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بسمه تعالی

تحلیل برخی علل و راهکارهای کاهش
چکیده:

حجم باالی پرونده های دادگستری

بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقات میدانی و مطالعات نظری ،عواملی از قبیل «اعتبار داشتن
اسناد عادی و دستنویس در معامالت اموال غیر منقول»« ،رویه ناکارآمد رسیدگی به دعاوی چک

در دادگاه حقوقی» و «عدم وجود فرایند احراز شرایط شهود»« ،عدم شفافیت سوابق اقتصادی
افراد»« ،عدم توسعه سازوکارهای جایگزین حل اختالف» و «عدم وجود شفافیت قضایی» از
عوامل اساسی افزایش حجم پروندههای ورودی ،کاهش اتقان آرای قضات و باالبودن بار پرونده

دادگاهها در سالهای اخیر بوده است.

لذا ثبت متمرکز ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی و دستنویس اموال غیر منقول و رسیدگی متمرکز

قضایی به آنها ،توسعه روشهای حل اختالف جایگزین دادگاه (داوری و میانجیگری) ،طراحی
فرایند متمرکز احراز صالحیت شهود و طراحی سامانههای استعالم به منظور شفافیت معامالت

راهبردهایی است که در راستای کاهش حجم پروندههای ورودی به دادگاهها ضرورت پیدا میکند.
همچنین به منظور کاهش اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک ،الزم است که بوسیله

جابجایی با ِر اثبات و طرح دعوا به سمت صادرکننده چک ،رسیدگی اولیه در دعاوی حقوقی چک

حذف شود.
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پیشگفتار
گري
شبکه كانونهاي تفكر ايران ( )ITANمجموعهای متشکل از مراكز و گروههاي تحليل ِ

تخصصي است که از سال  1379با هدف افزایش كارآمدي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران از

طريق سياستپژوهي و كمك به تصميمگيري در حوزههاي اقتصاد كالن ،انرژي ،صنعت ،كشاورزي،
زمین و مسكن ،سازوکارهای پیشگیری از جرم و تخلف ،علم و فناوري و سالمت ايجاد شدهاست.

بیش از سه سال است که گروه «فناوریهای نرم و رفتارساز» این مجموعه در حوزه مسائل

تنظیم رفتار و پیشگیری از جرم تمركز داشته و با رویکرد مسئله محور به مطالعات میدانی با هدف
آسیبشناسی نظام حقوقی و قضایی کشور پرداخته است .حضرت آیت اهلل آملی الریجانی ریاست
محترم قوه قضائیه چندی پیش از مجموعههای کارشناسی خواستند که راهکارهای خود را به منظور

حل معضل حجم باالی پرونده های دادگاه ارائه دهند .در همین راستا و با توجه به این که مسئله

حجم باالی پروندههای ورودی به قوه قضائیه یکی از موضوعات محوری مورد بررسی توسط گروه
«فناوریهای نرم و رفتارساز» این مجموعه بوده است ،گزارش تحلیلی با موضوع «ریشههای ایجاد

پرونده و راهکارهای حل آن» تدوین و منتشر شده است.

امروزه به دلیل افزایش هزینههای دولت و به طور کلی حاکمیت ،اصل کوچککردن و چابکسازی

دولت ،از اصول خدشهناپذیر حکمرانی است .مبتنی بر این اصل ،امور غیر حاکمیتی به مردم واگذار
شده و حاکمیت بیشتر بر اموری مانند نظارت و سیاستگذاری میپردازد .با توجه به این که دولت و
به تبع آن قوه قضائیه در سالهای اخیر با کمبود منابع مالی مواجه شده است ،افزایش تعداد دادگاهها
و کارکنان و به طور کلی منابع برای پاسخگویی به حجم باالی پروندههای قضایی با اهداف اقتصاد

مقاومتی تطابق ندارد .از همین روی در گزارش حاضر سعی شده است تا با شناسایی ریشههای اصلی
ایجاد دعوی و پرونده در دادگاهها ،راهکارهایی با هزینه اجرایی پایین و کارایی باال به منظور کاهش

دعاوی و پروندههای ورودی به دادگاهها ارائه شود.

4

قابل ذکر است که روند افزایشی تعداد پروندههای ورودی به دادگاهها در سالهای اخیر ،نشاندهنده
افزایش روز به روز دعاوی و اختالفات در سطح جامعه و به تبع آن افزایش حجم پروندههای ورودی
به دادگاهها است .بنابر اظهار حجت االسالم شهریاری معاون آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه ،در
سال  1395تعداد  5.584.489پرونده یکتا به دادگستریها وارد شده که با توجه به گردش پروندهها
بین شعب تعداد  11.944.928پرونده در دستگاه قضایی ایجاد شده است که با احتساب 3،386،000
پرونده ورودی شورای حل اختالف در مجموع  15.330.928پرونده به دستگاه قضایی ورود پیدا کرده
است .آمار پروندههای ورودی به دستگاه قضایی به تفکیک سالهای مختلف در جدول زیر نشان
داده شده است (پروندههای تکراری تقریبا دو برابر پروندههای یکتا هستند).
ورودی به دادگستری

ورودی شوراهای حل

2931

6،222،999

3،999،333

-

2939

9،311،935

3،311،222

12،566،222

2

2931

6،393،939

3،311،696

11،312،229

3

2931

9.959.359

3،356،222

11.933.925

3

سال

(یکتا)

اختالف

پروندههای تکراری

منبع
1

حجم باالی ورودی پرونده به دادگاهها و همچنین بار پرونده دادگاهها 5به عنوان یکی از معضالت
اصلی دستگاه قضایی است که تبعاتی همچون اطاله دادرسی و کاهش اتقان آرای دادگاهها را به دنبال

داشتهاست.

