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و وضعيت اقتصادي هاي عملكرد نظام قضايي

عضو اتحاديه اروپانمونههايكشوردر

دهكيچ

مير، بررسياخيها در سال مورد توجه قراريت اقتصاديو وضعييرد نظام قضاكان عمليرابطه

تيامن. مختلف قابل تأمل استيهااز جنبهيت اقتصاديبر وضعييرات نظام قضايتأث. گرفته است

هزك،ياقتصاد باييه نظام قضاكهستنديموارد ازجملهتكينه مبادله، احترام به حقوق مالياهش

مكعمل بريرد مناسب خود محنهاآ تواند و بهبود بهيو توسعه اقتصاداركوسبكطيمؤثر باشد را

.همراه آورد

ايت اقتصاديامن  مبادلهباالينهيهز. شوديميگذارهيسرمايامن برايجاد فضايموجب

و مقرراتيه در پرتو وجود قوانكتكيو احترام به حقوق ماليگذارهيسرمااز موانع يكي عنوان به ن

و مهمتر از ايآن، اجرا مناسب اين قوانيمناسب و مقررات مين عوامل ازجملهشود،يجاد

و توسعه اقتصادكنييتع ميعموينهادها ازجملهشور،كهريينظام قضا. استيننده در رشد

مكارآردكه با عملكاستميمه .تواند آنها را به ارمغان آورديمد خود

و اقتصاد از طرق مختلف اجراي صحيح قوانين.ي قابل تصور استتعامل ميان نظام قضايي

و پيش و عدم تغييرپذير براي كارآف بيني مناسب، ايجاد فضاي باثبات پذيري رينان، برقراري ثبات

و مقررات،  ضمانتو هاي مناسب وكار جديد با برقراري رويه اندازي كسب كاهش هزينه راهقوانين

مياز،اجراي قراردادها قجمله مواردي است كه تعامل و محيط ان نظام و وضعيت اقتصادي ضايي

. كار را ايجاد كرده استو كسب

و رابطهييرد نظام قضاكه اروپا را از نظر عمليشور اتحادك27،يون اروپا در گزارشيسيمك

تأيت اقتصاديآن با وضع محكيبا اين گزارش شامل. ده استكرليوتحلهيتجزاركوسبكطيد بر

يك از كشورها دو بخش عمده است، بخش تح آن) تحليل خرد كشورها(ليل نظام قضايي هر كه در

ب و تحليل عملكرد نظام قضايي بررسي شده استهاي طور مجزا از نظر شاخصههر كشور

كه) تحليل كالن(اي مقايسه هاي نظام ارزيابي رابطه ميان شاخصبهكشورهاي اتحاديه اروپا

. پردازدمي اديه اروپاهاي اقتصادي كشورهاي اتح با شاخص قضايي

هاي اساسي محيط هاي عملكرد نظام قضايي از نظر جنبه، شاخصدر تحليل خرد كشورها
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ملكار ازجملهو كسب گرفتن جواز هاي روش، انحاللدها، ثبت شركت، فرآينو ساير داراييكثبت

و منابع انساني نظام قضايي، كسب و بررسي شده طبقهو بودجه . اند بندي

و قابليت دسترسي به اطالعاتي براي هر عضو اتحاديه اروپا،،ليل خردتحدر در زمينه استفاده

در(در جريان هاي هاي وارده، تعداد پرونده هايي ازجمله تعداد پرونده وسيله شاخص نظام قضايي به

زمان رسيدگي به پرونده، نرخ رسيدگي به پرونده در چهار طبقهو مختومه، مدت)دست رسيدگي

بر اين، تحليل هر كشور داراي اطالعات اضافي درباره عالوه. است شده ارائهمده غيركيفريع

و بهسازي درحال اجراي هر كشور براي ها، مديريت پرونده ساختار دادگاه هاي در دست رسيدگي

و بهتر درباره نظام قضايي رسيدن به فهم نظام . استمند

در هاي عملكرد نظام قضايي ارائه رها، از شاخصاي كشو در تحليل كالن يا تحليل مقايسه شده

و با كمك روشبخش اول استفاد تأه شده ثير آن بر وضعيت اقتصادي كشورهاي هاي آماري،

تأ.و تحليل شده استاتحاديه اروپا بررسي  ببراي اين كار، وهثير هر شاخص طور مجزا بررسي

. تحليل شده است

ا و انگلستان فرانسه( از كشورهاهنموندو تحليل خرده همراهبيين نوشتار، خالصه اجرايدر

 اوالً،انتخاب اين دو كشور از ميان مجموع كشورهاي اتحاديه اروپا دليل. ترجمه شده است)و ولز

و شباهت نظام قضا و ثانياً فرانسهي كشورينزديكي كامل بودن اطالعات اين با نظام قضايي ايران

و سرانجام، الگو بودن نظام قضايي اين دو كشور از بين ير كشورهاكشورها در مقايسه با سا

اي كشورها تحليل مقايسهبخش،همچنين براي پرهيز از مطول شدن گزارش. استساير كشوره

. هاي بعدي به آن پرداخته شود ترجمه نشده كه اميد است در گزارش

ا و در بخش دوم تحلش ارائهيگزارش اصليين نوشتار، خالصه اجرايدر بخش اول ليده

و ولز فرانسه هايشورك بكو انگلستان ارائه،ه اروپا انتخاب شدهيشور عضو اتحادك27نيه از

اشاره مختصري به مباني نظري موضوع،بر عالوه،در خالصه اجرايي ترجمه شده. ده استيگرد

و برخ بندي شناسي گزارش، سؤاالت گزارش، اهداف گزارش، طبقه روش ي نتايج قابل رصد گزارش

كه مي مي آن را براي ايران كاربست در مجموع باشد . كند پذير
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ييخالصه اجراـ بخش اول

 مقدمه

حيبخش مستقل عنوانبهييقضايها معاصر، نظاميهايراسكدر دم جاكاز مهيومت، درميگاه

ايدل. اند خود اختصاص دادهبهميعمويان نهادهايم ويينظام قضايكهكن امر آن استيل مؤثر

حا مستقل نه بل شهروندان حقوقميتنها حاكاست، استياجتماعيزندگيها قلمروازياريبسميه

و سازمانيه براك ، روابطيت اجتماعي، امنيار، روابط سازمانكهمچون بهداشت،ييها رفاه افراد

زيخانواده، حقوق مدن حقك، حقوق مصرفيطيمحستي، حقوق يو ضمانت اجرا1تكيوق مالننده،

غ 2.استيپوش رقابل چشميقراردادها،

و ضمانت اجراكيد احترام به حقوق ماليباييقضاي، نهادهااركوسبكموضوع در قلمرو يت

و(نندكنيقراردادها را تضم اينيبرا5.)41999،؛ بارو31994،همكارانشروود ن هدف،يل به

مدينانيو نااطمكسيرطرف،يك، از كارآييقضاينهادها و اهشكرا6اركوسبكتيريشروع

ميگذارهيق به سرمايه موجب تشوكدهنديم طيتوسط افراد و از دشود ريرف وكسيگر،

و استفادهك مصرفينانينااطم را نندگانك نندگان مكاز خدمات بهكدهندياهش هزكه منجر نهياهش

و افزا ميمبادله . شوديش قدرت بازار

طرييقضايدهانها ميگذارهيسرماق بهبوديخوب از و توسعه اقتصادي، يتوانند به رشد

7.ندكنكمك

بييقضا كارآمداركت سازويمحور« اكاستاي كنندهلتسهي نقش خاطره، دركن سازويه ار

و ثبات اقتصاديترو حلك فراهمويج رشد و ساختارمند منظميفصل منازعات در چارچوبو ردن

به.1 ميدطور گستر حقوق مالكيت را هر حقوق بنگاه يا فرد براي تمليك جريان درآمد ناشي از دارايي«: توان چنين تعريف كرده ها يا

.»ديگر توسط بنگاه يا فردآور نوع قرارداد الزام

ر.2 و داليلش، براي نمونه، و واليندر) Friedman , 1994(فريدمن.:ك. درباره نقش رو به رشد نهادهاي قضايي  Tate and(، تات
Vallinder, 1997 (ارشل ،)Irschl , 2004 (.

3. Sherwood, et. al. 
4. Barro 

به اين ايده كه چارچوب نهادي تعيين) North, 1981, 1990, 1991(پس از كار با نفوذ نورث.5 شدت كننده نتايج اقتصادي است،

، بانك جهاني) Barro, 1991a, 1991b, 1996, 1997(نگاه كنيد به بارو است؛ شدهبرانگيز تبديل به يك موضوع بحث

)World Bank, 1994, 1997 (و كيفر  ,Brunetti, 1997a(، برونتي)Mauro, 1995(، مورو) Knack and Keefer, 1995(، ناك
1997b(و همكاران ع)Kaufmann et al., 1999(، كافمن و همكارانمج، و كري) Acemoglu et al. 2001, 2005(اوغلو ، كافمن

)Kaufmann and Kraay, 2002(،المللي پول صندوق بينو)IMF 2003 .( 

ميآنظام قضايي كار.6 و هم خارجي اقتصاد اثرگذار باشد، يك. تواند هم بر نيروهاي داخلي مي از تواند مشوق يا طرف اين نظام

و از طرف ديگر ممكن است كارآفرينان بالقوه)ي داخلينيروها(كننده كارآفرينان موجود تنبيه را تحريك كند) نيروهاي خارجي(باشد

و يا در خارج باقي بمانند . كه وارد اقتصاد شوند

.را ببينيد) Van Velthoven, 2005(براي مشاهده تحقيقي در مورد تأثير نهادهاي قضايي بر اقتصاد مطالعه ون ولتوون.7
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.»)UNODC, 2011: 1(دارد

محيميمختلفيها از جنبهيينظام قضا :رگذار باشديتأثاركوسبكطيتواند بر

بانهيينخست، نظام قضا بلكنرا اجرايد قواعد حقوقيتنها باكد، اجرا را خوبيد قواعد حقوقيه

ع،)1997،يجهانكبان(د كن نكالبته صحيس آن درخويه قواعد حقوقكيطوربهح استيز ب

ب اجراصورت . انددهيفاينشدن،

پيت در چارچوبيت فراوان دارد فعالياهماركوسبكيه براكياز مسائل يكي، دوم ينيبشيقابل

).1998و 1997، همكارانويبرونت( استنانيفركارآين ابعاد براياز مهمتر يكين جنبهيا. است

بايبايقواعد حقوق،سوم ينانير قواعد موجب نااطمييتغ). 1997،يجهانكبان(ثبات باشندد

آ) شتريب( ميدر مورد رايگذارهين امر مانع از سرمايا. شودينده و رشد مكشده . دهدياهش

مكاستيرساخت نهاديزيكييه نظام قضاك، از آنجا چهارم شود،يه توسط دولت عرضه

ميضعييقضانظاميك). 1997،يجهانكبان( استدهنده اقتدار دولتاسكانع بايف يكتواند مرتبط

ويدولت ضع ضعيكف باشد ميدولت آيناتوان در اجرايدولت عنوانبهتوانديف .ديقانون به نظر

مميضعيينظام قضايكپنجم، هزكج دهدين است فساد را تروكف يشتريبيماليهانهيه

هز( مينان تحميفركارآبر) مبادلهيهانهيمانند و منجركيل . شوداركوسبكاهش سرعتكبه ند

ميك عنوانبهيي، به استقالل قضاششم و(شوديعامل رشدافزا نگاه و ، 2005، 12003،تيفلد

ايز) 2006 ميرا تسه قضاييت توسط نظامكين استقالل، محافظت از حقوق ماليرا 2،يماهون(ندكيل

ب). 2001 هكاز آنجا،شتريدرواقع استقالل منجر،ندك فشارليتحميواند بر قاضتينميچ گروهيه

و قابلج منصفانهيبه نتا .شودمييتر بيني پيشتر

بيا بهير تبدياخيهاو اقتصاد در سالييقضاين نهادهاين تعامالت . شده استميمه مسئلهل

ايو به بسكنيژه پس از رياتحاديشورهاكازياريه وكه اروپا، دوران اهش رشد را تجربهكود

دريب تحقيموجب ترغينامساعدطين شرايچن. ردندك و قات به سمت عوامل بالقوه رشدافزا شده

بيا جديگزيك عنوانبهييقضاينهادها كارآيين، بهبودين . استمطرحينه

ا زميدر بهيسؤال19يون اروپا فهرستيسيمكنه،ين ويملييرد نظام قضاكعمل مربوط

آيدرخواست اروپاييقضا كارآيي3ازيامتيساختن تابلويه اروپا براياداتحيمدنين دادرسيياز

. رده استكهيته

و مدنيياز قضايامتيفهرست سؤاالت تابلو زكتمريبر حقوق تجارت و موارد رايز دارد ر

1. Feld and Voigt 
2. Mahoney 
3. Scoreboard  
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:برداردرد

شرييو دارا اموالثبتاركوسبكعوامل تسهيلـ گرفتن جوازو1انحالليهافرآيندت،ك، ثبت

. كسب

و فناورك، حجمي، شامل بودجه، منابع انسانييابع قضامنـ و ارتباطاتيار . اطالعات

و قابلـ هزييقضايت دسترسياستفاده و آينه دادرسيشامل دوره ين دادرسيي، استفاده از

و روش حل جا ساده 2.(ADR)نيگزيوفصل اختالفات

»ييقضا كارآيييابيون ارزيسيمك«ردكاروپا درخواستيون اروپا از شورايسيمك

)CEPEJ(3تجكندكين پروژه معرفيايرا برا ييقضايها نظاميابيدر ارزيارزشمند اربه

بايسيمكنيا. دارد 2004سالياز ابتدا يكبار هر دو سالياروپا برايعضو شورايشورهاك ديون

تهيهدا پيت مطالعات شامل و گزارش مقايشورهاكيس بررسينوشيه رندهيرگدربياسهيعضو

رايامتيسؤاالت تابلو .رديگ دستبهاز،

يشناس روش.1

ا شناسي روش ازكاست CEPEJ شناسي روشبر مبتنيعمده طوربهن گزارشياستفاده شده در ه

با6يها سنجشيآن برا م4»ييقضايها نظاميابيبرنامه ارز«ماهه مطابق ا. رنديگيبهره نيدر

مليتوسط نمايا روش، پرسشنامه مييتعيه معموالً از وزارت دادگسترك(يندگان ليمكت)شوندين

ايم و سپس و تحلCEPEJ، توسطيل شده از نظر آماريمكتيهان پرسشنامهيشود لي، پردازش

5.شونديم

اكنيايبرا ق توسعه داده شدهيدق شناسي روشيكاجرا شود،يخوببهو سنجشيابين ارزيه

مبر تنيمبرابطهيكنياست، همچن تياعتماد ويها پرسشنامه در دولتيها نندهكليمكان  CEPEJعضو

ميار پردازشو تحلكهكرخانهيو دب آمده مجموعه دستبهجينتا. دهد برقرار شده استيل آمار را انجام

و قابل مقايياه داده وميدائيياز به گفتگوينياژهياروكنيچن. سه در موضوعات مختلف استيسازگار

مكيتيشفاف شريعضو شورايها ان دولتيامل اكنندهتكاروپا، .ن سنجش، دارديدر

پ مليه توسط نماكاستييها از پاسخنامهيمنتخب براساسرو عمدتاًشيگزارش دريندگان

مي.1 كه. شود كه شركت قادر به پرداخت ديون خود نيست انحالل به زماني اطالق اين تاريخ پيش از زمان ورشكستگي شركت است

)..م(شود توسط دادگاه اعالم مي

حل«منظور.2 )..م(فات است براي نمونه استفاده از داوري براي رفع اختال» وفصل اختالفات جايگزين روش
3. Commission for the Evaluation of the Efficiency of Jusitice 
4. Scheme for Evaluating Judicial Systems 

و ارزيابي پرسشنامه.5 و گزارش ويرايش سال هاي تكميل شده براي هر دولت در 2010-2012هاي آن سپتامبر20منتشر شده

وب 2012 با در :زيابي استسايت زير قابل
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/CEPEJ/default_EN.asp? 
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به 2010ساليها از دادهيدر سنجش اصل.ل شده استيمكت CEPEJياصليابيارز فرآيندقالب

ا.تبعد استفاده شده اس اكن گزارش توافق شده استيدر همهيسال مبنا برا عنوانبهن ساليه از

ا CEPEJيها ردن مجموعه دادهكهمسو. استفاده شودييقضايها داده نيمطابق با مالحظات

و در . شده استيينها 2012يجوال23گزارش در تابستان انجام گرفته

بهيامتيسؤاالت تابلوپاسخ به تماميبرا CEPEJيها مجموعه داده از ناقص بوده است؛

دليهم بهين طرياضافيها دادهيآور جمعل اقدام از منظر. شده استيشتريبيهاق پرسشنامهياز

سايو قابل مقايت، سازگاريفكيو با توجه به تعهد شناسي روش ها در چارچوبر دادهيسه بودن با

مليهمان نمايها ابتدا برامهها، پرسشنا دادهيآور جمعيگزارش حاضر، برا  CEPEJيندگان

. فرستاده شد

ا مليه نماكنيپس از اييقادر به پاسخگويندگان اين اطالعات نبودند، تصميو ارائه شديم بر ن

ده دادهك و سپس برايآور جمعيگريها از روش مليم نماي، تسلييآزمايراستيشود . شوديندگان

مليت نمايدر حوزه صالح1»اركوسبكتسهيل«ه به مالحظات ها با توجن دادهيايآورجمع يندگان

و به هم دلينبود ويجهانكبان2»اركوسبكسهولت انجام«يهال از مجموعه دادهين استفاده شد

تأ CEPEJندگانيسپس از نما ردي(دييخواسته شد آنها را . نندك)ا

آنيه با توجه به خاصكز وجود داشتندينيموارد امهات ملياز نمايآوران جمعك، يندگان

ديبرايخاصيهان پرسشنامهيبنابرا. عضو در مهلت مقرر وجود نداشتيشورهاك ارساليگريافراد

بياتحاد(شد  با،يندگان شاغل در امر داوري، نمايانجمن داور3،ييمقامات قضايالمللنيه تماس

پيها آدرس الوموجود در .)ريو سا4و صنعت اروپايبازرگانيهان اتاق، انجمييقضا يكيترونكرتال

ايها پاسخ  CEPEJتيفكيويريپذسهيط مقايشراين اشخاص لزوماً دارايارائه شده توسط

دلينبودند؛ به هم مين . شوديل در گزارش فقط به آنها اشاره

اطالعات نبودين به معنايا. ارائه نشده استياچ دادهيهاتازيامتيموارد در تابلويبرخيبرا

ن استيايا به معنايو باشد CEPEJطيشرايداراهكاستييها دادهنبوديه به معناكبل،ستين

.نبودنديآور جمعط در مهلت مقرر، قابلين شرايايدارايهاه دادهك

هرليتحل.2 ازنظام قضايي )تحليل خرد( شورهاك يك

هيعضو اتحاديشورهاكدريينظام قضا بخش اول:ل شده استكيتشيگزارش از دو بخش اصل

1. Business-friendliness 
2. Doing Business 
3. International Union of Judicial Officers 
4. Eurochambres 
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ب وهاروپا را بهكطور مجزا ميمورد بررس) رد خرديكرو(شوركشور و بخش دوميقرار دهد

م1ه اروپايشور اتحادك27ياسهيل مقايتحل ).النكرديكرو(دهديرا ارائه

ايدر اول و تحلكل خردين گزارش، در بخش تحلين بخش ازيدقيليشورها، شرح نيمؤثرترق

شدكهري، براييدر نظام قضا كارآيينييعوامل تع . شور، ارائه خواهد

بكهريينظام قضايبرااركوسبكعوامل تسهيل ،اركوسبكيعد اساسشور در چهار

مل:ندشويميبررس ساكثبت شريير دارايو و ورشيهافرآيندت،كها، ثبت ويستگكانحالل

.اركوسبكتيفعاليبرا گرفتن جواز كسبيها روش

ا شيين، منابع در دسترس نظام قضاين بخش همچنيدر ا منابعيافتهيصيل بودجه تخصكبه

زميو انسان يكينولوژكت ميفركيريغيهانهيمرتبط با .شوديشرح داده

زميدهنده اطالعاته اروپا، ارائهيهر عضو اتحاديل خرد در بخش اول برايتحل نه استفادهيدر

ق وارده، تعداديها تعداد پرونده ازجملهييها له شاخصيوسبهييبه نظام قضايت دسترسيابلو در

رسو مختومه، مدت جريانييها پرونده رسيدگيزمان در چهار2به پروندهيدگيبه پرونده، نرخ

غ . استيفركيريطبقه عمده

ا عالوه هرين، تحليبر دياطالعات اضافيشور داراكل مد ادگاهدرباره ساختار تيريها،

رسيها پرونده و دن به فهم نظاميرسيشور براكهرياجرا درحاليو بهسازيدگيدر دست مند

. استييبهتر درباره نظام قضا

ويهال شاخصيشورها، با استفاده از تحلكل خرديبخش تحل ،ييقضايها نظام كارآييمنابع

سايان مقاكام نظيسه اطالعات موجود هر نظام با و ضعفياتحاديهاامر و ارائه نقاط قوت ه اروپا

