
و پاسخگويي :حاكميت قانون، سنجش
 مشكالتي كه بايد از پايين به باال حل شوند

 220: موضوعي كد

 13692: مسلسلهرشما

 1393ماه خرداد

 هاي اقتصادي معاونت پژوهش

 اقتصاديمطالعات: دفتر

و مشخصات اين گزارش ترجمه مقاله :زير استاي با عنوان
Maurits Barendrecht, "Rule of Law, Measuring and 
Accountability: Problems to be Solved Bottom Up", Hague
Journal on the Rule of Law, 3, 2011, pp. 281-304. 



 خدا نام به

 مطالب فهرست

1........................................................................................................................................................ چكيده

2.........................................................................................................................................................مقدمه

8...............................................................................................................ييپاسخگوو قانونتيحاكم.1

8.......................................................................................... سنجشيها روشوميمفاهحيتشر.1-1

10 ............................................................................................................جينتا سنجشيسوبه.2-1

14 ................................................................................................ قانون متعدد منابعو بازيگران.3-1

16 ...........................................................................ياصل مفهوم عنوانبهييپاسخگويسوبه.4-1

18 ...................... داد؟ قرار سنجش موردراييپاسخگوبه مربوط عوامل مجموعديبا چگونه.5-1

20 ....................................................................................................... مشكلبا مشكل: قانونتيحاكم.2

20 ...........................................................................................................ييپاسخگويبرا تقاضا.1-2

21 ....................................................................................................................يدادرس مشكالت.2-2

22 ......................................................................... مشكالتيدمولوژياپو استاندارديبند طبقه.3-2

24..................................................................................................ييپاسخگويجستجونديفرآ.4-2

26 ........................................................................... عدالت سنجش: مشكالت تبخشيرضا عالج.5-2

29 ............................................................................................................... شواهدبريمبتن عالج.6-2

31 .............................................................................................................................................يريگجهينت



___________________________________________________________�

و پاسخگويي :حاكميت قانون، سنجش

 مشكالتي كه بايد از پايين به باال حل شوند

1چكيده

و آرمان كه گستره وسيعي از ايدهتعريف سنتي از حاكميت قانون، مفهوم موسعي است در ها ها

و دولت، محدود كردن تمام  و سايرها فعاليتمورد سازماندهي روابط متقابل مردم به حدود قانون

برها دادگاه ازجملهعوامل مؤثر،  يها تالشتاكنون.ردگيميو تأثير آنها بر زندگي مردم را در

و نتوانسته اين بسياري انجام شده تا اين تعريف كلي را تكميل كند كه توفيق چنداني در پي نداشته

نظربه. هاي قابل مشاهده نزديك كند مفهوم را از سطحي نظري به برقراري ارتباط مؤثر با تجربه

.ميسر باشد» سنجش حاكميت قانون برمبناي پاسخگويي«رسد اين مهم با ورود به حوزه مي

سلبحاضر درحال يكي از مسائل اساسي بازيگران. تدريجي مفهوم حاكميت قانون است،

و منابع خاص حقوق كمرنگ شده خاص، اصول سازماندهي اين توانميچگونه. اند شدة خاص

شده براي مسئله را توضيح داد؟ در واقع پرسش اصلي اين است كه پس از سلب ابزارهاي شناخته

در واقع،. پاسخگويي: ماند؟ پاسخ اين است حاكميت قانون، چه چيزي براي ترويج آن باقي مي

كهي قديميها روش. كنندميقانون آغاز براساستعاريف كنوني از حاكميت قانون از پاسخگويي  تر

يا» محدود«در پي  آرام، آرامبراساس قانون بودند» حكمراني«كردن مقامات حكومتي توسط قانون،

شدن توسط قانون تناسب زيادي با واقعيات موجود» محدود«گرچه بايد تأكيد كرد.ندشوميناپديد 

. ندارد

د كه حاكميتشوميها، به ارزيابي نتايجي پرداخته در رويكرد جديد، به جاي تمركز بر ورودي

به براي مثال، ديگر پرسش اين نيست كه آيا. قانون در پي ترويج آن است اي تدوين شده گونه قانون

به،است كه پاسدار حقوق مالكيت باشد طور مؤثر بلكه سؤال اصلي اين است كه آيا حقوق مالكيت

مي.د يا خيرشوميتضمين  چالش. افتد رويكرد تازه، به دنبال اثراتي است كه در زندگي مردم اتفاق

. است به روند تجديدنظر در مفاهيممربوط به سنجش حاكميت قانون برمبناي پاسخگويي، دعوتي 

و آنچه در دنياي واقعي اتفاق مي . افتد وجود داشته باشد بايد پيوندي مشخص بين مفاهيم

هسته اصلي عنوانبه» پاسخگويي«در پي آن است تا با محور قرار دادن مفهوم گزارشاين

 
.چكيده توسط مترجم نگاشته شده است.1
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با حاكميت قانون، به تشريح اين مسئله بپردازد كه چگونه ادبيات موجود در مورد پاسخگويي

به حاكميت قانون ارتباط مي و همچنين، استقرار سازوكارهاي پاسخگويي اي كه مؤثر واقع گونه يابد

 ويي در مركز صحنه، نويسنده در با در نظر گرفتن پاسخگ. شوند، تا چه اندازه دشوار است

و اذعان پي كه تي در مورد نتيجهدارد كه هنوز هيچ قطعيميبازتعريف حاكميت قانون است اي

كهبه كندميبنابراين تالش. خواهد آمد وجود ندارد دست به  درحالطور خالصه توضيح دهد

و اينكه اگر بتوانيم حاكميت قانون را حول محور پاسخگويي حاضر چه پيشرفتي حاصل شده

شد هاي تازه بازتعريف كنيم، چه پرسش براي روشن شدن. اي در مورد سنجش آن مطرح خواهد

و درمان،  موضوع، نويسنده اين مسئله را با شرايط مشابهي در مورد تجربه در بخش بهداشت

مند از شواهد در مورد اي نظام بر اين باور است كه در اين بخش، با مجموعهو كندميمقايسه 

مي» چرخه بازخورد«،ها درمانكارآمدي  به. رسد به پايان روشني تعريف در واقع مشكالت پزشكي

با شده و كارآمدي شده درمان شدهي تجربهها روشاند، بسياري از بيماران در سراسر دنيا اند

بهمعمها درمان باها درمان توانميبنابراين در طول زمان،. سادگي قابل توصيف است والً ي بهتر را

و دقت بر مجموعه دادهها درمانآزمون اين، چيزي. هاي حاصل از نتايج آنها برگزيدي متفاوت

ميبر مبتنياست كه آن را پزشكي  ، سؤال نويسنده اين است كه آيا گزارشدر اين. ناميم شواهد

اعمال چنين روشي در بخش قضايي نيز ميسر است؟

 مقدمه

و بهبود حاكميت قانون  پايان دادن به چرخه بازخورد،سنجش

ي بود براي روشن ساختن اينكه فرآيندي انجام شده براي سنجش حاكميت قانون، آغازها تالش

معيار كليدي براي عنوانبهپاسخگويي. گذارد حاكميت قانون چگونه بر زندگي مردم تأثير مي

يها كانونو نيز توسطها دادگاهامروزه، پاسخگويي از طريق. حاكميت قانون به ظهور رسيد

عموميايهگرايي حقوقي مسئل كثرت. شمار ديگري شامل محكمه افكار عمومي ايجاد شده است بي

ود هنجارهايي از سطوح مختلف محلتوانميمعيارهاي موجود براي پاسخگويي: است ي، ملي

بهها سازماني باشد كه توسط الملل بين و خصوصي صورت رسمي يا غيررسمي تعييني عمومي

و پيشرفت در زمينه حاكميت قانون مستلزم بررسي اين موضوع است. شده است سنجش وضعيت

 كنندمي، چگونه با يكديگر كار كنندميمشترك چه چيزي توليد طوربهكه سازوكارهاي پاسخگويي 

چ  اما اين مسئله چگونه قابل تحقق است؟. كنندميگونه با يكديگر رقابتو

به با الهام از توسعه و درمان، اين دست هاي تمركز بر مشكالت گزارشآمده در بخش بهداشت
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و و. كندميي آن را پيشنهادهاحل راهويژه ي جرم، پيشنهادها بررسيمطالعات نيازهاي قانوني

يك طبقه كند مي اين. بندي از مشكالت كه پاسخگويي اغلب به دنبال حل آنهاست، ايجاد شود كه

به. حكمراني گسترش يابدهايد به ساير حوزهتوانميموضوع  ي آور جمعهمچنين اين مطالعات

و نهادهايي كه براي پاسخگويي به آنها مخاطب قرار درخصوصاطالعات وقوع اين مشكالت

حاضر به كنترل اين درحالي پيچيده مربوط به رضايت مشتريانها بررسي. ازدپردمي، رندگي مي

و قابل قبولي منجر امر مي بر مبتنيرفتارهاي.دشوميپردازد كه اين موضوع به نتايج منصفانه

سرانجام، ممكن است در كشوري، حاكميت. توسعه هستند درحالشواهد براي برخي مشكالت نيز

و حل آنها مورد سنجش قرار گيردقاب عنوانبهقانون  مداخالت. ليتي براي اجتناب از مشكالت فوري

و به انتخاب بهترين توان مي و فوري تمركز كرده و سنجش» راه درمان«د بر مشكالت ويژه موجود

. مند پيشرفت آن اقدام كند نظام

و از پايين به باال: حاكميت قانون  از باال به پايين

ي بهتر، قوانينها دادگاهاگر كشورها لزوم داشتن. شكي نيست كه حاكميت قانون مؤثر است

و داشتن سابقه بهتر در حقوق شهرونديتر، حمايت بيشتر از حق مالكي مناسب ازت را درك كنند،

اين چنين كشورهايي احتماالً شاهد بهبود سايربر عالوه. نظر اقتصادي نيز بهتر عمل خواهند كرد

در ومير مرگامنيت، ازجمله،متغيرهاي مرتبط با توسعه پايدار خواهند بود و ناتواني كودكان

2و1.خوانش

و مورد اختالف است تعريفي از حاكميت ارائه. فراتر از آن، موارد بسياري هنوز ناشناخته

د با توانميهنوز مشخص نيست كه آيا حاكميت قانون3.اي نامتناقض دشوار است قانون به شيوه

ها دادستان، آموزشها دادگاههاي بسياري از ايجاد نظام پروژه. مداخالت عمدي تقويت شود يا خير

و سازماندهي مجدد پليس حمايت منظوربهي عمدهها واگذاريو نظام قضايي، حمايت از اموال

 
يا1. و نوشتن است كه در موارد بسياري به دليل فقدان آموزش"Analphabetism"ناتواني در خوانش ، ناتواني عمده در خواندن

ني1958يونسكو در سال توسطه شدهئطبق تعريف ارا. آيدپديد مي و نوشتن و، شخص آنالفابت، كسي است كه قادر به خواندن ست

توجه به اين مسئله به عنوان شرطي الزم براي رشد. توانايي درك يك جمله ساده كوتاه را در ارتباط با زندگي روزمره، ندارد

و توسعه ملي اهميت بسيار زيادي (است يافته اقتصادي .).م.
2. Dani Rodrik et al., ‘Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in 
Economic Development’, in: Journal of Economic Growth (2004), p. 131, at p. 144; Stephen Haggard et al., 
‘Rule of Law and Economic Development’, in: Annual Review of Political Science (2008), p. 205, at p. 207; 
Daniel Kaufmann, Rethinking Governance: Empirical Lessons Challenge Orthodoxy 2003, p. 24. 
3. Kevin E. Davis, ‘What Can the Rule of  Law Variable Tell Us about Rule of Law Reforms?’ in: Michigan 
Journal of International Law (2005), p. 141, at p. 161; Brian Z. Tamanaha, ‘A Concise Guide to the Rule of 
Law’, in Neil Walker and Gianluigi Palombella (eds.), Relocating the Rule of Law 2009, p. 3. 
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ا معيارهاي نظام حقوقي براساس منابع موجود، اين راهبردهاي از باال به پايين، كه در آنه1.كنند مي

و تقويت شده، مورد شناسايي قرار ، به اندازه كافي موفق رندگيميآنچنان كه در غرب معرفي

2.نيستند

و نهادسازي منابع بر اين است كه رويكردهاي از پايين گرايش كنوني در مورد حاكميت قانون

و به اصالحات تدريجي در سطحي كه مشكالت حقوقي قابل حل باشند، منجر  به باال مرجح هستند

ار اما آنچه رويكردهاي از پايين به باال به دنبال دستيابي به آن هستند، هنوز كامالً آشك.ندشو مي

و پيشبرد درحال. نيست حاضر، رويكرد توانمندسازي حقوقي بر كنترل مردم بر زندگي خود

كه راه بايد از مشكالت كندمياين رويكرد توصيه3.كندميزني شهروندان تمركز موقعيت چانه

و  ا. هاي در دسترس افراد ناتوان بنا نهاده شود بر گزينهها تالشدادرسي آغاز شود فزايش همراه با

و دسترسي به عدالت، بايد هزينه و درستي هاي دسترسي به سازوكارهاي پاسخگويي كاهش يافته

در. آمده، افزايش يابد دستبهجانصاف نتاي خدمات حقوقي اجتناب ارائهبايد از شكست بازار

و درحالهاي هاي مربوط به خدمات حقوقي، گزينه برنامه4.شود توسعه براي انجام اقدامات جمعي

. هاي قابل ذكر در مداخالت از پايين به باال هستندي مربوط به اطالعات حقوقي از نمونهها تالش

وبر مبتنيخدمات ارائهفراهم آوردن شرايطي براي و فن دفاع در مراكز عدالت اجتماعي قانون

در هر حال، هنوز. انجام اين اقدامات استي غيردولتي حقوق بشري مسير ديگري در راهها سازمان

درها تالشقضاوت در مورد اينكه آيا اين  و به پيشرفتي پايدار در مسيري پايدار به كار خواهد آمد

.حاكميت قانون منجر خواهد شد، ممكن نيست

 سنجش پيشرفت

فعاليت. مند اين موضوع، دشواري سنجش پيشرفت آن است يكي از موانع موجود در بهبود نظام

در:كم تا حدودي قابل مشاهده است، دستكنندمينهادهايي كه به صورت از باال به پايين عمل 

