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شماره 5348

حقوقی و قضـایی
معاون قضایی قوه قضاییه اقدامات انجام شــده این معاونت در سال گذشته را
تشریحکرد.
خبرگزاری میزان – به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه حجت االســام و
المسلمین صادق رحیمی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه ،بیان کرد :سال
 ۱۳۶۰درواقععامالحزنانقالبهست،دراینسالحوادثبسیارتلخیراداشتیم
که آغاز آن حادثه تلخ ترور نافرجام حضرت آیت اهلل خامنهای مقام معظم رهبری
در ششم تیرماه سال ۱۳۶۰و در مسجد ابوذر تهران شاهد بودیم.
وی افزود :بالفاصله پس از واقعه ششــم تیرماه  ،۱۳۶۰یک روز پس از این روز
فاجعه دفتر حزب جمهوری که منجر به شهادت  ۷۲تن از یاران بزرگ انقالب و
در رأس آنها مرحوم آیت اهلل دکتر بهشتی بود که رخ داد
در هشتم شهریور همان سال نیز حادثه تلخ دیگری به دست منافقین کوردل در
اینمملکترقمخوردومنجربهترورشهیدبزرگواررجاییرئیسجمهورمحبوب
ت وزیر دانشمند مرحوم دکتر باهنر بوده است.
و نخس 
حجتاالسالموالمسلمینمحسنیاژهایمدیریباتجربه۴
دهه حضور در قوه قضاییه است
وی افزود :مقام معظم رهبری ریاست قوه قضاییه را بر عهده شخصیتی چون
حجت االســام و المسلمین محسنی اژهای گذاشتند که دارای بیش از ۴دهه
تجربه گران سنگ در سطوح مختلف مدیریت و قضایی است.
حجت االسالم و المسلمین رحیمی اظهار کرد :رئیس قوه قضاییه شخصیتی
مسلط به مبانی حقوقی ،مسائل قضایی ،مجرب ،بسیار انسان پرکار ،تیزبین و
دقیق است .وی به جز خدا ،موازین شرع و قانون ،مصلحت نظام و منویات مقام
معظم رهبری به موضوع دیگری توجه ندارد.
خروجی قوه قضاییه آرای قضایی است که مردم با آن سروکار
دارند
وی با بیان اینکه یکی از معاونتهای مهم در قوه قضاییه ،معاونت قضایی است،
گفت :در قوه قضاییه آرای قضایی موضوعی بسیار مهم است ،در واقع خروجی
قوه قضاییه آن موضوعی اســت که برای مردم مهم بوده و با آن سروکار دارند.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه بحث تصمیمات و آرای قضایی از جمله
مواردی است که قوه قضاییه به آن توجه ویژهای دارد ،اظهار کرد :کار معاونت
قضایی در واقع یک نوع نظارت قضایی است .اهمیت این معاونت به این اعتبار
استکهرئیسقوهقضاییهبهعنوانقاضیالقضاتدارایاختیاراتقضاییاست.
حجتاالسالموالمسلمینرحیمیبابیاناینکهبخشمهمیازاختیاراتقضایی
رئیس قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی اعمال میشود ،تصریح کرد :رئیس
قوه قضاییه به نوعی بر اقدامات معاونت قضایی قوه ،نظارت دارد و در واقع وی در
بحث معاونت قضایی مباشرت دارد ،بسیاری از اقداماتی که در معاونت قضایی
انجام میدهیم ،مشورتی است؛ لذا این اقدامات در نهایت با امضای رئیس قوه
قضاییهصبغهقانونیبهخودمیگیرد.ویافزود:بهعنوانمثالدربارهپروندههای
 ،۴۷۷بررسیهای کارشناسی در این معاونت انجام میشود و در نهایت نظرمان
را به عنوان یک نظر مشــورتی به سمع رئیس قوه قضاییه اعالم میکنیم یا در
بحثهای دیگری مانند موضوع استیذان و …؛ به همین ترتیب عمل میکنیم
و در نهایت با بررســی این معاونت و نظر نهایی رئیس قوه قضاییه پرونده های
مطروح در این مرجع قضایی مختومه می شود.
معاونت قضایی قوه قضاییه دارای سه اداره کل فعال است
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه با توجه به مأموریتهایی که رئیس قوه
قضاییه برای این معاونت تعریف کرده ،معاونت قضایی دارای سه اداره کل فعال
است ،اظهار کرد :اداره کل پروندههای خاص ،اداره کل عفو و بخشودگی و اداره
کل تصفیه امور ورشکستگی زیرمجموعه معاونت قضایی قوه قضاییه هستند.