پن نظاميا ميشنهادهايها را همراه با .آورديمرتبط به ارمغان

معياسهيگزارش مقا و شاخصي، بكييها ارها محيشتريه اركوسبكطين ارتباط را با بهبود

ب و پيشتريداشته پنيبنابرا. رده استكدارد، برجستهيوند را با رشد اقتصادين  ارائهيشنهادهاي،

ب ايشده، .ز داردكها تمرن شاخصيشتر بر

پي، طراحيلكشنهاديپيك يمند آمارها نظاميآوره جمعكاستينظام هماهنگيساز ادهيو

زمياسهيمقا ميپذانكامييقضايهاتينه فعاليرا در . سازدير

معيها عضو، دادهيشورهاكثركايدر واقع برا ها، فرآيندينه اجرايهز ازجملههااريمربوط به

و هز آيطول ن حل اختالف،يگزيجايهاو روشيانحالل، استفاده از داوريدادرسيهانيينه

آ هزيدادرسيهانيياستفاده از و نيساده، مدت ازيتعداد معدوديو برا يستنه اجرا، در دسترس

و آخرين كشوري است كه در جوالي كرواسي بيست.1 )..م(ه اتحاديه اروپا پيوسته استب) پس از تهيه اين گزارش( 2013وهشتمين

2.Clearance Rateم(هاي وارده هاي مختومه به تعداد پرونده؛ نسبت تعداد پرونده..(
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بك رس مدتملهازجيينظام قضا كارآييدربارهياساسيها شتر دادهيشورها، به پروندهيدگيزمان

نيفركيريغياصليها پرونده در طبقهيدگيو نرخ رس يريگه قابل اندازهكآنچه.ستيدر دسترس

نمين و ارتقايابيتواند ارزيست، . ابديشده

دعاوي ناشي،اركوسبكدرييرد نظام قضاكدرباره عمليننده خوبك شورها، ارائهكل خرديتحل

خواستدررويپ. استياداريدادرسيها مؤلفهيو برخيمدنيشامل دادرس،هاقرارداد از

ساينميفركييشورها شامل دادرسكل خرديون اروپا، تحليسيمك و  ازجملهيات اساسيفكيريشود

و استقالل قضا به دادگاهيدسترس نمييها ايشود بنابرايرا شامل دن بخش، نميين دگاهيتواند

مليفكيويكارآيدربارهيجامع .ارائه دهدييقضايت نظام

)تحليل كالن(ه نظام قضايي كشورهاسيمقا.3

و ارقام دربارهكيحالدر شورها ارائهككتكتيينظام قضا كارآييه در بخش اول گزارش، آمار

و تحل ميمانند مقا(يل شهوديشد ميانگيسه آن با مقدار و آن صورتيبرا)ه اروپاياتحاد عدلن

اگرفت .يت اقتصاديوند آن با وضعيپ: حلقه مفقوده هنوز وجود دارديكاما،سته

وكنيايبرا باياقتصاد اهميه براكييات نظام قضايافتن خصوصيار دريد از تحليت دارد، ل

هكاستيار، هدفكنيا.ميابيه اروپا، انتقاليشور اتحادك27، سطحيترالنكشور به سطحكسطح

مبخش دوم گزارش دنب و شامل بخشكيال و استيارائه اطالعات، تحل:ر استيزيها ند باطنل

پ افتهيازيا، خالصهيآمار و . شنهادهايها

جديا ميپيابيارزياست برايدين گزارش تالش و اقتصادكان عمليوند  براساس. رد قضا

ا چنكاستين بارين اوليدانش ما، اسينه تنها بر نظرسنجيابين ارزيه  براساسهكبل،تاستوار

و(ييه شده توسط مسئوالن قضايتهيواقعيها داده م...) تعداد قضات، بودجه نيا.رديپذيانجام

و27(يريگيپياس بزرگيهدف در مق يرهاياز متغيو با نگاه به حجم بزرگ)يينظام قضا29دولت

. انجام شده استيمكويفكي

پ،ستايدست آمده اگرچه مقدماتبهيها افتهي رايز،هستنديها مقدماتآن. هستنديشنهادياما

گاستفاده موردياقتصادسنجيها روشبايد آبهيترقيدقيتا برآوردهارديقرار ويدست د

و از نظر آمارآنهايب همبستگيضرا زيرا،هستنديشنهاديپ ،يهمسو با عالمت مورد انتظار بوده

اينتا.در سطح استاندارد، معنادار است زيصلج :ر استيبه شرح

يج اقتصاديسب نتاك وكار براي هاي تسهيل كسب شاخص:اركوسبكتسهيليها شاخصـ

م. ابديد بهبوديبهتر، با اكاركوسبك ويژگيان چهاريدر نجا مورد توجه قرار گرفته است، ثبتيه
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درييدارا تأيبا جواز كسب افتيو نظام گكيد مورد ايز،رديد قرار يبط با رشد اقتصادن دو مرتيرا

ا درييبا عنوان ثبت دارااركوسبكتسهيليهاه بهبود شاخصكبين ترتيهستند؛ به  افت جوازيو

ايوبه. شوديمي، منجر به نرخ رشد باالتركسب هزيكاهشكهكنيژه ايهانهيباره در دويمرتبط با ن

مي، رشد را افزااركوسبكبعد از نيهافرآيندليتسه. دهديش .ز مطلوب استيآن

رس مدتيهاه با شاخصك كارآيي قضايي:يينظام قضا كارآييـ و به پروندهيدگيزمان

بهيريگ اندازه پروندهيدگينرخ رس و بايو شده است، به وضوح با اقتصاد از يكيژه

.، ارتباط دارديد ناخالص داخلي، رشد تولياقتصاديهان شاخصياربردتركپر

پيبنابرا باك: امالً واضح استكيلكياشنهادهين، يخود را برايينظام قضا كارآييديشورها

دبه. باالتر بهبود بخشنددن به رشديرس رسد مدتيباآنهاگريعبارت رايدگيزمان اهشكبه پرونده

.ش دهنديپرونده را افزابهيدگيو نرخ رس

ايقابل استفاده برايها اهرم.4 ؟دام هستندكهان شاخصيبهبود

رس با شاخص مدتيمنفيهمبستگيوارده، دارايها شاخص تعداد پرونده به پروندهيدگيزمان

ا تريهاه پروندهكن استياست، علت عمده آن تش از پروندهيب نامتجانسكيوارده از ل شدهكيها

مليهاا پروندهييا تجاري1يرترافعيغحقوقييها پرونده ازجمله(است تككثبت و بودهيراركه

رسيسر نيدگيعاً قابل و ).دارندكياز به منابع انديهستند

زمان با مدت رابطه مستقيميدگيرس درحاليها تعداد پروندههكتعجب ندارديچنان جا

هم. داردها به پروندهيدگيرس ايبه باين خاطر . ابدياهشكدين شاخص

بيمميعمويها، دادگاهيشنهاد عمليپيك عنوان به چنتوانند راكروش حجمده ارشان

طر:اهش دهندك اركدادگاه، حجميحقوقيها در دفتر ثبت دعاو از پروندهيق حذف انواع خاصياز

مديم محلر راهيسا. برسديتيريتواند به سطح قابل ايها ن استانداردييتع:ن شرح باشديتواند به

روي، تسهيزمان مديس(يده از فناور، استفايتخصصيها دادگاهيها، برگزارهيل ويريستم ت

ايا انهيرايهايها، فناور پروندهيريگيپ وينترنتيو ساكدئوي، و ص منابعيو تخص)رينفرانس

.يو ماليمنابع انسان ازجمله،ييشتر به نظام قضايب

ويهاه شاخصكي، زمانيدر ارتباط با منابع مال گر قراريديكرا در مقابل كارآييبودجه

هميدهيم نتيبه صريچ و روشنيجه نتيا.ميرسينميح پين ميجه نكندكيشنهاد ويازيه به اصالح

نيتعد و تمرياما در عوض، توز،ستيل مقدار بودجه هكييها به نفع بخشيز منابع مالكع بودجه

1. Non-litigious Civil Cases  
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. اصالح شودبايد شود،يميينظام قضا كارآييشيموجب افزا

نتيدر ارتباط با منابع انسان بهيديرسيه مشابهجي، به بهيو م؛  ژه درباره شاخص تعداد قضات،

اكن شرحيا ساياچ رابطهيهين شاخص دارايه مقدار نير متغيبا منابعييايع جغرافيتوز.ستيرها

تعين بان تالشيبنابرا. نداردينقش كارآيينييز در مديورد به سمت بهرهيها ت شونديت هدايريو

طريبرا( شايصالحيق ارتقايمثال از و 1).يستگيت

و ارتباطات، شاخصيدر ارتباط با فناور مديس«اطالعات و با نرخ»هات پروندهيريستم ثبت

هم. رابطه دارد پروندهبهيدگيرس بهين ترتيبه م ب، سينظر بايستم نظارت بر فعاليرسد ت دادگاه،

چنيبنابرا.رابطه داردبه پروندهيدگيمدت زمان رس و بهبوديبايياهسازوكارنين . ابنديد توسعه

باهم ويزمان، يفناوربر مبتنييهاسازوكارنيچن كارآييويرد واقعكبه عملياژهيد توجه

ز بهكج مثبت به همراه دارندينتايرا تنها در صورتيشود؛ بهيدرسته و .ار گرفته شوندك اجرا

بهبوديبراييها رالعملو دستويشناس توسعه روش درحال، CEPEJارگروهكحال حاضر در

بهييت قضايفكيو كارآيي وييت زمان قضايريمديبرا "SATURN"ژه دستورالعمليو،

.ستبهبود اجرايدستورالعمل برا

و ممكن است افزايش منابع مالي يا انساني منجر به بهبود شاخص اين تحليل.1 نظر هاي مورد ها لزوماً در مورد ايران صادق نيست

 .).م(شود 
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1فرانسهيينظام قضايابيارزـ بخش دوم

اركوسبكتسهيل عوامل.1

مل امانهساركوسبكعوامل تسهيل: سؤال اول ساكثبت  فرآيندطول3معدل/نيانگيم2:هايير دارايو

مكير مالييتغ/تكيثبت مال نكير مالييتغ/تكيثبت ماليهانهيهز معدل/نيانگيت؛ ياز برايت؛ اسناد مورد

خط(نيآنال ان استفاده از خدماتكثبت؛ ام دريهاييثبت؛ تعداد دارايتوسط دولت برا)بر ثبت شده

ازيد يكي .عضويشورهاكگر

يذهنيها داده

 عنوان
قضاييكل

ميانگين اروپافرانسهميانگين اروپافرانسه

%)27(1%)0(850هافرآيندتعداد

%)26(9%)0(58310)روز(زمان

%)21(1/1%)0(1/69/40)يياز ارزش دارايدرصد(نهيهز

اكييهافرآيندنسبت NA43067*ر استيپذانكنترنت اميه با

د* .).م(ر دسترس نيست يا موجود نيست اطالعات

مي:توضيح .دهد اعداد داخل پرانتز درصد از كل را نشان

ملينيعيها داده كاز ثبت

 عنوان
درحاليهاپرونده

 2010يدر ابتدايدگيرس

يهاپرونده

 وارده

يهاپرونده

 مختومه

يدگيحال رسدريهاپرونده

 2010انيدر پا

NA NANANAثبتيهاپرونده

مي.1 به. گيرد در اين قسمت وضعيت نظام قضايي كشور فرانسه مورد ارزيابي قرار عنوان نمونه از بين مجموع كشورهاي اين كشور

و فرانسه وجود دارد و شباهتي است كه ميان نظام حقوقي ايران و دليل انتخاب اين كشور، نزديكي . اتحاديه اروپا انتخاب شده است

ا به19شده در قالب بندي هاي دسته رزيابي با استفاده از شاخصنحوه سؤال است كه از طريق پرسشنامه يا شواهد آماري موجود

با. آن پاسخ داده شده است و يا از ضمانت كافي برخوردار نباشد كه در اين صورت ممكن است برخي از اطالعات وجود نداشته

 .).م( مشخص شده است)NA(عبارت خارج از دسترس 
2. Business-friendliness of Land and Other Property Registration System  

و يكي از معاني""meanدر انگليسي.3 و تقسيم آن بر تعداد آن اعداد  "average"به معناي ميانگين حسابي است؛ يعني جمع اعداد

و(همين ميانگين حسابي يا معدل است نيز به معناي "median"). ميانگين تفاوت مفهومي وجود ندارد الزم به ذكر است بين معدل

و به دو گروه مساوي تقسيم كنيم،  و محاسبه آن بدين صورت است كه اگر تمام مشاهدات را براساس بزرگي مرتب كنيم ميانه است

در average/medianدر اين گزارش در قسمت سؤاالت از كلمات. عدد مربوط به مشاهده مياني چند است و استفاده شده است

ميبه. استفاده كرده است  "eu mean"كند از عبارت جداول، آنجا كه ميانگين اروپا را ارائه مي رسد در پرسشنامه از متقاضيان نظر

و ميان شد) average/median(هاي ورودي مثالً تعداد پروندههخواسته شده كه ميانگين و از آن پاسخ استفاده ه تا را ارائه دهند

eu(گيري از اعداد تمام كشورها به ميانگين اروپا سپس با ميانگين. وضعيت كشور فرانسه نشان داده شود mean (اند بنابراين رسيده

)..م(ميانه در اين متن مناسب است/ استفاده از معادل ميانگين
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NA:به پروندهيدگيمدت زمان رس

دريهاييتعداد دارا ازيد يكيثبت شده NA:عضويشورهاكگر

شر امانهساركوسبكعوامل تسهيل: سؤال دوم شر فرآيندطول معدل/نيانگيم1:تكثبت جدكثبت د؛يت

شريهانهيهز معدل/نيانگيم جدكثبت نيت امياز برايد؛ اسناد مورد نيده از خدمات آنالان استفاكثبت؛

شريتوسط دولت برا)برخط( دريهاييت؛ تعداد داراكثبت ازيد يكيثبت شده . عضويشورهاكگر

يذهنيها داده

 عنوان
قضاييكل

ميانگين اروپافرانسهميانگين اروپافرانسه

%)16(1%)10(565/0هافرآيندتعداد

%)17(2%)33(3141)روز(زمان

%)24(8/0%)1(9/02/50/0)سرانهياز درآمد مليدرصد(نهيهز

اكييهافرآيندنسبت 1008310095استامكانپذيرنترنتيه با

مي:توضيح .دهد اعداد داخل پرانتز درصد از كل را نشان

اركوسبكاز ثبتينيعيها داده

 عنوان
درحاليهاپرونده

 2010يدر ابتدايدگيرس

يهاپرونده

 ردهوا

يهاپرونده

 مختومه

يدگيرسدرحاليهاپرونده

 2010انيدر پا

NA NANANAثبتيهاپرونده

NA: به پروندهيدگيمدت زمان رس

دريهاييتعداد دارا ازيد يكيثبت شده NA:عضويشورهاكگر

طوللمعد/نيانگيم2:يستگكورشياانحالليدادرسيهانييآاركوسبك تسهيلعوامل: سؤال سوم

و ورشيدادرس ميستگكانحالل و ورشيدادرسيهانهيهز معدل/نيانگي؛ ؛ درصديستگكانحالل

تغكيدادرسيهانييآ مييه منجر به شركييشود نسبت به آنهاير ساختار تكه منجر به انحالل

ميم به معدل/نيانگيشود؛ مطلبكارانمدت زمان بازپرداخت ششپويهايدرصد بده معدل/نيانگي؛

و ورش فرآيندداره عهدهكيسانكداده شده؛ تعداد . هستنديستگكانحالل

ميانگين اروپافرانسهعنوان

9/19/1)سال(زمان

95/10)درصدي از دارايي(هزينه

8/456/60)درصد(نرخ استرداد

1. Business-friendliness of the Company Registration System 
2. Business-friendliness of Insolvency or Bankruptcy Proceedings  
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تغكييهافرآينددرصد مييه منجر به انكييشود نسبت به آنهاير ساختار حالله منجر به

NA:شودميتكشر

به مدت معدل/نيانگيم NA:طلبكارانزمان بازپرداخت

و ورش فرآيند دار عهدههكيسانكتعداد NA:هستنديستگكانحالل

و ارقام اضاف و ورشدرياعداد )2010(يستگكباره انحالل

بكشريد ساختار اعتباريتجدعنوان يمه اعتباريت

63،36551،060تكتعداد انحالل شر

2،925،1245،005،882تكتعداد شر

0/12/2)درصد(نرخ

 جوازساخت، مجوز فروش، جوازمثاليبرا(1گرفتن جواز كسباركوسبكعوامل تسهيل: سؤال چهارم

ويفعال مجواز گرفتن فرآيندطول معدل/نيانگيم...):ت ؛ اسناد جواز گرفتنيهانهيهز معدل/نيانگي؛

ن امفرآيندنياياز برايمورد و بهكها .)برخط(نيصورت آنال ان ارائه آنها

ن اروپايانگيمفرانسهعنوان

8/41/5دريافت جوازتعداد

3239)سال(دريافت جواززمان

248309)وروي(دريافت جوازنهيهز

م2ثر عددكشور فرانسه از حداك،ه بودردك تهيه OECDهكيشاخصيك در نيانگيمقدار

به)62/1(پا ارو .اختصاص دادخود را

ن NA:هافرآيندنياياز براياسناد مورد

بهكام NA:نيصورت آنال ان ارائه آنها

1. Business-friendliness of Obtaining Licenses Necessary for Business 
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هاو ساختار دادگاه دستگاه قضاييمنابع.2

و مجزا1ييقضايهابخشيبرا(افتهيصيها تخصه به دادگاهكمصوبميل بودجه عموك: سؤال پنجم

و ارتباطات در دادگاهيشامل مخارج فناورياصليهاشده توسط طبقه  دادرسي(ها اطالعات

)يزكو بودجه دولت مر2از بودجه دولتيدرصد عنوانبهو)يكترونكال

 ورويبودجه به*بودجه دادگاه
سرانه

 بودجه

ازيدرصد

**مخارج دولت

3،574،350،9630/5533/0هارد تمام دادگاهكافته به عمليصيمصوب تخصساليانهل بودجهك

و دستمزديصيتخصساليانهميبودجه عمو 2،174،257،3504/3320/0)ناخالص(افته به حقوق

ردنكيوتريامپكافته بهيصيتخصساليانهميبودجه عمو

)يو نگهداريگذارهيسرمازات،يتجه(
48،085،112 7/000/0

ييج قضامخاريافته برايصيتخصساليانهميبودجه عمو

 قضايي بدون معاضدت...)وينيفركارآ، كردنيتخصص(
475،409،713 3/704/0

دادگاهيهاساختمانيافته برايصيتخصساليانهميبودجه عمو

)و اجراينگهداريهانهيهز(
273،692،554 2/402/0

دريگذارهيسرمايافته برايصيتخصساليانهميبودجه عمو

ديجد) دگاهدا(يها ساختمان
157،210،031 4/201/0

و تحصيافته برايصيتخصساليانهميبودجه عمو 72،585،0331/101/0التيآموزش

373،111،1707/503/0ريسا

مي داده* .شوند ها شامل بودجه دادستاني نيز

.است""Eurostat 2010هاي مخارج دولت براساس داده **

،ها سازمان دادگاهن عدد شامليا. ورو استي 7,517,535,561بر با براييل نظام قضاكبودجه

،ييقضا شورايمشروط،يها، خدمات آزاد زندانسازمان،ي، خدمات دادستانقضايي معاضدت

.شودمي عدالتبهيو دسترسيرد وزارت دادگستركاز نوجوانان، عملييقضا حمايت

ويحاداتيالكو(الكوو قضات.1،تعداد: سؤال ششم و و براساسيمليالكه اروپا ،)5/98الـتكرهنمود

و. دادورزان.3ويدفتر اسناد رسم.2 دركيياروپايالكتعداد ملكه ـ در خـارج مـرز فعالينار دادگاه ت ي

).249/77رهنمود براساس(اند ردهكيم

ازجمله قانون مدني، قانون تجارت، قانون. هاي موضوعات اصلي قضايي را تفكيك كنند ها بايد داده در صورت امكان، پاسخنامه.1

و قانون .كار ماليات

و شامل سه سطح دولت.، به معناي دولت در مفهوم عام استgeneral government"" عبارت.2 ها در سطوح مختلفي وجود دارند

و دولتدولت مركزي، دولت ميهاي فدرال و دولت. شوندهاي محلي هاي محلي وجود در برخي كشورها فقط دو سطح دولت مركزي

و دولت دولت در مفهوم عام شامل. دارند ميدولت مركزي و فدرال )..م(شود هاي محلي
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 عنوان

