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ه شببود کها، شببرایط وقوقی، نهادی و مقرراتی اطالم میای از سببیاسببتوکار به مجموعهمحیط کسببب

یت عال گاهف تهای بن حت  هدثیر قرار میأهای اقتصبببادی را ت والی ،د گاهدر  مدیران بن قادرکه  به  ها 

ت از ی در کارایی اقتصببادی و در ومایئگذاری چندانی بر این عوامل نیسببتندع عملدرد نمام قضبباثیرأت

ضمین اجرای قراردادها، ستگی یك بنگاه  وقوم مالدیت، ت شد سهامداران خرد و انحالل و ور ومایت از 

ها آن و نقش داردع ضعف این نمام، نااطمینانی در بین بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی را افزایش داده

گیری ا بهرهای و بکندع این مطالعه به روش کتابخانهگذاری و مشارکت در اقتصاد دلسرد میرا از سرمایه

شات سب 2016و  2015سال  از گزار شریح اهمیت و نقش بانك جهانی در پروژه انجام ک ضمن ت وکار، 

 جهت برخی از کشورهای دنیا دراصالواتی که در وکار، به بررسی اقدامات و ی در محیط کسبئنمام قضا

ضا پردازدع با هدف بهبود شاخص اجرای قراردادها انجام شده است میی ئافزایش کیفیت و کارایی نمام ق

های ویژه امور تجاری، و فراهم آوردن دهد اقداماتی نمیر ایجاد دادگاهنتایج این بررسببی نشببان می

سی الدترونیدی، ول سادهدادر صل دعاوی تجاری را  سریعوف فزایش اتر کرده و موجب تر و ارزانتر، 

 کیفیت و کارایی اجرای قراردادها داردعی ر ارتقابمستقیم  یثیرأشود، این امر تها میکارایی دادگاه
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 مقدمهع 1

ده و یید شااأکارکرد نهادهای اقتصااادی  ر اقتصاااد کاااورهای م تل  تدر دنیای امروزه اهمیت 

ست سیا سیعی از کاورها،  صالح،  هبود و توسعه های اثرگذاریها و قانونطی  و   ش  رای ا

و توجه جدی و اسااات های اقتصاااادی  ود قرار دادهس  رنامهأنهادهای حاکم  ر جامعه را در ر

سبجانبه  ههمه سترهایی که انواع م تلوکار دارند. یکی از مهمسمت  هبود محیط ک   ترین  

سب شکل میوکارها و فعالیتک صادی در آن  سترهایهای اقت ستر حقوقی و قانونی و    گیرد،  

ی که اگونه ه ، اشاادکه از درجه اهمیت  ساایار  اییی در این زمینه  ر وردار می اسااتی ئقضااا

و  ها گرفته تا اجرای قراردادهاثبت و انتقال مالکیتی از ئهای م تل  نظام قضاااالفهؤعوامل و م

سب شکلانحالل و پایان یک ک سبوکار، در  سب گیری محیط ک سیوکار منا سا  ند،دارتأثیر ا

 وکار غیرقا ل انکار  وده و ضرورت اصالح و  ازنگریی  ر محیط کسبئثیرگذاری نظام قضاأت

 نماید.ناپذیر میی، ضرورتی اجتنابئهای قضایندها و رویهادر فر

 رای ساان ش موان    usinessBDoingای را ذیل عنوان در این راسااتا،  انک جهانی شاایوه

سااان ی های اداری و زمانگیری هزینهوکار ات اذ نموده اسااات، این شااایوه که  ه اندازهکساااب

ست. 10کار را  ه وپردازد امور مر وط  ه کسبمراحل ان ام کار می سیم کرده ا یکی  فعالیت تق

ی ارامدکگانه، فعالیت تضمین و تسهیل اجرای قراردادها است که در واق  دههای از این فعالیت

 کار  رای شااروع ووکند. صاااحبان کساابدر حل یک منازعه ت اری ارزیا ی میرای ئنظام قضااا

یت دادامه فعالیت  ود  اید قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. این قراردادها مبنای ان ام مبا

ست. هر صادی ا شدن از فعالیت اقت صادی و در واق  منتف   ضمانت اجرای اقت چه هزینه انعقاد و 

العکس. کار  یاتر است و  وانگیزه   ش  صوصی  رای ورود  ه عرصه کسب ،قراردادها کمتر  اشد

فصااال ووجود ساااازوکارهای مناساااب و کارا در حل یاما ضااامانت اجرای قراردادها در گرو

رش گیری و گسااتای در شااکلکنندهی نقش تعیینئرو نظام قضااامنازعات ت اری اساات، از این

 های اقتصادی   ش  صوصی دارد. رشد فعالیت

ر وکار، عالوه  کاااورهای جهان در زمینه  هبود محیط کسااب سااایراسااتفاده از ت ر یات 

نماید، موان  و مااااکالت و کنندگان کوتاه میکه زمان رسااایدن  ه مقصاااد را  رای اساااتفادهآن

 کند. های میانبر مسیر را نیز  ازگو میراه
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ان اهمیت و  ی کار وودر این مطالعه پس از مروری  ر پیاااینه تحقی ، تعری  فضااای کسااب

ضا سبهی  ئنقش نظام ق ضای ک ضمین اجرای قراردادها در ف ران کار،  ه ارائه رتبه ایوویژه در ت

و  پردا ته شده (2007-2015)های وکار و اجرای قراردادها طی سالهای سهولت کسبدر شا ص

سب شات  انک جهانی از محیط ک ستفاده از گزار صالحات موفقیتودر ادامه  ا ا آمیز کار،  ه ا

شده در نظام قضا کار وی  ر ی کاورهای موف  در این حوزه جهت  هبود فضای کسبئان ام 

 گیری و پیانهادات ارائه شده است.نتی هپردا ته شده است. در پایان نیز 
 

 پیشینه تحقیقع 2

وفصااال دعاوی  ر رشاااد ثیر فرایند حلأت"ای  ا عنوان ( در مقاله1392) همکارانا راهیمی و 