 .1حجت االسالم والمسملیمن دکتر شهریاری ،معاون رییس قوه قضاییه 8 ،تیر 1393؛
 .2حجت االسالم والمسملیمن دکتر شهریاری ،معاون رییس قوه قضاییه 26 ،خرداد 1394؛
 .3مصطفی پورمحمدی ،وزیر وقت دادگستری 8 ،تیرماه 1395؛ خبرگزاری تابناک .کد خبر.601380 :
 .4حمید شهریاری ،معاون رییس قوه قضاییه 20 ،خرداد 1396؛ روابط عمومی مرکز آمار وفناوری اطالعات قوه قضاییه.
کد خبر.132604 :
 .5بار پرونده عبارت است از تعداد پرونده موجود در دادگاه در طی یک دوره زمانی مشخص که از مجموع موجودی
پرونده اول دوره و ورودی پرونده طی دوره محاسبه میشود .هر چه بار پرونده بیشتر باشد ،اطاله دادرسی در سیستم
نیز بیشتر خواهد بود.
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در بررسی معضل حجم باالی پروندههای قضایی توجه به این نکته حائز اهمیت است که براساس
مقایسه تعداد پروندههای تکراری و یکتا ،پروندههای ورودی به دادگاهها عمدت ًا به دلیل درخواستهای
تجدیدنظر ،حدوداً دو برابر میشود .همچنین رسیدگی به برخی پروندهها و مختومه شدن آنها نیز بیش
از یک سال طول میکشد( .قابل ذکر است که متوسط زمان رسیدگی دادگاههای حقوقی و کیفری
تقریبا  200روز است).1
در صورت عدم توجه به ریشه های ایجاد اختالف
و پرونده در کشور ،با توجه به افزایش روز به روز
نرخ ورودی پروندههای دادگاهها و شرایط موجود
در دادگاهها ،دستگاه قضایی در سالهای آینده با
بحران پروندههای قضایی روبرو خواهد شد که
خسارتهای زیانباری به دنبال خواهد داشت.

 . 1آیت اله آملی الریجانی ،رئیس قوه قضائیه 5 ،تیرماه  ،1395برنامه زنده تلویزیونی به مناسبت هفته قوه قضائیه.
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مقدمه
متخصصان علم مدیریت مسائل را به دو دسته «مسائل خوش تعریف» و «مسائل آشفته» تقسیم

میکنند .مبنای دسته بندی مسائل ،مناقشه بر روی خو ِد مسئله (تعریف مسئله) و راهحلهای آن است.
منظور از تعریف مسئله ،شناخت نسبت به عوامل موثر در وقوع مسئله و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر

است که منجر به بروز مسئله و تشدید آن میشود .هرگاه ذینفعان موضوع بر روی تعریف مسئله توافق

داشته باشند و راهحلهای آن نیز شناخته شده باشد ،مسئله را «خوش تعریف» گویند .اما هرگاه مسئله
محل مناقشه بوده و در خصوص تعریف آن توافقی وجود نداشته و بالتبع راهحلهای آن نیز محل مناقشه

باشد ،مسئله را «آشفته» نامند.

مسائل آشفته آن دسته از مسائلی هستند که ابعاد و عوامل مؤثر در آن مشخص نیست و یافتن راهکار

برای آن مستلزم ساختاردهی به مسئله و شناسایی و در نظر گرفتن تمام عوامل ثابت و متغیر تاثیرگذار
بر مسئله است .موضوعاتی از قبیل افزایش طالق ،کاهش ازدواج ،کاهش نرخ باروری ،افزایش منازعات

اجتماعی ،افزایش حجم پروندههای قضایی و ...از جمله مسائل آشفته هستند؛ زیرا در خصوص علل
و ریشههای بروز آنها توافقی بین کارشناسان وجود ندارد و راه حلهای ارائه شده نیز محل مناقشه

هستند.

تعریف اشتباه مسائل ،تصمیمگیران و سیاستگذاران را به دام سطحینگری در تحلیل دچار میکند
ّ
(مسکنگونه) میشود .به عنوان مثال اگر
که منجر به ارائه راهحلهای غیر راهبردی و عمدتا موقت

موضوعی مانند حجم باالی پروندههای ورودی به دادگاهها به اشتباه «خوشتعریف» در نظر گرفته شود
به جای تحلیل ریشههای بروز آن و ارائه راهکار برای حل آنها ،برای پاک کردن موقتی صورت مسئله

(یعنی حجم باالی پرونده) ،راهحل های سطحی ارائه میدهند؛ طرح راهکارهایی از قبیل کاهش عناوین
مجرمانه و افزایش تعداد قضات و دادگاهها عمدتا ناشی از همین اشتباه صورت گرفته در تعریف مسئله

است .بنابراین ،ضرورت دارد ریشههای ایجاد پرونده شناسایی و ساختاردهی شوند و عوامل اثرگذار بر

آنها نیز مشخص گردد.
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بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقات میدانی و مطالعات نظری ،عواملی از قبیل «رسمیت و اعتبار

اسناد عادی و دستنویس در معامالت اموال غیر منقول»« ،رویه ناکارآمد رسیدگی به دعاوی چک در

دادگاه حقوقی» و «عدم وجود فرایند احراز شرایط شهود»« ،عدم شفافیت سوابق اقتصادی افراد»« ،عدم
توسعه سازوکارهای جایگزین حل اختالف» و «عدم وجود شفافیت قضایی» از عوامل اساسی افزایش

حجم پروندههای ورودی ،کاهش اتقان آرای قضات و باالبودن بار پرونده دادگاهها در سالهای اخیر

بوده است.

«اعتبار و رسمیت اسناد عادی و دستنویس در معامالت اموال غیر منقول» عامل اصلی تزلزل حقوق
مالکیت بوده که افزایش دعاوی مستند به اسناد عادی و دستنویس را در پی داشتهاست« .ناکارآمدی

رویه رسیدگی به دعاوی چک در دادگاههای حقوقی» زمینه ساز اطاله دادرسی در پروندههای مربوطه

و ایجاد حاشیه اطمینان برای صاحبان چکهای برگشتی شده است« .عدم وجود فرایند احراز شرایط
شهود» نیز منجر به طرح دعاوی واهی در دادگاهها شده است« .عدم شفافیت سوابق اقتصادی افراد»
منجر به عدم تقارن اطالعات در مناسبات اقتصادی و تجاری و به تبع آن افزایش اختالفات تجاری

و دعاوی مالی میشود« .عدم توسعه سازوکارهای جایگزین حل اختالف» مانند داوری و میانجیگری
منجر به ارجاع همه اختالفات به دادگاهها شده است؛ در حالی که توسعه «داوری» به عنوان مهمترین

سازوکار حل دعاوی مالی و تجاری و «میانجیگری» به عنوان سازوکار اصلی جایگزین برای حل دعاوی

حقوقی میتواند حجم قابل توجهی از ورودی دادگاهها را کاهش داده و منجر به آزاد شدن سطح باالیی
از ظرفیت دادگاهها شود« .شفافیت قضایی» نیز از طریق علنی شدن دادگاهها و انتشار آرای دادگاهها