هكياقضات حرفه

 وقت تمام طور به

در دادگاه حضور

 دارند

ياقضات حرفه

، قضات وقتامتم

وقت، پارهيا حرفه

غ يا رحرفهيقضات

الكو

يالكو

هياتحاد

 اروپا

دفاتر

اسناد 

يرسم

 دادورزان

51,7587859,1473,237*6,94536,382تعداد

100هرازايبهسرانه

تيهزار نفر جمع
7/109/556/792/11/140/5

م بريتعداد تقس

يمحل ساليانهمخارج

 ارديليبهميزكو مر

3/62/332/477/03/80/3

.شامل قضات غيرمتخصص*

و دركيياروپايالكتعداد ملكه ميدر خارج مرز فعالينار دادگاه  رهنمود براساساند ردهكيت

249/77:NA

 قضات

ميو عادياداريهاه در دادگاهكيا حرفهيقاض 6,945  4,850نند وجود دارند شاملكيقضاوت

ب د 335و) مرحله دوم(دنظريدر دادگاه تجد 1,760،)مرحله اول(يدودر دادگاه  يوان عاليدر

ميه در زمان مقتضكيا حرفهيقاض 578 عالوهبه).ن مرحلهيباالتر(كشور بر عالوه.دننكيقضاوت

ميمختلف فعالييف قضايدر فرانسه در وظايا رحرفهيغيقاض 28,859،يا قضات حرفه . نندكيت

غنكارك يقاضريان

غكارك 20,616از ميفعاليو عادياداريهاه در دادگاهكيقاضرينان اركنفر، 18,189نند،كيت

حياسناد پرونده، همچنيساز آمادهيبه قضات براكمكشانياصل رسين در مه،كبه محايدگين

پكمكدادگاه،يهافرآيندضبط  سايس تصمينوشيبه و يهموارسازيالزم برايهاتير فعاليمات

مدياداريهاتينفر مشغول فعال 1,500ريسا. استها در دادگاه فرآيند و ت دادگاهيريمختلف

هميت منابع انسانيريمد( هستند و تجهني، سيطور ساختمان مدانهيرايها ستميزات شامل تيري،

م 489ويفن ركناناك 927در آخر).ت آموزشيريمدوياو بودجهيمال و ان دستيارانينفر قضات

ميفعال،يفصليبا قراردادها،مردم ه. نندكيت ابيا واحد مشابهي Rechtspfleger""چيدر فرانسه

ن وجود نداردو مستقلييقضاا شبهيييقضا وظايف .ز باشديكه تصميماتش موضوع اعتراض
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بهكيا نسبت قضات حرفه غكاركه در دادگاه حضور دارند اركه در دادگاهكييقضارينان

. است3به1نندكيم

يفركيريغيينظام قضاناكاراندر دستريسا

و براساسهكه اروپا وجود دارنديل اتحادكيو 785:الكو هيل اتحادكيو 149(5/98يالكرهنمود

هكلكيو 636و)EC/5/98رهنمود)2(ماده(اند شور خود، ثبت شدهكيا اروپا تحت عنوان حرفه

درياجازه فعال مشوكت تيفعال) اند ثبت شدهEC/5/98)10(ماده براساسزبان عضو را دارندير

.نندكيم

تيفعاليوزارت دادگستر زير نظرهكهستند اي خصوصي مشاغل حرفهآنها:يدفاتر اسناد رسم

مكيخدمات. نندكيم و مشاوره گواهي ند شاملكنيه آنها ارائه امضا، برابر با اصل كردن مدارك

.حقوقي است

ميفعالييعامل اجرا عنوانبههك1دادورزان هكهستنديمأموران دولت دادورزان: نندكيت

مينترل قوانكتحتيخصوصيا حرفه نيفراميحق اجرا نفسهفي دادورزان. دهندين عام را انجام

و اعالم اخطار قانون ها،يبدهيآور جمع ازجمله مختلفييها در حوزهنيآنها همچن. دارنديدادگاه

پكمك و قبالهكسينوشيبه و، اداره ساختمانحقوقي، مشاورهيخصوصيها ردن اسناد ها

. صالحيت دارندميعمويهادهيمزا

و ناح(ار دادگاه در سطوح مختلفكحجم: سؤال هفتم يها شامل تعداد پرونده)هيمانند شهر، منطقه

و مختومه برا و)ياو منطقهين شهريو همچن(ييقضا هر حوزهيوارده نانكاركو تعداد قضات

).ياو منطقهين شهريو همچن(ييقضا هر حوزهيبراييرقضايغ

.ع شده در دسترس بوديتجميها فقط داده:پاسخ

واردهيهاپروندهتعداد

دريدر دادگاه بدو غيركيفري

به تعداد قضات 2010سال

 دادگاه وقت تماميا حرفه

در دادگاهغيركيفريواردهيهاپروندهتعداد

تعداد قضات(ل قضاتكبه 2010در ساليبدو

يا دادگاه، قضات حرفه وقت تماميا حرفه

غ پاره  ...)ويا حرفهريوقت، قضات

واردهيهاپروندهتعداد

يدر دادگاه بدو غيركيفري

وكبه 2010در سال ل قضات

يادار كاركنان

3306340

1."Huissier de la justice"و سردفتران يكي از مشاغل حرفه؛ )..م( اي خصوصي هستند دادورزان در فرانسه مانند وكال
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يها شامل پرونده( غيركيفرييهادهنده تعداد پرونده نشاناعداد ارائه شده در جدول باال

ساي، اداري، تجاريمدن تف)ريو مكه در دادگاهك شغلي استيها گروه كيكبه ن قضاتيب.نندكيار

ساي(يو اداري، مال)غيركيفريويفركي(ميهاي عمودادگاه ميا قائل نشده كيكتف)هايبندر طبقهيا

مي بكيينظام قضا عنوانبهمختلفييقضايهاص داده شده به حوزهيتخصيدارا كاركنانانيا هه

و نتايا اند تفاوت قائل نشده شدهيل متفاوت سازماندهكش چنيم سه نخواهديقابل مقايزين تمايج

بايابر عالوه. بود اكر شد آنچهكد متذين ار در اموركدهنده حجم نجا ارائه شده است نشانيه

دريها، تنها پروندهيين از نقطه نظر نظام قضايهمچن.يار واقعكت نه حجماس غيركيفري وارده

ويتجديها در دادگاه. وارده مورد توجه استيها پرونده عنوانبه،يدادگاه بدو عالي در ديواندنظر

دركاند سرو مختوم نشدهيه به روش قطعكمرحله اوليها ها با پرونده، دادگاهكشور و  ار دارند

جدييجه از نقطه نظر نظام قضاينت بيپرونده نمهد .نديآيحساب

پيريمديبرا يكيترونكاليه از ابزارهاكييها درصد دادگاه: سؤال هشتم و ها استفاده پروندهيريگيت

.ندكمياستفادهييدر هر حوزه قضا يكيترونكاليه از ابزارهاكييهافرآيندنند؛ درصدكيم

پيريمديبرا و دريريگيت ام دادگاه درصد 100پرونده .انات وجود داردكها

پيريمد ارتقاييابر عالوه به و و ارتباطاتيپرونده، فناوريريگيت توانديم) ICT(اطالعات

ويفعال ويل نمايتسهيو داخل سازمانيدادگاه را در سطح ارتباط فرد مندان دفترياركت قضات د

اسيجاد چنديا غيا حرفه نندگانك تفادهن روش ارتباط با اميا رحرفهيو در.ندكريانپذكدادگاه را

م 2010اول، اطالعات بندي دستهانيم تيل فعاليتسهيبرايا انهيرازاتيدهد تجهيفرانسه نشان

و پاكدادگاه مانند پردازش مندان دفترياركقضات اليلمات، ، ارتباطييه قضايرو يكيترونكگاه داده

راينترنتيا فا از دادگاهدرصد 100دريا انامهيو و ب يكيترونكاليهاليها ازيدر از درصد50ش

ال مانند. فرانسه وجود دارديها دادگاه و نهاديم يكيترونكارتباط امهاي مربوطهان دادگاه انك،

بيريگيپ دريو دسترس)برخط(نيورت آنالصهپرونده ازكبه دفاتر ثبت دادگاه از درصد50متر

تش هستها گاهداد ازكدر يكيترونكال صورتبهل پروندهكيو ام دادگاهدرصد10متر ريانپذكها

وك. است ويرا برايرساختيزيوزارت دادگستريهماهنگبايدادگستريالكانون مبادله اطالعات

ليمكتيبرااي حاضر سامانه درحالE-barreu(،1(است ايجاده كردهميعمويها اسناد با دادگاه

ر.1 و همكاران.:ك. براي اطالعات بيشتر، :به آدرس زير.:ك.ر).  Velicogna et al, 2011(وليكگنا
www.ebarreau.fr 
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ال و راه دستدريادار هايدادگاهدر يكيترونكپرونده Telerecours.(1(گسترش است اندازي

ز و ارتباطات در نظام قضاياز شاخص فناوريار خالصهيجدول دهدميرا ارائهيياطالعات

هريتدو ICTچهار شاخص براساسهك و ازكن شده .ر استيمتغ)ثركحدا(»4«تا) حداقل(»0«دام

وكمكياستفاده شده برايا انهيرا زاتيتجهـ پردازشيبرمبناهكارمندان دادگاهكبه قضات

پاك اليلمات، ايقوانيبرا يكيترونكگاه داده راينترنتين، ارتباطات ، ارائه شده توسطيا انامهيو

. شده است ارزيابيه اروپا،يعضو اتحاديها دولت

مد ثبت هاي امانهسـ و پيسيبرمبناهكدهت پرونيرينام س63,1,1پروندهيريگيستم ستمي،

سيرياطالعات مد و هيعضو اتحاديها دادگاه ارائه شده توسط دولتيستم اطالعات ماليت دادگاه

. شده است ارزيابياروپا

مـ و ارتباطات محيمبادله اطالعات و ، يكيترونكاليهافرم براساسهكط دادگاهيان دادگاه

امدايهاتيسا وب پكدگاه، ام)برخط(نيآنال صورتبهها پروندهيريگيان به دفاتريان دسترسك،

ال  دين مطالبه يكيترونكال فرآيند،كوچكمطالبات يكيترونكال فرآيندي، درخواست برايكيترونكثبت

ال و فناور يكيترونكمسلم، ثبت هيعضو اتحاديها نفرانس ارائه شده توسط دولتكدئويويادعا

. شده است ارزيابياروپا،

و ارتباطاتيشاخص فناورـ .شده است ارزيابييسه شاخص قبليبرمبناهكيلكاطالعات

و ارتباطاتيفناور اطالعات

 شورك

استفادهياانهيرازاتيتجه

وكمكيشده برا به قضات

 ارمندان دادگاهك

يهاستميس

مد ثبت و تيرينام

 پرونده

و مبادله اطالعات

م ويارتباطات ان دادگاه

ط دادگاهيمح

يشاخص فناور

و اطالعات

يلكارتباطات 

0/40/43/24/3فرانسه

9/36/34/23/3ن اروپايانگيم

0/40/44/23/3انه اروپايم

 به عدالت دسترسي.3

بيجزئيبرا(فيتعاريبرخ بب شناسي روششتريات )دينيرا

بهب:يدگينرخ رس ميصورت درصد ويان دريها برابر است با تعداد پروندهشود يكمختومه

.يوارده در همان دوره زمانيهام بر تعداد پروندهيتقس) ساليك(يدوره زمان

ر.1 و همكاران.:ك. براي اطالعات بيشتر، و در شوراي دولتي اين سامانه در دادگاه). Velicogna et al, 2013(وليكگنا هاي اداري

ب :مراجعه كنيد به آدرس زير. عنوان دادگاه عالي اداري شروع به فعاليت كرده استهفرانسه

 www.telerecours.conseil-etat.fr).م(
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رس مدت پروندهيكمختومه شدنيالزم برايدهنده تعداد روزها نشان: به پروندهيدگيزمان

يها در تعداد پرونده)السيتعداد روزها( 365ردنكن شاخص با ضربيا. استيدگيرس درحال

پايدگيرس درحال و تقسيدر آن سال محاسبهيمختومه برايها پروندهم آن بر تعداديان سال

. شوديم

رس مدت: سؤال نهم و فرآيندزمان مدت عدلم/نيانگيم(ييهر حوزه قضايبه پرونده برايدگيزمان ها

رسيانگيم .)دادگاه رأييتا اجرا/يبدودگاهاد صدور رأيتا دعاويبهيدگين تعداد

 سال فرانسه
،يمدنيهاپرونده(لك

ساي، اداريتجار (ري، )روز)

ويمدنيهاپرونده

)روز(يترافعيتجار

ويمدنيهاپرونده

)روز(يرترافعيغيتجار

يادارحقوق

)روز(

يبدو

200624626236471

200826428620396

201025627936338

نظرديتجد

2006360358NA 383

2008370369NA 386

2010361359NA 379

 فرجام

2006312329NA 365

2008341369NA 290

2010317342NA 267

 مرحلهن اروپايانگيم

يهاپرونده(لك

،ي، اداري، تجاريمدن

(ريسا )روز)

ويمدنيهاپرونده

يترافعيتجار

)روز(

ويمدنيهاپرونده

يرترافعيغيتجار

)روز(

حقوق

يادار

)روز(

ــان ــدت زمــ مــ

بــــهيدگيرســــ

 2011پرونده 

14721687205يبدو

15620667362تجديدنظر

207220100137فرجام

بيتحليبرا رسن ارتباط روند مدتيشتريل درباره ،يبه پرونده در مرحله بدويدگيزمان

ر خصوصاً . كنيدرا مشاهده10، پاسخ به سؤاليدگيسدر ارتباط با نرخ

رس: سؤال دهم .ييتوسط حوزه قضايدگيرس درحاليهاو تعداد پروندهيدگينرخ
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)درصد(

 مرحله فرانسه

،يمدنيهاپرونده(لك

ساي، اداريتجار )ري،

)روز(

ويمدنيهاپرونده

يترافعيتجار

)روز(

ويمدنيهاپرونده

يرترافعيغيتجار

)زرو(

حقوق

يادار

)روز(

نرخ

يدگيرس

2010 

9/984/987/997/106يبدو

3/967/95NA 4/101دنظريتجد

2/1006/97NA 1/106فرجام

 مرحله فرانسه

يهاپرونده(لك

،ي، اداري، تجاريمدن

(ريسا )روز)

يمدنيهاپرونده

يترافعيو تجار

)روز(

يمدنيهاپرونده

يو تجار

)وزر(يرترافعيغ

حقوق

يادار

)روز(

يها پروندهتعداد

دريدگيرس درحال

 ان ساليپا

1,592,0101,347,8269,931173,246يبدو

258,680229,849NA 28,831تجديدنظر

25,88718,603NA 7,284فرجام

دقيتحل يك ازقيل غيبدويها دادگاه كارآييتر تا 2006يهان ساليبيفركيريدر امور

پ) فرجام(يو عال تجديدنظر،يبدويها دادگاه كارآيييها داده( 2010 دريدر جداول وست

 ): دسترس است

 طوربه ساليانه، غيركيفريوارده در اموريهال پروندهك، تعداد 2010و 2006هاي سالنيب

ازيدرصد افزا3/1متوسط و و 2008در 2,228,746به 2006در سال 2,182,342ش داشته است

دردهيرس 2010در سال 2,294,650  طوربه ساليانهمختومهيها نار آن تعداد پروندهكاست،

ازيدرصد افزا9/1متوسط و در سال 2,136,181به 2006در سال 2,107,976ش داشته است

بهيهاه بهبود در نسبت پروندهكيدرحال. ده استيرس 2010در سال 2,269,210و 2008 مختومه

رس(واردهياه پرونده رسيشيروند افزا)يدگينرخ ازكهمچنانيدگيداشته است، اما نرخ  100متر

ا استدرصد زمانهم طور به1.استيدگيرس درحاليها تعداد پروندهيلكشيافزاين به معنايو

رس مدت پايوضعيكدهنده نشان 2010-2006پرونده در دورهيدگيزمان است،يلكداريت

ازيدرصد افزا1/1متوسط طوربههكيا گونههب و در 246ش در سال داشته است  2006سال روز

در 264به ب18( 2008سال روز ازيروز بهكو) 2006سال شتر در 256اهش  2010سال روز

100(كه نرخ رسيدگي برابر با نسبت آوريد براي فهم بهتر به ياد.1 × يپروندها مختومه تعداد

يها وارده هاي مختومه در صورتي كه تعداد پرونده)تعداد پرونده

و در صورتي كه تعداد پروندهمي 100بيشتر از وارده باشد مقدار آن بيش از  آ شود ن كمتر هاي وارده بيش از مختومه باشد مقدار

و اگر رشد صورت كسر كمتر. شودمي 100از اگر رشد صورت كسر بيش از رشد مخرج كسر باشد اين نسبت در حال بهبود است

)..م(از رشد مخرج كسر باشد اين نسبت در حال كاهش است 
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ب10(1ده استيرس ازيروز ).2006سال شتر

در5/1سط متو طوربهواردهيترافعيو تجاريمدنيهان دوره تعداد پروندهيدر هم درصد

ازيسال افزا و در 1,793,299و 2008سالدر 1,744,350به 2006سالدر 1,688,367ش داشته

درصد در سال1/2متوسط طوربهمختومهيهاه تعداد پروندهكيدرحالده است،يرس 2010سال

ازيافزا و سالدر 1,764,255و 2008سالدر 1,645,161به 2006سالدر 1,624,484ش داشته

رس مدتيها داده. ده استيرس 2010 يك 2010-2006در دورهيپرونده در دادگاه بدويدگيزمان

من پروندهيايت باثبات را برايوضع در 262ازيمكشيه با افزاكيطوربهدهديها نشان سال روز

در 279به 2006 .ده استيرس 2010سال روز

اهشكدرصد در سال7/5متوسط طوربهواردهيترافعريغيو تجاريمدنيها تعداد پرونده

و از  دهيرس 2010سالدر 100,863و 2008سالدر 101,837به 2006سالدر 127,721داشته

نيها تعداد پرونده. است ازكدرصد در سال6متوسط طوربهزيمختومه و  128,722اهش داشته

.ده استيرس 2010سالدر 100,609و 2008سالدر 105,099به 2006سال در

رس مدت و 2006يهان ساليبيبهبوديدر مرحله بدويدادگاه اداريها پروندهيدگيزمان

بيمرا نشان 2010 ازكدرصد در سال9/7متوسط طوربههكيا گونههدهد، و  471اهش داشته

در 338به 2006 سال روز در شير با افزان روند، سازگايا. ده استيرس 2010 سالروز

ر روند مدت زمانيزينمودارها. وارده استيها ند پروندهكشيمختومه در مقابل افزايها پرونده

رسيدگيرس و نرخ اتيبا جزئ 2010تا 2006دادگاه در دورهيرا در مرحله بدويدگيبه پرونده

ميشتريب . دهدينشان

رس مدت  به پروندهيدگيزمان

365(كه مدت زمان رسيدگي به پرونده برابر با نسبت آوريد براي درك بهتر به ياد.1 × �سال انيپا رد يبررس �در�حال يپروندها تعداد

�مختومه يها )..م( است)تعداد�پرونده
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يدگينرخ رس

رس سه اعداد مدتيمقايبرا دريبه پرونده مرحله بدويدگيزمان تمام اعداد1،ساليك،

رس مدت در 2010و 2008، 2006يها ساليبرا فرجامو تجديدنظربه پرونده در مرحلهيدگيزمان

. دسترس است

هز: ازدهميسؤال و آهك غيركيفرييها دادگاهيها نه پروندهيتعداد، متوسط زمان ين دادرسييدر آن

آيسر/ساده آين دادرسييع مانند و مكوچك دعاويين دادرسييدستور پرداخت دري، استفاده شود

هزيمقا و آكيو تجاريمدنيها نه پروندهيسه با تعداد، متوسط زمان معمولين دادرسييه در آن از

م . شودياستفاده

:هاي زير انجام شده است زمان رسيدگي به پرونده با مرحله بدوي مطابق با فرمول مقايسه مدت.1

):مرحله دوم(براي مرحله تجديدنظر
�	
�� 	����� �� ������
� �, ���
 �

��� �� ��27�	
�� 	����� ������
� �, 2010 − ����� 	����� �� ������
� �, ���
 �
��� �� ��27�	
�� 	����� ������
� �, 2010

�	
�� 	����� �� ������
� �, ���
 �
��� �� ��27�	
�� 	����� ������
� �, 2010

):مرحله عالي(براي مرحله فرجامي
�	
�� 	����� �� ������
� �, ���
 �

��� �� ��27�	
�� 	����� ������
� �, 2010 − ℎ	�ℎ���� 	����� �� ������
� �, ���
 �
��� �� ��27�	
�� 	����� ������
� �, 2010

�	
��	����� �� ������
� �, ���
 �
��� �� ��27�	
�� 	����� ������
� �, 2010

و دسته شود بيانگر اين است كه مدت5/0درصورتي كه عدد بيش از زمان رسيدگي به پرونده كمتر از نصف مرحله بدوي براي سال