اورهای گروه  صادی ک ضا"D8اقت اورهای ئ، را طه نظام ق صادی  رای ک شد اقت طی  D8ی و ر

 اند. و مورد ارزیا ی قرار دادهکرده های ترکیبی  ررسی (  ه روش داده2004-2009های )سال

نتایج حاصاال از مطالعه حاکی از آن اساات که افزایش زمان، مراحل اداری و هزینه موجود 

که طوریشااود،  هها  اعث کاهش در رشااد اقتصااادی کاااورهای مورد  ررساای میدر دادگاه

صد افزایش نا ه ضاکارامدازای یک در ستگاه ق صادی  ه اندازه ئی در د شد اقت صد  95/1ی ر در

یا د، همچنین  ا اضافه نمودن شا ص کیفیت نهادی  ه مدل اثر زمام  ر رشد اقتصادی کاهش می

 د.شویید میأت

 موان  توساااعه نظام اداری در کااااورهای "( در پژوهاااای  ا عنوان 1387طبری و محمدی)

 ه  ررسی موان  موجود در ا عاد اقتصادی، اجتماعی، اداری، سیاسی، فرهنگی و  "در حال توسعه

نظام  یکارامدحقوقی پردا ته و عواملی چون تقلیدی  ودن الگوهای مدیریتی،  ازدهی کم و نا

سایری مهار ساد اداری و دیوان سانی، ف ستگی در مدیریت منا   ان شای سیاداری، نظام نا  ته را گ

واق   اند. دردر کاورهای در حال توسعه عنوان نمودههای اقتصادی ریسک فعالیتعوامل افزاینده 

 های وکار کاااورنوع نگرش آنها مبتنی  ر محوریت اصااالح نظام اداری در  هبود محیط کسااب

  اشد.در حال توسعه می

شاااا ص ارزیا ی نظام قضاااایی در محیط "( در پژوهاااای  ا عنوان 1394مرکزمالمیری )

،  ه تحلیل مبانی نظری و تبیین مفاهیم شاااا ص مذکور پردا ته وهدز از "ایرانوکار کساااب

ساس(  نگاه ضرورت توجه  ه ادراک)اح شا ص  سبت  ه عملکرد طراحی این  صادی ن های اقت
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صاحبان کسبیه از دغدغهئو متعاقب آن، آگاهی قوه قضاقوه قضائیه  صادی(های اقکار ) نگاهوهای   ت

 عنوان شده است.
 

 وکارچیستی و چارچوب محیط کسبع 3

های اساسی که همواره اقتصاددانان  ا آن مواجه هستند، این است که چرا  ر ی یکی از پرسش

که کاورها از استاندارد زندگی  اییی  ر وردارند و فقر و  یکاری در آنها کمتر است، در حالی

وجود  پرسااشای  رای این در  ر ی دیگر وضااعیت  ر عکس اسااتو  دون شااک، تبیین یگانه

 ماندگی تاری ی، شرایط جغرافیایی، کمبود منا   طبیعی،ندارد. در پاسخ طیفی از مسائل از عقب

صادی و کم سا تار اقت سا تار دولت، کیفیت مدیریت،  سانی تا  ی  نهادها و کوکمبود منا   ان

 توان ارائه کرد.غیره را می

د که میزان منا   در دساااترس سااااکنان هر ده ررسااای ت ر ه کااااورهای م تل  نااااان می

اور، ساکنانش ای اد ک اور و رفاه  صادی و آ ادانی ک شکوفایی اقت سی روی  سا محدودیت چندان ا

سعه از منا   طبیعی قا ل مالحظه کند.نمی اورهای در حال تو سیاری از ک ستند، ای  ر وردار نی 

ح اساااتاندارد زندگی  ایتری ها نیز از ساااطاقتصاااادهای شاااکوفایی دارند و سااااکنان آن اما

تین، مریکای یآ ر وردارند. این درحالیساات که  ساایاری از کاااورهای آساایایی و آفریقایی و 

ستاندارد زندگی  ه ضعیفی دارند و ا رغم  ر ورداری از منا   طبیعی هنگفت، عملکرد اقتصادی 

ننده آ ادانی و کمینأعبارت دیگر صرز حضور منا   در یک کاور، تهساکناناان پایین است.  

 (.1348رفاه ساکنان آن نیست ) ضری، 

تحقیقات گسااترده و ت ر ه کاااورهای پیااارفته و مرفه  یانگر این اساات که آ ادانی یک 

های کننده فعالیتکااااور و  هروزی آن تا عی از ساااا تار انگیزشااای و کیفیت نهادهای هدایت

 (.1385 ، رونر) کار استواقتصادی و فضای کسب

 یکاری و افزایش ساااطح و راین در کااااورهایی که سااایاساااتمداران در پی کاهش فقر نا

انک های  گزارش کار اهمیت اساسی دارد.واستاندارد زندگی مردم هستند،  هبود محیط کسب

قتصادی ادهد عملکرد متغیرهای وکار ناان میجهانی و تحقیقات گسترده در مورد محیط کسب

 (.1386، ن)دیانکوز و مکلیا کار مناسب  هتر  وده استوکسبدر کاورهای دارای محیط 
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سب امروزه این ،همچنین اورها  اید  رای  هبود محیط ک صور که ک ست  ه دوت امان کار د

کار وکارشناسان  هبود محیط کسب رنگ  ا ته و ا زارهای موجود در نظام اقتصادی  ود شوند

ضاپای نظام  لکهکنند را  ه نظام اقتصادی محدود نمی آورند. میان می ی، ثبتی و... را نیز  هئهای تقنینی، ق

تنها نهادهای م ری امور اقتصاااادی نیساااتند که  اید  ود را  رای  هبود محیط   ه دیگر سااا ن،

سب سازند؛  لکه وک سیر گام سایرکار توانمند  ضائیه نیز  اید در این م  اجزای حکومتمانند قوه ق

 حاصل آید.  ردارند تا نتایج مطلوب

های اداری مندرج در محیط کار شااامل نهادها، مقررات و رویهودر تعری ، محیط کسااب

کند. هرچه های غیرفنی فعالیت اقتصااادی را تعیین میفعالیت اقتصااادی اساات و  ه نوعی هزینه