میتواند منجر به افزایش کیفیت رسیدگیها و اتقان آرای دادگاهها شده و به واسطه یکسانسازی
رویهها منجر به افزایش قابلیت پیشبینی پذیری پروندهها و به تبع آن افزایش سازش بین طرفین
دعاوی شود .در ادامه ریشههای ایجاد پرونده و اختالفات به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و راهبردهای
پیشنهادی به منظور حل هر یک ارائه شده است.
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 .1حجم باالی دعاوی ملکی در اثر به رسمیت شناختن اسناد عادی
و دستنویس
در حال حاضر ،درصد باالیی از

پروندههای ورودی به دستگاه
قضایی مرتبط با حوزه ملک و
مالکیت بوده و در پروندههای امالک

بیشترین اختالفات و دعاوی مربوط
به اسناد عادی و دستنویس است .بنا

بر اظهار رئیس سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور ،منشا حداقل  50درصد

از پروندههای حقوقی در کشور ،ریشه
در معامالت عادی و اختالفات مالی

دارد .1غالمحسین الهام ،وزیر اسبق
دادگستری نیز ریشه  50درصد حجم

پروندههای دادگستری را پروندههای

ملکی عنوان کرده است .2این در حالی است که عمده دعاوی ملکی ریشه در اسناد عادی دارند.3
سند عادی به دلیل این که توسط حاکمیت قابل رصد و نظارت نیست ،محملی برای وقوع انواع جرائم
شده و زمینه را برای ایجاد اختالفات و دعاوی فراهم کرده است .با این حال ،همین اسناد عادی

جعلپذیر و غیرقابل نظارت نزد حکومت معتبر بوده و محاکم آن را به عنوان مبنای طرح دعوی به

رسمیت میشناسند .اسناد عادی به خصوص اسناد مربوط به اموال غیر منقول عالوه بر افزایش تعداد
 .1احمد تویسرکانی ،رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 15 ،اسفند 1394؛ روزنامه حمایت ،کد خبر.11425 :
 .2غالمحسین الهام ،وزیر اسبق دادگستری 29 ،شهریور 1396؛ عبارآنالین ،کدخبر.252594 :
 .3احمد تویسرکانی ،رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 25 ،مهر 1395؛ خبرگزاری میزان ،کدخبر.232804 :
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پروندههای ورودی و بار دادگاهها ،به واسطه ایجاد امکان انجام معامالت معارض و فروش مال
غیر ،منجر به از بینرفتن پسانداز خانوار ،تزلزل حقوق مالکیت ،کالهبرداری و زمین خواری نیز

شده است.

راهبرد پیشنهادی :ثبت متمرکز تمام ادعاهای عادی مالکیت اموال غیر
منقول و رسیدگی متمرکز قضایی آنها به منظور صدور سند رسمی
با توجه به این که منشا عمده دعاوی ملکی ،اسناد عادی است ،الزم است همچون سایر کشورهای
پیشرو در این زمینه ،ثبت رسمی را جایگزین عقود و ایقاعات عادی کرد .مواد اصالحی  147و 148
قانون ثبت و تمدیدهای آن و همچنین قانون « تعیین تکلیف وضعیف ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی» بیانگر تجربیات ناموفق در ساماندهی اسناد عادی است ،بنابراین با توجه به دالیل
ناکارآمدی راهکارهای گذشته ،ضروری است در یک فرآیند نظاممند و در بازهی زمانی کوتاه و فشرده
نسبت به احصای تمامی ادعاهای عادی مالکیت در کشور اقدام شود .هر ملک یا زمین با مالکیت عادی
برای اخذ سند رسمی نیاز به یکبار رسیدگی قضایی و صدور حکم قضایی دارد .برای از بین بردن رواج
اسناد عادی و از بین بردن اعتبار
آن نزد مردم الزم است در کنار
توسعه ثبت رسمی و کاداستری،
ادعاهای عادی مالکیت را به
صورت متمرکز و در بازه زمانی
محدود (حداکثر یکسال) ثبت کرد
و سپس با رسیدگی متمرکز قضایی
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در بلندمدت (حداکثر  10سال) به آنها به شکل فراخوانی منطقهای (به عنوان مثال مناطق شهرداری)،
برای هر مال غیرمنقول سند یا اسناد رسمی صادر نمود .الزم به ذکر است با شروع زمان رسیدگی
متمرکز قضایی به ادعاهای عادی احصا شده ،پذیرش اسناد عادی جدید اموال غیرمنقول در دعاوی

حقوقی مربوطه در دادگاهها ،صرف ًا با پرداخت هزینههای دادرسی باال (با گذشت هر سال از پایان بازه
زمانی جهت احصای تمامی ادعاهای عادی مالکیت ،به صورت تصاعدی از  20تا  70درصد ارزش

خواسته) انجام میگیرد که عم ً
ال به معنای کاهش اعتبار این اسناد در دادگاه است و بدین ترتیب اسناد
عادی به تدریج از دایره معامالت اموال غیرمنقول حذف میشود .سؤالی که در اینجا مطرح میشود
این است که بعد از اتمام این کار ،اسناد رسمی صادر شده در تعارض با سایر ادله چه جایگاهی باید

داشتهباشند؟ شورای محترم نگهبان ،با تخصیصیهی شرعی بر مواد  22و  48قانون ثبت ،عم ً
ال امکان
ابطال اسناد رسمی را با اسناد عادی فراهم کرده است .ماده  62احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
نیز که سال  1395در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید ،دادگاهها را ملزم نموده است اسناد
عادی شرعی را نسبت به شخص ثالث (حتی دارنده سند رسمی) معتبر بدانند .با توجه به این که قوهی
قضائیه تنها نهادی است که بیشترین برخورد را با اسناد عادی دارد و شناخت نسبتا کاملی از آسیبهای
فراوان سند عادی دارد و همچنین مسئولیت اصلی ثبت رسمی در کشور بر عهده این قوه است پیشنهاد
میشود قوهی قضائیه مسئله را با صورتبندی فقهی تقدیم مقام معظم رهبری کند و از ایشان تقاضای
حکم حکومتی با عنوان «اعتبار بالمنازع اسناد رسمی اموال غیرمنقول» نماید و پس از رسیدگی متمرکز
قضایی به ادعاهای عادی ،اسناد رسمی را تنها دلیل مالکیت بداند .در دوران گذار از رواج اسناد عادی به
تثبیت رسمی اموال غیرمنقول ،ضروری است سیاستهایی به منظور کاهش اعتبار اسناد عادی در نزد
مردم و تشویق آنها به ثبت رسمی اتخاذ شود .از جمله این سیاستها میتوان به افزایش تعرفه خدمات
آب ،برق ،گاز و ...برای امالک دارای سند عادی اشاره کرد.
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 .2اطاله دادرسی به دلیل رویه ناکارآمد رسیدگی به دعاوی
چک در دادگاه حقوقی
طبق آمار منتشره توسط بانک مرکزی ،در

