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 هاي قضايي در كشورهاي درحال گذار؛ نظام

1ارزيابي گذشته، نگاهي به آينده

 خالصه اجرايي

و كـاهش فقـر در اقتصـادهاي بـازار آزاد و قضايي براي رشد اقتصادي عملكرد مناسب نهادهاي حقوقي

ميكننده قواعدي هستند كه عملكرد بازار اين نهادها، تعيين. حياتي هستند آنها ابـزاري بـراي. زند ها را رقم

و باعث پاسـخگويي حكومـت حل و اجتماعي فراهم كرده و حمايت از حقوق اقتصادي هـا وفصل اختالفات

و گذار از سوسياليسم بـه سـرمايه. شوند در مقابل رفتارهايشان مي و شـرقي داري در اروپـاي مركـزي

ضو كشورهاي مستقل مشترك2منطقه بالتيك و المنافع، رورت تغيير جهت اساسـي در نهادهـاي حقـوقي

و در دوران حاكميت سوسياليست. قضايي را ايجاب كرده است هـا، ايـن نهادهـا وابسـته بـه قـوه مجريـه

و تجارت تقريباً به و نقش آنها در حوزه بازرگاني هـاي طور كامل به اجراي برنامـه حزب كمونيست بودند

و حقوق خصوصي تنگ بـود عرصه. اقتصادي دولتي محدود شده بود قـانون. براي معامالت خصوصي

ـ شامل  گـذار. ترين بخش اين سـاختار حقـوقي بودنـدـ نماينده گسترده3دولتي داوريو نهادهاي اجرايي

به از سوسياليسم به سرمايه و قضـايي نيـاز دارد تحـولي داري افـزايش: چشـمگير در نهادهـاي حقـوقي

و مهارت ه، نقشاستقالل قوه قضائيه از قوه مجري و ديگر كارمندان ايـن نهادهـا ها هاي جديد قضات، وكال

و مؤثر .و افزايش سريع در ظرفيت نهادي براي رسيدگي به پروندهاي حقوقي به شكلي كارآمد

و شرقيهاي كشورهاي درحال گذار تحقيق حاضر، تجربه تالش كشـورهايو اروپاي مركزي

نه المنافع مشترك مستقل و قضابراي اصالح دهـد؛ ايـن را مورد بررسـي قـرار مـيييادهاي حقوقي

هـاي تحقيـق، برگرفتـه از منـابع متعـددي داده. اقتصاد بازار آزاد بودياصالحات متناسب با نيازها

ازراست كه عبا و كـارو كسبمحيط پيمايش بانك جهاني در موردـ4و توسعه اروپا ترميمبانك:تند

و اروپـايـ آمريكاكانون وكالي هاي ادهد5،تشكيالت اقتصاديعملكرد بخش ابتكار قانون اوراسـيا

 ترميمبانك انجام شده توسط8پيمايش نماگر حقوقي7،ييشاخص اصالحات قضادر مورد6مركزي

اچ.1 اس. جيمز و چريل دابليو. اندرسون، ديويد .گرِي. برنشتاين
2. Central and Eastern Europe and the Baltics (CEE) 
3. State Arbitration 
4. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 
5. World Bank Business Environment and Enterprise Performance Surveys 
6. American Bar Association–Central European and Eurasian Law Initiative 
7. Judicial Reform Index 
8. Legal Indicator Survey 
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در، پايگاه دادهو توسعه اروپا 2،هـا ارزش پيمايش جهاني1كار،و كسبانجام پروژه هاي بانك جهاني

 هـاي مربـوط بـهو پيمـايش3ري در سطح جهان توسط مجمع جهـاني اقتصـاد پذي هاي رقابت گزارش

و روسيه جديد دمكراسي فشارسنج هـدف مـا،. انجـام شـد5كه توسط دانشگاه استراثكليد4هاي نوپا

هاي حقوقي كشورهاي متعدد درحـال گـذار اسـت تـا اينكـه فرد نظامبه هاي منحصر ارزيابي ويژگي

هـايي اند تا بتوانيم در نهايـت درس هاي اخير چه تغييراتي را تجربه كرده دريابيم كه آنها در طي سال

. براي اصالحات آتي استخراج كنيم

ـ تجربه دهه  1990اول

و شرقي، كشورهاي 1990در آغاز دهه با المنافع كشورهاي مستقل مشتركو اروپاي مركزي

و بسياري شد كه اصالحآور نبا شايد تعجب. غايت بزرگ گذار روبرو بودندبهيچالش طلبان داخلي

و هاي بين از سازمان المللي در بدو امر بر دگرگوني در حوزه سياسي، ثبات در حوزه اقتصاد كالن

تر نهادسازي بيش از نيازهاي بلندمدت) سازي شامل خصوصي(اصالحات بنيادي در ساختارها 

و قضادر اين محيط ناآرام، ايجاد يا تقويت نهادها.د كردنديتأك وييي حقوقي كه به تصويب قوانين

كنييها بنامهيتصو و ساختاري را به اجرا بگذارناقدام و اصالحات كالن اقتصادي .د منتفي بودند

6سيبر تصويب مجموعه مقررات آكوئ فرآيندالحاق كشورها به اتحاديه اروپا، با تمركز اين فرآيند

بهيدر اغلب كشورها، توجه اندك.و شرقي بود نيز محرك عمده قانونگذاران در اروپاي مركزي

و مشاركت گسترده در مي فرآيندشفافيت براي بازخورد اندكيهاي تالش.شد قانونگذاري

و تقاضاها از طرف خواست راها بنگاهها ، وكال يا قضاتي كه از قوانين پيشنهادي استفاده كرده، آن

مي تفسير مي .ند صورت گرفتشو كنند يا از اين قوانين متأثر

و ـ فرآيندنتيجه ظرفيت اندك و غيرشفاف قانونگذاري اين بود كه نهادهاي موجود هاي سريع

ه شامل دادگاه و ديگر متصديان امور كه وظيفه اجرايي برعهده دارنديهائتيها، وكال، مقرراتگذاري

ميـ اغلب به دشواري مي د را درك كرده، آنهاش توانستند قوانين جديدي كه توسط پارلمان تصويب

1. Doing Business 
2. World Values Survey )مي ارزش شاملهاي مورد بررسي ارزش و اجتماعي )م.شوند هاي سياسي
3. World Economic Forum 
4. New Democracies and New Russia Barometer surveys 
5. University of Strathclyde 

6."acquis communautaire" :مجموعه مقررات حقوقي داخلي اروپايي موسوم بـه "acquis communautaire"  مبنـاي حقـوقي

ميتنظيم باز به. دهد ار داخلي اتحاديه اروپا را تشكيل هزار ماده قانوني است كه در مجله30مجموعه مقررات آكوئيس، شامل نزديك

كشورهاي خواستار پيوستن به اتحاديه اروپا، ملزم به پـذيرش مجموعـه ). en.euabc.com(رسمي اتحاديه اروپا منتشر شده است 

م .مقررات آكوئيس هستند؛
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و اجرايي كنند را به منظور از شكاف. قابل توجهي شد1»شكاف اجرايي«باعث مسئلهاين. كار بسته

و آنچه در عمل اتفاق افتاده، است كه به نوبه خود  اجرايي، شكاف ميان آنچه قانونگذار مقرر كرده

مي اعتمادي مردم به دادگاه منجر به افزايش بي طو. شود ها ، كمتر از نيمي از 1990ل دهه در

شهروندان در كشورهاي درحال گذاري كه در آنها پيمايش صورت گرفته بود به اين امر اذعان

. هاي اين دهه رو به كاهش بود اين سطح از اعتماد در طول سال. ها اعتماد دارند كردند كه به دادگاه

بي حكومتيهرچند ديگر نهادهاي اولين دهه گذار،. عتمادي مردم بودندا حتي بيش از اين در معرض

 حكومتيهمراه با گسترش اين ديدگاه كه نهادهاي2با كاهش نقش دولت در اقتصاد بازار نوظهور،

.تر از آن بودند كه بتوانند مؤثر باشند، به پايان رسيد ضعيف

. بودانجام شده3با حمايت حاميانيياصالحات اوليه قضايدر بسياري از اين كشورها، برخ

يك قوه قضا و غيرئيآنها خواستار تمركز بر ايجاد بودند حكومتيسياسي، آزادي از كنترله مستقل

د عنوانبهتوانست كه مي و مدنيسپر . آمده عمل كند دستبهتازگيبه فاعي براي حقوق سياسي

و تصويب قانون اساسي اين، با تهيه پيشبر عالوه مستقل پاسهقضائياي كه در آن ايده قوه نويس

ييهاي رسمي مشخصي از نظام قضا بر جنبهيياستقالل قضايداشته شده، تالش براي ارتقا

و روش هاي مانند رويه متمركز شد؛ هاي انضباطي در مورد آنها، انتصاب، تصدي، عزل قضات

ه و خوداتكا در قوه هايئتيگسترش تحت نظارت براي مؤسسات آموزشي، ايجاد قضائيهمستقل

هاي تخصصي قانون اساسي كردند گذار، اقدام به ايجاد دادگاه درحالهمچنين كشورهاي.تقضا

و دانشگاهيان(كه از قضات جديد  ،يياين محاكم قضا. برخوردار بود) عموماً از محققان

مي مسئوليت و سياسي را نهادينه و حمايت از حقوق مدني تغييرات. كرد پذيري حكومت را حفظ

و سازم رويه و در دسترس بودن اني جزئياي محاكم بيشتر تر كه توانست از طريق كارآمدتر كردن

در باعث بهبود در عملكرد آنها شود، معموالً ازجمله تالشييقضا هاي مربوط به اصالحات فوري

.نبودنديينظام قضا

و قضايي در آغاز قرن ـ وضعيت نهادهاي حقوقي  ويكم بيستدوم

ب و منابع اطالعاتي كه در اال به آنها اشاره شد، تصوير كلي دقيقي از وضعيت نهادهاي حقوقي

سال پس از آغاز12تا10يعني حدود،يكمو توسعه در آغاز قرن بيست درحالكشورهايييقضا

 
1."implementation gap" :مي و عمل يا شكاف ميان آنچه مي شكاف اجرايي، شكاف ميان نظر و آنچه اجرا م نويسند .كنند است؛

2."incipient market economy" :گـذار درحـال منظور نظام اقتصاد بازاري است كه به تازگي سـازوكارهاي آن در كشـورهاي

ا و از اين نظر، در مراحل اوليه خود ممستقر شده .ست؛

3."donor assistance" :و برگردان خيرين، اهداكنندگان، بخشندگان، هبه مي كنندگان، حاميان، مصلحان اجتماعي توان هايي مشابه را

م در اين نوشتار، مراد نويسندگان بيشتر نهادهاي حامي بين. كار بردبه "donor" واژه براي .المللي مانند بانك جهاني است؛
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به. دهند دوران گذار را نشان مي مي اين منابع يي، استقالل قضا1990دهند كه در دهه روشني نشان

و كهي كه اين دادهدرحال. پاسخگويي مقدم بودبر تضمين كارآمدي ها بر اين موضوع داللت دارند

هاي بسيار بيشتري براي اما راه،وجود دارندييي براي اهتمام به ايجاد استقالل قضاهاي هنوز شيوه

سرعت، ارزان بودن، مؤثر هاي اي وجود دارند كه داراي ويژگييياقدام در جهت ايجاد محاكم قضا

و درستكاربودن، من ).1شكل خالصه(1هستنديصف بودن

 2002و 1999از محاكم قضايي،ها بنگاهارزيابي.1شكل خالصه

توان اجرایــی کردن
احکام

ارزان منصف درستکار سریع

1999 2002

که
تند
هس
ظر
نن
قای
واف
هم
یک
هایــ
رکـت
دش
رص
د

تاز
رتس
عبا
هها
دگا
دا
گی
ویژ

و عملكردو محيط كسب پيمايش:خذĤم و عملكرد محيط كسب پيمايش1،2 تشكيالت اقتصاديكار تشكيالت وكار

2.3 اقتصادي

.3شماره پيوستعه بيشتر، بنگريد به براي مطال: توضيح

و وها بنگاهشهروندان و پرهزينه بودن محاكم قضايي هستند در اغلب كشورها، شاهد كندي

را هاي مربوط به زماني كه نياز است تا يك بدهي از طريق دادگاه داده ها وصول شود، اين ديدگاه

يك. كند تقويت مي در درحالكشور26ي كه در پيمايش گاهبنهزار6از) درصد25(چهارم تنها گذار

و درستكار هستند شركت كردند بر اين باورند كه دادگاه 2002سال  هرچند برخي شواهد. ها، منصف

هاي بين دهد در عمل رشوه دادن به محاكم قضايي كشورهاي فوق در سال وجود دارد كه نشان مي

 
بهويكم بيستنظر نويسندگان بهتر است تا در آغاز قرنبه بدين معنا،.1 با، تمركز اصلي جاي استقالل قضايي بر ايجاد محاكم قضايي

م شده گفته هاي ويژگي .باشد؛
2. Beepsi 
3. Beeps2 
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و مردم در مورد فساد نشانها بنگاهي از اما نظرخواه است؛ كاهش اندكي داشته 2002و 1999

در نهايت اينكه،. ترين نهادها هستندو مردم عادي، محاكم قضايي فاسدها بنگاهدهد كه در تصور مي

از40كمتر از  كه 2002يي كه در نظرخواهي سالها بنگاهدرصد شركت كردند بر اين نظر بودند

مي دادگاه ك ها در مورد محاكم قضايي»و مردمها بنگاه«نه تنها ديدگاه. نندتوانند احكامشان را اجرايي

در) 2002تا سال دستكم(عموماً منفي است، بلكه اين نگاه منفي  همراه با ديگر وجوه بحراني

جاي آنكه بهتربه) شامل چند كشوري كه اخيراً به اتحاديه اروپا پيوستند(گذار درحالكشورهاي 

به بعد در كشورهاي 1990، منصفانه است اگر بگوييم كه از سال درواقع. شود، بدتر شده است

و اصالحات نهادي به نسبت هر حوزه ديگري، درحال  پيشرفتگذار، اصالحات در سياستگذاري

بر اين، بر طبق نظرخواهي از مديران عالوه. اندكي در زمينه اصالحات قضايي اتفاق افتاده است

و گذار از نظام درحالدر كشورهايها بنگاهوكار در سراسر جهان، برداشت كسب هاي حقوقي

.)2شكل خالصه شماره(استتر قضايي به نسبت همتايانشان در ديگر مناطق جهان، بدبينانه

بي.2شكل خالصه و  2004،ييطرفي نظام قضا برداشت از كارآمدي

وقی
محق

نظا
طرفی

وبی
مدی

کارٓا

سازمان همکاری
و توسعه اقتصادی

 شرق
ٓاسیا

/افریقا
خاورمیانه

 جنوب
ٓاسیا

 کشورهای
درحال گذار

 امریکای
>تین

 
ر:خذĤم .2004قابت جهاني، مجمع جهاني اقتصاد، گزارش

و= OECD.3شماره پيوستبيشتر، بنگريد به براي مطالعه:توضيح سازمان همكاري اقتصادي

و درحالدر اين شكل، كشورهاي. توسعه گذاري كه اخيراً به عضويت سازمان همكاري اقتصادي

و مسـتعد ناكا=1(اند گذار در نظر گرفته شده درحالعنوان كشورهاي توسعه درآمدند نيز به رآمد

و داراي=7... جانبداري بيفرآيندكارآمد و .)طرفي شفاف

از هـا بنگـاه. وكـار مهـم اسـت بـراي انجـام كسـبييدر بسياري از ابعاد، عملكرد محاكم قضـا

مي دادگاه به ها و درستكار، و خواهند تا منصف اندازه كـافي قـوي بـراي اجـراي احكامشـان، سـريع

هم. ارزان باشند مي در كوتاه دستكمه، اصالحات با اين ـ را تقويـت مدت ـ مثل استقالل يك بعد تواند

ـ  ـ تضعيف كند مانندو بعد ديگر را گـذار منجـر بـه فرآينـد عالوه، روشـن اسـت كـهبه. پاسخگويي
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كه هاي انفجار در تعداد پرونده و در كشورهايي درگيـر تـري به شكل گسـتردهها بنگاهحقوقي شده

كه اندكيهستند، احتمالييمحاكم قضا راييمحاكم قضـاها بنگاهوجود دارد قلمـداد» سـريع«شـان

بـا اتكـاي هاي راجع به آنها ديدگاهوييميان استفاده از محاكم قضااي بنابراين، ارتباط پيچيده. كنند

دهـد ايـن امـر وجـود دارد كـه نشـان مـي) حتي اگر چيز خـوبي هـم باشـد(ييبيشتر به محاكم قضا

و قضا. شود نميييورتاً منجر به برداشت بهتر از محاكم قضاضر ،يياصالحات در نهادهاي حقوقي

و صـبيفرآيندروشني به و پيچيده است كه به فـداكاري و در ايـن وريبلندمدت صـورت نيـاز دارد

.ادامه پيدا خواهد كرد

ـ دستور  كار اصالحات سوم

و حاميان اصالحات بـه شـك درحال ل روزافزونـي بـر ضـرورت افـزايش اسـتقالل حاضر، كشورها

و ظرفيت اجرايـي نهادهـاي قضـا و عملياتي، كارآمدي، پاسخگويي، از. كننـد مـيديـ تأكييساختاري

به به ضعف1به بعد، كميسيون اروپا 1997سال ويو هاي موجود در اجراي قوانين، ژه فقدان ظرفيـت

الحـاق كشـورهاي متقاضـي فرآينـددر هـاي مهـم محـدوديت عنـوان بـه قضـائيه ديگر مشكالت قوه 

ايـن كميسـيون، كشـورهاي متقاضـي را تشـويق بـه. عضويت در اتحاديه اروپا اشـاره كـرده اسـت 

شـود تـا بتواننـد چنـين مـي اعطـاي كرده كه به اين كشورها در روند الحاقشـان هاي استفاده از كمك

و ديگـ. هاي نهادي را مورد توجه قرار دهند محدوديت ر نهادهـاي عالقمنـد نيـز منـابع بانـك جهـاني

و اثربخشي نهادهاي حقوقي اختصاص ايـن ازجملـه دهنـد؛مي بيشتري را در جهت افزايش كارآمدي

حقـوقي، بـه هـاي مـديريت پرونـده هـاي حمايت از عرضـه تسـهيالت نـوين، شـيوه:منابع عبارتند از

و شيو و ديگر كارمندان دادگاه براي تضمينتر قوي هايهاشتراك گذاشتن اطالعات، آموزش قضات

و پاسخگويي .شفافيت

از تحليل دامنـه اصـالحاتي كـه ممكـن اسـت بـه آن نيـازيكلييها توان درسمي با وجود اينكه

ارتبـاط مسـتقيمي بـه هـر كشـور،داشته باشيم ترسيم كرد، همه موضوعات مربوط بـه اصـالحات 

آنهـا نـه. هاي قابـل تـوجهي وجـود دارد گذار، تفاوت درحالدر ميان كشورهاي. گذار ندارند درحال

2»تقاضـا«وييبلكه در هـر دو مـورد ظرفيـت قضـا،فردي مواجه هستند تنها با مشكالت منحصر به

و هـم. نيز متفـاوت هسـتندييقضا هاي براي عملكرد مناسبِ نظام در كشـورهاي فـوق، هـم تقاضـا

و درآمـد سـر ظرفيت به شـكل خالصـه. انه ارتبـاط دارنـد نوبه خود تا حدي با اصالحات اقتصـادي

و تقاضـاي اجتمـاعييي، وضعيت كشورهاي درحال گذار را از نظر دو بعـد ظرفيـت قضـا3شماره 

و اولويـت. كندمي وكار مشخص مرتبط با كسبييبراي خدمات قضا هـاي در نگاه كالن، اسـتراتژي

 
1. European Commission (EC) 
2. Demand 
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و ايـن گذار به اين بستگي خواهد داشت كه آنهـا بـا چـه مشـكالت درحالهر كشور خاصـي درگيـر

.مشكالت از چه نوعي هستند

و تقاضا براي اصالحات قضايي.3شكل خالصه  ظرفيت
مات
خد
ضای

تقا
ايــی
قض

قضايــیظرفیت ارائه خدمات
 

و عملكردو محيط كسبپيمايش:خذĤم و توسعه گزارش،2 تشكيالت اقتصاديكار بانك بازسازي

.نماگرهاي توسعه جهانيو در مورد گذار اروپا

، بلغارستان=Bul، بالروس= Bel، آذربايجان=Aze، ارمنستان=Arm، آلباني= Alb:اتتوضيح

BiH =و هرزگوين چك= Cze، كرواسي=Cro، بوسني =Geo، استوني=Est، جمهوري

= Lit، لتوني=Lat، جمهوري قرقيزستان= Kyr، قزاقستان=Kaz، مجارستان=Hun، گرجستان

، فدراسيون روسيه=Rus، روماني=Rom، لهستان=Pol،ومالدي=Mol، مقدونيه=Mac، ليتواني

SAM=و مونته ، تاجيكستان=Taj، اسلووني= Sln، جمهوري اسلواكي=Slk، نگرو صربستان

Ukr=اوكراين ،Uzb =ست از لگاريتم سرانه توليد ناخالص داخليا ظرفيت عبارت. ازبكستان

)GDP .( و و توسعه اروپاهاي شاخصتقاضا از طريق ميزان استفاده از دادگاه  بانك بازسازي

.شودمي محاسبه در مورد گذار

دارندييوكار تقاضاي اندكي براي عملكرد مناسب نهادهاي قضا در كشورهايي كه فعاالن كسب

كم و براياي، اولويت با طرح تقاضاي پايهاست عمق بودهو به اين دليل، اصالحات بازار سطحي

ح ايجاد نهادهاي بي هنگامي كه بخش.ل اختالف از طريق اصالحات بازاريِ مداوم استطرف

و تقاضا براي خدمات قضامي خصوصي پديدار تواند بيشترمي يابد، اين موردمي افزايشييشود

جاد باشد كه دادگاهيمورد تأك گيها در به[رنديگاه خود قرار اين امر ]. فا كننديايخوبو نقش خود را

ايدرحال و استقالل بيشتر آنهاي كه باعث را طوربهشود،مي جاد پاسخگويي تدريجي، ظرفيت آنها

.دهدمي نيز افزايش

 مواجهتري كنند با چالش پيچيدهمي كشورهايي كه بيشتر در جهت اصالحات اقتصادي حركت

هر دوي اين. را تقويت كرده استيياصالحات اقتصادي، تقاضا براي اصالحات قضا. شوند مي
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ازمي را در كانون توجه قرارييمشكالت مربوط به ظرفيت قضا موارد، و رو، اين توصيه اين دهد

و افزايش ظرفيتمي مطرح و حتي ممكن شود كه اصالحات بيشتر سازي، ارزش تالش كردن دارد

كه در اين شرايط، پرسش از اولويت. است اين دستاوردها پايدار باشند و ترتيب اقدامات است ها

به. گيردمي مركز توجه قرار اغلب در به چنانچه ظرفيت كم باشد، اولويت اصلي براي اقدام نسبت

وا احتمال زياد عبارت ـ شامل تالش براي افزايش استقالل ست از اصالحات ساختاري مداوم

و  ـ به گذاري سرمايهپاسخگويي منظور تضمين اوليه در ظرفيت مانند برگزاري آزمون براي قضات

به كه براي نوسازي انتخاب شدهييهاي محاكم قضا نوسازي ساختمان شايستگي، منظور فراهم اند

منظور فراهمبه)IT(هاي ابتدايي فناوري اطالعات تر، ايجاد زيرساخت كردن فضاي كاري مناسب

و مسئولين اجرايييتأم،گذاري اطالعات كردن امكان به اشتراك ن بودجه استخدام كارمندان

بهاي منظور به 1.اختصاص دهندييكارشناسي در نظام قضا كار جاد اين امكان كه آنها وقت خود را

عملكردتر پيچيده هاي تواند بر جنبهميييقضا هاي چنانچه ظرفيت تا حدي زياد باشد، استراتژي

رخ به هر حال، تقاضاي متوسط براي اصالحات، تضمين نمي. باشد متمركز دادگاه كند كه پسرفتي

هم توجه مداوم به اصالحات بازاري، بايد نقش مهمي در چنين محيط. ندهد ي برعهده هاي هنوز

.داشته باشد

و شايد برخالف انتظار،(بسيار زياد استييها براي تقويت نهادهاي قضا جايي كه فرصت

از) عمومي نيز در باالترين حد خود باشد هاي سطح نارضايتي همان جايي است كه تقاضا

 هاي كه دربرگيرنده همه جنبهيياصالحات فراگير قضا هاي استراتژي. نيز زياد است وكارها كسب

و عملكرد محكمه قضا ـ استقالل، پاسخگويي، كارآمدي و ارزانيياصالحات هستند ، در دسترس

به ريزي برنامه، جايگزين حل اختالف هاي شيوهبودن، مورد هاي كار گماردن افرادي از حرفه براي

گونه توانند در اينميـ)، سردفتران اسناد رسميييمانند وكال، ضابطان قضا(ييقضا نياز نظام

كه. ها مناسب باشند موقعيت اند، به اتحاديه اروپا پيوسته تازگيبهچنانچه ظرفيت، مشابه كشورهايي

و تمركز بيشتر بر حوزهمي باشد، دامنه اصالحات2نسبت باال به يها تواند كمتر فراگير باشد

.هايي وجود دارد باشد كه در آن ضعفاي باقيمانده

اولويت. تحقيق حاضر مؤيد اين نكته است كه كارهاي زيادي براي انجام دادن وجود دارد

و قضا و شايسته است تا توجه خود را به تحققيياصلي ما، كاركرد مناسب نهادهاي حقوقي است