ستگاهمراحل، هزینه سایر د شهرداری و  شرکت، ا ذ م وز از  های ها و زمان ان ام مراحل ثبت 

سیس محل فعالیت، دریافت اناعاب  رق، است دام و ا راج کارکنان، ثبت دارایی أمرتبط  رای ت

در سازمان ثبت امالک، ا ذ تسهیالت و اعتبارات، حمایت از حقوق سهامداران جزء، پردا ت 

ی و اعالم ورشکستگی و  اتمه   ایدن  ه ئمالیات، ت ارت  ارجی، صدور حکم در نظام قضا

گیری های شروع و تداوم فعالیت اقتصادی کاهش و احتمال شکلتر  اشد، هزینهکار کموکسب

 یا د. کارها افزایش میوکسب

و  شااوندهکار  ه هر نوع فعالیت تکرارومصااو ه م لس شااورای اسااالمی، کسااب  ر اساااس

ماااروع اقتصااادی از قبیل تولید،  رید و فروش کای و  دمات  ه قصااد کسااب مناف  اقتصااادی 

سبق میاطال  های تولیدیثر در اداره یا عملکرد  نگاهؤکار م موعه عوامل موشود و محیط ک

 که  ارج از کنترل مدیران آنها هستند.
 

 کاروی و تضمین اجرای قراردادها در محیط کسبئاهمیت و نقش نمام قضاع 4

 ت دارد.نقای حائز اهمی ها نگاه کارامدطور  اص در رشد اقتصادی و فعالیت ی  هئعملکرد نهادهای قضا

سب ضا شود.وکار در تعامل میان قوا و نهادها محق  می هبود محیط ک ی، ئ هبود عملکرد نظام ق

ترین اصاااالحات نهادی  رای ارتقای عملکرد عنوان یکی از مهمها،  هی دادگاهکارامدویژه ه 

وجه قرار گرفته اساات.  ازارها و حمایت از حقوق اقتصااادی و اجتماعی فعاین اقتصااادی مورد ت

ضامدی اکار شته و اگر قوهئقوه ق ستقیم  ا هم دا صادی را طه م سعه اقت ضایه و تو  شده کارا  ایئق

 نیزیه قوه قضااائهای کند و  ا افزایش توسااعه گرفتاریهای توسااعه اقتصااادی را فراهم میزمینه
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ضایا دکاهش می صالح ق سیاری از کاورهای در حال توسعه ا ط یزم شرعنوان پیشی را  هئ.  

سرمایه اوی   ه   اند. این  اور  ه نحو روزافزونی تقویتگذاری جدید در اولویت قرار داده رای ت

ضائیه شودمی صفانه و در کمترین زمان  ها  های که قادر  ه حل پروندهکه وجود قوه ق شکل من

 شرط مهم توسعه اقتصادی است. ممکن  اشد پیش

ی تضااامین و حمایت از حقوق مالکیت و اجرای ئهادهای قضاااان ،کارودر حوزه کساااب

ی از ئضااروری اساات نهادهای قضااا ذکر شاادهقراردادها را  ر عهده دارند.  رای تحق  دو هدز 

کار را کاهش دهند و از این رهگذر، وسااو ریسااک و نااطمینانی شااروع و مدیریت کساابیک

سرمایه سوی دیگرافراد را  ه  اوی  کنند و از  سک و نااطمینانی مصرز گذاری ت نندگان و کری

 ی را کاهش دهند که این امر من ر  ه کاهش هزینه مبادله  واهد شد. ئکار ران  دمات قضا

نیز  کار در ایرانوهای فصاالی در پایش محیط کساابساان یدانان، نظرعالوه  ر نظر اقتصاااد

ی ئرد   ش قضاتقای عملک یانگر ضرورت توجه  یاتر قوه قضائیه  ه تضمین حقوق مالکیت و ار

های که توسااط مرکز پژوهش –دوره گزارش فصاالی  12کار اساات. نتی ه و رای  هبود کسااب

ناان  -تاکل اقتصادی است 938 شود و  رآمده از نظر م موعاًم لس شورای اسالمی ان ام می

ها اه نگ های اقتصااادی نظیر  رق و جاده، امروز دیگر مان   زرگی  رای ادارهدهد زیرسااا تمی

 افزارهای یزم  رایها، نرمجای گسااترش زیرسااا تهای ملی  هتر اساات  هنیسااتند و در  ودجه

سازو سعه، نظیر  سازوأکارهای تتو ضمین حقوق مالکیت،  مین مالی و  طری   ویژه ازهکارهای ت

 ی تقویت شوند.ئ هبود دستگاه قضا

های دنیای مدرناست که از جمله آثار یکی از شا ص ،گسترش و پیچیدگی روا ط ت اری

یت و ی، ات اذ تدا یری  رای تمائگیری مناف  متعدد و متعارض است. یزمه چنین فضاآن شکل

ترین ا زارهای تمایت روا ط قراردادها یکی از مهم و های احتمالی میان مناف  استاداره تعارض

ند. امروزه، انواع قراردادها  ا ت اری تدوین ا ندهی روا ط ت اری  ما عدد،  رای ساااا ناوین مت ع

صادی افزایش کارامداند تا از این رهگذر، ا تالفات ت اری کاهش یا ند و شده ی ت اری و اقت

اعتمادی و تردید، سااا ن گفتن از روا ط ت اری  هینه در فضاااایی آکنده از تردید،  ییا د.  ی

واق ، قرارداد ا زاری حقوقی  رای  دمت  ه معناساات.در کار  یوا تالز میان صاااحبان کسااب

ن، حاکم  ر تدویوکار است. حال  اید اصول و ضوا ط اقتصاد کاورها، از جمله در حوزه کسب
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را در غیر این زیکار  ست تا این ا زار  تواند نقش  ود را  ه درستی ایفا کند. اجرا و الزام قراردادها را  ه

 ت اری  واهد  ود.صورت، مانعی  رای گسترش روا ط 

نظام . یا داهمیت می ی در الزام طرفین  ه ایفای تعهدات قراردادیئنقش نظام قضاااا در این ا