سال  1395تعداد  16،848،700فقره چک
برگشت خورده که با احتساب  288روز
کاری در هر سال ،به طور میانگین روزانه

حدود  58،500فقره چک در سال 1395
برگشت خورده است .این آمار در سال

 1394نیز  9،883،979فقره چک برگشتی بوده است .همچنین ،بنا بر اظهارات حجت االسالم
شهریاری معاون آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه ،چک برگشتی با حدود  250هزار پرونده ،دومین

خواسته قضائی (دعوای حقوقی) در سال  1394بوده است 1که با احتساب تعداد  132هزار پرونده کیفری
مربوطه ،در مجموع  382هزار پرونده مربوط به چک (تنها کمتر از  4درصد چکهای برگشتی) در
دادگاه پیگیری شده است .عدم مراجعه نزدیک به  96درصد دارندگان چکهای برگشتی به دادگاهها

میتواند شاهدی دال بر ناکارآمدی فرایندهای قضایی مربوطه به خصوص در دادگاههای حقوقی باشد.

برای درک دالیل ناکارآمدی فرآیندهای غیرکیفری رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک مهمترین

آسیبهای این فرآیندها به طور مجزا مورد بررسی واقع میشود.
 )1اقدام از طریق دایرهی اجرای ثبت

مطابق ماده ( )1آیین نامه «اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا» ،چک « سند الزماالجرا» است ،لذا

دارندهی چک میتواند از طریق دایرهی اجرای ثبت علیه صادرکنندهی چک درخواست صدور اجراییه
 . 1حمید شهریاری ،معاون آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه 4 ،تیرماه 1395؛ خبرگزاری خبرآنالین،
کد خبر.549842 :
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نماید .البته اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و امالک ،نیازمند وجود و تحقق شرایطی است که از

جملهی این شرایط ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 .1فقط علیه صادرکنندهی چک امکانپذیر است (ماده  186آیین نامه اجرای مفاد اسناد
رسمی الزماالجرا)؛

 .2صادرکنندهی چک اموالی داشته باشد و دارندهی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت

معرفی کند؛

 .3نیازمند پرداخت نیم ُعشر اجرایی از سوی دارندهی چک است؛
 -ضمن اینکه ،الشهی چک هم در این مرحله ،از دارندهی چک دریافت میشود و

تحویل آن به خواهان مستلزم پرداخت حقاالجرا است (ماده  193آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

الزماالجرا).

 -عالوه بر این درخواست اجرای چک فقط در شهری که شعبه صادرکننده چک در آن

قرار دارد ،قابل ارائه است .به عنوان مثال اقدام از طریق اجرای ثبت در شهر تهران برای چکهای

صادر شده توسط بانکهای تهران ممکن است ،در حالیکه چک ابزار معامله و تسهیلکننده تجارت
بوده و معموال دارنده چک و صادرکننده آن از شهرهای مختلف هستند و دارنده چک این امکان را

ندارد که برای اجرای هر چک به شهر محل صدور آن مراجعه کند (ماده  245آییننامه اجرای مفاد
اسناد الز االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی).

 -پیگیری از طریق اجرای ثبت میتوانست روش خوبی برای مطالبه وجه چک باشد که

به دلیل هزینه باال ،ریسک باال به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی مناسب ،عدم شفافیت اموال و

داراییها ،عدم امکان اقدام علیه ظهرنویس و صعوبت عملیات ناشی از ماده  245آیین نامه اجرای
مفاد اسناد الزم االجرا مورد اقبال مردم قرار نگرفته است.
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ت به دادگاه حقوقی
 )2اقامهی دعوی از طریق تقدیم دادخواس 
با توجه به این که ،چک همانند سفته و برات از جمله «اسناد تجاری» مندرج در قانون تجارت محسوب

میشود؛ بنابراین ،دارندهی چک میتواند علیه همهی مسئولین ،اعم از صادرکننده و ظهرنویسان تحت
شرایطی با تقدیم دادخواست مربوطه ،دعوی حقوقی اقام ه نماید .اقامهی دعوی حقوقی چک دارای
مزایایی از قرار زیر است:

 اقامهی دعوی علیه همهی مسئولین چک ،از جمله ظهرنویسان امکانپذیر است. صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت میگیرد.قابل ذکر است که در حال حاضر رایجترین مسیر پیگیری دعاوی مربوط به چک پیگیری از طریق

دادگاههای حقوقی است .فرایند فعلی رسیدگی به دعاوی چک در دادگاههای حقوقی بدین صورت است
که دارنده چک باید با تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی درخواست برگزاری دادگاه بنماید و
بعد از برگزاری چندین جلسه دادگاه (با احتساب جلسات واخواهی و تجدید نظر که با درخواست خوانده

برگزار میشود) ،دادگاه حکم به یک امر بدیهی یعنی بدهکار بودن صادر کنندهدهد .این امر باعث اتالف
وقت و تحمیل هزینههای بسیار زیادی بر مردم و دستگاه قضایی شدهاست .قابل ذکر است که طبق
آمار بانک مرکزی بیش از  95درصد چکهای برگشتی به دلیل کسری موجودی برگشت میخورند و
در عمده این موارد صادرکننده چک نهایتاالمر از سوی دادگاه حقوقی به پرداخت وجه چک محکوم

شده است .بنابراین ،درصد بسیار اندکی از پروندههای چک مربوط به جعل یا سرقت یا سایر عناوین

مشابه هستند.

