شاخصهای حکمرانی مطلوب قضایی

شورای عالی قضایی

راهـــــبـــــــردهــــــا

فــــــرایـنــــــدهـــــا

 -1کارآمدی
•ســاختار نظــام قضایــی مطلــوب در جهــت
تضمیــن عدالــت و تأمیــن حقــوق فــردی و
اجتماعــی همــراه بــا ســرعت و دقــت
•استقالل در هزینههای اجرایی و قضایی
•ســطح بــاالی علمــی قضــات و کارمنــدان
قضا یــی
•کاهش میزان رسیدگی به پروندهها
•پیشــگیری از وقــوع جــرم بــا اهمیــت
پیشــگیری وضعی با همکاری ســایر دستگاهها
-2مشارکت مردم
•ارتقــای ســطح فرهنــگ حقوقــی و قضایــی
مــردم
•گزینــش قضــات بــر اســاس نیــاز قــوه از میــان
نخبــگان علــوم انســانی
ً
•ارزیابــی قضــات و کارکنــان بصــورت کامــا
برخــط و آنالیــن
•سیســتم شــهادت دهــی برخــط ســبب ارتقــا
منزلــت شــهادت در دادگاهــا
•پوشش سراسری کاداستر در سراسر کشور
•کریــم اربــاب رجــوع در دســتگاه قضایــی
بــر اســاس معیارهــای صداقــت ،انصــاف و
امانــتداری
-3مشارکت نخبگان
•نشس ـتهای تخصصــی راهبــردی بــرای
ترســیم عدالــت اســامی در افــق  ۱۰ســاله قــوه
قضاییــه
•برگــزاری جمــع ســپاریهای تخصصــی
حقوقــی و غیــر حقوقــی در مســائل مربــوط بــه
قــوه قضاییــه
•مصاحبههــای عمیــق علمــی حقوقــی و بیــن
رشــتهای مرتبــط بــا دســتگاه قضا
•نشس ـتهای تخصصــی راهبــردی بــرای
ترســیم عدالــت اســامی در افــق  ۱۰ســاله قــوه
قضاییــه

•ایــن شــورا مصوبــات کمیســیونها را بــرای
ترســیم چشـمانداز نهایــی قــوه قضاییــه در  ۱۰ســال
آینــده دریافــت میکنــد و با بحــث در صحن شــورای
بازنگــری بــرای اجــرا به ریاســت دســتگاه قضا ارســال
خواهــد کــرد .اعضــای شــورا از بیــن حقوقدانــان و
نهادهــای قاعــده گــذار انتخــاب میشــوند.

•راهبردهایاحیایحقوقعامهدر قوهقضاییه
• راهبردهایپیگیریواحقاقحقوقمحکومله
•راهبردهای بهبود سیاســت پیشــگیری در قوه
قضاییــه بــه خصوص پیشــگیری وضعی
•تورم زدایی از ورودی پروندهها در قوه قضاییه
•راهبردنگاری افزایش عمومی دانش حقوق
•راهبردنــگاری بــرای تکریــم اربــاب رجــوع در
قــوه قضاییــه

•نقدوبررسینظام کارشناسیدر قوهقضاییه
•سازوکارهای بهبود نظام ابالغ و ارجاع
•نقــد و بررســی ضمانت اجــرای احکام در نهاد
قضایی
•اســاسترین ایــرادات قانــون آییــن دادرســی
کیفــری و مدنــی
•نقد سازوکار وکالت در ایران
•ســازوکارهای بهبــود عملکــرد ضابطــان در
قو هقضاییــه
•ســازوکارهای رفـ ـــع اطالـ ــه دادرســــــی در
قـ ـ ــو هقض ــایی ـ ــه

گـامنـ ـخ ـس ــت
ت ـ ــدویــنسن ـ ــد
چشمانداز قوه
ق ـ ـض ــائی ـ ــهدر
 ۱۰سـال آین ـ ــده
تحــول در قوهقضاییــه نیازمنــد تبییــن
شــاخصهها حکمـــرانــــی مطلــــــوب
(کارآمدی -مشارکت مردم-مشارکت
نخبگان)اســت .عــاوه برایــن مــوارد،
مرا کــز وابســته بــه قــوه ،راهکارهــای
اصالحــی ،و فراینــدی کــه بایســتی
طــی بشــود را بیــان کــرده ایــم.

مـــرا کــــــــز نیاز مـــــنـــــــد اصــــــــالح

جمعبندی طر حها در کمیسیونهای تخصصی

•کمیســیونهای تخصصـــی بــا جمــــــعآوری
دادههــا و اطالعــات جمعبنــدی نهایــی و ارائــه
طــرح و راهبــرد میپردازنــد و در نهایــت مصوبــات
خــود را بــرای تصویــب نهایــی بــه شــورای عالــی
بازنگــری قضایــی ارســال خواهنــد کــرد.

•راهکارهایارتقاعملکرددیوانعدالتاداری
•راهکارهای ارتقا عملکرد دادستان
•راهکارهای ارتقا عملکرد سازمان زندانها
•راهکارهای ارتقا عملکرد سازمان بازرسی
•راهکارهای ارتقا عملکرد قضائی
•راهکارهای ارتقا عملکرد دیوان عالی کشور
•راهکارهــای ارتقــا عملکــرد دادگاهــای ویــژه و
انقالب
•ســازوکارهای بهینــه ســازی ســتاد حقــوق
بشــر قــوه قضاییــه
•سازوکارهایچابکسازیستادقوهقضاییه

