گزارش عملکرد قوه قضاییه در سال 1396

وزارت دادگستری
تیرماه1397

فهرست مطالب
«سرآغاز»
مقدمه :دو بخش اصلی گزارش
بخش اول :گزارش عملکرد دادگستری استانها
-1کلیات:
الف -مفهوم آمار یکتا و آمار چرخشی پروندهها
ب -خلط مفهومی آمار یکتا و آمار چرخشی
ج -آثار خطای استنباطی و آماری
-2آمار یکتای کل پرونده ها
-3آمار چرخشی کل پرونده ها
-4آمار پروندههای شوراهای حل اختالف
-5شاخص میانگین زمان رسیدگی
 -6مقایسه شاخص ورودی به تفکیک واحدهای قضایی استانی در سال  96نسبت به 95
 -7مقایسه شاخص های زندانیان

بخش دوم :گزارش عملکرد ستاد و سازمان های وابسته به قوه قضاییه
 -1گزارش عملکرد تشکیالت قضایی مستقل یا مستقر در مرکز
-1-1مقایسه آمار وارده پرونده های دیوان عالی کشور در سال  96نسبت به سال95
-1-2مقایسه شاخص های عملکردی دادگاه عالی انتظامی قضات در سال  96نسبت به سال95

3

ادامه فهرست
 -1-3مقایسه آمار دادستانی کل کشور
-1-4مقایسه شاخص های عملکردی دادسرای انتظامی قضات در سال  96نسبت به سال 95
 -1-5مقایسه شاخص های عملکردی دیوان عدالت اداری در سال  96نسبت به سال )1(95
 -1-6سازمان قضایی نیروهای مسلح
 -2گزارش عملکرد ستاد شامل  16واحد
-2-1مقایسه شاخص های بودجه ای کل قوه قضاییه و سازمان های وابسته
 -2-2حوزه ریاست
 -2-3معاونت اول
 -2-4معاونت راهبردی
 -2-5معاونت قضایی
 -2-6معاونت حقوقی
 -2-7معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
 -2-8معاونت مالی پشتیبانی و عمرانی
 -2-9معاونت منابع انسانی
 -2-10معاونت فرهنگی
 -2-11مرکز آمار و فناوری اطالعات

4
 -2-12مرکز حفاظت اطالعات
-2-13مرکز رسانه
-2-14پژوهشگاه قوه قضائیه
 -2-15دبیرخانه ستاد حقوق بشر

ادامه فهرست
 -3گزارش عملکرد سازمان های وابسته
 -3-1سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 -3-2سازمان بازرسی کل کشور
 -3-3سازمان پزشکی قانونی
 -3-4سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
 -3-5دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
 -3-6روزنامه رسمی
 -3-7مؤسسه آموزش علمی-کاربردی شهید قدوسی

کالم آخر

5

بسم اهلل الرحمن الرحیم
«سرآغاز»
با حمد و سپاس به پیشگاه ایزد منان و درود بر پیامبر رحمت و ائمه هدی صلوات اهلل علیهم اجمعین.
به روان پاک شهدای گرانقدر انقالب و امام شهیدان درود میفرستم .نام و یاد شهدای هفتم تیر و
دستگاه قضایی خاصه سید شهدای انقالب و معمار دستگاه قضایی شهید مظلوم آیت اهلل دکتر
بهشتی و یارانش را گرامی میدارم و برای مقام معظم رهبری سالمتی و طول عمر با عزت آرزو
میکنم .افتخار دارم که در محضر روسای محترم قوا ،حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر
روحانی ،ریاست محترم جمهور و حضرت آیت اهلل آملی الریجانی ،ریاست محترم قوه قضاییه و
جناب آقای دکتر الریجانی ،ریاست محترم مجلس شورای اسالمی ،گزارشی از عملکرد و زحمات
و مجاهدتهای خاموش قوه قضاییه را ارائه دهم .قبل از ورود به گزارش ،خیر مقدم عرض میکنم
خدمت ریاست محترم مجلس خبرگان ،حضرت آیت اهلل جنتی و ریاست محترم دفتر مقام معظم
رهبری ،جناب حجت االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی و اعضای محترم مجلس خبرگان
6

رهبری ،شورای نگهبان ،وزرای محترم ،نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی و نیز نمایندگان
محترم رئیس جمهور که در جلسه حضور دارند ،مقامات کشوری و لشگری که شرف حضور
دارند.

هوالحق و له الحمد

مقدمه :دو بخش اصلی گزارش
اولین بخش اصلی این گزارش مربوط است به عملکرد دادگستری استانها و دومین بخش اصلی آن،
مربوط است به سایر مراجع مرتبط با قوه قضاییه غیر از دادگستری استانها.
اینکه برخالف گزارش سنوات گذشته تأکید اصلی و توجه بیشتر به عملکرد دادگستری استانها
خواهد بود ،ناشی از نادیده گرفتن یا سبک انگاشتن نقش و اهمیت واحدهای ستادی و دستگاههای
وابسته به قوه قضائیه نیست .بلکه از آن جهت است که:
اوالً؛ مطابق اصل  61قانون اساسی اعمال قوه قضائیه بهه وسهیله دادگسهتریهها انجهام مهیشهود و ثانیااً؛
همانگونههه کههه مقههام معظههم رهبههری در هفههتم تیههر مههاه  1383فرمودنههد "سااا ق متاای قاه ماا
مضائیه تدارکچی ماضی هت ند" ( )1و لذا اینجانب هم بهه عنهوان وزیهر دادگسهتری خهود را در
همین کسوت میدانم و به آن افتخار میکنم.
ثالثاً؛ تعداد دستگاههای ستادی و سازمانهای وابسته و مراجع قضایی مستقل که جدای از دادگستری
استانها هستند ،حدود سی دستگاه میشوند که نتایج عملیات آنها تماماً در رسیدگی به 7پروندهها باید
متجلی شود و به فرمایش مقام معظم رهبری "وضعیت دادگا ها نشان میدهد که پشت سق
ا ن جبقة مقدم وضع چگ نه است؟"

