گــزاش تحلیلــی -خبــری دادنمــا مشــتمل رصــد اخبــار مهــم قضایــی کشــور تحلیــل مســائل مهــم آن در اســفندمــاه 1395
فهــای فراینــدی قــوه قضائیــه بــه عنــوان
میباشــد .ایــن گــزارش مبتنــی بــر افزایــش حجــم پروند ههــای ورودی و ضع 
مســائل اصلــی نظــام حقوقــی و قضایــی کشــور تهیــه شــده اســت.
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خبرهای برگزیده قضایی در ماه گذشته
 80درصد اختالفات در مراجع قضایی و دادگستریها،
مربوط به موضوع مالکیت اراضی

الهوتی ،رئیس فراکســیون مدیریت شــهری و روســتایی مجلس:
متاســفانه  80درصــد اختالفــات در مراجــع قضایی و دادگســتریها
مربــوط بــه موضــوع مالکیــت اراضــی اســت .ســازمان ثبــت اســناد
و امــاک کشــور بــه تنهایــی نمیتوانــد اجــرای کاداســتر را پیــش
ببــرد زیــرا اجــرای ایــن طــرح بــه خصــوص در حــوزه تعییــن تکلیــف
اراضــی کشــاورزی و زراعــی نیازمنــد همــکاری و همراهــی ســایر
مســئوالن اجرایــی اســت.
منبع خرب :خانه ملت

پاسخگویی و مسئولیت پیش شرط اعطای اختیارات
به قاضی در جلب افراد و اعمال مجازاتهای سنگین

جعفــری دولــت آبــادی ،دادســتان تهران :این تلقی که مســئولیت
قاضــی بــه جبــران خســارت ،تضعیــف مقــام قضایــی اســت مــردود
بــوده ،اختیــارات قاضــی از جملــه در جلــب افــراد ،اعمال مجــازات،
مســتلزم پاســخگویی در قبــال اقدامــات خود می باشــد.
منبع خرب :خربگزاری فارس

شفاف سازی در زمینه واگذاری اراضی ،زیرساخت
پیشگیری از زمین خواری

صادقــی ،دادســتان کرمانشــاه :اولویــت ،کاهــش زمینــه هــای
انحــراف اســت کــه مــی توانــد کــم هزینــه و تاثیــر گــذار باشــد .وقتــی
منافــع یــک کار از مجــازات آن افزون باشــد به خودی خود گرایش
بــه انجــام رفتــار مجرمانــه تقویــت مــی شــود .واگذاریهــا در حــوزه
منابــع طبیعــی بایــد کامــا شــفاف و قابــل ارائــه بــه مــردم باشــد.
منبع خرب :خربگزاری میزان

فرایند احراز اشتباه قاضی پاشنه آشیل قانون «جبران
خسارت ناشی از تصمیمات قاضی»

جعفــری دولــت آبــادی ،دادســتان تهــران :مطابــق مــاده  34قانــون
«نظــارت بــر رفتــار قضات» ،دعوی جبران خســارت ناشــی از اشــتباه
یــا تقصیــر قاضــی در دادگاه عمومــی تهــران رســیدگی مــی شــود ،امــا
احــراز تقصیــر یــا اشــتباه بــا دادگاه عالــی انتظامــی قضات اســت.
منبع خرب :خانه فارس

خال لیست تخلفات قضات در کشور پاشنه آشیل
قانون نظارت بر رفتار قضات

ابراهیمیــان ،معــاون ســابق دادســرای انتظامــی قضــات :آییــن
دادرســی کانــادا رفتــار قضــات را بســیار مفصــل احصــا کــرده و
بــرای همــه رفتــار قضــات بــه تفصیــل نــص دارد .در ایــران لیســتی
از تخلفــات قضــات نداریــم ،امــا در قانونــی جدیــد فهرســتی از
تخلفــات ذکــر شــده کــه اگــر در کنــار هــم بگذاریــم مــی بینیــم نظــام
مــا نظــام ویــژه ای اســت کــه چنــد تخلــف مهــم را نــام بــرده و بقیــه
را کلــی گفتــه اســت .در کشــورهای دیگــر مراجــع رســمی هســتند
کــه مــی تواننــد رســیدگی بــه تخلــف قضــات را درخواســت کننــد تــا
شــروع شــود .در ایــران اجــازه دادیــم هــر شــهروند بتوانــد از قاضــی
شــکایت کنــد و دســتگاه انتظامــی بــه شــکایات رســیدگی کنــد .در
ســال گذشــته  5900فقــره شــکایت از قضــات داشــتیم.
منبع خرب :ایسنا