1. Klaus Deininger and Gershon Feder, ‘Land Registration, Governance, and Development: Evidence and 
Implications for Policy’, in: Th e World Bank Research Observer (2009), p. 233, at p. 234; Thomas Carothers 
(ed.), Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge 2006. 
2. Carothers (ed.), Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge, above n. 3; W. Easterly, 
‘Institutions: Top Down or Bottom Up?’, in: American Economic Review (2008), p. 95, at p. 99; Haggard, 
MacIntyre and Tiede, ‘Rule of Law and Economic Development’, p. 205, at p. 221; Kevin E. Davis and 
Michael J. Trebilcock, ‘The Relationship between Law and Development: Optimists Versus Skeptics’, in: 
American Journal of Comparative Law, (2008), p. 894, at p. 945. 
3. S. Golub, ‘What Is Legal Empowerment? An Introduction’, in S. Golub (ed.), Legal Empowerment: 
Practitioners’ Perspectives 2010, p. 9 at p. 13; Ewa Wojkowska and Johanna Cunningham, ‘Justice Reform’s 
New Frontier: Engaging with Customary Systems to Legally Empower the Poor’, in S. Golub (ed.), Legal 
Empowerment: Practitioners’ Perspectives 2010, p. 93 at 94. 
4. Commission on Legal Empowerment of the Poor, Making the Law Work for Everyone, Vol. II, Working 
Group Reports, 2008, p. 1 at pp. 56-57. 
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] قابل دسترس بودن[هايي از قوانين، قابل مشاهده بودن ساختمان دسترس بودن يا نبودن نسخه

بهها گاهداد يك نفرو قابل شمارش بودن تعداد قضات  درحالهاي ورودي چنين داده. ازاي هر

1.آوري شده است حاضر براي تمام كشورهاي اروپايي جمع

حاضر، عموماً پيشرفت در حاكميت درحال. ها، بسيار دشوارتر است اما در نظر گرفتن خروجي

و كارشناسان مورد سنجش قرار  در.ردگيميقانون توسط نظرسنجي در مورد افكار عموم مردم

وها دادگاهاي پيچيده از نماگرها، برپايه پذيرش استقالل طول دهه گذشته، مجموعه ، كارآمدي پليس،

بمي نظربهمعيارهاي بسيار ديگري كه حرسد در ارتباط 2.استيافته اكميت قانون هستند، توسعها

 هاي ارائه بنابر تعريف. ساز است موقعيت براي رويكردهاي از پايين به باال همچنان مشكل

و بايد به آنها اضافه شودها تالششده، اين و برنامه پروژه. از نظر اندازه، كوچك هستند ها ها

ها آوري اين داده جمع3.اما هنوز مقياس مشتركي براي اين كار وجود ندارد،تكامل هستند درحال

ي مربوط به حاكميت قانون از پايينها تالشسختي انجام شده است به همين دليل استقرار آنچه به

بهها روش. گذارد، بسيار دشوار است به باال به اشتراك مي ي استاندارد براي نظارت بر دسترسي

هنوز در كشورهايي)دشوميبحث بعد درباره آن هاي كه به تفصيل در قسمت(يك كشور عدالت در

اعمال نشده است .كه بيشترين نياز را به حاكميت قانون دارند،

و براي مشكالت موجود در سنجش، به اين بالتكليفي بازمي گردد كه حاكميت قانون چيست

 وسيلهبه. وجود داشته باشد4پاياني بر چرخه بازخورد، بايدايدئال طوربه. ترويج آن چه بايد كرد

در. آوريم دستبهسنجش، ما قصد داريم اطالعاتي را در مورد وضعيت موجود حاكميت قانون با

ند مشاهده كنند كه آيا مقامات توانمينظر گرفتن نماگرهاي مربوط به حاكميت قانون، شهروندان 

بهرسمي كشور در فراهم كردن حاكميت  پس از اين مرحله است. اند يا خير خوبي عمل كرده قانون

و  ميها سازمانكه افراد ند از نماگرهاي مربوط به آن توانميرسانند، يي كه به حاكميت قانون ياري

اگر آنها بر بهبود. هاي مرتبط با بهبود وضعيت را شناسايي كنند ند حوزهتوانميآنها. درس بگيرند

ند مشاهده كنند كه آيا در پيشبرد حاكميت قانون در مرحله بعدي سنجش توانمي وضعيت كار كنند،

شد. موفق هستند .كم جايي با حاكميت قانون بيشتر دست،به اين ترتيب، دنيا جاي بهتري خواهد

براي تشريح بهتر موضوع همراه با مثال، تنها در نظر. البته ما با چنين موقعيتي فاصله زيادي داريم

ناكافي باشد چه كسي مسئول است؟ ممكن است بسياري از نمايندگانها دادگاهد اگر استقالل بگيري

 
1. European Commission for the Efficiency of Justice, in: European Judicial Systems Edition 2008(data 
2006): Effi ciency and Quality of Justice 2008. 
2. Mark D. Agrast et al., WJP Rule of Law Index 2010; Daniel Kaufmann et al., Governance Matters VII: 
Aggregate and Individual Governance Indicators, 1996-2007 2008. 
3. Sumaiya Khair, ‘Evaluating Legal Empowerment: Problems of Analysis and Measurement’, in: 1 Hague 
Journal on the Rule of Law (2009), p. 33, at p. 37. 
4. Feedback loop 
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برها شركتحكومتي قدرتمند، ، يا شهروندان عادي وجود داشته باشند كه تأثيرات نامناسبي

به. تصميمات دادگاه بگذارند طور كلي يا درك اما در عين حال ممكن است مشكالتي در مورد قضات

.ها نيز وجود داشته باشد يافت رسانهو در

و به و خالي از لطف نيست كه نگاهي به مقايسه روند سنجش در اقتصاد ويژه بخش بهداشت

و ادراكات نيست، رد، دريافتگيميها، چيزي كه مورد سنجش قرار در اين حوزه1.درمان بيندازيم ها

با2براي مثال، توليد ناخالص داخلي،. واقعي استهاي مهم در دنياي هاي مرتبط با تجربه بلكه داده

و سود كارآفريني مقرري(اضافه كردن همه درآمدها  هاو همه هزينه) ها، سود سرمايه، اجاره زمين

و صادرات خالص مصرف، سرمايه( اين.ردگيميمورد سنجش قرار) گذاري، مخارج حكومت،

يك نماگر واحد جمع داده نششوميها در اگر نماگر. كندمياقتصاد چگونه عمل دهدميان ند كه

و توانمينتايج قابل قبولي را نشان دهد،  طور كلي خوب عملبهها شركتفرض كرد كه شهروندان

ق در مورد اينكه چرا درآمدها در غير اين صورت، داليلي وجود دارد براي تحقي. اند كرده

و مانده عقب چرخه بازخورد. به اجزاي نماگر بازگشت تا مشاهده كرد كه مشكل كجاست توانمياند

. تر است مانند استقالل قضايي بسيار سرراست3اي براي بسته

و بخش قضايي، از. اند يي نيز داشتهها پيشرفتحاكميت قانون يها تالشدر طول بسياري

خود را از اينكه حاكميت قانون انجام است، بايد درك درحالحاضر درحالمربوط به سنجش كه

و چه كارهايي باعث بهبود آن  و بيشتري در مورد داده. تر كنيم د، عميقشوميچيست هاي بيشتر

و  و تعداد مشكالت قانوني ، در دسترس قرار كندميقضايي با آن برخورد يي كه بخشها روشنوع

و مشكالت خانواده، رفتارهاي.ردگي مي شواهدبر مبتنيدر برخي از مداخالت، مانند اصالحات

گرفته براي پاسخگويي در بخش خدمات رسد برخي تمهيدات صورتمي نظربه. توسعه است درحال

جالب است. محدود شدن است درحالبه تدريج، چرخه بازخورد،. كندميمالي بهتر از سايرين عمل 

ميها پيشرفتاين ببينيم  و چگونه به چه سمتي . آنها را تسهيل كرد توانميروند

1. Agrast et al., WJP Rule of Law Index, p. 1 and p. 14 mention these sectors as a possible benchmark as well. 
يات2.  توليد ناخالص. گيري در اقتصاد استهاي اندازه، يكي از مقياس)GDP )Gross Domestic productوليد ناخالص داخلي

و خدماتي است اي يكساله است، در يك كشور توليد دوره كه طي يك دوران معين، كه معموالً داخلي، مشتمل بر ارزش مجموع كاالها

و خدمات. شودمي و منظور از كاالها و خود آنها به منظور توليد و خدماتي است كه در انتهاي زنجيره توليد قرار دارند نهايي، كاالها

.).م(.شونديا استفاده در ساير خدمات، خريداري نمي

3."Factor" مورد نظر به معناي» بسته«؛ گرچه برابرنهاد فارسي اين واژه، عامل است، اما چنانكه در ادامه خواهيم ديد، برابرنهاد

هر اين متن نزديك (دربردارنده چند مؤلفه است "Factor"تر است، چرا كه  .).م.
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 آيد آنچه در پي مي

و پاسخگويي«صورت خالصه در پاراگراف همانگونه كه به توضيح داديم، حاكميت» حاكميت قانون

و ايده قانون از نظر سنتي مفهومي است كه دربردارنده آرمان هايي در مورد سازماندهي تعامالت ها

يك زمينه.و تأثير آنها بر مردم استها دادگاهمتقابل بين مردم، نقش بازيگراني مانند  اين بيشتر به

يك مفهوم منسجم ي بسياري براي تكميل اين تعريف انجام شدهها تالش. تحقيقي شبيه است تا

ند بدون اينكه توفيقي در برقراري ارتباط مؤثرا است، اما بيشتر آنها جايگاهي در سطح نظري يافته

و زندگي مردم بيابند بين تجربه .هاي قابل مشاهده

تغيير است چرا كه گروه بزرگي از بازيگران جديد به حوزه سنجش درحالاين موضوع البته

 دستبهنماگرهايي» پروژه عدالت جهاني«تالش براي سنجش حاكميت قانون توسط. اند وارد شده

كه. تر در مورد حاكميت قانون را توسعه داد هاي كاربردي نظريه توانميكه چگونه دهد مي آنگونه

هاي بهتر بايد براي آنچه به صورت آشكار در دنياي واقعي قابل مشاهده است، خواهيم ديد، نظريه

ب). گرايي حقوقي كثرت(و هنجارهاي متعددها كانون: مورد استفاده قرار گيرد دان معناست كه اين

حاكميت قانون در نظر عنوانبهد نقطه مركزي مفهومي قرار بگيرد كه آن را توانميپاسخگويي 

ش در مورد اينكه چگونه ادبيات موجود در مورد پاسخگويي با حاكميتوپس از كاو. ريمگي مي

را قانون ارتباط مي و چيزي كه ممكن است حركت پاسخگويي به سمت نقطه مركزي توضيح يابد

تا دهد، تشريح خواهيم كرد كه استقرار سازوكارهاي پاسخگويي به گونه اي كه مؤثر واقع شوند،

.چه اندازه دشوار است

حاكميت«پاراگراف(هاي پيشنهادي، نگرش به حاكميت قانون از منظر تقاضا است يكي از راه

ك).»مشكل با مشكل: قانون ه مردم مشكالتي دارند كه براي چيزي كه از آن مطمئن هستيم اين است

حل آن در پي مساعدت حقوقدانان، قضات، مطبوعات، اعضاي پارلمان، يا اشخاص ثالث غيررسمي

 منظوربهكانوني كنندمي، آنها سعي فرآينددر اين. هايي در دسترس باشد اگر چنين مساعدت،هستند

مي. پاسخگو كردن ساير افراد بيابند حلي اين مشكالت به شيوهدانيم كه گاه همچنين اي رضايتبخش

يكشو مي و اينكه مردم تالش بسياري براي ممانعت از آنها يا دست يافتن به راه چاره انجام ند

كه بهبود دسترسي به چنين چاره. دهند مي كلي آن را دسترسي به عدالت طوربههايي چيزي است

ميها كانونبنابراين در اينجا ما با مشكالت،. ناميم مي هاي چاره سازند، راه يي كه پاسخگويي را ميسر

و موانع روبرو هستيم كه ها قابل جمع، دادهها كانوندر سطح اين. گوناگون و آنگونه آوري هستند

.اند ها پيشتر توسعه يافته داده-ي استاندارد شده براي اين مجموعهها روشخواهيم ديد 

و درمان بيندازيمبسيار آموزنده خواهد بود اگر نگ در اين بخش. اهي موازي به بخش بهداشت
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و موانع مواجه هستيم نيز ما با مشكالت، راه اين بخش مشكالت توسطدر. هاي درمان

و مقايسه در مكان بندي شده المللي طبقه هاي بين نامهموافقت و بنابراين نظارت هاي گوناگون بسيار اند

و ميزان موفقيت آنها به دقت مورد نظارت قرار. تر است ساده براي.ردگيميكيفيت مداخالت

. شواهد در دسترس استبر مبتنيبسياري از انواع مشترك مشكالت مربوط به سالمتي، درمان 

كه: شده در سطح كالن بسيار تأثيرگذار است آوري هاي جمع سرانجام، كيفيت داده تعداد افرادي

خ با(ي ناموفقها درمانو تعدادها درماناصي دارند درست مانند تأثير بيماري مرگ، بيمارهايي

كه.ردگيميمورد نظارت قرار)ي مزمنها بيماري حوزه حاكميت قانون ممكن است بتواند از روشي

و درمان براي سنجش پيشرفت خود استفاده  بازخورد هاي چرخه.، بياموزدكندميبخش بهداشت

 اينجا كدام است؟ دقيق در

و پاسخگويي.1  حاكميت قانون

و.1-1 ي سنجشها روشتشريح مفاهيم

. تعريفي از آن آغاز شود ارائههرگونه تالشي براي سنجش حاكميت قانون بايد با تالش براي

براساس نظر تاماناها، حاكميت قانون در هسته اصلي خود، مستلزم اين است كه مقامات رسمي

و به و شهروندان محدود شوند شايد معتبرترين1.اي سازگار با حقوق فعاليت كنند گونه حكومتي

