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شماره اول

حکمرانی قضائی

تیر و مرداد 1399

اقتصادی.

تخلفات اداری بکاهند.

وسیله بسیج همه ظرفیتهای خود و استفاده

با توجه به این مشکالت ،نظامهای کیفری

اغ ــل ــب ،اســتــفــاده از ف ــن ــاوری اط ــاع ــات در

از نخبگان حــوزه آی تی و همچنین با همکاری

مدرن از سالها پیش به مجازات جایگزین حبس

ســازمــانهــای مختلف نتایج مثبتی را همچون

اندیشکدهها امــر هوشمندسازی قــوه را تکمیل

روی آوردهان ـ ــد .در ای ــران نیز بــا تــوجــه بــه اینکه

تسهیل ارائـ ــه خــدمــات بــه شــه ــرون ــدان ،حــذف

نماید.

ســیــاس ـتگــذاران تصمیم بــر حــب ـسزدایــی دارنــد

الیههای زائــد و گاهی فسادزای اداری و کاهش

ایـ ــن اهــمــیــت و ضـ ـ ــرورت نــیــز ب ـ ـهکـ ــرات در

امــا کما کان در قــانــون مــجــازات اســامــی ،بخش

هزینهها از طریق ایــجــاد سامانههای هوشمند

ســیــاسـتهــای کلی و بــرنــامـههــای توسعه بــر آن

تعزیری ،اصل بر مجازات حبس است و کمتر از

و پایگاههای اطالعاتی ،یکپارچهسازی و حذف

تأ کید شده است:

مجازات جایگزین حبس استفاده میشود .همین

سامانههای مازاد ،در پی دارد.

 -1بــنــد  6ســیــاس ـتهــای کــلــی قــضــایــی (:)88

قوه قضاییه بر همین اساس گامهای مثبتی

توسعه ،تکمیل و روزآمد کردن بهرهبرداری از

امر باعث افزایش جمعیت کیفری شده است.
بنابراین انتظار میرود قوه قضاییه با استفاده

در جهت دستیابی به عدالت الکترونیک برداشته

فناوریهای نوین به خصوص در زمینههای

حدا کثری از ظرفیتهای قانونی ،تعداد زندانیان

که به عنوان اهم این اقدامات میتوان از سامانه

اط ــاع ــات ،ارت ــب ــاط ــات ،فــرآیــنــد دادرس ـ ــی و

را کاهش دهــد و سپس بهوسیله اصــاح قوانین

ثنا ،سخا و سیستم مدیریت پــرونــده قضایی و

خدمات ثبتی

و کــاربــرد حــدا کــثــری سیاستهای حبسزدایی

همچنین راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیک قوه

در قوانین و همچنین به وسیله استفاده از همه

قضاییه نام برد.

ظــرفــیـتهــای پیشگیری از وق ــوع ج ــرم ،مــیــزان
جمعیت کیفری متناسب با جامعه ایرانی اسالمی
سازد.
پیشنهادهایی در این جهت بیان میشود:
● اصالح قوانین و مقررات موجود با رویکردهای
زنــدانزدایــی و گسترش مــجــازات جایگزین
حبس در قوانین در قالب برنامهای جامع و
عملیاتی
● آموزش قضات به منظور بهرهگیری حدا کثری
از ظرفیتهای موجود در قوانین فعلی جهت
استفاده بیشنیه از مجازات جایگزین حبس
● اقــدام سازمانیافته و هماهنگ دستگاهها
به پیشگیری هوشمند از جرم جهت کاهش
جمعیت کیفری زندانها

 -2بند ب ماده  116قانون برنامه ششم توسعه:
ق ــوه قضاییه مکلف اس ــت بــا بــهــرهگــیــری از
فناوریهای نوین ،سامانه بازرسی کارآمد

دستگاه قضا نیازمند تحول است
و بــا تغییرها و ب ـه ـبــودیهــای جزیی
نمیتواند اثرگذاری چشمگیر بر محیط
کسبوکار داشته باشد .تحول قضایی
عـ ـب ــارت اسـ ــت از :پ ـی ـشــرفــت آ گــاهــانــه
دسـتـگــاه قضا بــا ارت ـقــای شایستگیها
و لـیــاقـتهــای درونـ ــی ،تـصــویــر پــردازی
از آیـ ـن ــدهای م ـط ـلــوب و کــوشــش ب ــرای
دستیابی به آن با طراحی مشارکتی و
هدفمند .در همین امـتــداد ،شکلگیری
تحول قضایی نیازمند گفتمان تحولی،
فرهنگ تحولی و اق ــدام تحولی است
یهــای تحولی
کــه بــایــد در بــرنــامـهر یــز 
دستگاه قضا به آن توجه شود.

