهانــدکهازظرفیتهــایوزارتدادگســتری
استفادهشوددرخیلیازجاهااینوزارتخانهمیتواندبهدستگاه
قضایــیکمککنــدوتحولآفرینباشــدامامتأســفانهوزارت
دادگســتریباآنکهمیتواندتأثیرگذارباشــداماازاینجاماندهو
ازآنجاراندهشــدهاستوبایدفکریبرایشکرد.بااینحالهر
وظیفهایکهبهمامحولشــدهاســتبابررســیوپیگیریهای
جــدیانجــاممیشــودمــامعاونــتحقوقــیوامــورمجلس
راداریــمکــهلوایــحرابهشــکلتخصصــیوباجدیتبررســی
میکنند.لوایحقضاییدروزارتدادگستریتهیهمیشودوقوه
قضائیههرالیحهوموضوعیراکهبهمااعالمکنندماتارسیدن
بهنتیجهنهاییپیگیریمیکنیم.وقتیالیحهایازقوهقضائیه
میآیــدازآنجــاکــهوزیــردادگســتریرئیسکمیســیونلوایح
دولتنیزهســتبنابراینالیحهازطریقوزارتدادگستریبه
ریاستجمهوریمنعکسشدهوبهکمیسیونمربوطهارجاع
میشــود.البتهخیلیازلوایحبالفاصلــهتصویبوبهمجلس
فرستادهمیشــود.امااگرجایبحثداشتهباشدالزماستدر
کمیســیونلوایحدولتیاسایرکمیسیونهابررسیودرهیأت
وزیرانتصویبشودوبهمجلسبرود.
مجلستاچهحدتالشمیکندکهمشــکالتحل
شود؟
تاالســامنوروزی:کمیســیون قضایی در این دوره
حج 

مصمــماســتهرنــوعمشــکلیراکــهدردســتگاهقضاییاز
نظرقانونییاتفســیرقانونوجــودداردرفعکند.مامیگوییم
دولــتالیحــهبیشــتریبدهــدونماینــدگانمجلسنیــزدر
مورددستگاهقضاپیشــنهادبدهندومادرقالبطرحمطرح
کنیــمتامشــکالتحــلشــود.هرالیحــهایکــهفرســتادهما
بالفاصله بررســی کردهایم و به شــورای نگهبان فرستادهایم
امــاحرفماایناســتکههمهبهدســتگاهقضــاکمککنند.
ببینید 2دهموظیفهماقانونگذاریاســتاماوظیفهاصلیو
بزرگ ما ،نظارت بر حســن اجرای قانون است .ما در سازمان
پزشــکیقانونیوســازمانزندانهاهمبســیارمشکلداریم
ونمیدانیمچهکســیپاسخگوســت.موضوعحــذفاعدام
قاچاقچیانراکــهمامطرحکردیمبرایاینبــودکهتابهحال
آیــایکقاچاقچیپایهبلنداعدامشــدهاســتیاهــرچهبوده
حملکنندههــاوخردهپاهابودهاندکههمینکارباعثشــده
برایداعشســربازدرســتکنیموخانوادههایشــانراهپدررا
ادامهدهندچراکهوقتیماپدریکخانوادهرااعداممیکنیم
جامعهاورانمیپذیردوبهناچــارراهپدرشراادامهمیدهد.
ماازدســتگاهقضاییکشــوریکآمارخواستیممبنیبراینکه
کسانیکهمشمولعفوشدهاندچهتعدادشاندوبارهبهمواد
مخدر برگشتهاند و کسانی که اعدام شدهاند خانوادههایشان
بــهچهمیــزانبهقاچــاقمــوادمخــدرروآوردهاند؟امــابهما
آماری ندادند حاال از چهکسی بایدسؤالکنیم؟مامعتقدیم
کارهایقضاییوشــبهقضاییبایدزیرمجموعهقوهقضائیه
باشــدوکارهاییهمنبایدباشــد.مامجلسهستیماماتاکی
قانونگذاریکنیم؟فرانســهدر 100سالگذشــته 2هزارعنوان
قانونــیداردمــا 11هــزارقانــونداریــم.بایــدقوانیــنقدیمی
حذفشــودوقانونجدیــدبیاید.چراقضاتــیکهبهمجلس
میآیند دوســت ندارند به کمیســیون قضایــی بیایند؟ چون
ازایــنکمیســیونمیخواهندفقــططرحولوایــحراتصویب
کندونظارتنداشــتهباشد.منمعتقدمحتیدیوانعدالت
اداریهــمنبایــدزیرنظرقــوهقضائیهباشــد.دیــوانعدالت
یکتخلــفاداریرابررســیمیکند.آنچهمــردمامروزبهما
مراجعهمیکننددررابطهبامشــکالتقانونتجارت،بحث
اعدامهاومشــکالتدیوانعدالتو..ازماســؤالمیپرسندو
مانمیدانیماینســؤالهایمردمرابهکجاببریم.نظارتبر
زندانهاضعیفاســتچرازندانیهایموادمخدرراازسایر
زندانیهاجدانمیکنند؟چرادرزنداندانشــگاهنمیگذارند
تامجرماندرسبخوانند؟یاکارخانهنمیزنیمتاکارکنند؟تا
کیافرادرازندانیکنیموبعدگلریزانراهبیندازیموآزادشان
کنیمودوبارهروزازنوروزیازنو.
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