.كنيممعطوف آن 

1.Tto Free-up The Time of judges 
زيبهبيشتر از حالت.2 منسبت .ادي كه پيش از اين به آن اشاره شد؛
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و قدرداني  تشكر

و مديريت براي3و چريل گرِي2ديويد برنشتاين1،قلم جيمز اندرسوناين تحقيق به اداره كاهش فقر

و آسياي مركزي تهيه شده است4اقتصادي سازي در جريان آماده5ارليندا اينگليس. منطقه اروپا

6نويسندگان مايلند تا مراتب سپاس خود را از اريكا وستنبرگ. تحقيق حاضر، دستيار تخصصي بود

و آماده كردن براي پِلوشيك7و از لوبا بيردسلي1شماره پيوستحمايت تحقيقاتي 8و فردريك

و هاي براي در اختيار گذاشتن داده 9،كويرولو-دنا داوست. اعالم نمايند2شماره پيوستفصل دوم

مطالعه حاضر 13كنندگان تخصصي بررسي 12و آندرو وركينك 11وليد مالك 10،ديويد فريستون

ويسندگان همچنين مايلند تا از فرانسيس آلن، گرهارد بوثا، كالوس ديكر، هانس يورگنن. بودند

دبي وتزل گراس، كتي الله و ديگر 14زاريان، برايان لوي، ريك مسيك، پراديپ ميترا، استفكا اسالووا،

و قضا بهدليل نظرات دقيقشانبه 15منطقه اوراسيايياعضاي كارگروه اصالحات حقوقي  راجع

و يا در اختيار نسخه و رويكردهاي عملياتي بانك جهاني در اين حوزه كاري  طرح اوليه استراتژي

.شان تشكر كنندهاي گذاشتن داده

و مخفف عالمت ها هاي اختصاري

ABA–CEELI :و اروپاي مركزي بخش ابتكارـ آمريكاكانون وكالي  16قانون اوراسيا

ADR :17جايگزين حل اختالف هاي شيوه 

ALB :آلباني 

ARM :ارمنستان 

AZE :آذربايجان 

1. James Anderson 
2. David Bernstein 
3. Cheryl Gray 
4. Poverty Reduction and Economic Management Department (ECSPE) 
5. Erlinda Inglis 
6. Erica Westenberg 
7. Luba Beardsley 
8. Friedrich Peloschek 
9. Donna Dowsett-Coirolo 
10. David Freestone 
11. Waleed Malik 
12. Andrew Vorkink 

13 ."Peer reviewers" :هـاي منتشـر شـده در يـك منظور از بررسي دقيق، اشاره به اين رويه جاافتاده است كه برمبناي آن، مقاله

حو مجله و متخصصان آن بهتخصصي يا كتاب توسط كارشناسان مي زه علمي و ارزيابي م طور دقيق بررسي .شود؛
14. Frances Allen, Gerhard Botha, Klaus Decker, Hans Jurgen Gruss, Kathy Lalazarian, Brian Levy, Rick 
Messick, Pradeep Mitra, Stefka Slavova, Debbie Wetzel 

15 ."ECA" :مخفف"Europe Central Asia" م و اروپاست؛ .يا منطقه آسياي مركزي
16. American Bar Association–Central European and Eurasian Law Initiative 
17. Alternative Dispute Resolution 
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BEEPS :و عملكرد محيط كسب پيمايش 1تشكيالت اقتصاديوكار

BEL :بالروس 

BiH :و هرزگوين  بوسني

BUL :بلغارستان 

CEE :و شرقي  اروپاي مركزي

CIS :المنافع كشورهاي مستقل مشترك 

COE :2شوراي اروپا

CRO :كرواسي 

CSO :هاي جامعه مدني سازمان 

CZE :چك  جمهوري

EBRD :و توسعه اروپا 3بانك بازسازي

EC :4كميسيون اروپا

ECHR :5دادگاه حقوق بشر اروپا

ECSPE :و آسياي مركزي و مديريت اقتصادي اروپا 6اداره كاهش فقر

EOS :7پيمايش نظرات مديران اجرايي

EST :استوني 

ESW :8و اقتصادياي كارگروه منطقه

EU :اتحاديه اروپا 

FRY:و مونته(جمهوري فدرال يوگسالوي )نگرو كنوني صربستان

FYR :مقدونيه(جمهوري يوگسالوي سابق(

GDP :توليد ناخالص داخلي 

GEO :گرجستان 

HUN :مجارستان 

IDF :9صندوق توسعه سازماني

1. Business Environment and Enterprise Performance Survey 
2. Council of Europe 
3. European Bank for Reconstruction and Development 
4. European Commission 
5. European Court of Human Rights 
6. Europe and Central Asia Poverty Reduction and Economic Management Department 
7. Executive Opinion Survey 
8. Economic and Sector Work 
9. Institutional Development Fund 
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IFI :1المللي بينمؤسسه مالي

IMF :2پول المللي بينصندوق

IT :وري اطالعاتافن 

JRI :3ييقضا شاخص اصالحات

و اروپاي مركزيـ آمريكاكانون وكالي  بخش ابتكار قانون اوراسيا

KAZ :قزاقستان 

KYR :جمهوري قرقيزستان 

LAT :لتوني 

LIS :4پيمايش نماگر حقوقي

LIT :ليتواني 

MAC :مقدونيه(جمهوري يوگسالوي سابق(

MOL :مالديو 

NGO :سازمان غيردولتي 

OECD :و توس عهسازمان همكاري اقتصادي

PAL :5اي وام تعديل برنامه

POL :6لهستان

ROM :روماني 

RUS :فدراسيون روسيه 

SAM :و مونته  نگرو صربستان

SEE :اروپاي جنوبي 

SLK :جمهوري اسلواكي 

SLN :اسلووني 

SSA :7آفريقاكشورهاي جنوب صحراي

TAJ :تاجيكستان 

UKR :نياوكرا

1. International Financial Institution 
2. International Monetary Fund 
3. Judicial Reform Index 
4. Legal Indicator Survey 
5. Programmatic Adjustment Loan 
6. Poland 
7. Sub-Saharan Africa 
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UN :سازمان ملل متحد 

UZB :ازبكستان 

WVS :ها ارزش جهاني پيمايش

هستند، مگر آنكه خالف آن ذكر شده آمريكاهمه مبالغ ذكر شده در اين تحقيق، به دالر: توضيح

.باشد

 مقدمه.1

و قضا اين. دارند برعهدهمحوري در عملكرد اقتصادهاي بازار آزادي، نقشيينهادهاي حقوقي

و آنها را اجرا يا ميان احزاب خصوصيفات در درون كنند، اختالمي نهادها قوانين را وضع كرده

و دولت را حل ومي وفصل شهروندان ؛كنندميه را برقراريقوه مجر تعادلكنند، نظام نظارت

ميفعالها بنگاهكه بر طبق آن، گذاري سرمايهبه مشخص شدن شرايط همچنين و تنظيماتيت كنند

و حقوق بشر شكل1قانوني يك. كنندمي يرد كمكگمي كه بر طبق آن، حقوق اجتماعي در بيش از

و گذار از سوسياليست  بر اهميت حياتياي فزاينده طوربهدهه گذشته، ادبيات بحث توسعه اقتصادي

و كاهش فقر تأك 2.د كرده استيعملكرد مناسب نهادها براي رشد اقتصادي، توسعه اجتماعي

و قضادرحال قمي كشورهاييي كه نهادهاي حقوقي ابل توجهي از نظر ساختار، توانند به شكل

و ميزان تشريفات قانوني با يكديگر متفاوت باشند، اما اگر اين نهادها بخواهند نقش  عملكردها

و جامعه برعهده داشته باشند، شهروندان بايد آنها را نهادهايي مشروعي بدانند  مؤثري در اقتصاد

.توان روي آنها حساب كردمي كه

س1990در آغاز دهه و تجزيه اتحاد جماهير، پايان و شرقي وسياليسم در اروپاي مركزي

كم(هاي مستقل شوروي سابق به دولت المنافع ملحق بيش كشورهاي مستقل مشتركو اغلب آنها

به.شدمي يكي از مهمترين تحوالت تاريخ اخير جهان محسوب) شدند گذار از سوسياليسم

در گيري مجدد همه سال گذشته، جهت15اقتصادهاي بازاري در اين بخش از جهان در طول  جانبه

و بازسازي كامل يا از صفر شروع كردن براي ايجاد سياست و اجتماعي نهادهاي هاي اقتصادي

و قضا. اصلي را ايجاب كرده است نهادهاي 1990اين كشورها در اوايل دههيينهادهاي حقوقي

و جهت  ازجملهنيازهاي اقتصاد بازار آزاد گيري مجدد يا بازسازي آنها بر طبق ضعيفي بودند

1. Legal Setting 
ر.2  ,North 1990; Bardhan, 1997; Williamson 1985:ك.براي مطالعه بيشتر در مورد نقش ديگر نهادها در توسعه اقتصادي،

World Bank 1996; World Bank, 2002; World Bank, 2004a. كـه در آنهـا، تحليـل(وعه مقاالت تجربـي براي مطالعه مجم

ر راجع به اعمال) براساس موردهاي مطالعاتي است ..Murrell, ed., 2001:ك.قانون،
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 شماريببنيادي هاي آنها با چالش.شدمي هاي پيشِ روي اين كشورها محسوب ترين چالش بزرگ

از قوه مجريه، توسعه ابزارهاي قضائيهتوان به مستقل كردن قوهمي آنها ازجملهمواجه بودند كه

و تازه استقالل جديد براي تضمين پاسخگويي با توجه به وضعيت كشورهاي يافته، ايجاد ابزارها

و به اشتراك گذاشتن  بيشتر رويكردهاي جديد مديريتي، حصول اطمينان از افزايش شفافيت

و افزايش شايستگي و ديگر كاركنان نظام قضا هايو ايجاد تواناييها اطالعات ييجديد در قضات

.اشاره كرد

و تحليل پيشرفت تحقيقهدف به حاضر، تجزيه اروپاي گذار درحالامروز كشورهاي تا

و شرقي زم المنافع كشورهاي مستقل مشتركو مركزي ويدر نه اصالحات در نهادهاي حقوقي

و دادهاين پژوهش. استييقضا  هاي مورد نياز را از هر دو دسته ارزيابي هاي، اطالعات

و نظرخواهي از و مردم اخذها بنگاهكارشناسان مختلف تمي، وكال بهيا تصويري براكند پاسخ

و 1990در سال فرآينداين:ش رو ترسيم كنديپيها پرسش از ابتدا به چه ترتيبياز كجا آغاز شد

در كجا ويكم بيستساله در آغاز قرن12تا10 فرآيند، اين)2فصل(پيش رفت 1990تا انتهاي دهه 

و چه درس)3فصل(متوقف شد  را، 1-1كادر شماره).4فصل( آموختتوان براي آيندهمي هايي

.اين تحليل از آنها اخذ شده است هاي شرح مختصري از منابعي است كه داده
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 منابع.1-1كادر

و ويژگي ها با نظام هاي اين مقاله برگرفته از منابعي است كه در آنها بنگاه بسياري از داده هاي هاي قضايي

و داده1ذهني هاي ارزيابيازجمله ها در تعامل هستند اين نظام از كارشناسان هاي مربـوط بـه نظرخـواهي

و مردم عادي بنگاه از. ها، وكال :منابع اوليه عباتند

و توسعه اروپاپيمايشـ و عملكـرد تشـكيالت بانك جهـاني دربـاره محـيط كسـبـ بانك بازسازي وكـار

ا 2002و سال 1999اقتصادي در دو دوره سال  از اين بررسي.ستانجام شده را10ها، بيش هزار بنگاه

و آسياي مركزي پوشش مي وب. دهد در اروپا بـه اينترنتـي سـايت براي دسترسي به اطالعات بيشتر، بـه

:كنيد مراجعهآدرس زير 
http://www.worldbank.org/eca/governance. 

و اروپـاي مركـزي كـه بخـش ابتكـار قـانون اورـ شاخص اصالحات قضايي كانون وكالي آمريكاـ اسـيا

حد:دربرگيرنده نماگرهاي ذهني ازجمله اين مورد است هاي نظام قضايي يك كشور با برخي ويژگي تا چه

بـه بعـد 2001هاي اصالحات قضايي از سال شاخص. هاي قضايي خوب تطابق دارد اصول مشخص نظام

و صـورت كمـ ات قضايي بـه نماگرهاي شاخص اصالح. طراحي شده استهاكشورسطح براي اجرا در  ي

و به از عددي نيستند » بنـدي درجـه«جاي آن، نويسندگان به صراحت اعـالم كردنـد كـه خواسـتار اجتنـاب

براي مطالعه بيشتر،. براي مقاصد تحقيق حاضر، نمرات عددي اختصاص داده شده است. كشورها هستند

وب.3بنگريد به پيوست شماره  :به آدرس زير موجود استينترنتياسايت اطالعات بيشتر نيز در
http://www.abanet.org/ceeli/publications/jri/home.html. 

وكار بانك جهاني، شامل نماگرهايي است كه از طيف وسيعي از منـابع بـراي انجام كسب هاي پايگاه دادهـ

از نظرخواهي از وكـال نماگرهايي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفتند. تهيه آن استفاده شده است

وب. اند دست آمدهبه 2004و 2003هاي در سال به آدرس زير موجـود اينترنتي سايت اطالعات بيشتر در

:است
http://rru.worldbank.org/doingbusiness/default.aspx. 

و شاملهاش ارزپيمايش جهانيـ در13براي چندين دهه انجام شده و حوزه قضـايي هاي كشـور كشور

و گرايش. است 1990حال گذار در ها به نقش دولت در آغاز اين پيمايش، تصوير كلي ارزشمندي از اعتماد

مي دوران گذار را به وب. دهد دست :به آدرس زير موجود است اينترنتي سايت اطالعات بيشتر در
http://wvs.isr.umich.edu/index.shtml. 

و در گـزارش پيمايش نظرات مديران اجرايي كه توس- هـاي رقابـت جهـانيط مجمع اقتصاد جهـاني تهيـه

ايـن. كار به نظام قضايي استو هاي متعددي درباره شيوه نگرش مديران كسب منتشر شده، شامل پرسش

. اسـتفاده كـرده اسـت 2004-2003تـا آخـر موضـوعات سـال 1998هاي مربوط به سال تحقيق، از داده

:به آدرس زير موجود استتياينترن سايت اطالعات بيشتر در وب
http://www.weforum.org. 

تا به حال، تعـداد 1990مركز مطالعات سياستگذاري عمومي وابسته به دانشگاه استراثكليد از اوايل دههـ

هـاي پيمـايش در مجلـه زيادي پيمايش افكار عمومي در كشورهاي درحال گذار انجام داده كه نتـايج آنهـا 

و روسـيه جديـد منتشـر شـده اسـت كراسـي مربوط بـه فشارسـنج دم  بـراي تحقيـق حاضـر،. هـاي نوپـا

در. هـا مناسـب هسـتند هاي مربوط به اعتماد به نهادهاي متعـددي چـون دادگـاه پرسش اطالعـات بيشـتر

:به آدرس زير موجود است اينترنتي سايت وب
http://www.cspp.strath.ac.uk.

1. Subjective Assessments 
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 نهادهاي حقوقي شامل طيف وسيعي از نهادها هرچند تحقيق حاضر متوجه اين نكته است كه

كل عنوانبهراييو برخي از متغيرهاي موجود در تحليل، كارآمدي نظام قضا1شود مي نه(يك و

از به دهند؛ اما تمركز تحقيق حاضر در وهله اولمي مورد بررسي قرار) يكديگرصورت اجزاي مجزا

و محاكم قضا به، نگاهي3 پيوست. استييبر قضات كار رفته است با جزئيات بيشتر به متغيرهاي

ازاي مقايسهيري، تصو2و1 هاي پيوستو  و خالصه كوتاهي از موضوعات مشابه در تركيه

و قضا فعاليت  گذار ارائه درحالدر كشورهايييهاي بانك جهاني در حمايت از اصالحات حقوقي

.كنند مي

در دسترس هاي با استفاده از دادهاي بررسي مقايسهبا وجود آنكه اين تحقيق براي اولين بار،

و قضا هاي در مورد نظام آن جامع هاي است، اما منابع دادهصورت داده كشورهاي گذارييحقوقي

درها اشاره شد، پيمايش1-1كه در كادر طور همان. نيستند و عالئعمدتاً ق برگيرنده عالئق تجاري

ا مربوط به حوزه كسب و ييهاي اقتصادي را در مورد نظام قضا غلب نگرش ديگر گروهوكار هستند

و روشها اين پيمايش. گيرد اين كشورها در نظر نمي از از نظر دامنه شمول شناسي با برخي ديگر

واي بخش گسترده نظرات گيري اندازهشان بيشتر به سمت گيري ها كه جهت پيمايش از مردم است

تمي ديگر مطالعاتي كه سعي و شهروندان در استفاده از محاكمها بنگاها تجربيات واقعي كنند

نيز از نظرها اين، برخي از منابع دادهبر عالوه2.متفاوت هستند،را مورد تحليل قرار دهندييقضا

هم پيمايش  و توسعه اروپازماني محدود هستند؛ بانك جهاني درباره محيط-بانك بازسازي

ا كسب و عملكرد تشكيالت هم قتصاديوكار و توسعه اروپا نماگر حقوقيپيمايشو  بانك بازسازي

و 2002تا آخر سالها دربرگيرنده داده به هاي، در آنها اثري از دادهرو اينازهستند مربوط

و قضا به صورت گرفتهكه ممكن است از آن زمان به بعديياصالحات حقوقي در ويژه باشد نيست،

با انجام اصالحات 2004سالمي ستن به اتحاديه اروپا، از اولمورد كشورهايي كه براي پيو

3.چشمگيري موافقت كردند

و فرودهاي سال و فراز و اقتصادي هاي گذار در كشورهاي فوق با بسياري از موانع سياسي

 
محميكه دنياي اجزايي.1 و نه تنها شامل اكم توان آنها را درون يك تعريف فراگير از نهادهاي قضايي قرار داد، بسيار گسترده است

و قضات و ثبـت) mediators(گرهـا، ميـانجي)arbitrators(ها، ضابطان قضايي، داوران شود بلكه پليس، وكال، دادستانمي قضايي

و ثبت هي. گيردمي ها را نيز دربر بنگاهاموال و اجرايي است كه عهدهتئنهادهاي قضايي همچنين دربرگيرنده و وضع دار هاي نظارتي

و اجراي هنجارهاي .هستند مقرراتيقانوني

هـاي بنـابراين، پيمـايش. مطالعات نشان داده است كه نظر افكار عمومي نسبت به محاكم قضايي ممكن است به آرامي تغييـر كنـد.2

و محتمل است كه اين نوع پيمايش دهد كه اخيراً تجربه هدفمند افرادي را هدف قرار مي ب ها، اندازه اي در اين زمينه دارند هتري از گيري

ر. دهند دستبهتغييرات در عملكرد دادگاه را  :ك.براي مطالعه بيشتر،

Toharia, 1994; Kritzer and Voelker, 1998.

گذاري كه در اين تحقيق مورد تحليل قرار گرفتند، جمهوري چك، استوني، مجارستان، ليتواني، لتـوني، درحالدر ميان كشورهاي.3

و .به اتحاديه اروپا پيوستند 2004ني در ماه مي سالواسلو لهستان، جمهوري اسلواكي
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و ثباتشان براي آنكه موضوع اصالحات. هاي دشواري بوده است سال شدتبه،در رشد اقتصادي

و قضا درييحقوقي جالب است ببينيم تري مورد توجه قرار گيرد وسيع انداز چشمدر اين منطقه

وها بنگاهچطور  و منطقه بالتيك و شرقي در كشورهاي مستقلها بنگاهي اروپاي مركزي

با كارو كسبهايي كه آنها در انجام در مقايسه با ديگر چالش قضائيهالمنافع به عملكرد قوه مشترك

و توسعه اروپااز پيمايش1-1شكل هاي داده. نگريستندميندآن مواجه بود بانك-بانك بازسازي

و عملكرد تشكيالت اقتصادي جهاني درباره محيط كسب يك پيمايش با وكار در سال بنگاه 4500،

شد 2002در سال بنگاه 6000و 1999  دو يافته را نشان1-1شكل. در سراسر اين منطقه اخذ

اي:دهد مي بر قضائيهبه عملكرد قوهها بنگاهي كه بسياري از درحالنكه، اول از اين نظر كه مشكلي

كه كنند، چندين جنبه ديگر محيط كسبمي آورد توجهمي وجودبهوكارشان سر راه كسب ـ وكار

ـ حتي حياتي و فساد است به. هستندتر مهمترين آنها ماليات كهمي نظر دوم اينكه، به هر حال رسد

اند وكار رو به بهبود گذاشته سازتر محيط كسب مشكل هاي، ديگر جنبه2002و 1999هاي سال بين

درواقع،. دهند را تشخيص نمي قضائيه، اين بهبود قابل توجه در عملكرد قوهها بنگاهاما با اين وجود، 

به طور همان ي قوه رسد كه وضعيت اغلب نماگرهامي نظر كه در بخش بعد توضيح خواهيم داد،

 به ميزاني كه كشورها پيشرفت. گذار بدتر شده است درحالدر بسياري از كشورهاي قضائيه

و مي  وكار حتي بيشتر متكي به نظام حقوقي رسمي براي رسيدگي به مسائل كسبها بنگاهكنند

تقويت نهادهاي حقوقي، چالش محوري. نيز افزايش خواهد يافتييشوند، فشار به محاكم قضا مي

.آينده است دهه
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و آهسته در قوه قضائيه، پيشرفت.1-1شكل  2002و 1999هاي كند

 مالیاتهای با>

 جرایم سازمان یافته

 جرایم خیابانی

 اداره امور مالیاتی

 فساد

 رفتار ضدرقابتی

 قانون کار

 ناپایداری درسیاستها

تجارت/معامله  

 قوه قضائیه

 صدور مجوز کسبو کار

شاخص دشواری ها در مسیر انجام کسبو کار

1999 2002

و عملكردو محيط كسبپيمايش:خذĤم و عملكردو محيط كسب پيمايشو1 تشكيالت اقتصاديكار كار

.2 تشكيالت اقتصادي

ب: توضيح =3وجود حداقل مانع،=2نبود هيچ مانعي،=3.1شماره پيوسته براي مطالعه بيشتر، بنگريد

.وجود موانع زياد=4وجود حد متوسطي از موانع،

 اصالحات در اولين دهه.2

 پيشينه.1-2

و اتحاد جماهير شوروي فرآيند و شرقي گذار كشورهاي سوسياليست سابق در منطقه اروپاي مركزي

آغاز شد كه نهادهاي عمومي آنها از سازگاري با نيازهاي اقتصاديدرحال 1990سابق از اوايل دهه 

و قضايي نيز از اين قاعده مستثن. بازار آزاد ناتوان بودند ي كه ممكن درحال. نبودندانهادهاي حقوقي

در هاي حقوقي در اقتصادهاي سوسياليستي مشابه نظام هاي است در ميان ديگر موارد، نظام حقوقي

بهاقتصادهاي بازار و دادستاني و وابسته به محاكم قضايي، وكال يك شبكه گسترده ها، نظر برسند؛ اما

دو،از نظر نقش آنها در اقتصادهاي بازاري و هم فعاالن درون اين هم نظام متفاوتي را تشكيل دادند

ازمبر طبق نظريه سوسياليس. نظام با يكديگر متفاوت بودند طريق، دولت سوسياليستي ابزاري بود كه

شد آن، يك جامعه بي مي. طبقه خلق خواهد . كردند اين دولت سوسياليستي را اكثريت طبقه كارگر اداره

و خواست اين از ،هاي طبقه كارگر رو، ساختار حكمراني، شامل قوه قضائيه، براي اجرايي كردن منويات

ساً انديشه تفكيك قوا، دولت اسا. طراحي شده بود،كردمي يعني همان كه حزب كمونيست آن را نمايندگي

و حقوق فردي در مقابل دولت از اين تفكر غائب بود .محدود
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و حقوق جزابهـ1در دولت سوسياليستي، حقوق عمومي:حقوق سوسياليستي  ويژه حقوق اداري

اقدامات2،حقوق اداري. گذاشتند بر نظام حقوقي مسلط بودندميو نهادهايي كه اين حقوق را به اجراـ

از آنجا كه دولت سوسياليستي، نقش مسلطي در مديريت. كردمي هاي اداري حكومت را تنظيم دستگاه

ـ كه بخشي از قوه مجريه  و نهادهاي اداري و زندگي اجتماعي برعهده دارد، حقوق اداري اقتصاد

ـ ترسيممي محسوب يني تقن فرآيند. هاي حقوقي بودند ترين بخش از زيرساخت كننده گسترده شدند

و اجرايي به و مقرراتي بود كه قانون اصلي را تفسير .كردندمي شدت متكي به قوانين فرعي

محتواي حقوق سوسياليستي نيز براي دستيابي به هدف نظام اقتصادي سوسياليستي طراحي

و نهادهاي كيفري مدافع منافع. شده بود كم» طبقه كارگر«حقوق جزا ــ در عمل، حزب ونيست

. كردمي خاص مانند ممنوعيت كارآفريني خصوصي، از انحصار اقتصادي حمايت»مجرائ«. بودند

و تهديد مالكيت. كردمي اشتغال كامل را عملي3،»گري تكدي«ممنوعيت مجازات به خطر انداختن

در دولتي به و حتي مراتب شديدتر از مجازات تهديد مالكيت خصوصي يا مالكيت شخصي بود

.ات افراد متعلق به طبقه كارگر كمتر از سايرين بودموارد مشخصي، مجاز

باقي4با توجه به شمول گسترده حقوق عمومي، تنها اندك مسائلي براي حقوق خصوصي

و تعداد انگشت. مانده بود  شمار معامالت مجاز اقتصادي ميان افراد موضوعات حوزه خانواده