فصااال ا تالفات ت اری ناشااای از قراردادها،  ر الزام و اجرای قراردادها و در واز طری  حلی ئقضاااا

 است.اثرگذار  کاروکسبی و  هبود محیط کارامدنتی ه

سیدگی  ه  شا صهای مطروحه، همواره  هپروندهسرعت ر سی در عنوان یکی از  سا های ا

ضا سهولت هی،  ئکارایی نظام ق صادی و  شد اقت سبویژه در جهت ر ست کاروک . مورد توجه ا

ی ئعنوان نمونه گزارش کمیساایون ارزیا ی ارتقای عدالت اروپا در را طه  ا عملکرد نظام قضااا ه

ضو اتحادیه اروپا از  27 اور ع ستگی  ای ک ست که همب اانگر آن ا ستان، ن سه و انگل جمله فران

 (GDP)های غیرکیفری و نرخ رشاااد تولید نا الص ملی میانِ مدت زمان رسااایدگی  ه پرونده

ظام قضاااااهوجود دارد.   مدیریت مطلوب پروندهئین ترتیب، وجود یک ن قادر  ه   هایی که 

 شرط اساسی رشدزمان معقول  اشد، پیشها در طی مدت ی در جهت  ه نتی ه رساندن آنئقضا

 شود.اقتصادی شمرده می

دادرساای منصاافانه و سااری  در  (،5201)  انک جهانی کاروکسااب ر اساااس گزارش ان ام 

 اری های تهای کوچک، نقش اساااساای در  هبود فعالیترساایدگی  ه ا تالفات میان شاارکت

 ،اگر رسیدگی  ه ا تالفات ت اری  یش از زمان معقول و قا ل قبول  ه طول  ین امد کند.ها ایفا میآن

های کوچک ممکن اساات فارا از نتی ه دادرساای، فاقد توانایی مالی  رای ادامه فعالیت شاارکت

 ت اری در چنین  ازه زمانی  اشند. 

قراردادها توانایی مین آزادی قراردادها اساات. آزادی أنقش اساااساای دیگر قوه قضااائیه در ت

شرکت -هاافراد و گروه سایر منظیر  سات قانونیؤها و  صمیم -س گیری آزادانه  رای ورود  ه ت

ن حقوق و تعهداتاااان در معامله اساات. این آزادی  رای یک یایجرا و نیز تعییک قرارداد یزم

پای داری کمی در اقتصااااد کارا یزم اسااات چرا که  دون آن و  دون الزام اجرای قراردادها، 

شت صاد  ؛ترتیبات ت اری وجود  واهد دا شرکت در اقت صداقت افراد را از  نااطمینانی و فقدان 

سرد می سبی  رای حلدل سازوکارهای منا شته  اشد وکند. اگر  فصل ا تالفات ت اری وجود ندا
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ه فعال هسااتند کیا ند در محیطی ها و افراد در میزیرا  نگاه ،معنا  واهد  ودآزادی قراردادها  ی

 شدن تعهدات یک هن ار نیست. رآورده

صورت کارا در امور ت اری  سیار مهم است.آزادی آزادی قراردادها و اجرای قراردادها  ه

قرارداد  رای طرفین معامله  ا قدرت مذاکره یکسان و آگاه از شرایط  ازار، کارایی در ت صیص 

. شاااودوری در  ازار میکند و موجب افزایش  هرهر میرفاه فردی را حداکثدهد، منا   را ارتقا می

دادن تصااامیمات  ازیگران اقتصاااادی ثیر قرارأ ا تحت ت کارامدصاااورت اجرای قراردادها  ه

دهد. در واق  یک قوه قضائیه کارا،  ا فراهم آوردن یک چارچوب گذاری را افزایش میسرمایه

صل وهنگام و منظم  رای حلسا تار یافته،  ه سرمایهف شد گذاری، ثباا تالفات، افزایش  ت و ر

صادی را موجب می صادی کمک اقت سعه اقت شد و تو ی امدکاراین کند. عالوه  ر میشود و  ه ر

 اجرای قراردادها  رای اینکه آزادی درست قرارداد وجود داشته  اشد ضروری است.

 

 وکار و اجرای قراردادها در ایرانهای سهولت کسببررسی شاخصع 5
 کاروسبک انک جهانی، قوانین و مقرراتی را که مستقیماً  ر ان ام  کاروکسبشا ص سهولت 

ساس آن  سی کرده و  ر ا اورها مؤثرند، معرفی و  رر صادی ک شد اقت اور جهان را  189و ر ک

، سااهولت ا ذ م وز، کاروکساابشااروع  زیرشااا ص 10کند. این شااا ص از  ندی میرتبه

زی، گذاران  رد، ت ارت فرامرمالکیت، ا ذ اعتبارات، حمایت از سرمایهدسترسی  ه  رق، ثبت 

ست. شده ا اکیل  ستگی و پردا ت دیونت شک شا ص سهولت اجرای قراردادها و ور ای هزیر

 هایگانه را سه فاکتور اساسی، تعداد مراحل، مدت زمان و هزینههای دهاصلی محاسبه شا ص

 یرند. گتقریباً در هر ده شا ص مورد استفاده قرار میدهند که دسترسی  ه آن شا ص تاکیل می

سهولت 1طور که در جدول )همان ست، رتبه  شده ا اان داده  سب( ن سال  کاروک ایران در 

 طور کلی  ا تنزل رتبه مواجه  وده اسااات. ه 130 ا رتبه 2015های  عد تا ساااال در ساااال و 119، 2007

در  اتفاق افتاده است. 145و  144های قرار گرفتن در رتبه  ا 2013و  2012های  دترین وضعیت در سال

را  ه  ود ا تصاااص داده که  118رتبه  2015پله صااعود نساابت  ه سااال  12ایران  ا  2016سااال 

 ها  وده است.  هترین جایگاه طی این سال
 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             8 / 18

http://qjfep.ir/article-1-470-fa.html


 79 ... وکارنگاهی بر تجارب جهانی در بهبود محیط کسب

از نگاه ( 2007-2015) هایوکار اقتصاد ایران طی سالی محیط کسبئهای قضارتبه شاخص ع1جدول 

 بانك جهانی

های شاخص

 کار/ وکسب

 سال)میالدی(

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 62 66 67 53 54 48 53 56 57 33 اجرای قراردادها

رتبه کلی سهولت 

 کاروکسب
119 135 142 137 140 144 145 132 130 118 

 189 189 189 185 183 183 183 181 178 175 تعداد کاورها

Source  : Doing Business Reports )2007-2016( / Iran, Islamic RepWorld Bank. 
 