بخش اول:
•

 -4-1گزارش عملکرد دادگستری استانها

 -1کلیات

-2آمار یکتای پروندهها
-3آمار چرخشی پروندهها
-4آمار پروندههای شوراهای حل اختالف
 -5شاخص میانگین زمان رسیدگی
 -6مقایسه شاخص ورودی به تفکیک واحدهای قضایی استانی در سال 1396
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نسبت به 1395

بخش اول

-1کلیات:
ابتدا ناچاریم دو مفهوم تخصصی و جدید که موجب خَلط و خطای
تشخیصی و آماری شده است را توضیح دهیم .برای این منظور ،توجه
به مطالب زیر مناسب است.
الف -مفهوم متفاوت آمار یکتا و آمار چرخشی پروندهها
ب -خَلطِ مفهومی آمار یکتا و آمار چرخشی
ج -آثار خلط و خطای استنباطی و آماری
توضیح این بندها به شرح آتی است.
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بخش اول

:الف -مفهوم متفاوت آمار یکتا و آمار چرخشی پروندهها
رسیدگی قضایی چند مرحلهای اسهت .در پایهان ههر مرحلهه از رسهیدگی ،رقی قضهایی(اعم از
حکم یا قرار) صادر میشود .بنابراین یک منازعه در چند مرحله رسیدگی میشهود .حهال اگهر
در هر یک از مراحل رسهیدگی و "چقخه عیق پقوند " یهک واحهد بهه آمهار پرونهدهههای
رسیدگی شده ،اضافه کنیم و جمع آنها را حساب کنهیم ،آمار چقخشای پقوناد هاا" بهه
دست میآید؛ اما اگر تمامی مراحل رسیدگی و چرخه عمهر پرونهده را یهک منازعهه محاسهبه
کنیم"،آمار ک اه پقوند ها" به دست میآید .بنابراین اوالً؛ تعهداد واقعهی منازعهه کهه در
دادگستری استانها رسیدگی میشود ،معادل"آمار ک اه پقوند ها" میباشد و ثانیاً؛ آمار
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چرخشی پروندهها نشان می دهد که جمع مراحهل دادرسهی نسهبت بهه منازعهات مطروحهه چهه
عددی است؟ نه اینکه تعداد واقعی منازعه را نشان دهد.

بخش اول

 :ب -خَلطِ مفهومی آمار یکتا و آمار چرخشی
با مسامحه گفته شده است که ساالنه حدود  16میلیون پرونده در مراجع
قضایی رسیدگی میشود! در حالی که این عدد میتواند مربوط به آمار
چرخشی پروندهها باشد و تعداد آرای صادره در مراحل مختلف
دادرسی را نشان بدهد .در حالی که آمار یکتای پروندهها بسیار کمتر
بوده و برای تعیین تعداد واقعی منازعهها باید آمار یکتا ،مالک محاسبه
باشد .بنابراین عدم دقت در مفهوم تخصصی آمار یکتا با آمار 11چرخشی
خطاهای استنباطی زیادی را پدید میآورد.

بخش اول

ج -آثار خطای استنباطی و آماری
 -1سوءاستفاده رسانههای بیگانه و استنتاج وجود 16میلیون پرونده برای جمعیت ۸۰میلیونی که حدود 6۰میلیون آن در سن
منازعهگری هستند.
 -2اشتباه رسانههای داخلی و مفروض دانستن آمار چرخشی به جای آمار یکتای پروندهها.
-3اشتباه در تحلیل های تاریخی ،علمی و اجتماعی راجع به میزان بروز منازعه در جامعه ایران و نسبت آن با جمعیت کشور
که موجب استنباط غلط از نرخ منازعه در کشور شده است.
 -4برآورد واقعی ما آنست که حداکثر 1۰درصد از جمعیت باالی  1۸سال کشور ممکن است در منازعات درگیر باشند؛ زیرا:
اوالً؛ کل جمعیت در سن منازعه کمتر از  6۰میلیون نفر است( .حدود  5۸میلیون نفر)
ثانیاً؛کل پروندههای یکتا ،کمتر از شش میلیون پرونده است .در نتیجه ممکن است حدود  ۸درصد از جمعیت ،دارای منازعه
باشند .حال ممکن است تصور شود محاسبه طرف دوم در هر پرونده ،نتیجه میدهد که آمار حدود شش میلیون پروندههای
یکتا موجب درگیر شدن  12میلیون نفر میشود ،در حالی که این تصور هم اشتباه است زیرا:
اوالً؛ معموالً برای هر یک از منازعات چند پرونده یکتا تشکیل میشود و با تغییر عنوان دعوا یا نوع کیفری یا حقوقی آن
منازعه دنبال میشود و ثانیاً؛ طرف دوم پرونده هم در موارد زیادی از طریق طرح دعوای تقابل یا مرتبط یا تالفیجویانه
موجب تشکیل پرونده یکتا میشود .بنابراین افرادِ درگیر در منازعه ،حداکثر همان 1۰درصد جمعیت است که البته این درصد
هم باید کاهش یابد.اما به هیچ وجه آمار اعالم شده در رسانههای خارجی و داخلی درست نبوده و بالتبع تحلیل12های تاریخی،
علمی و اجتماعی مبتنی براین آمار هم تماماً اشتباه است .لذا از این فرصت استفاده نموده و از رسانههای بیطرف میخواهم
نسبت به اصالح تلقی مزبور اقدام کنند.