و فروش مسكن( را، اغلب)مانند خريد  حقوق سوسياليستي. دادندمي تشكيلمفاد حقوق خصوصي

و شرقي حاكم بر معامالت خصوصي در كشورهاي كشورهاي مستقلو اروپاي مركزي

ـ لنينيستالمنافع مشترك بااي اصول حقوق مدني،، براي اجرايي كردن ايدئولوژي ماركسيست را

هاي حقوقي آنها سنتپيش از ظهور سوسياليست در اين كشورها،. گذاري كرده بودي پايهيها تعديل

و اصول سوسياليستي از بنياد به اين شالودهاي قديمي داشتند كه ريشه در حقوق مدني روم داشت

را درواقع، اين سنت. حقوق مدني پيوند زده شد هاي حقوقي، گذار بعدي اين كشورها از سوسياليسم

بيتسه و در رايل كرد تا نظام فراهم كردي حال گذار، نقطه آغاز مساعدتربرخي از كشورهاي

5.شان را با نيازهاي اقتصاد بازار سازگار كنند حقوقي

هاي دولتي عملكرد نهادهاي حقوقي متفاوت از ديگر سازمان:نهادهاي حقوقي سوسياليستي

 
1."Public Law"را)ها شهروندان، شركت(حقوق عمومي بر روابط ميان افراد؛ و عملكـرد دولـت و سـاختار و دولت حـاكم اسـت

از طوربه. كند مشخص مي و حقوق جزا:كلي، تقسيمات حقوق عمومي عبارتند .حقوق اساسي، حقوق اداري

مح حقوق اداري به تصميم.2 هي گيري اداري يا تصميم اكمگيري ميتئهاي و مقامات اداري ايـن مـوارد، بخشـي از طـرح. پـردازد ها

.هستند دولتي مقرراتگذاري
3. parasitism 

ا اي از دانش حقوق است كه بر روابط ميان افراد يا گروه حقوق خصوصي، حوزه.4 يـن روابـط ها بدون آنكه دولـت يـا حكومـت در

،)law of contract(هاي حقوق، دربرگيرنده حقوق قـرارداد ي، در ميان ساير شاخهحقوق خصوص. دخالت داشته باشند حاكم است

.است) law of obligations(و حقوق تعهدات) law of torts(جرم حقوق شبه
5. Gray, Ianachkov, Hanson, Heller, Ostas, and Stiblar, 1993. 
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و مهندسي اجتماعي به شيوه. نيست جانبه كه مطابق با اهداف همهاي آنها بر مديريت اقتصادي

و مديريت قرار داشت، ريزي برنامهاز آنجا كه اقتصاد در كانون. دارند ايدئولوژيك باشد تمركز

و حقوق. هاي دولتي بودند هاي اقتصادي فعال در بازار، سازمان اغلب مؤسسه آنها اجراي قراردادها

و وزارتخانه مالكيت در ميان مؤسسه و عموماًميها هاي اقتصادي را جزء كارهاي دولت دانستند

به) سازمان داوري دولتي(سازمان خاصي بود برعهدهن كار، رسيدگي به اي جاي آنكه كه معموالً

چنين فرض نشده بود كه داوران. در كنترل وزارت اقتصاد بود،زيرمجموعه محاكم قضايي باشد

، بلكه تحقق كامل برنامه خودي خودبه هدف اصلي از اين اقدامات، نه تحقق عدالت. مستقل باشند

و مذاكرات ميان مديران ارشد، نتيجه را مشخص. بود اقتصادي دولت  نيازهاي برنامه اقتصادي

و مديريت دارايي سازمان، روش. كرد مي و اطالعات داوري هاي هاي كار، منابع انساني، بودجه

و هدف اساسي آن در اين رژيم عمدتاً  .بود ريزي برنامهبر مبتنيدولتي، همه بازتابي از نقش

و در مقابل، قوه قضائيه در درجه اول مسئول موضوعات غيراقتصادي شامل عمدتاً حقوق مدني

و تعادل مستقلاي با توجه به فقدان هر انديشه. حقوق جزا بود در نظام كمونيستي، قوه1در مورد كنترل

و تابع حزب كمونيست  از مراتبي قوه قضائيه در سلسله. بود) عنوان نماينده مردمبه(قضائيه فرمانبردار

در دادستان. سازماندهي شده بود) وزارت دادگستري(محاكم قضايي تحت مديريت قوه مجريه   ها

و ديگر جايگاهي قوي كه. گرفتندمي هاي قضايي را زير نظرفرآيند، جلسات روزانه استماع دعوي از آنجا

ـ در كشور وجود داشت، هي ـ حزب كمونيست يك منبع قدرت هاي قانون جايگاهي براي دادگاهچتنها

ـ وكال، دادستان. اساسي نيز وجود نداشت ـ متخصصان حقوقي و قضات حقوق براساسها

به كانون وكال همچون ساير حرفه. سوسياليستي آموزش ديده بودند عنوان مسئول نظارت بر وكال، ها،

ش. كردمي نيز در كنترل دولتي قرار داشت كه حقوق همه مشاغل را پرداخت غلي محترم هرچند قضاوت،

به العاده فوقشد، اما شغليمي محسوب و و وكال پرداخت سطح باال نبود ويژه حقوق بااليي به قضات

از زماني كه سوسياليسم فرو پاشيد، رشد سريعي در تقاضا براي كسب تخصص در رشته.شد نمي

ل، تغييرات مشاغ گونه اين. آمده است وجودبهحقوق براي ارائه خدمات به بخش خصوصي نوپديد 

و در نتيجه، ساختارهاي درآمدي داشت ها، چشم متعاقب اين تحوالت را در فرصت ها، سطح رقابت

به. اند مشاغل خود تجربه كرده جديدي هاي سرعت توانستند تخصصشان را به حوزه بسياري از وكال،

و در نتيجه، كسب اما قضات،.ا كردوكارشان رونق پيد كه مناسب اقتصادهاي بازار بود گسترش دهند

و انگيزه فرصت . هاي جديد اقتصادي داشتند هايشان متناسب با واقعيت كمي براي گسترش مهارت هاي ها

و تناسب مهارت 1990بنابراين، از دهه در كيفيت مشاهده شده از قضات هاي آنها با نيازهاي نهادي

.دنهااقتصادهاي بازاري نوظهور در بسياري از مواقع رو به وخامت 

1. Independent Checks and Balances 
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به:ذهنيات شهروندان شدت متمركز در ذهنيت در آغاز دوران گذار، تأثير بلندمدت دولت

هاي جهاني سال براي مثال، در پيمايش ارزش. كردمي شهروندان بسياري از كشورها انعكاس پيدا

به از پاسخ 1990 وكار زير بايد مديريت كسب هاييك از گزينه نظر آنها، كدام دهندگان پرسيده شد كه

و مالكان: داشته باشند برعهدهو صنعت را  و مالكان،كارمندان،دارندگان سرمايه صاحبان سرمايه

هم ياو كارمندان با مشخص است، شهروندان در كشورهاي1-2كه در شكل طور همان. دولت،

كه گذار به نسبت شهروندان در اغلب ديگر كشورهاي جهان، بسيار بيشتر بر اين باورند درحال

و آنها را مديريت كند دولت بايد صاحب كسب و صنعت باشد و. وكارها گرايش به نهادهاي دولتي

.دار بوده است شان در جامعه، نگرشي عميقاً ريشه نقش محوري

 1990نگرش به نقش دولت در اقتصاد،.1-2شكل
۱

۵

۱۰ 

۱۵ 

۲۰

۲۵ 

۳۰ 

۳۵ 

۴۰ 

۴۳ 

 درصد افرادی که معتقدند دولت باید صاحب شرکـتها باشد
.هاي جهاني پيمايش ارزش: مأخذ

به: توضيح قضايي هاي سياه، مربوط به كشورها يا حوزه هاي ميله.3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد

و كشور آلمان شرقي است درحال .گذار

.9ي جنوبي؛ آفريقا.8جمهوري اسلواكي؛.7بلغارستان؛.6روسيه؛.5لهستان؛.4تركيه؛.3ماني؛ور.2هند؛.1:اتتوضيح[

.18مجارستان؛.17استوني؛.16جمهوري چك؛.15چين؛.14ليتواني؛.13اسلووني؛.12شيلي؛.11روس؛بال.10نيجريه؛

.27جمهوري كره؛.26مكزيك؛.25آرژانتين؛.24لتوني؛.23برزيل؛.22آلمان شرقي؛.21پرتغال؛.20اسپانيا؛.19ايتاليا؛

سوئيس؛.35؛ آمريكااياالت متحده.34ژاپن؛.33ايرلند شمالي؛.32بريتانيا؛.31ايرلند؛.30بلژيك؛.29فرانسه؛.28اتريش؛

1].ايسلند.43سوئد؛.42هلند؛.41كانادا؛.40دانمارك؛.39فنالند؛.38نروژ؛.37آلمان غربي؛.36

و آگاهي شهروندان كشورهاي مختلف وجود به هر حال، تفاوت هاي قابل توجهي در ذهنيت

و برخي از كشورهاي اروپاي مركزي المنافع مستقل مشتركيك تفاوت كليدي ميان كشورهاي.دارد

اين بود كه در دومي، زماني كه دوران گذار آغاز شد، سوسياليسم) شامل منطقه بالتيك(و شرقي

 
كه اسامي كشورها در مقابل رديف.1 ماتتوضيح، در قسمت در اينجا ها در داخل جدول نوشته شده بود .آورده شد؛
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در70را با دوران مدت اين. سال بود كه در اين كشورها حاكم شده بود40تنها ساله سوسياليسم

و سازمان بنابراين، افراد مسن. حاد جماهير شوروي مقايسه كنيدات  هاي تر هنوز اَشكال مالكيت

به كسب و آگاهي از مفاهيم مربوط به مالكيت وكار در دوران پيش از سوسياليست را خاطر داشتند

و ديگر حقوق خصوصي را حفظ كردند تصادفي نيست كه نقاط عطف تاريخ كمونيسم. خصوصي

چكدر مجارس و و قوي از دسترسي افراداو تان سلواكي اتفاق افتاد كه هر دو داراي خاطرات زياد

در. به حقوق فردي در دوران پيشاكمونيسم بودند در نهايت، به رسميت شناختن حقوق بنيادي

براي مثال در لهستان،. مقابل دولت، ابزاري در جهت سرنگوني كمونيسم به سبك شوروي بود

ا درك ريشه و حفظ جنبش همبستگي كمك كرددار .ز حقوق به ايجاد

و تغيير نهادي: كار اصالحات دستور.2-2  قوه مقننه

و كشورهاي مستقل مشترك و شرقي در جريان 1990المنافع در آغاز دهه كشورهاي اروپاي مركزي

و پيچيده هاي گذار با چالش با. مواجه بودنداي متعدد دريثباتبيبسياري از اين كشورها شديد

ي فاقدها بنگاهاقتصاد كالن، با تورم باال، كاهش منابع سنتي درآمد مالي، قطع روابط تجاري مرسوم، 

و بازارهاي از دست رفته مواجه بودند1نقدينگي با.و درگير تغييرات عمده قيمتي آنها همچنين

د بي و ابهام ر مورد اينكه در نهايت چه ثباتي شديد سياسي، نااطميناني از امكان استمرار دمكراسي

مرج، هر گوشهو در اين وضعيت پرهرج. نوع رژيمي در كشور حكومت خواهد كرد مواجه بودند

ـ با موانعي همچونئچشمي به عال ـ شامل اصالحات قضايي بنيادي ق مربوط به توسعه بلندمدت

و اهتمام دولت به ضرورت اجتناب و اقتصادي جديدس هاي ناپذيرِ ايجاد نظام منابع محدود ياسي

و بسياري از مجامع بين آور نباشد كه تأكيد اصلي اصالح شايد تعجب. مواجه بود المللي طلبان محلي

و  بيش از آنكه بر الزامات نهادسازي در بلندمدت باشد، بر تحول سياسي، ثبات اقتصاد كالن

از. بود) سازي شامل خصوصي(اصالحات اساسي در ساختارها  از همان آغاز به ايننناظرابرخي

گذار، تأكيدشان بر اصالح سياستگذاري درحالكردند كه ضرورت دارد كشورهايمي نكته اشاره

يك بخش خصوصي را با تالش براي تقويت نهادي همساز كنند و ايجاد فوري تقويت. اقتصادي

و قضايي، اطمينان از اين:اين موارد استنهادي، شامل  كه بخش خصوصي اصالح نهادهاي حقوقي

و اينكه چارچوبمي جديد در اقتصادهاي رقابتي فعاليت و هماهنگ كند هاي حقوقي جديد، منصفانه

در با اين2.شوندمي اجرا و قضايي، باعث تعويق حال، در نهايت ايجاد يا تقويت نهادهاي حقوقي

و اصال و كاهش حمايت از عملي كردن اصالحات در اقتصاد كالن شدتصويب قوانين .حات ساختاري

1. Illiquid Enterprises 
..Murell, 1992:.ك.ر براي نمونه،.2
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و نويس پيشدر چنين محيطي تالش براي اصالحات حقوقي، بر تهيه و وضع بدون تعلل قوانين

ن يك اقتصاد بازار آزاد متمركز شده بوديمقررات جديد مورد در تالش. از براي ايجاد هاي بسياري

ق گذار صورت گرفت؛ براي نمونه، تهيه پيش درحالهمه كشورهاي  انون اساسي، نويس يا اصالح

و قانون تجاري و قانون كار1،قانون مدني در اكثر3.سازي خصوصيو قانون2قانون اراضي

و4اصلي هاي قوانين توسط كاركنان وزارتخانه گونه اينكشورها،  و اغلب با كمك فني حاميان مالي

بي هاي كسب يا رايزني با گروهها فشرده ميان وزارتخانه هاي بدون رايزني  روني يا وكال تهيهوكارِ

و تا حدي پشت درهاي بستة تهيه قوانين، فرآينددر برخي موارد، اين. شدند مي كه طور همانسريع

يك«:شدميو ناسازگاري ثباتيبيكند، باعثمي وكيل لهستاني به آن اشاره و در قوانين، مكرراً

و فشرده  اني كه بر روي اين قوانين كارمشاور... گيرندمي نظر قرار مورد تجديداي زمان كوتاه

و ناسازگاري بروز پيدا ثباتيبي،رو ايناز. برندمي كنند، پيوند اين قوانين با ديگر قوانين را از ياد مي

ن. كند مي در طول اوايل اين5.»...توان اين مشكل را از طريق تفسير حل كردمي ست كه چطوريمعلوم

باها گذار، دادگاه درحالدر اكثر كشورهاي. يير باقي ماندنددوره، نهادهاي حقوقي بنيادي بدون تغ

و انگيزه ـ با همان آموزش حقوقي، تجربه ـ در جاي خود باقيها همان ساختارها، همان قضات

و نظام. ماندند بهييقضا هاي قضات و كه در طول جنگ سرد شدت از توسعه قوانين، مقررات

و اجراي قوانين در چارچوب نهادهاي تجاري مدرن باز مانده بودن د، پس از جنگ سرد از تفسير

.اقتصادي جديد ناتوان بودند

سياستگذاراني كه از اين قبيل اصالحات حمايت كردند بر اين باورند كه براي تحكيم تغييرات

و توسعه بخش خصوصي نيز تقاضا  دمكراتيك، توسعه سريع بخش خصوصي ضرورت داشت

و اجري مؤثر قراردادها را ايجادبراي نهادهاي حمايتي مانن در6.كندميد تضمين حقوق مالكيت

حقيقت آشكار است كه متأسفانه همه واحدهاي متعلق به بخش خصوصي جديد ضرورتاً خواستار 

يها بنگاهس شده بود، برخي از مديرانيزماني كه اين واحدها تأس. نبودند» خوب«اصالحات نهادي 

حكمراني هاي شان يا دست بردن در شيوه هاي انحصاريت موقعيتتثبي منظوربهخصوصي جديد،

داد، تغييرات حقوقيميي جديدي كه به آنها امكان كنترل با تمركز بيشتر مالكيتها بنگاهي در بنگاه

7.دادندمي را ترجيح تدريجيو نهادي 

1. Civil and Commercial Codes 
2. Land and Labor Laws 
3. Privatization legislation 
4. Line Ministries 
5. Dietrich, 2000. 

به اين اولويت.6 و مثال، در تالش عنوانبه توان،مي وضوح بندي را كه جمهوري سازي خصوصيهاي مربوط به اصالحات اقتصادي

و روسيه متعهد به انجام آن شدند مشاهده كرد .چك
7. Black, Kraakman, and Tarassova, 2000. 
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يك مشكل اساسي به بار آورد فضاي به تمركـز بـر كه بـا زماني: نسبت آرام اصالحات نهادي،

و نظـام وكار، اين قوانين تصويب شـدند، دولـت ايجاد فوري قوانين مدرن كسب هدف خاص  هـاي هـا

و مستمر اين قوانين را نداشـتندييقضا و اجراي كامل يـك. هميشه ظرفيت نهادي براي عملي كردن

در مشاركت كه فرآيندكننده به«: اصالحات در جمهوري قرقيزستان، به اين نكته اذعان دارد ما دست

بينـيم كـه ايـن قـوانين اجـرا مـي قوانين شديم، آنها را تصويب كـرديم امـا حـاال نويس پيشكار تهيه 

به.»شوند نمي و ميان قوانين تجاريِ تـازه تصـويب1اجراييسرعت شكاف در نتيجه، آور الـزام شـده

ت آور كردن الزامو اجرافقدان. آنها بروز پيدا كرد كردن ر قابـل تـوجهي بـر توسـعهيأثمؤثر قوانين،

در مـي مثـال، يـك مطالعـه نشـان عنوانبه. اقتصادي دارد دهـد كـه بـراي تـدارك سـرمايه خـارجي

2.گذار، اثربخشي نهادهاي حقـوقي مهمتـر از وجـود قـوانين تجـاري جديـد اسـت درحالكشورهاي 

دراي كننـدهينتحقيق ديگري به اين نتيجه رسيده است كه اثربخشي قانون ورشكسـتگي، عامـل تعيـ

كننــده جريــانو تعيــين3نســبت اعتبــار اعطــايي بــه بخــش خصوصــي بــه توليــد ناخــالص داخلــي

4.گذار است درحالمستقيم خارجي در اقتصادهاي گذاري سرمايه

و اصالحات نهادي بسيار پيچيـده اسـت فرآيندسرانجام اينكه ارتباط ميان  مسـئله. قانونگذاري

و در كشورهاي مختلف درحالين، تنها مختص به كشورهاي قوان آور كردن الزامو اجرا گذار نيست

تقويـت. رسند شوند در عمل به مرحله اجرا نميمي، قوانيني كه به خوبي تهيهها در بسياري از زمينه

و نيازمنـد صـرف منـابع اســت  از يـك طـرف، اتخـاذ قـوانيني كـه در عمــل. نهادهـا، اقـدامي زمـانبر

و در بدترين حالت، اقـدامي بـي اجراشدني نيستند، در به  فايـده اسـت كـه ترين حالت، شروعي ناكافي

 مطالبـات از طرف ديگر، تغييرات حقوقي كـه. تواند اعتماد مردم به حاكميت قانون را تضعيف كند مي

تقويـت نهـادي فرآينـد تواند باعث پيشبردمي جديدي را در مورد عملكرد نهادهاي موجود مطرح كند

در سـالاي مثال در مجارستان، قـانون ورشكسـتگي جديـد سـختگيرانه عنوانبه. مدت شود در ميان

شد 1992 و باعث تقويـت چشـمگيريياين قانون، فشار سنگيني بر محاكم قضا. تصويب وارد آورد

و گسترش كادر قابل مالحظه حليا ظرفيت آنها هاي ورشكسته هاي بنگاه وفصل حساب از مأموران

در. شد  مسـئله را از ورود بـهييمحـاكم قضـا ان زمـان، لهسـتان تصـميم گرفـت تـا همـ در مقابـل

و به از طريـق5هـاو مذاكرات مجـدد در مـورد وامها بنگاهجاي آن، انحالل ورشكستگي برحذر دارد

را اين تصميم هرچند ممكن است اهداف كوتاه. خارج از دادگاه را پيگيري كند فرآيند مدت اين برنامـه

6.تر نهادها در زمينه ورشكستگي انجاميده است اما كمتر به تقويت بلندمدت،محقق كرده باشد

1. Implementation Gap 
2. Pistor, Raiser, and Gelfer, 2000. 

اعتباانسبت منظور.3 شدرات و تجايهاكبانيسوازبه بخش خصوصيه عطا مستاخليداتخصصي به توليد ناخالص ري .؛
4. EBRD Spring, 2000. 
5. Debt Workouts 
6. Gray and Baer 1996. 
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 حمايت حاميان.3-2

بههمين ترتيببه در، حمايت حاميان در اغلب موارد و الزامجاي آنكه در جهت اصالح  آور اجرا

و مقررات تجاري خاص كردن نهادهايي چون قوانين باشد، به شدت به سمت توسعه قوانين

به. گيري شده بود جهت  گيري اندازهسرعت قابل تعدادي از حاميان، براي اينكه نشان دهند نتايج

، اغلب باعث المللي بينشرايط براي اخذ وام از نهادهاي مالي. قوانين تمركز كردند وضعهستند، بر

ديتأكها بر خروجيها به هر حال، اين كمك.شدميد بر مقرراتگذاري بيش از نهادسازييتقويت تأك

يك فهرست رسيدگي را فراهم درمي داشت يا اينكه تنها و اغلب باعث تسهيل مؤثر اجراي كرد

1.شد حقوقي تجاري جديد نمي هاي نظام

بايد به اين نكته توجه شود كه حتي در دوره اخير گذار، برخي از حاميان از آغاز از برداشتن

و قضاهايي در جهت اصالحات نهادي در حوزه حقوق گام به. حمايت كردندييي اولويت آنها، كمك

يك قوه  و آزاد از كنترل حكومتي بود قضائيهايجاد و غيرسياسي اين اقدامات، از حقوق. مستقل

و مدني جديدي محافظت و منطقهمي سياسي و شرقي كرد كه اخيراً شهروندان اروپاي مركزي

 نويس پيشحمايت از تهيهبر عالوه. ده بودندآور دستبهالمنافعو كشورهاي مستقل مشترك بالتيك

مستقل پاس داشته شده، بخشي از كمك قضائيهكه در آن ايده قوهايو تصويب قانون اساسي

عبارتييرسمي نظام قضا هاي اين جنبه. متمركز بودييرسمي نظام قضا هاي حاميان بر جنبه

و روش هاي رويه:بودند از انضباطي در مورد قضات؛ گسترش هاي انتصاب، تصدي، عزل قضات

همچنين. تحت نظارت براي قضات مؤسسات آموزشيايجاد؛قضائيههاي مستقل در قوهئتيه

به تأسيس كردندهاي تخصصي جديد قانون اساسي گذار، دادگاه درحالكشورهاي  كه مجهز

و دانشگاهيان(قضات جديد  را يريپذ مسئوليتها، اين دادگاه. بود) عموماً از محققان حكومت

و سياسي را نهادينه تضمين كرده و سازمانياي تغييرات رويه2.كردندميو حمايت از حقوق مدني

و در دسترس بودنتر جزئي در،ها دادگاهبيشتر كه توانست از طريق كارآمدتر كردن باعث بهبود

ق تالش ازجملهعملكرد آنها شود، معموالً  .نبودييضاهاي اخير براي اصالحات در نظام

 نـويس پـيشد اصـلي بانـك جهـاني، بـر تهيـه يـ مشخص است، تأك1-2طور كه در جدول همان

و اصـالحات بخشـي بـود دهنـده گسـترش ايـن جـدول، نشـان. قانوني براي اصالحات تجاري، مالي

و آسياي مركزي است ، 1990تا نيمه دهه. اقدامات بانك جهاني در زمينه اصالحات حقوقي در اروپا

و محـاكم قضـاييمي در جهت اصالحات قضااقدا  ازجملـهييـ كه در آن حمايت حاميان بـر قضـات

متمركـز هـا، اصـالح رويـه جايگزين حل اخـتالف هاي شيوه ها،، مديريت پروندهييقضا هاي آموزش

 
1. Carothers 1996, 1999. 

.Schwartz, 1999:ك.ر. شوندمير كل، اين محاكم قضايي با عملكردي كه بهتر از حد انتظار بود شناختهد.2
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ـ صورت نگرفته بود راسـتا بـا تمركـز بـر تهيـه تنها در پايان اولين دهه اصالحات بود كه هـم. است

شدييي از اصالحات قضاهايي كه در آنها مؤلفههاي قانون، پروژهسنوي پيش 1.وجود داشت مطرح

و آسياي مركزي هاي تحول در پروژه.1-2جدول  اصالحات حقوقي بانك جهاني در اروپا

)مطرح شده در پروژه هاي تعداد مؤلفه(

حقوق مالكيتسازيخصوصيبخشيقضاييماليتجاري

1990-19931250664

1194-19972520136147

1998-200133292715107

).الف 2002(موجود از بانك جهاني هاي داده: مأخذ

بهمي قوانين نويس پيشحتي با همه توجهي كه به تهيه قانونگذاري توجه فرآيندشد، حاميان

و محدودي به تهيه هاي برخي از حاميان، كمك. كردندمي اندكي قانون توسط هاي نويس پيش اوليه

درها اين كمك(كردندمي گذار درحالهاي پارلمان و معاضدت در درجه اول مربوط به آموزش

براي اندكيتالش بسيار2).شدمي نويس پيشايجاد كميسيوني از كاركنان پارلماني براي تهيه 

و خواست قانونگذاري شامل ورودي فرآيندمشاركت گسترده در  وها گاهبنهاي ها ، وكاليشان

و متأثر از آن بودند صورتمي قضاتي كه از قوانين استفاده يك وكيل روسي در3.گرفتمي كردند

از«: اين مورد توصيه كرده و قضات براي وكال، مشاوران حقوقيما بايد نه فقط از دانشگاهيان بلكه

دهد،مي نشان3-2و2-2شكلكه طور همان.»قوانين استفاده كنيم نويس پيشاظهارنظر در مورد

و وكال وجود داشتها بنگاهدر پايان اين دهه، در بسياري از كشورها، اين احساس در ميان مديران 

و تهيه پيش فرآيندكه آنها دسترسي اندكي به .بر آن دارند گذاري اندكي تأثيرنويس قوانين

.2 پيوست.:ك.رگذار، درحالهاي بانك جهاني در حمايت از اصالحات قضايي در كشورهاي اي از فعاليت براي مطالعه خالصه.1
2. DeLisle Summer, 1999. 