وکار  انک جهانی که  ه محیط حقوقی و نماگر اجرای قراردادها از پروژه سااهولت کسااب

ته می کاروکساااباداری  عاد موان  اجرای قراردادها از طری  مراجعه  ه دادگاه را  رجسااا پردازد، ا 

ها در پروژه ان ام کند.می بال کردن  کاروکساااابمنظور از اجرای قرارداد هانی، دن نک ج  ا

گام مراحل رسیدگی  ه پرونده شکایت یک فروشنده در تهران از  ریداری است که قادر  هگام

درصد درآمد سرانه نیست. در این پرونده  200 ه پردا ت  های کایی  ریداری شده،  ه ارزش 

شنده، کند و فروفروشنده صادر شده و  ریدار در واست ت دیدنظر نیز ارائه نمی حکم  ه نف 

ای هکند.  ا توجه  ه دادههای منقول  ریدار اجرا میحکم دادگاه از طری  فروش عمومی دارایی

 40، 2015سال ، اجرای یک قرارداد در ایران در کاروکسبآوری شده توسط پروژه ان ام جم 

 آورد. درصد ارزش  واسته، هزینه  ه  ار می 17کاد و روز طول می 505مرحله دارد، 

و رتبه 2015در سااال  66 ه رتبه ، 2007در سااال  33رتبه ایران درنماگر اجرای قراردادها از 

های مورد  ررسی، در سال رسیده است.  هترین عملکرد این شا ص طی سال 2016در سال  62

های این  وده اساات. توجه  ه زیر شااا ص 67 ا رتبه  2014سااال و  دترین در  33 ا رتبه  2007

روز  15 ا  2010جز در مورد شااا ص زمان، که از سااال دهد  ه( نیز ناااان می2نماگر )جدول 

 کاروکسبکاهش مواجه  وده است،  هبودی در وضعیت کاور حاصل ناده است. پروژه ان ام 

های را  ه م موعه شااا ص 1یئهای قضااا، شااا ص جدید کیفیت فرایند2016در گزارش سااال 

کند که آیا کاورهای مورد  ررسی اجرای قراردادها اضافه نموده است. این شا ص ارزیا ی می

                                                 
1  . Quality of Judicial Processes Index 
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ای از اقدامات مفید مرتبط  ا سااا تار دادگاه و داد واهی، مدیریت پرونده، اتوماساایون م موعه

 5/6در این زمینه 1ایرانیا  یر. امتیازاند های جایگزین حل ا تالز را اجرا کردهدادگاه و شاایوه

 وده است؛ در این سال مدت زمان و هزینه اجرای یک قرارداد تغییری نسبت  ه سال قبل نداشته 

 است. 

ند  ا ادهد سایر کاورها توانسته دتر شدن رتبه ایران در این نماگر اجرای قراردادها ناان می

ندی ارتقا دهند. در   ش  عدی  ه اصاااالحات  عملکرد مناساااب جایگاه  ود را در این رتبه

ضا ستم ق سی اورها، که  انک جهانی در گزارشئصورت گرفته در  و  2015های ی  ر ی از ک

 عنوان ت ارب موف  اشاره نموده است،  واهیم پردا ت.ها  ه ه آن 2016
 

 (2005 – 2015) هایهای نماگر اجرای قراردادها در ایران طی سالشاخصوضعیت زیر ع2جدول 

نماگر اجرای 

قراردادها / 

 سال

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

مراحل 

 )تعداد(

39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 - 

 505 505 505 505 505 505 520 520 520 520 520 520 زمان )روز(

درصد )هزینه 

ارزش 

  واسته(

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Source: Doing Business Reports 2005-2016 / Iran, Islamic Rep.World Bank. 

 

 2یئکیفیت و کارایی سیستم قضا یتجارب کشورهای موفق در ارتقاع 6

اااان های دادگاه نی و زیرسااا تئ ررساای آماری  انک جهانی از ارزیا ی کیفیت ساایسااتم قضااا

باط مثبتی می که ارت نه اجرای قرادادها وجود دهد  کارایی این سااایساااتم و کیفیت در زمی  ین 

 .Doing Business),(2015دارد

  

                                                 
 .شودارزیا ی می 18امتیاز این زیر شا ص  ین صفر تا  .1

ستفاده از ترجمه   ش .2 شده در این   ش از مقاله  ا ا و  2015های از گزارش "نماگر اجرای قراردادها"کلیه مطالب عنوان 

  اشد.کار  انک جهانی میوپروژه ان ام کسب 2016
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ویژه  رای توسااعه دادرساای الکترونیکی در کاااور اقداماتی  ه 1391در ایران نیز از  رداد 

 ا د.یهای متفاوتی  هبود تواند  ه روشی میئاما نماگر اجرای قراردادها در یک نظام قضا ،ان ام شده

رو در نماگر اجرای قراردادها، اقدامات عملی  ا اساااتفاده از ت ر یات موف  کااااورهای پیش

 فصااالورتبه ایران در نماگر اجرای قراردادها را  هبود   ااااد. اقتصاااادهایی که حل اندتومی

ون چهمهای موفقی سمت اجرای شیوهاند،  هتر سا تها تالفات ت اری را ساده و سری  و ارزان

گاه یا دوایر ویژه ت اری، ای اد داد گاه  یان یگری ای اد داد ئه م عاوی، ارا چک د های کو

ی گرایش دارند و قضاوت در موارد ت اری را در دسترس عموم مردم ئداوطلبانه در سیستم قضا

های وریاکارگیری فنهطور کلی اقتصادهای  ا درآمد  ای تمایل دارند از طری   دهند.  هقرار می