بخش اول

د -تقدیر از مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه
ایجاد زیرساختهای اطالعاتی برای تعیین شماره یکتا در پروندههای قضایی توسط
این مرکز انجام شده و از نظر رفع خطای استنباطی و آماری و مشخص شدن تفاوت
آمار یکتا از آمار چرخشی قابل تقدیر است.
در همین راستا ،به این مرکز پیشنهاد میشود تدبیری اتخاذ شود که آمار پروندههاای
ترافعیِ شورای حل اختالف هم در سیستم یکتا منعکس شود تا شاخص دقیقتاری از
تعداد کل منازعات به دست آید.
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بخش اول

-2آمار یکتای کل پرونده ها()1
.1

سال  1395معادل  5میلیون و  585هزار و  489فقره پرونده ( )5.585.489وارد شده
است.

.2

سال  96معادل  5میلیون و  828هزار و  331فقره پرونده ( )5.828.131وارد شده است.

نتیجه:
.1

نرخ رشد منازعه  4و  3دهم درصد( )4.3%بوده است.

.2

تبلیغات رسانههای بیگانه و نیز سوءبرداشت برخی رسانههای داخلی مبنی بهر اینکهه بهیش از
16

14

میلیون اختالف در هر سال مطرح میشود ،ناشی از بیدقتی برخی از تحلیلگران نسبت به
شاخصهای اعالم شده از سوی مقامات قضایی است.

بخش اول

-3آمار چرخشی کل پرونده ها()1
.1

سال  1395معادل  11میلیون و  944هزار و  928فقره پرونده ( )11.944.928وارد شده
است.

.2

سال  1396معادل  12میلیون و  83۰هزار و  548فقره پرونده ( )12.830.548وارد شده
است.

ن یجه :
.1

نرخ رشد چرخشی پروندهها  7و  4دهم درصد بوده است)7.4%( .

.2

تفاوت رشد آمار چرخشی کل پروندهها که  7و  4دهم درصد( ) 7.4 %است ،با رشد آمار
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یکتای کل پروندهها که  4و  3دهم درصد ( 4.3)%بوده ،قابل توجه و نیازمند تحلیل مستقل
است.

بخش اول

-4آمار پرونده های شوراهای حل اختالف()1
.1

سال  1395معادل  3میلیون و  386هزار و  564فقره پرونده( )3.386.564وارد شده
است.

.2

سال  1396معادل 3میلیون و  5۰۰هزار و  787فقره پرونده()3.5۰۰787وارد شده است.

ن یجه:
.1

نرخ رشد این پروندهها  3و  3دهم درصد بوده است)3.3%(.

 .2این رشد در مقایسه با رشد پروندههای دادگستری کمتر بوده و لذا مثبت ارزیابی
میشود.
16
محاسبه عدد
 .3امید است مرکز آمار و فناوری اطالعات زیرساخت الزم برای

یکتای این پروندهها را نیز فراهم کند.
 -1سالنامه عمومی قضایی ،سال  ، 1396صفحه 18

بخش اول

-5شاخص میانگین زمان رسیدگی()1
.1

شاخص سال  1395در پروندههای کیفری 58روز بوده است.

.2

شاخص سال  1396در پروندههای کیفری  60روز شده است.

.3

شاخص سال  1395در پروندههای حقوقی  110روز بوده است.

.4

شاخص سال  1396در پروندههای حقوقی  102روز شده است.

ن یجه:
.1

زمان رسیدگی به پروندههای کیفری دو روز بیش ق شده است که معادل  3و  4دهم درصد
()3.4%می شود و معنادار نیتت.

.2

زمان رسیدگی به پرونده های حقوقی هشت روز کی ق شده است که بیش از  7درصد

کاهش یافته و نتب اً معنادار است و حاکی از بهبود نسبی زمان رسیدگی است.
-1سالنامه عمومی قضایی ،1396صفحه 6
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 -6مقایسه شاخص ورودی به تفکیک واحدهای قضایی

بخش اول

استانی در سال  ۹6نسبت به ۹5
.1

افزایش ورودی دادگاههای تجدیدنظر استان  5و  8دهم درصد ()5.8%

.2

افزایش ورودی دادگاههای کیفری یک ،معادل  9و  4دهم درصد ()9.4%

.3

افزایش ورودی دادگاه های عمومی معادل  3درصد

.4

افزایش ورودی دادگاههای انقالب کمتر از نیم درصد ()۰.46%

.5

افزایش ورودی اجرای احکام مدنی  5و  6دهم درصد ()5.6%

.6

افزایش ورودی اجرای احکام کیفری  12درصد

.7

افزایش ورودی دادسرای عمومی و انقالب  5و  7دهم درصد()5.7%

.8

افزایش ورودی شوراهای حل اختالف  3و 3دهم درصد ()3.3%

ن یجه :
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افزایش ورودی در قریب به اتفاق موارد مشهود است و میانگین کل آن  7و  4دهم درصد است.
اما باالترین افزایش مربوط به اجرای احکام کیفری است.