وی با بیان اینکه یکی از موارد مهمی که در معاونت قضایی مورد بررســی قرار
میگیرد ،پروندههای مربوطه به ماده  ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری است،
گفت :از آنجایی که در پرونده قضاییی رای قاضی در یک مرحلهای یا در دادگاه
بدوی یا در دادگاه تجدید نظر و یا در نهایت در دیوان عالی کشور ،قطعی می شود.

رحیمی دستاوردهای یکساله معاونت قضایی قوه قضاییه را تشریح کرد

احیای  143واحد ورشکسته و بازگشت به کار 11هزار کارگر
بررسی حدود  27هزار پرونده برای برخورداری از عفو رهبری...
حال اگر برای یک رای که به مرحله قطعیت رسیده تمام طرق عادی و قانونی
برای بررسی مجدد مسدود شود و هیچ راهی برای بررسی مجدد آن وجود نباشد
و فردی احساس میکند که از این رای قطعی متضرر واقع شده ،یک راه دیگری
هم برای وی وجود دارد و آن تظلم خواهی از رئیس قوه قضاییه در اجرای ماده
 ۴۷۷است .حجت االسالم و المسلمین رحیمی ادامه داد :پروندههای  ۴۷۷در
استانهاتوسطروسایکلدادگستریهاموردبررسیقرارمیگیردوآنهااگربه
ایننتیجهرسیدندکهمخدوشاستدرگزارشیبهمعاونتقضاییاعالممیکنند
که در حقیقت رای پروندهای مخدوش اســت که پس از این اعالم و با توجه به
کارشناسهاوقضاتیکهداریم،موضوعمجدددرمعاونتقضاییبررسیخواهشد
واگررایصحیحتشخیصدادهشودباتقاضایبررسیمجددمخالفتودرادامه
پروندهبهاستانمذکوراعادهمیشودودراینمرحلهگزارشیبهرئیسقوهقضاییه
داده نمیشود چرا که وی در این قسمت اختیارات را به معاونت قضایی تفویض
کرده است .وی افزود :اگر در یک پرونده با موضوع ماده ۴۷۷به این نتیجه برسیم
که رای آن مخدوش است ،موضوع به رئیس قوه قضاییه گزارش داده خواهد شد
و در نهایت با تشخیص وی در صورت موافقت با تجویز اعاده دادرسی عالوه بر
توقف اجرای حکم پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می شود.
پروندههای  ۴۷۷و استیذان بیشترین موارد مورد بررسی در
معاونتقضایی
معاونقضاییقوهقضاییهبابیاناینکهبحث ۴۷۷وموضوعپروندههایاستیذاناز
بیشترینمواردموردبررسیمعاونتقضاییبهشمارمیروند،تصریحکرد:اجرای
احکاممستوجبقصاصچهقصاصنفسوچهقصاصعضو،منوطبهاذنولی
فقیه است که مقاممعظم رهبری این اذن را به رئیس قوه قضاییه تفویض کردند.
لذا اجرای احکام در پروندههای موضوع قتل ،قتل عمد که محکوم به قصاص
میشود منوط به اذن ولی فقیه است .در واقع حکمی که قطعی شد محکوم له
بــدون اذن نمیتواند آن را اجرا کند چرا که در صــورت اجرای این حکم بدون
اذن برای وی تعزیر در پی خواهد داشت .وی با بیان اینکه یکی دیگر از اقداماتی
کهتوسطمعاونتقضاییقوهقضاییهبررسیپروندههایماده ۳۵۶قانونمجازات
اسالمیاست،گفت:اینمادهقانونیمربوطبهپروندههایقتلیاستکهمقتول،
ولی دم ندارد یا اینکه ولی دم دارد و وی مورد شناسایی قرار نمیگیرد یا به عنوان
مثال فردی در کشور ایران به قتل رسیده و اولیای دم وی خارج از کشور هستند
و هیچ دسترسی به آنها نداریم و آنها نیز هیچ اقدامی برای اعالم تقاضایشان
نمیکنند؛ یا در حالتی دیگر مقتول ولی دم دارد و حتی ممکن است که ولی دم
وی در داخل کشور حضور داشته باشد اما به هر حال غایب است .حجت االسالم
و المسلمین رحیمی ادامه داد :در گذشته پروندههایی داشتیم که به عنوان مثال
افرادی از عشایر بودند و یکی از آنها بنابه دالیلی به قتل رسید که در ادامه اولیای
دم مقتول پیگیر امور وی نشدند و رفتند که در نهایت به هیچ روشی به اولیای دم
دسترسی پیدا نکردیم .همچنین امکان داشته که در پرونده قتلی ،اولیای ولی دم
صغیر باشد آنهم صغیری که ولی قهری ندارد ،به عنوان مثال ولی دم کودک
 ۶ – ۵سالهای هست که ممکن است فرزند یا خواهر و بردار مقتول باشد که وی
ولی قهری نیز ندارد ,لذا این موارد مصادیق ماده ۳۵۶هست.