جم.3 را. هيچ فرآيند تقنيني وجود ندارد ساساًا«: نويسدمي هوري قرقيزستانمدير يك برنامه در ما بايد ايده عصر اظهارنظر عمومي

.Dietrich, 2000:ك.ر.»ترويج كنيم
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 1999نويس قوانين، دسترسي به پيش.2-2شكل
ٓاذربایجان
 ازبکستان

و هرزگوین بوسنی  
 جمهوری اسلواکی

 جمهوری قرقیزستان
 مولداوی
 لتونی
 کرواسی
 مقدونیه
 قزاقستان
 ارمنستان
 اکراین
 لیتوانی
 بلغارستان
 استونی
روسیه
 چک

 مجارستان
رومانی
 اسلونی
ٓالبانی
 لهستان

و در دسترس، ۱۹۹۹پیش نویس قوانین منتشر شده
 

و توسعه اروپا پيمايش نماگر حقوقي: مأخذ .1999، بانك بازسازي

به: توضيح =5اغلب،=4گاهي مواقع،=3به ندرت،=2هرگز،=3.1شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد

.تقريباً هميشه

 1999قوانين، نويس پيشامكان اظهارنظر در مورد.3-2شكل
 ارمنستان
ٓاذربایجان

 ازبکستان
 کرواسی
 اکراین
ٓالبانی

و هرزگوین  بوسنی
 اسلواکی
 مولداوی
رومانی  
 لهستان
 بلغارستان
روسیه
 قزاقستان
 استونی
 مجارستان
 لیتوانی
 اسلونی
 چک
 لتونی
 مقدونیه

۱۹۹۹ٓازاد بودن اظهارنظر در مورد پیش نویس قوانین،

 قرقیزستان

.همان: مĤخذ

به: توضيح =4گاهي مواقع،=3به ندرت،=2هرگز،=3.1شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد

.تقريباً هميشه=5اغلب،
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 الزامات اتحاديه اروپا.4-2

حق سرعتگيري،ر زيادي بر جهتيپيوستن به اتحاديه اروپا، تأث فرآيند و قضااصالحات وييوقي

اميد پيوستن به كشورهاي پيشرفته اتحاديه. گذار داشته است درحالپيشرفت آن در كشورهاي

و درحالاروپا، به كشورهاي  گذار انگيزه داد تا با انجام اصالحاتي كه از نظر سياسي دشواري

فقنامه همبستگي با امضاي اولين توا 1992و 1991هاي پيچيده بود موافقت كنند؛ روندي كه در سال

يه اروپا در نيمه اين دهه، آغاز از طريق قبول اولين درخواست عضويت در اتحاد1يا توافقنامه اروپا،

و  ادامه پيدا 1998در سال2مشاركت در الحاق موافقتنامهو با شروع مذاكرات اوليه الحاق رسمي

مج. كرد و ترغيب كشورها به نزديك كردن قوانين محلي به كه(سيموعه مقررات آكوئبا تشويق

و مقررات حاكم بر اتحاديه اروپاست يك مقرراتگذار عنوانبه، اتحاديه اروپا)شامل قوانين، قواعد

مورد مواد فني، هاي اتحاديه اروپا، حامي مهمي براي فراهم كردن كمك. استاندارد عمل كرده است

و پشتيباني مالي براي حمايت از تصويب مجموعه مقررات و در مرحله بعد، اجراي(سيآكوئ نياز

هاي در نهايت، اتحاديه اروپا ارزياب يا حسابرسي بوده است كه در گزارش. نيز بوده است) آنها

را انهيسال و» بندي درجه«اش، ميزان پيشرفت كشورهاي داوطلب پيوستن به اين اتحاديه كرده

. اهدافي را براي اصالحات بيشتر مشخص كرده است

كشورهاي اروپاي. الزامات اتحاديه اروپا در مناطق مختلف، متفاوت بوده استر اينيتأث

و منطقه بالتيك،  و شرقي به. اندر اين الزامات بودهيتحت تأث شدتبهمركزي به ميزاني كه از مركز

بهمي قسمت شرق اين منطقه و قفقاز جنوبي، اين تأثيو رويم، رگذارييژه كشورهاي آسياي مركزي

ا. شودمي كمتر و يا اً ساسكشورهاي اين مناطق يا انتظار كمي در مورد ورود به اين اتحاديه دارند

و ميانه دهه هاي در دوران درگيري. انتظاري در اين مورد ندارند به1990داخلي در اوايل  نظر،

به مي دفرآينرسيد كه اميد اندكي وجود داشته باشد تا به كشورهاي غرب بالكان اجازه پيوستن

و اتحاديه اروپا،ها زماني كه درگيري. الحاق داده شود و فرآيندبه پايان رسيد جديد تثبيت

بهيشد مجموعه مقررات آكوئمي بيني پيشهمبستگي با كشورهايي آغاز كرد كه  سرعتس را

و چشم اندازي از همبستگي جدي با اتحاديه اروپا داشته باشند، اين وضعيت به شكل تصويب كنند

و تعيينميي كه با اطميناندرحال. گيري تغيير كردچشم كننده توان گفت كه اتحاديه اروپا تنها محرك

و جهت و قضا سرعت بريتأث» جاذبه الحاق«نبوده، اماييگيري اصالحات حقوقي ر محسوسي

.انگيزه براي اصالحات حقوقي داشته است

س، باعثيبر تصويب مجموعه مقررات آكوئ فرآيندالحاق به اتحاديه اروپا با تمركز اين فرآيند

 
1. Association or Europe Agreements 
2. Accession Partnership Agreements 
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با(گذار به اولويت دادن به قانونگذاري درحالتقويت گرايش كشورهاي اغلب با تصويب قانون

. نهادسازي شده استتر بيش از روند طوالني)1-2سرعت زياد، بنگريد به كادر 

ات تالش براي تصويب قوانين در مواجهه با تعيين مهلت.1-2كادر  حاديه اروپاهاي

يك2004در اوايل سال اي ماه پيش از آنكه كشور لتوني عضـو كامـل اتحاديـه اروپـا شـود، مقالـه، كمتر از

اين كشور، به موضوع تالش براي تصـويب گسـترده قـوانين بـر1خبري در روزنامه بالتيك نيوز سرويس

و مي :يسدنو طبق جدول زماني سختگيرانه الحاق به اتحاديه اروپا پرداخته

و14دولت لتوني، پيش از پيوستن به اتحاديه اروپا در ماه مي، بايد هنوز مقـررات ديگـر را بـه 137قانون

.تصويب برساند

.آوريل13ريگا،: تاريخ گزارش

و مقررات مربوط به الحاق دولت و پارلمان لتوني، اغلب قوانين هاي منطقه بالتيـك بـه اتحاديـه اگرچه دولت

14وهمقـرر 137ه گذشته تصويب كردند، اما دولت اين كشور هنوز هم بايد ظرف سه هفته، اروپا را در ما

.قانون مربوط به اتحاديه اروپا را از تصويب بگذراند
.2004آوريل،13بالتيك نيوز سرويس،: مأخذ

و آرزوي مردم براي پيوستن به اتحاديه اروپا، برانگيختن در همين زمان، اين توجه بيروني

شده را موجب در كشورهاي الحاق2حمايت از اصالحات تقنيني در ميان نيروهاي احزاب سياسي

و پاسخگويي نهادهاي قضا. شد .د كرده استينيز تأكيياتحاديه اروپا بر كارآمدي، اثربخشي

انه بازرسي در مورد كشورهاييهاي سال انه يا گزارشيهاي منظم سال كميسيون اروپا در گزارش

به سازي پيادهها در زمينه ده، به ضعفش الحاق و  قضائيهژه ظرفيت محدود قوهيوو اجراي قوانين

در عنوانبه قضائيهو ديگر مشكالت قوه با اعالميه. الحاق اشاره كرده است فرآيندمانع اصلي

افزايش تعداد كشورهاي عضو فرآيندو در نتيجه آن، آغاز 1997در دسامبر سال3لوكزامبورگ

و مشاركت در الحاق، شوراي اروپااتحا و قضا«،ديه اروپا يكي عنوانبهرا»ييتقويت ظرفيت اداري

اين امر4.دار در كمك فني آينده اين شورا به كشورهاي الحاق شده مشخص كرد از اهداف اولويت

به اتحاديه اروپا را5پيش از الحاق هاي درصد از كمك30باعث شد تا كميسيون اروپا نزديك به 

درصد باقيمانده نيز هزينه اصالحات70.و اداري اين كشورها اختصاص دهدييتقويت قضا

.كردمينيس را تأميبراي رفع الزامات مجموعه مقررات آكوئييقضا

مشخصييهاي قضا س، استانداردهايي براي فعاليتياز آنجا كه مجموعه مقررات آكوئ

 
1. Baltic News Service 
2. Party Lines 
3. Luxembourg Declaration 
4. Luxembourg European Council, Presidency Conclusions, Doc/97/24 (December 13, 1997). 
5. Preaccession Assistance 
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ك نمي و آور كردن الزامو اجراشورهاي داوطلب براي كند، تمركز كميسيون اروپا بر ظرفيت قوانين

و. شده استييس باعث افزايش اهميت اصالحات نهادي در نظام قضايمقررات آكوئ توجه

و قوههورامش در قضائيههاي كميسيون اروپا، ناظر بر اهداف محاكمه عادالنه مستقل است كه

و توصيهاسناد سازمان ملل متحد، كنوانسيون اروپايي حقوق  متعدد شوراي اروپا مندرج هاي بشر

و بي1.است ، تمركز خود را صرفييقضا هاي طرفي رويه شوراي اروپا با كمك به بهبود كارآمدي

اعماليه3دادگاه اروپايي حقوق بشر،2.اجراي اين استانداردها در عمل كرده است ئت رسمي

دادگاه اروپايي حقوق بشر هاي تعداد پرونده، بيش از نيمي از 2003در سال. كنوانسيون اروپاست

 درحالكشورهاي. مربوط بود)6اصل(كنوانسيون اروپا» دادرسي عادالنه«به اتهام نقض حق 

و جمهوري اسلواكي، اغلب نمونه گذار، برجسته ي از اين دست هاي ترين آنها شامل لهستان، روماني

4.كشورها هستند

 اولين دهه اصالحاتديدگاه شهروندان در مورد.5-2

پييهاي شهروندان از محاكم قضا برداشت كل 1990ن بود، در طي دههيشيكه ميراث رژيم در

هاي انجام شده توسط مركز مطالعات سياستگذاري عمومي مجموعه پيمايش. منطقه دچار تحول شد

تها در دانشگاه استراثكليد، منبع مفيدي از داده دريلقبراي تحليل اين موضوع است كه شهروندان

بهـ هاي افكار عمومي بزرگ اين پيمايش. چگونه استيياين دهه از محاكم قضا فرد مقياس، منحصر

ها، در بسياري از كشورها در چندين نوبت از افراد سؤاالت تقريباً چرا كه در اين پيمايش؛هستند

عال. يكساني پرسيده شده بود سطئيك سؤال در مورد ح اعتماد است كه در آن،ق خاص، مربوط به

ه و نهادهاي متعددئتيپاسخگويان، سطح اعتماد خود به زينييـ كه در ميان آنها محاكم قضارا ها

ـ مشخص كه، نشان4-2شكل. كنندمي قرار دارد در اند اظهار كردهدهنده درصد شهرونداني است

س5-2شكل. اعتماد داشتندييطول اين دهه به محاكم قضا بهييطح اعتماد به محاكم قضا، نسبت

و پارلمان حكومت،دو ديگر نهاد بزرگ .دهدمي را نشان،يعني قوه مجريه

1. The 22 International Covenant on Civil and Political Rights (adopted and opened for signature, ratification, 
and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of December 16, 1966); U.N. Basic Principles 
on the Independence of the Judiciary, (endorsed by the General Assembly resolution 40/32 of 29 Nov 1985); 
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, (Rome, November 4, 
1950); COE Recommendation No. R (84)5 on the Principles of Civil Procedure Designed to Improve the 
Functioning of Justice (adopted by the Committee of Ministers on February 28, 1984); and COE 
Recommendation No. R (94)12 on the Independence, Efficiency and Role of Judge; 

.:ك.ر.2
http://www.coe.int/cepej 
3. European Court of Human Rights (ECHR) 

وب تعداد پرونده.4 :سايت اينترنتي زير در دسترس است هاي دادگاه حقوق بشر اروپا، در
http://www.echr.coe.int/Eng/Judgments.htm. 




	��� �و��__________________________________________________�����را�ا���� 30

 1998-1993اعتماد به محاكم قضايي،.4-2شكل

 ب]روس

کرواسی

 چک

 مجارستان

 لهستان

رومانی

 اسلونی

روسیه

 اسلواکی

 اکراین

و مونته نگرو  صربستان

 میانگین

درصد اعتماد به محاکم قضائی

 بلغارستان

.مركز مطالعات سياستگذاري عمومي: مأخذ

به: توضيح و مونته.3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد نگرو نام جديد جمهوري صربستان

و مونته 1995و 1994-1993 هاي داده. فدرال يوگسالوي است . شود نگرو نمي شامل صربستان

كشورهايي تنظيم براساسميانگين تنها. شود شامل كشور كرواسي نيز نمي 1994-1993 هاي داده

.آنها كامل بود هاي شده كه داده

و دولت،و به محاكم قضايي نسبت اعتماد.5-2شكل  1998-1993اعتماد به پارلمان

 ب]روس

 کرواسی

 چک

 مجارستان

 لهستان

رومانی

 اسلونی

روسیه  

 اسلواکی

 اکراین

و مونته نگرو  صربستان

 میانگین

و پارلمان نسبت اعتماد به محاکم قضائی به اعتماد به دولت

 بلغارستان

.همان: مأخذ

به: توضيح و مونته.3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد نگرو نام جديد جمهوري صربستان

و مونته 1995و 1994-1993 هاي داده. فدرال يوگسالوي است  هاي داده. شود رو نمينگ شامل صربستان

و روسيه شام 1993-1994 كشورهايي براساسميانگين تنها. شود نيز نمي)دولت(ل كشورهاي كرواسي

.آنها كامل بود هاي تنظيم شده كه داده



____________________________________________________________31

گذار اظهار درحالهاي اين دهه، كمتر از نيمي از پاسخگويان در هر كشور در تمام سال

از.د دارنداعتمايياند كه به محاكم قضا كرده يك40در پايان دهه، كمتر درصد پاسخگويان در هر

سطح اعتماد در كشورهاي. اعتماد دارندييكه به محاكم قضااند گذار گفته درحالاز كشورهاي 

و شرقي از اروپاي مركزي چندين كشور. بوده است المنافع كشورهاي مستقل مشتركبيشتر

و شرقي د اروپاي مركزي ترين نسبت باال بود، برجستهبه 1990ر آنها در اوايل دهه كه سطح اعتماد

و اسلو و سطح اعتماد كاهش 1998ني، در سالوآنها شامل جمهوري چك، لهستان را تجربه كردند

و روماني رسيد و اسلو. سطح اعتماد در ميان آنها، به كمتر از مجارستان چك ني،وبجز جمهوري

هم وضعيت اعتماد نسبي،يياين كاهش اعتماد به محاكم قضا و اعتماد(هم به وضعيت اعتماد مطلق

به.شدميمربوط)نسبت به اعتماد به ديگر نهادهاييبه محاكم قضا شايد به اين دليل باشد كه

ـترو پيچيدهتر ميزاني كه قانونگذاري امروزي و اجراي اين قوانين اعمال شد، نهادهاي مسئول

ميييمحاكم قضا . زان متحول نشدندـ به همان

پايياعتماد مطلق به محاكم قضا اعتماد.ن بودييدر بلغارستان در سراسر اين دوره زماني

، شهروندان 1990در پايان دهه. كاهش يافت شدتبهنسبي نسبت به ديگر نهادها در اين كشور نيز 

و جمهوري فدرال يوگسالوي و مونته(هر دو كشور بلغارستان محاكم) ونيكنونگر صربستان

بهييقضا .ن استينمونه ديگر، كشور اوكرا. كردندمي بندي درجهروشني در رتبه بسيار ضعيف را

اين كشور داراي سطح اعتماد. مشهور استييبه محاكم قضا روبه كاهشن به داشتن اعتمادياوكرا

يهم نهادها هنوزييدهد كه محاكم قضامي روشني نشانبه5-2حال، شكل با اين؛ني استييپا

و پارلمان بودندتري مطلوب ، از نظر سطح اعتماد به محاكم 1990در طي دهه. به نسبت حكومت

و نسبي، تنها دو كشور روند بهبود بدون ابهامي داشتندييقضا :، در هر دو وضعيت اعتماد مطلق

پا كه از پايه اعتماد به1فدراسيون روسيه و جمهوري اسلواكي كه از پايينسبت بهين نسبته اعتماد

2.بااليي برخوردار است

در مجموع،5-2و4-2 هاي بايد به اين نكته توجه كرد كه با وجود اينكه روندهايي كه در شكل

بهيي، محاكم قضا1998بيشتر منفي هستند اما در سال  نسبت به ديگر نهادهاي دولتي وابسته

هم از اعتماد]قوه مجريه=[حكومت  سه. برخوردارند]شهروندان[بيشترو پارلمان، هنوز در

و جمهوري فدرال يوگسالوي(كشور  و مونته(بالروس، بلغارستان از )) كنونيونگر صربستان

بهدرحال. دوازده كشوري كه در آنها پيمايش صورت گرفته، اين مورد صادق نبود نسبتي كه توجه

 
وجود دارد تنها مربوط به اعتماد به دادگاه بـه5-2بنابراين، عددي كه در شكل. نيست» حكومت«شنامه روسيه شامل بخش پرس.1

.نسبت پارلمان است

و اسلواكي در مقابل از نقطه اعتماد نسبي به نهادها روند بهبود را تجربه.2 اين بدين معناست كه روسيه از نقطه اعتماد كم به نهادها

م كرده .اند؛
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مح1990در طي دههيياندك به اصالحات قضا كم به را تا حدي در آن زمانيياكم قضا، اعتماد

نتيجه صدها مورد. اعتمادي شدند تحليل برد، ديگر نهادهاي دولتي نيز به همان ميزان اسير بي

اصالحات اين بود كه در اولين دهه گذار، اوالً اين كشورها با كاهش نقش دولت در اقتصاد بازار 

و ثانياً آنها با اين نظر همراهي ازتر كردند كه نهادهاي دولتي، بسيار ضعيف نوظهور موافقت كردند

. آن هستند كه بتوانند مؤثر باشند

و قضايي، ده سال پس از آغاز گذار.3  نهادهاي حقوقي

يك دهه اصالحات اغلب پرنش21گذار در آغاز قرن درحالاكثر كشورهاي فرازوبي، نزديك به

ا و اقتصادي را با تركيب متفاوتي و سياسي، اجتماعي و با درجات متفاوتي از جديت ز هركدام

و قضا. شدت تجربه كرده بودند كه طور همان. نيز صادق بوديياين امر در مورد اصالحات حقوقي

از،دهد كه آنها بر تصويب قانونمي در فصل قبل اشاره شد، تجربه بسياري از كشورها نشان بيش

و استقالل قضا تقريباً در اواخر.د داشتنديو كارآمدي تأك بيش از پاسخگويييياصالحات نهادي

به بود كه اصالح90دهه  و حاميان اصالحات، شروع به گسترش ابزارهايي كردند تا وسيله طلبان

و قضا هاي آنها بتوانند شكل نظام و تأثييحقوقي و هاي ري را كه اين نظاميمناطق خود حقوقي

تكبر توسعه اقتصادي، چه در سطح كل اقتصاييقضا و چه در سطح وها بنگاهتكد دارد، تحليل

سال پس از آغاز10 قضائيهدر فصل حاضر با كمك اين اطالعات، وضعيت قوه. ارزيابي كنند

.گذار مورد بررسي قرار گرفته است فرآيند

»شكاف اجرايي«.1-3

پ چنان قين اشاره شد، تأكيشيكه در بخش وانين حمايتد اصلي در اولين دهه اصالحات بر تصويب

و توجه به نسبت كمي به اصالحات نهاديِ مورد نياز براي اجراي مؤثر اين از اقتصاد بازار آزاد بود

م1-3شكل.شدمي قوانين و1)شموليت حقوقي( 1999زان مقررات تجاري موجود در سالي، نماگر

.دهدميانرا نش2)اثربخشي حقوقي(نماگر ميزان اجرايي شدن اين مقررات در همان سال

1. Legal Extensiveness 
2. Legal Effectiveness 
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 1999اند، نهادها از قانونگذاري عقب افتاده.1-3شكل
 بلغارستان
 اسلونی

 قزاقستان
 مجارستان
 مولداوی
رومانی
 استونی

 قرقیزستان
 لتونی

کرواسی  
 لیتوانی
 لهستان

ٓاذربایجان
 اسلواکی
 روسیه
 چک
 اکراین
 ازبکستان
 ارمنستان
 ب]روس
ٓالبانی

و اثربخشی حقوقی شمولیت حقوقی

 مقدونیه

 گرجستان
و هرزگوین  بوسنی

 اثربخشی حقوقیشمولیت حقوقی
و توسعه اروپا پيمايش نماگر حقوقي: مأخذ .1999، بانك بازسازي

به: توضيح .3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد

بمي را نشان» شكاف اجرايي«اين2-3شكل درمي نظرهدهد كه گذار ادامه فرآيندرسد اخيراً

و نيز كشورهاي(در بسياري از كشورها 2002و تا سال يافته شامل كشورهاي جنوب شرقي اروپا

و اوكراين ، بالروس تنها كشوري 2002در سال. گسترش يافته است) استوني، گرجستان، لتوني

ن كشور، اصالحات در حوزه سياستگذاري است كه در آن، اجراي قانون از قانونگذاري عقب در اي

و آرام شده است .كُند

در.2-3شكل  2002و 1999،»شكاف اجرايي«تغييرات
ٓاذربایجان
 ارمنستان

 قرقیزستان
 مولداوی
 بلغارستان
 روسیه
کرواسی  
 مقدونیه
ٓالبانی

 ازبکستان
 لهستان

 مجارستان
 چک

و هرزگوین  بوسنی
 لتونی

 قزاقستان
 اسلونی
 اسلواکی
گرجستان  
 رومانی
 ب]روس

و اثربخشی شکاف میان شمولیت

 لیتوانی

 استونی
اکراین  

.همان: مأخذ

به: توضيح .3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد
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 عملكرد محاكم قضايي.2-3

شفباييحال نوبت ارزيابي محاكم قضا و توجه به ابعاد استقالل، كارآمدي، ارزان بودن، افيت

و توانايي اجرا كانون وكاليييشاخص اصالحات قضا. كردن احكام صادره است پاسخگويي

و اروپاي مركزي ابتكار بخشـ آمريكا ابزار مفيدي براي آغاز بررسي اين1،قانون اوراسيا

درييوري كه شاخص اصالحات قضاكش14، متوسط رتبه همه3-3شكل. موضوعات است آنها را

، هر بعد موردييشاخص اصالحات قضا2.دهدمي نشان،نماگر مختلف مورد بررسي قرار داده 30

و منفي براي مقاصد نوشتار حاضر، به اين. كندمي بندي رتبهبررسي را در سه طيف مثبت، خنثي

يا0،+100سه طيف ارزش  بدين0بنابراين، نمره ميانگين.اختصاص داده شده است-100،

با بندي رتبهمعناست كه تعداد كشورها با  .منفي دقيقاً برابر است بندي رتبهمثبت با تعداد كشورها

1. ABA–CEELI JRI 
از 2004هاي شاخص اصالحات قضايي در دسـامبر كشورهايي كه در حداقل يكي از پيمايش2.14 آلبـاني،:حضـور دارنـد عبارتنـد

و هرزگوين، بلغارستان، كرواسـي، مقدونيـه  ، قزاقسـتان، جمهـوري قرقيزسـتان،)جمهـوري يوگسـالوي سـابق(ارمنستان، بوسني

ا و مونته نگرو، جمهوري اسلواكي، و ازبكستانومولداوي، روماني، صربستان .كراين



____________________________________________________________35

در.3-3شكل  گذار درحالكشور14ارزيابي ابعاد قوه قضائيه

۱

۱۰ 

۱۵ 

۲۰ 

۲۵ 

 منفی

۵

 مثبت خنثی

و اروپاي مركزي-آمريكانون وكاليكا شاخص اصالحات قضايي: مأخذ .بخش ابتكار قانون اوراسيا