بخش اول

-6نمودارمقایسه شاخص ورودی به تفکیک واحدهای قضایی

استانی در سال  ۹6نسبت به ۹5
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بخش اول

 -7مقایسه شاخص های زندانیان
.1

سال  95تعداد زندانیها  217هزار و  43نفر بوده است.

.2

سال  96تعداد زندانیها  224هزار و  272نفر شده است.

.3

سال  95ورودی زندانها  459هزار و  666نفر شده است.

.4

سال  96ورودی زندانها  418هزار و  3۰7نفر شده است.

ن یجه:
.1

تعداد زندانیها در سال  96در مقایسه با سال  95بیش از  3درصد افزایش یافته است.

 .2ورودی زندانها سال  96در مقایسه با سال  95حدود  9درصد کمتر شده است.
20

:بخش دوم
گزارش عملکرد ستاد و سازمان های وابسته به قوه قضاییه
در این بخش ،گزارش عملکرد واحدهای غیر از دادگستری استانها ارائه
میشود که شامل  3دسته هستند.
 -1واحدهای قضایی مستقل یا مستقر در مرکز کشور که تعداد آنها  6واحد
است.
 -2واحدهای ستادی محض که تعداد آنها  17واحد است.
21
است .به این
 -3سازمانهای وابسته به قوه قضاییه که تعداد آنها  6واحد

ترتیب این قسمت شامل  29واحد میشود که جدای از دادگستری استانها

بخش دوم

 -1گزارش عملکرد تشکیالت قضایی مستقل یا مستقر در مرکز
.1

دیوان عالی کشور

.2

دادگاه عالی انتظامی قضات

.3

دادستانی کل کشور

.4

دادسرای انتظامی قضات

.5

دیوان عدالت اداری

.6

سازمان قضایی نیروهای مسلح

شاخصهای عملکردی این واحدها به شرح آتی است.
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-1-1مقایسه آمار وارده پروندههای دیوان عالی کشور

بخش دوم

در سال  ۹6نسبت به سال)1(۹5

.1

افزایش وارده پرونده معادل  1۰و  14صدم درصد( )10.14%بوده است.

.2

افزایش مانده پرونده معادل  4و 3دهم درصد ( )4.3%بوده است.

.3

نظارت و ارزیابی مستمر بر عملکرد دادگاهها از طریق نظارت برنامهای و تهذکر مهوردی
در پروندههای قضایی.

.4

رسیدگی به  2۰پرونده در کمیسیون ملی جبران خسارت برای کسانی که با اعتراض به

رقی کمیسیون استانی مدعی شدهاند که به اشتباه بازداشت شدهاند.

ن یجه:
.1در این سال به مانده پروندهها افزوده شده است که ناشی از افزایش وارده بوده است.
23

 .2عملکرد این نهاد به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور موجب نظارت حرفه ای بر سایر مراجع
قضایی بوده و عامل ایجاد وحدت رویه می باشد.
()1سالنامه عمومی قضایی سال ،۹6صفحه11

-1-2مقایسه شاخص های عملکردی دادگاه عالی انتظامی قضات

بخش دوم

در سال  ۹6نسبت به سال)1(۹5
.1

افزایش وارده معادل  35صدم درصد()0.35%

.2

کاهش مانده معادل  7و  59صدم درصد()7.59%

ن یجه:

اگر چه افزایش ورودی معنادار نبوده و کمتر از نیم درصد است ،اما کاهش
موجودی پرونده نزدیک به  8درصد بوده که معنادار و قابل توجه است.
()1سالنامه عمومی قضایی ،سال  ،۹6صفحه 11
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بخش دوم

 -1-3مقایسه آمار دادستانی کل کشور
 -1افزایش پاسخ به ابهامات دادسراها ( 32درصد)
 -2رشد پروندههای وارده ( 21درصد)
 -3رشد پروندههای مختومه ( 16درصد)
 -4تدوین شاخصهای پایش و ارزیابی کمی و کیفری دادسراها
ن یجه:
دادستانی کل کشور در انجام وظایف نظارتی و نیز وظایف هماهنگ سازی دادسراهای
سراسر کشور توفیق داشته است.
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-1-4مقایسه شاخص های عملکردی دادسرای انتظامی قضات

بخش دوم

در سال  ۹6نسبت به سال ۹5

.1

افزایش ورودی معادل  11و  8دهم درصد ()11.8%

.2

افزایش مانده معادل  16و  5دهم درصد ()16.5%

.3

افزایش بازرسی های دوره ای و منظم از عملکرد قضات معادل  72درصد()72%

ن یجه:
 -1ورودی پروندهها افزایش یافته است ،لذا موجب افزایش ماندهها شده است.
 -2با این وجود افزایش چشم گیر بازرسی های منظم و دوره ای نشان از افزایش
26

کمیت و کیفیت کار دارد.

 -1-5مقایسه شاخص های عملکردی دیوان عدالت اداری

بخش دوم

در سال  ۹6نسبت به سال )1(۹5

.1

افزایش وارده شعب بدوی معادل 28و 6دهم درصد( )28.6%بوده است.

.2

کاهش تعداد مانده پروندههای معادل 2و 11صدم درصد( )2.11%بوده است.

.3

افزایش وارده شعب تجدیدنظر معادل 2۰و  86صدم درصد( )2۰.86%بوده است.