از. معين است دو زمان شود، بيانگر اين است كه مدت-1همچنين در صورتي كه عدد محاسبه شده كمتر رسيدگي به پرونده بيش از

و دسته معين است . برابر مرحله بدوي براي سال
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ياسهيجدول مقا: پاسخ

نييآ

يدادرس

 ساده شده

يهاپرونده

يدگيرس درحال

 2010يابتدا

)تعداد(

يها پرونده

وارده

)تعداد(

يها پرونده

مختومه

)تعداد(

يهاپرونده

 درحال

انيپايدگيرس

)تعداد( 2010

مدت زمان

يدگيرس

به پرونده

)روز(

نرخ

يدگيرس

)درصد(

متيق

دادگاه

واحد(

)وروي

يادعا

كوچك
NA 705,896 660,255 NA NA5/93NAP 

يادعا

كوچك

ازيغ( ر

دستور

)پرداخت

NA NANANANANANAP 

دستور

 پرداخت
NA NA697,989 NA NANANA

يها پرونده

ويمدن

يتجار

يمرحله بدو

يهاپرونده

 درحال

يدگيرس

 2010يابتدا

)تعداد(

يها پرونده

وارده

)تعداد(

يها پرونده

مختومه

)تعداد(

يهاپرونده

 درحال

يدگيرس

 2010نايپا

)تعداد(

مدت زمان

يدگيرس

به پرونده

)روز(

نرخ

يدگيرس

)درصد(

متيق

دادگاه

واحد(

)وروي

 1,328,4591,894,1621,864,8641,357,7572665/98NAلك
 1,318,7821,793,2991,764,2551,347,8262794/98NAيترافع

 9,677100,863100,6099,931367/99NAيترافعريغ

هز: سؤال دوازدهم و در2001/44شماره)EC(مقررات براساسصو اجراينه تشخيمتوسط طول دوره

ازيد يكيدريو مدنيامور تجار و مقايشورهاكگر هزيعضو و نهيسه آن با متوسط طول دوره

مل براساسصو اجرايتشخ . شور ثالثكيكدر غيركيفريدر اموريقانون

ايا داده زميدر )UIHJيها داده براساس(در دسترس نبودنهين

س هز: زدهميسؤال و  فصلوحلنيگزيجاينهادهااقامه شده نزديدعاونهيتعداد، متوسط طول دوره

م(انواع مختلف براساساختالفات سه آن با تعداد، متوسط طوليو مقا) ...وي، داوريگريانجيمانند

و هز هز. دادگاهبر مبتنيييقضايها نه پروندهيدوره و يها نه پروندهيتعداد، متوسط طول دوره

. اختالفات فصلوحلنيگزيجايهاق روشيمختومه از طر

آكام: سؤال چهاردهم و خارج اختالف وفصلحليدادرسيهانييان استفاده از از دادگاه، متوسط طول دوره

ايكهر چند وقت.هانهيهز آيبار ممورد استفادهيدادرسيهانيين ام(رديگيقرار ها ان پاسخكدرصورت

وي، مالت، تجاريمانند قانون مدنييقضاياصل دعاوييها را براد دادهيبا تفكات ).ندينما كيكار
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 عنوان

يها پرونده

 2010وارده

)تعداد(

يها پرونده

مختومه

)تعداد(

يهاپرونده

حل شده از

قيطر

يگريانجيم

)تعداد(

متوسط

طول 

دوره 

)روز(

نهيهز

واحد(

)وروي

يهاپرونده

 درحال

دريدگيرس

 2010يابتدا

)تعداد(

يهاپرونده

 درحال

دريدگيرس

 2010انيپا

)تعداد(

NA NANANANANANAلكتعداد
يگريانجيم

 خانواده
NA NANANANANANA

يگريانجيم

يادار
NA NANANANANANA

يانجيم

اخراج

يارگرك
NA NANANANANANA

يهاپرونده

ويمدن

يتجار

يمرحله بدو

يهاپرونده

يدگيرس درحال

 2010يابتدا

)تعداد(

يها پرونده

وارده

)تعداد(

يها پرونده

مختومه

)تعداد(

يهاپرونده

 درحال

انيپايدگيرس

)تعداد( 2010

مدت زمان

يدگيرس

به پرونده

)روز(

نرخ

يدگيرس

)درصد(

متيق

دادگاه

واحد(

)وروي

 1,328,4591,894,1621,864,8641,357,7572665/98NAلك
 1,318,7821,793,2991,764,2551,347,8262794/98NAيترافع

 9,677100,863100,6099,931367/99NAيترافعريغ

وياداريها، پروندهيو تجاريمدنيها به پروندهيخصوصيانجيميكدر فرانسه،

رسكيدرحالندكيميدگيرسيارگركيها پرونده ) مانند طالق(خانوادهيها به پروندهيدگيه

يك ميانجيانجيميدارايها توسط دادگاه ميخصوصي يا از طريق يبرايانكام. شوديانجام

.وجود دارديگريانجيميدادرسيبرا1معاضدت قضاييافتيدر

در EC/52/2008رهنمود و انجمن اروپا خاصيها درباره جنبه 2008مي21پارلمان

.ل شده استيتبد 2011نوامبر16در 1540به قانون راًياخيو تجاريدر امور مدنيگريانجيم

اتتوافقتعداد دادگاه، فصلوحلتعداد مات دادگاه،يز تصميآمتيموفقياجراتعداد: سؤال پانزدهم

احاياالجرا تعداد اسناد الزمآور، الزام و نسبتكتعداد(يداورام دادگاهكتعداد ازكهرل در سال دام

تفدادگاه ماتيل تصمكبهها شاخص ).ييهر حوزه قضا كيكبه

1. Legal Aid  
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 پاسخ

يهاپرونده

يو تجاريمدن

يمرحله بدو

درحاليهاپرونده

يابتدايدگيرس

)تعداد( 2010

يهاپرونده

وارده

)تعداد(

يهاپرونده

مختومه

)تعداد(

درحاليهاپرونده

انيپايدگيرس

)تعداد( 2010

مدت زمان

بهيدگيرس

)روز(پرونده

نرخ

يدگيرس

)درصد(

200618,815199,469190,42827,856535/95

200845,014206,246202,11049,150890/98

201053,194225,111217,29861,0071025/96

مخيهاهم تعداد پرونده 2010-2006در دوره هم و رسيه داراكتومه وارده متركيدگينرخ

 طوربهيدگيرس درحاليها جه تعداد پروندهينت عنوانبه.ش داشته استيدرصد بوده، افزا 100از 

پا 61,007به 2006 ساليدر ابتدا 18,815مداوم از و مدتيرس 2010 سالانيدر زمان ده

از باًيبه پرونده تقريدگيرس و در53دو برابر شده است در 102به 2006السروز  سالروز

.)در سال درصد7/17متوسط(ش داشته استيافزا 2010

هز: سؤال شانزدهم و آيمدت درهاجرائيويداخل1هاجرائيياجرا برامرحلهين دادرسيينه صادر شده

ازيد يكي هز عدلم/نيانگيم(عضويشورهاكگر و آيطول و) نوع دعويهريبرايياجراين دادرسيينه

آكييها درصد پرونده(يو تجاريدر امور مدنيدادگاه بدويرأيت اجرايقابل مرحلهين دادرسييه

آنياجرا برا و رأ تجديدنظره درخواستكييهاآن الزم است  ). اردديدادگاه بدوياثر تعليقي بر

ايا داده زميدر )UIHJيها داده براساس(نه در دسترس نبودين

كهنسبت مقد(پوشش نرخ: سؤال هفدهم اجرا مرحلهين دادرسييآ براساسآورده دستبهاركطلب اري

ذكبه دركل مبلغ . نوع دعويهريبرا)هاجرائير شده

ايا داده زميدر )UIHJيها داده براساس(نه در دسترس نبودين

بهيبرا 2007/1393مقرراتبر مبتنيتعداد خدمات اسناد: سؤال هجدهم دريشورهاكخدمت عضو

غيياسناد قضا هز(يو تجاريدر امور مدنييرقضايو و .)صو اجراينه تشخيمتوسط طول مدت

به enforceable titles""ترجمه اجرائيه.1 و و در حقوق اروپا به مفهوم سندي است كه توسط دادگاه صادر شده آن است موجب

اس مدعي حقي را از بدهكار طلب مي و داراي ضمانت اجرايي )..م(ت كند
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مستلزم 2007/1393تحت مقررات، خدمات اسنادياروپا در امور مدنييمطابق با اطلس قضا

حقيا. است EUR50ييخدمت توسط ضابط قضايبرايالزحمه ثابت حق بان هكيد زمانيالزحمه

پاسن مياد انتقال بهكيدا افتيدر معاضدت قضايييه متقاضكيزمانياستثنا ند پرداخت شود

1.ندكيم

تعكيتشيارگران از ابتداكاخراجيها زمان پرونده متوسط مدت: سؤال نوزدهم مين تصمييل پرونده تا

پاكه به نفعكارگرانكيدنظر؛ تعداد دعاويو متوسط طول زمان درخواست تجد تفيانيارگر  كيكافته به

ت(از آن گرفته شدهيم اخراج ناشيه تصمكها انواع پرونده ساي، اخراج اقتصاديبيدأمانند اخراج ؛)ريو

ميه در آن دعاوكييها تعداد پرونده پاين دادرسييآويگريانجيبا ميمصالحه . ابدييان

 پاسخ

يها پرونده

اخراج

ارگران،ك

يمرحله بدو

يهاپرونده

لدرحا

يدگيرس

 2010يابتدا

)تعداد(

يها پرونده

وارده

)تعداد(

يها پرونده

مختومه

)تعداد(

يهاپرونده

 درحال

يدگيرس

 2010انيپا

)تعداد(

مدت زمان

يدگيرس

به پرونده

)روز(

نرخ

يدگيرس

)درصد(

درصد

ماتيتصم

محدود به 

 تجديدنظر

)درصد(

2006NA 123,316123,249NA NANA9/61

2008NA 130,378125,940NA NANA61

2010NA 141,469130,981NA NA6/925/42

آ 2012در سال  389ارگران برابركاخراجيها در پروندهيدادرسيهانييمتوسط طول دوره

در دسترسياطالعات دادگاه عال(دنظر بوده استيروز در دادگاه تجد 423ويروز در دادگاه بدو

آم). نبوده است  درحاليها درصد پرونده. روز است 654برابريدادرسيهانييتوسط طول دوره

ازيبيبرايدگيرس . سال در دسترس نبوده است3ش

 تكميلياطالعات.4

 ساختار دادگاه

مييت قضاادر فرانسه خدم هك،يعاديها دادگاه: شوديتوسط دو شاخه مستقل دادگاه ارائه

مدهانآ صالحيت و دادگاهيفركيويندر امور يادار حقوقدرهانآه صالحيتكياداريها است

1. http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html / ds _ otherinfostate _ fr _ en.jsp?  countrySession 
= 2& # ds _ otherinfostate2.  
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و بركحااست مم مديرابطه 1.و مردم هستندميت بخش عمويريان

بهكراييفرانسه اصالحات نظام قضا 2010تا 2008يهان ساليب اهش مداوم تعدادكه منجر

بتيع مجدد صالحيو توزيعاديها دادگاه  براساس. شد، به سرانجام رساندهان دادگاهيها

مد2010ساليها داده هكشده استيسازماندهيساختار سه سطحيكدريعادييت قضايري،

نندكيميريگميو قانون تصم داليل براساسهكدنظريدادگاه تجد35،يبدويدادگاه عاد 774شامل

د ام براساسرا فقط خواهي فرجامهكيوان عاليو يعادييت قضايريمد.ندكيمريپذانكقانون

بريهمچن  281دادگاه نوجوانان، 155،يارگركدادگاه 216،يبدويدادگاه تخصص 1,157ن مشتمل

مل . استيت اجتماعيدادگاه امن 115وييروستايشاورزككدادگاه

يدادگاه ادار42ه شاملكشده استيسازماندهيز در ساختار سه سطحينياداريدادرس

ويتجديدادگاه ادار8،)بوده استدادگاه41ترشيپ( ه دربارهكاستياداريدادگاه عاليكدنظر

و براكيميريگميقانون تصم براساسدنظريم دادگاه تجدكح دادگاه عنوانبهخاصيهاپروندهيند

ميو عاليبدو 2.ندكيعمل

1. Velicogna et al, 2011. 
2. Velicogna et al, 2013. 
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قضا فرانسهكيمليينظام شور

اداري
قضايي

جنايي امور مدني امور

عال يدادگاه

دوم مرحله

)تجديدنظر(

اول مرحله

بدوي( )دادگاه

دولتي شوراي

دعاوي بخش

تجد دنظريدادگاه

ياداريهادادگاه

تجديدنظر شعب:دادگاه

جناييمدنيتجارياجتماعي

دادگاه

جنايي

جناييدادگاه
ديبيأتدادگاه

پليس دادگاه

كارگر دعاوي يدادگاه

تجاريدادگاه
يكدادگاه حقوقي

دودادگاه حقوقي

كشور عالي شعب:ديوان

جناييمدنيشعبه3تجارياجتماعي
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و جريريمدآمار دادگاه  ان پروندهيت

و خروجكعمل براساس معموالًيينظام قضا كارآيي همچون ICTابزار. شوديميابيارزيرد

عبارتندييدر سطح نظام قضايرد اصلكعمليها شاخص.ندكيم پشتيبانيراين اقداماتيچنيچراغ

يارهاكو حجميدگيرس درحاليها، پروندهمختومهيها، پرونده)يزمانبند( فرآيندطول: از

و كارآييافتاده، عقب تعكاهداف عمل. نان دادگاهكاركقضات ن شده است، اهدافييرد در سطح دادگاه

رس، مدتاطاله دادرسيعمده دادگاه مرتبط با ويمدنيها به پروندهيدگيزمان انتظار پرونده، نرخ

و تأخيتجار نرخ)يفركيزان پاسخيم(يفركييها به پروندهيده ام، نرخ پاسخكاحير اجراي، نرخ

جلسسابقه نرخ حذف(يفركيسجل مات رد شده توسط ثبتين، نرخ تصميگزيمنابع اقدامات جا

اما،ند وجود نداردكيريگل اندازهكيك عنوانبهراييه نظام قضاكيلكيشاخص). كيفري ملي

عيه. اربرد داردكن امريايبراميت عمويريمديها شاخصيبرخ وجود ندارديمكردكملچ هدف

دركييها تعداد پرونده مثاليبرا( رسيكه طور مجزا محاسبههبيهر قاضيه براك)هشديدگيماه

را كارآييمقدار ميانگين قضات مختلفيبرايمكيهان دادهيايآور جمعقيشود تا بتوان از طر

و سپس با تجزكنييتع ايرد طر ساليانه صورتبهمناطق مختلفين مقدار برايه نترلكقياز

ويتيريمد ازكها درخواست نان دادگاهكارك، از قضات وجود. ابنديدست كارآييرد به آن سطح

و پرونده عقبيارهاكنترلكيبراميستيس دركييها مانده جريمنطقيدوره زمانيكه اركانيدر

ويگيقرار نم ندايزمان انتظار در طول دادرس نترل مدتكرند ميز ضروريدگاه . رسديبه نظر

 كشور

هاي دادگاهسيستم كنترل مرسوم فعاليت
شاخص

نظارت 

هاي فعاليت

دادگاه 

2010 

ميانگين

شاخص 

نظارت 

هاي فعاليت

دادگاه براي 

 2010اروپا 

ميانه

شاخص 

نظارت 

هاي فعاليت

دادگاه براي 

 2010اروپا 

تعداد

هاي پرونده

وارده 

2010 

تعداد

 هاي تصميم

ابالغ شده

2010 

تعداد

هاي پرونده

به تعويق 

افتاده 

2010 

طول

ها فرآيند

2010 

ساير

2010 

185/08/0بلهبلهبلهبلهبلهفرانسه

سيجدول باال دسترس ميهاتينترل مرسوم فعالكستميبه شاخص. دهديدادگاه را نشان

ر استيمتغ)ثركحدا(»1«تا) حداقل(»0«ه از مقداركدادگاهيهاتينترل مرسوم فعالكستميس

ماتيوارده، تعداد تصميها نترل مرسوم به تعداد پروندهكيها ستميسيان دسترسكامبر مبتني

يهاتير عناصر فعاليسا)يبندزمان(ها فرآيندق افتاده، طوليبه تعويها ابالغ شده، تعداد پرونده

. استدادگاه
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و درحالاصالحات  آتياجرا

ا يكي ع مجدديتوزيو برايعاديهااهش تعداد دادگاهكيبرا) 2010(اجرا درحالصالحات از

بتيصالح پكها بودهن دادگاهيها شديشيه در قسمت بهيدسترسين برايابر عالوه.ن اشاره ساده

و برايعدالت برا ،يدرباره خدمات بازار داخل 2006سپتامبر12مطابقت با رهنموديشهروندان

و شورا EC/123/2006د رهنمو( يدرباره خدمات بازار داخل 2006سپتامبر12يپارلمان اروپا

رس( رسيسه قانون به تصو)) 27/12/2006خيتار L376ميروزنامه . ده استيب

و شرايرأيدرباره اجرا 2010دسامبر22خيدر تار 2010-1609قانون شماره- طيدادگاه

دايهات حرفهيفعال و متخصصان به ناظران دادگاه اجازهيلك طوربهن قانونيا. دگاه استخاص

يها حرفهيرا برايمداوم اجباريهان آموزشيهمچن كنند،استفادهيتوانمندتريدهد از ابزارهايم

مياييقضا و دستكيجاد ويرا در پرداخت حقوق، آزادييقضاناكاراندر دستند تجارت

ويزن درخواست چانه و حقوقكتوسط .دينماميدانان بازال

ذ 2011ژوئن25خيدر تار 2011-94قانون شماره- دركدرباره اصالحات موردر شده

بكدنظريدادگاه تجد وهه و مشاور حقوقكدنبال ادغام حرفه 1خياز تار تجديدنظريها دادگاهيالت

.بوده است 2012ژوئن

ا حرفهيه قضاييحرفيازسنويبرا 2011مارس28خيدر تار 2011-331قانون شماره-

وييه تواناكيخاصيهاو حرفهيحقوق مكياثبات اسناد ممهور توسط . دهديل را

ليتحل.5

ييمنابع قضا.1-5

ميرا تحلييافته به نظام قضايصيتخصييمنابع قضاياصليهان پاراگراف شاخصيا وكيل ند

مآنها سپس ميانگيرا با و هيشور عضو اتحادك27موجوديهاادهد براساسمحاسبه شده عدلن

مياروپا مقا .ندكيسه

هكاز آنجا(ها در فرانسه افته به تمام دادگاهيصيتخص ساليانهبودجه مصوب 2010در سال

تف افته به تمام دادگاهيصيتخص ساليانهل بودجه مصوبك از اعداد مربوط به خدمات كيكها قابل

م براساسها گاهست، مقدار بودجه دادينيدادستان بيانگينسبت اين اروپا و بودجهين جمع ن دو عدد

باكها دادگاه ب درصد72ه برابر  استوروي 2،573،532،693برابر با1)دست آمده استهاست

هاي فرانسه را از ميانگين نسبت منظور اين است كه بودجه دادگاه.1
بودجه دادگاه ها

لك بودجه
72نسبت براي مثال اگر اين. اند دست آوردههب

به باشد با ضرب اين نسبت در بودجه كل، مقدار بودجه دادگاه درصد مي ها )..م(آيد دست
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آن قضايييهاو معاضدتيبودجه خدمات دادستان( ن عدد، مقداريا). محاسبه نشده استدر

راي6/39سرانه م ورو مك دهدينشان مي7/41ن اروپا،يانگيه با و قابل ورو،ي6/39اروپا عدلورو

با افته به تمام دادگاهيصيتخص ساليانهل بودجه مصوبكمقدار. سه استيمقا ها در فرانسه برابر

ميه قابل مقاك است) Eurostat 2010يهاداده براساس(درصد مخارج دولت23/0 نيانگيسه با

م44/0اروپا، و . درصد است4/0ه اروپا،انيدرصد

يا حرفهيقاض7/10يت دارايهزار نفر جمع 100هري، فرانسه براياز نظر منابع انسان

مك است وقت تمام باهكن اروپايانگيه با م9/18برابر باكاروپا عدلو سهيقابل مقانفر9/17ه برابر

، وقت تماميا حرفهيامل قاضش(يقاض9/55ت،يهزار نفر جمع 100هر ازايبه عالوهبه. است

غ پاره سايا رحرفهيوقت، مك)ريو ميه م6/45نيانگيتوان آن را با مقدار اروپا8/29 عدلو مقدار

غكاركويقاض(نفر4/88يلكطورهب.ردكسهيمقا تيهزار نفر جمع 100هر ازايبه)ييقضارينان

مكييدر نظام قضا اكنندكيار 3/92اروپا عدلميو برا 7/103ن اروپايانگيمين نسبت برايه

و. محاسبه شده است هركتعداد م6/79ت برابريهزار نفر جمع 100ال در ميانگيو و بهين انه اروپا

