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کتاب

سوم کل دعاوی تا حقوقی و کیفری به دلیل اعتبار

 .3-1کــاهــش دعـ ــاوی مــالــی و تــجــاری از طریق
شفافیت سوابق اقتصادی و اعتباری افراد

میشوند ،به دلیل ساختار درون قــوهای شائبه

اســت .فــقــدان نــظــارت حکومت بــر نقل و انتقال

حجم عظیمی از اخــتــافــات و دع ــاوی مالی

غیربهرهور ب ــودن و عــدم کــارآمــدی دارن ــد .ایجاد

مالکیت اموال غیرمنقول ،عالوه بروز آسیبهایی

نــاشــی از ع ــدم ت ــق ــارن اط ــاع ــات و ب ــا دســتــرســی

ساختار نظارتی خارج از قوه پیشنهادی است که

چــون مــعــامــات مــعــارض ،زمــی ـنخــواری و تزلزل

نداشتن به سوابق مالی افــراد در هنگام معامالت

میتواند تا حدی مسأله نظارت بر قوه قضاییه را

حقوق مالکیت ،موجب افزایش قابل توجه دعاوی

است .ایجاد شفافیت اعتبار اقتصادی افــراد یکی

مرتفع ســازد .البته حفظ اقتدار مدیریتی رئیس و

قوه قضاییه شده است .ریشه این مسأله غلبه فقه

از راهبردهای مــورد توجه بــرای حل معضل عدم

معاونین قوه مالحظه صحیحی است که در این

فردی بر فقه حکومتی است که شرط اصلی انتقال

تقارن اطالعات در مناسبات تجاری و اقتصادی

مــدل جدید باید کما کان رعایت گــردد .بنابراین

مالکیت برای هر مالی را قصد انشا و ابراز این قصد،

اس ــت .طــراحــی ســامــان ـهای مــلــی نــاظــر بــر ســوابــق

به طور مشخص ،پیشنهاد مذکور بر ایجاد نهادی

میداند.

حقوقی ،کیفری و اقتصادی آحــاد جامعه جهت

بیرونی بــا مــأمــوریــت نــظــارت بــر هیئترئیسه قوه

در نــتــیــجــه ایـ ــن روی ــک ــرد فــقــهــی ،حــکــومــت

استفاده طرفین معامالت و قــراردادهــا به منظور

قضاییه متمرکز اســت به نحوی که در بدنه قوه،

مشروعیت و اب ــزار خــود ب ــرای ســیــاس ـتگــذاری و

استعالم از آن و شناخت افراد پر ریسک اقتصادی

شــأن ورود نداشته باشد تــا ضمن رعــایــت اقتدار

نظارت را از دست داده و در نتیجه توانایی برای

میتواند به بهبود روابط اقتصادی و کاهش ورودی

مدیریتی حوزه ریاست ،نظارت بر قوه ،افزایش کمی

حــل مسأله ن ــدارد ،بــه طــوری کــه در حــال حاضر

پروندههای دادگاهها کمک کند .با استفاده از این

و کیفی داشته باشد.

به اعتقاد ا کثریت قریب به اتفاق صاحبنظران

سامانه ملی میتوان افــراد دارای محرومیتهای

منطق این پیشنهاد بر ضرورت پاسخگو بودن

مادامی که مسأله اعتبار معامالت عادی به طور

حقوقی را مشخص کرد تا افراد در هنگام معامله با

هیئترئیسه نسبت به زیرمجموعه خویش و در

ریشهای برطرف نشود ،تالشهای قابل تحسین

عقد قرارداد ،با اخذ اجازه از طرف مورد معاملهشان

قبال شاخصهای کــان ارزیــابــی عملکرد استوار

قوه قضاییه در ارتقای سامانههای ثبتی و ثبت

بتوانند آ گــاهــی کــامــل از وضعیت حقوقی طرف

است.

الکترونیک ،به ثمر نخواهند نشست.