ویبااشارهبهاینکهدرصورتوقوعهرگونهازاحتماالتفوقچهکسیبایدبرای
آن موارد تصمیم گیری کند؟ گفت :از لحاظ قانونی باید ولی فقیه برای این موارد
تصمیم گیری کند که در این رابطه ولی فقیه این اختیار را به رئیس قوه قضاییه
تفویض کرده اســت که در زمان ریاست حجت االسالم و المسلمین محسنی
اژهایبرقوهقضاییه،وینامهایخدمتمقاممعظمرهبریارسالوایناختیارات
تفویض شده را به معاون قضایی تفویض کرد.
معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات و اموری که در
معاونت قضایی انجام میشود مروبط به بحث پرونده ماده ۴۲۸است ،بیان کرد:
اگر در مواردی که فردی به قتل رسیده و اولیای دم مقتول تقاضای قصاص قاتل
را دارند؛ آن وقت برای اجرای حکم قصاص نیاز به تفاضل دیه است .وی افزود :به
عنوان مثال آقایی ،خانمی را به قتل رسانده است و پس از وقوع این حادثه اولیای
دم در صورت تقاضای اجرای حکم قصاص برای قاتل بخواهند باید نصف دیه
را پرداخت کنند؛ چرا که میزان دیه زن نصف مقدار دیه مرد است .گاهی اوقات
اولیای دم میگویند ما این میزان از مبلغ نصف دیه را نداریم که در این برهه و در

ماده  ۴۲۸شرایطی برای این افراد در نظر گرفته شده که اگر آن شرایط محقق
باشد،دادستانمجریحکمقصاصتفاضلدیهراتقاضاورئیسستاددیهکشور
این تقاضا را قبول میکند که در صورت موافقت رئیس دستگاه قضا این صورت
تفاضلدیهازمحلبیتالمالپرداختمیشود .ویبابیاناینکهبحثپروندههای
موضوع ماده  ۱۱۴یکی دیگر از مواردی است که در معاونت قضایی قوه قضاییه
مورد بررسی قرار میگیرد ،گفت :ماده قانونی  ۱۱۴مربوط به پروندههای دارای
مجازات حدی است ،همچنین مجازاتهای دیگر غیر از مجازاتهای حدی که
جنبه حقالناسی دارد مانند قتل ،مشمول این ماده قانونی نمیشود.
معاونقضاییقوهقضاییهادامهداد:رئیسقوهقضاییهمیتواندمحکومعلیهرادر
چارچوباینقانونباتوجهبهتفویضاختیارازطرفمقاممعظمرهبریمشمول
عفو قرار دهد ؛ در واقع با تقاضای دادگاه از رئیس قوه قضاییه محکوم علیه این
پرونده میتواند بنابه شرایطی مورد عفو واقع شود .عفوهای مناسبتی که در طول
ایام سال داریم جزو این دسته از عفوها نیستند که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه
برخی از محکومان مورد عفو مقام معظم رهبری قرار میگیرند.
تعدادی از محکومان در اعیــاد قربان و غدیر مورد عفو قرار
خواهندگرفت
وی افزود :با توجه به اعیاد پیش روی یعنــی اعیاد قربان و غدیرخم تعدادی از
محکومان را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دادیم که قرار است در اعیاد مذکور
مورد عفو قرار بگیرند .حجت االســام و المسلمین رحیمی با بیان اینکه یکی
از اختیارات معاونت قضایی قوه قضاییه بحث پروندههای عفوهای مناســبتی
است ،گفت :کمیسیون مرکزی عفو در این معاونت مستقر است ،در هر استان
یک کمیسیون عفو اســتان وجود دارد که توسط رئیس کل دادگستری استان
و دادســتان و سایر اعضای قضایی استان ،جلساتی را تشکیل میدهند که اگر
استانها پیشنهاد عفو مجرمی را بدهند آن پیشنهاد در معاونت قضایی و در اداره
کل عفو و بخشودگی مورد بررسی قرار میگیرد .وی با اشاره به اینکه بحث امور
ورشکستگان ،یکی دیگر از اموراتی است که توسط معاونت قضایی قوه قضاییه
مورد بررســی قرار میگیرد ،گفت :اخیر در بحث امور ورشکستگان تحولی در
چارت و شیوه کارمان ایجاد شده است چرا که در گذشته تمام اقدامات در اداره کل
تصفیه امور ورشکستگی انجاممیشد ،لذا در حال حاضر با اصالح این چارت،
موارد در اداره تصفیهای که در هر دادگستری پیشبینی شده ،پیگیری میشوند.