بايترت وكيدرحال، است 6/104و 7/160ب برابر يبرا وقت تمامياال به قضات حرفهكه نسبت

م5/7فرانسه برابر با ميانگياست مقدار و ااين باين نسبت براينه .باشديم7و2/16اروپا برابر

وييار نظام قضاكه حجمكاستيانگر شاخصيبيوارده در دادگاه بدويها تعداد پرونده

ميها دادگاه ويتجديها وارده به دادگاهيها پرونده(دهديآن را نشان يها پرونده فرجامدنظر

نكهستندييهاه پروندهكبل،ستندينيديجد بهيه ه در مرحلهكيطوربهدارنديشتريب بررسياز

ا). اند نبوده وفصل اول قابل حل لكن شاخص، تعداديترن گزارش، مرتبطيبا توجه به هدف

 غيركيفرييو تجاريمدنيها تعداد پرونده. استيو ترافعيفركيريغيو تجاريمدنيها پرونده

با 100هريازابه) مرحله اول(يوارده در دادگاه بدو بايه قابل مقاكبوده است5/3نفر برابر سه

م3/11مقدار متوسط  ويمدنيهاه تعداد پروندهكيدرحاله اروپاست،ياتحاديبرا6/9 عدلو مقدار

با 100هر ازايبه) مرحله اول(يوارده در دادگاه بدويترافعيتجار هكبوده است8/2نفر برابر

متيقابل مقا م6/2وسط سه با مقدار .ه اروپاستياتحاديبرا2/2انهيو مقدار

 نظام قضايي كارآيي.2-5

اينظر تأث اروپا از نقطهييرد نظام قضاكعملين شاخص در دسترس برايبهتر بركن عملير رد

رس اقتصاد، مدت رسيدگيزمان و نرخ رسن پاراگراف مدتيا. استيدگيبه پرونده بهيدگيزمان

يرا برا)يدگيرس درحالپروندهيكمختومه شدنيالزم برايتعداد روزها( 2010پرونده در سال
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ميتحليترافعيو تجاريمدنيهاو پروندهيفركيريغيهال پروندهكتعداد وكنيل را با مقدار آنهاد

ميانگيم و سهيه اروپا مقايشور عضو اتحادك27موجوديها داده براساسآمده دستبه عدلن

ميمقا) 2008و 2006(نيشيپيهار ساليرا با مقادآنهانيند، همچنكيم رس.ندكيسه يدگينرخ

اين 2012سال آكيابيه بتوان ارزكن هدفيز ارائه شده است، با ش حجميافزا درحالهاا دادگاهيرد

ايوارده هستند،يها ار مرتبط با پروندهك آكنيا . استا بدتر شدني هترب درحالت موجوديا وضعيه

رس 2010در سال بايفركيريغيهال پروندهكتعداديبه پرونده برايدگيمدت زمان برابر

م03/1هكروز بوده است 1/256 ويانگيبرابر مقدار م74/1ن اروپا . استاروپ عدلبرابر مقدار

تيه وضعكيدرحالنشان از بهبود دارد 2008روز در سال 5/263سه با مقداريت در مقايوضع

باك 2006سه با ساليدر مقا 2010سال رس. بوده بدتر شده است 5/245ه برابر در ساليدگينرخ

با 2010 و به معنا9/98برابر درميبه آرايدگيرس درحاليهاه پروندهكن استيايدرصد بوده

و وضعيافزا حال پايش است . وجود دارديداريت

رس در نظر گرفتنبا ، مقداريترافعيو تجاريمدنيها پروندهيبه پرونده برايدگيمدت زمان

با 2010آن در سال م98/0هكروز بوده است 8/278برابر ويانگيبرابر برابر مقدار29/1ن اروپا

نشان از بهبود دارد 2008روز در سال 7/285سه با مقداريت در مقايوضع. اروپاست عدلم

باك 2006سه با ساليدر مقا 2010ت ساليه وضعكيدرحال روز بوده بدتر شده 9/261ه برابر

رس. است با 2010در ساليدگينرخ و به معنا4/98برابر يهاه پروندهكن استيايدرصد بوده

و وضعيافزا حالدرميبه آرايدگيرس درحال پايش است .وجود دارديداريت

و ضعف نظام.6  نقاط قوت

اركوسبكتسهيل.1-6

معيبرا هريهر مكيتينسبت به موقع شوركار، بهيانگيه در ارتباط با از سه دسته يكين اروپا دارد

ايب)روشن( قسمت سبزرنگ. تعلق گرفته است مكشور مورد نظركهكن استيانگر نيانگيمتر از

ميدارند به معنا)تيره(ه رنگ قرمزكييها اروپاست، قسمت در.ستان اروپيانگيباالتر بودن از

ا نشان)تر روشن( رنگت قسمت زردينها مكهكن استيدهنده 1.ن اروپا قرار دارديانگيشور در

داده در آن موضوع نبود هاي خاكستري به معناي قسمت. شناسي همين گزارش را ببينيد تر قسمت روش براي اطالعات دقيق.1

.مشخص است
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 عنوان
ميانگين اروپافرانسه

هزينهزمانتعداد دادرسيهزينهزمانتعداد دادرسي

8581/65319/4ييثبت دارا

39/06142/5*5اركوسبكشروع

322481/539309*8/4سب مجوزك

ا* مفارغ ايانگيز باين اروپا پين عدد ):كوچكيارهاكوسبكقانون(سه شوديون اروپا مقايسيمكنه ارائه شده توسطيزمشيد با

1.الزميسب همه مجوزهاكيروز برا30واركوسبكشروعيروز برا3

 عنوان
ميانگين اروپافرانسه

هزينهزمانتعداد دادرسيهزينهزمانتعداد دادرسي

9/198/459/15/106/60يستگكو ورشانحالل

ييمنابع نظام قضا.2-6

ا مسئله،ييمنابع نظام قضايبرا و منابع انسانكن استيمورد توجه ما بكهريه بودجه شتريشور

مكايو  . مورد توجه استييت نظام قضاين حجم فعالين اروپاست، همچنيانگيمتر از

ز شبيدر جدول دسته اول. وجود دارديبند، سه دسته)اركوسبكيل تسه(6-1ه قسمتير،

بكاستييشامل نظام قضا معيكنيه در ميانحراف آن.ن قرار گرفته استيانگيار از دسته دوم

بكاستيينظام قضا معيكنيه ميتا دو انحراف و دسته سوم نظاميانگيار از ن قرار گرفته است

مكاستييقضا بيانگيه باالتر از مععالوهن ويه دو انحراف مكايار دو انحرافين منهايانگيمتر از

نيها رنگ. ار قرار گرفته استيمع بديمورد استفاده دسته اول، زرديسبز برا:ن صورت استيز

و قرمز برايبرا . دسته سوميدسته دوم

ميانحراف معدوباالتر از قرمزنيانگيار از

ميتا دو انحراف معيكنيب زردنيانگيار از

ميانحراف معيكنيب سبزنيانگيار از

ميتا دو انحراف معيكنيب زردنيانگيار از

ميانحراف معدوتر ازنييپا قرمزنيانگيار از

)درصد(ياز مخارج عموميدرصدعنوانبهبودجه دادگاهسرانه بودجه دادگاهعنوان

6/3923/0فرانسه

7/4144/0ن اروپايانگيم

6/3940/0نه اروپاايم

8/2021/0اريانحراف مع

رو براي اطالعات دقيق.1 .شناسي همين گزارش را ببينيدشتر در مورد محاسبه، قسمت
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هميها برا افته به دادگاهيصيمقدار بودجه تخص ميرد فرانسه 1.استن اروپيانگيف با

 عنوان
و بهكنسبت ال

 قضات

ازايبهالكو

هزار 100هر

 نفر

و كاركنانقضات

هر ازايبهيادار

 هزار نفر 100

ينهادها

 ازايبهيقاض شبه

 هزار نفر 100هر

ازايبهقضات

هزار 100هر

 نفر

7/109/554/886/795/7فرانسه

9/186/457/1037/1602/16ن اروپايانگيم

9/178/293/926/1047انه اروپايم

8/109/365/495/1097/21اريانحراف مع

ويادار كاركناندر قالب تعداد قضات،يمنابع انسان همكو مفيردال .ن اروپا قرار دارديانگيبا

ز ميه منابع به آن تخصكراييار قضاكر شاخص حجميجدول مييص تنها.ندكيابد ارائه

ايز،محاسبه شده استيمرحله بدويها پرونده بيرا بهيهال تعداد پروندهكانگرين شاخص وارده

ويدر مرحله تجد. استيينظام قضا  فصلوحلهكيرحله بدوميها، همان پروندهفرجامدنظر

جد عنوانبههان پروندهيايين از منظر نظام قضايبنابرا. شوندمييدگيرسدان نشده د مورديپرونده

ن .ستيتوجه

ا ت:ن حالت چهار دسته ارائه شده استيدر واردهيهاه تعداد پروندهكيزمانيره برايسبز

مكهزار نفر 100هريازا به معيكين منهايانگيمتر از هكيزماني، قسمت سبز برااستاريانحراف

بيها تعداد پرونده معيكنيوارده تا ميانحراف يزمانين قرار دارند، قسمت زردرنگ برايانگيار از

بيهاه تعداد پروندهك معيكنيوارده ميتا دو انحراف و قسمت چهارم برايانگيار از ين قرار دارند

اكيزمان ازيه معن شاخص باالتر ميدو انحراف .ن قرار دارديانگيار از

معدوباالتر از ميانحراف  قرمزنيانگيار از

معيكنيب ميتا دو انحراف  زردنيانگيار از

معيكنيب ميانحراف  سبزنيانگيار از

مك معيكين منهايانگيمتر از  سبز تيرهاريانحراف

ها قابل تفكيك از اعداد مربوط به خدمات دادستاني نيست، انه تخصيص يافته به تمام دادگاهياز آنجا كه كل بودجه مصوب سال.1

و بودجه دادگاهمقدار بودجه دادگاه بدرصد72ها كه برابر با ها براساس نسبت ميانگين اروپا بين جمع اين دو عدد دست آمدههاست

.است
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 عنوان
غيهال پروندهك يفركيريوارده

 نفر 100هريازا به

واردهيترافعيو تجاريمدنيهاتعداد پرونده

)درصد( نفر 100هريازا به

5/38/2فرانسه

3/116/2ن اروپايانگيم

9/62/2انه اروپايم

6/127/1اريانحراف مع

غيهال پروندهك و تعداد پرونده 100هر ازايبهيفركيريوارده يترافعيو تجاريمدنيها نفر

هم 100هر ازايبهوارده ميرد نفر . اروپاستنيانگيف با

يينظام قضا كارآيي.3-6

با رنگ سبز(ن دستهياول.. است شدهاستفاده بندي دسته، چهاريينظام قضا كارآيييابيارزيبرا

رسه مدتكاستييها شامل پرونده) ره مشخص شده استيت متر از نصفك آنهابهيدگيزمان

رسيو است 2010درن اروپايانگيم ازيبيدگيا نرخ دسته دوم. محاسبه شده است درصد 105شتر

رسه مدتكاستييها شامل پرونده) با رنگ سبز روشن مشخص شده است( نيب آنهابهيدگيزمان

م ميانگينصف رسيو اروپاستنيانگين اروپا تا مقدار بايدگيا نرخ  درصد 105تا درصد95برابر

رسه مدتكاست هايي شامل پرونده) با رنگ زرد مشخص شده است(سته سومد. است يدگيزمان

ميب آنهابه ميانگين و معيك عالوهبهنيانگين و 2010ار در ساليانحراف رسيبوده نيبيدگيا نرخ

ييها شامل پرونده) با رنگ قرمز مشخص شده است(دسته چهارم. است درصد95تا درصد 90

رسه مدتكاست ازيب آنهابهيدگيزمان معيكش ميانحراف ويانگيار باالتر از ا نرخين قرار دارد

ازكيدگيرس . محاسبه شده است درصد90متر

 رنگ
هاي نرخ رسيدگيرنگ دسته

)درصد(

هاي مدت زمان رسيدگي بهرنگ دسته

 پرونده

> CR قرمز 90%DT>522

> CR زرد 95%522>DT>249

> CR>%95 سبز 105%249>DT>125

> CR سبز تيره 105DT>125
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 عنوان

يدگيمدت زمان رس

يهال پروندهكبه

 2006، غيركيفري

)روز(

يدگيمدت زمان رس

يهال پروندهكبه

 2008، غيركيفري

)روز(

يدگيمدت زمان رس

يهال پروندهكبه

 2010، غيركيفري

)روز(

لكيدگينرخ رس

يها پرونده

 2010، غيركيفري

)درصد(

5/2455/2631/2566/79فرانسه

4/2406/2553/249ن اروپايانگيم

6/1367/1474/147اروپاانهيم/عدلم

3/2429/2633/272اريانحراف مع

از 2010سالدريوارده در مرحله بدويها پروندهيبه پرونده برايدگيمدت زمان رس باالتر

م پايوضعيه به معناكدرصد است 100حدوديدگيرسو نرخ اروپاستنيانگيمقدار دار فرانسهيت

رس 2010ه در سالكيدرحال. است ايبه پرونده در مقايدگيمدت زمان ن شاخص در ساليسه با

رس،بهبود داشته است 2008 در 2006به پرونده در ساليدگياما مدت زمان و لكبهتر بوده است

. متر از مقدار متوسط اروپاستك

 عنوان

يدگيمدت زمان رس

يمدنيها به پرونده

،يترافعيو تجار

)روز( 2006

بهيدگيمدت زمان رس

ويمدنيها پرونده

 2008،يترافعيتجار

)روز(

بهيدگيمدت زمان رس

ويمدنيها پرونده

 2010،يترافعيتجار

)روز(

بهيدگينرخ رس

ويمدنيها پرونده

 2010،يترافعيتجار

)درصد(

9/2617/2858/27838/98نسهفرا

2/2901/2913/284ن اروپايانگيم

7/2150/2317/215انه اروپايم

4/2099/1934/209اريانحراف مع

دريدر مرحله بدويترافعيو تجاريمدنيها پروندهيبه پرونده برايدگيمدت زمان رس

و 2010سال مكمناسب در،افتهيبهبود 2008نسبت به سالتيوضع. اروپاستنيانگيمتر از اما

رس. بدتر شده است 2006سه با ساليمقا يه به معناكاست 100حدود 2010ساليدگينرخ

و نظام قادر به پاسخگويوضع . وارده استيها به پروندهييت با ثبات است

جا كارآيي مياصليهاه دستهكيينظام تا بيگيمورد توجه قرار و نسبيرد خوباًتن خوب

م .رديگيقرار

ميبرا ICTرساختيز: قوتنقاطريسا و بخشيارتباطات همكييهاان دادگاه ياركه با

وك مكانون . شوديال توسعه داده

زميا داده: ضعف نقاطريسا ميدر  در مرحلهيمدت زمان دادرس. وجود ندارديگريانجينه

ب بهاجرا .ش داشته استيفزاا 2010تا 2006يهان ساليطور مداوم
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هاشنهاديپ.7

اركوسبكتسهيل

طريباييثبت دارا فرآيند ا.ل شوديمرحله، تسه3اي2ق حذفيد از باين فرآيندنيمدت زمان تايز د

ويدادرسيت نرخ پوشش برايدر نها. ابدياهشكهدف مشخص،يك عنوانبهروز 20 انحالل

1.ابديشيدرصد افزا80ار هدف درصد مطلق، به مقد35شيبا افزايستگكورش

ييمنابع نظام قضا

و بودجه در اروپا سرانه بودجه دادگاه(يا سه دو شاخص بودجهيبا استفاده از مقاياسهيل مقايتحل

رس) از مخارج دولتيدرصد عنوانبهدادگاه و نرخيدگيبا دو شاخص مدت زمان به پرونده

نيج واضحينتايدگيرس نمبين ترتيهمبه.ردكرا ارائه ان منابعيميقويه همبستگكرسديبه نظر

رسيهاو شاخصيانسان رسيدگيمدت زمان نيايجين نتايچن. وجود داشته باشديدگيو نرخ

رس كارآييهكندكيميبانيه را پشتيفرض بيدگيدر مدت زمان يعيتوز مسئلهيكشتريبه پرونده

و استفاده از مناب كارآييبهيو بستگ2است . دارد ارتباطافتهيصيمتر به مقدار منابع تخصكع دارد

ا خيافكديبايين نقطه نظر منابع نظام قضاياز ه منجر به هدر رفتن منابع شودكاديزيليباشد، نه

خ ويفكيهكمكيليو نه . بيافتدبه خطريينظام قضا كارآييت

يينظام قضا كارآيي

مياسهيل مقايه بخش تحلكطور همان رسيميقو امالًكيدهد، همبستگينشان يدگيان مدت زمان

مليتولو نرخ رشديفركيريغيها به پرونده يبانيه منجر به پشتكوجود دارد (GDP)يد ناخالص

مين فرضيا رسكهكشوديه . داردير مثبت بر رشد اقتصاديبه پرونده تأثيدگياهش مدت زمان

بكاستييد نظام قضامهم، وجو مسئلهيكجه،ينت عنوان به ييقضايها پروندهيخوبهه قادر باشد

بيو همچنا به نتيجه برساندر رايايخوبهن بتواند و ارزك مديريتن موارد رد داشتهكاز عمليابيرده

و نسبتاًين وضعيبييه نظام قضاكدر فرانسه،ژهيوبه. باشد مت خوب ند الزم استكيخوب عمل

. ابديخاص بهبودييهاو در حوزه مديريت شودتين وضعيا

با طور كه در قسمت همان.1 )..م(درصد بوده است48هاي پيشين مالحظه شد، اين نرخ براي فرانسه برابر

و بودجه، در مقايسه با مقدار بودجه، داراي تأثيرات بيشتري بر كار.2 بهآمنظور اين است كه توزيع منابع طوري كه افزايش يي است؛

.).م(نداردييآبودجه تأثيري بر كار
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پيسا هاشنهادير

ميد بهبوديبايارگركاخراجيها ها در موضوعات خاص مانند پرونده مجموعه داده و يگريانجيابند

گيبايو داور با اهش مداوم در تعداد دادگاهكراتيتأث. رنديد مورد توجه قرار وكديها نترل شده

مفكمم زيرا؛ گذاشته شودكج آن به اشتراينتا هكبل،فرانسهيرا نه تنها برايدين است اطالعات

ساييزير برنامهيبرا . عضو ارائه دهديشورهاكريا اصالحات مشابه در

و ولزيينظام قضايابيارزـ بخش سوم 1انگلستان

اركوسبك تسهيل.1

مل سامانهاركوسبك تسهيلعوامل: سؤال اول ساكثبت ثبت فرآيندطول معدل/نيانگيم:هايير دارايو

مكير مالييتغ/تكيمال نكير مالييتغ/تكيثبت ماليهانهيهز معدل/نيانگيت؛ ياز برايت؛ اسناد مورد

دريهاييثبت؛ تعداد دارايتوسط دولت برا)برخط(نيان استفاده از خدمات آنالكثبت؛ ام  يكيثبت شده

ازيد .عضويشورهاكگر

يذهنيها داده

 عنوان
قضاييكل

ميانگين اروپاانگلستانو ولزميانگين اروپاانگلستانو ولز

%)27(1%)0(650هافرآيندتعداد

%)26(9%)0(31310)روز(زمان

%)21(1/1%)0(9/49/40)يياز ارزش دارايدرصد(نهيهز

اكييهافرآيندنسبت NA 43067ر استيانپذكنترنت اميه با

مي:توضيح .دهد اعداد داخل پرانتز درصد از كل را نشان

ملينيعيها داده كاز ثبت

 عنوان
درحاليهاپرونده

 2010يدر ابتدايدگيرس

يهاپرونده

 وارده

يهاپرونده

 مختومه

يدگيرسدرحاليهاپرونده

 2010انيدر پا

NA NANANAثبتيهاپرونده

و اين چهار كشور سه نظام قضايي متفاوت دارند.1 و ايرلند شمالي است گزارش. بريتانيا شامل چهار كشور انگلستان، ولز، اسكاتلند

و ولز كه شبيه هم هستند به و ايرلند شمالي گزارش نظام قضايي انگلستان و براي اسكاتلند هاي مجزايي صورت مشترك ارائه شده

مي. است تهيه شده و ولز )..م(پردازد اين قسمت به ترجمه گزارش مربوط به انگلستان
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NA:به پروندهيدگيمدت زمان رس

دريها دارايي تعداد ازيد يكيثبت شده NA:عضويشورهاكگر

شر امانهساركوسبك تسهيلعوامل: سؤال دوم شر فرآيندطول معدل/نيانگيم:تكثبت جدكثبت د؛يت

شريهانهيهز معدل/نيانگيم جدكثبت نيت امياز برايد؛ اسناد مورد نيان استفاده از خدمات آنالكثبت؛