از]حاكميت قانون[«: دبيركل سازمان ملل متحد است ازسويشده ارائهتعريف، تعريف  اصلي

و خصوصي، حتي خود اصول حكمراني است كه در آن و اشخاص، عمومي همه افراد، نهادها

2.»(...)حكومت، در مقابل قانون پاسخگو هستند 

د، مانند استقالل قضايي،شوميمعموالً چنين اظهارنظرهايي با معيارهاي ديگري نيز همراه

بساز و مقررات، تفكيك قوا،شرگاري با استانداردهاي حقوق ، برابري، برابري در اجراي قوانين

و شفافيت رويه مشاركت در تصميم و قانوني گيري، قطعيت حقوقي، اجتناب از خودسري .اي

:يابد براي مثال، تعريف باال به اين ترتيب ادامه مي

به) در مقابل قوانيني(... بهشومياند، به صورتي برابر اجرا صورت عمومي منتشر شده كه و ند

اعمال مي و استانداردهاي بين شكلي مستقل و با هنجارها . المللي حقوق بشر سازگار هستند گردند،

و تفوق قانون، اين مسئله در عين حال مستلزم سنجش براي اطمينان از پايبندي به اصل برتري

و همچنين تفكيك قوا، برابري در مقابل آن، پاسخگويي در مقابل آن،  و انصاف در اجراي آن،

1. Brian Z. Tamanaha, ‘A Concise Guide to the Rule of Law’, above n. 2, at p. 3. 
2. (Report of the Secretary-General: The Rule of Law and Transitional Justice in Confl ict and Post-conflict 
Societies 2004). 
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و شفافيت رويه مشاركت در تصميم و اجتناب از خودسري و قانوني است گيري، قطعيت حقوقي، .اي

و ديگران نشان داده اند، تعريف حاكميت قانون تعريف مفهومي غامض همانگونه كه تاماناها

قانون محدود كرد، اما اجراي قانون چطور؟ اگر انگيزه وسيلهبه توانميافراد داراي قدرت را1.است

. كافي براي اطاعت از آن وجود نداشته باشد، محدوديت توسط قانون معناي چنداني نخواهد داشت

اضافه كردن معيارهاي ماهوي به اين تعريف،. اين، ممكن است خود قانون ناقص باشدبر عالوه

م د كه چرا اين معيارها داراي اينشومينجر به اين پرسش مانند ارجاع به حقوق بشر يا برابري،

و چرا ساير معيارهاي ماهوي بايد از اين تعريف استثنا شوند پرسش ديگر. اهميت اساسي هستند

و شهروندان موضوع قانون است اَعمال مقامات حكومتي يك از هر. اين است كه كدام نبايد راجع به

مقدهندميعملي كه افراد انجام  .رراتگذاري كرد،

دريك از اين بحث هيچ ها عجيب نيست، چرا كه هريك از آنها عناوين معمولي در هر بحثي

را: مورد حقوق هستند قوانين خوب چه قوانيني هستند؟ با قوانين بد چه بايد كرد؟ چگونه بايد قانون

و الزم اعمال اس االجرا كرد؟ چيزي كه واقعاً پس از صورتبندي شدن، ت اين است كه چنين عجيب

.ندشوميهايي در سطحي بسيار نظري در مورد حاكميت قانون به صورت كلي پاسخ داده پرسش

مرحله بعدي در مشكالت مربوط به تعريف مفهوم اين است كه رويكردهاي معمول

حاكميت قانون، به اشاره به تعدادي از معيارهاي اضافه بدون اينكه ارتباط مشخصي درخصوص

پاسخگويي، محدود شدن(حاكميت قانون در مورد اهداف است. بين آنها برقرار باشد، گرايش دارند

بازيگران حكومتي، قضات،(اندركار آن هستند بازيگراني دست). توسط قانون، انصاف، برابري

سايرين بيشتر ). قوانين، حقوق بشر( دهندميبرخي معيارها به محتواي مقررات ارجاع).ها دادستان

يافته يا اصول سازمان) شفافيت دسترسي به عدالت، قابليت دسترسي،(به اجراي استانداردها 

ميبه. تمايل دارند) استقالل، تفكيك قوا، مشاركت( هم پيام اصلي اين است كه حقوق نظر رسد باز

نيبد  اما پرسش بعدي، درست در همين.ستون وجود ابزارهايي براي اجرا به اندازه كافي مؤثر

و اصول سازمان. جاست اي كه در اين يافته آيا وجود بازيگران، اصول ماهوي، اجراي استانداردها

و كافي براي تحقق حاكميت قانون هستند؟   تعريف از آنها ياد شده است، شرايط الزم

كه رادي كه قصد پيشبرد حاكميت قانون را دارند اين پرسشبراي اف و براي كساني ها اساسي است

يك كابوس واقعي مي به تنها مسير عملي كه براي برون. خواهند آن را مورد سنجش قرار دهند، نظر رفت

بنابراين، تا همين. است مسائلتمام اين درخصوصرسد پرسيدن نظر افراد در مورد درك آنها مي

 كنندمياواخر، سنجش حاكميت قانون هميشه دربردارنده پرسش از افراد در اين مورد بود كه آنها فكر 

1. See above n. 2. 
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موضوعي كه پاسخ دادن به آن براي افراد دشوار است،،هاي حكومتي محدود هستند تا چه حد قدرت

استقالل براساساين، بازيگراني مانند قضاتبرهعالو. اي در اين امور ندارند چرا كه آنها تجربه روزانه

و حقوقدانان براساس صالحيت خود، توسط افكار عمومي مورد ارزيابي قرار  همچنين. رندگيميخود

و عموم مردم در مورد محدوده و ساير حقوق بشري ممكن است كارشناسان اي كه در آن آزادي بيان

نشوميضمانت  و 1.يز امور ديگري مانند اينهاد، نظراتي داشته باشند

و.ي سنجش بسيار گرانبها هستندها روشاين دريافت بسياري از مردم، با تجربيات گوناگون

ناميده» خرد جمعي«تفاسير مختلف از اموري كه براي آنها مهم هستند، سنگ بناي چيزي است كه 

وجود دارد، ممكنها دادگاهدرصد از مردم چنين فكر كنند كه مشكلي در استقالل80اگر.دشو مي

و برخي  است هر يك، دليل خاص خود را داشته باشند، برخي از آنها در مورد مشكل اغراق كنند

 طوربه، بعيد بتوان نظرات آنها را مسائلاما با در نظر گرفتن همه اين. ديگر آن را ناچيز بينگارند

به. كلي فاقد ارزش دانست باها دادگاهطور قطع استقالل با چنين درصد بااليي، بايد گفت تقريباً

.ستارو اي روبه اشكال عمده

 به سوي سنجش نتايج.2-1

كهبر مبتنييها تالشنكته مثبت ديگري كه در مورد اين سنجش وجود دارد اين است كه هنگامي

ميي سنجشها روشاين  . هايي بايد پرسيده شود يابند، بايد تصميم گرفت كه چه پرسش توسعه

 كنندمي، سعي كنندميبنابراين، پژوهشگراني كه با جديت در مورد موضوع حاكميت قانون كار

و آنچه احتماالً مردم از آن آگاه. اي به سوي آن باز كنند روزنه بايد ارتباطي بين حاكميت قانون

و آن را مي هستند د،شوميهايي كه مطرح به اين ترتيب، نوع پرسش. دانند، برقرار كنند داراي اهميت

كهد آگاهي بسياري در مورد حاكميت قانون به گونهتوان مي  ارائهدشوميحاضر مشاهده درحالاي

و نزد كارشناسان به اندازه عموم مردم ارزش يابد . كند

ي مربوط به سنجش حاكميت قانون را رهبريها فعاليت» پروژه عدالت جهاني«حاضر، درحال

ي اين پروژه خاليها فعاليتپيگيري2.ي قابل توجهي را در اين مسير برداشته استها گامو كند مي

از لطف نيست چرا كه صدها كارشناس حوزه حاكميت قانون از بسياري از كشورهاي دنيا در آن

از كنندميفعاليت  و داراي سابقه در برنامهها سازمانو تعداد زيادي هاي مربوط به حاكميتي مهم

، به احتمال دهدميرخ» پروژه«بنابراين آنچه در اين. روند قانون از حاميان مالي آن به شمار مي

1. Agrast et al., WJP Rule of Law Index; Kaufmann et al., Governance Matters VII: Aggregate and Individual 
Governance Indicators, 1996-2007.
2. Agrast et al., WJP Rule of Law Index. 
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.زياد در اين حوزه بر خرد جمعي تأثيرگذار خواهد بود

تعريفي كه از حاكميت. كندميرويكرد سنتي عمل براساس»نيپروژه عدالت جها«در نگاه اول،

:دربردارنده چهار اصل است دهدمي ارائهقانون 

و نمايندگان آن براساس قانون پاسخگو هستند.1 و مقامات رسمي .حكومت

و از حقوق بنيادين شامل حفظ امنيت.2 و منصفانه هستند قوانين، روشن، منتشر شده، باثبات

و اموال حمايت  .كنندميافراد

ميفرآيند.3 و اجراي كه در آن قوانين به تصويب و ابالغ د، قابل دسترس،شوميرسد

و كارآمد است .منصفانه

ي.4 و نيز دسترسي به عدالت قضايي توسط قضات، وكال و بااخالق ا نمايندگان صالح، مستقل

و به نيازهاي و داراي منابع كافي هستند مقامات رسمي قضايي كه به تعداد كافي وجود دارند

آن جامعه .دشومي، فراهم دهندميواكنش مناسب نشان دهندمي ارائهاي كه خدمات خود را به

زيگران، محتواي مقررات، اجراي در تعريف مذكور شاهد تركيبي از اهداف، ابزار، با

و حتي منابع هستيم در همين راستا، دومين نسخه از چارچوب. استانداردها، سازماندهي اصول

، تمركز بسياري بر بازيگران اين)2009، 2,0حاكميت قانون شاخص(سنجش اين پروژهبر مبتني

به68. حوزه دارد هاي دادگستري، قضات، ساختمان،ها دادستانمورد در فهرست اجراي نماگرها

و مانند آنها اشاره وكال، ميانجيگر پرسش اين است. كندميها، داورها، ارتش، پليس، مسئوالن زندان

و آيا به اندازه كافي به  كه آيا تعداد كافي از اين مقامات رسمي در كشور در دسترس هستند

و انضباط در مورد گزين 12,3مورد شماره. امكانات دسترسي دارند و نظم ش، پيشبرد، پاداش، عزل

و  خدمات معاضدت حقوقي مورد حمايت 14,2مورد شماره.ستها دادستانبراي قضات

همچنين بخش بزرگي از اين. دهدميي غيردولتي يا حكومت را مورد توجه قرارها سازمان

گرفته شده است در نظر)كل طوربهمورد15(چارچوب براي موارد مربوط به محتواي قوانين 

و اعمال قوانين اختصاص يافته استدرحال .ي كه بخش كوچكي به اجرا

پروژه عدالت«،)2010، 3,0حاكميت قانون نماگر(سنجشبر مبتنيدر آخرين ويرايش از چارچوب

حاضر به تعدادي از نتايج درحالها، به جاي تمركز بر ورودي. خط سير خود را تغيير داد» جهاني

از. خاصي كه حاكميت قانون در پي ترويج آن است، پرداخته است ديگر پرسش اين نيست كه آيا قانون

و بيان حمايت  و بيان) 7,2مورد شماره( كندميآزادي عقيده  طوربهبلكه اين است كه آيا آزادي عقيده

ند، نسخهشوميفعي كه توسط حقوق بشر حمايت در كنار منا). 5,4مورد شماره(دشوميمؤثر ضمانت

جديد از كنترل مؤثر جرم، كاهش رفتار كيفري، محدود كردن جنگ داخلي، عدم خشونت ميان 

و عدالت غيررسمي  . كندميبرخي از اين نتايج ويژه ياد عنوانبهشهروندان، عدالت مدني، عدالت كيفري
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مي آثارياين كه.تداف است كه در زندگي مردم اتفاق اين جايي است كه حاكميت قانون تمام آنچه را

افرادي كه وارد عنوانبهكننده، مصرف عنوانبهمالك، عنوانبهكارگر، عنوانبهكارآفرين، عنوانبهمردم 

وشومييك رابطه  . دهدمي، تحت فشار قرار دهندمينوع بشر انجام عنوانبهند

3,01شاخص حاكميت قانون، نسخه

 محدود كردن اختيارات حكومتي.1 بسته

.ندشوميمؤثر توسط حقوق بنيادين محدود طوربهاختيارات حكومتي.1-1

.ندشوميمؤثر توسط قانونگذار محدود طوربهاختيارات حكومتي.2-1

.ندشوميمحدود قضائيهمؤثر توسط قوه طوربهاختيارات حكومتي.3-1

و بررسي مستقل محدود طوربهاختيارات حكومتي.4-1 .ندشوميمؤثر توسط حسابرسي

.ندشوميسوءرفتار مجازات مقامات رسمي حكومتي در صورت.5-1

و بيان.6-1 .وجود دارد آزادي عقيده

.المللي سازگار است حكومت با حقوق بين.7-1

رخ.8-1 .دهدميانتقال قدرت در انطباق با قانون

 فقدان فساد.2بسته

مي كنندميمقامات حكومتي نه رشوه درخواست.1-2 .پذيرندو نه آن را

.دهندميمقامات حكومتي عملكرد خود را بدون تأثير ناروا انجام.2-2

ن منابع عمومي يا ساير منابع سوءاز مقامات حكومتي.3-2 .كنندمياستفاده

و باثبات.3بسته  قوانين روشن، منتشر شده

عم.1-3 .وم مردم قابل فهم استقوانين براي

به.2-3 به قوانين و .نحو گسترده قابل دسترس است صورت عمومي منتشر

.قوانين باثبات است.3-3

و امنيت.4بسته  نظم

به.1-4 .نحو مؤثر كنترل شده است جرم

به.2-4 .نحو مؤثر محدود شده است نزاع داخلي

.ندشومينهاي شخصي به خشونت متوسل مردم براي جبران نارضايتي.3-4

1. Agrast et al., WJP Rule of Law Index, above n. 10, at p. 9. 
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 حقوق بنيادين.5بسته