به: توضيح .3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد

بهنظام.3شغل تضمين شده؛.2هاي رسمي؛ مصونيت قضايي براي فعاليت.1:اتتوضيح[  رسيدگي

و رسانه.5هاي قضايي؛ انجمن.4استيناف؛ صالحيت قضايي.6وي حقوقي؛ به دعاها دسترسي مردم

رسيدگي فرآيند.9نظارت قضايي بر اَعمال اجرايي؛.8كنترل قضايي قوانين؛.7؛1مدني هاي بر آزادي

و نمايندگي اقليت؛.10؛2به شكايت از رفتار قضايي و تنبيه انضباطي.11نمايندگي جنسيتي بركناري

و تمهيدات قضايي؛ قابليت.14قضايي؛ هايپست.13انتصاب؛/ انتخاب فرآيند.12قضات؛  .15ها

و مشخص براي پيشرفت قضايي؛ و رديابي پرونده هاي نظام.16معيارهاي عيني .17ها؛ بايگاني

و.20منشور اخالقي؛.19آموزش حقوقي مستمر؛.18كاركنان بخش پشتيباني دادگاه؛ حقوق

و.22اجراي حكم؛/ احضاريه/3جسارت.21دستمزدهاي مناسب براي كارمندان قضايي؛  واگذاري

و ساختمان.24امنيت قضايي؛.23ها؛ تخصيص پرونده .25هاي مربوط به امور قضايي؛ تأسيسات

و ثبت قوانين جاري؛ طبقه و نفوذ نامناسب؛.27بودجه دادن؛.26بندي وها رايانه.28احكام قضايي

و سوابق مربوط به دادگاه.30انتشار احكام قضايي؛.29تجهيزات دفتري؛ 4.]ها حفظ اسناد

1."Judicial Jurisdiction over Civil Liberties" :و نهايي براي تعيين همـه قضائيهبر طبق اين اصل، قوه صالحيت انحصاري

و آزادي م مواردي دارد كه مرتبط با حقوق .هاي مدني است؛

2."Judicial Conduct" :قضايي مجموعه قواعد رفتاري مريكا، قانونآ، كانون وكالي دادگستري 1990در سال)ABA Code of 

Judicial Conduct (به و قضات(منظور رسيدگي به شكايت از رفتار قضايي را م) رفتار وكال .تدوين كرد؛

3."Contempt" :و حتي اصطالح برگردان هرچند براي اين كلمه  contempt of"هايي چون تحقير، اهانت، خفت، خوارى وجود دارد
Court" در،به معناي اهانت به دادگاه است اند، در اينجا منظور جسـارت ارائه كرده3 پيوستاما براساس توضيحي كه نويسندگان

م به قضات اعطا شده قضائيهداشتن قاضي براساس قدرتي است كه در قوه  .است؛

كه عناوين ابعاد مختلف اين بررسي، در مقابل رديف.4 مات، در قسمت توضيحدر اينجا ها در داخل جدول نوشته شده بود .آورده شد؛
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اش بر موضوعات ساختاري بود، تمركز اوليه 1990اصالحات قضايي كه در طي دهه:استقالل

در طور همانبايد  يا قوانينكه شده در كل منطقه به تصويب رسيد، بر تقويت اصالحاساسي جديد

و مستقلاي عنوان شاخه نقش قوه قضائيه به 3-3در شكل.شدمياز حكومت تأكيد نيز برابر

بهتري گسترده هاي مشخص است كه به نسبت حوزه نسبت همچون مديريت دادگاه، پيشرفت

بهها بيشترين نمره. بيشتري در مورد موضوعات مربوط به استقالل حاصل شده است مربوط

و  و حمايت از تضمين شغلي مربوطها كمترين نمرهاصالحات در زمينه حمايت از مصونيت قضايي

و سوابق مربوط به دادگاه و شفافيت، حفظ اسناد و انتشار احكامها به موضوعاتي از قبيل مديريت

مانند،ابعادي از مديريت قوه قضائيه كه در ديگر كشورهاي جهان بر آنها تمركز شده. قضايي است

و منابع انساني، در ابتها نظام مديريت پرونده  درحالدا در كانون توجه كشورهايو محاكم قضايي

.گذار نبود

بي هاييك مشخصه نظام و و حقوقي مستقل از امكان استفادهها بنگاهطرف اين است كه مردم

تيياز محاكم قضا و اَعمال دولت در دوران. ميمات آن برخوردار باشندصبراي به چالش كشيدن

دوييها، نظام قضا سوسياليست در آغاز دوران گذار،. لت هماهنگ شده بوددر جهت دفاع از حقوق

يك دادگاه ازمي از نظر بسياري از مردم اين ايده كه تواند تصميم دولت را تغيير دهد، مطلقاً دور

و ناممكن بود و پس از يك دهه اصالحات، هرچند در بسياري از كشورها 1990در اواخر دهه. ذهن

ك و محاكم قضاهنوز بخشي از مردم اطمينان اندكي دارند بتوانند دولت را از طريقييه شهروندان

به فرآيند . رسيدمي نظر حقوقي به چالش بكشند، اما اين ايده كمتر عجيب

به اين موضوع تهيه شدهها بنگاهنماگر شيوه نگاه هاي براي تعداد معدودي از كشورها، داده

مورد نظرات مديران اجراييد در مورد مجمع جهاني اقتصا ساليانه پيمايشاين نماگر از طريق. است

و در آن از  در مورد چارچوب حقوقي براي به چالش كشيدن تصميماتها بنگاهبررسي قرار گرفته

بنابراين،. ها در مورد اين موضوع، تقريباً سال به سال تغيير كرد پرسش. شده است ؤالسدولت 

يكمي به هر حال. مشخص كردها دشوار است تا جهت كلي را صرفاً از طريق اين داده توان در

.كشورها را با هر كشور ديگري مقايسه كرد هاي سال مشخص، رتبه كشورها يا زيرمجموعه

در مقايسه با ديگر كشورهاي را در هر كشورها بنگاه، شاخص شيوه واكنش4-3شكل

و درحال از. كندمي راي ما فراهمب،كشور عضو اتحاديه اروپا كه در اين پيمايش قرار دارند14گذار

روسيه به نسبت ديگر كشورهاي مورد بررسي در اين پيمايش، هاي، داده2001تا سال 1998سال

م2003تا 2001از[اين بهبود در دو سال بعد. دهدمي بهبود مستمري را در زمينه استقالل نشان ].؛

سايالگوي مقابل روسيه، اوكرا. كاهش يافت پس 2001لن بود كه تا پايان و مستمراً كاهش داشت

بهدرحال. اندكي تغيير كرد مذكوراز آن، رويه  به هاي دنبال كاهش چشمگير دادهي كه مربوط
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چك در حدود سال ي داشته، كشور لهستان در مقايسه هاي، اين كشور اخيراً پيشرفت2000جمهوري

در به چالش كشيدنييقضابا ساير كشورها، در برداشت مثبت شهروندان از توانايي محاكم

كم اما مستمري را داشته است يك كشور دليلبه. تصميمات دولت، كاهش آنكه نمودار فوق، ارزيابي

ديه توان گفت كه روند اندك مثبت كشورهاي عضو اتحامي،دهدمي نسبت به ديگر كشورها را نشان

بيها است كه ارزيابياروپا صرفاً بدين معن نظ از ميانگين ام حقوقي براي به چالش كشيدن طرفي

و نشان داده شده در1كشور غيرعضو اتحاديه اروپا6كشور به نسبت14اَعمال دولت در اين

گذار به روال درحالعبارت ديگر، هنوز شواهدي از رسيدن كشورهايبه. نمودار، بهبود داشته است

ب ياييكم قضاعد از عملكرد محامعمولي كه كشورهاي اتحاديه اروپا در اين اين» پيش افتادن«دارند

.در دست نيست،كشورها از اتحاديه اروپا

؟را به چالش بكشداست كه بتواند دولتاي آيا استقالل محاكم قضايي به اندازه.4-3شكل

و 2001، 1998،ها بنگاهبرداشت نسبي از ،2004 

ین
انگ
زمی
ارا
معی
راف
انح

اتحادیه اروپا مجارستان لهستان جمهوری چک جمهوری اسلواکی اکراین روسیه فدراسیون

و 2001، 1998يري در سطح جهان، مجمع جهاني اقتصاد،پذ هاي رقابت گزارش: مأخذ ،2003-2004.

به: توضيح بااي اتحاديه اروپا تنها مجموعه.3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد از كشورها

.شودمي را شامل پيمايش نظرات مديران اجراييدر دسترس هاي داده

در درحال هاي با توجه به اينكه كشور كردند،ميديمستقل تأكييابتدا بر ايجاد نظام قضا گذار

و ابزارهاي رسمي براي كمكبه. اين نتيجه تا حدي نااميدكننده است رغم تمركزي كه بر ساختارها

 
براي اهداف اين بحث، منظور از كشورهاي غيرعضو اتحاديه اروپا، كشورهايي است در زمان انجام اين پيمايش، عضـو اتحاديـه.1

و جمهوري اسلواكي عضو اتحاديه اروپا شدند،2004ر سالد. اروپا نبودند .جمهوري چك، مجارستان، لهستان
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يي كه در پيمايشها بنگاهصورت گرفت، اما ظاهراً هنوز هم، حداقل ارزيابيييبه ايجاد استقالل قضا

در قضائيهبرخي از قواي. داند آميز نمي د، آن را موفقيتمجمع جهاني اقتصاد شركت كردن

و تنبيه انضباطي قضات هستند درحالكشورهاي هم مستعد نفوذ سياسي در انتخاب . گذار، هنوز

و كنترل اندكي بر چگونگي قضائيهبر تخصيص بودجه به قوهياغلب اين كشورها، نفوذ اندك

اقدام به غيرسياسي كردن استخدام،.1: داد انجاماقدام بايد دو نوع. كرد اين منابع دارند هزينه

و پيشرفت شغلي يا پايان كار قضات  ؛)استييكه اغلب در حوزه اختيارات شوراهاي قضا(انتصاب

و استقاللييدر استفاده از منابع محاكم قضا قضائيهاقدام به اعطاي اختيارات بيشتر به قوه.2و

مث(آنيها بيشتر اداره در اوايل سال1ال، قضات مقدونيه در جمهوري يوگسالوي سابق،براي

وييايجاد نظام قضا.)شان را داشتند امكان تعيين بودجه 2004 كه سياسي نيست، قادر به مديريت

و سرمايه از تواند فساد در دستگاهميوش استهاي اداره منابع انساني هاي زيرمجموعه خود را

و پيگرد واقعي خطاكاران به حداقل برساند، به زمان بيشتر، تالش طريق تدوين مستقل مقررات

.تر احتياج داردو منابع وسيعتر فزون

و ارزان بودن پيشرفت عملي ولو محدودي كه در زمينه استقالل قضايي حاصل:كارآمدي

، ميانگين5-3شكل. شده، در تضادي آشكار با عملكرد قوه قضائيه درخصوص كارآمدي است

و استقالل را كه توسط مقادير بخش ابتكار قانون اوراسيا-آمريكاكانون وكالي مرتبط با كارآمدي

هرو اروپاي مركزي در همه اين2.دهدمي شده را نشان گيري اندازهگذار درحالكشور14در

و قرقيزستان، ميانگين ارزيابي  در مورد استقالل بيش از ميانگينها كشورها به غير از قزاقستان

در. كارآمدي است با ميانگين مثبت شاخص اصالحات قضاييقزاقستان تنها كشور مورد بررسي

و ماليِ اضافي باشد كه دولت. كارآمدي است خصوص در شايد دليل اين امر، منابع انساني

3.قزاقستان صرف نظام قضايي خود كرده است

1. Former Yugoslav Republic (FYR) of Macedonia  
به كه در شاخص قضائيهبراي توصيفي از ابعاد قوه.2 و استقالل از آنها استفاده شده، بنگريد .3شماره پيوستهاي كارآمدي

كه پـيش از ايـن طور هماندرواقع،. ايش كارآمدي ضرورتاً به معناي وجود قضات مستقل يا بروز پيامدهاي بهتر نيستالبته، افز.3

و جمهوري قرقيزستان پـايين بنگاهاشاره شد، ارزيابي  و درستكاري محاكم قضايي در هر دو كشور قزاقستان ها از منصفانه بودن

د اين دو كشور پايين. است .گذار دارند درحالر ميان كشورهاي ترين مقدار را
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دگيرمي توجهات به استقالل از كارآمدي پيشي.5-3شكل
ٓالبانی

 کرواسی

 بلغارستان

 قزاقستان

 قرقیزستان

 مقدونیه

 مولداوی

 رومانی

 اسلواکی

و مونته نگرو  صربستان

 ازبکستان

 ارمنستان

و هرزگوین  بوسنی

 اکراین

 مثبت خنثی منفی

کارٓامدیاستق]ل
 

بخشـ آمريكاكانون وكالي شاخص اصالحات قضايي براساسنويسندگان هاي تخمين: مأخذ

و اروپاي مركزي .ابتكار قانون اوراسيا

ر: توضيح .3شماره پيوست.:ك.براي مطالعه بيشتر،

آم دستكم در طي اولين دهه گذار، بي و ترين ار دادگاه، مشخصتوجهي به موضوع ثبت سوابق

از).3-3شكل(شدمي قضائيهتوجه اندكي است كه به كارآمدي قوهايگواه بر در بسياري

و نگهداري و هاي كمتر شناخته شد، اما اين كار با روشمي كشورها، آمار دادگاه گردآوري شده

آنگ اين آمارها، تقريباً هرگز مورد تحليل قرار نمي. گرفتمي نامناسبي صورت  عنوانبهرفت يا از

توانيمي آنچه را بسنجي،«: گويدمي قديمي المثل ضربيك.شد ابزاري مديريتي استفاده نمي

به اين ضرب1.»مديريتش كني در عنوانبه. روشني در حوزه اقتصاد كالن مصداق دارد المثل، مثال،

و آموزش معنا ندهكن مصرفيك نظام براي ايجاد شاخص قيمت ريزي پايه 1990اوايل دهه  دار

هايي ها، در ميان بسياري از اولين فعاليتو محاسبه شاخصها داده آوري جمعنيروي انساني براي 

تا المللي بينقرار داشت كه صندوق  در كشورهاي سازي ظرفيت خصوصدرپول متعهد شده بود

اييبه هر حال، زماني كه اصالحات قضا. گذار انجام دهد درحال از صالحآغاز شد، طلبان بسياري

. كردندمي گيري تصميمآمارهاي معيوب يا بدون هيچ نوع آماري براساسمداوم طوربهكشورها 

ازييپانزده سال پس از سقوط ديوار برلين، تالش براي بهبود نظام آماري محاكم قضا در بسياري

تا(آغاز شدن است درحالكشورها  ن). آغاز شده است كنونيا و براي مثال، ظام مديريت پرونده

 
1. What Gets Measured Gets Managed 
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و مقدونيهيينظام اداري محاكم قضا ) جمهوري يوگسالوي سابق(در آلباني، ارمنستان، كرواسي

و شكاف دانش مستقر شده است .براي كمك به پر كردن شكاف آماري

روال معمولي كه در بسياري از كشورها. موضوع حفظ سوابق، موضوعي فراتر از آمار است

و سوابق مربوط به دادگاه،شودمي بديهي فرض و در اختيار عموم قرار دادنها مانند حفظ اسناد

و سوابق مربوط. گذار توسعه نيافته است درحالآنها، در بسياري از كشورهاي درواقع، حفظ اسناد

ازها به دادگاه است كه آن هم در تمام كشورهايي كه شاخص شاخص اصالحات قضايي30تنها يكي

1).3-3شكل(ايي در آنجا مورد بررسي قرار گرفته، منفي بوده است اصالحات قض

ويي، توانايي محاكم قضاها بنگاهاز نظر براي داوري در مورد اختالفات به شكلي كارآمد

محيط در پيمايش. كندمي سريع، به كاهش نااطميناني در معامالت تجاري بالفعل يا بالقوه كمك

، از افراد پرسيده شده بود كه آيا آنها با عبارات زير براي اقتصاديو عملكرد تشكيالت كارو كسب

چون انصاف، صداقت،هممهمي هاي موافق هستند كه در اين عبارات، جنبهييتوصيف محاكم قضا

و سريع وجود داشت كلاي گزاره. توانايي براي اجراي احكام، ارزان كه كمترين نمره را در

درصد15، تنها 1999در سال. بود»، سريع هستندييحاكم قضام«گذار داشت، درحالكشورهاي 

و شرقيدرها بنگاهاز  كه المنافع كشورهاي مستقل مشتركو اروپاي مركزي بر اين نظر بودند

حال، با اين. رسيدكمتر از اينبه، حتي 2002اين درصد در سال.»، سريع هستندييمحاكم قضا«

ك دهدمي يي را نشانها بنگاه، درصد6-3شكل. آمد وجودبهشورها تغييراتي در طول زمان در ميان

گرجستان،. سريع هستندييبر اين باور بودند كه محاكم قضا 2002و 1999كه در هر دو سال 

و ازبكستان،  پا طوربهجمهوري قرقيزستان  دستبه 2002را در سال تريينيقابل توجهي رتبه

و جمهوري اسلواكي. آوردند در مقابل، ارمنستان، جمهوري. وضعيت مشابهي داشتند نيز استوني

و مقدونيه  و 1999هاي بين در سال) جمهوري يوگسالوي سابق(چك، مجارستان، لتوني، ليتواني

، تغييرات در 2002تا 1999از(شان داشتنديي، بهبود چشمگيري در زمينه سرعت محاكم قضا2002

و نه اما هنوز هم، همه كشورها به پيشرفت) ندان قابل توجه بودچ بسياري از ديگر كشورها اندك

.زيادي نياز دارند

 شرحبهبراي اهداف مدنظر شاخص اصالحات قضايي، سوابق دادگاه شامل متن مكتوب يا برخي ديگر از سوابق قابل اتكا مربوط.1

.مذاكرات دادگاه مواردي هستند كه در دسترس مردم قرار دارند
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از.6-3شكل  2002و 1999محاكم قضايي» سريع بودن«ارزيابي
 ازبکستان
ٓاذربایجان

 ارمنستان
 ب]روس
مقدونیه  

 تاجیکستان
گرجستان  
 مولداوی
 قزاقستان
رومانی

 اکراین
 لتونی

 لیتوانی
هرزگوین و  بوسنی

ٓالبانی
روسیه
 استونی

بلغارستان  
 اسلواکی

 چک

درصد شرکـتهایــی که محاکم قضائی را سریع می دانند

 مجارستان

 اسلونی
 لهستان

و مونته نگرو  صربستان

 قرقیزستان
 کرواسی

و عملكرد محيط كسب پيمايش:خذĤم محيط پيمايشو1 تشكيالت اقتصاديوكار

و عملكرد كسب .2ت اقتصاديتشكيالوكار

به: توضيح ، 1999در پيمايش سال.3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد

و مونته تغييرات آماري قابل.و تاجيكستان حضور نداشتند نگرو صربستان

توجهي در كشورهاي ارمنستان، جمهوري چك، استوني، گرجستان، مجارستان، 

،)جمهوري يوگسالوي سابق( جمهوري قرقيزستان، لتوني، ليتواني، مقدونيه

و ازبكستان رخ داده است .جمهوري اسلواكي

پيمايش انجام. كندمي ها فراهم مكملي براي بحث كارآمدي نظام دادگاه انداز چشمها، منبع دوم داده

و ايجادها بنگاهوكار، به بررسي تجربه كسب در سراسر جهان در زمينه كارآمدي روندها در محاكم قضايي

يك دهندگان پاسخاز. پردازدميها بنگاهوديت براي محد خواسته شد تا در موردي فرضي درباره وصول

طلب، تخمين بزنند كه رسيدگي كردن به هركدام از مراحلِ بسياري كه براي اين كار در نظر گرفته شده، چقدر 

ازمي زمان و اجراي حكمبرَد؟ با تجميع اين مراحل به سه مرحله زماني گسترده يعني پيش  دادگاه، دادگاه

 درحالداده شده در كشورهاي هاي، پاسخ7-3شكل. ها دست يافت توان به ديدگاهي در مورد محدوديت مي

ها، اين نكته شايان ذكر است كه وصول طلب از طريق رغم وجود تنوع زياد در پاسخبه. دهدمي گذار را نشان

در سه كشور لهستان، صربستان. روز زمان نياز است 200، گذار درحالمحاكم قضايي در اغلب كشورهاي 

و اسلوو مونته كوچك هستند7-3ي كه در شكل هاي حتي ميله. ني، اين زمان نزديك به سه سال استونگرو

صرف زماني قابل توجه براي انجام وظيفه ساده وصول طلب 1.دهندمي را نشانها نيز

و عملكـرد تشـكيالت اقتصـادي سـالن پيمايش محيط كسـب همبستگي كلي ميا.1 كـه در آن سـرعت محـاكم قضـايي 2002وكـار

و پيمايش انجام كسب اندازه از. اسـت-44/0گيـري كـرده، كه معطلي محاكم قضايي را اندازه 2003وكار سال گيري شده در برخـي

و عملكرد تشكيالت اقتصادي مشابه دادهو ها از محاكم قضايي در پيمايش محيط كسب بنگاهكشورها، ارزيابي  هاي پيمايش انجام كار

و ازبكستان دو كشور با بـاالترين رتبـه6-3براي مثال بر طبق شكل. وكار است كسب . بنـدي در زمينـه سـرعت هسـتند، آذربايجان

و معطل پيمايش انجام كسب 2004و 2003هاي براساس نسخه سال ي در مرحله پيش از برگزاري وكار، در اين دو كشور زمان تأخير

و مرحله محاكمه نيز . نسبت كوتاه هستندبهدادگاه
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 راي وصول طلب از طريق محاكم قضاييب) معطلي(زمان مورد نياز.7-3شكل

 اسلونی

 اسلواکی
 مقدونیه

 قرقیزستان
 بلغارستان
کرواسی
 قزاقستان
گرجستان  
 ازبکستان
 مجارستان
 مولداوی
ٓالبانی
 رومانی
 روسیه

و هرزگوین  بوسنی
 چک

 اکراین
ٓاذربایجان
 ب]روس

روزها تعداد

 لهستان

 ارمنستان
 لتونی

و مونته نگرو  صربستان

 لیتوانی
 استونی

بایگانی قضاوت  اجرای احکام

.2004كار، بانك جهاني،و مربوط به انجام كسب هاي پايگاه داده: مأخذ

به: توضيح .3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد

ار برايگذ درحالدهد، ميانگين طول زماني كه در كشورهايمي نشان8-3كه شكل طور همان

يك طلب نياز است، دو برابر ميانگين زماني است كه در كشورهاي عضو سازمان  وصول

و توسعه كه درآمد باالتري دارند براي اين كار صرف هاي همكاري شود؛ هرچند زمانمي اقتصادي

ي آمريكاصرف شده براي وصول طلب در كشورهاي عضو اين سازمان مشابه زماني است كه در 

خ و منطقه التين، يعني جاهايي كه اصالحات(ـ آفريقاجنوب صحرايـي زيرصحراآفريقااورميانه

و قضا يك چالش مهم محسوبييحقوقي . نياز است) شودمي، همچنان
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 ميانگين طول زمان براي وصول يك بدهي در مناطق مختلف جهان.8-3شكل

رداد
قرا
یک

رای
یاج

زبرا
دنیا
ر مو
های
وز ر

 همه
مناطق

و  ٓاسیای شرقی
پاسفیک

و   اروپا
ٓاسیای
مرکزی

و  امریکای >تین
کارائیب

 خاورمیانه 
و شمال افریقا

سازمان همکاری
و  های اقتصادی

توسعه
ٓاسیای جنوبی  افریقای

زیرصحرا

 
.همان: مأخذ

به: وضيحت .3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد

و بهبود كارآمدي، ارتقا هاييك رويكرد براي كاهش ميزان بدهي هاي زيرساختيمعوق

درميي كه اين رويكرددرحال. استييفناوري اطالعات محاكم قضا تواند بسيار مؤثر باشد اما

اج ضمن بايد مراقب بود تا اين فناوري به .دهدمي اين مورد را توضيح1-3كادر. را شوددرستي

 ضرورت ارتقاي فناوري.1-3كادر

و نرم برخي مجهز كردن محاكم قضايي به سخت هاي قضايي افزار رايانه را نوشدارويي براي نظام افزار

و عقب مي ناكارآمد كر تجربه پروژه. دانند مانده و هاي اصالحات قضايي مستمر در آلباني، ارمنستان، واسي

مي) يوگسالوي سابق(مقدونيه  و ديگر ابزارهاي كمكي فناوري اطالعات، ها، نرم دهد كه رايانه نشان افزار

و طرز عمل محاكم.1: زماني بيشترين تأثير را بر كارآمدي گردش كار محاكم قضايي دارند كه گردش كار

و كمك وسي و اين گردش كار، مجهز به رهبري كارهاع قضاتي باشد كه از اين گردشقضايي، پيشرفته باشد

و رويه.2منتفع خواهند شد؛  و پرونده اين طرز عمل منطبق با قواعد در هاي موجود هايي باشد كه در عمل

اين طرز عمل با يك تعهد شفاف از طرف قوه قضائيه همراه باشد كه بر طبق آن، قوه.3جريان هستند؛ 

و ان . هاي فناوري اطالعات را فراهم كند ساني الزم براي حفظ نظامقضائيه متعهد شود تا منابع مالي

به هاي رايانه سيستم مي ويژه نرم اي، سازي از طريق دسترسي عمومي توانند با شفاف افزار مديريت پرونده،

و احكام قضايي(به اطالعات  و تسهيل در واگذاري تصادفي) عموماً از طريق ارتباطات اينترنتي به اطالعات

.ها، باعث تقويت پاسخگويي قضايي نيز شونددهپرون

ارزيابي از ارزان بودن محاكم. استييدر مورد عملكرد محاكم قضاديگري ارزان بودن، نماگر