شريتوسط دولت برا)برخط( دريها داراييت؛ تعدادكثبت ازيد يكيثبت شده . عضويشورهاكگر

يذهنيها داده

 عنوان
قضاييكل

و ولز و ولزميانگين اروپاانگلستان ميانگين اروپاانگلستان

%)16(1%)10(665/0هافرآيندتعداد

%)17(2%)33(12141)روز(زمان

%)24(8/0%)1(7/02/50/0)انهسرياز درآمد مليدرصد(نهيهز

اكييهافرآيندنسبت NA 8310095ر استيانپذكنترنت اميه با

مي:توضيح .دهد اعداد داخل پرانتز درصد از كل را نشان

اركوسبكاز ثبتينيعيها داده

 عنوان
درحاليهاپرونده

 2010يدر ابتدايدگيرس

يهاپرونده

 وارده

يهاپرونده

 مختومه

يدگيرسدرحاليهاروندهپ

 2010انيدر پا

NA NANANAثبتيهاپرونده

NA:به پروندهيدگيمدت زمان رس

دريها داراييتعداد ازيد يكيثبت شده NA:عضويشورهاكگر

و ورشيدادرسيهانييآاركوسبك تسهيلعوامل: سؤال سوم طول معدل/نيانگيم:يستگكانحالل

وريدادرس و ميستگكشانحالل و ورشيدادرسيهانهيهز معدل/نيانگي؛ ؛ درصديستگكانحالل

تغكيدادرسيهانييآ مييه منجر به شركييشود نسبت به آنهاير ساختار تكه منجر به انحالل

ميم به معدل/نيانگيشود؛ مطلبكارانمدت زمان بازپرداخت پوششيهايدرصد بده معدل/نيانگي؛

و ورش فرآيند دار عهدههكيسانكداده شده؛ تعداد . هستنديستگكانحالل

و ولزعنوان ن اروپايانگيمانگلستان

0/19/1)سال(زمان

0/65/10)يياز دارايدرصد(نهيهز

6/886/60)درصد(نرخ استرداد
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تغكييهافرآينددرصد مييه منجر به ه منجر به انحاللكييشود نسبت به آنهاير ساختار

مكشر NA:ودشيت

به معدل/نيانگيم NA:طلبكارانمدت زمان بازپرداخت

و ورش فرآيند دار عهدههكيسانكتعداد NA:هستنديستگكانحالل

و ارقام اضاف و ورشياعداد  ): 2010(يستگكدرباره انحالل

بكشريد ساختار اعتباريتجدعنوان يمه اعتباريت

NA NAتكتعداد انحالل شر
NA NAتكتعداد شر

NA NA)درصد(نرخ

فروش،يساخت، مجوزها جوازمثاليبرا(جواز كسبو گرفتناركوسبك تسهيلعوامل: سؤال چهارم

ويفعاليمجوزها م...)ت مك فرآيندطول معدل/نيانگي؛ سب مجوز؛كيهانهيهز معدل/نيانگيسب مجوز؛

ن امفرآيندنياياز براياسناد مورد و .)برخط(نيآنال صورتبهان ارائه آنهاكها

و ولزعنوان ن اروپايانگيمانگلستان

8/21/5كسب جوازتعداد

1539)سال(كسب جواززمان

276309)وروي(كسب جوازنهيهز

كه در و ولز از حداكثر عدده بودكرد تهيه (OECD)شاخصي مقدار2، كشور انگلستان

62/1: اختصاص دادروبرو را به خود 

ناسناد NA:هافرآيندنياياز برايمورد

NA:نيآنال صورتبهان ارائه آنهاكام
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و ساختار دادگاهييمنابع قضا.2

و مجزا1هاي قضايي براي بخش(مصوب كه به دادگاه تخصيص يافته كل بودجه عمومي: سؤال پنجم

دا شده توسط طبقه و ارتباطات در ) الكترونيك دادرسي(دگاه هاي اصلي شامل مخارج فناوري اطالعات

و بودجه دولت مركزيو به )عنوان درصدي از بودجه دولت

به بودجه دادگاه  ورويبودجه
سرانه

 بودجه

ازيدرصد

*مخارج دولت

)درصد(

1،182،000،0004/2116/0هارد تمام دادگاهكافته به عمليصيمصوب تخصساليانهل بودجهك

و دستمزديصيتخصساليانهميبودجه عمو 717،000،0000/1309/0)ناخالص(افته به حقوق

زات،يتجه(ردنكيوتريامپكافته بهيصيتخصساليانهميبودجه عمو

)يو نگهداريگذارهيسرما
30،000،000 5/0004/0

ييمخارج قضايافته برايصيتخصساليانهميبودجه عمو

 قضايي معاضدتبدون ...)وينيفركارآ،يسازيتخصص(
64،000،000 2/101/0

دادگاهيهاساختمانيافته برايصيتخصساليانهميبودجه عمو

)و اجراينگهداريهانهيهز(
238،000،000 3/403/0

دريگذارهيسرمايافته برايصيتخصساليانهميبودجه عمو

ديجد) دادگاه(يها ساختمان
1،000،000 0/00001/0

و تحصيافته برايصيتخصنهسالياميبودجه عمو 1،000،0000/000/0التيآموزش

131،000،0004/202/0ريسا

كل. است "Eurostat, 2010"هاي مخارج دولت براساس داده* و ولز به مخارج بودجه دولت بريتانيا در نسبت جمعيت انگلستان

.)درصد7/88(جمعيت بريتانيا ضرب شده است 

باييل نظام قضاكبودجه ،يين عدد شامل نظام قضايا. ورو استي 10,866,000,000برابر

ردكمشروط، عمليها، خدمات آزاد، نظام زندانعموميي، خدمات دادستانقضايييها معاضدت

.شودمييوزارت دادگستر

وياتحاديالكو(الكو.2قضات،.1تعداد: سؤال ششم و و براساسيمليالكه اروپا ،)05/98التكرهنمود

رس.3 و. دادورزان.4ميدفتر اسناد دركيياروپايالكتعداد ملكه تيدر خارج مرز فعالينار دادگاه

).249/77رهنمود براساس(اند ردهكيم

ازجمله قانون مدني، قانون تجارت، قانون. هاي اصلي قضايي را تفكيك كنندهاي حوزهها بايد دادهدر صورت امكان، پاسخنامه.1

و قانون كار .ماليات
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 عنوان

هكياقضات حرفه

 وقت تمام طور به

در دادگاه حضور

 دارند

ياقضات حرفه

، قضات وقت تمام

وقت، پارهاي حرفه

غ يا حرفهريقضات

الكو

يالكو

هياتحاد

 اروپا

دفاتر

اسناد 

يرسم

 دادورزان

1,98435,716165,128258452,915تعداد

ــرانه ــهس ــرازايب ه

تيهزار نفر جمع 100
6/37/641/299 05/05/13/5

ــ ــداد تقسـ ــريتعـ م بـ

يمحلـ ساليانهمخارج

 ارديليبهميزكو مر

6/29/460/217 03/01/18/3

و دركييروپاايالكتعداد ملكه ميدر خارج مرز فعالينار دادگاه رهنمود براساساند ردهكيت

249/77:NA

 قضات

ميو عادياداريهاه در دادگاهكيا حرفهيقاض 1984  7,432 عالوهبه. نند وجود دارندكيقضاوت

افرادلكشاملن عدديا( كنندميهاي خاص مورد نياز در دادگاه حضور پيدا در زمانيا حرفهيقاض

و برخيبگشغل دستمزديكفقطيبرخي دارا.ر استيبگدستمزد وازيبكيتريداراير هستند پست

و دستمزديبگ حقوقعنوان  و ولزيا قضات حرفهبر عالوه). هستندريبگر دسامبر31در در انگلستان

قها داوطلب در دادگاهيقاض 26,300، 2010 ميحضور داشتند كه كارهاي مختلف . دادند ضايي انجام

هم مشهور بودند(اين قضات رس) كه به قضات صلح كه پارهميقضات و داوطلبي بودند 95وقت

ميدرصد پرونده و خانوادگي را رسيدگي بايا. كردند هاي كيفري، مدني 13د حداقلين قضات داوطلب

ن. داشتندميروز در سال در دادگاه حضور ،ندارندتخصص حقوقي داشتنبهيازيقضات داوطلب

دريبيم آموزشاما در اين خصوص و يمشاوران حقوقتوسط حقوقيامور دادگاه درخصوص نند

و يا سوليسيتر هستندهكيسانك(شونديمكمك كه دو گروه وكيل در سيستم كامن[يا بريسيتر ال

و بريسيتر در دادگاه سوليسيتر تنها در دادگاه .])كنندمي هاي عالي فعاليت هاي بدوي

غكارك ييقضارينان

HMCTS(1(يسلطنتيهاو دادگاهها را خدمات دادگاهيز،در دسترس است 2011ساليها تنها داده

هم تأسيس 2011ليدر اول آور اميشد، به دركن خاطر 30در. نيستريپذناكام 2010ان ارائه آمار

1. Majesty's Courts and Tribunals Service 
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با HMCTSدر وقت تمامنان شاغلكارك، تعداد 2011تبركا . بوده استنفر 19,535برابر

ه و ولز شبيييت قضايفعاليبرايا واحد مشابهي Rechtspflegerچيدر انگلستان ييقضاها

. ماتش نفوذ داشته باشد وجود ندارديه تصمكت خودمختاريبا صالح

دريبا توجه به تعداد شاغل دركيا، نسبت قضات حرفه2011تبركا30خيدر تار HMCTSن ه

بهد غكاركادگاه حضور دارند . است8/9به1ييقضارينان

يفركيريغيير فعاالن نظام قضايسا

و براساسهكه اروپا وجود دارديل اتحادكيو25:الكو ه اروپايل اتحادكيو24(5/98يالكرهنمود

هه اجازكلكيو1و)EC/5/98رهنمود)2(ماده(اند شور خود، ثبت شدهكيا تحت عنوان حرفه

دريفعال مكت تيفعال) اند ثبت شدهEC/5/98رهنمود)10(ماده براساسزبان عضو را دارديشور

هيو اداريمدنيها در پرونده. نندكيم وكافراد از طرفيدر معرفيچ انحصاري، ال وجودكانون

غ دادورزانمدافع،يالكوـ ندارد در حضور در جلسه دادرسيحقيط قانونيواجد شراريو افراد

و. ها را دارند انواع پروندهيط مختلف برايشرا . شودينم حقوقيال شامل مشاورانكتعداد

).ينترل توسط مقامات عمومكبدون(هستند اي خصوصي مشاغل حرفهآنها:يدفاتر اسناد رسم

و حقوقيدارند، در رشته مشاورهيفيوظايمدنين دادرسييآ در چارچوبميدفاتر اسناد رس

.هايو گواه حقوقيصحت اعمالقيتصد

ميفعال اجرا مأمور عنوانبههكدادگاه دادورزان دادگاه شهرستان توسط دادورزان: نندكيت

HMCTS و مجذب و مسئول اجراياستخدام ،به محكوم وصوليدستورات دادگاه برايشوند

حيمآنها عالوهبه. هستندديخريقراردادها موضوعياالهاكايهاييداراكتمل م بازداشتكتوانند

بهكبه دادگاه را اجرا نندگانك اهانت و خدمات مربوط به اسناد دادگاه را بگ نند  دادورزان. رنديعهده

متوسط صدر) HCEOs(هكيعاليها دادگاه ن دادگاهيفراميشوند مسئول اجراياعظم منصوب

دادورزان اجراي. ارجاع داده شده استيه به دادگاه عالكن دادگاه شهرستان هستنديو فراميعال

م HMCTSتوسط) CEOs(يمدن احكام و مسئول اجراياستخدام يهان دادگاهيفراميشوند

ميم بازداشت، توقكحآنها.هستنديو عاليبدو و مصادره اموال را اجرا . نندكيف، حبس

و فقط آنهآنهاهك را دارند خبره مجوز دادگاه شهرستان دادورزان ا را، قادر به مصادره را

ويو وضع ماليا جادهيكترافيهايو بدهيا اموال اجاره آنها.ندكيم محليريغ بدهيات شورا

.صالحيت وصول عوارض با حكم دادگاه عالي يا دادگاه شهرستان را ندارند
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و ناح(ار دادگاه در سطوح مختلفكحجم: سؤال هفتم يها ندهپروشامل تعداد)هيمانند شهر، منطقه

و مختومه برا و)ياو منطقهين شهريو همچن(يهر حوزه دادگاهيوارده نانكاركو تعداد قضات

).ياو منطقهين شهريو همچن(يهر حوزه دادگاهيبراييقضاريغ

.ع شده در دسترس بوديتجميها فقط داده:پاسخ

 غيركيفريواردهيها تعداد پرونده

به 2010در ساليدر دادگاه بدو

 وقت تماميا تعداد قضات حرفه

 دادگاه

غيركيفريواردهيهاتعداد پرونده

لكبه 2010در ساليدر دادگاه بدو

يا تعداد قضات حرفه(قضات

يا دادگاه، قضات حرفه وقت تمام

غ پاره  ...)ويا حرفهريوقت، قضات

 غيركيفريواردهيهاتعداد پرونده

لكبه 2010در ساليدر دادگاه بدو

و يادار كاركنانقضات

9885535

يها شامل پرونده( غيركيفرييهادهنده تعداد پرونده داد ارائه شده در جدول باال نشاناع

ساي، اداري، تجاريمدن تف)ريو مكه در دادگاهكاست شغلييها گروه كيكبه ن قضاتيب. نندكيار

ساي(يو اداري، مال)غيركيفريويفركي(ميهاي عمو دادگاه ميا قائل نشده كيكتف)هايبندر طبقهيا

مي بهكيينظام قضا عنوانبهمختلفييقضايهاص داده شده به حوزهيتخصيادار كاركنانانيا ه

و نتايا اند تفاوت قائل نشده شدهيل متفاوت سازماندهكش چنيم سه نخواهديقابل مقايزين تمايج

بايابر عالوه. بود اكر شد آنچهكد متذين  غيركيفريار در اموركدهنده حجم نشان نجا ارائه شدهيه

،يوارده در دادگاه بدويها، تنها پروندهيينظر نظام قضان از نقطهيهمچن.يار واقعكاست نه حجم

، ديوان عالي كشورو تجديدنظريها در دادگاه. وارده مورد توجه استيها پرونده عنوان به

نتكاند سرو مختوم نشدهيه به روش قطعكله اول مرحيها ها با پرونده دادگاه و در ازيار دارند جه

جديينظر نظام قضا نقطه بيپرونده نمهد .نديآيحساب

پتيريمديبرا يكيترونكاليه از ابزارهاكييها درصد دادگاه: سؤال هشتم ها استفاده پروندهيريگيو

.ندكمياستفادهييدر هر حوزه قضا يكيترونكاليه از ابزارهاكييهافرآيندنند؛ درصدكيم

پيريمديبرا و دريريگيت ام دادگاه درصد 100پرونده .انات وجود داردكها

پيريمد بهكرديابر عالوه به و و ارتباطاتيپرونده، فناوريريگيت توانديم) ICT(اطالعات

ويفعال دايدادگاه را در سطح ارتباط فرد ارمندان دفتريكت قضات ايتسهيخل سازمانو و جاديل

غيا حرفه نندگانكن روش ارتباط با استفادهيچند اميا حرفهريو م.ندكريانپذكدادگاه را انيدر

م 2010 سال اول، اطالعاتيبند دسته و ولز نشان ليتسهيبرايا انهيرا زاتيدهد تجهيانگلستان
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ويفعال پالماكدادگاه مانند پردازش ارمندان دفتريكت قضات اليت، ،ييه قضايرو يكيترونكگاه داده

ايكيترونكاليهاليفا راينترنتي، ارتباط و ولزيها از دادگاه درصد 100دريا انامهيو انگلستان

ال مانند. وجود دارد ويم يكيترونكارتباط امنهادهاي مربوطهان دادگاه از خدمات استفادهانك،

تكوچكيخدمات ادعاهايبرا يكيترونكال الكيشو ها دادگاه درصد 100يبرا يكيترونكل پرونده

امهست پك؛ وي، دسترس)برخط(نيآنال صورتبهپروندهيريگيان از استفادهبه دفاتر ثبت دادگاه

ال ا بالمعارضيهايبده مطالبهيبرا يكيترونكخدمات . ها وجود نداردن دادگاهيدر

ز و ارتباطات در نظام قضاياز شاخص فناوريا دهنده خالصهر ارائهيجدول استيياطالعات

هريتدو ICTچهار شاخص براساسهك و ازكن شده است ريمتغ)ثركحدا(»4«تا) حداقل(»0«دام

.است

وكمكياستفاده شده برايا انهيرا زاتيتجهـ پردازشيبرمبناهكارمندان دادگاهكبه قضات

پاك اليلمات، ان،يقوانيبرا يكيترونكگاه داده راينترنتيارتباطات ، ارائه شده توسطيا انامهيو

. شده است ارزيابيه اروپا،يعضو اتحاديها دولت

مد ثبت هاي سامانهـ و پيسيبرمبناهكت پروندهيرينام س63,1,1پروندهيريگيستم ستمي،

سيرياطالعات مد و اتيها دادگاه ارائه شده توسط دولتيستم اطالعات ماليت دادگاه هيحادعضو

. شده است ارزيابياروپا

مـ و ارتباطات محيمبادله اطالعات و ، يكيترونكاليها فرم براساسهكط دادگاه،يان دادگاه

اميهاتيسا وب پكدادگاه، ام)برخط(نيآنال صورتبهها پروندهيريگيان به دفاتريان دسترسك،

ال  مطالبه يكيترونكال فرآيند،كوچكت مطالبا يكيترونكال فرآيندي، درخواست برايكيترونكثبت

البالمعارضيهايبده و فناور يكيترونك، ثبت يها نفرانس ارائه شده توسط دولتكدئويويادعا

. شده است ارزيابيه اروپا،يعضو اتحاد

و ارتباطاتيشاخص فناورـ .شده است ارزيابييسه شاخص قبليبرمبناهكيلكاطالعات

و ارتبيفناور اطاتاطالعات

 شورك

ياانهيرازاتيتجه

ياستفاده شده برا

وكمك به قضات

 ارمندان دادگاهك

نام ثبتيها ستميس

ت پروندهيريو مد

و مبادله اطالعات

م انيارتباطات

و مح طيدادگاه

 دادگاه

يشاخص فناور

و ارتباطات اطالعات

يلك

و ولز 0/40/44/25/3انگلستان

9/36/34/23/3ن اروپايانگيم

0/40/44/23/3انه اروپايم
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 به عدالت دسترسي.3

بيجزئيبرا(فيتعاريبرخ بب شناسي روششتريات .)دينيرا

ب صورتبه:يدگينرخ رس ميدرصد و برابر است با تعديان دريها اد پروندهشود يكمختومه

.يوارده در همان دوره زمانيهام بر تعداد پروندهيتقس) ساليك(يدوره زمان

پروندهيكمختومه شدنيالزم برايدهنده تعداد روزها نشان: به پروندهيدگيمدت زمان رس

يها ندهدر تعداد پرو) ساليتعداد روزها( 365ردنكن شاخص با ضربيا. استيدگيرس درحال

پايدگيرس درحال و تقسيدر آن سال محاسبهيمختومه برايها پروندهم آن بر تعداديان سال

. شوديم

رس: سؤال نهم و فرآيندمدت زمان معدل/نيانگيم(ييهر حوزه قضايبه پرونده برايدگيمدت زمان ها

رسيانگيم رأبهيدگين تعداد . دادگاهيأريتا اجرا/يدادگاه بدويدعاوي تا صدور

 مرحلهن اروپايانگيم

،يمدنيهاپرونده(لك

ساي، اداريتجار )ري،

)روز(

يمدنيهاپرونده

يترافعيو تجار

)روز(

ويمدنيهاپرونده

يترافعريغيتجار

)روز(

حقوق

يادار

)روز(

مدت زمان

بهيدگيرس

 2011پرونده

14721687205يبدو

15620667362تجديدنظر

207220100137جامفر

نكبه محايدگيرسيها داده .ستيمه در دسترس

و انگلستان

 ولز
 سال

هاي مدني،پرونده(كل

) تجاري، اداري، ساير

)روز(

و پرونده هاي مدني

)روز(تجاري ترافعي 

وپرونده هاي مدني

تجاري غيرترافعي

)روز(

حقوق

اداري

)روز(

 بدوي

2006NA NANANA
2008NA NANANA
2010NA NANANA

 تجديدنظر

2006NA NANANA
2008NA NANANA
2010NA NANANA

 فرجام

2006NA NANANA
2008NA NANANA
2010NA NANANA
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رس: سؤال دهم .ييتوسط حوزه قضايدگيرس درحاليها پروندهو تعداديدگينرخ

و ولز  مرحله انگلستان

يهاپرونده(لك

،ي، تجاريمدن

سايادار )ري،

)روز(

يها پرونده

يو تجاريمدن

)روز(يترافع

يهاپرونده

يو تجاريمدن

يرترافعيغ

)روز(

يادار حقوق

)روز(

يدگينرخ رس

2010 

NA NANANAيبدو
10295NA 74تجديدنظر

9278NA NAفرجام

و ولز  مرحله انگلستان

يهاپرونده(لك

،ي، اداري، تجاريمدن

(ريسا )روز)

