حکمرانی قضائی
 -1هوشمند سازی دستگاه قضایی ،به معنای
بــهــرهگــیــری از فــنــاوریهــای روزآمـ ــد و هوش
مــصــنــوعــی در ان ــج ــام وظ ــای ــف و پــیــگــیــری
مأموریتها
 -2نظارت فعال و فوقفعال ،به معنای بهرهگیری
از بصیرت و آیندهپژوهی در پیشبینی جرایم
و مفاسد و بازدارندگی از وقوع و تحقق آنها
 -3اصالح نظام بودجهریزی دستگاه قضایی ،به

 -3منافع عمومی با گفتگو دربــارهی ارزشهــای
مشترک تضمین شوند

تیر و مرداد 1399

شماره اول

بانک جهانی در سال  2018از بین  190کشور مورد
پــایــش ،محیط کسبوکار ای ــران نسبت بــه سال

 -4خدمات قضایی به جای آنکه به اربابرجوع

گذشته با  4رتبه نــزول در جایگاه  128دنیا قرار

یا مشتری ارائــه شــود به مــردم (شهروندان)

داشته است .این در حالی است که طبق ماده 25

ارائه شود

قانون برنامه  5ساله توسعه ششم ،دولت مکلف

 -5نقش دستگاه قضا ،خدمترسانی ،چانهزنی

بــوده رتبه کشور را در شاخص مذکور هرساله 10

و کارگزاری برای تحقق منافع عمومی و توزیع

رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه ،به

منافع بین مردم باشد.

کمتر از  70برساند.

معنای اجرای بودجهریزی نوین و مبتنی بر

واژ گــان راهنما :تحول دستگاه قضا ،جهش

الــزام به اجــرای قــراردادهــا یکی از  10شاخص

عملکرد و عبور از نظام بودجهریزی فرسوده،

تــولــیــد ،هــوشــمــنــدســازی ،ن ــظ ــارت فــوقفــعــال،

مؤثر در تعیین جایگاه کشورها در گــزارش مذکور

سنتی و ضد عملکرد

پیشگیری از وقوع جرم

اســت کــه بیش از همه چیز متأثر از هزینههای

 -4هدایت جریان پیشگیری از وقــوع جــرم ،به

پیگیری اج ــرای قـ ــرارداد در آن کــشــور اس ــت .از

معنای راهبری همکاری ملی و فرادستگاهی
برای پیشگیری از وقوع جرایم
 -5کاهش حجم پروندههای ورودی به دستگاه
قضایی ،به معنای استفاده از ظرفیتهای
کنونی در قوانین و نهادهای جایگزینی چون:
داوری ،مشاوره و وکالت و اصالح قوانین ثبتی
مالکیتی.
دستگاه قضایی میتواند پیشران جهش
تولید باشد ،ا گر:
در ســطــح گــفــتــمــانــی از گــفــتــمــان کــنــونـ ِـی
قضاوتمحوری به عدالتمحوری تحول یابد ،به
شرح:
 -1گفتمانی فرارشتهای با بهرهگیری از اندیشهها
و تخصصهای دیگر (غیرحقوقی)
 -2بــدون آنکــه حتما شکایتی از جانب مــردم
طــرح ش ــود ،ملتزم بــه بــرخــورد بــا مصادیق
تضییع حقوق عامه باشد ،بازدارندگی الزم
را در برابر وقــوع دوبــاره تضییع حقوق عامه
ایجاد کند
در سطح کارکردی ،از اداره سنتی امور قضایی

بخش دوم :طرح الحاق یک ماده به قانون
بهبود مستمر محیط کسبوکار

ق ــرارداد در کشور ما به هزینهی استخدام وکیل

به اداره مردمساالر خدمات قضایی تحول یابد ،به

ن ــامگ ــذاری س ــال  99بــه س ــال جــهــش تولید

بازمیگردد ،مجاز دانستن بنگاههای خصوصی

شرح:

تــوســط مــقــام معظم رهــبــری ،حکایت از رویــکــرد

به معرفی نماینده حقوقی ضمن کاهش جدی

 -1تــصــویــر عــمــومــی دســتــگــاه قــضــایــی بـهعــنــوان

فــعــاالنــه ایــشــان در مــواجــهــه بــا حــرب ـههــای نظام

هزینههای بــنــگــاهداری ،منجر بــه ارتــقــا جایگاه

دس ــت ــگ ــاه ــی خ ــویـ ـشف ــرم ــا تــغــیــیــر ک ــن ــد و

سلطه در جنگ اقتصادی دارد .یکی از الزامات

ایــران در گــزارش سهولت کسبوکار خواهد شد.

مسئولیتپذیری و پاسخگویی اجتماعی در

مؤثر در راســتــای رونــقــی تولید ،تسهیل و بهبود

در حال حاضر بنگاههای خصوصی جز از طریق

آن به اصل تبدیل شود

محیط کسبوکار (از طریق کاهش هزینههای

اعضای هیئتمدیره شرکت و وکالی رسمی قادر

 -2عقالنیت اداری حافظ منافع بوروکراتیک

تحمیلی بر فعاالن اقتصادی) اســت که زمینه را

به پیگیری دعاوی خود در محا کم نیستند.

تــحــول یــابــد و پــایبــنــدی کــامــل بــه رویــکــرد

برای فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری آماده

مردمساالری اسالمی با عقالنیت راهبردی و

میکند.

 -3آیندهپژوه ،هوشمند و بصیر.

تضمین منافع شهروندی (مردم) حا کم شود

طبق آخــریــن گ ــزارش «سهولت کسبوکار»

آنــجــا کــه بخش عــمــدهای از هــزیــنـههــای اجــرای

محرومیت بنگاههای خصوصی از معرفی
نماینده حقوقی بــه محا کم در کنار هزینههای
ســرســامآور استفاده از وکیل باعث شــده تا حتی
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