بنابراظهار نظر کارشناسان و برخی وکال اولین نوبت رسیدگی به دعاوی چک با توجه به حجم باالی

پروندهها در عمده دادگاههای حقوقی حدود  6ماه بعد از تشکیل پرونده برگزار میشود و صدور رای در

دادگاههای بدوی قریب به یک سال زمان میبرد و با احتساب زمانهای مربوط به دادگاه تجدیدنظر و
اجرای احکام ،به نتیجه رسیدن دعوای چک گاهی تا حدود دوسال طول میکشد .عالوه بر این ،هزینه
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این روش با توجه به هزینههای دادرسی ،تجدید نظر و اجرای حکم تقریبا بیش از ده درصد ارزش

خواسته میشود که بسیار باال است .قابل ذکر است که صرف وقت و هزینه لزوما به وصول طلب منجر

نمیشود چرا که در موارد متعدد پس از صدور حکم مبنی بر بدهکاری صادرکننده چک ،صادرکننده
میتواند به راحتی ادعای اعسار کرده و با استفاده از مزایایی که قانونگذار برای فرد معسر در نظر گرفته
است بدهی خود را به صورت یکجا پرداخت نکند .به طور کلی تضییع حقوق دارنده چک در رسیدگی

حقوقی به واسطه موارد زیر صورت می گیرد:

پرداخت هزینه دادرسی توسط دارنده چک
اطاله دادرسی به دلیل ضعف فرایند رسیدگی و تحمیل با ِر اثبات دلیل بر عهده
دارنده چک

فراهم بودن امکان طرح دادخواست اعسار برای صادرکننده چک پس از
محکومیت

راهبرد پیشنهادی :اصالح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی چک از
طریق جابجایی بار اثبات دلیل از دارنده چک به صادر کننده
اصالح فرایند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاههای حقوقی ،یکی از اقداماتی است که میتواند

بار پرونده دادگاههای حقوقی را کاهش دهد .از آنجا که نتیجه فرآیند رسیدگی در دادگاههای
حقوقی ،اثبات یک امر بدیهی یعنی بدهکار بودن بدهکار واقعی(صادرکننده چک) است و با توجه به
این که امضای چک توسط صادرکننده ،در همان بدو امر خود مهمترین سند بدهکاری صادرکننده
چک است ،لذا لزومی ندارد دادگاه بدواً ورود محتوایی در پروندههای مربوط به چک بنماید .در
واقع صادرکننده چک به واسطهی امضای آن اقرار به بدهکاری خود کردهاست و رسیدگی محتوایی

دادگاه به پروندههای مربوط به چک برگشتی امری بالوجه است .اگر رویه رسیدگی به دعوای مطالبه
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وجه چک به نحوی تغییر کند که به دارنده چک این اجازه را بدهد که در صورت برگشت خوردن چک

و دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه بتواند برای استیفای حق خود ،برگه چک را به همراه

گواهی عدم پرداخت به دفاتر خدمات قضایی ارائه دهد و این دفاتر نیز ،درخواست مطالبه وجه چک را

جهت صدور اجرائیه به اجرای احکام دادگاه ارجاع دهند ،واحد اجرایی دادگاه میتواند بالدرنگ برای
چک اجراییه صادر نماید .در نتیجه اگر صادرکننده چک ادعایی مبنی بر جعل ،سرقت یا تضمین بودن

چک داشته باشد میتواند به دادگاه مراجعه کند و با ارائه اسناد و مدارک مربوطه ،اقامه دعوا و درخواست
لغو دستور اجراییه را مطالبه کند .طبیعی است در این حالت ثبت دادخواست و پرداخت هزینههای
دادرسی بر عهده صادر کننده چک است .با این تغییر ،بار اثبات دلیل و درخواست شروع دادرسی از دارنده

چک به صادرکننده منتقل میشود و بخش قابل توجهی از بار پروند ه دادگاههای حقوقی که مربوط به

دعاوی چک است ،کاهش مییابد.
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 .3طرح دعاوی واهی به واسطه تمسک به شهادت دروغ
یکی از عوامل مهم ایجاد پرونده در دادگاهها ،آسانبودن اثبات ادعا از طریق شهادت دروغ و نبود نظارت بر
فرایند معرفی شاهد است .یکی از مهم ترین پیامدهای این وضعیت ،امکان طرح دعاوی واهی به واسطه
معرفی شاهدان کاذب است که مورد اذعان مسئولین قوه قضائیه نیز هست.1عالوه بر این ،امکان ابطال

سند رسمی مورد تایید حکومت با استفاده از اسناد عادی و دستنویس و از طریق تمسک به شهادت دروغ،
وجود دارد که شهادت را به ابزار توسعه سودجویی افراد کالهبردار تبدیل کرده است .بنابراین ،نابه سامانی

فرایندهای معرفی شهود و احراز شرایط شهود ،منجر به بروز دو مسئله عمده معرفی شهود کاذب در دعاوی

مهم و طرح دعوای واهی شدهاست.

راهبرد پیشنهادی :ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط شهود
برای حل مسئله سوء استفاده از نابه سامانی فرآیند معرفی و احراز صالحیت شهود الزم است سامانه
احراز شرایط شهود طراحی شود و اخذ تاییدیه از این سامانه را به عنوان پیششرط الزم برای معرفی
فردی به عنوان شاهد تعیین کرد .بدین صورت عالوه بر کاهش زمان الزم برای بررسی شرایط شهود

توسط قاضی و در نتیجه زمان رسیدگی به پرونده ،بانک اطالعاتی افراد تجمیع و از بروز پدیده «شاهدان

کاسب» نیز جلوگیری میگردد .البته قبول شهادت فرد پس از اخذ تاییدیه بر عهده قاضی است و قاضی
در رد یا پذیرش ادعای شاهد ،مختار است .با ایجاد سامانه متمرک ِز احرا ِز شرایط شاهد ،میتوان مسئله
احراز عدالت شاهد را نیز با تعیین معیارهایی

تسهیل کرد و در دعاوی مهم که مسئله سوء

استفاده از شهادت جدیتر است ،نظارت

متمرکز و بیشتری ایجاد نمود.
 .1غالمعلی دهشیری ،رئیس حفاظت و اطالعات دادگستری یزد 19 ،بهمن 1395؛ خبرگزاری میزان،
کدخبر.276899 :
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 .4افزایش دعاوی مالی و تجاری به دلیل عدم شفافیت سوابق
اقتصادی افراد
حجم زیادی از اختالفات و دعاوی مالی ناشی از عدم تقارن اطالعات و دسترسی نداشتن به سوابق
مالی افراد در هنگام معامالت است .مشاهده رتبه اعتباری هر فرد و شفافیت معامله با آن فرد یکی
از سیاستهای مترقی به منظور کاهش ریسک معامالت تجاری و پیشگیری از وقوع اختالف در
این معامالت است.