ی دنبال این هسااتند که کارها، کارایی را افزایش دهند. کاااورهای  ا درآمد پایین اغلب  هنوین

های راکد و همچنین ای و  ا هدز پاکساااازی پروندههای دورهعقب افتاده را از طری   از ینی

 یندها کاهش دهند.اتسری  در ان ام فر

 ه  حل ا تالفات مر وط ساانگاپور از جمله کاااورهایی اساات که کارایی و کیفیت  ای در

ستاندارد تنها در واجرای قراردادها دارند؛ در این کاور حل مرحله،  21فصل ا تالفات ت اری ا

شود. این کاور چند شیوه موف  درصد ارزش موضوع دعوی ان ام می8/25روز و  ا هزینه  150

 توان  ه ای ادها میاز جمله این شاایوه ؛اسااتی  ود اجرا کردهئالمللی را در ساایسااتم قضااا ین

 دادنهای  اص امور ت اری و میسر کردن داوری و میان یگری عادینه، در دسترس قراردادگاه

شاره کرد. در حالی ضاوت  رای عموم مردم ا ستان ) هق عنوان کاوری که در که در کاور مغول

ا ری و یت ای  دون دادگاه ا تصاااصاای امور ئطی  مقا ل قرار دارد( که دارای ساایسااتم قضااا

روز و  374 مرحله، 32فصاال ا تالفات ت اری اسااتاندارد در وهای دعاوی کوچک اساات، حلدادگاه

 . Doing Business),(2015د شودرصد ارزش موضوع دعوی ان ام می 5/30هزینه 

ی ئکاااور یک نهاد قضااا 97 ،کاروکاااور  ررساای شااده توسااط پروژه ان ام کسااب 189از 

ها یا شاااعب ت اری دادگاه ؛اندهای ت اری را ای اد نمودهپروندها تصااااصااای رسااایدگی  ه 

صلی را کاهش داده و موجب هت صصی تعداد پروند سیدگی در دادگاه  دوی ا های در حال ر

شااود. عالوه  ر این، قضااات نیز در چنین فصاال دعاوی در دادگاه اصاالی میوکاهش زمان حل

شود. تر و  هتر ا تالز میفصل سری وند که من ر  ه حلشوکاری  ود  بره میدر زمینه هاییدادگاه
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پذیری نی یها و شااعب ت اری من ر  ه ثبات  یاااتر در اجرای قانون و افزایش پیشوجود دادگاه

کاور یک دادگاه کوچک مستقل و یا یک  128شوند. همچنین در  رای مراجعان  ه دادگاه می

های دعاوی کوچک دادگاه  دوی وجود دارد. دادگاهشده  رای دعاوی کوچک در تسهیل رویه

صرفه  رای حل سری  و مقرون  ه  سازوکار  فصل ا تالفات حقوقی مر وط  ه مبالغ اندک ویک 

عنوان شاااکلی از اجرای عدالت که  ه احتمال زیاد توساااط عموم  ه –د و نآورکمک فراهم می

 ی  ازیئمومی و اطمینان  ه نظام قضااااای در ای اد اعتماد عنقش ویژه -شاااوند مردم ت ر ه می

های های معوقه و انباشاات پرونده در دادگاهکنند. عالوه  ر این، من ر  ه کاهش تعداد پروندهمی

شده  رای دعاوی کوچک موجب افزایش دسترسی های تسهیلشوند. رویه ایتر ت دید نظر می

 شود. و اش اص حقیقی می کاروکسب ه عدالت  رای صاحبان 

عنوان کاااوری که  هترین  هسااازی را در ه  کزوو  Doing Business),(2015در گزارش 

سان شته معرفیاجرای آ ست   تر قراردادها دا سته ا سیله وارد کردن یهشده، این کاور توان ک و

شروع شده  2010قاضی  صوصی زمان اجرای احکام را  ه نص  کاهش دهد. این کار از سال 

ها  ه هایی که  ررسااای آنمحلی  ا کمبود منا   و تعداد زیادی از پروندهوقتی که قوه قضاااائیه 

مریکا، این آالملل ی کزوو  ا کمک آژانس توسعه  ینئشورای قضا ؛ یر افتاده  ود، مواجه  ودأت

 یر را شناسایی کردند. این  ررسی ناان داد که فقدان جریمه أماکل را تحلیل و دییل اصلی ت

ها و عدم کفایت محل، عدم امکان مصاااادره  سااایاری از داراییهای  ی رای ثبت در واسااات

های عقب موران اجرایی، علت عمده رشاااد پروندهأم اری قانونی  رای قدرت کافی دادن  ه م

های مناسااب ساااله مصاامم  ه فراهم آوردن راه سااهافتاده اساات. این کاااور  ا یک  رنامه کاری 

اتری  رای رسیدگی  ه منازعات ت ار ستا  ه  صوصی ی شد و در این را رایی سازی روند اجی 

ضا سال ئق اور در  صی 2013ی  ود پردا ت. این ک ضا صو ی  ود را ئسازی روند اجرایی ق

های های مناسااب توقی  اموال و جریمههای نظارت  صااوصاای و روشکامل کرد و ساارویس

 مناسب  رای  دهکاران ناسازگار را ای اد نمود.