يمدنيهاپرونده

يترافعيو تجار

)روز(

ويمدنيهاپرونده

يترافعريغيتجار

)روز(

حقوق

يادار

)روز(

يها پروندهتعداد

دريدگيرس درحال

 ان ساليپا

NA NANANAيبدو
NA NANANAتجديدنظر
NA NANANAفرجام

هز: ازدهميسؤال و آك غيركيفرييها دادگاهيها نه پروندهيتعداد، متوسط زمان ين دادرسييه در آن

آيسر/ساده آيسن دادرييع مانند و مكوچك دعاويين دادرسييدستور پرداخت دري، استفاده شود

هزيمقا و آكيو تجاريمدنيها نه پروندهيسه با تعداد، متوسط زمان معمولين دادرسييه در آن از

م . شودياستفاده

ياسهيجدول مقا: پاسخ

نييآ

يدادرس

 ساده شده

يهاپرونده

 درحال

يابتدايدگيرس

)تعداد( 2010

يها وندهپر

)تعداد(وارده

يها پرونده

مختومه

)تعداد(

يهاپرونده

 درحال

انيپايدگيرس

)تعداد( 2010

مدت زمان

بهيدگيرس

پرونده

)روز(

نرخ

يدگيرس

)درصد(

متيق

دادگاه

واحد(

)وروي

يادعا

كوچك
NA NANANANANANA

كوچكيادعا

ازيغ( ر

دستور

)پرداخت

NA NANANANANANA

ستورد

 پرداخت
NA NANANANANANA
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هاي پرونده

و  مدني

تجاري 

 مرحله بدوي

هايپرونده

درحال

رسيدگي 

 2010ابتداي 

)تعداد(

هاي پرونده

وارده 

)تعداد(

هاي پرونده

مختومه 

)تعداد(

هايپرونده

درحال

رسيدگي 

 2010پايان 

)تعداد(

مدت زمان

رسيدگي 

به پرونده 

)روز(

نرخ

رسيدگي 

)درصد(

قيمت

دادگاه 

واحد(

)يورو

NA 1553450NA NANANANAكل
NA 290941NA NANANANAترافعي

NA 1262509NA NANANANAغيرترافعي

آ:ياداريهاو دادگاهيمدنيها دادگاهيها پرونده ) CPR(يمدنين دادرسييهدف مهم قواعد

 دهدمينانيدو طرف دعوا اطمبهن امريا.ستاه ندهمواجهه منصفانه با پروبراي دادگاه توانا كردن

جاك هزيگاه برابريه در و با پروندهكيمييجو ها صرفهنهيقرار دارند، در ار دارندكسروييها نند

وييت بااليا درجه اهميپول استيه درخور مقدار متناسبك . استيدگيچيپيا دارايدارد

غ از به روش سادهينكوچك دعاوييريگيپ دو طرف. اختالف دارد فصلوحلميرسريو

بايدرگ مشير وكد قادر باشند تا . نندك فصلوحللكيلشان را بدون

م راكوچك دعاوييبرايگريانجيخدمت دادگاه مراجعانبهكمكيه براكاستيگاني، خدمت

ا. شده استيطراحكوچك دعاوي با مكييحال، از آنجانيبا داوطلبانه است، فرآينديكيگريانجيه

اكد توجه داشتيبا . رسند قابل اجراستمين به توافقيه طرفكيوقتين روش فقط برايه

رسيگريانجيم يگريانجيم. برخوردار استيمتركتيدر دادگاه از رسم دعاويبهيدگينسبت به

و داراعيمحرمانه، سر د،ياط باشدعوا در ارتب)يها طرف(و اگر شما با طرف استمتركنهيهزيتر

ايميميانجيگر و بهتركننده جاديتواند آيارتباطات مثبت يگريانجيم. شما شودينده برايدر

اميهان به طرفيهمچن ازميهكاموري تمركز كننديبر امور واقعدهدميانكدعوا تواند متفاوت

رسكباشديمسائل مميها طرف. شودمييدگيه در دادگاه ه احتماالًكبرسندن است به توافقكدعوا

ويتوضيكشامل چيخواها معذرتيح نيه برخكيزياست، ر تواندميمواقع دادگاه ييأچنين

بهكوچك دعاوييگريانجيم. دهدب طركا فصلوحلقادر نيثر اختالفات از بهيق تلفن بدون از

ميگزيجا طوربه. استحضور در دادگاه  دهيچهره به چهره را ترجيگريانجين اگر شما د، دادگاه،يح

شديتنظيحضوريگريانجيم بايندياگر شما احساس خوشا.م خواهد و صحبت نسبت به مالقات

ايريجلوگيبرايگريانجيميبرايب خاصيد، ترتيطرف مقابل دعوا ندار امياز .ر استيپذانكن امر

مكيدر صورت . شوديمبه دادگاه ارساليدگيرسيناموفق باشد، پرونده برايگريانجيه

سيپول دعاوي .ز شده استكمتمر) MCOL(نيآناليپول دعواينامهب ICTستميتوسط
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MCOL ويهزار 100دهد تا سقفميشهرستان اجازهيها دادگاه دعاويبه ورو توسط افراد

سيا. نندكها ثبت سازمان امكانها به خواهان MCOL. شده است اندازي راه 2011ستم در سالين

 دادخواستتينند، وضعكرا ارسال رسيدگي به دعوادرخواست) برخط(نيآنالصورتبهات دهد مي

رأ اگر آمادهو ببينندرا و اجراي را با پرداخت خسارتيرسيدگي بود ورود قاضي در موضوع

طر هاي دادرسي هزينه. احتمالي درخواست كنند قابليو اعتباريبدهيها ارتكقيدادگاه فقط از

و قابل پرداخت اس ازيم خواندگان. استرداد نيستت وكاستفاده MCOLتوانند را پاسخرده  خود

.ندكنارسال صورت آنالين به دادخواست طرف مقابل به

هز: سؤال دوازدهم و در2001/44شماره)EC(مقررات براساسصو اجراينه تشخيمتوسط طول دوره

ازيد يكيدريو مدنيامور تجار و مقاعضيشورهاكگر هزيو و نهيسه آن با متوسط طول دوره

مل براساسصو اجرايتشخ . شور ثالثكيكدر غيركيفريدر اموريقانون

ايا داده زميدر .)UIHJيها داده براساس(نه در دسترس نبودين

س هز: زدهميسؤال و نيگزيجاينهادهايآورده شده برايها نه پروندهيتعداد، متوسط طول دوره

غي، داوريميانجيگرمانند( انواع مختلف براساساختالفات فصلو حل سه آن با تعداد،يو مقا)رهيو

و هز هز. دادگاهبر مبتنيييقضايها نه پروندهيمتوسط طول دوره و نهيتعداد، متوسط طول دوره

طريها پرونده . اختالفات فصلوحلنيگزيجايهاق روشيمختومه از

.ه در دسترس نبوداي در اين زمين داده

حل امكان استفاده از آيين: سؤال چهاردهم و هزينه خارجفصلو هاي دادرسي .ها از دادگاه، متوسط طول دوره

مي هر چند وقت يك بار اين آيين ها ها بايد داده صورت امكان پاسخدر(گيرد هاي دادرسي مورد استفاده قرار

و كار تفكيك هاي اصلي قضايي مانند قانون را براي حوزه ).كنندمدني، تجاري، ماليات

 عنوان
يها پرونده

 2010وارده

)تعداد(

يها پرونده

مختومه

)تعداد(

حليهاپرونده

قيشده از طر

يگريانجيم

)تعداد(

متوسط

طول دوره 

)روز(

نهيهز

واحد(

)وروي

يهاپرونده

يدگيرس درحال

 2010يدر ابتدا

)تعداد(

يهاپرونده

يدگيرس درحال

 2010انيدر پا

)تعداد(

NA NANANANANANAلكتعداد
NA NANANANANANAخانوادهيگريانجيم
NA NANANANANANAياداريگريانجيم

اخراجيانجيم

يارگرك
NA NANANANANANA
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يها پرونده

ويمدن

يتجار

يمرحله بدو

يهاپرونده

 درحال

يدگيرس

 2010يابتدا

)تعداد(

يها روندهپ

وارده

)تعداد(

يها پرونده

مختومه

)تعداد(

يهاپرونده

 درحال

يدگيرس

 2010انيپا

)تعداد(

مدت زمان

يدگيرس

به پرونده

)روز(

نرخ

يدگيرس

)درصد(

متيق

دادگاه

واحد(

)وروي

NA 1553450NA NANANANAلك
NA 290941NA NANANANAيترافع

NA 1262509NA NANANANAيرترافعيغ

و ولز، پرونده ا توسطييخصوصيهاميانجيگرتوسطيو مدنيتجاريها در انگلستان

مكييها دادگاه ميگريانجيه در آن توسط) مانند طالق(رد، قانون خانوادهيگيوجود دارد انجام

مكييها دادگاه غ(مي، مقامات عمويخصوصيهاميانجيگروجود دارد،يگريانجيه در آن ازيبه ر

ميقاضيكايو)يقاض ويخصوصيهاميانجيگرتنها توسطياداريها رد؛ پروندهيگيانجام

افتيدريبرايانكام.رديگميانجاميا قاضييخصوصيهاميانجيگرتوسطياريكبيها پرونده

. وجود ندارديگريانجيميدادرسيبرايقانونيهاكمك

بهكييها پروندهيقضات برا.رديگيمن مستقل صورتيتوسط شاغليمدنيگريانجيم ه

م ميآيدادگاه ا. نندكمينيگريانجيند انيبا حليدرگيهاه به طرفكن قدرت را دارنديحال ر دستور

مياختالف از طر م 2007در سال عالوهبه. را بدهنديگريانجيق يادعاهايبرايگريانجيخدمت

ايمعرف  HMCTSبهكوچك و از آن به بعد هر. رده استكمداوم رشد طوربهن خدمتيشد در

ازيبيگريانجيمبر مبتنيدادگاه25يال20دو سال گذشته  م10ش را با نرخيگريانجيهزار

ويراكوچكيدو طرف در ادعاهاين خدمت برايا. اند صورت داده درصد73يدگيرس گان است

آنيثركا ازيب(ت م) درصد90ش طريگريانجياز تيها از مق .رديگيلفن صورت

ميارگركيها دادگاه:اشتغال شامل(ارگرانكيها پروندهيبراييقضايگريانجيبرنامه

پ) ارگرانكمرتبط با اخراجيها پرونده آغاز 2006از ساليشيآزما طوربههكشنهاد داده استيرا

و  و ولز حاضر درحالشده ازيب. اجراست درحالدر انگلستان پ درصد65ش هكييها روندهاز

ميآمتيشده است به حل موفقيانجيم ييها پروندهشتريب. ده استيرسيگريانجيز اختالف در روز

مك پيت نرسيبه موفقيگريانجيه در روز رسيده است . اند شده فصلوحلدر دادگاهيدگيش از

صحيه:ييقضايهايگريانجيميهايتعداد دادرس ييهال پروندهكدر ارتباط با تعداديحيچ ثبت

مك ميرفته استيگريانجيه به نيگريانجيا توسط هكست، از آنجايحل شده است در دست

مياريبس صورتيو مدنيتجاريهاميانجيگراييخانوادگيهاميانجيگرها توسطيگريانجياز
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ا ازيبيحال اعداد تقرنيگرفته است با :باال عبارتند

م 14,200حدود 2012-2011يدر سال مالـ شدهين ماليمأتيخانوادگيگريانجيپرونده

.است

م10حدود 2012-2011در سالـ مكوچكيادعاهايگريانجيهزار يگريانجيتوسط خدمت

. صورت گرفته است  HMCTSكوچكيادعاهايبرا

اشتغاليگريانجيميها پروندهدرييگر قضايانجيم 400 باًيتقر 2011-2012در سالـ

. اند بودهمشغول 

 مصالحه

محيلكمشيكهكيدر زمان ميتبديدادگاهيادعايكبه احتماالًياركطيا عدم توافق در شود،يل

و داور ب معموالً) ASAS(يخدمت مشاوره، مصالحه رايقادر به مصالحه و پيطرفانه ازيگان ش

ا).PCC1(استييقضايدعوا ويبه شاغلكمكن خدمتيهدف از بريارفرماكن يحل افتن راهيياان

هزيه براكاست و از و مدت زمان ها، اضطرابنهيدو طرف قابل قبول باشد ه در دادگاهكيها

پ.ندكيريشود جلوگميصرف آ ASASييقضايش از دعوايمصالحه توسعه داده 2009ليرودر

ب و ازيشده ا80ش وكه دو طرفكهان پروندهيدرصد از آشكارگر پكيتارفرما توافق به شيردند

. شدند فصلوحلييقضايل شدن به دعواياز تبد

 وفصل اختالفحلنيگزيجايهار روشيسا

تواندميهكاختالفات است فصلوحلين برايگزيجايك2، قانون تعاونيخانوادگيها در پرونده

ماكتوسط هر دو طرفيخصوص طور به ب دادهيل به حل اختالف خارج از دادگاه هستند ترتيه

وميهر دو طرف دعوا در هنگام حل اختالف. شود بهكداشته باشنديلكيتوانند مشاورههانآه

. دهديقانون

اتتوافقتعداد دادگاه، فصلوحلتعداد مات دادگاه،يز تصميآمتيموفقياجراتعداد: سؤال پانزدهم

احاياالجرا تعداد اسناد الزمآور، الزام داكتعداد و نسبتكتعداد(يورام دادگاه ازكهرل در سال دام

تفدادگاه ماتيل تصمكبهها شاخص .)ييهر حوزه قضا كيكبه

1. pre-claim Conciliation 
2. Collaborative Law 
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 پاسخ

يها پرونده

يو تجاريمدن

يمرحله بدو

يهاپرونده

يدگيرس درحال

 2010يابتدا

)تعداد(

يها پرونده

وارده

)تعداد(

يها پرونده

مختومه

)تعداد(

يهاپرونده

يدگيرس درحال

 2010انيپا

)تعداد(

مدت زمان

بهيدگيرس

پرونده

)روز(

نرخ

يدگيرس

)درصد(

2006NA 29199NA NANANA
2008NA 26028752699NA NA9/2891

2010NA 21457NA NANANA

هز: سؤال شانزدهم و آيمدت صادريين اجرايو عناويداخليين اجرايعناويبرايياجراين دادرسيينه

ازيد يكي شده در هزيم/نيانگيم(عضويشورهاكگر و آيانه طول هريبرايياجراين دادرسيينه

آكييها درصد پرونده(يو تجاريدر امور مدنيم دادگاه بدويتصميت اجرايو قابل)ييحوزه قضا نييه

ويبرايياجرايدادرس ياراديم دادگاه بدويتصميبرا تجديدنظره درخواستكييهاآنآن الزم است

 ). استيقير تعليتأث

اجرايهافرآيندمتوسط طول مدت،يدر قانون داخليياجرايهافرآيند: UIHJيها داده براساس

ايتصمياجرايبرايثركزمان حدايك. ناشناخته استيو مدنيدر امور تجار ن اموريم دادگاه در

با: وجود دارد و12د در طوليقضاوت ايماه اجرا شود حكنيا ييعامل اجرا. شود تجديدنظرم،كه

ميتصم طلبكبدهيتواند پرداخت اقساط بدهيم دادگاه ا.ق اندازديار به تعوكار را با اجازه نيدر

اياما به محض صدور دستور قاض،وجود ندارديت زمانيمورد، محدود حي، باكن 12د در مدتيم

بميهكيده ماه در طول دوره قسط ازيتواند درسال باشديكش .ديآ، به اجرا

يياجراين دادرسييآ براساساركشده توسط طلبيآور جمعنسبت مقدار(نرخ پوشش: سؤال هفدهم

ذكبه .ييهر حوزه قضايبرا)يير شده در عنوان اجراكل مبلغ

شكه توافق داوطلبانه توسط بدهكيزمان:UIHJيها داده براساس و تصمكار ميست بخورد

ايدادگاه در زم ، تماماًيه بدهكييها شود، متوسط درصد پروندهييد اجرايبايو مدنيمور تجارنه

بايئاجرا براساس ازيه بخشكييهاو درصد پرونده درصد5/22ه دادگاه پرداخت شده است برابر

بياركبده و مقدار آن ازيو نه تمام آن، پرداخت شده بايهزار 150ش  درصد7/20ورو است برابر

. است
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بهيبرا 2007/1393مقرراتبر مبتنيتعداد خدمات اسناد: ال هجدهمسؤ دريشورهاكخدمت عضو

غيياسناد قضا هز(يو تجاريدر امور مدنييرقضايو و )صو اجراينه تشخيمتوسط طول مدت

اكيبراياطالعات UIHJيها داده براساس و ولز در زميشور انگلستان .نه در دسترس نبودين

گانيرا 2007/1393، خدمات اسناد تحت مقرراتياروپا در امور مدنيياطلس قضامطابق با

1.است

تعكيتشيارگران از ابتداكاخراجيها متوسط مدت زمان پرونده: سؤال نوزدهم مين تصمييل پرونده تا

پاكه به نفعكارگرانكي؛ تعداد دعاوتجديدنظرو متوسط طول زمان درخواست بهيانيارگر  كيكتفافته

ساي، اخراج اقتصاديبيمانند اخراج تأد(از آن گرفته شدهيم اخراج ناشيه تصمكها انواع پرونده ؛)ريو

آيبا داوريه در آن دعاوكييها تعداد پرونده پاين دادرسييو . ابديميانيمصالحه

 پاسخ

يها پرونده

اخراج

ارگران،ك

يمرحله بدو

يهاپرونده

 درحال

يدگيرس

 2010يابتدا

)تعداد(

يها پرونده

وارده

)تعداد(

يها پرونده

مختومه

)تعداد(

يهاپرونده

 درحال

يدگيرس

 2010انيپا

)تعداد(

مدت زمان

يدگيرس

به پرونده

)روز(

نرخ

يدگيرس

)درصد(

درصد

ماتيتصم

محدود به 

 تجديدنظر

)درصد(

2006NA 4449138376NA NANANA
2008NA NANANANANANA
2010NA NANANANANANA

نكاخراجيها اطالعات پرونده .ستيارگران در دسترس

 تكميلياطالعات.4

 ساختار دادگاه

ولزيينظام قضا و . داردن) مرحله دوم( تجديدنظرو) مرحله اول(يشده بدو كيكتف قضاتانگلستان

: وجود دارندميعموييدر حوزه قضايدادگاه بدو 627

مينامكوچكيه معموالً دادگاه دعاوكدادگاه شهرستان: دگاه شهرستاندا 219 بايده شوند،

ويي، شامل دستورات اجرايپرداخت بدهيبرايدعاو: ازجملهار داردكسرويامور مدن دادگاه

 
1. http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_otherinfostate_uk_en.jsp?countrySession=4& 
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كهياالهاكبازگرداندن آسشدهيداريخر اعتبار براساسي بهيشخصيهابي، ، عدم تعهد

دكيقراردادها و و فرزند ازجملهي، امور خانوادگييارااال مسيخواندگقطع رابطه يونك، اختالفات

و بازپس ازجمله .كمليريگ عقب افتادن اجاره

. ار دارندكسرويدر سطح باالتريبا اختالفات مدنيعال تجديدنظريهاو دادگاهيدادگاه عال

يفركييينظام قضايديلك بخشيفركييبدويها دادگاه-1يفركيدر اموريدادگاه بدو 330

اها پروندهاز درصد97و هستند بسن دادگاهيا عالوهبه. شودميمختومه نجايدر ازياريها با

و بهداشت عمويمانند رفتارهايمدنيها پرونده و مسئول اجراكسرومينابهنجار يار دارند

و مجازاتمهيجر ازيزاتمجا مستلزمها پرونده اگر. هستندياجتماعيها ها صالحيت فراتر

. شوندميارسال2يعاليها، به دادگاهباشنديفركييبدويها دادگاه

يفركييها پروندهبايعاليها دادگاه:وجود دارند هاي قضايي مجتمعدريدادگاه عال 77

بيه برخكقتل، تجاوز، سرقت ازجملهروبرو هستنديترشديد و برخيتجده دادگاهاز آنها بهيدنظر

يدگيرس) منصفه هيئت(نفر داور12ويقاضيكتوسط دعاوي. اندارجاع داده شدهيدادگاه بدو

م هيئتيبرامياشخاص بخش عمو. شوديم ويمنصفه انتخاب شاهد در دادگاه عنوانبهايشوند

نيمچنهيدادگاه عال. شوندميارسالياز دادگاه بدويدادگاه عاليها پرونده. شوندميفراخوانده 

.ندكيم تجديدنظريمات دادگاه بدويدر مورد تصم

و مد جريريآمار دادگاه  ان پروندهيت

و خروجكعمل براساس معموالًيينظام قضا كارآيي ). انهيرد ماهكگزارش عمل(شوديميابيارزيرد