دهد كه وضعيت اين كشورها به شكل قابلمي گذار در مجموع نشان درحالدر كشورهايييقضا
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همين زمان، اين واقعيت در مورد بسياريدر. بدتر شده است 2002و 1999هاي توجهي بين سال

از اين كشورها مانند جمهوري چك، گرجستان، مجارستان، قزاقستان، مقدونيه، روماني، روسيه، 

و ازبكستان صادق است  ك).9-3شكل(جمهوري اسلواكي شوري كه به شكل قابل توجهي تنها

بهمستثن پا است، كشور لهستان است كه كهيينسبت ارزيابي از آن داشتند 1999در سالها نگاهبني

در گرجستان،. داشته استاي العاده فوقدانستند، بهبودمينهياين كشور را پرهزييو محاكم قضا

چهقيمت گرانيييعني كشوري با محاكم قضا يك شاكي كه، درصد از پول طلب خود را بايد12بسا

و اجراي حكم عنوان به كبهاي بايگاني، استيناف كه چنين اظهار كرديك قاضي در اين مورد.ندخرج

1.دعوي قادر به پرداخت اين هزينه نيستند هاي درصد از طرف75نزديك به

از.9-3شكل  2002و 1999محاكم قضايي» ارزان بودن«ارزيابي
 ب]روس
استونی  

 لهستان
 اکراین
 لتونی

ازبکستان  
مجارستان  
 مقدومیه

ٓاذربایجان
 اسلواکی

 ارمنستان
مولداوی  
 لیتوانی

 تاجیکستان
 گرجستان
روسیه

 قزاقستان
 چک

و هرزگوین  بوسنی
 کرواسی

درصد شرکـتهایــی که محاکم قضائی را ارزان می دانند

 بلغارستان

رومانی
ٓالبانی

و مونته نگرو صربستان  

اسلونی  
 قرقیزستان

و عملكردو محيط كسب پيمايش:خذĤم محيط يمايشپ.1 تشكيالت اقتصاديكار

و عملكردو كسب .2 تشكيالت اقتصاديكار

به: توضيح و.3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد صربستان

تغييرات آماري. حضور نداشتند 1999و تاجيكستان در پيمايش سال نگرو مونته

قابل توجهي در جمهوري چك، گرجستان، مجارستان، قزاقستان، مقدونيه، 

و ازبكستان رخ داده لهستان، روما ني، فدراسيون روسيه، جمهوري اسلواكي

.است

1. Dietrich, 2000. 
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و پاسخگويي و مردم در مورد فساد، اغلب مؤيد اين نكتـه اسـتها بنگاهبررسي نظر: شفافيت

از برخـي. شـوند مـي شـدت فاسـد تلقـي جزء آن دسته از نهادهايي هستند كـه بـهييكه محاكم قضا

گيـري دارنـد ايـن موضـوعو انحصاري كه قضات در تصـميم جهات، با توجه به صالحيت گسترده 

در درحـال امـا در مـورد پاسـخگويي چطـور؟ بسـياري از كشـورهاي. چنـدان تعجبـي نـدارد  گــذار

يك قوه و قضائيهتالششان براي ايجاد واقعاً مستقل، در همـان ابتـدا بـه شـكلي مشـابه، بـر نهادهـا

و انضباطيقواعد يك نظام بازرسي و، ضرورت تضمينييقضايهمچون  پاسخگو استقالل قضات

و رفتارهايشان تأك بالقبودن قضات در حاكميـت هـا هرچنـد پـس از دهـه. كردنـدد نمـييتصميمات

اما ضرورت داشت تا استقالل بـا،قابل درك استييكمونيست، نياز به برجسته كردن استقالل قضا

از يـك طـرف بــا3-3از شـكل ائيهقضـ، ابعـادي از قـوه10-3در شـكل. پاسـخگويي همـراه باشـد 

و شفافيت جمع و از طرف ديگر با نماگرهاي پاسخگويي ي درحال. شوندمي نماگرهاي اصلي استقالل

به،كه برخي پيوندهاي مثبت ميان اين نماگرها وجود دارد و اندك اسـت اما اين پيوندها . نسبت جزئي

م ـ روماني ـ ميـزان شـاخص اسـتقالل بـاالتر از مهمتر اينكه، در تقريباً اغلب اين كشورها ستثناسـت

و شفافيت است .شاخص پاسخگويي

و پاسخگويي.10-3شكل  استقالل

]ل
ستق
صا

شاخ

و شفافیت شاخص پاسخگویــی

و اروپاي مركزي،آمريكاكانون وكالي شاخص اصالحات قضايي: مأخذ .بخش ابتكار قانون اوراسيا

، بلغارستان=Bul، بالروس= Bel، ذربايجانآ=Aze، ارمنستان=Arm، آلباني= Alb: توضيح

BiH =و هرزگوين چك= Cze، كرواسي=Cro، بوسني ، گرجستان=Geo، استوني=Est، جمهوري

Hun=مجارستان ،Kaz=قزاقستان ،Kyr =جمهوري قرقيزستان ،Lat=لتوني ،Lit =ليتواني ،

Mac=مقدونيه ،Mol=مالديو ،Pol=لهستان ،Rom=روماني ،Rus=دراسيون روسيهف ،SAM=

و مونته =Ukr، تاجيكستان=Taj، اسلووني= Sln، جمهوري اسلواكي=Slk، نگرو صربستان

. ازبكستان= Uzb، اوكراين
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كهمي نشان11-3شكل چه درحالدر كشورهايها بنگاهدهد گذار، از نظر منصفانه بودن

ياز نظر درستكارها بنگاهابي اين نيز ارزي12-3شكل. دهندمي شانييبه محاكم قضااي رتبه

كهتر هرچند تا حدي محتمل. دهدمي شان را نشانييمحاكم قضا كهها بنگاهبود محاكم اظهار كنند

و آنگاهييقضا دهدمي نشانها سريع هستند، ارزيابيييكه محاكم قضا هار كنندظامنصف هستند

قضاي كه آنها برداشت منفي از(كمتر از نيمي. دارندييااز منصفانه بودن محاكم و در كل، كمتر

بر عالوه. دانستندمي را منصفييدهندگان در تقريباً همه كشورها، محاكم قضا از پاسخ) سوميك

وجود 2002و 1999هاي هاي قابل توجهي ميان وضعيت بسياري از كشورها در سال اين، تفاوت

ني اين تفاوت. دارد يك منطقه هيچ. وجود دارد 2002و 1999هاي ميانز در سالها در مورد مجموع

مطلوب از منصف هاي نبود كه به اندازه كاهش در ارزيابيييبعد ديگري از عملكرد محاكم قضا

كاهش قابل توجهي در كشورهاي. با چنين كاهش زيادي مواجه شودييبودن محاكم قضا

و مانند استوني،(ملحق شده به اتحاديه اروپاتر پيشرفته مجارستان، لهستان، جمهوري اسلواكي

و درحالو در كشورهاي) استوني مانند( المنافع كشورهاي مستقل مشتركگذار جنوب شرق اروپا

و ازبكستان و هرزگوين، روماني، روسيه ارمنستان،. رخ داد) آلباني، آذربايجان، بالروس، بوسني

بهيي، محاكم قضادهندگان پاسختنها كشوري بود كه بيشتر  به 2002نحو قابل توجهي در سال را

و درستكاري محاكم قضاها ارزيابي. دانستندميتر منصف 1999نسبت سال دريياز صداقت

و كمترين. دهدمي بسياري از كشورها نيز كاهش را نشان و آذربايجان بيشترين كاهش در آلباني

و اسلو داودر مجارستان، جمهوري قرقيزستان، لهستان ارمنستان با پيشرفت قابل توجه،.دني رخ

يك پايه بسيار پا بهيياگرچه از هم كشوري منحصر 1.فرد است ن، باز

، تغييرات چشمگيري در ساختار 1999-1997هاي نتايج مربوط به ارمنستان ممكن است به اين دليل باشد كه در دوره زماني سال.1

و ساختار مديريتي نظام قضايي د آن كشورسازماني كه ايناز.ادرخ شركت كردند، محاكم 1999ها در پيمايش سال بنگاهرو، زماني

در مـورد پـروژه اصـالحات قضـايي 2000پيمايشي كه در اوايـل سـال. قضايي هنوز در گذار از مدل اتحاد جماهير شوروي بودند

در درصد از شـركت2توسط بانك جهاني انجام شد به اين نتيجه رسيد كه تنها  و مـي پيمـايش، قضـات را درسـتكار كننـدگان داننـد

بهبـود در ). 2000شناسي قومي، مركز مطالعات جامعه.:ك.ر(متخصصان بر اين باورند كه نظام قضايي موجود، نظامي فاسد است 

.گيري شده باشد بايد از اين نقطه پايين اندازه 2002هاي ارمنستان در سال بنگاهبرداشت 
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از.11-3شكل و عادالنه بودن«ارزيابي  2002و 1999محاكم قضايي،» منصفانه
مجارستان  
 استونی

اسلونی  
 لتونی
 لهستان

مقدونیه  

 رومانی
ارمنستان  

 بلغارستان
 چک

 اسلواکی
 کرواسی

ٓاذربایجان
 لیتوانی

 اکراین

 ب]روس
تاجیکستان  
 قزاقستان

و هرزگوین  بوسنی

گرجستان  

و عادل می دانند درصد شرکـتهایــی که محاکم قضائی را منصف

ازبکستان  

مولداوی  
ٓالبانی

و مونته نگرو  صربستان

روسیه
 قرقیزستان

و عملكردو محيط كسب پيمايش:خذĤم وو محيط كسب پيمايش.1يتشكيالت اقتصادكار كار

.2 تشكيالت اقتصاديعملكرد 

به: توضيح و مونته.3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد و نگرو صربستان

تغييرات آماري قابل توجهي در آلباني،. حضور نداشتند 1999تاجيكستان در پيمايش سال

و هرزگوين، اس توني، مجارستان، لهستان، روماني، ارمنستان، آذربايجان، بالروس، بوسني

و ازبكستان رخ داده استوفدراسيون روسيه، جمهوري اسلواكي، اسلو .ني

از.12-3شكل  2002و 1999بودن محاكم قضايي،» درستكار«ارزيابي
 استونی

 مجارستان

 ازبکستان

ٓاذربایجان
 لهستان

 کرواسی

رومانی
 ارمنستان

 لتونی
 مقدونیه

 چک

 ب]روس

 اسلواکی
 بلغارستان

 مولداوی

 قزاقستان
 تاجیکستان
 لیتوانی

و هرزگوین  بوسنی

 اکراین

درصد شرکـتهایــی که محاکم قضائی را صادق می دانند

 اسلونی

 گرجستان
 روسیه

و مونته نگرو  صربستان

ٓالبانی
 قرقیزستان

.همان:خذĤم

به: توضيح و مونتهصرب.3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد و تاجيكستان نگرو ستان

تغييرات آماري قابل توجهي در آلباني، ارمنستان،. حضور نداشتند 1999در پيمايش سال

و اسلو .ني رخ داده استوآذربايجان، مجارستان، قرقيزستان، لهستان
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ازييالبته برداشت از درستكاري يا درستكار نبودن محاكم قضا ، تا حدي شاخصي از برداشت

و عملكرد تشكيالت اقتصادي محيط كسب پيمايش1.در اين محاكم است فساد از وكار ها بنگاهنيز

بهميييبه محاكم قضاها بنگاهكارو پرسيده بود كه وقتي كه سر افتد آنها تا چه ميزان مرتباً بايد

كه. هاي غيررسمي بكنند پرداختيياين محاكم قضا محاكمي برداشت از فساد در درحالجالب است

افزايش يافته كه تجربيات واقعي گزارش شده در مورد فساد 2002و 1999هاي بين سالييقضا

بيشترين بهبود در2).13-3شكل(دهد فساد واقعاً كاهش يافته استمي در كل اين منطقه نشان

و مولداوي اتفاق افتاد رانگيزترب در اين كشورها از همه تعجبها شايد پاسخ. آذربايجان، ليتواني

و درستكاري محاكم قضاها بنگاهباشد؛ چرا كه ارزيابي  دريياز منصف بودن در كشور آذربايجان

هاي آن زمان اما گزارش. است 1999سال هاي از ارزيابيتر قابل توجهي منفي طوربه 2002سال 

به دهد كه شيوع پرداختمي نشان هم. شدت كاهش يافته است هاي غيررسمي ب،ين ترتيبه

به هاي گزارش دهنده كاهش زياد در برداشت آنها از درستكاري آلباني نشان دهندگان پاسخمربوط

از بر كاهش چشمگير پرداخت هايي نيز مبني است؛ اما گزارشييمحاكم قضا هاي غيررسمي، اگرچه

اين.، وجود دارد)1999هاي غيررسمي در منطقه در سال باالترين پرداخت(يك سطح باال 

يك تأخها قاعدگي بي درمير در آنچه در ذهن تغييريممكن است انعكاسي از كند، يعني بايدها

اَعمال واقعي يعني واقعيت بي مقايسه با انعكاسي از پيچيدگي رفتارها قاعدگي ها باشد، يا اينكه اين

و اين واقعيت باشد كه درستكار نبودن هميشه با رشوه دادن يكسان نيست .نهادي

مت هاي مشابه از كشورها با اقتصاد پيشرفته ها در مقابل داده محك زدن اين يافتهتواند برايمي اين كار.1 سـفانهأتر مفيد باشد امـا

اي كه وجود دارند، از اين هاي قابل مقايسه مقدار كمي از داده. هاي بسيار كمي در مورد اين موضوع در اين كشورها وجود دارد داده

دمي ديدگاه حمايت كـه 2004-2003مثال بـه پيمـايش عنوانبهبنگريد(تر است گذار شايع درحالر كشورهاي كنند كه فساد قضايي

وب ايـن داده.ي مقايسـه كـرده اسـتيدرحال گذار اروپـا كشور13نگرش شهروندان به فساد در اتريش را با  در هـا در ايـن سـايت

)..http://www.gfk.cz: دسترس هستند

بـراي. دهنده كاهش بوده اسـت نشان 2002و 1999هاي ميان سطح فساد گزارش شده در سالاين تنها موردي نيست كه در آن،.2

به درحالتر از تغييرات در سطح گزارش شده فساد در كشورهاي تحليل عميق  Gray, Hellman, andگذار در طي اين دوره، بنگريد
Ryterman (2004).
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و هدايا پرداخت.13-3شكل  به محاكم قضايي زماني كه با آنها سروكار داريدهاي غيررسمي

 ب]روس

ٓالبانی

 بلغارستان

 مقدونیه
 قرقیزستان

رومانی

 گرجستان

 اسلواکی

 اکرین
 کرواسی

 لتونی

روسیه

 قزاقستان
 ازبکستان

 لهستان

 مجارستان
 چک

 مولداوی

و هرزگوین  بوسنی

ٓاذربایجان

پرداختهای غیررسمی به محاکم قضائی

 تاجیکستان

 لیتوانی
 استونی

و مونته نگرو  صربستان

 اسلونی
 ارمنستان

.همان:خذĤم

به: توضيح و. هميشه=6... وقت هيچ=3.1شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد صربستان

تغييرات آماري قابل توجهي در آلباني،. ضور نداشتندح 1999و تاجيكستان در پيمايش سال نگرو مونته

و هرزگوين، مجارستان، جمهوري قرقيزستان، ليتواني، مولداوي،  ارمنستان، آذربايجان، بالروس، بوسني

و ازبكستان اتفاق افتاده است .لهستان، روماني، فدراسيون روسيه، اوكراين

حات براي كمك به كاهش فساد در محاكم توان تعداد زيادي اصالمي انداز سياستي، از چشم

و ارتقاييقضا تخصيص هاي قضات، شيوهيانجام داد، مانند اصالحات در شيوه استخدام

و قواعد مربوط به دوره تصدي پرونده و قواعد انضباطي ييهاي محاكم قضا فراتر از اين، فعاليت. ها

و هاي غيردولتي، رسانه سازمانو تقويتييتوان از طريق انتشار احكام قضاميو قضات را ها

يياغلب اصالحات قضا. تر كرد هستند شفاف قضائيهبان قوه هاي جامعه مدني كه ديده ديگر سازمان

براي مثال، گرجستان(بسياري از كشورها. انجام شده، بر موضوع منابع انساني تمركز داشته است

قض))يوگسالوي سابق(و مقدونيه  ي كه ديگر درحالاند را افزايش دادهييا، دستمزدهاي كاركنان

در. اند آزمون تستي را براي قضات پياده كرده هاي، نظام)نمونه، آلباني عنوانبه(كشورها حتي

جمعي گروه، نياز به درخواست مجدد براي مشاغلشان وجود دارد برخي مواقع با اخراج دسته

پاافزايش دستمزدها بر اين مفر). براي مثال، گرجستان( دلييوض متكي است كه دستمزدهاي لين،

بهيكجرو يامي ژه قضات، است كه باعثيوو فساد پرسنل دادگاه، شود آنها يا در فساد فرو روند

به مهارت و مجبور كردن آنها به ارائه. كار گيرند هايشان را در مسير ديگري اخراج قضات

از نيروي كار در دسترساي وعهدرخواست مجدد، ضرورتاً مستلزم اين مفروض است كه مجم
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و عالئ توانيم مهارتمي وجود دارد كه در صورت اخراج اين قضات ق مورد نياز را با جايگزين ها

.ن كنيميكردن آنها تأم

هم اين سؤال مطرح است كه آيا و اينكه آيا يكي از مفروضات مذكور درست هستند هنوز

حق هاي بازار كار براي مهارت برخي شرط وقي به حمايت از سياستگذاري آگاهانه كمك خواهد هاي

كه. كرد شك اين درست است گذار، تقاضاي شديد بخش خصوصي در زمينه فرآينداوايلدر بدون

به مهارت از نسبت اندك چنين تخصص هاي حقوقي، با عرضه هايي همراه بود كه اين امر در بسياري

شامل قضات،(ن دستمزدهاي متخصصان حقوقي نده ميايسرعت فزابه هاي كشورها به نابرابري

و اساتيد دانشگاه و دستمزدهاي همتايانشان در بخش دولتي) دفتردارها، وكال در بخش خصوصي

و ديگر فعاليت. منتهي شد و كارآموزي، كسب پروانه به قيدوبندها بر سر راه ورود شدت ها همه

حق عرضه مهارت و دستمزدهاي وقدانان را در بخش خصوصي حتي هاي حقوقي را محدود كرده

و شرقيدر،راستا با بسياري از كشورهاي جهانهم.ش داده استيبيشتر افزا و اروپاي مركزي

صورتو مشاغل حقوقي، ضرورتاً توسط خود آنهاها نيز حرفه المنافع كشورهاي مستقل مشترك

آزاي هاي حرفه از طريق كانونگيرد؛ مي و تعيين استانداردهاي مونمانند صدور مجوز، برگزاري ها

ـ مقرراتگذاري، كاري جديد اما نه چندان درحالآموزشي فعالً در موقعيت كشورهاي  گذار، اين خود

و بخش اتحاد ـ مانند اين حرفههيمؤثر است حقوقي كه در همه كشورها تا حدودي وجود هاي ها

ـ تمايل به اثرگذاري فوق (العاده شديدي دارند دارند امر ممكن است در برخي از كشورها اين.

در لهستان براي مثال، اخيراً دادگاه قانون اساسي تصميم گرفته تا با غيرقانوني. تغيير باشد درحال

به هر حال، دستمزدها در بخش .) را محدود كندها ها، ورود به اين حرفههيدانستن اقدامات اين اتحاد

و درآ كنندهر تعيينيدولتي تأث مدهاي رسمي قضات برابر با كسري از درآمدها در بخش اي ندارند

.خصوصي است

و. گشاي پاسخگويي نخواهد بود، ضرورتاً مشكلييافزايش درآمدهاي كاركنان قضا بوسني

درها بنگاهبا توجه به آنچه: هرزگوين درآمد قضات را سه برابر كرد اما مشكل همچنان باقي است

و عملكرد محيط كسب پيمايش ب به آن اشاره كرده تشكيالت اقتصاديوكار ن گسترشيشترياند،

و هرزگوين بود 2002در سالييهاي غيررسمي به محاكم قضا پرداخت ).13-3شكل(در بوسني

و دستمزدهاي ها از منصف بودن حقوقي با برداشت هاي در درون حرفهنسبي درواقع، درآمدها

كننده سطح مهمتر از درآمدهاي مطلق، تعيينو ممكن است موضوعات)14-3شكل(ارتباط دارد 

هاي بخش اگر چنين باشد، بدون توجه كردن به آنچه محرك دستمزدها براي حقوقدان. فساد باشد

و ديگر نقصان خصوصي است شامل تقاضا براي خدمات، محدوديت هاي بازار، افزايش هاي عرضه

.ر كمي خواهد داشتيدستمزدهاي قضات تأث
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 گذارد؟مي نسبت درآمد قضات به درآمد وكال بر منصف بودن محاكم قضايي تأثير آيا.14-3شكل

ئی،
قضا

حاکم
فم
انصا

یاز
زیاب ر
ا

۲۰۰
۲

۲۰۰۲نسبت درٓامد قضات به درٓامد وک]،

و عملكرد محيط كسب پيمايش:خذĤم و پيمايش شاخص حقوقيو2 تشكيالت اقتصاديوكار بانك بازسازي

.توسعه اروپا

به: توضيح = Bel، آذربايجان=Aze، ارمنستان=Arm، آلباني= Alb.3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد

و هرزگوين= BiH، بلغارستان= Bul، بالروس چك= Cze، كرواسي=Cro، بوسني =Geo، استوني=Est، جمهوري

، مقدونيه=Mac، ليتواني= Lit، لتوني=Lat، جمهوري قرقيزستان= Kyr، قزاقستان=Kaz، مجارستان=Hun، گرجستان

Mol=يومالد،Pol=لهستان ،Rom=روماني ،Rus=فدراسيون روسيه ،SAM=و مونته جمهوري=Slk، نگرو صربستان

. ازبكستان= Uzb، اوكراين=Ukr، تاجيكستان=Taj، اسلووني= Sln، اسلواكي

آنييآخرين جنبه از عملكرد محاكم قضا:اعتبار پردازيم، توانـايي آنهـامي كه در اين بخش به

و اعتبار همه براي اجراي  بنگـاه، زمان مـورد نيـاز يـك7-3شكل. جانبه اجراي قراردادهاست احكام

پس از برگزاري دادگاه براي اجراي بنگاهزماني كه اين. دهدمي فرضي براي وصول طلبش را نشان

روز بـوده60تـا30بـيني دهد، زمان قابل تـوجهمي احكام آن در مورد وصول طلب خود از دست

يك حكم قضـا درحالكشور15در. است . زمـان نيـاز اسـتييگذار، بيش از چهار ماه براي اجراي

از تـر شماري از كشورهاست كه زمان مورد نياز براي اجراي حكم، طوالني درواقع، در تعداد انگشت

كهمي نشان15-3شكل. زمان پيش از محاكمه يا زمان برگزاري دادگاه براي وصول طلب است دهد

براي اجراي احكامشانييچه ارزيابي از توانايي محاكم قضاها بنگاه، 2002و 1999سال در هر دو

از 2002گذار، در سال درحالاز اين گذشته، براي مجموع كشورهاي. دارند به نسبت سه سال قبـل

ي كـه درحـال. شـان داشـتنديييي بودند كه نگاه منفي به محـاكم قضـاها بنگاهآن، درصد بيشتري از 

و ازبكستان، كاهش چشمگيري داشتند،وارستان، گرجستان، روماني، جمهوري اسلواكي، اسلوبلغ ني

و اوكرا  ـ شامل آلباني، بالروس، لتوني ـ شاهد بهبود قابـل تـوجهي هسـتيميفقط در چهار كشور .ن

قـد، معت2002گذارِ پيمايش شـده در سـال درحالدر تقريباً همه كشورهايها بنگاهكمتر از نيمي از

.توانند احكامشان را اجرا كنندميييبودند كه محاكم قضا
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از.15-3شكل  2002و 1999محاكم قضايي،» توان اجراي احكام«ارزيابي

 تاجیکستان

مجارستان  

 ازبکستان

 استونی
 اسلونی

 کرواسی

ٓاذربایجان
رومانی

ٓالبانی
و مونته نگرو صربستان  

 چک

 اسلواکی

ارمنستان  
 لتونی

 مولداوی

 مقدونیه
 لهستان
 لیتوانی

 ب]روس

 قزاقستان

درصد شرکـتهایــی که بر این باورند محاکم قضائی می توانند احکامشان را اجرا کنند

 بلغارستان

و هرزگوین  بوسنی
 قرقیزستان

 اکراین

گرجستان  
روسیه

و عملكردو محيط كسب پيمايش:خذĤم و عملكردو محيط كسب پيمايش،1 تشكيالت اقتصاديكار .2يتشكيالت اقتصادكار

به: توضيح و مونته.3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد و تاجيكستان در پيمايش سال نگرو صربستان

تغييرات آماري قابل توجهي در آلباني، بالروس، بلغارستان، گرجستان، لتوني، لهستان،. حضور نداشتند 1999

و ازبكستان اتفاق افتاده است .روماني، اسلواكي، اوكراين

برايييوكار، به نشان دادن ارتباط ميان توانايي محاكم قضا انجام كسب هاي پايگاه داده

بييياجراي احكام، ابعاد كارآمدي محاكم قضا و  قضائيهكفايتي در قوهو مشكالتي كه ناكارآمدي

دهد كه در آن،مي، نموداري را نشان16-3شكل. كندمي آورند كمكمي وجودبهها بنگاهبراي

در مقابل شاخص ميزان وكار كه پيچيدگي اجراي يك قرارداد از آن گرفته شده، شاخص انجام كسب

