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در اصل 165 قانون اساسی و دیگری در بند 4 ماده 
211 برنامه پنجم توسعه بر دوش قوه قضاییه نهاده 
شــده اســت. بــرگــزاری دادگــاه هــا به صــورت علنی و 
که از طریق  شفافیت آرای قضات، دو عاملی است 
در  و  قضات  پاسخگویی  سطح  افــزایــش  و  تعدیل 
نتیجه اتقان آرای صادره، می تواند منجر به بهبود 
کم شود. انتشار عمومی آرای  کارایی محا و افزایش 
قضات عالوه بر دقت مضاعف قضات در صدور رأی، 
به  رسیدگی  فرآیند  در  رویــه  وحــدت  ایجاد  موجب 
موارد مختلف می شود. با این وجود هر دو تمهید 
فوق الذکر به دالیل مختلف در حال حاضر در قوه 
قضاییه در سطحی ضعیف و ناقص در حال انجام 

که اثربخشی آن را از بین برده است. است 
ــوارد فـــوق الـــذکـــر ســطــوحــی دیــگــر  ــ ــالوه بـــر مـ ــ ع
ــنــدهــای مهم  فــرآی از شــفــافــیــت مــانــنــد شــفــافــیــت 
کارکنان  )دادگاه های رسیدگی به تخلفات قضات و 
دستگاه قضایی( یا شفافیت هدایا، اموال و دارایی 
برخی قضات و مسئولین برجسته دستگاه قضا نیز 

در دستگاه قضایی قابل پیگیری است.

4.جمعبندی
در  پیشرفت ها  و  دســتــاوردهــا  همه  علی رغم 
بــه نظر  ــژه در چند ســال اخــیــر،  بــه وی قــوه قضاییه 
مــیــان وضع  مــعــنــاداری  کــان فاصله  کــمــا مــی رســد 
کاهش آن مستلزم  که  موجود و مطلوب وجود دارد 
استخدام رویکردها و تدابیر جدید و تازه است. به 
تحلیلی  و  مدیریتی  ساحت  تقویت  مشخص  طور 
ساحت  ــدازه  ان به  گذشته  سالیان  طی  در  که  قــوه 
آن  ارتــقــای  ــرای  ب و  نبوده  مدنظر  حقوقی  و  فقهی 
برای  نوین  رویکردی  می تواند  است،  نشده  تالش 
کاهش این فاصله باشد. پیشنهادات ذیل مواردی 

که می تواند این مهم را فراهم آورد؛ است 
تفکیک ســاحــت مــســایــل فــقــهــی، حــقــوقــی و   -1

قضایی از ساحت مسایل مدیریتی، فرآیندی 
و  قضاییه  قــوه  مسایل  نظام  در  ساختاری  و 
هر  ــرای  ب توانمند  متخصص  مــدیــران  تمهید 

ساحت به خصوص ساحت مدیریتی.
استفاده از رویکردهای نوین فقهی در تحلیل و   -2

اصالح رویه های قضایی و حقوقی. عدم توجه 
جامعه  روز  شرایط  با  متناسب  و  پویا  فقه  به 
کاهش  و  دعـــاوی  ــزون  ــ روزاف توسعه  بــه  منجر 
رویــه هــای سنتی قضایی و  اثــر  هزینه جــرم در 
حال  در  مثال  عنوان  به  اســت.  شده  حقوقی 

مسئولین  از  بــســیــاری  اذعــــان  طــبــق  حــاضــر 
قضایی قریب به 50 درصد بار ورودی دادگاه ها 
ــادی مبتنی بر  بــه دلــیــل اعــتــبــار مــعــامــالت عـ
این  بــه  اســـت.  غیرپویا  فقهی  بــرداشــت هــای 
مثال مــواردی مانند توسعه روزافــزون پرونده 
بودن  مهجور  دروغ،  شهادت  بر  مستمسک 
حکم  اثبات  ادلــه  در  نوین  ابــزارهــای  از  برخی 
مانند عکس، فیلم، داده، پیام و... و برعکس 
اثبات  ادله  در  قاضی  علم  غیرمنطقی  جایگاه 
در قیاس با ابزارهای فوق )به عنوان آماره های 
بــاز شــدن بــاب فساد  کــه منجر بــه  قــضــایــی( 
اســت،  شـــده  قــضــایــی  دســتــگــاه  در  سلیقه  و 