کال  یلی معمولدر ساااطح جهانی یکی ا بت  ،ز اشااا ها ث اصاااالحات در اجرای قرارداد

امروزه تااااکیل پرونده الکترونیکی مر وط  ه  . Doing Business),(2016الکترونیکی اسااات

ست اولیه در  اور، ارائه  دمات الکترونیکی در  24داد وا اور و پردا ت الکترونیکی  27ک ک
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کاورهای مصر، لیتوانی، قزاقستان، موریتانی و پذیر است؛ کاور امکان 45های دادگاه در هزینه

رونیکی هایاان را  ا ای اد امکان ثبت الکتاند دادگاهترکیه از جمله کاورهایی هستند که توانسته

 ها  رای طرفین دعوا  سیار کاراتر کنند. در واست

 وسااانگاپور قوه قضاااائیه سااایساااتم الکترونیکی داد واهی را  رای  هبود فرایند داد واهی 

سی  ه عدالت راه ستر ستم طرفین دعوا را قادر میافزایش د سی ست. این  ازد تا ساندازی کرده ا

از  کند تا طرفین دعوا و وکال راها را قادر میطور آنالین پر کنند و نیز دادگاهشکایت  ود را  ه

متنی در اره دعاوی آگاه سااازند و حتی جلسااات  اص را از طری   رطری  ایمیل، پیام و هااادا

 ه همراه دارد،تری  یندها مناف  گساااتردهاویدئو کنفرانس  رگزار نمایند. الکترونیکی شااادن فر

سری  می سهیل و ت شروع طرح دعوی در دادگاه ت ضمن این ه این ترتیب  ستفشود،  اده از که ا

گاه را  ا کارکنان داد اعتمادتر اسات؛ روا ط شا صای رو در روتر و قا ل الکترونیکی راحتاسااناد 

کنند و من ر  ه کاهش زمان رسیدگی، دسترسی  هتر دهند، احتمال فساد را کمتر میکاهش می

رای ها همچنین هزینه اجشوند. این ویژگییندها میاها و  دمات قا ل اتکا مر وط  ه فر ه دادگاه

یر  رداری و تکثهای مر وط  ه نس هراجعین  ه دادگاه در هزینهدهند، میک قرارداد را کاهش می

های ها نیز در هزینهکنند؛ دادگاهجویی میآمد  ه ساااا تمان دادگاه صااارفهواساااناد و رفت

ریب کنند و مان  گم شدن، ت جویی می، هزینه  ایگانی و هزینه کارکنان دادگاه صرفهنگهداری

که از  دهدشود. عالوه  ر این، نتایج مطالعات ناان میموارد ثبت شده در دادگاه می یو یا ا تفا

ها، امکان دسااترساای  ه اطالعات اندازی سااامانه تاااکیل پرونده الکترونیکی در دادگاهزمان راه

 افزایش یافته و دسترسی  ه عدالت و اجرای آن  ه شکل قا ل توجهی  هبود یافته است.

ین دادرسااای مدنی جدیدی را که قا ل اجرا در موارد ت اری یو اروگوئه آ  اهاماس، پرتقال

ادگاه سازی و تسری  عملیات د یر افتاده و نیز سادهأهای  ه تمنظور کاهش پروندهاست، اساساً  ه

 اند.گیر،  ه تصویب رساندهپاوهای دستو محدود کردن شیوه

سال  صویب ، 2013در  صی تعیین اروگوئه قانون جدیدی را ت ا  صل زمانی م کرد که فوا

 ها را  ر طب  روال دادگاه رعایت کنند.های دعاوی ت اری  اید اینکند و طرزمی
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ساس ارزش پولی دعاوی که  صاد جمهوری چک، ایرلند و آفریقای جنو ی قوانین را  ر ا سه اقت

سطوح م تل  پذیرفته می صالح و در نتی ه  ا توزی  م دددر دادگاه در  ر میان ح م کا شود ا

 هایاان را  ازسازی و اصالح کردند.ها و کاهش کارهای ناتمام، سیستم دادگاهدادگاه
 

 ها در کشورلفه اجرای قراردادؤراهدارهای بهبود مع 7

تر کردن نماگر اجرای قراردادها، اصالحاتی کارامد ایست  رای اصالح و ی کاور میئنظام قضا

یه لب راهکارهای را در قوانین، مقررات و رو قا ید. این اصاااالحات در  ما های موجود آغاز ن

 گیرد.قانونی، مقرراتی و اجرایی مورد  ررسی قرار می

راهکارهای  هبود نماگر اجرای قراردادها، ساااه دساااته راهکار قانونی، راهکار مقرراتی و 

 6مدت)میانماه(،  6مدت)تا شود که هر کدام نیز  ه سه   ش کوتاهراهکار اجرایی را شامل می

 شوند. سال( تقسیم می 5سال تا  2ماه تا دو سال( و  لندمدت)

سی ت اری و راهکارهای قانونی کوتاه سی ییحه آیین دادر سری  در  رر مدت عبارتند از: ت

یا ییحه آیین دادرسااای الکترونیکی، افزایش ی. در میانئای ادپلیس قضاااا  مدت تدوین طرح 

 یر و توق  دادرسای أا تالز،  ازنگری در مقررات ت دید، تحد نصااب مالی شاوراهای حل 

در قانون آیین دادرساای مدنی و  ازنگری در مقررات کارشااناساای و کاهش تاااریفات آن در 

توان از جمله راهکارهای  هبود اشااااره نمود. ییحه اصاااالح قانون آیین دادرسااای کیفری را می

الح ها از طری  اصریفات اجرای احکام دادگاهسازی تاراهکارهای قانونی  لندمدت نیز  ه ساده

سااازی  ر ی  دمات سااراری و  صااوصاای( قانون اجرای احکام مدنی،  رون2  ش ا یر ماده)

 ها  ا اصالح قانون امور حسبی اشاره دارد.ی و  ارج نمودن امور غیرترافعی از وظای  دادگاهئقضا

 ی و اصااالحئ دمات الکترونیکی قضااانامه ارائه راهکارهای مقرراتی شااامل اصااالح آیین

الماااااوره و هزینه سااافر وکالی دادگساااتری  ه هدز کاهش الوکاله، ح نامه تعرفه ح آیین

 مدت قا ل دسترسی است. اشد که در میانمدنظر می یها در نماگر اجرای قراردادهاشا ص هزینه

مل ا الا الکترونیکی اوراق راهکارهای اجرایی کوتاه ینی  ی و پیشئقضاااامدت نیز شاااا

تمهیدات یزم  رای آموزش و تر یت قضات مت صص در امور ت اری جهت افزایش سرعت و 

 کیفیت رسیدگی  ه دعاوی ت اری. 
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یان های اجرایی م کار توان  ه اجرای مقررات دادرسااای الکترونیکی  رای مدت میاز راه

اموال و وجوه ت ار، ساایس سااامانه دسااترساای اجرای احکام دادگسااتری  ه اطالعات أوکال، ت