محيط پيمايش هاي داده براساسآوردمي وجودبهها بنگاهمشكالتي كه تخطي از قراردادها براي 

و عملكرد تشكيالت اقتصادي كسب يك قرارداد از طريق.، قرار دارد2 وكار محاكم از آنجا كه اجراي

راها بنگاه، كاري پيچيده است، شاهد هستيم كه بيشترييقضا مشكلي براي عنوانبه، اجراي قرارداد

يي در روابط قراردادي خود،ها بنگاهاحتمال زيادي وجود دارد كه چنين. دانندمي هايشان فعاليت

ق درصدد يافتن راه نقض. باشندييضاهاي جايگزين براي اجرايي كردن قراردادها از طريق مراجع

تواند منجر به نتايج نامطلوبي از نظر اقتصادي شود مثل قراردادمي نوبه خود قراردادها، به

).تهاتر(قراردادها، يا معاوضه كاال به كاال» اجراي خصوصي«اتكا به1،اي رابطه

1. Relational Contracting  



____________________________________________________________53

بر.16-3شكل و تأثير آن ها بنگاهپيچيدگي روندها

وکار
سب

امک
انج
راه
سر
یبر

شکل
نم
عنوا

ابه
اده
رارد
ازق
طی
تخ

)
۲۰
۰۲

(

)۲۰۰۳(پیچیدگی اجرای یک قرارداد

و عملكردو محيط كسب پيمايش: مأخذ .2003كار،و انجام كسب هاي؛ پايگاه داده2 تشكيالت اقتصاديكار

به: توضيح =Aze، ارمنستان=Arm، آلباني= Alb.3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد

و هرزگوين= BiH، بلغارستان=Bul، بالروس= Bel، آذربايجان = Cze،كرواسي=Cro، بوسني

= Kyr، قزاقستان=Kaz، مجارستان=Hun، گرجستان=Geo، استوني=Est، جمهوري چك

، لهستان=Pol، مالديو=Mol، مقدونيه=Mac، ليتواني= Lit، لتوني=Lat، جمهوري قرقيزستان

Rom=روماني ،Rus=فدراسيون روسيه ،SAM=و مونته جمهوري=Slk، نگرو صربستان

: تخطي از قراردادها. ازبكستان= Uzb، اوكراين=Ukr، تاجيكستان=Taj، ونياسلو= Sln، اسلواكي

.وجود موانع زياد=4... نبود هيچ مانعي براي جلوگيري از نقض قراردادها=1

 هاي مختلف اصالحات درك پيوند ميان بخش.3-3

و متنوع اصالحاتي كه در دوران گذار به آنها نياز است را نمي بهتو انواع متعدد در مجزاصورت ان

هاي مهمي براي اقتصاد هاي اجتماعي ممكن است داللت كه اصالحات در بخش طور همان. نظر گرفت

در15كالن داشته باشد، طيف وسيعي از اصالحات بازاري كه در طي  ها سال گذشته انجام شده نيز

و را شودييفشار بر محاكم قضاتواند باعث افزايشمي براي اَشكال جديدي از منازعه را باز كرده

براي. خانواده طراحي شدند حقوقو حقوق كيفريبراي رسيدگي به موضوعات صرفاً،كه در اصل

بهژهيوبه، سازي خصوصيهاي فرآيندمثال،  به خسارتمواردي كه مربوط طور است،

و بيرون از محاكم قضا اجتناب به شكلي. منجر شده استييناپذيري به افزايش منازعات در درون

بهيقمشابه، پس از جنگ در مناط ازژهيو، و هرزگوين، اسكان مجدد پناهجويان يكي بوسني

سيمربوط به مالكيت خصوصي تازه تأس هاي مناقشه. برانگيز حقوقي بوده است موضوعات مناقشه

دييفشار بر محاكم قضاـها ادعاهاي افراد مختلف در مورد آپارتمان ازجملهـ .اده استرا افزايش

دهد كه كشورهايي كه در دورترين نقطه از نظر اقدامات اصالحي بر طبقمي نشان17-3شكل

و توسعه اروپانماگرهاي گذار هاي گيري اندازه بانك گيري اندازهكه طور هماناند، بوده بانك بازسازي
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و توسعه اروپا كهها بنگاهاز تري هاي بزرگ اتحاديهدهد، گرايش به داشتنمي نشان بازسازي يي داشتند

، اين كشورها عبارت بودند از كشورهايي كه 1990در دهه. اند دادگاه درگير شده هاي در پرونده

و لهستانـ طلبان قدرتمندي داشتند اصالح و نيز كشورهايي كه اخيراً سرعتـ مانند ليتواني

و كشو؛اند اصالحاتشان را بيشتر كرده در با اين. رهاي يوگسالوي سابقمانند بلغارستان، روماني حال

وهمگذار، اگرچه درحالبسياري از كشورهاي  استفاده از محاكم قضايي قابلهم سرعت اصالحات

مطالعات متعدد، ميان عمق بخش. توجه هستند اما نياز به اصالحات بيشتري در هر دو زمينه است

ابنگاهحكمراني1،مالي و قضايي و عملكرد نظام حقوقي در بسياري از2.كنندمي رتباط برقراري

به،و قلت نسبي فروش اعتباري3كشورها، اعتماد گسترده به درآمدهاي تقسيم نشده عنوان اغلب

 نيز) تهاتري(كاال تكيه بر دادوستد كاالبه4.شودمي نماگرهاي اعتماد به محاكم قضايي در نظر گرفته

و تواند نتيجه ضعف مي .وصول طلب از بدهكاران را باعث شود هاي دشواريهاي قوه قضائيه باشد

 2002دهد،مي اصالحات، فشار بر محاكم قضايي را افزايش.17-3شكل

کهاز
هایــی

شرکـت
رصد

د
]

مات
خد

[
کنند

همی
تفاد
یاس

قضائ
حاکم

م

و توسعه اروپامیانگین نماگرهای در مورد گذار بانک بازسازی

و عملكردو محيط كسب پيمايش:خذĤم و توسعه اروپاو2 تشكيالت اقتصاديكار گزارش بانك بازسازي

.2002در مورد گذار، 

به:توضيح =Aze، ارمنستان=Arm، آلباني= Alb.3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد

و هرزگوين= BiH، بلغارستان=Bul، بالروس= Bel، آذربايجان = Cze، كرواسي=Cro، بوسني

جمهوري= Kyr، قزاقستان=Kaz، مجارستان=Hun، گرجستان=Geo، استوني=Est، جمهوري چك

، روماني=Rom، لهستان=Pol، مالديو=Mol، مقدونيه=Mac، ليتواني= Lit، لتوني=Lat، قرقيزستان

Rus=فدراسيون روسيه ،SAM=و مونته ، اسلووني= Sln، جمهوري اسلواكي=Slk، نگرو صربستان

Taj=تاجيكستان ،Ukr=اوكراين ،Uzb =ازبكستان .

1."Financial Sector Depth" :م .منظور نويسندگان، قدرت بخش مالي كشور است؛

.:ك.ر براي مثال،.2

Beck and Levine, 2003; Pistor, Raiser, and Gelfer, 2000; and La Porta, Lopez-de-Salines, and Schleifer, 1997.
3. Retained Earnings 

 ,Broadman, Anderson, Claessens, Ryterman, Slavovaايــن نكتــه بــراي كشــورهاي جنــوب شــرق اروپــا توســط.4
Vagliasindi, and Vincelette (2004)نشان داده شده است.
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آمي نشان18-3كه شكل طور همان از خدمات محاكمها بنگاهنها، دهد، در كشورهايي كه در

كهمي استفادهتري به شكل گستردهييقضا شانيينيز محاكم قضاها بنگاهكنند، كمتر محتمل است

به براي مثال در قفقاز جنوبي، بخشي از رتبه. بدانند» سريع«را  سرعت لحاظبه نسبت مثبت بندي

متييمحاكم قضا كهأممكن است بهها گاهبنثر از اين واقعيت باشد بهي نسبت كمتري در اين كشور

اين، در كشورهايي كه در آنهابر عالوه. كنندمي استفادهيينسبت ساير كشورها، از محاكم قضا

مييياغلب كمتر از محاكم قضا كمتر به اين نكته اشاره كردند كه محاكمها بنگاهشود، استفاده

يك مشكل هستندييقضا وييميان استفاده از محاكم قضااي رابطه پيچيدهبنابراين،).19-3شكل(،

وجود دارد؛ اعتماد بيشترـ حتي اگر اين اعتماد مفيد باشدـ نگرش به اين محاكم با اعتماد بيشتر

1.شود نميمنجر لزوماً به برداشت بهتر 

 2002، كندمي فشار بر محاكم قضايي، آنها را كند.18-3شكل

انند
ید
عم
سری

یرا
ضائ
کمق

محا
یکه

تهایــ
شرکـ

صد
در

درصد شرکـتهایــی که از محاکم قضائی استفاده می کنند

و عملكرد محيط كسب پيمايش: مأخذ .2 تشكيالت اقتصاديوكار

به: توضيح =Aze، ارمنستان=Arm، آلباني= Alb.3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد

و هرزگوين= BiH، بلغارستان=Bul، بالروس= Bel، آذربايجان = Cze، كرواسي=Cro، بوسني

جمهوري= Kyr، قزاقستان=Kaz، مجارستان=Hun، گرجستان=Geo، استوني=Est، جمهوري چك

، روماني=Rom، لهستان=Pol، مالديو=Mol، مقدونيه=Mac، ليتواني= Lit، لتوني=Lat، قرقيزستان

Rus=فدراسيون روسيه ،SAM=و مونته ، اسلووني= Sln، جمهوري اسلواكي=Slk، نگرو صربستان

Taj=تاجيكستان ،Ukr=اوكراين،Uzb =ازبكستان .

و برداشت، روابط پيچيده ميان نگرش3شماره پيوستدر.1 و بنگاهها از كيفيت محاكم قضايي، استفاده بنگاههاي ها ها از اين محاكم

دو روايتتر، در مجموع، تحليل آماري عميق.ر گرفته استثير اصالحات بازاري مورد بررسي قراأت اصلي نقل شـده توسـط روابـط

ت .كندمي ييدأمتغير اشاره شده در باال را
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 مورد توجه قراردر جايي كه خدمات محاكم قضايي كمتر.19-3شكل

به گيرند مي  2002شوند،مي عنوان مشكل مطرح دارد،

شکل
کم

هرای
ضائی

وهق
کهق

هایــی
شرکـت

رصد
د

]
خود

رراه
برس

]
دانند

می

درصد شرکـتهایــی که از محاکم قضائی استفاده می کنند

.همان:مأخذ

به: توضيح =Aze، ارمنستان=Arm، آلباني= Alb.3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد

و هرزگوين= BiH، بلغارستان=Bul، بالروس= Bel، ذربايجانآ = Cze، كرواسي=Cro، بوسني

= Kyr، قزاقستان=Kaz، مجارستان=Hun، گرجستان=Geo، استوني=Est، جمهوري چك

، لهستان=Pol، مالديو=Mol، مقدونيه=Mac، ليتواني= Lit، لتوني=Lat، جمهوري قرقيزستان

Rom=روماني ،Rus=فدراسيون روسيه ،SAM=و مونته جمهوري=Slk، نگرو صربستان

. ازبكستان= Uzb، اوكراين=Ukr، تاجيكستان=Taj، اسلووني= Sln، اسلواكي

 آورند؟مي وجودبهها بنگاهمحاكم قضايي چه مشكالتي براي.4-3

يك كسببر اين باورند كه عملكرد قوه قضائيه مشكلي براي انجامها بنگاهميزاني كه وكار است،

و درست از شرايط قوه قضائيه محسوب گيري اندازه بدون گيري اندازهاين. شودمي خالصه ساده

طور منظم مورد استفاده قرار نگيرند كمتر محتمل ابهام نيست كه براي مثال، اگر محاكم قضايي به

بهها بنگاهاست كه  يك مشكل بدانند، محاكم قضايي را تاميي آن باعثاما سادگ؛عنوان شود

گيري مفيدي در مورد وضعيت نظام قضايي چه احساسي دارند را اندازهها بنگاهاينكه گيري اندازه

، عملكرد قوه 2002و 1999دهد كه در هر دو سالمي يي را نشانها بنگاهدرصد،20-3شكل. بدانيم

يك مشكل دانستند قضائيه را به و(اروپا در جنوب شرقوكارها كسب. عنوان شامل آلباني، بوسني

و صربستان)جمهوري يوگسالوي سابق(هرزگوين، بلغارستان، كرواسي، مقدونيه  ، روماني

ي كه درحالترين مشكل خود بدانند، گرايش داشتند به اينكه قوه قضائيه را بزرگ) نگرو مونته

در كسب از(اديه اروپاو كشورهاي الحاقي به اتح المنافع كشورهاي مستقل مشتركوكارها به غير

و جمهوري اسلواكي ،21-3شكل. دانستندمي شان را مشكل كمتر محاكم قضايي) ليتواني، لهستان

و آن را با ميانگين درصدمي را نشان 2002درصد مربوط به سال از ديگرها بنگاه بندي رتبهدهد

و مقررات(كارو ابعاد محيط كسب بهها بنگاهكه) گذاريمانند ماليات، امور مالي، تورم عنوان آنها را

عملكرد قوهها بنگاهي كه بسياري از درحال. كندمي دانند مقايسهمي كار خودو مشكلي بر سر كسب
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استثناي بسياريبهـ گذار درحالدانند، در كشورهايمي هاي خود قضائيه را مشكلي براي فعاليت

بهمشكالت ديگريـ از كشورهاي جنوب شرقي اروپا رسد اين مشكالت،مي نظر وجود دارد كه حتي

به چنان. باشندنيز شديدتر  رسد كه در بسياري از كشورها،مي نظر كه در فصل اول اشاره شد،

ي است كه نماگرها در ديگر كشورها درحالاين؛نماگرهاي مربوط به قوه قضائيه بدتر شده باشند

.بهبود داشته است

بهعملكرد قوه قضا.20-3شكل  2002و 1999كار،و عنوان يك مشكل براي انجام كسب ئيه

 مولداوی

 قزاقستان

 اسلواکی

 رومانی
 مقدوینه

 اکراین

 لهستان
لیتوانی  

 اسلونی

و مونته نگرو  صربستان

 ب]روس

 چک

 قرقیزستان
 گرجستان

 ارمنستان

 روسیه
تاجیکستان  

 استونی

 البانی

 ازبکستان

درصد شرکـتهایــی که محاکم قضائی را یک مشکل می دانند

 کرواسی
و هرزگوین  بوسنی

 لتونی

 بلغارستان

 مجارستان
ٓاذربایجان

و عملكرد محيط كسب پيمايش:خذĤم و عملكرد محيط كسب پيمايش،1 تشكيالت اقتصاديوكار تشكيالت وكار

.2 اقتصادي

به:توضيح و مونت.3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد و تاجيكستان در پيمايش سال نگروهصربستان

و هرزگوين،. حضور نداشتند 1999 تغييرات آماري قابل توجهي در ارمنستان، آذربايجان، بالروس، بوسني

و اوكراين اتفاق افتاده است .لتوني، مولداوي، لهستان، روماني، اسلواكي
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با.21-3شكل  2002ديگر،» مشكالت«قوه قضائيه در مقايسه

 مولداوی

 قزاقستان

 اسلواکی

رومانی
 مقدوینه

 اکراین

 لهستان
 لیتوانی

 اسلونی

و مونته نگرو  صربستان

 ب]روس

 چک

 قرقیزستان
 گرجستان

 ارمنستان

 روسیه
 تاجیکستان

 استونی

البانی

 ازبکستان

درصد شرکـتهایــی که محاکم قضائی را یک مشکل می دانند

کرواسی
و هرزگوین  بوسنی

 لتونی

 بلغارستان

 مجارستان
ٓاذربایجان

قوه قضائیههمه مشک]ت دیگر

و عملكردو محيط كسب پيمايش: مأخذ .2 تشكيالت اقتصاديكار

به: توضيح و روماني،.3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد در همه كشورها بجز استوني، ليتواني

.وجود داشتها تفاوت قابل توجهي ميان ميله

شكها بنگاهفهم آنچه كه در ذهن دارند، دستكم از نظر خودييايت از محاكم قضادر زمان

كند كه محتمل است به بيشترين بهبود عملكرد منتهيمي، به مشخص شدن اصالحاتي كمكها بنگاه

درها بنگاهاز. شود شركت كردند تشكيالت اقتصاديو عملكرد كارو كسبمحيط پيمايشيي كه

ب و درستكاري،(ييعد عملكرد محاكم قضاخواسته شد تا ارزيابي خود را از چهار منصفانه بودن

و توانايي براي اجراي احكاميسر ها بنگاهبه شكل مشابهي، از1.را ارائه كنند)ع بودن، ارزان بودن

و رشد قضائيهعملكرد قوهيخواسته شده بود تا ارزيابي كنند كه به چه نحو  بنگاهبراي فعاليت

با. شودمي ساز مشكل توان گفت كه وقتيمي ارزيابي كلي از هركدام از اين چهار بعد، در ارتباط

مايشان است، ممكن است تصويري براكارو كسب، مشكلي براي قضائيهگويند عملكرد قوهمي آنها

يك از ابعاد در ذهن خصوص در اها بنگاهاينكه كدام .جاد كنديوجود دارد

سا22-3طبق شكل يك 1999ل، در توضيح اين موضوع كه در از بندي رتبهدر بنگاه، چطور

همي هايش، اين قوه را مشكلي براي فعاليت»قضائيهعملكرد قوه« چهار بعد عملكرد خوبرداند،

و همين. شدندمي مهم محسوب،قضائيهقواي  تر طور ديگر ضرايب، دو برابر بزرگ ضريب سرعت

به.1 و درستكاري را. لحاظ مفهومي بسيار شـبيه بـه يكـديگر بودنـد از پنج بعد شرح داده شده در اين مقاله، منصفانه بودن ايـن دو

و. جمع كردتوان در يك شاخص مي بنابراين، چهار بعد در نظر گرفته شده براي عملكرد حاضـر عبـارت بودنـد از منصـفانه بـودن

و توانايي اجراي احكام .درستكاري، سرعت، ارزاني
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ويدرحال، 2002در مقابل در سال. از ارزش مطلق بودند بهيژگيكه يكيتبديسو ارزان بودن ل به

.متغير مهم در حركت بود، سه عامل ديگر تقريباً از اهميت يكساني برخوردار بودند

 اهميت نسبي عوامل متعدد در توضيح عملكرد قوه قضائيه در كشورهاي.22-3شكل

 2002و 1999گذار، درحال

وقی
محق

نظا
طرفی

وبی
مدی

کارٓا

/منصف
درستکار

سریع ارزان توان اجرای احکام

و عملكردو محيط كسبشپيماي:خذĤم و عملكردو محيط كسب پيمايش،1 تشكيالت اقتصاديكار كار

.2 تشكيالت اقتصادي

به: توضيح ، همه ضرايب آماري بجز 2002براي سال.3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد

.ارزان بودن معنادار بودند

. مهم هستندييعملكرد محاكم قضا وكار، بسياري از ابعاد روشن است كه براي انجام كسب

و درستكار، براي اجراي احكامشان به اندازه كافيميايييمحاكم قضاها بنگاه خواهند كه منصف

و ارزان باشند را. قدرتمند، سريع يك بعد به هر حال، چنان كه اين بررسي نشان داد، اصالحاتي كه

، فهمييبراي بهبود عملكرد كل نظام قضا. شود تواند منجر به تضعيف بعد ديگرمي كند،مي تقويت

و قضا .و مشخص كردن آن حياتي استييابعاد مختلف اصالحات حقوقي

 شناسي از اصالحات قضايي سوي يك گونهبه.5-3

و كيفيت قوه يك طرف هاي از طرف ديگر، طرح ثابت بخش قضائيهپيوند ميان اصالحات بازاري از

اول اينكه، محتمل است جايي كه اصالحات؛براي اين ارتباط وجود دارد بالقوه دو شكل. پيشين بود

و تقاضاي متعاقب آنها قضائيهدر مورد عملكرد خوب قوايها بنگاهپيشرفت بهتري دارد، خواست 

طلبان مترقي طرفدار بازار، مانند اعضاي جديد اتحاديه اروپا، اصالح. از اين نظام نيز بيشتر شود

ر اعتماد. اندا بيشتر به شكل كاملي به سمت توليد بخش خصوصي تغيير جهت دادهاقتصادهايشان

و حل برنامه وفصل اختالفات، جايگزين راه به نظام حقوقي براي حل ريزي مركزي قوه مجريه شده
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بي طوربهتواندمي گسترش بخش خصوصي، تعداد مبادالت اقتصادي را كه نجامد،ابالقوه به نزاع

ا كند، اما اين تقاضاهامي آنها را كندييهرچند اين تقاضاي فزاينده از محاكم قضا.ستافزايش داده

متكياي هايي كه به شكل فزايندهكارو كسب. شودمي را نيز موجبييحمايت بيشتر از تقويت قضا

واي هستند، سهم عمدهييبه نظام قضا در تالش براي منصف كردن، افزايش سرعت، ارزاني

از طلبان مترقي ثانياً، اصالح. دارنديياكم قضاكارآمدي مح تر، گرايش بيشتري به برخورداري

و محتمل است كه اين فرصت را پيدا كنند كه ظرفيت قوه  از قضائيهدرآمدهاي سرانه باالتر دارند را

و آموزش كاركنان، ساختمان و ديگر سرمايه نظر كيفيت و بودجه عملياتي ارتقا دهند هاي ها . فيزيكي

چرخه«باعث افزايش فشار براي تداوم تقويت ظرفيت، ايجادييتقاضاي بيشتر براي خدمات قضا

و بهبود ظرفيت» مطبوع .شودمي افزايش استفاده

يك گونه23-3افتد؟ شكلمي آيا اين چرخه مطبوعِ مفروض در عمل اتفاق ازيشناسي ابتدا، ي

خها بنگاهدو بعد تقاضاي براساسكشورها . دهدمي را نشانييو ظرفيت قضاييدمات قضابراي

به اينكه چنين مفاهيمي را نمي دليل به هاي كرد، مجبور به استفاده از شاخص گيري اندازهآساني توان

و موجود هستيم در) توليد ناخالص داخلي(سرانه توليد. در دسترس بر اين فرض استوار است كه

ب ازا شاخص بخش تقاضا عبارت. يشتر استدسترس بودن بيشتر منابع، مؤيد ظرفيت .1: ست

ومي استفادهيييي كه از خدمات محاكم قضاها بنگاهدرصد بانك 2002شاخص سال.2كنند

و توسعه اروپا و عمودي به اين دليل ترسيم خطوط نقطه1.در مورد گذار بازسازي چين شده افقي

دق تا تقسيم كشورها گروهاند شده ريبندي و مشخصي .ا نشان دهندق

را مـي هاي خامي از مفاهيمي هستند كـه سـعي تخمين فقطاين متغيرها،. اي بسيار ناقص است شناسي البته چنين گونه.1 كنـيم آنهـا

و محاسبه شدند اين متغيرها خود به شكل ناقصي اندازه. گيري كنيم ندازها بر اين، تهيه خطوط منقسمي كه داللت بر امري عالوه. گيري

هرمي هاي خاصي از كشورها پديدار هدف ما نشان دادن اين قضيه است كه اگر گروه. دارند، نيز ضرورتاً اختياري هستند شوند كه

رو كدام اولويت و .بسا كه اين امر با توجه به شرايط كنوني هر كدام از آنها موجه باشدچه،يكردهاي متفاوتي در اصالحات دارندها
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و تقاضا براي خدمات قضايي،.23-3شكل  2002ظرفيت

ات
خدم

رای
ضاب

تقا
ايــی
قض

قضاـيـیظرفیت ارائه خدمات

و عملكرد محيط كسب پيمايش:خذĤم و2 تشكيالت اقتصاديوكار ، گزارش بانك بازسازي

.توسعه اروپا در مورد گذار، نماگرهاي توسعه جهاني

، ارمنستان=Arm، آلباني= Alb.3شماره پيوستد به براي مطالعه بيشتر، بنگري: توضيح

Aze=آذربايجان ،Bel =بالروس ،Bul=بلغارستان ،BiH =و هرزگوين =Cro، بوسني

چك= Cze، كرواسي =Kaz، مجارستان=Hun، گرجستان=Geo، استوني=Est، جمهوري

=Mol، مقدونيه=Mac، ليتواني= Lit، لتوني=Lat، جمهوري قرقيزستان= Kyr، قزاقستان

و=SAM، فدراسيون روسيه=Rus، روماني=Rom، لهستان=Pol، مالديو صربستان

= Uzb، اوكراين=Ukr، تاجيكستان=Taj، اسلووني= Sln، جمهوري اسلواكي=Slk، نگرو مونته

استفاده براساستقاضا. ست از لگاريتم سرانه توليد ناخالص داخليا ظرفيت عبارت. ازبكستان

و توسعه اروپا در مورد گذار استاز مح و نماگرهاي گزارش بانك بازسازي .اكم قضايي

آن رفت، رابطه قويمي كه انتظار چنان و تقاضاي حاصل از اي ميان ميزان اصالحات اقتصادي

و كرواسي. وجود داردييو ظرفيت قضاييبراي خدمات قضا همه هشت عضو جديد اتحاديه اروپا

. در مربع باال سمت راست شكل قرار دارند) ديه اروپا با باالترين درآمد سرانهكشور خارج از اتحا(

به درحالگروهي از كشورهاي نسبت قوي براي خدمات انجام اصالحات هستند كه در آنها تقاضاي