ساخت وسازهای غیر قانونی و بدون مجوز ،نتیجه
عدم اهتمام برخی مسئولین به وظیفه قانونی

بلــوچ زاده ،دادســتان راور :تغییــر کاربــری هــای غیــر قانونــی نیــز
ناشــی از عــدم نظــارت برخــی از مراجــع ذی ربــط اســت .ادارات
و نهادهــای دولتــی نیــز بــر حفــظ حقــوق بیــت المــال اهتمــام
داشــته و با شــناخت و آ گاهی کامل نســبت به انجام وظایف
خــود اقــدام کننــد ،ضمــن اینکــه اســتفاده از نیروهــای مردمــی
نیــز در پیشــرفت امــور و احقــاق حقــوق عامــه نقــش به ســزایی
دارد.
منبع خرب :خربگزاری میزان

حل مسئله بیکاری وکال و حفظ منافع آن ها مطالبه وکال
و هدف موافقان اجباری شدن وکالت در دعاوی

حســین آبــادی ،رئیــس کانــون وکالی دادگســتری مرکــز :وکیــل
بیــکار زیــاد اســت .ا گــر وکالــت در دعــاوی اجبــاری شــود ،بیــکاری
وکال کــم مــی شــود و فــارغ التحصیــان ،بهترجــذب مــی شــوند و
از ســوی دیگــر نیــز بــار دادگســتری ،کاهــش یافتــه و حضــور وکیــل
در دعــاوی باعــث مــی شــود تــا رویــه قضائــی ترقــی پیــدا کنــد و
موجــب رشــد آراء معتبــر قضائــی مــی شــود .مســئله اجباری شــدن
وکالــت در دعــاوی جــدی گرفتــه شــود چرا کــه خواســت دیرینــه
وکال اســت.
منبع خرب :ایرنا
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ضبط جلسات دادگاه و تدوین منشور اخالقی
قضات از الزامات نظارت بر رفتار قضات
در دنیــای امــروز توجــه بــه رضایــت اربــاب رجــوع یکــی از الزامــات
حکمرانــی تلقــی مــی شــود و ســازمان هــا یــا نهادهایــی کــه رضایــت
اربــاب رجــوع را نصــب العیــن عملکــرد خــود کــرده باشــند مــی توانند به
فعالیــت خــود ادامــه دهنــد چــرا کــه ســازمان بــه عنــوان یکــی از اعضــای
جامعــه انســانی شــناخته مــی شــود و بازخــورد عملکــردش در قالــب
رضایــت یــا نارضایتــی بــه خــودش بــر مــی گــردد .در اولویــت قــرار دادن
رضایــت اربــاب رجــوع در بخــش حاکمیتــی علــی رغــم ترویــج تلقــی هــای
اشــتباه در جامعــه ،از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت و به همین جهت
اســت کــه مقــام معظــم رهبــری در دیــدار رئیــس و مســئوالن قضایــی در
تاریــخ  9تیرمــاه  ،1395مــی فرماینــد« :جلــب رضایــت مــردم ،وظیفـهای
اســامی و هدفی مبنایی اســت» .ایشــان جلب رضایت مردم را در حفظ
ســامت قوه قضائیه دانســته و بیان می کنند« :ســامت قوهی قضائیه
را در درجـهی اول اهمیــت قــرار دهیــد و آن را یــک کار اساســی بدانیــد».
ســامت قــوه قضائیــه در وهلــه اول در پاکســازی ایــن قــوه و دادگاه هــا از
عناصر نفوذی و فاســد که در کســوت های متفاوت از وکیل تا قاضی به
بدنام کردن قوه قضائیه و افزایش نارضایتی مردم مشــغولند می باشــد.
برخــورد بــا ایــن گونــه عناصــر همیشــه در اولویــت بــوده اســت و در ســال
هــای اخیــر بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت امــا موضوعــی
کــه مــورد غفلــت قــرار گرفتــه ایــن مطلــب اســت کــه صرفــا برخــورد بــا
افــراد فاســد بــرای جلــب رضایــت مــردم کافــی نیســت؛ بلکــه آنچــه کــه
باعــث افزایــش رضایــت مــردم مــی شــود جنبـهای دیگــر از ســامت قــوه
قضائیــه را نیــز در بــر میگیــرد کــه از آن بــه عنــوان تکریــم اربــاب رجــوع
یشــود .متاســفانه عمــده مراجعــان بــه دادگاه هــا از برخــورد کادر
یــاد م 
اداری دادگاه هــا و قضــات گالیــه مندنــد و همیــن باعــث شــده اســت کــه
مراجعــه بــه دادگاه بــرای ســتاندن حــق ،با اکــراه همراه باشــد .پورمختار،
عضــو کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس در تاریــخ  8اســفند ،1395
بــه ایــن موضــوع اشــاره و عنــوان کــرد« :متاســفانه رفتارهــای نامناســب
برخــی قضــات بــه یــک رویــه تبدیــل شــده کــه نیازمنــد برخــورد جــدی
اســت» .پورمختــار در تشــریح علــت ایــن نــوع رفتارهــا از ســوی قضــات،
علــی رغــم برخــی اظهارنظرهــا معتقــد اســت بــاال بــودن حجــم پرونــده ها
نمــی توانــد توجیهکننــده بدرفتــاری قضــات بــا اربــاب رجــوع تلقــی شــود،
پــور مختــار در ادامــه گفــت « :عــاوه بــر برخــورد نامناســب بــا مراجعــان
عــادی قــوه قضاییــه ،بــا وکال نیــز برخوردهــا درســت نیســت بــه نوعــی کــه
بــه شــدت ناراضــی هســتند» .عــدم وجود منشــور اخالقــی و رفتــاری برای
قضــات یکــی از علــل بــروز رفتارهــای نامناســب اســت در همین خصوص
ابراهیمیــان معــاون ســابق دادســرای انتظامــی قضــات در تاریــخ 16