به.1-5 و بدون تبعيض .نحو مؤثر تضمين شده است رفتار برابر

به.2-5 و امنيت افراد .نحو مؤثر تضمين شده است حق بر حيات

به.3-5 و حقوق متهم .نحو مؤثر تضمين شده است مراحل قانوني

و بيان.4-5 .نحو مؤثر تضمين شده استبهآزادي عقيده

به.5-5 و مذهب .نحو مؤثر تضمين شده است آزادي اعتقاد

به.6-5 .نحو مؤثر تضمين شده است آزادي از دخالت خودسرانه در حريم خصوصي

به.7-5 و اجتماعات .نحو مؤثر تضمين شده است آزادي مجامع

.مؤثر تضمين شده است نحوبهحقوق بنيادين كار.8-5

 حكومت باز.6بسته

.هاي اداري براي مشاركت عموم مردم باز استفرآيند.1-6

و مقررات در دسترس عموم مردم است نويس پيش.2-6 .هاي رسمي قوانين

به.3-6 .نحو مناسبي در دسترس است اطالعات رسمي

و مقررات.7بسته  اجراي قوانين

به.1-7 و مقررات .دشومينحو مؤثر اجرا قوانين

و مقررات بدون هيچ.2-7 و الزم قوانين اعمال .دشومياالجرا گونه تأثير ناروا

در.3-7 ميفرآيندتشريفات قانوني .شود هاي اداري رعايت

ن.4-7 .كندميحكومت اموال خصوصي را بدون پرداخت خسارت مناسب مصادره

 دسترسي به عدالت مدني.8بسته

از.1-8 .جبران خسارت آگاه هستندموجود]يها روش[مردم

و) حقوقي(در منازعات مدني1ند به شوراهاي حل اختالفتوانميمردم.2-8 دسترسي داشته

.هاي آن را بپردازند هزينه

و هزينه) حقوقي(ي مدنيها دادگاهند به توانميمردم.3-8 .هاي آن را بپردازند دسترسي داشته

بي.4-8 .طرف است عدالت مدني

.عدالت مدني از تأثيرات ناروا مبراست.5-8

.عدالت مدني از تأخيرهاي غيرقابل قبول دور است.6-8

1. Legal Counsil 
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به.7-8 اعمال عدالت مدني .دشومينحو مؤثر

و مؤثر است در دسترس، بي1ي جايگزين در حل اختالفات،ها نظام.8-8 .طرف

 عدالت كيفري مؤثر.9بسته

.نظام تحقيق كيفري مؤثر است.1-9

و كارآمد است.2-9 .نظام قضاوت كيفري به موقع

.نظام تأديبي در كاهش رفتارهاي جنايي مؤثر است.3-9

بي.4-9 .طرف است نظام عدالت كيفري

.نظام عدالت كيفري از تأثيرات ناروا مبراست.5-9

و حقوق متهم.6-9 .مؤثر حمايت شده است نحوبهمراحل دادرسي

2عدالت غيررسمي.10بسته

و مؤثر است.1-10 .نظام عدالت غيررسمي به موقع

بي.2-10 و از تأثيرات ناروا مبراست نظام عدالت غيررسمي .طرف

و از آن حمايت.3-10 .كندمينظام عدالت غيررسمي به حقوق بنيادين احترام گذاشته

و منابع متعدد قانون بازيگران.3-1

نگاه كنيد به نماگر حاكميت( 3,0نسخه. قابل توجه بيشتري نيز وجود دارد مسائلاما در اينجا

ياها دادگاههمچنين از اشاره به بازيگران خاصي مانند) 3,0قانون، نسخه  و حقوقدانان، ي ايالتي

و مدرك تحصيلي آنها اجتناب ويژگي اين مسئله در راستاي. كندميهاي اين بازيگران مثل صالحيت

مياين  هاي بسيار توان نتايج مطلوبي از راه واقعيت است كه با انواع بسيار متفاوتي از مداخالت،

ازشومياگر هنوز از برخي بازيگران خاص نام برده. آورد دستبهمتنوعي  ،ها دادگاهد، براي مثال

تو هاي جايگزين جه قرار مناسبي مانند نظام حل اختالف جايگزين يا عدالت غيررسمي نيز مورد

و كيفري دست يافت.ردگي مي به ويژگي. بايد به عدالت مدني هاي آشناي موجود در ادبيات مربوط

 
1."Alternative Dispute Resolution" )ADR(فر بهو فنونييندهاي حل اختالفآ، شامل اي براي منصرف عنوان وسيله است كه

مي در واقع اين، اصطالحي است براي راه. كنند كردن طرفين دعوا از طرح شكايت قانون عمل مي توانند اختالفات خود هايي كه طرفين

مي به طور كلي در چهار دسته اساسي دسته "ADR". فصل نمايندو را با يا بدون دخالت شخص ثالث حل مذاكره،: شود بندي

.).م(و داوري)الطرفين مرضي( ميانجيگري، قوانين مشترك

2.Informal Justice""در مقابل"Formal Justice" ترين تفاوت در نوع قدرت اصلي. هايي است داراي تفاوت ا و نيز عمالها كننده

فربر مبتني نظام عدالت رسمي. يندهاستآاستانداردهاي مربوط به فر و داآاجراي قوانين مدون است كه در قانون درسييندهاي

و مجازات در مقابل نظام عدالت غيررسمي به قضاوت. اند تصريح شده و اجتماع ها و در بسياري از نقاطميي بازهاي فرهنگي گردد

و به ت دنيا و روستاهاي دورافتاده همچنان از .).م( ثير زيادي برخوردار استأويژه كشورهاي در حال توسعه
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حاكميت قانون كه پيشتر با بازيگران اين حوزه گره خورده بود، حال در ارتباط نزديك با نتايج

بي. است و كيفري بايد و دور از تأخيره عدالت مدني اي غيرقابل قبول طرف، مبرا از تأثيرات ناروا

ها دادگاهاي به استقالل جالب توجه است كه ديگر هيچ اشاره). 9,2-9,5و 8,4-6مورد شماره(باشد 

. شود ترين ترتيبات نهادي در ادبيات مربوط به حاكميت قانون بوده است، نمي كه يكي از مطلوب

و بخش محتمل نظام عدالت كيفري مطرح مؤلفه عنوانبهها دادگاه ندشومياي مؤثر در عدالت مدني

.روندو به خودي خود هدف به شمار نمي

كم فهرست. دهدميسازماندهي اصول تفكيك قوا روي درخصوصوبيش اين اتفاقي است كه

ن3,0موارد موجود در نسخه  متفاوت براي، اما مشتمل بر چهارراهكندمي، به اين مطلب اشاره

توسط حقوق بنيادين، توسط قوه قانونگذاري، توسط قوه: محدود كردن اختيارات حكومتي است

و بررسي مستقل قضائيه دوباره، تعداد كثيري از ). 1,4تا 1,1مورد شماره(و توسط حسابرسي

. بازيگران قادر به انجام اين كار هستند

ح به تا زماني كه قابل فهم،،ندشومينكومتي تصويب عالوه، هنجارها لزوماً توسط نهادهاي

و باثبات باشند  اي به منابع ويژه حقوق نشده هيچ اشاره). 3,3تا 3,1موارد شماره(منتشر شده

هنوز راه اصلي) 10,2همورد شمار( 2,0در نسخه» قانونگذاري فرآيند«ي كه ارجاع به درحالاست 

. براي تصويب قوانين است

مي به كه نظر حاضر با آن مواجه هستيم، سلب تدريجي مفهوم حاكميت درحالرسد چيزي

و منابع خاص حقوق ناپديد شده بازيگران خاص، اصول سازمان. قانون است چگونه. اند يافته خاص

كه توان مي اين مسئله را توضيح داد؟ شايد اين وضعيت، پيامد تغيير جهت مسئله سنجش باشد

و حال پيشتر براساس درونداد پس. برونداد استوار است براساسها نقش توانميزمينه اما در

كه. را بر تمايالت مربوط به قانونگذاري مشاهده كرد» پروژه عدالت جهاني«اندركاران دست زماني

به سنجش بروندادها را آغاز مي مي كنيد، هنجارهاي برآمده براساسكنيد كه آنها صرفاً خوبي درك

: رندگيميامروزه هنجارها از تعداد زيادي از منابع مختلف سرچشمه. اند نه معين نشدهاز قوه مقن

و ملي قانونگذاري، سطوح فدرالي، نهادهاي فراملي، ي تخصصي، نهادهايها سازماننهادهاي محلي

دولتيو مؤسسات شبه "G20"، نهادهاي غيررسمي مانندها دادگاهاداري مقرراتگذار، سوابق

. هاي پركاري در زمينه هنجارها هستندي خصوصي نيز توليدكنندهها سازمان). دولتي نهادهاي نيمه(

، رويه بسيار خوبي براي موضوع مسئوليت اجتماعي كنندميآنها استانداردهايي فني را فراهم

و مقررات متعددي در ساي، مقررات مربوط به نامها شركت يك1.هستندهاهر زمينهاي دامنه به جاي

 
1. Marc Schneiberg and Tim Bartley, ‘Organizations, Regulation, and Economic Behavior: Regulatory 
Dynamics and Forms from the Nineteenth to Twenty-First Century’, in: Annual Review of Law and Social 
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1.دشومياست كه منجر به ايجاد مقررات مذاكرهبر مبتني فرآيندرويه قانونگذاري رسمي، اغلب يك

در.ي قضايي گرايش دارند نسبت به ساير منابع هنجارها، باز عمل كنندها نظامجالب است كه

اعمال هنجارهاي معاهدهايهيافت هاي توسعه راهها دادگاهبسياري از كشورها، ي، الملل بينهاي براي

هنجارهاي محلي، هنجارهاي اجتماعي، هنجارهاي پيشنهادي توسط بازيگران خصوصي، هنجارهاي 

.و يا هنجارهاي ابداع شده توسط اساتيد حقوق دارندهاهپيشنهادي توسط ساير دادگا

كهها كانونتعداد كر توانمييي ها اين تنها دادگاه. بسيار زياد استد به هنجارهاي آنها استناد

و تعادل را برقرار ها سازمان، بلكه همچنين تعدادي از كنندمينيستند كه شرايط الزم براي نظارت

حسابرسان نيز مقامات رسمي. كنندميسازوكارهاي اجرايي تخصصي را در اين زمينه فراهم

ي غيردولتي بر سازگاريها سازمان. كنندميكنترلها شركتحكومت را درست مانند هيئت مديره 

در» دادگاه افكار عمومي«. كنندميبا حقوق بشر نظارت نيز در جايي كه نمايندگان حكومت بايد

هاي شبكه. توضيح دهند، اغلب بيشتر از دادگاه قانوني يا پارلمان مؤثر است كنندميمورد آنچه 

و توئيتر، تقويتبو هاي جديد، مانند فيس اينترنتي، توسط فناوري و در اجراي بسياريشوميك ند

.كنندمياز انواع هنجارها مشاركت 

 مفهوم اصلي عنوانبهبه سوي پاسخگويي.4-1

ماند؟ مفهوم پس از اين محو شدن ابزارهاي خاص، چه چيزي براي ترويج حاكميت قانون باقي مي

از. رسد همچنان زنده باقي مانده است، پاسخگويي استمي نظربهاصلي كه  در واقع، تعاريف كنوني

و. قانون آغاز كنند براساسحاكميت قانون تمايل دارند از پاسخگويي  هم دبيركل سازمان ملل متحد

يها روش2.اند اين واژه را در اولين جمله از تعريف خود استفاده كرده» پروژه عدالت جهاني«هم

شوند يا قانون بايد» محدود«اينكه بازيگران حكومتي بايد توسط قانونبر مبتنيرت قديمي

.ندشوميكند، آرام آرام ناپديد» حكمراني«

چه چيزي ممكن است پشت اين تغيير مسير به سمت پاسخگويي پنهان شده باشد؟ شايد اين

ميموضوع بر واقعيات تأ در مفهوم. گذارد ثير باره حاكميت قانون، براي نظارت بر سازي اصلي

و عيني طوربهآنها بايد. حاكمان مستبد توسعه يافته بود حكمراني آنها. شدندمي» محدود«ملموس

ها حكومت. تر است اما امروزه تصويري كه از حكمراني وجود دارد بسيار پيچيده.شد بايد مهار مي

Science (2008), p. 31; Michael Faure (ed.), Globalization and Private Law: The Way Forward 2010; 
Catherine E. Rudder, ‘Private Governance as Public Policy: A Paradigmatic Shift’, in: The Journal of Politics 
(2008), p. 899. 
1. M.A. Eisenberg, ‘Private Ordering through Negotiation: Dispute-Settlement and Rulemaking’, Harvard 
Law Review (1976), p. 637. 
2. Agrast et al., WJP Rule of Law Index, above n. 10, at p. 8. 
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و آور نفر از مردم را به استخدام درمي صدها هزار ي ويژهها نقشند كه هريك از آنها داراي وظايف

آن بنابراين تحت نظارت قرار دادن حاكمان مستبد تنها يكي از نگراني. خود هستند .هاست نه تمام

ي خود را براساسها فعاليتبراي مثال، دادن اجازه به مقامات رسمي حكومتي براي اينكه

يك حكومت ديوانساالر باشدد توانميقوانين موجود انجام دهند، امروزه،. دستورالعملي براي ايجاد

و موقعيت و احوال . هاي تازه است يكي ديگر از معيارهاي حكمراني خوب، سازگاري با اوضاع

و نو كردن مقررات است جبه،پيشرفت در حكمراني اغلب موضوع تنظيم ايي كه بايد ويژه در

و كارآ وظايف حكومت به شيوه و نيز در جايي كه شرايط تغيير اي متفاوت  كندميمدتر سازمان يابد

بر عالوه. كندمياي را براي ايجاد ترتيبات جديد مطرحي تازهها چالشيا مهاجرت، سازيو جهاني

و تجارت آنها وجود دارد تقاضاي درحالمداوم طوربهآنها. اين، ميل به آزادي در شهروندان

. شدن توسط قانون، تناسب زيادي با واقعيات موجود ندارد» محدود«. زدايي هستند مقررات

و كساني كه بر آنها حكومت د، موضوع توجه جديشوميتا به حال، ارتباط دقيق بين قوانين

و پيوند به پاسخگويي هنوز توسط بسياري از  در مباحث مربوط به حاكميت قانون نبوده است

در در هر1.مؤلفان مورد توجه قرار نگرفته است . باره پاسخگويي وجود داردحال، ادبيات پويايي