بررسی قضایی ۴هزار و ۴۷فقره پرونده ۴۷۷در سال۱۴۰۰
حجتاالسالموالمسلمینرحیمیبابیاناینکهدرسال ۴،۱۴۰۰هزارو ۴۷فقره
پروندهبامحوریتموضوعاعمالماده ۴۷۷دراینمعاونتبررسیشد،اظهارکرد:
رئیس قوه قضاییه با ۲هزار و ۱۸۷فقره و با تجویز اعاده دادرسی از تعداد مجموع
این پروندهها موافقت کرد که تقریبا ۵۴درصد کل پروندههای ماده ۴۷۷را شامل
میشود .وی افزود :همچنین با حدود یک هزار و  ۸۶۰مورد از پروندههای ماده
 ۴۷۷مخالفت شد .وی در خصوص پروندههای با مضمون قصاص یا استیذان
در سال  ،۱۴۰۰گفت :برای حدود  ۶۹۱مورد پرونده قصاص نفس و عضو حکم
قضاییصادرشدوبهمرحلهقطعیترسیدکهرئیسقوهقضاییهبرایاجرایحکم
 ۹۵درصد از پروندههای استیذان ،اذن داد که  ۹فقره از این پروندهها در معاونت
قضاییمطرحبودکهمنجربهتصمیمنشدواولیایدمبهنفعمحکومعلیهرضایت
دادندوبدونتشریفاتاستیذانپروندهرابرگرداندیم.حجتاالسالموالمسلمین
رحیمی در خصوص پروندههای موضوع ماده ،۳۵۶بیان کرد ۴۴۰:فقره موضوع
ماده ۳۵۶بررسی شد که باتوجه به اختیارات تفویضی از سوی رئیس قوه قضاییه
به معاونت قضایی ،راجع به این موارد تصمیم گیری شــد که برای  ۲۸۳مورد
درخواست اخذ دیه شد و تقاضای قصاص برای محکوم علیه نشد .وی افزود :از
این تعداد برای  ۵۱فقره درخواســت قصاص انجام شد که از این تعداد  ۲۶مورد
جزو ماده  ۳۵۶احراز نشد و  ۸۰فقره از  ۴۴۰فقره نیز به عنوان نفس تلقی و احکام
برگردانده شد .معاون قضایی قوه قضاییه در خصوص پروندههای موضوع ماده
 ۴۲۸پرداخت دیه از بیتالمال ،گفت :در این رابطه نیز ۱۵فقره پرونده بررسی شد
که  ۴مورد آن را رئیس قوه قضاییه گزارش و در ادامه وی با پرداخت تفاضل دیه
از بیتالمال موافقت کرد ،همچنین برای ۱۱مورد نیزمخالفت شد .وی افزود :در
خصوصپروندههایموضوعماده ۱۱۴قانونمجازاتو ۲۰آییننامهبخشودگی

پروندههای این موضوع ،به  ۱۷۶فقره پرونده در ســال  ۱۴۰۰رسیدگی شد که
رئیس قوه قضاییه در مجموع با ۱۰۶مورد موافقت و با ۷۰مورد نیز مخالفت کرد.