راهبرد پیشنهادی :ایجاد سامانههای ملی شفافیت اعتبار اقتصادی
حقوقی و کیفری افراد
ایجاد شفافیت اعتبار اقتصادی افراد یکی از راهبردهای مورد توجه برای حل معضل عدم تقارن
اطالعات در مناسبات تجاری و اقتصادی است .طراحی سامانهای ملی با دسترسی آزاد برای مردم

به منظور استعالم از آن و شناخت افراد پر ریسک اقتصادی میتواند به بهبود روابط اقتصادی و
کاهش ورودی پروندههای دادگاهها کمک کند .با استفاده از این سامانه ملی میتوان افراد دارای

محرومیتهای حقوقی را مشخص کرد تا افراد در هنگام معامله یا عقد قرارداد ،آگاهی کامل از
وضعیت حقوقی طرف مقابل داشتهباشند .عدم معامله با افراد پر ریسک باعث کاهش دعاوی
تجاری و بازرگانی و در نتیجه کاهش بارپرونده دادگاهها میشود.
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 .5افزایش اختالفات ارجاعی به دادگاهها به دلیل عدم توسعه
زیرساخت سازوکارهای جایگزین حل اختالف
یکی از معضالت نظام قضایی کشور این است که برای تعیین تکلیف و حل و فصل عمده اختالفات

به دادگاه مراجعه میشود تا مورد رسیدگی قضایی قرارگیرند .این رویه به دلیل افزایش بار پرونده
دادگاهها منجر به اطاله دادرسی و کاهش اتقان آرای دادگاهها شدهاست .یکی از سیاستهای مطرح
به منظور کاهش بار دادگاهها ،استفاده از راهبرد حل غیرقضایی اختالفات و ایجاد مسیری خارج
از دادگاه برای حل اختالفات و دعاوی مردم است .در بسیاری از کشورها همچون ایاالت متحده
آمریکا ،فرانسه ،هند ،چین و ..به کار گیری و توسعه روشهای حل اختالف جایگزین ()1ADR

یکی از برنامههای عملیاتی به منظور کاهش هزینه و بار دادگاهها است .شکل زیر انواع روشهای

حل اختالف را نشان داده است .روشهای حل اختالف بر اساس معیارهایی از قبیل توافقی بودن،
سطح اعمال نظر طرفین در قبول یا رد نتیجه فرایند ،سطح کنترل طرفین بر فرایند و میزان رسمی

(حاکمیتی) بودن فرایندها بر روی یک طیف قرار می گیرند.

1. Alternative Dispute Resolution
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در راستای توسعه روشهای حل اختالف جایگزین در برخی کشورها ،بخشی از دعاوی و موضوعات از
طریق داوری حل و فصل میشود .در برخی از کشورها موضوعات مشخصی به عنوان موضوعات الزم-
االرجاع به داوری شناخته شده و دادگاهها موظف به ارجاع آن پروندهها به داور هستند .به عالوه ،حل و
فصل موضوعات حقوقی از طریق میانجیگری نیز به واسطه ایجاد نهادها و زیرساختهای قانونی الزم
در این کشورها به طور جدی دنبال شده است .سازوکار میانجیگری به این صورت است که شخص
ثالث وظیفه به هم نزدیک کردن نظرات طرفین و رساندن آنها به نقطه مورد پذیرش و توافق را بر
عهده دارد و بر همین اساس وارد فرایند رسیدگی و تشخیص ذیحق واقعی نمیشود بنابراین شخص
میانجی الزم است دارای مهارتهایی از قبیل فن مذاکره و مدیریت تعارض باشد.
رجوع به داور نیز مستلزم اراده طرفین دعوی است که به واسطه گنجاندن شرط داوری در قرارداد ،رجوع
به داوری در صورت بروز اختالف پیش بینی میشود یا پس از بروز اختالف از طریق انعقاد موافقتنامه
داوری بر سر رجوع به داوری و حل اختالف از طریق مکانیسم داوری توافق میکنند.
انتخابی بودن رجوع به داور منجر به افزایش دقت در انتخاب داور خواهد شد که این امر عاملی برای
افزایش کیفیت داوری خواهد بود؛ زیرا فضای رقابتی حاکم بین داوران و حق انتخاب طرفین باعث
میشود داوران تواناییها و مهارت خود را افزایش دهند .عالوه بر این تراضی در انتخاب داور و توسعه
داوری نهادی به طور جدی میتواند منجر به توسعه رقابت با دادگاهها و در نتیجه افزایش کیفیت و
سالمت دستگاه قضایی نیز شود.
علیرغم تاثیر جدی توسعه داوری و میانجیگری در کاهش ورودی پروندههای قضایی ،زیرساختهای
مناسب برای توسعه این راهبرد در کشور ما کمتر فراهم شدهاست .به طور کلی مشکالت قانون و موانع
توسعه نظامات حل اختالف جایگزین در کشور عبارت اند از:
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أ .وجود خألهای قانونی در خصوص اقدامات تامینی
یکی از مهم ترین ابزارهای موجود در رسیدگی پروندههای حقوقی و کیفری در محاکم و

دادگستریها ،امکان بهره مندی ذینفعان از اقدامات تامینی قبل از صدور حکم نهایی است که در
بسیاری از مواقع میتواند ریسک تضییع حق و یا ورود خسارت بیشتر را در بدو امر رسیدگی به
شدت کاهش دهد .با وجود معین بودن این موضوع درقانون «داوري تجاري بينالمللي» مصوب
 ،1376در قوانین داوری داخلی موضوع باب هفتم آیین دادرسی مدنی مصوب  1379و دیگر

قوانین مربوطه به صالحیت و یا عدم صالحیت داور مرضی الطرفین در خصوص اعمال اقدامات

تامینی و همچنین چگونگی بهره مندی طرفین از این ابزار مهم اشاره نشده است.

ب .تزلزل در اجرای رأی داور
یکی از فرایندهای پیشبینی شده به منظور نظارت بر رای داوری ،فرایند ابطال رای داور است
که موارد آن در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است و در ماده  490قانون

مذکور امکان درخواست ابطال رای داور برای هر یک از طرفین فراهم شده است .تایید رای داور

منوط به عدم وجود موارد بطالن رای داور و همچنین لزوم عدم مغایرت با قوانین موجد حق است؛
اما در عمل تعدد تفاسیر و تعاریف از قوانین موجد حق و جامع نبودن موارد بطالن رای داور ،در

بسیاری از مواقع منجر به باز شدن باب اعمال سلیقه و بروز اختالف نظر و در نتیجه عدم وحدت
جامعیت موارد بطالن
رویه در اجرای رای داور توسط دادگاه صالح شده است .از طرف دیگر عدم
ِ

رای داور در بسیاری از مواقع زمینه تضییع حقوق طرفین را نیز فراهم مینماید .در بسیاری از
موارد نیز مشاهده شده است که مراجع قضائی قبل از صدور برگ اجرائی علیرغم من ِع قانونی،

ورود محتوایی به رای داوری میکنند که اطاله دادرسی را به دنبال دارد .همچنین مطابق قانون،
دادگاه موظف است در صورت درخواست یکی از طرفین به بررسی موار ِد ابطال رای داوری بپردازد

و در خصوص تایید یا ابطال رای داور اعالم نظر کند اما در عمل ،رویهای شبیه دادگاه تجدید
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نظر دنبال میشود و به رای داور ورود محتوایی صورت میگیرد و به جای ابطال یا تایید رای
داوری ،دادگاه رای جدید صادر میکند .در نتیجه ،با توجه به اینکه درخواست ابطال رای داور
قابل تجدیدنظر است ،عم ً
ال مزایای کلیدی داوری اعم از سرعت باال و تک مرحلهای بودن

رسیدگی ،با چالش جدی مواجه میشود .با توجه به این که یکی از مهمترین مزایای داوری
تک مرحلهای بودن و سرعت آن است ،ضرورت دارد به منظور افزایش سرعت اجرای آرای

داوری ،شعبی تخصصی برای این منظور اختصاص یابد.