اعمال ضمانت اعمال قدرت براساس نظر شدلر، اين موضوع متضمن قدرت و اجبار آنها به اجراها

و الزام آنها به توجيه به شيوه اي بسيار كامل، ليندبرگ در مقاله2.شان استيها فعاليتاي شفاف

3:كندميتر تعريف كي رسمياما اند،پاسخگويي را بسيار ساده

يك سازمان كه بايد حساب پس بدهد.1 ،)الف(يك مأمور يا

،)د(ها كه موضوع پاسخگويي است از مسئوليتايهيك حوزه يا دامن.2

يك سازمان كه به كسي بايد حساب پس بدهد.3 ،)پ(يك مأمور يا

و»الف«براساس آن مأمور توانميكه»پ«حق بر اصل.4 را ملزم كرد به آگاه كردن

،)د(توجيه تصميمات متخذه با توجه به دامنه/توضيح

يا.5 با/و توضيح/ حق بر اصل مجازات كردن مأمور اگر از آگاه كردن توجيه تصميمات خود

ل سنجش براي اين مسئله مستلزم وجود برخي معيارها يا توقعات قاب. توجه به دامنه آن، تخطي كند

.ارزيابي اين تصميمات است

يك نهاد تعريف باونز پاسخگويي را به و يك بازيگر كه در آن فعال كندميمثابه ارتباطي بين

 
1. Notable exceptions are Amir N. Licht et al., ‘Culture rules: Th e Foundations of the Rule of Law and Other 
Norms of Governance’, in: Journal of Comparative Economics (2007), p. 659 at p. 665 but focusing on 
democratic accountability; Kathleen G. Noonan at al., ‘Legal Accountability in the Service-Based Welfare 
State: Lessons from Child Welfare Reform’, in: Law & Social Inquiry (2009), p. 523. 
2. Andreas Schedler, ‘Conceptualizing Accountability’, in Andreas Schedler et al. (eds.) Th e Self-Restraining 
State: Power and Accountability in New Democracies 1999, p. 13 at p. 23. 
3. Staff an I. Lindberg, Accountability: The Core Concept and Its Subtypes 2009. 
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و نهاد اَعمال خود است و توجيه و توانميمتعهد به توضيح آنها براساسد سؤاالتي را مطرح

اَ و به اين ترتيب فعال بايد با پيامدهاي 1.رو شود عمال خود روبهقضاوت كند

و ضوابط براي ارزيابي نيزها كانوند در مقابل توانميپاسخگويي ي متفاوتي قرار بگيرد

و بازيگراني كه در حوزه حاكميت.د از جهات گوناگون مطرح شودتوان مي به موازات تعدد منابع

بسياري را براي هاي متفاوت قانون قابل مشاهده هستند، ادبيات مربوط به پاسخگويي راه

د افقي، عمودي از پايين به توانميسازوكارهاي پاسخگويي. سازماندهي آن شناسايي كرده است

و يا قدرت نظارتي زياد باشد كم 2.باال، عمودي از باال به پايين، داخلي، خارجي، با قدرت نظارتي

 داد؟چگونه بايد مجموع عوامل مربوط به پاسخگويي را مورد سنجش قرار.5-1

مفاهيم بايد با آنچه. چالش مربوط به سنجش حاكميت قانون دعوتي است به بازانديشي در مفاهيم

ها كانوندر دنياي واقعي شاهد كثرت هنجارها، بازيگران،. افتد، پيوند يابند در دنياي واقعي اتفاق مي

 فرآينداين. مفهوم پاسخگويي در اينجا در مركز صحنه است.و سازوكارهاي پاسخگويي هستيم

و هنوز قطعيتي در مورد نتيج درحالبازتعريف حاكميت قانون، خواهد دستبهكهايهانجام است

كه طوربهبهتر است. آمد وجود ندارد و درحالخالصه توضيح دهيم حاضر در كجاي كار هستيم

را تازههاي چه پرسش حول محور اي در مورد سنجش مطرح خواهد شد اگر بتوانيم حاكميت قانون

.پاسخگويي بازتعريف كنيم

ند پاسخگو قلمداد توانميمحوري اين است كه مردم، در هر موقعيتي، رسمي يا غيررسمي، ايده

و بسيار محتمل. ويژه اگر داراي قدرت باشندبه،شوند يك كانون ظاهر شوند آنها بايد در مقابل

و گسترش درحالظاهر شوند چرا كه آنها مرتبها كانوناست كه در مقابل تعداد بيشتري از  بسط

از. توضيح يا توجيه از آنها پرسش كند ارائهد براي توانميهر كانوني. هستند وزراي دولت

از همكاران خود، از نخست و تفحص و حتي شايد از كميسيون تحقيق وزير، از پارلمان، از مطبوعات

ممكن است مجبور به تشريح رفتار خود در مقابل تجار. كنندمييك سياستگذاري خاص، سؤال 

در مجموع، اين سازوكارهاي پاسخگويي بايد مؤثر.ي متعدد در كشورهاي مختلف شوندها دادگاه

 شده مورد سنجش قرار گيرد؟ اما چگونه بايد مجموع اين سازوكارهاي ايجاد. واقع شوند

از به اسها كانوندليل وجود تعداد زيادي بيش از اندازه مسائلت كه آيا برخي، پرسش اين

درشومينبه اندازه كافي پرداخته مسائلي كه به ساير درحالندشومينتكرار  د؟ پاسخگو بودن

 
1. Mark Bovens, ‘Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework’, in: EuropeanLaw 
Journal (2007), p. 447 at p. 450. 
2. Lindberg, Accountability: The Core Concept and Its Subtypes, above n. 21, at pp. 15-17. 
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1»گزينش صالحيت دلخواه«د منجر به امكان بروز پديده توانمينيزها كانونبرابر تعداد زيادي از

از. توسط متقاضيان شود در زمان واحد فعال شوند، ممكن استها كانوناگر تعداد بيشتري

محدوده«گفت، توانميبا استفاده از ادبيات به كار رفته در مورد پاسخگويي. ناكارآمدتر نيز باشند

سوءاستفادهبر مبنيبا وجود اينكه يافتن شواهدي. مستلزم توجه است» سازوكارهاي پاسخگويي

از، دشوار است، اما نمونهها دادگاهدادخواهي در هاي پاسخگويي، مانند مند از رژيم نظام هايي

يها تالشاين چالش بعدي در راه. رسد افراطي هستند وجود داردمي نظربهرفتارهاي مدعياني كه 

و پاسخگو نگه داشتن مردم نيز خود هاي هزينه. سنجش استبر مبتني موجود براي پاسخگو بودن

 شده تعادل برقرار كرد؟ گفته مسائلبين تمام توانميه چگون. اي باشدد مشكل تازهتوان مي

ند از منابع متعدد توانمياين هنجارها. پاسخگويي دربردارنده معيارهايي براي ارزيابي است

و يا نواقصي. متفاوتي سرچشمه بگيرند آيا در جايي كه هنجارها با يكديگر در تعارض هستند

ي سنتي در رويه قضايي هستند مسائلند كارآمد باشند؟ اينها توانميدارند، سازوكارهاي پاسخگويي 

و عمليي متفاوتها پاسخاما مستلزم تر در زماني هستند كه بسياري از هنجارها با منابع متعدد تر

از. رقابت با يكديگرند درحال قضاوت، ايده فرآيندشده در موردي انجامها فعاليتدر بسياري

قانونبر مبتنيمفاهيم برگرفته از هنجارهاي. حقوقي رد شده است مراتبي بودن منابع سلسله

و هنجارهاي برآمده از بازيگران خصوصي را  و سوابق در توانمياساسي، قوه قانونگذاري

يك پرونده با يكديگر ادغام كرد هاي صادره از هنجارهاي آشتي دادن پيام. تصميم خاصي در مورد

و منابع متفاوت، چالش  .اصلي براي هر نوع سازوكار مربوط به پاسخگويي استمتفاوت

و به اندازه كافي منصفانه هستند خودي پرسش بعدي اين است كه آيا هنجارها به مسئله. خود

آيا.ندشوميي است كه در آن هنجارها متولد فرآيندديگري كه ممكن است مورد توجه قرار گيرد، 

آمده است، اين هنجارها» پروژه عدالت جهاني« ازسويگونه كه در سومين اصل مطرح شده همان

و كارآمد«ي فرآينددر  چه ايجاد شده» قابل دسترس، منصفانه و چه از طريق اند؟ از راه ماهوي

.اي، يكي از اينها يا ديگري، كيفيت هنجارها ممكن است در معرض ارزيابي قرار گيرند رويه

دادگاه ممكن است حكم زندان يا جريمه. داشته باشدد پيامدهايي نيز توانميپاسخگويي فرآيند

يك فرد مسئول يا صدور ارائهممكن است نظريها كانونساير. صادر كند كنند كه باعث استعفاي

 
1."Forum Shopping" در به كه الملل ترجمه شده است، اصطالحي در حقوق بين"lection de juridictionÉ"حقوق فرانسه

و نامي غيررسمي كه به امكاني داده شده كه در آن طرفين دعوا مي را خصوصي است در دادگاهي اقامه توانند پرونده قضايي خود

زباني، اصطالح انگليسي به ايده امكان لحاظبه.فراهم خواهد كردترين شرايط قضاوتي را براي آنها مطلوب كنند كه به نظرشان

و معادل فرانسوي آن كه در روزنامه رسمي  انتشار يافته 2008مي25جستجوي مكاني براي انجام بهترين خريد ممكن اشاره دارد

يك«: است، اينگونه توضيح داده شده است يا حوزه قضايي به دليل منافع، رويه انتخاب قوانين ماهوي كه از آنها انتظار نتيجه ها

(»رود مي .).م.
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براي كساني كه درگير اين.يك گزارش حسابرسي شود كه به حسن شهرت وي خدشه وارد كند

در ساير. منجر به نتايج افراطي شود ممكن است مسائلند، اضافه شدن اينشوميپيامدها 

به وضعيت پاسخگويي رهبران جهان در مورد مسئله. وجود آيد ها، ممكن است پيامدهايي ناكافي

و هوا، مثال خوبي است درخصوصآنها هاي سياستگذاري آيا نظام نظارتي حاكميت. تغييرات آب

آننيز وجود) نتايج(قانون بايد در مورد كيفيت بروندادها  گونه كه مشاهده كرديم، داشته باشد؟

.ي استواري در اين زمينه برداشته استها گام» پروژه عدالت جهاني«

 مشكل با مشكل: حاكميت قانون.2

 تقاضا براي پاسخگويي.1-2

ب رسد پاسخ دادن به چنين پرسشمي نظر به ه نياز هايي در مورد كافي بودن پاسخگويي بدون توجه

در مباحث مربوط به حاكميت قانون، نياز به حاكميت قانون. پذير نيستپاسخگويي امكانبراي وجود

به. وبيش مفروض استكم و دسترسي تقاضا براي حمايت قانوني در ارجاعاتي كه به حقوق بشر

جز. طور كلي وجود دارد، منعكس شده است عدالت به ي مورد مطالعهئاين موضوعات به صورت

ن .اند گرفتهقرار

و تقاضاچها سازمان، به سهم خود بر اينكه اقتصاددانان نهادگرا گونه در تعامل بين عرضه

ازها سازمانشهروندان، متقاضي دسترسي به1.اند تأكيد زيادي داشتهاندهشكل گرفت يي هستند كه

را. كنندميحقوق آنها حمايت  اعطا رهبران قدرتمند اگر در راستاي منافعشان باشد، اين دسترسي

ياها دادگاه اندازي راهقوانين، هاي از اين ديدگاه، قابل درك است كه تنها اصالح مجموعه2.كنند مي

خود كارآمد خوديبهها سازمان. فراهم كردن پاسخگويي حكومت در قانون اساسي، كافي نيست

نخبگان ازسويترين تقاضاهاي مردم كه اغلب نخواهند شد، زيرا گرايش دارند به اينكه به قوي

. د، واكنش نشان دهندشوميمطرح 

عليه شخص قدرتمندي باشد كه بتواند قضات را تحت تأثير قرار دهد، براي مثال، اگر مدعي

شدها دادگاهتأسيس  اگر تقاضا براي.ي جديد، موجب برقراري توازن به نفع مدعي نخواهد

و  شهها سازمانپاسخگويي شهروندان بهتر تشريح شود و مشكالت آنها نزديكبه تر باشند، روندان

يار مؤثرتر خواهند بود اگربسها دادگاه. تر است برآورده شدن نياز به پاسخگويي بسيار محتمل

و سزاي مداخالت سادههاي تر شوند، رويه تخصصي را كه در امور]اي ناموجه[تري داشته باشند

 
1. Douglass C. North, Institutions, Institutional Change, Economic Performance 1990; Douglass C. North et 
al., Violence and Social Orders; A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History 2009. 
2. A.K. Dixit, Lawlessness and Economics: Alternative Modes of Governance 2004, pp. 3-4. 
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به كلي، مشوق طوربه. ببينند كنندميشهروندان كه آيا آنها شبيه كندميثابتها دادگاههاي مربوط

1.اند به كساني هستند كه به تقاضاهاي مربوط به پاسخگويي گروه خاصي از شهروندان پاسخ داده

�مشكالت دادرسي.2-2

و چگونه به توانميبنابراين، نيازهاي مربوط به پاسخگويي در مورد شهروندان چيست آنها را

ندرت با نهادهاي پژوهشي بهترين شكل تشريح كرد؟ تا به حال، ادبيات مربوط به حاكميت قانون به

و جامعه براساسعالقمند كه  از دهه. اند، پيوندي يافته است توسعه پيدا كردهشناسي سنت حقوق

اس1980 در اين زمينه3.ت، مطالعات مربوط به نيازهاي حقوقي در بسياري از كشورها اداره شده

كهيك روش مطالعاتي استاندارد توسعه  عنوانبهيافته است كه در آن افراد يك گروه مشكالتي را

.اند اند، مورد شناسايي قرار داده تجربه كرده» مشكالت دادرسي«

در با فهرستي كوتاه از مشكالت ريشهها پژوهشاين نوع به.دشوميآغاز حقوقي مسائل دار

بر پژوهشرا مطرح كنند،ايهدهندگان ممكن است مشكالت عديد اينكه پاسخدليل ها مروري

پي. دهدمي ارائهترين مشكالتي كه مردم تمايل دارند به نظام حقوقي نسبت دهند مهم فهرستي كه در

