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درآمد
بر اساس اصل 156 از قانون اساسی، »قوه ای 
کـــه پــشــتــیــبــان حــقــوق فــــردی و  اســــت مــســتــقــل 
عدالت«  به  بخشیدن  تحقق  مسئول  و  اجتماعی 
است. همچنین بر اساس اصل 161 و اصل 174 از 
قانون اساسی، قوه قضاییه با داشتن حق نظارت 
بر حسن اجرای امور و اجرای قوانین، نقش مهمی 
مــی رود  انتظار  و  دارد  اسالمی  نظام  کــارآمــدی  در 
ــفــای وظــایــف و پــیــگــیــری مــأمــوریــت هــایــش،  ــا ای ب

بازدارنده از فساد و حافظ حقوق عامه باشد.
ــی و  ــژوه ــت پ ــاس ــی ــده س ــک ــش ــژوه پ ایـــــن رو  از 
بــررســی مسائل  ــردی حــکــمــت،  ــبـ راهـ مــطــالــعــات 
سیاستی مربوط به این دستگاه را از سال 1395 در 
با تدوین نظام مسایل  کار خود قرار داد و  دستور 
و  کرد  تأسیس  را  قضایی  حقوقی  کارگروه  قضایی، 
ویژه  این  در  پرداخت.  قضایی  سیاست پژوهی  به 
جهش پیشران قضایی، تحول موضوع  نامه، 
ایراناسالمی توسط دکتر میثم علیپور  تولیددر
یک الحاق طرح موضوع پورسید،  بهزاد  دکتر  و 
محیط مستمر بهبود قــانــون بــه واحـــده مـــاده
کار توسط آقایان حامد مجیری فروشانی  کسبو
و حسن راستی بروجنی، موضوع طرحپیشگیری
سازمانیافتهوهوشمندازوقوعجرم و موضوع 
و موضوع واصــالحمجرمین  زنــدانزدایــی طرح
طرحعدالتالکترونیکوقوههوشمند توسط 

عارف حسین زاده، موضوع طرحلزوماستفادهاز
مهدی  توسط  قضاییه  قوه در جوان دستیاران
موذن و موضوع فرازونشیبهایالیحهتجارت 
راســتــی بــروجــنــی  حــســن  و  نیکبخت  عــلــی  تــوســط 

نگاشته شده است.
دستگاه  چــالــش هــای  و  مــســائــل  مــهــم تــریــن 
که در این بسته به آن ها پرداخته می شود،  قضایی 

عبارت اند از:
ــور و  ــ ــح ــ ــاوت م ــ ــض ــ گـــفـــتـــمـــان »ق کـــمـــیـــت  حـــا  -1

قاضی محور« بر دستگاه قضایی
اداره سنتی و بوروکراتیک دستگاه قضایی  -2

نــظــارت هــای  در  انــفــعــالــی  و  پسینی  ــرد  ــک روی  -3

حسن  و  قــانــون  اجـــرای  بــر  قضایی  دســتــگــاه 
اجرای امور

ــام  ــظ ــود ن ــ ــاوجـ ــ ــت مـــنـــابـــع مـــالـــی بـ ــ ــدررفـ ــ هـ  -4

بـــودجـــه ریـــزی ســنــتــی و ضــد عــمــلــکــردی در 
دستگاه قضایی

گزینش  کارآمد، متناسب و مؤثر و  نبود الگویی   -5

و آموزش نیروی انسانی، به ویژه قضات
جایگاه متزلزل امر پیشگیری از وقوع جرم در   -6

کشور گفتمان قضایی 
دســتــگــاه  بــه  پـــرونـــده  ورودی  ــاالی  ــ ب حــجــم   -7

قضایی به واسطه خألهای قانونی و استفاده 
غیرمجاز از نهادهای جایگزین قضاوت

الگوها و رویه های حبس گرا و زندان گستر  -8

دستگاه  غیرقضایی  نقش های  به  کم توجهی   -9

کشور، به ویژه در نظام اقتصادی  قضا در اداره 
کسب وکار. و محیط 

بخشاول:تحولدستگاهقضایی،پیشران
جهشتولیددرایراناسالمی

در این نوشتار، دستگاه قضایی به عنوان رکن 
شده  گرفته  نظر  در  تولید  جهش  تحقق  در  مهم 
شاخص های  از  بسیاری  بــر  دستگاه  ایــن  ــت.  اس
ارتقای  و  اســت  اثــرگــذار  کسب وکار  محیط  بهبود 
کسب وکار و  کارآمدی آن می تواند به بهبود محیط 
زمینه سازی برای جهش تولید بینجامد. هرچند، 
و  تغییرها  با  و  است  تحول  نیازمند  قضا  دستگاه 
اثرگذاری چشمگیر  نمی تواند  بهبودی های جزیی 

کسب وکار داشته باشد. بر محیط 
پیشرفت  از:  اســـت  ــارت  ــب ع قــضــایــی  تــحــول 
و  شایستگی ها  ارتــقــای  بــا  قضا  دستگاه  گاهانه  آ
ــی، تــصــویــرپــردازی از آیــنــده ای  ــ لــیــاقــت هــای درون
با  آن  بـــه  بــــرای دســتــیــابــی  کــوشــش  و  مــطــلــوب 
امتداد،  همین  در  هدفمند.  و  مشارکتی  طراحی 
گفتمان تحولی،  شکل گیری تحول قضایی نیازمند 
در  باید  که  اســت  تحولی  اقــدام  و  تحولی  فرهنگ 
برنامه ریزی های تحولی دستگاه قضا به آن توجه 

شود.
راِهدستگاه فرا کالنمسأله، و ابرچالش  -5

کهحلورفعآنهامیتواند قضاییاست
بهتحولبیانجامد:

 پیشنهادهای تحولی برای دستگاه قضا 
با اولویت اقتصاد و جهش تولید

گزارش ویژه نامه  سیاست پژوهی تحول قوه قضاییه«    مختصری از 
پژوهشکده سیاست پژوهی حکمت درباره تحول دستگاه قضا