در سال گذشته ۲۶هزار و ۷۴۳فقره پرونده به کمیسیون عفو
ارجاع و رسیدگی شد
حجت االسالم و المسلمین رحیمی بیانکرد :در سال  ۱۴۰۰در مجموع  ۴هزار و
 ۸۸۱فقره پرونده جهت رسیدگی به معاونت قضایی واصل شد که با لحاظ کردن
موجودی سالهای قبل ،در مجموع  ۵هزار و  ۳۶۹فقره پرونده در این معاونت
موردبررسیقرارگرفت،همچنینموجودیپروندههایمعاونتقضاییدرپایان
سالیکهزارو ۶۶۹فقرهپروندهبود.ویدرخصوصپروندههایموضوععفوکه
همان عملکرد اداره کل عفو و بخشودگی است ،گفت :در سال گذشته ۷مناسبت
داشتیم که ۲۶هزار و ۷۴۳فقره پرونده به کمیسیون عفو ارجاع و رسیدگی شد که
 ۱۹هزار و  ۶۰۴فقره پرونده مورد موافقت و تعداد  ۳هزار و  ۵۱۴فقره پرونده مورد
مخالفتقرارگرفتوحدود ۳هزارو ۶۲۵فقرهپروندهنیزموردمخالفترئیسقوه
قضاییه قرار گرفت .معاون قضایی قوه قضاییه گفت :از تعداد ۱۹هزار و ۶۰۴فقره
پرونده که مورد عفو توسط مقام معظم رهبری قرار گرفتند ۳۴۸،فقره محکوم به
اعدام بودند ،در واقع به مجازات اعدامشان تخفیف داده شد که از این تعداد ۲۴۲
فقره از محکومان سازمان قضایی نیروهای مسلح ۲ ،هزار و  ۹۶فقره مربوط به
سازمان تعزیرات حکومتی ۱۶ ،هزار و  ۸۹۵فقره محکومان غیر اعدامی حبس،
جزای نقدی و … بودند و ۲۱فقره مربوط به ماده ۲۰آیین نامه عفو و بخشودگی،
 ۲فقره هم مربوط به پروندههای دادســرای انتظامی قضات بودند .وی افزود:
همچنین از میان پروندههای مورد موافقت قرار گرفته ۸۸۸فقره مربوط به بانوان
و ۱۸۵فقره مورد مربوط به اتباع بیگانه ۷۰،فقره مربوط به افراد زیر ۱۸سال۳۴۵،
فقره هم محکومان امنیتی بودند که مالحظات امنیتی داشتند .حجت االسالم و
المسلمین رحیمی با بیاناینکهدرسالگذشتهحدود ۵۵دوره آموزشیبه صورت
حضوری و غیرحضوری برای ادارات تصفیه امور ورشکستگی و سایر نهادها و
ارگانهای مرتبط با ورشکستگان ،مانند بانکها ،سازمان تأمین اجتماعی ،امور
مالیاتی داشتیم ،گفت :برای ۲هزار و ۶۷۴نفر در مجموع یعنی به میزان ۶هزار و
 ۴۲ساعت آموزشی ،کالس آموزشی برای برگزار کردیم.
وی افزود ۳ :جزوه آموزشی با عناوین مختلف برای ادارات تصفیه و دادگاهها با
موضوعاتآییندادرسیبهتصفیهشرکتهایمنحلهنحوهرسیدگیبهدعاوی
بهورشکستگی،جایگاهمستثنیئاتدیندرتصفیهامورورشکستگی،چاپکرده
و در اختیار اداره شهرستانها قرار دادیم .معاون قضایی قوه قضاییه در خصوص
درآمد اداره کل تصفیه و امور ورشکستگان از پروندههای ورشکسته ،اظهار کرد:
در آمد صندوق «الف» حدود ۷۳۵میلیارد و ۵۰۸میلیون و ۶۳۶هزار و ۴۸۰ریال

و پرداختی به درآمد صندوق « ب »  ۱۸۱میلیارد و  ۶۷۲میلیون و  ۷۷هزار و ۷۳۱
ریال بود و حدود  ۷هزار و  ۶۷۸میلیارد و  ۶۹۴میلیون و  ۸۰۴هزار و  ۸۵ریال هم
پرداختی به بستانکاران بود.
جلوگیری از ورشکستگی و احیای  ۱۴۳واحد تولیدی توسط
معاونت قضایی قوه قضاییه در سال۱۴۰۰
وی افزود :از  ۱۲اســتان که تا به امروز اداره تصفیه در آنها تشکیل شده است،
در مجموع دارای یک هزار و  ۱۰۷فقره پرونده هســتیم که پروندههای وارده
در ســال حدود  ۲۲۶فقره و پروندههای مختومه  ۲۹۹فقره پرونده بود .حجت
االسالموالمسلمینرحیمیگفت:درخصوصجلوگیریازتعطیلیشرکتهاو
کارخانههای ورشکسته حدود ۱۴۳واحد تولیدی در سطح کشور وجود داشت که
ن واحدها صادر شده بود ،لذا این واحدها تحت نظارت اداره
حکم ورشکستگی ای 
تصفیه درآمدند و پس از اقدامات صورت گرفته احیا شدند.