می توان افزود.
رویکرد  و  پرونده ها  ورودی  کاهش  محوریت   -3

ارزیــابــی  در  دعـــوا  و  ــرم  ج وقـــوع  از  پیشگیری 
ارزیابی  رویــکــرد  حاضر  حــال  در  قــوه.  عملکرد 
عملکرد قوه فرآیند محور و مبتنی بر سنجش 
تعداد رسیدگی ها و در بهترین حالت توجه به 
است.  پرونده ها  به  رسیدگی  دقــت  و  سرعت 
کاهش میزان  در حالی که باید رویکرد تمرکز بر 
شکل گیری پرونده در دستگاه قضایی از طریق 
اختالف،  شکل گیری  نقاط  رفــع  و  شناسایی 
دعوا و جرم در اولویت اول و توسعه مسیرهای 
اختالفات  و  دعــاوی  به  رسیدگی  غیرقضایی 
ارتقای  و  نــهــادی  ــای  ــ داوری ه توسعه  مانند 
اتقان آرا و اجرای احکام داوری مورد توجه قرار 

گیرد.
کاهش نقش  کاهش رویه های فسادزا از طریق   -4

مبتنی  سامانه های  توسعه  و  انسانی  عامل 
بــر فــنــاوری اطــالعــات. در حــال حــاضــر سطح 

پایین هوشمندی فرآیندهای قضایی موجب 
پررنگی  نقشی  انسانی  عامل  که  اســت  شــده 
در جهت دهی به مسیر فرآیندها داشته باشد 
که قانون تشخیص و  و موارد متعددی است 
کــرده است.  ــذار  گ را به انسان ها وا اجــرای آن 
نظام ارجاع در حوزه های مختلف مانند نظام 
یکی  کارشناس،  به  ارجــاع  یا  شعب  به  ارجــاع 
می تواند  که  است  مشکالت  این  مصادیق  از 
با ابــزارهــای فــنــاوری اطــالعــات مــی تــوان مانع 

تخلفات و تخلف های این فسادها شد.
ج از  توجه به ظرفیت های مدیران تحولی خار  -5

کید بر سابقه عملکرد موفق و  قوه قضاییه با تأ
خصوص  به  قوه  مدیریتی  نوسازی  در  متمرکز 
برای ارتقای توان ساحت مدیریتی و فرآیندی 

در قوه قضاییه.
قضایی  شــأن  تقویِت  ساختار،  ســازی  چابک   -6

بر  تــمــرکــز  افـــزایـــش  و  قضاییه  قـــوه  نــظــارتــی  و 
ج در قانون اساسی  مأموریت های اصلی مندر
قوه  ذیل  اجرایی  نهادهای  تفکیک  طریق  از 
ک  از قبیل سازمان ثبت اسناد و امال قضاییه 

کشور و روزنامه رسمی.
قـــوه قضاییه در  کــثــری  نــقــش حــدا ــه  ب تــوجــه   -7

رویــکــرد  کــشــور.  پیشرفت  مسائل  و  اقــتــصــاد 
نــظــام  قـــوه قــضــایــیــه در  پــســیــنــی  انــفــعــالــی و 
اقتصادی و اجتماعی منجر به غفلت از نقش 
مسایل  در  قضاییه  قــوه  کثری  حدا و  ایجابی 
متنوع و مهم پیشرفت مانند ضمانت اجرای 
حقوق  و  ثبت  نظام  اقتصادی،  قــراردادهــای 
مالکیت و مسایلی از این دست شده و باعث 
عنوان  بــه  مهم  نهاد  ایــن  جایگاه  فــروکــاســت 
شده  کشور  حکمرانی  نظام  در  بازخورد  حلقه 

است.
با  حقوقی  و  قضایی  نظام  کــارآمــدی  ارتــقــای   -8

غفلت  نخبگان.  و  ــردم  مـ مــشــارکــت  بــر  تکیه 
ایجاد  نــظــارت هــای مــردمــی و  رویــکــردهــای  از 
ارتباطی  و  انگیزشی، حمایتی  زیرساخت های 
همچنین  و  نــظــارت هــا  ایـــن  تــوســعــه  بــــرای 
قـــوه قضاییه  مــهــم  امــــور  بــــودن  غــیــرشــفــاف 
سوابق  و  فرآیندها  آرا،  اطالعات،  و  آمار  مانند 
باعث  اقتصادی  فعالین  اعتباری  و  اقتصادی 
که در عمل قوه قضاییه بهره اندکی  شده است 
مشارکت های  سایر  و  نظارتی  ظرفیت های  از 

مردمی در پیشبرد امور خود داشته باشد.

   چابک سازی ساختار، تقویِت شأن 
قضایی و نظارتی قوه قضاییه و افزایش 
مندرج  اصــلــی  مــأمــوریــت هــای  بــر  تمرکز 
تفکیک  طــریــق  از  اســـاســـی  قـــانـــون  در 
از  قضاییه  قــوه  ذیــل  اجرایی  نهادهای 
کشور  قبیل سازمان ثبت اسناد و اماک 

و روزنامه رسمی. 