اســفند مــاه  ،1395گفــت« :در ایران لیســتی از تخلفات قضــات نداریم».
ابراهیمیــان معتقــد اســت نظــام قضایــی مــا از لحــاظ نظــارت بــر رفتــار
قضــات ،چنــد تخلــف مهــم را نــام بــرده و بقیــه را کلــی گفتــه اســت .بنــا
بــر اظهــار نظــر ابراهیمیــان مــی تــوان اذعــان کــرد کــه همیــن کلــی بــودن
قوانیــن مربــوط بــه رســیدگی بــه تخلفــات قضــات علــت عــدم برخــورد بــا
ایــن نــوع رفتارهــا و در نتیجــه رواج آن هــا اســت.
یکــی از راهکارهــای بهبــود رفتــار قضــات و در نتیجــه آن افزایــش کیفیت
خدمــات قضایــی و جلــب رضایــت اربــاب رجــوع تدویــن منشــور اخالقــی
قضــات و کارکنــان دادگاه ،تشــکیل کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات
مربــوط بــه رفتــار حرفــه ای کارکنــان و قضــات در هــر اســتان بــه منظــور
تســریع رســیدگی بــه شــکایت مربــوط بــه اخــاق حرفــه ای اســت .در
کشــورهای دیگــر نیــز مراجعــی رســمی در قالــب هــای مختلــف از جملــه
کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات مربــوط بــه اخــاق حرفــه ای ایجــاد
شــده انــد و شــکایات مربــوط بــه اخــاق حرفــه ای قضــات یــا کارمنــدان از
طریــق ایــن نهادهــا رســیدگی مــی شــود.
همچنیــن بــه منظــور افزایــش خودکنترلــی الزم اســت در محــل دادگاه ها
دوربیــن نصــب و فیلــم دادگاه هــا ضبط شــود و توســط کمیســیون اخالق
حرفــه ای مــورد بررســی قــرار گیــرد .ایــن شــیوه در کشــورهای پیشــرفته
و درحــال پیشــرفت بــه کار گرفتــه شــده اســت .سیاســت دیگــری کــه در
کشــورهای پیشــرفته مورد اســتفاده قرار می گیرد ،شــرکت دادن مردم در
فرایند نظارت از طریق جمع ســپاری اســت .به عنوان مثال کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایت مــی تواند فرم نظرســنجی طراحــی کنــد و در اختیار
طرفیــن دعــوا قــرار دهــد و بــر اســاس نظــرات اکثریــت بــه بررســی عملکــرد
قضــات و کارکنــان بپردازند.