وی افزود :پس از احیای این واحدهای تولیدی حدود  ۱۱هزار کارگر مشــغول
به کار شدند و این کارخانهها با مدیریت دقیق و نظارت اداره تصفیه در مراحلی
پیش میروند که از حالت ورشکستگی خود خارجشوند و روال عادیشان را طی
کنند .وی افزود :یکی از برنامههای معاونت قضایی برای سال آتی بحث اصالح
آییننامهعفواستچراکهبرخیهاهستندکهمشمولعفوقرارمیگیرنداماپس
از از ۴الی ۶ماه سپری شدن از زمان عفوشان مجدد به سراغ تکرار جرم میروند.
مرتکبانجرایمخشندرجامعهموردعفو،بخشودگیوارفاق
قضاییواقعنخواهندشد
حجت االسالم و المســلمین رحیمی با بیان اینکه بیشتر محکومان حاضر در
زندانهابهحوزهموادمخدرمرتبطهستند،گفت:قصدداریمتابرایموضوععفو
یک چارچوبی تهیه کنیم تا مقوله عفو بر مجرم تأثیرگذار باشد و اینگونه نباشد
که یک نفر را امروز عفو کنیم و مجدد ۴ماه دیگر به زندان بازگردند و سپس طی
فرآیندی مشمول عفو قرار بگیرد .وی افزود :برخی از مجرمان که تعدد ارتکاب
جرم در سابقه آنها دیده میشود ،باید از دایره عفو باید خارج شوند .کسانی که
مرتکب جرایم خشن میشوند کسانی که اقدامات تروریستی انجام میدهند،
کسانی که عملکردشان و اقدامات مجرمانهشان طوری است که موجب ارعاب
و اخالل در جامعه شدند؛ نه تنها نسبت به این افراد بحث عفو را مطرح نمیکنیم
بلکه نظرمان این ســت که هرچه زودتر باید احکام علیهشان اجرا شود .معاون
قضاییقوهقضاییهادامهداد:دراجرایاحکاممجرمانیکهمرتکبسرقتمسلح
میشوند یا افرادی که در خیابانها خفتگیری میکنند ،نباید تاخیری ایجاد شود،
لذا برای این افراد عفو معنی ندارد.

شخصیتها از تحول و تعالی قوه قضاییه در دوره جدید میگویند

شخصیتهایکشوریبدلیلارتباطنزدیکیکهبامسائلومشکالتجامعهومردمدارند،همواره
دیدگاههــای اصالحی و انتقادی خود را خود را دربــاره عملکرد قوا مطرح میکنند و برای رفع
معضالتپیشنهاداتاجراییمیدهند.درروزهایگذشتهدیدگاهعدهایازشخصیتهایکشوری
را درباره عملکرد دستگاه قضا منعکس کردیم .در این گزارش دیدگاه تنی چند از شخصیتهای
کشوری را درباره عملکرد دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی جویا شدهایم.
نماینده ولی فقیه در کرمانشاه :رافت اسالمی بر قوه قضاییه حاکم است
نماینده ولی فقیه در کرمانشاه :حجت االسالم و المسلمین محسنی اژهای به دنبال ایجاد تحولی
ماندگاردرقوهقضاییهاست/آماربازگشتبهزندگیمحکومینقصاصنشاندهندهرافتاسالمی
حاکمبردستگاهقضاست.آیتاهللمصطفیعلمادرگفتوگوبامیزان،قضازداییرایکیازاقدامات
تحولی حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای عنوان کرد و ادامه داد :رئیس
دستگاهقضابهدنبالایجادتحولیماندگاردرقوهقضاییهاست.نمایندهولیفقیهدرکرمانشاهتأکید
کرد :حجم ورودی پروندهها به دستگاه قضا باالست ،ضرورتی ندارد که خیلی از پروندهها در قوه
قضاییه بررسی شوند ،شوراهای حل اختالف در سازمانها و نهادها به این موضوعات رسیدگی
کنند .آیت اهلل علما «صلح و سازش» را از سفارشات اکید اسالم برشمرد و تصریح کرد :نگاه به
صلحوسازشدرنظاماسالمیوقوهقضاییهاسالمیبایدویژهباشد.نمایندهولیفقیهدرکرمانشاه
با بیان اینکه اقدامات بسیار خوبی در این رابطه از سوی مراکز قضایی در استانها صورت گرفته
است ،اضافه کرد :خیلی از پرونده ها منجر به این امر پسندیده شده و خیلی از زندانیها از قصاص،
رهاییپیداکردند.امامجمعهکرمانشاهبااشارهیهاینکهآماربازگشتبهزندگیمحکومینقصاص
در قوه قضاییه ،نشانه رافت اسالمی حاکم بر دستگاه قضا است ،تصریح کرد :این اقدامات ،امید را
ییش از گذشته در جامعه زنده می کند.