 .4کاهش مانده شعب تجدیدنظر معادل 28و  45صدم درصد()28.45%بوده است.
 .5افزایش ابالغ الکترونیکی  5برابر بوده است.
 .6افزایش پروندههای مختومه در هیأت عمومی دیوان عدالت  13درصد بوده است.
ن یجه:
 -1با وجود افزایش ورودی از میزان مانده در حد قابل توجهی( بیش از  24درصد )کاسته
شده است که خیلی موفقیت آمیز بوده است.
 -2استفاده مناسب از فناوری اطالعات موجب افزایش سرعت ،دقت و سهولت امور شده
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است.
( )1سالنامه عمومی قضایی ،سال  ،۹6صفحه 11

بخش دوم

 -1-6سازمان قضایی نیروهای مسلح
 -1کاهش ورودی پرونده ها به سازمان معادل  3درصد
 -2کاهش زمان رسیدگی به پروند ها  21درصد
 -3کاهش موجودی پرونده ها  6درصد
ن یجه:
تمامی شاخصهای مربوط به ورود پرونده و میزان مختومه و مدت رسیدگی
کامالً مثبت است که ناشی از موفقیت سیاستهای پیشگیرانه است.
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بخش دوم

 -2گزارش عملکرد ستاد شامل  17واحد
 .1شاخص بودجه ای کل قوه قضائیه و سازمان های وابسته
 .2حوزه ریاست
 .3معاونت اول
 .4معاونت راهبردی
 .5معاونت قضایی
 .6معاونت حقوقی
 .7معاونت پیشگیری از جرم
 .8معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی
 .9معاونت منابع انسانی
 .10معاونت فرهنگی
 .11مرکز فناوری اطالعات
 .12مرکز حفاظت اطالعات
 .13مرکز رسانه
 .14پژوهشگاه
 .15ستاد حقوق بشر
 .16مرکز تحقیقات فقهی حقوقی
 .17مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی سالمت
شاخصهای عملکردی این بخش به شرح زیر است.
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-2-1مقایسه شاخص های بودجه ای کل قوه قضاییه

بخش دوم

و سازمان های وابسته
.1

اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در سال  95معادل  12هزار و
258
میلیارد ریال بوده است و در سال  1396معادل  14هزار و  791میلیارد
شده است.

.2

میلیارد ریال
اعتبارات هزینه ای در سال  95معادل  75هزار و 94۰
30
بوده و در سال  96معادل  88هزار و  882میلیارد ریال شده است.

بخش دوم

 -2-2ح ز ر است
-1

انجام وظیفه مقرراتگذاری با تدوین و ابالغ  9مورد بخشنامه 8 ،مورد آییننامه و  4مورد دستورالعمل رئیس

قوه قضائیه به مبادی ذیربط.
 -2ابالغ دستورات و نظرات رئیس محترم قوه قضائیه در پاسخ به درخواست های پروندههای ماده  477و موارد
مربوط به عفو  1هزار و  9۰۰مورد.
 -3ارشاد و معاضدت قضایی و پاسخگویی از طریق تلفن  129به درخواستهای مردمی به تعداد 84۰هزار و 6۰8
مورد.
 -4انجام بازرسی از محاکم ،زندان ها و مراجع انتظامی  15۰مورد.
 -5نظارت بر اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی  7۰۰۰گزارش.
 -6ساماندهی نظام روابط عمومی و اطالعرسانی قوه قضائیه در زمینه انعکاس اخبار ،اطالعات و مواضع رسمی قوه
قضائیه.
ن یجه:

 -1ایفای نقش مستقیم ریاست محترم قوه قضائیه در فرایندهای قضایی مطابق قوانین 31مصوب از
نظم و تعریف شدگی خاصی برخوردار است.

بخش دوم

 -2-3معاونت اول
 -1بررسی بخشنامه ها ،دستورالعمل ها ،آیین نامه ها و لوایح قضایی واصل شده به تعداد
 419مورد و اعالم نتیجه به مراجع مربوطه.
 -2برگزاری  39جلسه شورای معاونین قوه قضائیه.
 -3بررسی اقدامات ،عملکرد و موضوعات مربوط به دادگستریها و سازمانهای وابسته
و امور نمایندگیهای قوه قضائیه  12هزار و  759مورد.
 -4رسیدگی به پروندههای موضوع اصل  49قانون اساسی(ثروتهای غیرمشروع)
 1هزار و  112فقره پرونده.
ن یجه:
 -1حجم زیادی از فعالیتهای هماهنگ سازی دادگستریهای سراسر کشور توسط
معاونت اول رئیس قوه قضائیه انجام میشود.
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 -2تحقق شاخص های پیش گفته در رابطه با عملکرد دادگستریهای سراسرکشور
ناشی از مدیریت متمرکزی است که توسط معاونت اول انجام می شود.

بخش دوم

 -2-4معاونت راهبردی
 -1تدوین برنامههای راهبردی و عملیاتی برنامه چهارم توسعه قضایی برای کلیه واحدهای
قوه قضائیه
 -2تدوین برنامه اجرایی ،تطبیقی و نیز احکام قضایی برنامه ششم توسعه کشور و برنامه
چهارم توسعه قضایی
 -3تدوین شیوه نامه نظارت و ارزشیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه قضایی
 -4نظارت و ارزیابی برنامه چهارم توسعه و بودجه سنواتی
 -5تهیه و تدوین بودجه سنواتی قوه قضائیه
 -6بازنگری و اصالح تشکیالت واحدهای قضایی
ن یجه:
33
معاونهت رصههد
 -1شهاخص ههای عملکهردی در تمهام سهطوح عملیههاتی تحهت نظهارت ایهن

میشود.
 -2شاخصهای بودجهای کل قوه قضائیه و سازمانهای وابسته توسط این معاونت محقق

بخش دوم

 -2-5معاونت مضا ی

 -1رسیدگی به پرونده های استیذان قصاص  712فقره(قطع نظر از نتیجه رسیدگی)
 -2رسیدگی به تقاضای اعمال ماده  477قانون آیین دادرسی کیفری  2هزار و 446
فقره(.اعم از موافقت و مخالفت).
 -3پرونده های رسیدگی شده در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه 5
هزار و  75۰فقره.
 -4تصفیه امور ورشکستگی و تصدیق مبلغ  4هزار و  129میلیارد و  26میلیون و812
هزار و  885ریال.