ت .اختالف نظر در مورد شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیتهای
مالی بر آرای داوری
قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی» مصوب  1394به موضوع اجرای محکومیتهای

مالی در صورت عدم اجرای داوطلبانه توسط فرد محکوم (محکو ٌم علیه) پرداخته است .ماده 3
این قانون تصریح کرده است« :اگر استيفاي «محكوم به» از طرق مذكور در اين قانون ممكن

نگردد «محكوم عليه» به تقاضاي «محكوم له» تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي
اعسار او يا جلب رضايت «محكوم له» حبس ميشود» .در ماده  27این قانون نیز تصریح

شده است« :مقررات اين قانون در مورد گزارشهاي اصالحي مراجع قضائي و آراي مدني
ساير مراجعي كه به موجب قانون ،اجراي آنها برعهده اجراي احكام مدني دادگستري است

و همچنين آراي مدني تعزيرات حكومتي نيز مجري است» .از سوی دیگر مطابق ماده 488
قانون «آیین دادرسی مدنی» اجرای آرای داوری بر عهده دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و
یا دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد؛ اما در عمل ،در خصوص شمول

آرای داوری از مصادیق ماده « 27قانون اجرای محکومیتهای مالی» ،اختالف رویه وجود

دارد .بنابراین چگونگی اعمال ماده  3قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی» در خصوص
جلب «محکوم علیه» رای داوری تا پرداخت «محکوم به» یا اثبات اعسار او بعض ًا در هالهای
از ابهام است که ضمانت اجرای آرای داوری و در نتیجه اقبال عموم مردم به داوری را تضعیف

کردهاست.
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ث .عدم ایجاد نهاد داوری و میانجیگری مستقل
معین برای پیشبرد
توسعه داوری و میانجیگری برای حل وفصل دعاوی نیازمند متولی ّ

سیاستهای تنظیمی و نظارتی در این حوزه است .بهدلیل خأل نهاد مذکور ،قانون گذار
در قسمت (و) ماده  211قانون برنامه پنجم توسعه ،قوه قضائیه را مکلف کرده است که با
همكاري دولت نسبت به تهيه اليحه نهاد مستقل داوري داخلي و بينالمللي تا پايان سال
سوم برنامه اقدام كند که هنوز در این خصوص اقدام مؤثری صورت نگرفته است .در کشور
چنین زیرساختی در برخی بخشها مانند اتاق بازرگانی صنعت ،معدن و تجارت تحت عنوان
مرکز داوری اتاق بازرگانی صنعت ،معدن و تجارت و همچنین در سازمان بورس و اورق
بهادار ایجاد شده است که تجارب موفقی در این حوزه بوده است و الزم است در سایر
بخشها توسعه پیدا کند.

راهبرد پیشنهادی :اصالت بخشیدن به داوریهای نهادی و سازمانی از
طریق اجرای سریع و صحیح آرای داوریهای سازمانی ،تدوین و تصویب
الیحه «جامع داوری»
در حال حاضر مشکالت عدیدهای در خصوص آیین رسیدگی ،نحوه ابالغ ،عدم پایش انتظامی داوران
و نبود نظارت کارآمد بر فعالیت داوران در داوریهای فردی وجود دارد که بسیاری از این موارد تا حد
قابل قبولی در داوریهای سازمانی معتبر قابل حل است .لذا الزم است تا با توسعه و اصالت بخشیدن
به داوریهای نهادی و سازمانی از بروز مشکالت مضاعف رسیدگی در داوری و طرد داوری توسط
مردم به دلیل ریسک باال در داوریهای فردی ،پیشگیری شود .عالوه بر اصالح موارد مذکور ،به
منظور توسعه داوری ضروری است قوه قضائیه از طریق اجرای صحیح و سریع آرای داوری ،نهاد
داوری را به رسمیت بشناسد .همچنین الزم است امکانات قضایی به منظور انجام اقدامات تامینی در
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جهت توسعه داوری سازمانی در اختیار داوریهای نهادی قرار گیرد و برای آرای داوریهای سازمانی
مزیتهایی ایجاد شود .به همین منظور ،ضرورت دارد قوه قضائیه ضعفها و خألهای قانونی در خصوص
اجرای آرای داوری ،اقدامات تأمینی ،شمول آرای داوری در قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی»
و همچنین تشکیل نهاد داوری مستقل در تدوین الیحه «جامع داوری» مد نظر قرار دهد و در فرآیند
ارسال الیحه به مجلس شورای اسالمی و تصویب آن تسریع شود.
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 .6ناکارآمدی رویههای قضایی و اتقان پایین آرای دادگاهها به
دلیل عدم وجود شفافیت قضایی
یکی از نشانههای ناکارآمدی رویههای قضایی ،اتقان پایین آرای صادره توسط دادگاهها است .متاسفانه

در کشور ما حکم نهایی بیش از  60درصد از پروندههایی که برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی
ارسال میشود ،نقض میشود .1یکی از مهمترین دالیل ناکارآمدی رویههای قضایی در کشورهای در
حال توسعه این است که رأي دادگاهها به صورت خاص و به شکل کامل ،در معرض نقد و قضاوت

قضات ،وکال و سایر حقوقدانان قرار نمیگیرد و آراء از طرف هیچ مقامی از لحاظ حقوقی ارزیابی

علمی نمیشود .به همین جهت شفافیت قضایی به عنوان یک راهبرد برای کارآمدسازی نظارتها و
توانمندسازی قضات ارائه شده است .افزایش اتقان آرای دادگاهها ،کیفیت رسیدگیها و اعتماد مردم

نسبت به دادگاهها از مهمترین دستاوردهای شفافیت قضایی است .قابل ذکر است که دسترسی به
آراي دادگاهها جهت نقد و بررسی فرآیند دادرسی به اصلی مهم در جهت ایجاد شفافیت قضایی

و مبارزه با بیعدالتی تبدیل شده است .نشر آرای محاکم در بسیاري از کشورها همچون کانادا،
فرانسه ،ایاالت متحده آمریکا و ...امري رایج است .به عنوان نمونه در کشور فرانسه از سال 1830

میالدی تاکنون (حدود دو قرن) متخصصان به نقد و بررسی آراي دادگاهها میپردازند .همچنین

یکی از موثرترین راههای ارتقای کیفیت رسیدگیها در دادگاهها و در عین حال ،یکی از کارآمدترین

و کمهزینهترین روشهای مبارزه با فساد در دستگاه قضایی در کشورهای توسعهیافته ،انتشار آرای
قضات است.