:آيد قابل توجه است مي

و شكست در روابط مشابه- ،)خشونت خانگيحمايت از كودكان، ساير عواقب طالق،(طالق

و- ،)ها داراييتعيين سهام، تخصيص(مربوط به ارث مسائلوصيتنامه

آن- و شرايط ،)مربوط به پرداخت، امنيت كار مسائل4، دوره اخطار،ها پرداختقطع(پايان استخدام

مربوط به تعيين حدود، مسائلوساز، مربوط به ساخت مسائلآزار،(هاهمشكالت همساي-

،)خشونت با همسايگان

1. Juan C. Botero et al., ‘Judicial Reform’, in: Th e World Bank Research Observer (2003), p. 61 at p. 65; 
Francisco Cabrillo and Sean Fitzpatrick, The Economics of Courts and Litigation 2008, pp. 221-235. 
2. Justiciable problems 
3. Martin Gramatikov, Multiple Justiciable Events in Bulgaria, in Legal Services Research Centre (ed.), 
Reaching Further: New Approaches to the Delivery of Legal Services 2008; Ab Currie, The Legal Problems 
of Everyday Life, International Legal Aid Group 2007; Christine Coumarelos et al., Justice Made to Measure: 
NSW Legal Needs Survey in Disadvantaged Areas 2006; Tony Dignan, Legal Need in Northern Ireland: 
Literature Review 2004; American Bar Association, Comprehensive Legal Needs Study 1994; Barbara A. 
Curran, Th e Legal Needs of the Public: Th e Final Report of A National Survey 1977; Dame Hazel Genn and 
Alan Paterson, Paths to Justice Scotland. What People in Scotland Do and Think about Going to Law 2001;
Dame Hazel Genn and Sarah Beinart, Paths to Justice. What People Do and Th ink about Going to Law? 
1999; Pascoe Pleasence et al., Causes of Action: Civil Law and Social Justice 2004; Etan Michelson, 
‘Climbing the Dispute Pagoda: Grievances and Appeals to the Official Justice System in Rural China’, in: 
American Sociological Review (2007), p. 459; Christoph Hommerich and Matthias Kilian, Mandanten und 
ihre Anwälte: Ergebnisse einer Bevölkerungs umfrage zur Inanspruchnahme und Bewertung von 
Rechtsdienstleistungen 2007. 

4."Notice period" مي مقدار مهلتي است كه استخدام . اگر تصميم به پايان دادن به كار مستخدم گرفته باشد،دهد كننده به مستخدم

در بايد برطبق مهلت،ي مستخدم را داشته باشددائمقصد پايان دادن به دوره استخدامهكنند براساس قوانين اگر استخدام هاي مقرر

(قانون آن را به اطالع وي برساند .).م.
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و مسكن- و نگهداري، اجاره(استفاده از زمين و تصدي، تعمير ،)حفاظت

،)تصادف، تخصيص مسئوليت، جبران خسارت(صدمه شخصي-

و خدمات مشكالت مصرف- به(كنندگان با كيفيت كاالها رضايت آگاهانه، اطالعات مربوط

و  ،)خدمات معيوب، تعمير، جايگزيني، جبران خسارتمحصول، محصوالت

،)توجه به منافع عمومي، جبران خسارت(مشكالت مربوط به حقوق مالكيت-

،)تحويل با اعتبار، پرداخت، عجز از پرداخت ديون(ها مشكالت مربوط به بدهي-

،)تعيين، شرايط(مزاياي تأمين اجتماعي-

اَعمال دولت- و مداركهاهپروانوهاهاجاز(شكايت از ،)، اسناد

و بررسي- ،)ي قابل مقايسه پليسها فعاليتو(تحقيق

).دفاع، رفتار در بازداشتهاي گزينه(بازداشت-

ي مربوطها بررسي. هاي مشابهي در حوزه مربوط به عدالت كيفري انجام شده است بندي طبقه

همه اينها بر بروز. انجام شده است 1980منظم از دهه طوربهي الملل بينهاي به قربانيان جنايت

و خشونت جنسي نظارتو مشكالت دادرسي مانند سرقت، دزدي، ضرب .كندميشتم

ازها پژوهش ي انجام شده در زمينه حقوق تطبيقي نيز يكي ديگر از منابع غني توصيف اين نوع

كاها روش. مشكالت است حقوقي براي مشكالت هايحل ربردي حقوق تطبيقي به مقايسه راهي

بنابراين اين ادبيات به توصيف مشكالت حقوقي به روشي1.پردازدميمشابه در همه كشورها 

يك رژيم خاص حقوقي متمايل است واقعيتبر مبتني و مستقل از .ها

و اپيدمولوژيبند طبقه.3-2  مشكالت2ي استاندارد

هاي كه در مكاناي گونهبهي مشكالت دادرسي، بند طبقهكه بسط دادن دهدميهمه اينها نشان

ي مسائلد با توانميشده ارائهتوصيفات. مختلفي در سراسر دنيا قابل استفاده باشد، ممكن است

يك رابطه با خشونت خانگي يا درخواست هديه يك خودرو، شكست در  ازسويمانند سرقت

از. هيچ تعريف قانوني جديدي در كار نيست. مقامات رسمي دولتي قابل تطبيق باشد تنها توصيفاتي

.مشكالتي كه توسط افراد در عمل تجربه شده است

به بندي كار ساده طبقه اي نيست، چرا كه رويدادهاي مربوط به دادرسي ارتباط نزديكي با نياز

 
1. Reinier H. Kraakman and Henry Hansmann, The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and 
Functional Approach 2004. 

2."Epidemiology" و عوامل بيماري، به معناي مطالعه نحوه انتشار بيماري»گيرشناسي همه«يا كه ها زا يا هر عامل ديگري است

مي«معني لغوي اين اصطالح. باشدطبه سالمت مربو و حتي اگر وضعيت بهداشتي جامعه مدنظر» گذرد شناخت آنچه بر مردم است

و مذهبي نيز از اهميت بسياري برخوردار استل اقتصادي، جامعهئباشد مسا (شناسي، فرهنگي .).م.
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يك تصادف معموالً. حل دارند راه و جبران خسارات قرباني نيازمند شناسايي، تخصيص مسئوليت

هاي پس آيا مشكل تصادف است يا جبران خسارت؟ اما اين برخالف ساير حوزه. وارده است

يك بيماري رنج مي و درمان نيست، جايي كه شخصي كه از برد خدمات عمومي مانند بخش بهداشت

.و ريسك بازگشت بيماري به حداقل برسداميدوار است درد از بين برود، ناتواني ناپديد شود 

و در ساير زمينبند طبقهثابت شده است كه . ها نيز امكانپذير استهي مشكالت بسيار مفيد بوده

كه بندي دستهاي گونهبه» سازمان بهداشت جهاني«ترين مشكالت پزشكي توسط شايع شده است

و مقاي وقوع آنها به ي الملل بيني آماري بند طبقه. سه استسادگي در هر جاي دنيا قابل بررسي

و درمانها بيماري  12،000ي با بيش از بند طبقهدربردارنده (ISD)و مشكالت مربوط به بهداشت

و آماري اختالالت. مشكل پزشكي است براي مشكالت مربوط به سالمت رواني، راهنماي تشخيصي

بر درحالي الملل بينكارشناسان. موجود است 1952از سال (DSM)رواني  حاضر مشغول كار

.شود ارائه 2013روي پنجمين نسخه هستند كه قرار بوده است در سال 

يكيبند طبقهبراساس چنين از مشكالت حقوقي كه نيازمند درمان» اپيدمولوژي«، امكان گسترش

ل تسري به د، قابشومياين فهرست كه با مشكالت دادرسي افراد شروع. هستند وجود خواهد داشت

ي حقوقيها شركترويه.ندشوميوكارها با آن مواجه مشكالت عمومي است كه صاحبان كسب

ي چنينها شاخصد اولين توانميتجاري هايو دادگاه)دهنده خدمات حقوقي ارائهيها شركت(

و خدمات، اختالفات مربوط به ارتباطات: دهد دستبهمشكالتي را اختالفات مربوط به تأمين كاالها

و مانند اينها مسائل،)توزيع، همكاري، تعارض سهامداران( بلندمدت .مربوط به مالكيت فكري

گام بعدي كه احتماالً بسيار دشوارتر نيز هست، شناسايي مشكالتي است كه مردم تمايل دارند

يك در مورد آنها دس از. بزنند» اقدام جمعي«ت به مربوط به حكمراني توسط مسائلبسياري

و براي آنها انواعي از نمايندگيشومييي از مردم كه شكايات مشتركي دارند، مطرحهاهگرو د

يها سازمانصنفي، هاي اتحاديه1اعضاي پارلمان، نهادهاي بازرسي،. سازماندهي شده است

و منافع كسب مصرف درها كانونوكار نيازمند كنندگان آنها بتوانند از طرف افراد يي هستند كه

مسير ديگري كه از طريق آن اين فهرست قابل. دهنده خود پاسخگويي را مطالبه كنند تشكيل

و در حواشي آن است مسائلگسترش است،  تأمين. مربوط به پاسخگويي در درون نظام سياسي

برانگيز باشد، پاسخگويي مطبوعات رغم اينكه ممكن است بحثبه. آشكاري است مالي حزب نمونه

كهها گزارشبراي كيفيت  ، نوعي از پاسخگوييهاهبراي دادگا. نيز مسئله جدي است كنندمي ارائهيي

انتشار اسنادي كه اخيراً. نيز مورد نياز است كنندمياي كه آنها به وظايف خود عمل براي شيوه

 
1. Ombudsmen 
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و و واكنشتوسط كه شايد در ارتباطات دهدميهاي به آن، نشان يكي ليكس صورت گرفته است

و ديپلماسي نيز با فقدان پاسخگويي روبرو هستيم . خارجي

و درمان مطرح شده است، بروز مشكالت به خودي خود همانطور كه در مورد بخش بهداشت

از طوربه.د اولين شاخص كيفيت حاكميت قانون در كشور مورد نظر باشدتوان مي قطع پيشگيري

و كاهش سرقت، خشونت و فساد، هدف نهايي هر نظام حقوقي است هاي جنسي، صدمات شخصي

اما در برخي از مناطق، تعداد مشكالت حقوقي مسئله. شيوع چنين مشكالتي، امري مطلوب است

و اختالفات ميان صاحبان شايد. چندان مهمي نيست طالق، پايان دادن به روابط استخدامي

به. ناپذير است وكارها اجتناب كسب به. كارآمد استاي شيوهچالش اصلي مقابله با آنها درست

باها بيماريهمان صورت كه  بايد درمان شوند تا سالمتي بازگردد، مشكالت حقوقي نيز بايد

.د مناسب، حل شوندسازوكارهاي پاسخگويي با كاركر

 جستجوي پاسخگويي فرآيند.4-2

با» به سوي سنجش نتايج«مطالعات مربوط به نيازهاي حقوقي كه در پاراگراف از آن صحبت شد،

وقتي مشكالت. كه اگر مردم به پاسخگويي دست يابند چه خواهند كرد كندمييات بررسيئجز ارائه

و توصيه آورد دستبهحقوقي را تجربه كنند، درصدد  دوستان، اعضاي ازسوين اطالعات

واي خانواده، حرفه هايي براي تأثيرگذاري بر طرف همچنين به دنبال راه. آيند برميها سازمانها

و پاره يك منازعه توسط ابزارهاي غيررسمي . اي اوقات استفاده از اقدامات رسمي هستند دعوا در

تر از نمودارهاي سازماني مرتبيي بسيار آشفتهفرآينددسترسي به عدالت، دهدمينشانهاهداد

.كنندميي حقوقي پيشنهادها نظاماست كه 

و سپس آن را در جهت درخواست از اشخاص ثالث براي كنندميمعموالً، افراد ابتدا مذاكره

به. كنندميمداخله تشديد افها كانونبسته به نوع مشكل، ممكن است رادي پاسخگويي مانند پليس،

هاي ارشدي كه بر روي طرف دعوا نفوذ دارند، مقامات رسمي حكومتي، نهادهاي نظارتي، هيئت

، هاي تلويزيوني فعال در رسيدگي به شكايات مردم محلي يا شبكههاي داوري، دادگاه، روزنامه

بهها كانونممكن است اين. مراجعه كنند .شوندحل راهسبب دستيابي

بهها كانوناز منظر افرادي كه به دنبال پاسخگويي هستند، كثرت واقعيتي است كه گاهي اوقات

به.دشوميسردرگمي منجر  ازها كانوناگر افراد مجبور شوند براي يك مشكل ي متعدد يكي پس

 جرائمباهاهدادگا. تبديل شودايهعمدهايد به پيچيدگيتوانميديگري مراجعه كنند، اين مسئله

و كميسيون كنندميبرخورد ند پيامدهاي مشخصي توانميياب تنها هاي حقيقتو نمايندگان ادارات
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براي مثال، آنها معموالً براي تعيين ميزان خسارت افرادي كه به دنبال راه چاره. را تعيين كنند

يايك قاعده، اگر در مورد تمام پيامدهاي مطلو عنوانبه. هستند، اختياري ندارند ب آن در يك كانون

يك دست .شده تصميم گرفته شود، دسترسي به عدالت بهبود خواهد يافت ادغام فرآيندكم در

بانكي مسائلند توانميآنها. دهدمييي براي انتخابهاهبه مردم گزينها كانونعبارت ديگر، كثرت به

و يا موضوعات مربوط به رهبران سياسي را به شيوه ند توانميآنها. گوناگوني مطرح كنندهاي يا كيفري

و از آراي خود براي تحت تأثير قرار دادنهاهخود را در گرو يي كه در آن ذينفع هستند سازماندهي كنند

و يا با طرح ادعاهاي خود نزد مطبوعات بروند براي برخي منافع، ممكن. قوه قانونگذاري استفاده كنند

ب و نهادي مقرراتگذار براي است نهادهاي نظارتي متعددي مانند خدمات مالي موجود ارائهانك مركزي

هايي كه توسط كليساحل راهند به عدالت غيررسمي از طريق هيئتي در روستا يا توانميمتقاضيان. باشد