نایبرئیسمجمعنمایندگانخراسانرضوی:راهاندازیسامانهرسیدگی
به اموال نامشروع از سوی قوه قضاییه از اقدامات مهم دستگاه قضاست
علی آذری ،نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با میزان ،با

اشاره به اظهارات ابوالفضل ترابیفرد مبنی بر اینکه سیاست های کلی اصل  44و دستورالعمل
شناسایی و بازپس گیری اموال نامشروع از سوی قوه قضاییه مغفول مانده است ،بیان کرد :در
توجه قوه قضاییه به اجرای سیاستهای کلی اصل  44و بازپس گیری اموال نامشروع همین
بس که شاهد راهاندازی سامانه رســیدگی به اموال نامشروع از سوی قوه قضاییه بودهایم و
همه مسئوالن مکلف به ثبتنام در این سامانه شدهاند .نایب رئیس مجمع نمایندگان استان
خراســان رضوی در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :اینکه گفته میشود قوه قضاییه در
اجرای این دو مهم اقدامی نداشته ،بیانصافی اســت و قابل قبول نیست .وی یادآور شد :از
زمان انتصاب حجت االسالم والمســلمین اژه ای به ریاست دستگاه قضا ،تالشهای الزم
در سامانههای الکترونیکی که به پیشگیری از فساد و نیز تسهیل کار مردم در مجتمع های
قضایی و دادگاه ها می انجامد ،توجه زیادی شده و اقدامات صورت گرفته در این راستا قابل
توجه هســتند .نماینده مردم قوچان و فاروج بیان کرد :توجه به ابعاد مختلف حقوق عامه،
اقدامات و دستورات مربوط به پیشگیری از وقوع جرم ،کاهش اطاله دادرسی ،با مردم و کنار
آنها بودن ،کاهش تشریفات در سفرهای استانی جزو نکات مهم و قابل توجه مدیرتی حجت
االسالم والمسلمین اژه ای در دستگاه قضاست.
نماینده مجلس :عملکرد قوه قضاییه در فسادســتیزی و اصالح رویهها
ب و قابل تقدیر است
مطلو 
محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با میزان ،با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در یک سال اخیر اظهار
کرد :دستگاه قضا حافظ حقوق و منافع مردم در جامعه است و با اقدامات خود از تعدی و ظلم به
آحاد مردم جلوگیری می کند؛ شاید در معدود ادواری ،سیاستهایی همانند آنچه از سوی حجت
االسالم والمسلمین اژه ای در پیش گرفته شده باشد را دیده باشیم .وی افزود :رئیس دستگاه
قضا ،سند تحول را جدی گرفته و قصد اجرای آن را دارد که نکته قابل توجهی است .از سوی دیگر
تعاملجدیوصمیمیدستگاهقضابامجلسشورایاسالمینیزبسیارراهگشابودهاست.نماینده
خمینیشهردرمجلسشورایاسالمیتصریحکرد:اصالحروندهاوفسادستیزیکهدردستورکار
قوهقضاییهقرارگرفتهنیزنکتهمهمیاست .نقدعلیبااشارهبهحضورمیدانیوبازدیدهایمختلف

حجت االسالم والمسلمین اژه ای از نقاط مختلف کشور گفت :یکی از بهترین کارهای رئیس
دستگاه قضا ،حذف تشریفات در جریان حضور و سرکشیهای وی از حوزههای قضایی تهران و
شهرستانها است .اینکه رئیس دستگاه قضا بدون تشریفات و سرزده در حوزههای قضایی حضور
یافته و مشکالت را از نزدیک پیگیری میکنند ،یکی از کارهای شاخص و قابل تقدیر است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد :سامانه ثبت اموال مسئوالن ،قانونی که در سال 94توسط
مجمعتشخیصمصلحتنظامتصویبوآییننامهآنرادرسال 98تدوینشد،اقدامارزشمندی
بود که استقرار این سامانه در مجلس برای ثبت اموال و پیگیری آن نیز حائز اهمیت است.
وی یادآور شد :انتظار داریم رئیس قوه قضاییه با همین جدیت و قدرت کارها را پیش برد ،خصوص ًا
اجرایی کردن اصل 49قانون اساسی که بنا دارد اموال نامشروع را بازپسگیری کند.