صی، های ت اری ت صی محکومین قطعی، تاکیل دادگاهئاندازی  انک اطالعات سوا   قضاراه

سامانه الکترونیکی  شناسایی اموال اش اص حقیقی و حقوقی، تاکیل  سامانه الکترونیکی  ای اد 

اااار آنالین تسااا قه محکومان مالی، تهیه نقاااه کاداسااتر، تهیه شااناساانامه هویت ژنتیکی افراد، ان

ش اص، رقومی نمودن اقالم اطالعاتی  سوی محاکم  ا حفظ حریم  صوصی ا صادره از  آرای 

ری  اطالعات سازمان ثبت، تکلی   ه ا الا از طسند و اجرایی نمودن ثبت نوین  ا استفاده از فناوری 

اطالعاتی مر وط  ه های اندازی نظاموسااایل ارتباط از راه دور در ا الا در  ارج از کاااور، راه

ی، مطالبه ح  از طری  داده پیام و استفاده از فناوری اطالعات ئها و آمارهای قضاگردش پرونده

 ی و سایر نهادهای تا عه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد وئدر  رقراری ارتباط  ین مراج  قضا

 د.ها و سازمان پزشکی قانونی اشاره نموامالک کاور، سازمان زندان
 

 گیری و پیشنهاداتنتیجهع 8

سرمایهکسب ستلزم فراهم  ودن محیط نهادی مناسب و گذاری در هر نقطهوکار و  ای از جهان م

  ش  رای های اثرگذاریها و قانونامن اساات.  ر این اساااس  ساایاری از کاااورها، ساایاساات

 و اقتصادی  ود قرار دادههای س  رنامهأاصالح،  هبود و توسعه نهادهای حاکم  ر جامعه را در ر

یرگذار ثأهای مهم تلفهؤوکار دارند.یکی از مسمت  هبود محیط کسبجانبه  هتوجه جدی و همه

،  ا الزام  ه یئنظام قضاامدای اسات.عملکرد ساا تاریافته و کارئوکار، نظام قضاا ر محیط کساب

 ناشااای از قراردادها ا تالفات ت اریهنگام و منظم وفصااال  هایفای تعهدات قراردادی و حل

گذاری  ه رشد ثیر قرار داده و  ا افزایش سرمایهأتواند تصمیمات  ازیگران اقتصادی را تحت تمی

شا ص مورد  ررسی  10و توسعه اقتصادی کمک کند.  ررسی نماگر اجرای قراردادها یکی از 

 ر  وکار در کااااورهای م تل  جهان اسااات و ناظر انک جهانی در ارزیا ی ساااهولت کساااب

های  انک جهانی از محیط گزارش .فصاال ا تالفات ت اری اسااتوعملکرد قوه قضااائیه در حل

 دتر شده و ( 2005-2015) هایدهد که رتبه ایران در این شا ص طی سالوکار ناان میکسب

 تنزل یافته است. 2016در سال  62و رتبه  2015در سال  66 ه رتبه  2005در  33از رتبه 
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ستهتوجه  ه   هتری در این  ی  ه عملکردئاند  ا اصالح سیستم قضات ر ه کاورهایی که توان

دهد که الکترونیکی نمودن ثبت شاااکایات و دادرسااای یکی از نااااان می ،زمینه دسااات یا ند

ترین اصالحات ان ام شده است که موجب افزایش شفافیت، افزایش سرعت پروسه ثبت و مهم

بت موارد ث یفساد و ممانعت از گم شدن، ت ریب و یا ا تفاهای دریافت، محدود کردن فرصت

 شود.شده در دادگاه می

ای هیکی دیگر از اصالحاتی که در  یاتر کاورهای مورد  ررسی اجرا شده، ای اد دادگاه

های کوچک دعاوی است.اصالح آیین دادرسی جهت کاهش تعداد امور ت اری و دادگاه ویژه

پاگیر و تسااری  عملیات دادگاه، وهای دسااتقراردادها، شااناسااایی رویهمراحل و زمان اجرای 

ندی  های مناسب  رای  دهکاران ناسازگار، طبقههای مناسب توقی  اموال و جریمهاعمال روش

ها، نیز از جمله اصالحات موف  در ها  ین دادگاهدعاوی  ر اساس ارزش پولی و توزی  م دد آن

ضا ستم ق ست که موجب کاهش کارهای ناتمام و تعداد پروندهی این کاورها ئسی ای  ه ه وده ا

 شود. یر افتاده میأت

ضا سی الکترونیکی، ای اد پلیس ق سعه دادر اکیل دادگاهئتو ت اری و  های ت صصیی، ت

سازی تاریفات دادرسی، تسری  در  ررسی و تصویب آیین دادرسی ت اری، ای اد سامانه ساده

ال اشاا اص حقیقی و حقوقی و سااامانه الکترونیکی سااا قه محکومان الکترونیکی شااناسااایی امو

ی از جمله ئها و آمارهای قضااااهای اطالعاتی مر وط  ه گردش پروندهاندازی نظاممالی و راه

های سایاساتی  رای  هبود وضاعیت نماگر اجرای قراردادها در نظام ترین راهکارها و توصایهمهم

  اشند.ی کاور میئقضا
 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            16 / 18

http://qjfep.ir/article-1-470-fa.html


 87 ... وکارنگاهی بر تجارب جهانی در بهبود محیط کسب

 بعمنا
 ی  ر رشد اقتصادی ئفصل دعاوی قضاوتأثیر فرایند حل"،(1392جاجی )م ید ا راهیمی، محسن؛ میدری، احمد و 

 .33-60 صص،  هار،21، سال اقتصادی هایها و سیاستپژوهش،"D8کاورهای       

  ،ایران(ریزی دولتی جویی در نظام  ودجههای رانتجویی) ررسااای زمینهاقتصااااد رانت(،1348 ضاااری، محمد )

 ریزی.تهران: سازمان مدیریت و  رنامه      

ضری، محمد ) سب "،(1389  اوردور نمای محیط ک سعه ک صلنامه مطالعات ، "وکار در ییحه  رنامه پن م تو  ف
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