مقابل داشته باشند .عدم معامله با افراد پر ریسک

معامالت عــادی و ابطالپذیری مالکیت رسمی

باعث کاهش دعاوی تجاری و بازرگانی و در نتیجه

 .2-1افزایش اختالفات ارجاعی به دادگاهها به
دلیل عــدم توسعه زیرساختها و ابــزارهــای حل
اختالف غیرقضایی
یکی از معضالت نظام قضایی کشور این است
کــه حـلوفــصــل عــمــده اخــتــافــات م ــورد رسیدگی
قضایی قــرار میگیرند .در بسیاری از کشورها به
کارگیری و توسعه روشهای حل اختالف جایگزین
 ،ADRیکی از برنامههای عملیاتی به منظور کاهش
هزینه و بــار دادگــاههــا اســت .در راســتــای توسعه
روشهـ ــای حــل اخــتــاف جــایــگــزیــن ،موضوعات
مشخصی بــه عــنــوان مــوضــوعــات الزماالرج ـ ــاع به
داوری شناخته شده و دادگاهها موظف به ارجاع
آن پروندهها به داور هستند.
تجربه تشکیل شوراهای حل اختالف هرچند
با این رویکرد شکل گرفت اما در نهایت به دالیل
مختلف بــه نــهــادهــای شبهقضایی تبدیل شد.
در حـــال حــاضــر ب ــه دلــیــل مــشــکــات مــتــعــددی
مانند خأل قانونی بــرای اقــدامــات تأمینی ،برخی
اختالفنظرهای فقهی در مورد جایگاه رأی داور و
در نتیجه تزلزل آرای داوری و از همه مهمتر عدم
پشتیبانی قانونی از شکلگیری داوری نهادی،
باعث شده که در عمل این ظرفیت مهم بالفعل
نشود.

کاهش بار پرونده دادگاهها میشود.

قضات کــه بــه نوعی متولی امــر نــظــارت محسوب

 .٣بازطراحی فرآیندهای قوه قضاییه
پــس از آنک ــه از طــریــق کــاهــش پــرونــدههــای
ورودی و تغییرات ساختاری ،قــوه قضاییه از زیر

 .٢چابک سازی ساختار و رفع نقاط تعارض
منافع ساختاری

اصالح و تعالی توان رسیدگی جهت بهرهور شدن

طبق قــانــون اســاســی ،ریــاســت قــوه قضاییه

رسیدگیها توأمان با افزایش عدالت تمرکز کند.

مختار است که برخی از امــور اداری و غیرقضایی

اص ــاح و تعالی ت ــوان رســیــدگــی ،ع ــاوه بــر تقویت

را بــه وزارت دادگــســتــری تــفــویــض کــنــد .در حــال

ضمانت عــدالــت و پشتیبانی از حقوق م ــردم ،به

حاضر وظایف مهم و سنگینی مانند سازمان ثبت

دلیل باال بردن هزینه جرم و تخلف در جامعه ،اثر

اسناد و امال ک کشور ،سازمان زندانها و روزنامه

کاهشی بر روی پروندههای ورودی نیز دارد .ارتقای

رسمی ذیــل قــوه قضاییه تعریف شــدهانــد .اداره

توان رسیدگی متوقف بر اصالح فرایندهای رویهها

این سازمانها عالوه بر بار مدیریتی و اجرایی که

و قواعدی است که به دلیل معماری غلط ،عالوه

برای مدیران قوه ایجاد کرده است ،به دلیل عدم

بــر کاهش بــهــرهوری و اطــالــه دادرس ـیهــا ،موجب

امکان نظارت بیرونی بر عملکردشان دچار تعارض

افزایش امکان وقوع فساد شده است .بر این اساس

منافع ناظر و منظور شده که منجر به نا کارآمدی

بازطراحی فرآیندها و سازوکارهای قــوه ،براساس

بخشی از مأموریتهای مهم مانند عدم اتمام طرح

رویکردهای زیر پیشنهاد میشود.

بار فشار و سنگینی فعلی خــارج شود میتواند بر

مهم کاداستر شــده اســت .در صــورت انتقال این
سازمانها به وزارت دادگستری یا سایر نهادهای
اجرایی ،قوه قضاییه بالتبع میتواند عالوه بر تمرکز
بر حوزه حقوقی و قضایی ،نظارت بیرونی و مؤثرتری
بر این نهادها نیز داشته باشد.
از دیگر نقاط تعارض منافع ناظر و منظور در
قوه قضاییه ،مسأله کالن نظارت بر قوه است .در
حال حاضر حفاظت قوه قضاییه و دادگاه انتظامی

 .1-3اصالح قواعد مبنا در رویههای رسیدگی
برخی پیشفرضها و قواعد مبنا به خصوص
قاعده مبنای ناظر بر نقطه شروع اقامه دعوا و بار
اثبات در رویههای رسیدگی خود منجر به کاهش
هزینه دعاوی واهی در برخی موارد و اطاله دادرسی
در برخی موارد دیگر شده است .در صورت تحلیل
دقیق رویههای رسیدگی بسیاری از دعاوی پرتکرار