ازييدر سطح نظام قضايرد اصلكعمليها شاخص  فرآيندوارده، طوليها پرونده: عبارتند

و اجرايها، پرونده)يانبندزم( ن نظامييتعيبرايمشخصيفكيياستانداردها. احكاميمختومه

تعداد مثاليبرا(وجود ندارديمكردكچ هدف عمليه.ل وجود داردكيك عنوانبهييقضا

رسكييها پرونده وجود. مجزا قابل محاسبه باشد طوربهيهر قاضيبرا) شدهيدگيه در ماه

و پرونده عقبيارهاكنترلكيبراميستيس جريه در زمان منطقكييها مانده ار قراركانيدر

ويگمين نينترل مدت زمان انتظار در طول دادرسكرند ميز ضروريدادگاه .رسديبه نظر

1. Magistrates Courts 
2. Crown Court 
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 كشور

هاي دادگاهسيستم كنترل مرسوم فعاليت

شاخص

نظارت 

هاي فعاليت

دادگاه 

2010 

ميانگين

شاخص

نظارت 

هاييتفعال

دادگاه 

براي اروپا 

2010 

معدل

شاخص

نظارت 

هاي فعاليت

دادگاه 

براي اروپا 

2010 

تعداد

هاي پرونده

وارده 

2010 

تعداد

هاي تصميم

ابالغ شده 

2010 

تعداد

هاي پرونده

به تعويق 

افتاده 

2010 

طول

ها فرآيند

2010 

ساير

2010 

انگلستان

و ولز
8/085/08/0ريخ بله بله بله بله

ميهاتيفعال مند نظامشيپا سامانهبهيجدول باال دسترس شاخص. دهديدادگاه را نشان

ر استيمتغ)ثركحدا(»1«تا) حداقل(»0«ه از مقداركدادگاهيهاتيفعال مندش نظاميپا سامانه

ابالغيراآوارده، تعداديها به تعداد پرونده مندش نظاميپا هاي سامانهيان دسترسكامبر مبتني

سا)يبندزمان(ها فرآيندق افتاده، طوليبه تعويها شده، تعداد پرونده دادگاهيهاتير عناصر فعاليو

. است

و درحالاصالحات  آتياجرا

و تعداد مناطق جغرافيتجد راًياخيعاليها قانون دادگاهمتمم ازييايد ساختار شده 13به42آن

بيا. افته استياهشك مدن اصالحات ايريا هدف بهبود و مديت منابع سازمان دريريجاد ت توانمند

.ت خدمات صورت گرفته استيفكيهمچونيديلكمسائل

اخيقسمت عنوان به رده استكينظرخواهراييها از شاخصيا مجموعه راًياز اصالحات، دولت

محك اياركطيه در ارتباط با بهبود حل اختالفات در پييتغيبرخين نظرخواهياست، يشنهاديرات

. داشته استبردررايارگركيها نظام دادگاهيبرا

رايارگركيدعوايكميحاضر تسل درحال ايبه دادگاه تعنيگان است، با نييحال دولت برنامه

ايارگركيها دادگاهيبرارامتيق و در مورد قكنيدارد سطحـردكچگونه عمل خواهديمتيه نظام

و تخفتي، معافمت، زمان پرداختيق .ردكخواهدينظرخواه 2011تا زمستانـ فاتيها

ممعاضدت قضاييمثاليبرا:ر اصالحاتيسا .يخانوادگيگريانجي، قانون خانواده،
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ليتحل.5

ييمنابع قضا.1-5

ميافته به نظام دادگاه را تحليصيتخصييمنابع قضاياصليها شاخص،قسمتنيا و سپسكيل  ند

مراهانآ ميانگيبا و ه اروپايشور عضو اتحادك27موجوديها داده براساسمحاسبه شده عدلن

ميمقا .ندكيسه

و ولز افته به تمام دادگاهيصيتخص ساليانهبودجه مصوب 2010در سال ها در انگلستان

اين در قضاييو نه معاضدتينه بودجه خدمات دادستان( بوده استوروي 1,182,000,000برابر با 

راي4/21ن عدد، مقدار سرانهيا). عدد نيست ميه قابل مقاكدهديم دستبهورو ن اروپا،يانگيسه با

وي7/41 افته به تماميصيتخص ساليانهل بودجه مصوبكمقدار. استوروي6/39اروپا، معدلورو

با دادگاه و ولز برابر  Eurostatياهداده براساس(درصد مخارج دولت16/0ها در انگلستان

ميه قابل مقاك است)2010 م44/0ن اروپا،يانگيسه با و . درصد است4/0انه اروپا،يدرصد

و ولز براياز منظر منابع انسان يقاض6/3يت دارايهزار نفر جمع 100هري، انگلستان

ميه قابل مقاك است وقت تماميا حرفه باكستن اروپايانگيسه با ه برابركپا ارو معدلو9/18ه برابر

يا حرفهيشامل قاض(يقاض7/64ت،يهزار نفر جمع 100هر ازايبه عالوهبه. نفر است9/17با

غ، پارهوقت تمام ساياحرفهريوقت، مميهك)ريو  معدلو مقدار6/45نيانگيتوان آن را با مقدار

و.ردكسهياروپا مقا8/29 هركتعداد م 1/299ت برابريهزار نفر جمع 100ال در ويانگيو  معدلن

باياروپا به ترت وكيدرحال، است 6/104و 7/160ب برابر  وقت تمامياال به قضات حرفهكه نسبت

بايبرا و ولز برابر م2/83انگلستان ويانگياست مقدار باين نسبت برايا معدلن 2/16اروپا برابر

.است7و

وييار نظام قضاكه حجمكاستيشاخص انگريبيوارده در دادگاه بدويها تعداد پرونده

مها دادگاه ويتجديها وارده به دادگاهيها پرونده(دهديرا نشان يديجديها پرونده فرجامدنظر

نكهستندييهاه پروندهكبل،ستندين بهيه ه در مرحله اول قابلكيطوربهدارنديشتريب بررسياز

ا). اند حل نبوده ويمدنيهال پروندهكن شاخص، تعداديتر مرتبطن گزارش،يبا توجه به هدف

يدر دادگاه بدو 2010وارده در ساليفركيريغيها تعداد پرونده. استيو ترافعيفركيريغيتجار

باينفر جمع 100هر ازاي به ميه قابل مقاكاست6/3ت برابر ويانگيسه با 9/6و3/11اروپا معدلن

ااست پركه استيدرحالني،  ازايبهيوارده در دادگاه بدويترافعيو تجاريمدنيها وندهتعداد

با 100هر ميا،است5/0نفر برابر بايانگين با معدلو6/2ن اروپا برابر . است2/2اروپا برابر
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 قضايي نظام كارآيي.2-5

ر بر اقتصاد، مدتينظر تأث اروپا از نقطهييرد نظام قضاكعملين شاخص در دسترس برايبهتر

رسيدگيزمان رس و نرخ رسيا. استيدگيبه پرونده دريدگين پاراگراف مدت زمان به پرونده

را) 2010در ساليدگيرس درحالپروندهيكمختومه شدنيالزم برايتعداد روزها( 2010سال 

ميتحليترافعيو تجاريمدنيهاو پروندهيفركيريغيهال پروندهكتعداديبرا وكنيل با را آنهاد

م ويانگيمقدار ه اروپايشور عضو اتحادك27موجوديها داده براساسآمده دستبه معدلن

ميمقا ميمقا) 2008و 2006(نيشيپيهار ساليرا با مقادآنهانيند، همچنكيسه براي.ندكيسه

ايش است،يافزا درحالواردهيها ها در ارتباط با پرونده ار دادگاهكا حجميآهكاينيابيارز آكنيا ايه

. نيز ارائه شده است 2012نرخ رسيدگي سال، استا بدتر شدني هترب درحالت موجوديوضع

رسيها داده  2010در سال غيركيفرييها پروندهلكتعداديبه پرونده برايدگيمدت زمان

ن .ستيدر دسترس

رسيها داده ديترافعيو تجاريمدنيها به پروندهيدگيمدت زمان در 2010ر سال وارده

ن .ستيدسترس

و ضعف نظام.6  نقاط قوت

اركوسبكتسهيل.1-6

معيبرا هريهر مكيتيشور نسبت به موقعكار، بهيانگيه در ارتباط با از سه دسته يكين اروپا دارد

ايب)روشن( قسمت سبزرنگ. تعلق گرفته است مكن استيانگر ازكشور مورد نظركنيانگيه متر

ميدارند به معنا)تيره(ه رنگ قرمزكييها، قسمتوپاستارنيانگيم .ن اروپاستيانگيباالتر بودن از

ا نشان)تر روشن(ت قسمت زردرنگيدر نها مكهكن استيدهنده 1.ن اروپا قرار دارديانگيشور در

 عنوان
و ولز ميانگين اروپاانگلستان

هزينهزمانتعداد دادرسيهزينهزمانتعداد دادرسي

6267/55319/4ييثبت دارا

127/06142/5*6اركوسبكشروع

152761/539309*8/2سب مجوزك

م* ايانگيفارغ از باين اروپا پين عدد ):كوچكيهااركوسبكقانون(سه شوديون اروپا مقايسيمكنه ارائه شده توسطيزمشيد با

2.الزميهمه مجوزهاسبكيروز برا30واركوسبكشروعيروز برا3

. استداده در آن موضوع مشخص نبود هاي خاكستري به معناي قسمت. شناسي را ببينيد تر قسمت روش براي اطالعات دقيق.1

.شناسي را ببينيد تر در مورد محاسبه، قسمت روش براي اطالعات دقيق.2
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 عنوان
و ولز ميانگين اروپاانگلستان

هزينهزمانتعداد دادرسيهزينهزمانتعداد دادرسي

و ورش 0/10/66/889/15/106/60يستگكانحالل

ييمنابع نظام قضا.2-6

ا مسئله،ييمنابع نظام قضايبرا و منابع انسانكن استيمورد توجه ما بشكهريه بودجه شتريور

مكايو  . مورد توجه استييت نظام قضاين حجم فعالين اروپاست، همچنيانگيمتر از

ز شبيدر جدول سه)اركوسبكتسهيل(6-1ه قسمتير، دسته اول. وجود دارد بندي دسته،

بكاستييشامل نظام قضا معيكنيه در ميانحراف آن.ن قرار گرفته استيانگيار از دسته دوم

بكاستيينظام قضا معيكنيه ميتا دو انحراف و دسته سوم نظاميانگيار از ن قرار گرفته است

مكاستييقضا بيانگيه باالتر از مععالوههن ويدو انحراف مكايار دو انحرافين منهايانگيمتر از

نيها رنگ. قرار گرفته استاريمع بديمورد استفاده دسته اول، زرديسبز برا:ن صورت استيز

و قرمز برايراب . دسته سوميدسته دوم

ميانحراف معدوباالتر از قرمزنيانگيار از

ميتا دو انحراف معيكنيب زردنيانگيار از

ميانحراف معيكنيب سبزنيانگيار از

ميتا دو انحراف معيكنيب زردنيانگيار از

ميانحراف معدوتر ازنييپا قرمزنيانگيار از

 نه بودجه دادگاهسرا عنوان
ازيدرصدعنوانبهبودجه دادگاه

)درصد(يمخارج عموم

و ولز 4/2116/0انگلستان

7/4144/0ن اروپايانگيم

6/3940/0انه اروپايم

8/2021/0اريانحراف مع

ولزيها برا افته سرانه دادگاهيصيمقدار بودجه تخص و مفيردهمانگلستان نيانگيبا

دهميه اگر نسبت بودجه به مخارج عموكيدرحال اروپاست آنيرا مدنظر قرار ازكم مقدار متر

.رديگمين اروپا قراريانگيم
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 عنوان
و الكنسبت

 به قضات

ازايبهالكو

 100هر

 هزار نفر

و ياداركاركنانقضات

 100هر ازاي به

 هزار نفر

يه قاضيشبكاركنان

 100هر ازاي به

 هزار نفر

ازايبهقضات

 100هر

 هزار نفر

و انگلستان

 ولز
2/831/299 NA 7/646/3

نيانگيم

 اروپا
2/167/160 7/103 6/459/18

76/1043/928/299/17انه اروپايم

انحراف

اريمع
7/215/109 5/499/368/10

ازكتيجمع هزار نفر 100هر ازايبه وقت تماميا در قالب تعداد قضات حرفهيمنابع انسان متر

م بگييقضا كاركنانلكه اگركيدرحال، اروپاستنيانگيمقدار ميريرا در نظر نيانگيم، با مقدار

و. است يكساناروپا م 100هر ازايبهالكتعداد و نسبت تعداد اروپاستنيانگيهزار نفر باالتر از

بايا. باالتر استيليخياال به قضات حرفهكو وين ويياص نظام قضاخيژگيد نشانگر انگلستان

غكولز باشد  . مهم استيا حرفهريه در آن نقش قضات

ز مييار قضاكر شاخص حجميجدول ميه منابع به آن تخصكندكيرا ارائه تنها. ابدييص

بيز،محاسبه شده استيمرحله بدويها پرونده ييوارده به نظام قضايهال تعداد پروندهكانگريرا

رس فصلوحلهكيمرحله بدويها، همان پروندهيو عال تجديدنظر در مرحله. است يدگينشده

ايبنابرا. شوند مي جد عنوانبههان پروندهين نييد از منظر نظام قضايپرونده .ستيمورد توجه

ا ت:ن حالت چهار دسته ارائه شده استيدر واردهيهاه تعداد پروندهكيزمانيره برايسبز

مكهزار نفر 100هر ازاي به معيكين منهايانگيمتر از هكيزماني، قسمت سبز برااستاريانحراف

تايها تعداد پرونده معيكوارده ميانحراف هكيزمانين قرار دارند، قسمت زردرنگ برايانگيار از

بيها تعداد پرونده معيكنيوارده ميتا دو انحراف و قسمت چهارم برايانگيار از ين قرار دارند

اكيمانز معيه مين شاخص باالتر از دو انحراف .ن قرار دارديانگيار از

معدوباالتر از ميانحراف  قرمزنيانگيار از

معيكنيب ميتا دو انحراف  زردنيانگيار از

معيكنيب ميانحراف  سبزنيانگيار از

مك معيكين منهايانگيمتر از  سبز تيرهاريانحراف
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 عنوان
ازايبهغيركيفريواردهياهل پروندهك

 نفر 100هر

واردهيترافعيو تجاريمدنيهاتعداد پرونده

)درصد( نفر 100هر ازاي به

و ولز 6/35/0انگلستان

3/116/2ن اروپايانگيم

9/62/2انه اروپايم

6/127/1اريانحراف مع

نفر 100هر ازايبه غيركيفريه وارديها، تعداد پروندهييت نظام قضاياز منظر حجم فعال

ميردهم نفر 100هر ازايبهواردهيترافعيو تجاريمدنيهاو تعداد پرونده اروپاستنيانگيف با

. متر استكاريبس

يينظام قضا كارآيي

با رنگ سبز(ن دستهياول. است شدهاستفاده بندي دسته، چهاريينظام قضا كارآيييابيارزيبرا

شيت رسكاستييها شامل پرونده) ده استره مشخص متر از نصفك آنهابهيدگيه مدت زمان

دريانگيم رسيو است 2010 سالن اروپا ازيبيدگيا نرخ . استمحاسبه شده درصد 105شتر

رسكاستييها شامل پرونده) با رنگ سبز روشن مشخص شده است(دسته دوم يدگيه مدت زمان

ميب آنهابه من اروپيانگين نصف رسيو اروپاستنيانگيا تا مقدار بايدگيا نرخ تا درصد95برابر

ه مدتكاستييها پروندهشامل) با رنگ زرد مشخص شده است(دسته سوم. است درصد 105

بيدگيزمان رس ميبه پرونده ميانگين و معيك عالوهبهنيانگين و 2010ار در ساليانحراف ايبوده

) با رنگ قرمز مشخص شده است(دسته چهارم. است درصد95تا درصد90نيبيدگينرخ رس

رسكاستييها شامل پرونده ازيب آنهابهيدگيه مدت زمان معيكش ميانحراف نيانگيار باالتر از

و رسيقرار دارد ازكيدگيا نرخ . حاسبه شده استم درصد90متر

 رنگ
هاي نرخ رسيدگيرنگ دسته

)درصد(

ان رسيدگيهاي مدت زمرنگ دسته

 به پرونده

> CR قرمز 90%DT>522

> CR زرد 95%522>DT>249

> CR>%95 سبز 105%249>DT>125

> CR سبز تيره 105DT>125
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 عنوان

بهيدگيمدت زمان رس

يهال پروندهك

)روز( 2006، غيركيفري

بهيدگيمدت زمان رس

يهال پروندهك

)روز( 2008، غيركيفري

بهيدگيمدت زمان رس

يهال پروندهك

)روز( 2010، غيركيفري

لكيدگينرخ رس

، غيركيفرييها پرونده

)درصد( 2010

انگلستان

و ولز
NA NANANA

نيانگيم

 اروپا
4/240 6/255 3/249 

انهيم

 اروپا
6/136 7/147 4/147 

انحراف

اريمع
3/242 9/263 3/272 

 عنوان

بهيدگيمدت زمان رس

ويمدنيها پرونده

 2006،يترافعيتجار

)روز(

بهيدگيمدت زمان رس

ويمدنيها پرونده

 2008،يترافعيتجار

)روز(

بهيدگيمدت زمان رس

ويمدنيها پرونده

 2010،يترافعيتجار

)روز(

يدگينرخ رس

ويمدنيها پرونده

 2010،يترافعيتجار

)درصد(

و انگلستان

 ولز
NA NANANA

نيانگيم

 اروپا
2/290 1/291 3/284 

7/2150/2317/215اروپامعدل

انحراف

اريمع
4/209 9/193 4/209 

نيهاه دادهكاز آنجا نيمورد را هاي اصلي كارآيي نظام براي دستهست،ياز در دسترس

. كردتوان محاسبهمين

)نيپول آناليادعا( MCOL: قوتنقاطريسا
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 شنهادهايپ.7

اركوسبك تسهيل

پيا در . وجود ندارديشنهادين بخش

ييمنابع نظام قضا

و بودجه اروپا سرانه بودجه دادگاه(يا سه دو شاخص بودجهيبا استفاده از مقاياسهيل مقايتحل

رس) از مخارج دولتيدرصد عنوانبهدادگاه و نرخيدگيبا دو شاخص مدت زمان به پرونده

بهنيهم. دهد نميرا ارائهيج واضحينتايدگيرس نم طور ان منابعيميقويه همبستگكرسدينظر

رسيهاو شاخصيانسان رسيدگيمدت زمان نيايجين نتايچن. وجود داشته باشديدگيو نرخ

رس كارآييهكندكيميبانيه را پشتيفرض بيدگيدر مدت زمان يعيتوز مسئلهيكشتريبه پرونده

دا كارآييبهيو بستگ1است و استفاده از منابع . دارد ارتباطافتهيصيمتر به مقدار منابع تخصكرد

ا نهيافكديبايينظر منابع نظام قضان نقطهياز مك چنان زيادآن باشد، نجر به هدر رفتن منابعه

و نه ويفكيهكمك چنانآن شود بيينظام قضا كارآييت . فتدايبه خطر

يينظام قضا كارآيي

مياسهيل مقايه بخش تحلكطور همان رسيميقو امالًكيدهد، همبستگينشان يدگيان مدت زمان

مليتولو نرخ رشد غيركيفرييها به پرونده يبانيه منجر به پشتكوجود دارد (GDP)يد ناخالص

مين فرضيا رسكهكشوديه . داردير مثبت بر رشد اقتصاديبه پرونده تأثيدگياهش مدت زمان

وج مسئلهيكجه،ينت عنوان به بكاستييود نظام قضامهم، ييقضايها پروندهيخوبهه قادر باشد

بيو همچن به نتيجه برساندرا رايايخوبهن بتواند و ارزك مديريتن موارد رد داشتهكاز عمليابيرده

و ولز اطالعاتأمت. باشد . وجود ندارديينظام قضا كارآيييابيارزيبرايافكسفانه در انگلستان

پيسا  شنهادهاير

در مجموعه داده باياستانداردها براساسياصليها بندي دستهها كو به اشترايآور جمعدياروپا

. گذاشته شود

و ارتباطاتيفناوريابزارها بيايبرا) ICT(اطالعات و بخشن دادگاهيجاد ارتباط يها ها

رسيمختلف با اميدگيد و ادعايان ادعاكو توسعه داده شود تا ن،يآنال صورتهبتكيماليپول

. فراهم شود

بآبودجه، در مقايسه با مقدار بودجه، داراي تأثيرات بيشتري بر كارمنظور اين است كه توزيع.1 طوري كه افزايش بودجههيي است

.).م(يي نداردآتأثيري بر كار
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در هاي عملكرد نظام:عنوان گزارش و وضعيت اقتصادي عضو نمونه هاي كشور قضايي

 اتحاديه اروپا

)وكار گروه مطالعات محيط كسب(مطالعات اقتصادي:نام دفتر

يا:مترجم  رمحمديانناصر

 سيدناصر سلطاني:ناظر علمي
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