راهبرد پیشنهادی :انتشار آرای قضات در بستر اینترنت و
توسعه شفافیت غیرعامل در دادگستری
 .1غالمرضا انصاری ،معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور 23 ،دی 1395؛ خبرگزاری میزان،
کد خبر.266716 :
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شفافیت دارای دو وجه اصلی «شفافیت فرایندها» و «شفافیت نتایج فرایندها» است .برای ایجاد
شفافیت قضایی الزم است «شفافیت فرآیندها» با علنی برگزار شدن دادگاهها و «شفافیت نتایج

فرایندها» با دسترسی به آرای دادگاهها جهت نقد و بررسی صورت گیرد .جزئیات هر یک از وجوه
شفافیت به شرح زیر است:

الف -شفافیت نتایج فرایندها :سازوکار انتشار آرای قضات بدین صورت است که تمام پروندههای
قضایی رسیدگیشده (با اولویت پروندههای حقوقی) بدون غربال و تنها با حفظ محرمانگی (حذف
اسامی طرفین پرونده) در یک سامانه اینترنتی به صورت آزاد در دسترس افکار عمومی قرار دادهشود

تا شرح پرونده و شیوه استنتاج قاضی در معرض بررسی و قضاوت عموم کارشناسان قرار گیرد .این

امر منجر به یکسانشدن رویههای رسیدگی به موضوعات و دعاوی مشابه در دادگاهها و در نتیجه
افزایش قابلیت پیشبینیپذیری پروندهها میشود .انتشار آرای دادگاهها بر اساس بند  ۴قسمت
«د» ماده  211قانون برنامه پنجم توسعه ،تکلیف قوه قضائیه بوده که تاکنون اقدامات جدی در این

خصوص صورت نگرفته است.

ب -شفافیت فرآیندها :یکی از رویکردهای نوین در کشورهای توسعهیافته ،شفافیت غیرعامل و
پیشگیری از بروز فساد به واسطه آن است .در این رویکرد از طریق افزایش احتمال کشف فساد یا

تخلف ،امکان وقوع آن را به شدت کاهش میدهند ،زیرا اثبات تخلف یا فساد در این حالت به مراتب
آسانتر است .در همین راستا ،نصب دوربین در دادگاهها و ضبط جلسات رسیدگی به دعاوی از جمله
اقداماتی است که در کشورهای توسعه یافته از جمله چین دنبال شدهاست.

علنیبودن دادگاهها از ضروریات شفافیت قضایی است که در کشور ما به بهانه کمبود فضا عم ً
ال
تعطیل شده و میتوان اذعان کرد علیرغم تصریح قانون بر علنی بودن دادگاهها ،اصل بر غیر
علنیبودن دادگاهها گذاشته شدهاست .پخش آنالین جلسات دادگاههای علنی در بستر اینترنت
راهکاری است که موضوع کمبود فضا را حل کرده و امکان دسترسی به جلسات دادگاه را برای آحاد

افراد فراهم میکند و شفافیت حداکثری را نیز به دنبال خواهد داشت.
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جمع بندی
در جدول ذیل ،آسیب شناسی صورت گرفته و راهبردهای پیشنهادی به صورت خالصه ارائه شده است:
ردیف

آسیبها

پیامدها

راهبردهای پیشنهادی

1

به رسمیت شناختن اسناد
عادی و دستنویس در
معامالت اموال غیر منقول

 تزلزل حقوق مالکیت افزایش دعاوی مستند به اسنادعادی و دستنویس
 -معامالت معارض -زمینخواری

2

ناکارآمدی رویه رسیدگی
به دعاوی چک در
دادگاههای حقوقی

3

عدم وجود فرایند احراز
شرایط الزم شهود از جمله
عدالت

 اطاله دادرسی در پروندههایچک
 ایجاد حاشیه اطمینان برایصاحبان چکهای برگشتی و
کالهبرداران صادرکننده چک
بالمحل

 ثبت متمرکز تمام ادعاهای عادی مالکیتاموال غیرمنقول و رسیدگی متمرکز قضایی
به آنها به منظور صدور سند رسمی در یک
بازه زمانی مشخص
 عدم رسیدگی به دعاوی مستند به اسنادعادی بعد از بازه زمانی مشخص شده

4

عدم شفافیت سوابق
اقتصادی افراد

5

عدم توسعه «سازوکارهای
جایگزین حل اختالف»
مانند داوری و میانجیگری

 ارجاع همه اختالفات بهدادگاهها
 -افزایش بار پرونده دادگاهها

6

عدم وجود شفافیت قضایی

 کاهش کیفیت رسیدگیها کاهش اتقان آرای دادگاهها بروز فساد در دادگاهها رویههای رسیدگی و آرایمتفاوت در پروندههای مشابه

 طرح دعاوی واهی در دادگاهها معرفی شهود کاذب در دعاویمهم
 عدم تقارن اطالعات درمناسبات اقتصادی و تجاری
 افزایش اختالفات تجاری -افزایش دعاوی مالی

 اصالح فرآیند رسیدگی به دعاوی چک دردادگاههای حقوقی از طریق جابهجایی بار
اثبات

 -ایجاد فرآیند متمرکز احراز شرایط الزم شهود

 ایجاد سامانههای ملی شفافیت اعتباراقتصادی ،حقوقی و کیفری افراد
 اصالت بخشیدن به داوریهای نهادی وسازمانی
 اصالح ضعفها و خألهای قانونی مربوط بهداوری

 شفافیت فرآیندها از طریق علنی شدندادگاهها و توسعه شفافیت غیرعامل در
دادگستری(دوربین و )...
 شفافیت نتایج فرایندها از طریق انتشار آرایدادگاهها
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