جــهــت کــشــف تــخــلــفــات قــضــات و کــارکــنــان
قضایی را فراهم نموده و با متخلفان مطابق
ضــوابــط قانونی و در کمترین زمــان ممکن
برخورد نماید
پیشنهادهای که در این زمینه وجود دارند:
 -1ایــجــاد و تکمیل ســامــانـههــای تکمیلشده
در برنامه ششم توسعه و گسترش ارتباط
برخط این سامانه با همه نهادها و ارگانهای
مربوط
 -2تــربــیــت و اف ــزای ــش تــوانــمــنــدیهــای نــیــروی
انسانی موجود در کنار شناسایی و بهکارگیری
نیروهای مؤمن متخصص ،بهمنظور طراحی،
پیادهسازی و توسعه سیستمهای کاربردی

● تــمــرکــز بــر ایــجــاد اشــتــغــال ب ــرای زنــدانــیــان و
خانوادههای آنان به وسیله سازمان زندانها

طوالنی شدن زمــان رسیدگی به دادخواهی

 -3شــنــاســایــی تــمــام فــرایــنــدهــایــی کــه قابلیت

با استفاده از ظرفیتهای بنیاد مستضعفان،

مـ ــردم مــوجــب نــارضــایــتــی م ــراج ــع ــان و کــاهــش

الــکــتــرونــیــکــی ش ــدن دارنـ ــد ب ــا رویــکــردهــای

کمیته ام ــداد ،ستاد اجــرایــی فــرمــان امــام و

اعــتــمــاد عــمــومــی بــه ق ــوه قــضــایــیــه خــواهــد شــد.

تسهیل ارائه خدمات به مردم ،کاهش اطاله

تسهیالت وزارت رفاه در راستای پیشگیری

اطاله در دعــاوی کیفری ،فاصله بین مجازات و

دادرس ــی و کــاهــش فــســاد و تخلفات اداری

از ج ــرم و آســی ـبهــای اجــتــمــاعــی و کاهش

ارتکاب عمل مجرمانه را آنقدر زیاد میکند تأثیر

درون قوه

جمعیت کیفری زندانها.

بازدارندگی مجازات از بین م ـیرود .درصورتیکه

 -4یکپارچهسازی و هوشمندسازی سامانههای

عمده مشکالت موجود در سیستم دادرســی که

موجود قوه و ایجاد ارتباط برخط با ارگانهای

به اطاله دادرســی میانجامد از طریق بهکارگیری

مربوطه

بخش شـشــم :عــدالــت الکترونیک و قوه
قضاییه هوشمند
اســتــفــاده از فــنــاوری اطــاعــات یــک ضــرورت
غیرقابل انکار است .سازمانها میتوانند بسیاری

مبتنی بر فناوری اطالعات

سامانهها و فرآیندهای مبتنی بر فناوری اطالعات

 -5اس ــت ــف ــاده از فـ ــنـ ــاوریهـ ــای ن ــوی ــن جــهــت

و ارتباطات قابل برطرف شدن یا کمرنگ شدن

مــشــاوره قضایی و آم ــوزش ج ــذاب مسایل

هستند.

حــقــوقــی مبتالبه جــامــعــه بــا ه ــدف افــزایــش

از خــدمــات خ ــود را بــه ص ــورت الــکــتــرونــیــک و با

مقام معظم رهبری نیز در دیدار با مسئولین و

آ گاهیهای حقوقی عمومی مــردم (ساخت

استفاده از این فناوری به مخاطبین ارائه دهند

رئیس قوه قضاییه در تیرماه سال  1399فرمودند:

اپلیکیشنهای بــا کیفیت جهت مــشــاوره و

و از اطاله و صرف هزینههای زیاد و خطر فساد و

نیاز اســت تا قــوه قضاییه در دوره تحول به

راهنمایی قضایی و ارائه به مراجعهکنندگان