نقد علیدرپایانابرازامیدواریکرد:درمجموععملکردقوهقضاییهبایددرفسادستیزیواصالح
رویهها که نسبت به گذشته مطلوبتر و قابل تقدیر است ،ادامه یابد.
رئیس کانون وکالی دادگستری اســتان خراسان رضوی :عملکرد قوه
قضاییه در مبارزه با فساد مثبت است
مجتبیزاهدیاندر گفتوگوبامیزانبااشارهبهاینکهقوهقضاییهرسالتومسئولیتخطیریدر
بدنه نظام جمهوری اسالمی بر عهده دارد گفت :با این وجود دستگاه قضا محدودیت های زیادی
در مباحث مالی و نیروی انسانی دارد .وی تأکید کرد :حجم کار با وجود این کمبودها و محدودیت
ها در قوه قضاییه باال است و باید به حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای و مجموعه قوه
قضاییه خسته نباشید و خداقوت گفت .رئیس کانون وکالی دادگستری استان خراسان رضوی
بااشارهبهاینکهقوهقضاییهدرسالهایاخیرنسبتبهادوارگذشتهدربحثمبارزهبافسادعملکرد
مثبتی ارائه کرده است ،تصریح کرد :دستگاه قضا از این طریق در جامعه امید ایجاد کرده است.
زاهدیانبابیاناینکه حجمباالیپروندههابهیکمعضلدرقوهقضاییهتبدیلشدهاست ،اضافه
کرد :باید امکانات ویژهای را در اختیار قوه قضاییه قرار داد تا بتواند در مسیر پیشرفت با سرعت
بیشتری حرکت کند .وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه دست نهادهای حقوقی را که به تحقق
عدالت کمک می کنند ،بگیرد ،گفت :قوه قضاییه این نهادها را حامی خود بداند و به ویژه کانون

وکال را که از اساتید و نخبگان حوزه حقوق وقضای کشور هستند را حمایت کند .زاهدیان با بیان
اینکه وجود یک نهاد حقوقی قوی ،کمک حال ویژه ای برای قوه قضاییه است ،تصریح کرد :این
موضوع میتواند به حل معضل اطاله دادرسی در دستگاه قضا کمک کند .زاهدیان کانون های
وکال را بهترین حامی علمی ،حرفه ای و حقوقی از قوه قضاییه دانست و تصریح کرد :این حمایت
هابسیارتأثیرگذاراست.رئیسکانونوکالیدادگستریاستانخراسانرضویقضازداییرایک
اقداممثبتتحولیدانستوگفت:جذبقضات باتجربه ،یکیازراههایتحقققضازداییوحل
معضل اطاله دادرسی است .زاهدیان بر اهمیت شناسایی گلوگاه های فسادزا توسط قوه قضاییه
تأکیدواظهارکرد:دولتومجلسهمبایددراینراستاتعامالتخوبیباقوهقضاییهداشتهباشند.
عضوکمیسیونعمرانمجلسشورایاسالمی:توسعهدادرسیالکترونیک
و کمتر شدن حضور مردم در مجموعههایی قضایی از اقدامات قابل توجه قوه
قضاییهاست
محمد سرگزی ،عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با میزان ،با اشاره
به عملکرد قوه قضاییه در یک سال اخیر اظهار کرد :برنامههایی که حجت االسالم و المسلمین
محسنی اژه ای در یکساله اخیر در دستگاه قضایی سیاستگذاری کرده است ،به تحول و چابکی
این دستگاه کمک کرده و هر کدام از این اقدامات به نوبه خود ارزشمند و مهم هستند.
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :کاهش اطاله دادرسی،
اقداماتموثردراحیایحقوقعامه،پیگیریمطالباتمردم،نزدیکشدندستگاهقضاییوارتباط
مستقیم مسئوالن دستگاه قضایی با مردم نیز جزو رویهها و اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی در
یک سال اخیر محسوب می شود .وی با بیان اینکه بخشنام ه رعایت حقوق شهروندی از سوی
رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضایی ابالغ شــده از اقدامات خوب دستگاه قضا است  ،گفت:
پیگیری و قاطعیت حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای برای تحقق این بخشنامهها نیز
نباید از نظرها دور بماند .این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی یادآور شد :توسعه
دادرسی الکترونیکو کمتر شدن حضور مردمدر مجموعههایی که الزامی بهحضور فیزیکیشان
نبوده است از دیگر اقدامات مهم و قابل توجه قوه قضاییه است.