يك منازعه بين همساي. در نظر گرفته شده است، دسترسي داشته باشند هاي، آنها به گزينههاهدر

اما. وقي رسمي دسترسي دارند، مانند پليس، دادگاه محلي يا حتي شهردار شهر خودمتعددي در نظام حق

در. شوراي شهر براي مداخله همچنان وجود دارد ازجملهدر عين حال امكان مراجعه به ساير نهادها 

ها كانونافراد اگر از نتيجه حاصله از يكي از اين1.واقع دسترسي به عدالت چيزي شبيه به بازار است

كه دهندميو اين كار را تا جايي ادامه،كنندمي» فرجام«راضي نباشند، از كانوني ديگر درخواست

كه. راضي شوند يا ديگر منبعي براي مراجعه وجود نداشته باشد از توانمياين تصويري است در عمل

.دسترسي به عدالت مشاهده كرد

نبر عالوه  طوربهكه مردم تمايل ندارند دهدميشان اين، مطالعات مربوط به نيازهاي حقوقي

و سايرها كانونجدي بين بي. تميز قائل شوندها كانوني بدون جانبداري را اگرچه آنها قطعاً طرفي

به توانمياگر باور داشته باشند كه2،دهندميترجيح  كه منجر به جبراناي شيوهساير افراد را

و كافي شود به پاسخگويي وا داشت، به  ي كمتر مستقل مراجعه خواهندها كانونخسارت مناسب

يك ارزش مطلق. كرد ـ بستان است، نه يك بده .از نظر آنها، استقالل

ستد براي عدالت هستند، با هنجارهاي متفاوتي كه در وضعيت دادو درحالي كه مردم درحال

اعم يك نظام حقوقي ممكن است عالمان علم حقوق با ايد.ندشوميال است، مواجه آنها قابل دارايه

در مقررات واحدي براي هر موقعيت و و در جريان زندگي روزمره تهييج شوند، كه در عمل

در مذاكرات، طرفين به دنبال3.متعدد موجود ممكن است به يك واقعيت تبديل شودهاي دادگاه

 
1. Maurits Barendrecht, Growing Justice: Justice Policies and Transaction Costs, SSRN, 2009. 
2. Tom R. Tyler, ‘Citizen Discontent with Legal Procedures: A Social Science Perspective on Civil Procedure 
Reform’, in: American Journal of Comparative Law (1997), p. 871, at p. 892; Tom R. Tyler, ‘What Is 
Procedural Justice? Criteria Used by Citizens to Assess the Fairness of Legal Procedures’, in: Law & Society 
Review (1988), p. 103. 
3. Paul S. Berman, ‘Global Legal Pluralism’, in: Southern California Law Review (2007), p. 1155, at p. 1234. 
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و همپوشاني در دسترس بودن چندين ضابطه متعدد، تنها يك مشكل. بين هنجارها هستندتراضي

در دسترس بودن ضوابط متعدد به معناي داشتن اطالعات بيشتر در مورد آن چيزي است. نيست

د موجد انعطافي باشد كه براي توانميو اين اندهرفتاري قابل قبول پذيرفت عنوانبهكه ديگران آن را 

يك يك مشكل خاصحل راهيافتن 1.ضروري استمورد قبول هر دو طرف، خوب براي

و دولت مركزي، تعداد در حوزه سياست كهها كانونها به آنها مراجعه كرد توانميي محتمل

و عالي، كميسيونهاي، دادگاهها پارلماننزد توانميرا مسائل. احتماالً بسيار بيشتر است ها

و دوباره نمايندگي و پروراندها دوباره يكها كانونبا اين دادوستدگستره. مطرح كرد در اينجا

و نه موردي استثنايي ند از توانميدر هلند كنندگاني مصرفها سازمانبراي مثال،. هنجار است

ند براي مقرراتگذاري توانميآنها.و مقامات مسئول در اين زمينه استفاده كنندهاهمطبوعات، دادگا

.يا الهه، در سطح ديوانساالري يا احزاب سياسي البي كنند بهتر در بروكسل

كننده ديدگاهي است كه در صورت تحليل حاكميت قانون بنابراين ديدگاه از پايين به باال تصديق

آن عنوان به و سپس عملياتي شدن .دشوميسنجش فراهم منظوربهمفهومي از باال به پايين

به.دشوميمتعدد خود به واقعيت تبديل پاسخگويي با رقابت بين سازوكارهاي اي شيوهاينكه مسئله

دشوميوفصل شود، به آنچه با مجموع اين مداخالت كامل رضايتبخش با پيامدهاي مناسب حل

بهسنجش آنچه تمام سازوكارهاي جداگانه پاسخگ. بستگي دارد نحو جداگانه به آن دست ويي

.يابند امري نزديك به غيرممكن است مي

سنجش كيفيت كار بازيگراني كه حاكميت قانون را تأمين كندميچرا كه تصديق،ين نتيجه جالب استا

بسيار خوب است كه كشوري داراي حقوقدانان خوب، قضات سطح باال،. نيز چندان سودمند نيست كنند مي

و  اما اين متخصصان بزرگ ممكن است تمام مدت. باشد العاده فوقيها دادستانمأموران پليس درجه يك

آنچه اهميت دارد، كيفيت عملي. فوري شوند نه چندان اي ناكافي پاسخگويي يا مشكالتيگرفتار سازوكاره

.دهندميترين مشكالت را دارند، انجام در مجموع براي مردمي كه اضطراري است كه اين افراد

 عدالت سنجش: عالج رضايتبخش مشكالت.5-2

و نيز رويمي دستبهيي در مورد نتايجي كه مردمهاهمطالعات نيازهاي حقوقي، داد كههاهآورند يي

از. دهدمي ارائهآمده است دستبهاز خالل آنها اين نتايج  الگوي نوعي اين است كه درصد كمي

د يا از طريق شخصشوميواقع گيري مشكالت دادرسي افراد سرانجام در دادگاه مورد تصميم

مدني كه در دادرسي دعاوي، تعدادهدر اياالت متحد.ردگيميثالث ديگري مورد قضاوت قرار

 
1. Maurits Barendrecht and Jin Ho Verdonschot, Objective Criteria: Facilitating Dispute Resolution by 
Information about Going Rates of Justice 2008. 



___________________________________________________________�	

در1.ثبت شده استدعاويد كمتر از دو درصد از تمامشوميواقع گيري رسمي مورد تصميم

از10تا5ژرمني،ـ كشورهاي داراي نظام حقوقي رومي طريق ممكن است از دعاوي درصد

و هزينه. وفصل شوند قضاوت حل و ساير هاي بسته به نتايج مورد انتظار طرح دعواي قضايي

از60تا30اي، عوامل زمينه از. ممكن است به توافق ختم شوددعاوي درصد بخش قابل توجهي

ميدعاوي  به به پايان بخش ديگري مورد. خود از ميان رفته است خودي رسند، چرا كه مشكل

نتعقي بر چرا كه ادامه دادن مسير بسيار هزينه،ندشومييا در بين راه رها رندگيميب قضايي قرار

و يا منجر به دشواري به.دشوميهاي فراوان است يا سودمند نيست خود خودي برخي مشكالت

كمهاهند، در حدود نيمي از مشكالت با شيوشوميحل  مي يي و برخي وبيش موفق عالج ديگر يابند

كه دست مي حاضر در دسترس است، عالج درحالكم با منابعي .مانند ناپذير باقي

و درمان، مالك براي. به راحتي امكانپذير نيستكيفيت اين نتايج اثبات در بخش بهداشت

و بيماران با شكايات جديدشومينشانگان بيماري ناپديد. درمان موفق تقريباً سرراست است د

و پاسخگويي، آشكارترين پيچيدگي اين است كه هاي براي راه. گردند بازنمي چاره در بخش قضايي

كنندهد منعكستوانميگذشته از اين، توافق.كم دو طرف در ماجرا درگير هستند معموالً دست

و نزديك اما. تقريبي نتايجي باشد كه ممكن است در دادگاه حاصل شودكننده محاسن پرونده

هزتوان مي و چانهيند نتيجه . عليه نيز باشد سخت مدعيهاي زنيه باالي دسترسي براي مدعي

به عبارت ديگر،. بنابراين ممكن است مدعي بسيار كمتر از آنچه استحقاقش را دارد دريافت كند

يك توافق مهم در دعوا يا با مدعيدستبهبرخي مدعيان قادر  هايي هستند كه احساس عليه يابي به

اينكه طرفين. باالي طرح دعواي قضايي ندارندهاي گزينه ديگري براي مواجهه با هزينه كنند مي

و احتمال تغييرهاهآن به هزينبر عالوهتصميم دادگاه را بپذيرند به كيفيت تصميم بستگي دارد اما 

.تصميم در مرحله تجديدنظر نيز وابسته است

از ضوابط ماهوي در مورد نتايج، دور نگه ادبيات مربوط به حاكميت قانون هميشه خود را

را. داشته است اين مسئله توسط مؤلفاني همچون ژوزف رز كه تعريفي شكلي از حاكميت قانون

اما در درون اين ادبيات2.هدايت شده استاندهبدون هرگونه ضابطه ماهوي براي ارزيابي، برگزيد

در تا به حال، دقت. هاي زيادي درباره كارآمدي جريان دارد همچنان بحث نظر اندكي در اين ضابطه

و مورد. درون ادبيات مربوط به حاكميت قانون وجود داشته است براي مثال، هيچ تعريف كاربردي

هايي كه بيشترين نقل قول در مورد كتاب. توافقي در مورد دسترسي كافي به عدالت وجود ندارد

 
1. Marc Galanter, ‘The Vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Matters in Federal and State 
Courts’, in: Journal of Empirical Legal Studies (2004), p. 459 at p. 461. 
2. Joseph Raz, ‘Th e Rule of Law and Its Virtue’, in: Th e Law Quarterly Review (1977), p. 195. 




	��� �و��__________________________________________________���������را�ا �


.ز تعريف روشني در مورد اين مفهوم ندارنداز آنها صورت گرفته است ني1دسترسي به عدالت

. نيز با ضابطه موجود براي پاسخگويي مؤثر درگير است» پروژه عدالت جهاني«رسدمي نظر به

به«از يك طرف، نشانگر و در»ايجاد پيشرفت منظوربهها روزترين دانش تركيبي از جديدترين

د نه سترسي به عدالت را در قالب ضابطهادبيات مربوط به حاكميت قانون است در جايي كه اي كه

و نه پاياني باز دارد، مفهوم از اين. كندميسازي گسترده است از: ضوابط عبارتند آگاهي

و مقرون به صرفه، دادگاههاي چاره راه و هاي موجود، شوراهاي قابل دسترس قابل دسترس

ت مقرون به صرفه، بي و أخيرهاي غيرقابل قبول، اجراي مؤثرطرفي، فقدان تأثيرات ناروا، فقدان

بييها نظام و مؤثر باشند جايگزين در حل اختالفات كه قابل دسترسي، از طرف ديگر،2.طرف

،»عدالت مدني«ي همچون مسائلشاخص حاكميت قانون، ضوابط ماهوي را در مورد 3,0نسخه 

مستلزم قوانيني» پروژه عدالت جهاني«همچنين. كندميمعرفي» عدالت غيررسمي«و» عدالت كيفري«

و  و اجرا باشند فرآينداست كه منصفانه، يكسان در تصويب و سوم(اداري نگاه كنيد به اصول دوم

خود» جهانيعدالت پروژه«و البته نام) نقل شده است» به سوي سنجش نتايج«كه در پاراگراف 

.گوياي همه چيز است

يي است كه با پرسش از افرادهاهدر راستاي تمايل به سنجش نتايج روياين ارجاعات به عدالت

هاي مطالعات نيازهاي حقوقي، دربردارنده پرسش. آمده است دستبهدر مورد تجربيات آنها 

معدودي در مورد ميزان رضايتمندي از نتايجي هستند كه اولين شاخص چگونگي عالج حقوقي 

راهي پذيرفته شده كنندگان بررسي ميزان رضايت مصرف.ددهنمي دستبهمناسب با مشكالت را 

3.دشومياعمالهاهحقوقي است كه در بسياري از كشورها توسط دادگاهاي براي ارزيابي رويه

و نتايجي است كه با پرسش از دو طرف در مورد فرآيندتر، سنجش كيفيت رويكردي دقيق ها

كه توسط» عدالت اجتماعي«پژوهش گسترده. آمده است دستبههاهچگونگي برآورده كردن روي

و پژوهش روان كه» انصاف«شناسان اجتماعي انجام شده توسط اقتصاددانان، نشان داده است

در مورد آنها گيري هايي تمايل دارند كه ديگران قادر به تصميم چگونه مردم به ارزيابي موقعيت

به اين موارد اشاره توانميي متعددها مثالبا وجودكه(اين ضوابط مربوط به ارزيابي4.هستند

يك نظام سنجشي توانمي) ها، انصاف حق بر ابراز عقيده، مشاركت، برابري، ترميم آسيب: كرد د در

1. Deborah L. Rhode, Access to Justice 2004. 
2. Agrast et al., WJP Rule of Law Index, above n. 10, pp. 11-12. 
3. European Commission for the Efficiency of Justice, European Judicial Systems Edition 2010 (data 2008): 
Efficiency and Quality of Justice, above n. 7, pp. 97-104. 
4. James. Konow, ‘Which Is the Fairest One of All? A Positive Analysis of Justice Theories’, in: Journal of 
Economic Literature (2003), p. 1188; John M. Darley and Thane S. Pittman, ‘The Psychology of 
Compensatory and Retributive Justice’, Personality and Social Psychology Review (2003), p. 324; Robert J. 
MacCoun, Voice, Control, and Belonging: Th e Double-edged Sword of Procedural Fairness 2005, p. 171. 
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هايي براي مشكالت مربوط به دادرسيحل راههايي كه در آنها مردم به دنبال فرآيندبراي ارزيابي

به اين ترتيب،. دسترسي را در نظر گرفتهاي هزينه توانميهمچنين1.خود هستند، ادغام شود

آورندگان كه توسط فراهمايهد مستقل از مقررات رويتوانميكارآمدي سازوكارهاي پاسخگويي 

.اين سازوكارها ترتيب داده شده است، در نظر گرفته شود

 شواهدبر مبتنيعالج.6-2

و مند از شواهد درباره كارآمدي اي نظام بازخورد توسط مجموعهدرمان، چرخه در بخش بهداشت