ن یجه:
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به لحاظ تخصصی بودن رسیدگیهای ویژه در پرونده قضایی این معاونت در صف
اول این گونه رسیدگی ها قرار داد.

 -2-6معاونت حقوقی

بخش دوم

 -1تهیه و تدوین لوایح قضایی و پیشنهاد اصالح قوانین موجود  38مورد.
 -2مشارکت مستمر در جلسات کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی
جهت بررسی لوایح قضایی
 -3رونمایی از سامانه نرم افزاری اسناد و امور مترجمان رسمی (سنام)
 -4ایجاد بانک اطالعاتی اسناد و پروندههای مهم و ملی.
ن یجه:
فرایندهای راجع به ابتکار لوایح قضایی با دقت دنبال می شود.
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 -2-7معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

بخش دوم

 -1ایجاد ثبات نسبی در طرح دعاوی خانوادگی به نحوی که کل دعاوی خانوادگی کمتر از نیم
درصد (دقیقا ً 3هزارم درصد) افزایش داشته است.
 -2کاهش  2درصدی دعاوی مطالبه مهریه و کاهش  3درصدی عدم امکان سازش
 -3تحقههق  15درصههدی صههلح و سههازش در برنامههه هههای مشههاوره زوجههین مراجعههه کننههده بههه
دادگاه های خانواده
 -4افزایش  21درصدی مراکز مشاوره خانواده
 -5افزایش  41درصدی مراکز موضوع ماده  16اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر
 -6افزایش  4۰درصدی سامانه های اصلی شناسه رهگیری کاالی قاچاق
-7کاهش 21درصدی ورودی پروندههای مربوط به صدور چک بالمحل.
ن یجه:
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طراحی و اجرای برنامههای پیشگیرانه در زمینه آسیبهای اجتماعی و پروندههای قضایی در موارد
متعددی منتهی به کسب نتایج مشهود و کمیت پذیر در خصوص پروندههای قضایی شده است.

بخش دوم

 -2-8معاونت مالی ،پش یبانی و عیقانی

 -1تهیه و تدوین ضوابط معماری و معیارهای طراحی داخلی فضاهای قضایی
و اداری
 -2بهره برداری از  11پروژه با زیربنای  57هزار و  14متر مربع
 -3ارائه خدمات پشتیبانی بیمه و درمان و تسهیالت به کارکنان قوه قضائیه و
تعمیر و نگهداری ساختمانها و تأسیسات قوه قضائیه
 -4نظارت بر اجرای پروژه های در دست اقدام قوه قضائیه
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 -2-۹معاونت منابع انسانی

بخش دوم

 -1جذب نخبگان ضمن تعامل با بنیاد ملی نخبگان و پذیرش  416نفر نخبه دانشگاهی و
حوزوی.
 -2اجرای  3۰دوره کارآموزی قضایی.
 -3اجرای دوره های آموزشی شغلی قضات و کارکنان دستگاه قضایی در قالب 1۰3
عنوان دوره و 1میلیون و  147هزار و  54۰نفرساعت و برای تعداد  92هزار و  641شرکت
کننده.
 -4الکترونیکی کردن پروندههای کارگزینی قضایی و اداری با تعداد کل  55هزار پرونده
کارگزینی
 -5بررسی علمی حدود  46هزار رقی صادره توسط قضات کشور

ن یجه:
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سیستمهای جذب ،آموزش و کارگزینی به صورت مکمل برای توانمندسازی

 -2-10معاونت فقهنگی

بخش دوم

 -1برگزاری  96اردوی آموزشی با حضور بیش از  25هزار نفر از کارکنان و خانواده
های آنان و رشد  28درصدی نسبت به سال قبل.
 -2برگزاری جلسات در جهت ارتقای فرهنگ حقوقی و قضایی با همکاری دانشگاه ها،
مساجد و صدا و سیما با پوششدهی یک میلیون نفر و افزایش  81درصدی عملکرد
نسبت به سال قبل.
 -3تدوین  22۰شماره نشریه اعتقادی اطالع رسانی «آوا» و توزیع ماهانه  11۰هزار نسخه
الکترونیکی برای کارکنان در سراسر کشور و نشر و توزیع  6۰هزار جلد کتاب.
ن یجه:
تأمین نیازهای فرهنگی و آموزشی پرسنل و خانوادههای آنها با 39
برنامههای

گستردهای دنبال شده است.

بخش دوم

 -2-11مقکز آمار و فناوره اطالعات

 -1فراهم نمودن زمینههای دسترسی مناسب ذینفعان داخلی ،دستگاهها و مردم به
اطالعات الزم.
 -2نظارت و به روز رسانی کلیه سامانههای اطالعاتی مورد نیاز قوه قضائیه
 -3گردآوری و تدوین و تحلیل اطالعات عملکردی دادگستری جمهوری اسالمی
ایران و انتشار ماهنامه و سالنامه های آماری
 -4تهیه و تدوین و اجرای شاخصهای نرخ رسیدگی ،میانگین مانده و ورودی
پروندههای شعب.
 -5پیاده سازی نظام مدیریت امنیت شبکه در قوه قضائیه
 -6انجام بیش از  62درصد از کل ابالغ ها به صورت الکترونیکی
ن یجه:
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اقدامات این مرکز در جهت افزایش شفافیت عملکردها و افزایش دقت و سرعت و

بخش دوم

 -2-12مرکز حفاظت اطالعات
-1رشد فعالیتهای آموزشی کارکنان  35درصد
 -2رشد اقدامات پیشگیرانه 2۰درصد
 -3رشد گزارشات مرنبط با کارکنان(قضایی و اداری) 14درصد
ن یجه:
فعالیتهای حفاظتی و اطالعاتی با تقدم و اولویت امور پیشگیرانه و
آموزشی انجام می شود.

41

بخش دوم

 -2-13مقکز رسانه

 -1اطالع رسانی شفاف و دقیق اخبار قوه قضائیه شامل 2۰۰ :هزار مورد تولیدِ
خبر  4۰۰هزار مورد انتشار خبر  125هزار مورد انتشار عکس.
 -2تولید  1۰نماهنگ و  7مستند و  15موشنگراف.
 -3انعقاد  5تفاهم نامه با شبکه دو و شبکه خبر برای پخش برنامه
 -4تولید  99برنامه زنده رادیویی در  4هزار و  8۰دقیقه با همکاری رادیو
گفتگو برای ایفای نقش پیشگیرانه در وقوع تخلفات و جرایم با هدف آموزش
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همگانی

بخش دوم

 -2-14پژوهشگاه قوه قضائیه
 -1تدوین  52عنوان کتاب

 -2تهیه  17عنوان پژوهش در حوزههای مختلف حقوق عمومی ،حقوق
خصوصی ،حقوق جزا ،آمار و فناوری اطالعات و مطالعات پایه
 -3تهیه  62عنوان گزارش
 -4برگزاری  8۰نشست میز گرد و کارگروه

ن یجه:

43

با این پژوهشها تالش شده است تا به نیازهای پژوهشی قوه قضائیه

 -2-15دبیرخانه ستاد حقوق بشر

بخش دوم

 -1همکاری و هماهنگی با نهادهای حقوق بشر داخلی و خارجی به منظور
اتخاذ رویه واحد و اثربخش جهت پیشبرد اهداف.
 -2تهیه  62گزارش تحلیل کاربردی حوزه های حقوق بشر.
 -3پایش جامع حقوق بشر در کشورهای اروپایی ،آمریکا ،کانادا و رژیم
صهیونیستی و تهیه  25بولتن.
 -4شرکت در مجامع ،سمینارها و میزگردهای تخصصی داخلی و بین المللی و
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دفاع از مواضع جمهوری اسالمی ایران.

 -2-16مقکز تحقیقات فققی-حق می

بخش دوم

 -1پاسخگویی فقهی حقوقی به سؤاالت قضات و حقوق دانان و کارکنان
دستگاه قضایی  1هزار و  376مورد.
 -2تعامل با حوزه علمیه و مراجع عظام تقلید و طرح  17۰سؤال قضایی از
مراجع تقلید و  835استفتاء از ایشان.
 -3تدوین کتب و ارائه آموزش در جهت ارتقاء دانش فقهی قضات
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 -2-17مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی سالمت

بخش دوم

 -1تشکیل پرونده سالمت قضات و کارکنان و خانواده آنها.
 -2پایش و نظارت بر نحوه تحقق گامهای استقرار نظام سالمت و ارزیابی میزان
تحقق آنها و بررسی علل عدم تحقق.
 -3تحقق نسبی نظام بیمه مطلوب و تسهیالت بیمهای در قوه قضائیه و سازمانهای
وابسته.
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بخش دوم

 -3گزارش عملکرد سازمانهای وابسته
 -1سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 -2سازمان بازرسی کل کشور
 -3سازمان پزشکی قانونی
 -4سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
 -5دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
 -6روزنامه رسمی
 -7مؤسسه آموزشهای علمی – کاربردی شهید قدوسی
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بخش دوم

 -3-1سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 -1ارائه ده ها میلیون خدمات ثبتی دقیقاً  85میلیون و  825هزار و  35۰مورد خدمت ثبتی
 -2فراگیری خدمات مزبور در بستر الکترونیکی با ضریب  97درصد
 -3پیشگیری از مراجعه چند ده میلیونی مردم به ادارات ثبت اسناد و امالک
 -4رشد خدمات ثبتی نسبت به سال قبل معادل  25درصد.

 -5ارتقای آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی و سوابق مالکیتی به تعداد  354میلیون اوراق
پروندههای ثبتی
 -6تعیین موقعیت جغرافیایی یک پارچه مالکیت ها با بهره برداری از طرح کاداستر
 -7تقویت نظام بازرسی با انجام بیش از  34هزار و  899مورد بازرسی
ن یجه:
اجرای موفق مکانیزاسیون موجب تثبیت مالکیت و کاهش منازعات و دعاوی ملکی و
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پیشگیری از زمین خواری و نیز کاهش میلیونی مراجعه مردم به ادارات ثبت اسناد و امالک
شده است.