ميها درمان به. رسد به پايان در. اند روشني تعريف شده مشكالت پزشكي بسياري از بيماران

و كارآمدي  بهها درمانسراسر دنيا درمان شده بنابراين در طول. سادگي قابل استقرار است معموالً

بها درمان توانميزمان،  و دقت بر مجموعه دادهها درمانهتر را با امتحان كردني هايي متفاوت

آيا اين روش در بخش قضايي نيز. شواهد استبر مبتنياين، پزشكي. حاصل از نتايج آنها برگزيد

 ميسر است؟

تأثير. گسترش يافته است2»آنچه مؤثر است«در حوزه اصالحات، رويه مشابهي تحت نام

مند استقرار حاضر به روشي نظام درحال3مداخالت اصالحي مختلف بر موضوع بازگشت به جرم

ميها به سايحل راهمند به تدريج، ارزيابي نظام4.يافته است . يابندر خدمات مرتبط با عدالت گسترش

نهاي برنامه و هادهاي ماهوي براي كارآمدي انواع مربوط به ميانجيگري متمايل به ارزيابي هستند

6.كندميهمين امر در مورد نمايندگي توسط حقوقدانان صدق5.مختلف مداخالت پديد آمده است

يي در اين مورد وجودها مثالاما،دادگاه كمتر عموميت يافته استهاي هاي مستقل رويه ارزيابي

هاهو سازمان دادگاهاهكارآمدي روي در مورد آنچه در زمينهايههمچنين ادبيات گسترد7.دارد

1. Martin Gramatikov et al., Measuring the Costs and Quality of Paths to Justice: Contours of a 
Methodology, SSRN, 2008. 
2. "what works" 

3."Recidivism" و معادل واژه به"Relapse"اصطالحي در علم كيفرشناسي و در پزشكي به معناي عود يا بازگشت بيماري است

مي شود كه توسط فرد مكرراً رفتاري نامطلوب اطالق مي و پيامدهايشود؛ حتي پس از ديدن نتيجه تكرار منفي يا پس از مجازات

(تنبيه .).م.
4. J. Stephen Wormith et al., ‘The Rehabilitation and Reintegration of Off enders: The Current Landscape and 
Some Future Directions for Correctional Psychology’, in: Criminal Justice and Behavior (2007), p. 879; D.L. 
MacKenzie, What Works in Corrections: Reducing the Recidivism of Off enders and Delinquents 2006. 
5. James A. Wall Jr. et al., ‘Mediation: A Current Review and Theory Development’, in: Journal of Confl ict 
Resolution (2001), p. 370. 
6. Michael Adler, T e Potential and Limits of Self-Representation at Tribunals: Full Research Report End of 
Award Report 2008; Roselle L. Wissler, ‘Representation in Mediation: What We Know from Empirical 
Research’, in: Fordham Urban Law Journal (2010), p. 419. Michael Adler, T e Potential and Limits of Self-
Representation at Tribunals: Full Research Report End of Award Report 2008; Roselle L. Wissler, 
‘Representation in Mediation: What We Know from Empirical Research’, in: Fordham Urban Law Journal 
(2010), p. 419. 
7. Janneke Van der Linden, De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen en schikken 2010. 
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1.مؤثر است وجود دارد

و بناي پايهبر مبتنييها تالشتاكنون، قطعي نشده است كه آيا اين بهترين هاي ارزيابي

بسياري هاي اما نشانه. بوده است» توجه به عدالت برپايه شواهد«ي اوليه در جهتها گام،هاهروي

عالفرآيندوجود دارد كه  هاي شيوه. همگرايي هستند درحالج مشكالت مربوط به دادرسي هاي

تعداد مطالعات. رندگيميهاي دقيق قانوني مورد استفاده قرار جا، مستقل از متن مشابه در همه

از«گام به گام،. افزايش است درحالنيز كنندميتجربي كه رويكردهاي متفاوت را آزمون  تركيبي

و به براي معيارهاي مهم» ايجاد پيشرفت در شرايط موجود منظوربهها روزترين دانش جديدترين

حمايت از حقوق تصدي در3،كنندگان اختالفات مربوط به مصرف2هاي در ارتباط با طالق،فرآيند

.ظهور است درحال5زوساو اختالفات مربوط به ساخت4توسعه درحالكشورهاي 

و سطح گستردهمربوط به پاسخگويي در امور مسائلدر مورد در سياسي، اقتصاد كالن تري

و الملل بينيها سازمانتوسطهاهها پيش بهترين شيو حكمراني، سال ي همچون سازمان توسعه

و صندوق (OECD)هاي اقتصادي همكاري هنوز.ي پول تدوين شده استالملل بين، بانك جهاني

و بحث از اما دست. بناميم» پايه شواهدبر«عمل را هاي انگيز است كه اين شيوه بسيار زود كم برخي

ي بخشها پيشرفتدر راستاي. اندي مورد شناسايي قرار گرفتهالملل بيناستانداردهاي عنوانبهآنها

و در حوزه اصالحات، شايد نبايد بر سازماندهي پاسخگويي و درمان ارهاي در سازوكبهداشت

و چارهفرآيندبلكه مشكالت، ارزيابي ضوابط،،ها كانونتر، نه مسئله مهم. ويژه تمركز كرد هاي ها

از. محتمل است در طوربهند توانميها كانوناگر اينها به رسميت شناخته شوند، بسياري و مشترك

.يك رقابت پربار، به پاسخگويي كمك كنند

1. Florencio Lopez de Silanes, ‘The Politics of Legal Reform’, in: Economia (2002), p. 91; Richard Messick, 
‘Judicial Reform and Economic Development: A Survey of the Issues’, The World Bank Research Observer 
(1999), p. 117; Botero et al., ‘Judicial Reform’; Cabrillo and Fitzpatrick, The Economics of Courts and 
Litigation.
2. Joan B. Kelly, ‘Children’s Living Arrangements following Separation and Divorce: Insights from 
Empirical and Clinical Research’, in: Family Process (2007), p. 35. 
3. Jules Stuyck et al., An Analysis and Evaluation of Alternative Means of Consumer Redress Other than 
Redress through Ordinary Judicial Proceedings, A Study for the European Commission, Health and 
Consumer Protection Directorate-General 2007. 
4. Deininger and Feder, ‘Land Registration, Governance, and Development: Evidence and Implications for 
Policy’. 
5. Carol C. Menassa and Feniosky Pena Mora, ‘Analysis of Dispute Review Boards Application in U.S. 
Construction Projects from 1975 to 2007’, in: Journal of Management in Engineering (2010), p. 65. 
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 گيري نتيجه

و توانمي، نشان داديم كه چگونه حاكميت قانون گزارشدر اين د در همان مسيري كه بخش بهداشت

» پروژه عدالت جهاني«تالش براي سنجش حاكميت قانون توسط. درمان حركت كرد، توسعه يابد

و ارتباط دادن دقيقي را در جهت آشكافرآيند تر آنها براي چگونگي مورد استفاده رسازي مفاهيم

و كامل از هنجارها، حكمرانيايهايده حقوق به مثابه مجموع. گرفتن حقوق آغاز كردقرار  مرتبط

ايدئالي قدرتمند، پوشش هر احتمال بدون هرگونه تناقض، براساس مباني روشن در قانون اساسي، 

اما اين تفسير از حاكميت قانون براي هر تالش جدي در راه سنجش يا بهبود حاكميت. جذاب است

.ون، غيرواقعي استقان

مي معياري كليدي جلوه عنوانبهتر، پاسخگويي در تفسيري واقعي تعداد سازوكارهاي. شود گر

تنوع بسيار زياد. كننده است پاسخگويي در هر سطحي از حكمراني، از محلي تا جهاني، مرعوب

د. است ر مورد مشكالت اما در مجموع، همه آنها بايد تعداد كثيري از تقاضاها براي پاسخگويي

و فوري را اقناع كنند و. مكرر بهها سازمانافراد، نمايندگان براي پاسخگويي دادوستدي آنها

يك. پردازند تا زماني كه به نتايج رضايتبخشي دست يابند مي اغلب بايد با كثرت هنجارهايي كه هر

.ي كارآمد مؤثر باشد، كنار آيندحل راهد در راه دستيابي به توان مي

و رحالد و پيشرفت در زمينه حاكميت قانون، با پرسش از شهروندان حاضر، سنجش وضعيت

 طوربهكارشناسان در مورد احساس آنها درباره چگونگي عملكرد اين سازوكارهاي پاسخگويي 

اي اساسي در مورد عملكرد كه ايدهات بسيار مفيدي است، چرااينها اطالع.دشوميكلي، انجام

اما همه اينها به چرخه بازخورد نزديك نيست كه در آن،. دهدمي دستبهحاكميت قانون 

ور بهسازي در كجا مورد نياز است، بازيگران خاص مجب دهدميحاكميت قانون نشانيها شاخص

و هركس مند بر بهسازي به فعاليت نظام د مشاهده كند كه آيا آنها در دور بعدي توانميها هستند

تري داشته باشد، در اين صورت دسترسي به عدالت مدني نمره پاييناگر.دسنجش موفق خواهند بو

 چه كسي بايد چه كاري انجام دهد؟

و درمان، اينها پيشرفتبا الهام از بر دهدميپيشنهاد گزارشدر بخش بهداشت كه بايد

و چگونگي حل آنها تمركز كرد و بررسي جرا. مشكالت خاص م نشانئمطالعات نيازهاي حقوقي

. اي براي مشكالتي كه اغلب براي آنها به دنبال پاسخگويي هستيم، وجود دارديبند طبقهكه دهد مي

بنديهخلق اولين نسخه از چنين طبق. شودحكمراني تسري داده هايد به ساير حوزهتوانمياين امر

كه ابتدا انجام كاري ساده با هزينه در اصلي ساختماني است حاضر سنگ بناي درحالاي پايين بود

.كه اين رويكرد بر آن مبتني است
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و فوريت آنهاهاهي دادآور جمعي وجود دارد، بند طبقهوقتي چنين در مورد بروز مشكالت

ي در مورد هاي عموم به جاي بحث. تر خواهد بود، سادهكنندميبراي مردمي كه آن را تجربه 

در مجموع، اين روند ممكن است. پرداخته شود است به تخصصي كردن مسئله بهتر حاكميت قانون،

در ساير. شواهد را براي مقابله با مشكالت دادرسي افراد، ارتقا دهدبر مبتنيهاي توسعه شيوه

و با يكديگر مقايسه كرد توانميراهاهمربوط به پاسخگويي، بهترين شيو مسائل . توسعه داده

باها روش. كندميت، اقتصادها را تواناي مشكالالملل بيني بند طبقهاين،بر عالوه ي كنار آمدن

حل هاي خانگي يا نرم خشونت را افزارهاي حمايت از در توانميوفصل اختالفات مربوط به زمين

و احوال محلي را در جايي كه ضرورت دارد تنظيم كرد و اوضاع در. همه جا به كار برد نوآوري

و پيوند.ي شودالملل بينامري واقعاًد تبديل به توانميبخش حاكميت قانون  به جاي صادر كردن

زدن سازوكارهاي پاسخگويي كه با نيازهاي محلي مطابقت ندارد، آگاهي در مورد پاسخگويي براي 

و در هرجا كه مورد نياز بود به كار برد توانميمشكالت خاص را  .به اشتراك گذاشته

فرض بر اين است كه ضوابطي وجود دارد براي استقرار اينكه آيا مشكالت پاسخگويي به

حلاي شيوه و برپايه اندهسنجش توسعه يافتهاي به اين منظور، شيوه.ندشوميرضايتخش

و انصاف بنا شدهايهي گستردها پژوهش ي مشكالت، اپيدمولوژي بند طبقه. اند درباره عدالت

حل،)گيرشناسي همه( و استقرار كارآمدي وفصل اختالف درصد حاكميت قانون در يك كشور: ها

براي تعداد محدودي از مشكالت خاص مورد سنجشهاهي اين دادآور جمعممكن است سرانجام با 

كهايهد متضمن ايدتوانمياين امر. قرار گيرد و حل منصفانه مشكالت فوري كلي از توانايي اجتناب

.نيازمند شخص ثالثي براي مداخله هستند باشددر آنها افراد 

و سنجش آن نيست طور به چرخه بازخورد. حتم اين تنها راه پيشرفت در زمينه حاكميت قانون

براي مثال، تمركز بر استقالل.د براي ساير معيارهاي برنامه حاكميت قانون نقطه پاياني بيابدتوان مي

و سازماندهي يك چرخه بازخورد در به وجود آوردن امكاني براي سنج1قضايي، ش اين معيارها

، كنندميدر هر حال، شروع از مشكالتي كه مردم آنها را تجربه2.د ارزشمند باشدتوانمياين مورد،

و سازوكارهايي باشد كه موردد مستقيمتوان مي ترين راه براي بهسازي درك ما از حاكميت قانون

بربر عالوه. نياز است و جرياند به سوي توانميها سازماناي وجود اين، تقاضا در هايي تحوالت

و سازوكا حلزمينه حاكميت قانون، مقرراتگذاري بنابراين3.كننده باشد وفصل اختالفات، هدايت رهاي

. شايد اينجا همان جايي است كه بايد از آن شروع كنيم

1. Botero et al., ‘Judicial Reform’, above n. 26, p. 78. 
2. Julio Rios-Figueroa and Jeff rey K. Staton, Unpacking the Rule of Law: A Review of Judicial Independence 
Measures, SSRN, 2009. 
3. See above n. 24. 
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و بيشتر در ي آينده براي تقويت حاكميتها تالشباره اين مشكالت بياموزيم، اگر چنين كنيم

و فوري متمركز شود كني همانند حمالت هماهنگ براي ريشه. قانون ممكن است بر مشكالت خاص

يا ماالريا يا فلج اطفال، بخش قضايي ممكن است زماني را براي ريشه كن كردن خشونت خانگي

»اي راه چاره«د توانميبخش هاي بزرگ در اين مشاركت. فساد مقامات رسمي حكومتي انتخاب كند

اعمالبر مبتنيبراي مشكالت و قابل  توانمي، فرآينددر طول اين.، برگزيندشواهد در دسترس

.مند مورد سنجش قرار داد نظام طوربهپيشرفت را
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