 -3-2سازمان بازرسی کل کشور

بخش دوم

 -1تعداد پروندههای نظارت و بازرسی موردی ،برنامه ای و فوق العاده  9هزار و  8۰7مورد( .قریب
به ده هزار مورد)
 -2اقدامات مبتنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی شامل
 -3اقدامات منتهی به وصول مطالبات و یا انتقال وجوه معادل  3۰هزار و  7۰8میلیارد ریال
-

استرداد وجوه و اموال معادل  528میلیارد ریال و  99هزار یورو.

-

جلوگیری از تضییع اموال معادل  722میلیارد ریال.

-

جلوگیری از فرار مالیاتی معادل  1هزار و  373میلیارد ریال.

-

افزایش درآمد و کاهش هزینه معادل  1هزار و  514میلیارد ریال.

 -4جلوگیری از تصرف ،تخریب اموال و اراضی و تغییر کاربری  38مورد به مساحت  5میلیون و
 838هزار متر مربع
 -5گزارشِ  1هزار و  818مورد هشدارهای بازدارنده در جهت پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء
سالمت اداری به دستگاههای اجرایی
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ن یجه:
 -1در اجرای اصل  174قانون اساسی و نظارت بر حسن جریان امور اقدامات گستردهای شده است.
 -2اقدامات مزبور برای اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اجرایی منتهی به نتایج اثربخش به

 -3-3سازمان پزشکی قانونی

بخش دوم

 -1تعداد  1میلیون و  666هزار و  439نفر مورد معاینه بالینی قرار گرفته است.
 -2بررسی وضعیت  58هزار و  977مورد جسد به سازمان ارجاع گردیده است.
 -3تعداد  26هزار و  439فقره پرونده در کمیسیونهای پزشکی و تعداد  93هزار و  983پرونده
نیز در آزمایشگاههای سازمان مورد رسیدگی قرارگرفته است.
 -4تعداد  23هزار و  877مورد به استعالمات ادارات و مراجع قضایی و سازمانهای وابسته به
قوه قضائیه و دستگاههای دولتی پاسخ داده شده است.
 -5تعداد  1۰واحد ساختمانی برای معاینات بالینی در کشور توسعه و تکمیل شده است.
ن یجه:
 -1قریب به دو میلیون نفر از خدمات سازمان استفاده کردهاند.
 -2قوه قضائیه و دستگاههای اجرایی مختلف در راستای کشف جرم و انجام خدمات 50تخصصی
از تواناییهای سازمان بهره بردهاند.

 -3-4سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

بخش دوم

 -1پیگیری فرایند عفو برای  8هزار و  27نفر زندانی
 -2اعطای مرخصی در  342هزار و  423مورد
 -3جلب رضایت شاکی برای  511نفر
 -4پیگیری فرایندهای اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات ،تخفیف مجازات ،آزادی
مشروط ،مجازاتهای جایگزین و آزادی مشروط برای  27هزار و  961نفر
 -5مصون سازی خانوادههای زندانیان در برابر آسیبهای اجتماعی برای  29هزار و 95۰
نفر
 -6آزادی1۰هزار و  679نفر زندانی از طریق ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه.
ن یجه:

51

 -1فعالیت های مزبور جدای از خدمات راجع به ورود و نگهداری زندانیان میباشد.
 -2اهتمام جدی برای اثربخشی زندان و باز اجتماعی شدن زندانی.

 -3-5دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

بخش دوم

 -1بازنگری و به روز رسانی در  2۰سرفصل درسی
 -2طراحی و ایجاد  4رشته جدید
 -3افزایش پژوهشهای توسعهای و کاربردی با 15جلسه نقد
کتاب و تدوین  8فصلنامه و  4کتاب
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 -3-6روزنامه رسمی

بخش دوم

 -1به روزرسانی صد درصدی پایگاه قوانین و مقررات کشور
 -2چاپ و نشر قوانین و مذاکرات مجلس شورای اسالمی و مقررات و مصوبات
دولت و مراجع قانونی در تیراژ  23هزار و  4۰نسخه
ن یجه:
برای اطالع رسانی همگانی از قوانین و مقررات و تحقق قسمتی از اصل  69قانون
اساسی و ماده  3قانون مدنی تالش شده است.
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بخش دوم

 -3-7مؤسسه آموزش علمی-کاربردی شهید قدوسی

 -1تعداد  47مرکز تابعه در دادگستریها ،زندان ها و استان های سراسر
کشور
 -2تعداد  25هزار و  123دانشجو در حال تحصیل
 -3تعداد  862نفر زندانی در حال تحصیل ضمن تحمل حبس
ن یجه:
این مؤسسه بدون داشتن ردیف بودجه و به صورت خودگردان
فعالیتهای فوق را ارائه داده است.
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ک ال م آ خ ر
 -1یقیناً در این فرصت اندک مجال مناسب برای نام بردن از حجم عظیم تالش و تکاپوی انجام
شده در قوه قضائیه وجود نداشت.
 -2از همه واحدهایی که به خاطر محدودیت زمانی ناچار به خالصهسازی یا عدم انعکاس کامل
فعالیتشان شدم عذرخواهی میکنم.
در پایان عرایضم الزم است تأکید کنم که منویات مقام معظم رهبری و اهتمام سران محترم قوای
سهگانه بر وفاق و همدلی میان قوا همواره الهام بخش مدیران و سطوح بعدی سازمانی بوده و
برای حل مشکالت پیش رو و ادای دین به مردم شریف و عزیز به مثابه چراغی فراروی همه
ماست تا به مدد الهی از گردنهها و آزمون های موجود با موفقیت عبور کنیم.
بعون اهلل تعالی
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