پاييوجود دارد، اما ظرفيت قضاييقضا ازنييآنها تا حدي تر است؛ اين كشورها عبارتند

با تقاضاي متوسطيدر ميان كشورها.و روماني) جمهوري يوگسالوي سابق( بلغارستان، مقدونيه

قرار گرفتن ديگر. شودمي يافتيي، طيف متنوعي از ميزان ظرفيت قضاييبراي اصالحات قضا

و مونته(كشورهاي جنوب شرق اروپا  و صربستان و هرزگوين و)نگرو آلباني، بوسني ، قزاقستان

پاروسيه در قسمت باالتر اين و قرار گرفتن چندين كشور داراي درآمد ترِ عضونييمقياس

پا المنافع كشورهاي مستقل مشترك ـ در قسمت و مولداوي ترنييـ گرجستان، جمهوري قزاقستان

و درآمد سرانه استياين مقياس، تأك گروه كشورها با تقاضاي. دي دوباره بر ارتباط ميان ظرفيت

ازعبارتييكمتر براي اصالحات قضا و ازبكستان:ند دو كشور آخر، ظرفيت. بالروس، تاجيكستان
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پا(تري نيز دارندنييپا يك تابع در مورد درآمد هم و تقاضاي اندكييباز ).ن

را موردييشده در كل اين گزارش از كيفيت محاكم قضا، ارزيابي كليديِ ارائه24-3شكل

وها نگاهباين ارزيابي مربوط به نظر. دهدمي بازبيني قرار در مورد اين است كه آيا براي فعاليت

بهمييك مشكل قلمداد قضائيه، قوهها بنگاهرشد  شود يا خير؟ باالترين قسمت هر بخش مربوط

در ميان همه كشورهايي است)يك مشكل است قضائيهتا چه حد قوه(ميانگين ارزيابي از اين متغير 

د23-3كه در بخش متناظر آن در شكل  كه24-3شكل. ارندقرار اين، از اين نظر آموزنده است

. دهدمي الگوها را نشان

به.24-3شكل و تقاضا براي خدمات قضايي قوه قضائيه  2002عنوان يك مشكل، ظرفيت

کم

متوسط

زیاد

قضايــیظرفیت

کم

متوسط

زیاد

 قضايــیتقاضا برای خدمات
.همان:خذĤم

به: توضيح .3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد

در طور همان پ كه ترينن اين فصل در مورد ارتباط ميان اصالحات اشاره شد، مثبتيشيبخش

پاها بنگاهدر كشورهايي است كه در آنها، قضائيهاز قوهها ارزيابي ني براي خدماتييتقاضاي

به(دارندييقضا وكار كمترين مشكل براي كسبيينظر آنها، محاكم قضا اين بدان معناست كه

م پاظرف). شونديشمرده در اين كشورها، خدماتها بنگاهكه براي اغلبن مهم نيست؛ چرايييت

رفته، تقاضاي بيشتر، حداقل تا زماني كه ظرفيت زيادهم روي. ندارديتيآنچنان اهمييمحاكم قضا

با. همراه است قضائيهاز قوهها بنگاهتر، با ارزيابي منفي)23-3بخش باال سمت راست شكل(شود 
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از، سريعيينوعاً كُند اصالحات نهادي، محتمل است كه تقاضا براي خدمات قضا سرعت توجه به تر

، در مراحل اوليه گذار، يعني زماني كه انتظارات از عملكردرو ايناز. افزايش پيدا كندييظرفيت قضا

توان انتظار داشت كه برداشت منفيميي كه ظرفيت كم است،درحاليابدمي افزايشييمحاكم قضا

و هزينه كه در اين گزارش طور همان(افزايش يابد قضائيهاقتصادي ضعف عملكرد قواي هاي مردم

و يافتهاقتصادي كاهش هاي بنابراين، اگر همه چيز خوب پيش رود، هزينه). مشاهده كرديم

و تقاضايمي اصالحات باعث تشويق رشد اقتصادي. ها نيز بهبود خواهد يافت برداشت شود

.كندمي ايجادييسازي قضا تجاري، انگيزه براي ظرفيت

 هايي براي اصالحات آينده درس: گيري نتيجه

ومي اي از پيشرفتي را نشان تحليل اين گزارش، تصوير چندگانه دهد كه در زمينه اصالحات حقوقي

ي. است رخ داده 1990گذار از اوايل دهه درحالدر كشورهايييقضا ك طرف، در برخي از از

اوليه هايو برداشتن گاميياستقالل، افزايش ظرفيت آموزش قضا مانندي هاي كشورها در حوزه

 دستبه، پيشرفت قابل توجهيييو مديريت اجرايي محاكم قضاييمقرراتگذاري قضاـ سوي خود به

و تحليل كه بسياري از پيمايش چنانحال، با اين. آمده است درمي سان نشانهاي كارشنا ها دهد،

و كاركنان قضا و افزايش كارآمدي هاي، كاهش حجم پروندهييزمينه افزايش ظرفيت قضات معوقه

در هايو بازدارندهها، افزايش مشوقييمحاكم قضا و واقعيت فساد مناسب با توجه به ادراك فساد

و بهبود دسترسي بيشتر به محاكم قضا قضائيهقواي  براي انجام هاي زيادي كارييمناطق مختلف

و شهروندان به يكسان اهميت زياد ابعاد عملكرد كه براي سرمايهبر عالوه. باقي مانده است گذاران

و توانايي براي اجراي احكامـ واجد اهميت هستند  نظربهـ مانند ارزان بودن، منصف بودن، سرعت

به درحالكشورهايييمحاكم قضاتيوضع رسد مي هاي اخير بهبود يافته در سال جاي آنكه گذار

گذار درحالاحتماالً منصفانه است اگر گفته شود در كشورهاي. باشند، رو به وخامت گذاشته است

در قضائيهو تقويت قوهييدر مجموع اندكي در اصالحات قضا به بعد، پيشرفت 1990از سال 

و اصالحا .ت نهادي اتفاق افتاده استمقايسه با تقريباً هر حوزه ديگري از اصالحات سياستي

ي كليها درس.1

و فرصتي كه هر كشوري با چالشدرحال را هاي متفاوتي مواجه است، درس ها  هاي مشخصي

:آموختتوان از اغلب اين كشورها مي

براي ايجاد يك قوهها تاكنون، تالش: تكميل استقالل ساختاري از طريق استقالل عملياتي•

م قضائيه و گذار، عمدتاً بر وجوه رسمي استقالل ساختاري درحالستقل در كشورهاي غيرسياسي
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و از اصالحاتي كه قواي  را به شكل عملياتي از وزارت دادگستري مستقل قضائيهمتمركز بوده

براي مثال،.)اخيراً در چند كشور اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است(كند غفلت شده است مي

ادرحال هييشوراهاي قضا،ز كشورهاي كه در بسياري به ايجاد شدهييهاي اجرايي قضائتييا اند،

ه يا قضائيهها اختيار كامل يا ظرفيت الزم براي مديريت قوهئتياين  دستكمشامل نظارت

و اقدامات تنبيهي داده نشده است رگذاري بر استخدام كارمندان، بودجهيتأث مشاركت در1.ريزي

و مسئوليته سازي نقش كمك به شفاف ها  سازي ظرفيت هايو برنامهييهاي اجرايي قضائتيهاي

ه و نيروي كار فراهمئتيكه براي ي طوالني براي هاي كند، همگي راهمي هاي خودگردان، قدرت، منابع

كهييكمك كردن به محاكم قضا و كارآمدي فعاليت كنندمي هستند .خواهند به نحو ثمربخش

ا• هم: ستقالل با تقويت پاسخگوييارتباط ميان افزايش و پاسخگويي بايد استقالل

هم كيفيت قوه  و و انتصاب براساسانتصاب قضات. را هدف بگيرد قضائيهدرستكاري شايستگي

هايو چارچوبها، ارزيابيييها، انتشار كامل احكام قضا پرونده شفاف قضات، واگذاري تصادفي

و شيوه رسيدگي به شكايتياها نظارتي يكسان براي بررسي ترفيع قوي براي دريافت هاي ها

و رسانه كهييدر مورد عملكرد قضاها بازخورد از شهروندان ازمي، برخي ابزارهايي هستند توان

و درستكاري قضا فن هاي با توجه به پيچيدگي. را افزايش دادييطريق آنها پاسخگويي و يسياسي

و تعهد مقامات عال كه اين حوزه از اصالحات را دربر گرفته و قضاتياست، رهبري قوي حكومتي

در نظامي كه فساد امري شايع است، ممكن است. ارشد براي موفقيت اين اصالحات حياتي است

و كارمندان الزم باشد  هاي فشار براي پاسخگويي بايد محور اصلي برنامه. تغيير عمده در رهبري

.باشدييتقويت قضا

و عملكرد كارآمدتر محاكم قضابهب: بهبود كارآمدي• ، مزيت ديگر استقاللييود مديريت

بهييتوجهي كه در ابتدا به اصالحات قضابي. عملياتي است ژه فقدان توجه به نهادسازي،يو شد،

اين. آورد وجودبهاين مناطقييانباشته را در تقريباً تمام محاكم قضا هاي انباني از پرونده

س هاي پرونده و حلميييرعتي كه محاكم قضاانباشته يك اختالف بكنند، توانند صرف وفصل

برخي از كشورها. گذاردميريتأثييگذاران به نظام قضاو سرمايهها بنگاهطور مستقيم بر اعتماد به

در جهتها، اصالح رويهييتخصصي در محاكم قضا هاي بندي با ايجاد محاكم ويژه يا ايجاد تقسيم

رس طرفكاهش فرصت براي  هستند، افزايش اختياريدگيهايي كه خواستار به تعويق انداختن

و حذف بسياري از مسئوليت كه بر قضاتييهاي غيرقضا قضات براي كنترل سرعت رسيدگي

 
يكي از استثناهاي اخير است كه در آن، به شوراي بودجه قضايي اين اختيـار داده شـده تـا) جمهوري يوگسالوي سابق(مقدونيه.1

و ظرفيـتمي نيز به اين شورا كمك) مثل بانك جهاني(ها ديگر نهاد. بودجه نظام قضايي را تدوين كند را هـاي الزم كنند تا ساختارها

.ايجاد كندمذكور براي عملياتي كردن اختيار
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ياها بنگاهسيها، بررسي اسناد تأس ها، بررسي صحت وصيتنامه مانند ثبت وثيقه(تحميل شده بود ،

ب و عملكردهاي سازمانه اعتراضات صورتبرگزاري جلسه براي رسيدگي هاي گرفته به رفتارها

 گونه اينافزايش. اند برداشتههايي گامشانيي، در جهت بهبود كارآمدي نظام محاكم قضا)اجرايي

و برداشتن قدم ي ديگر براي تقويت كارآمدي، بايد در اولويت نسل جديد اصالحات هاي اقدامات

و قضا .باشدييحقوقي

و الزام فرآيندل تكمي• خواهيم اصالحاتمي اگر: قوانين آور كردن قانونگذاري با اجرا

و الزاميحقوقي تأث از آور كردنر واقعي داشته باشند بايد منابع براي اجرا اصالحات قانوني چه

،ها بنگاهوها ثبت وثيقهيها شامل اداره(و چه از طريق ديگر نهادهاي اجراييييطريق محاكم قضا

حلييضابطان قضاي، اسناد رسمانردفترس مور ثبتأمهاي ورشكستگي، وفصل حساب، مأموران

وو و دادسراها1،غيرمنقول مميزى امالك مزروعى و الزام،)پليس و بر اجرا تخصيص داده شده

و. اين درسي مهم از تجربه ده سال اول اصالحات است.د شودياصالحات قانوني تأك قوانين

براييزيشوند، سود ناچ شوند يا اينكه اصالً اجرا نميمي به شكل ضعيفي اجراييمقرراتي كه 

و افرادي كه درصدد كسب گذار هستند درحالو فعاليت در كشورهاي گذاري سرمايهوكارها

يكي از اهداف مهم نسل جديد اصالحات نهادي در بخش عمومي، بايد كاهش. آورندمي وجود به

و ديدگاها. باشد» شكاف اجرايي« ويين امر، نياز به افزايش در منابع بلندمدت براي حاميان

و ممارست طور همانطلبان دارد؛ درست اصالح كه ايجاد يا تقويت نهادهاي اجرايي نياز به زمان

.دارد

و قضا• طلبان، تشخيص براي اصالح:يياتخاذ ديدگاه گسترده در مورد اصالحات حقوقي

د ر بگذارد،يتأث قضائيهو قوهييتواند بر محاكم قضامير ظاهر نامربوطاينكه چطور اصالحات

براي مثال، اعطاي حقوق جديد به شهروندان براي طرح دعوي بدون رسيدگي. ضروري است

بر طبق اين. افزايش داده استها موازي به آن در دادگاه ديگر، ظرفيت قضات را براي فهم پرونده

ي در پرونده ايجاد هاي توانند براي رسيدگي به اختالفات جديد، وقفهميييحقوق جديد، محاكم قضا

يك. كنند و مقررات از طريق و نويس پيشتهيه فرآيندتغييرات پي در پي در قانون قانونيِ بسته

و باعث ناتواني قضات در تفسير تواند استفادهمي غيرشفاف كنندگان از قوانين جديد را سردرگم كند

اعمال مؤثر به قضائيهقوه. قوانين جديد شودو ازيتلقيعنوان نهاد بايد شود كه در آن تنها بخشي

كهتر صنف حقوقي گسترده و صنفي يك صنف با موجودي محدود سرمايه انساني حضور دارند؛

و  م گذاري سرمايهدر زماني كه رشد اقتصادي و دستمزدهاييافزايش ابد، با رقابت براي منابع

و بيرون از قوهيهاي، اصالحات بايد مشوقرو ايناز.دشومي مواجه كه مشاغل حقوقي درون

 
1. Land Cadastres 
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و همينهست با آن مواجه قضائيه كه در بازار خدمات حقوقي در زمينه را هايي طور محدوديت ند

و خروج متخصصان وجود دارد با. در نظر بگيرد،ورود مهم است كه دستمزدهاي قضات متناسب

و  و مجوز ورود به شغل حقوقي داده شوددستمزدهاي وكال اين كار. ديگر مشاغل مرتبط باشد

شود تا نيروهايي كه در رقابت با يكديگر براي ورود به شغل حقوقي هستند بدون آنكهمي باعث

.رقابتشان منجر به افزايش بيش از حد هزينه شود، كيفيت را حفظ كنند

و فشارهاي آنها براي اصالحات، ترجيح:ر نفوذ حاميانيو تأث فرآينداهميت• ات حاميان

و عملكرد نظاميتأث  تأييددر. گذار داشته است درحالكشورهايييقضا هاير قابل توجهي بر شكل

و سازمان مانندر، حاميانيياين تأث اي كه خواستار هاي همكاري دوطرفه بانك جهاني، اتحاديه اروپا

ومي را تضمين مهماين،ها هستند همكاري مشترك با دولت كنند كه اصالحات، انعكاسي از نيازها

برياين، تأكبر عالوه. هاي داخلي است ظرفيت نويس براي تهيه پيش فرآيندشامل(اصالحات فرآيندد

و  و مقررات ودر تجديدنظر فرآيندقوانين با) قضائيهتدوين سياست براي قوه فرآيندآنها بايد

كل براساسي در آينده باشد كه اصالح هاي تمركز خاص بر تالش گذار تداوم داشته فرآيندآن،

.باشد

ها تعيين اولويت.2

ها كاربرد دارد، تحليل اين گزارش ترسيم شده در باال، در اغلب موقعيتيكلهايي كه درسدرحال

 اين تفاوت. هاي زيادي وجود دارد گذار تفاوت درحالدهد كه در ميان كشورهايمي همچنين نشان

ييبلكه اين تفاوت در ظرفيت قضا،ندهست نه تنها در مشكالت خاصي است كه هر كدام با آن مواجه

هم ظرفيت. نيز وجود دارد قضائيهمردم براي عملكرد مناسب قواي» خواست«و و ـ هم خواست

وـ در حوزه اقتصادي دستكم به نوبه خود دو محوري هستند كه با ميزان اصالحات اقتصادي

دو درحال، كشورهاي3شناسي فصل گونه. مد سرانه آن كشور ارتباط دارنددرآ گذار را برمبناي

و. كندمي بندي دستهييبراي خدمات قضاها بنگاهو تقاضايييبعد ظرفيت قضا راهبردها

و مكاني كه اينمي هايي كه هر كشور در پيش اولويت گيرد به مشكالت خاصي كه آن كشور دارد

گ .در آن قرار گرفته بستگي خواهد داشت24-3شناسي شكل ونهكشور در

در كشورهايي كه تقاضاي.تمركز بر اصالحات اقتصادي بنيادي:تقاضاي ضعيف

به كسب و(نسبت ضعيف است وكارها براي عملكرد مناسب قواي قضائيه بالروس، تاجيكستان

ب)ازبكستان و تقويت ظرفيت قضايي، با توجه ناپذير منابع، مسلماًه كمبود اجتناب، اصالحات قضايي

و اين امر، زمينهمي فشار واقعاً اندكي براي اصالحات واردها بنگاه. داراي اولويت بااليي نيست كنند

يامي وجودبهرا براي اين امر  و آورد كه اصالحات، پس از تصويب، يا به شكل ضعيفي اجرا شود
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حلاين محيطي بايد بر ايجاد تقاضاي پايهراهبرد قضايي در چني. پسرفت داشته باشد  وفصل براي

زماني كه بخش خصوصي رشد. طرفانه اختالفات از طريق اصالحات بازاري مداوم متمركز باشد بي

و افزايش تقاضا براي خدمات قضايي  آمد، آنگاه زمان آن رسيده است تا تأكيد وجودبهكرد

و مشروعيت باالتر محاكم قضايي صورت بر مستقل كردن بيشتر، پاسخگويياي فزاينده بيشتر

به. گيرد . يابدمي صورت تدريجي افزايش در همان زمان، ظرفيت محاكم قضايي

و تقويت قضايي:تقاضاي متوسط در.اصالحات اقتصادي مداوم كشورهايي كه بيشتر

ا براي تقاض. مواجه شدندتري هاي پيچيده مسير اصالحات اقتصادي گام برداشتند با چالش

هم مشكالت مربوط به ظرفيت قضايي اصالحات قضايي در كشورهايي بيشتر شده است كه در آنها

هم توصيه و و ظرفيتهاي در كانون توجه بود سازي،ي بر اين مبنا مطرح بود كه اصالحات بيشتر

ط، پرسش در اين شراي. تواند پايدار باشدمي ارزش تالش بيشتر را دارد؛ در اين كشورها اصالحات

و توالي از اولويت .اغلب در كانون توجه استها ها

ونيشيپشناسي كه گونه چناناگر براي چند كشور با درآمد اندك در آسياي مركزي

بهمي اقيانوسيه نشان كم باشد دهد، ظرفيت هاي اندك چنين قابليت در نظر گرفتنبا،نسبت

كه. الحات پيچيده بايد تعديل شودكشورهايي براي اجراي اصالحات، اشتياق براي اص محتمل است

ازناصلي براي اقدام عبارت خواه هاي اولويت شامل تالش برايـ اصالحات ساختاري مستمر:د بود

و پاسخگويي مانند برگزاري آزمون برايـ اوليه در ظرفيت گذاري سرمايهوـ افزايش استقالل

به تا بدينـ قضات نوسازيد صالحيت هستند غربال شوند، وضوح فاق وسيله آنهايي كه

فراهم كردن فضاي كاري منظوربهاند هايي كه براي نوسازي انتخاب شده هاي دادگاه ساختمان

به منظوربه)IT(هاي ابتدايي فناوري اطالعات تر، ايجاد زيرساخت مناسب فراهم كردن امكان

و تأم اشتراك و افزايش شفافيت اسيگذاري اطالعات و مسئولين اجرايين بودجه تخدام كارمندان

به منظور به . اختصاص دهندييكار كارشناسي در نظام قضا ايجاد اين امكان كه آنها وقت خود را

شديياصالحات قضا هاي تر، باعث حفظ اهميت باالي برنامه اصالحات بازاري عميق با اين. خواهد

بر تر، در تالش وجود اصالحات بازاري عميق و بهبود هاي اي ايجاد شيوههاي هدفمند پاسخگويي

و مشروعيت قوه  شد قضائيهظرفيت .نيز سهيم خواهد

و ظرفيت، به وييوضوح ارتباط ميان محاكم قضا كشورهايي با سطح متوسط از تقاضا

دراي اين بخش خصوصي، سهم عمده. اند از بخش خصوصي بزرگ را نشان دادهيبرخوردار

وجودتر در اين كشورها، ظرفيت براي اصالحات پيشرفته. شته استدا قضائيهتداوم بهبود قوه

و سطح متوسط تقاضا حاكي از آن است كه فشار بخش خصوصي، به تضمين تداوم  دارد

ازميييقضا هاي ي، استراتژيهاي در چنين محيط. اصالحات كمك خواهد كرد تواند بر بسياري
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ويت دسترسيشامل كارآمدي، درستكاري، قابلـ عملكرد دادگاهترـ اغلب پيچيده هاي جنبه و ارزاني

به هر حال، تقاضاي متوسط براي اصالحات، تضمين. ظرفيت براي اجراي احكام متمركز باشد

هم توجه مداوم به اصالحات بازاري، بايد نقش مهمي در چنين. كند كه پسرفتي رخ ندهد نمي هنوز

.ي برعهده داشته باشدهاي محيط

-3كه شكل چنان.جانبه تا اصالحات قضايي گزينشي از اصالحات قضايي همه:تقاضاي زياد

مي 24 ـ يعني كشورهايي كه هنوز هـم نشان دهد، در كشورها با تقاضاي زياد براي خدمات قضايي

ـ ظرفيت قضايي و آن را مشـكلي منفيها بنگاهشان متوسط است ترين نگاه را به قوه قضـائيه دارنـد

و فعا جمهوري يوگسالوي(سه كشور بلغارستان، مقدونيه. دانندمي كارهايشانو ليت كسببراي رشد

و روماني 2007در سال. گيرندمي شناسي ما در اين دسته قرارو روماني در گونه) سابق ، بلغارستان

و جدول زماني اتحاد1براي پيوستن به اتحاديه اروپا داشتنداي برنامه يهو مقدونيه نيز منتظر تصميم

به. اروپا براي الحاق احتمالي است هر سه كشور مذكور داراي بخش خصوصي بزرگ با نياز شديد

و گزارش هاي نظام و قضايي مؤثرتر هستند هاي اتحاديه اروپا به دفعات بر ضرورت تقويـت حقوقي

ن هر سه كشور داراي دولت طرفدار اصالحات نيز هستند؛ دولـت. كندمي قضايي تأكيد يـاز هـايي كـه

. انـد هـاي خـود قـرار دادهو اصالحات قضـايي را در صـدر اولويـت داده شديد به تغيير را تشخيص

ـ هاي جانبه كه به همه جنبه راهبردهاي اصالحات قضايي همه استقالل، پاسخگويي، ازجملهاصالحات

و ارزاني،  و عملكرد آنها، دسترسي و طراحي جايگزين حل اختالف هاي شيوهكارآمدي محاكم قضايي

و سردفتران اسناد رسميمثل(مشاغل مرتبط با حقوق ــ كردن آنهـا دايرو) وكال، ضابطان قضايي

.توجه دارند در اين دسته از كشورها، مناسب هستند

هم ظرفيت، باالست آخردر و هم تقاضا، زياد اعضاي جديد ازجمله(، كشورهايي كه در آنها

و كرواسي در اغلب اين كشورها، اصالحات. برانگيزي هستند رشك در موقعيت) اتحاديه اروپا

و فرصت تمركز بر حوزهاي پايه . ديگري كه در آنها ضعف دارند وجود دارد هاي انجام شده

و با توجه به آنهااي هاي اصلي محدوديت توانمي وجود دارد كه ويژه هركدام از اين كشورهاست

عنوان مثال، در جمهوريبه دهد كه،مي ما نشان تحليل2.به راحتي اين كشورها را مشخص كرد

 
م2007اين دو كشور در سال.1 .، تقاضاي عضويت در اتحاديه اروپا را تسليم اين اتحاديه كردند؛

مي ها از اينكه محاكم قضايي را مشكل بنگاهمنظور، تحليلي در مورد3در فصل.2 اين فصل، نتيجه22-3شكل. دانند وجود داشت ساز

ها بنگاههايي از محاكم قضايي بر روي عملكرد كلي ها، چه جنبه بنگاهدر تالش براي درك اين نكته كه از نظر. داد اين تحليل را نشان مي

ميأت رگ ثير تك رسيونگذارند، مجموعه مشابهي از شد ها براي نكته جالب اينكه، توانايي مدل براي توضيح ارزيابي. تك كشورها محاسبه

به بنگاه بهو عنوان مشكلي براي انجام كسب ها از نظام قضايي در23-3شناسي شكل شدت به جايي ارتباط دارد كه آن كشور در گونه كار

ميأهرچقدر از نقطه مبد. آن قرار گرفته است مي ويم،ش دور و تقاضا براي خدمات قضايي بيشتر و در ايـن وضـعيت، ظرفيت شـود

بي محتمل از اعتمادي كلي به محاكم قضايي باشد، به جنبه تر است كه ارزيابي از محاكم قضايي بيشتر از آنكه انعكاس هـاي خاصـي

به. عملكرد محاكم قضايي مربوط شود .وع كنيدرج3شماره پيوستبراي مطالعه جزئيات بيشتر،
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و منطقهمي كه بايد بر آن تأكيد كرداي اسلواكي آن حوزه تواند موضوع سرعت، در مورد لهستان

و درستكاري باشد و در مورد مجارستان، منصفانه بودن .بالتيك، تواناي اجراي احكام

هم پيوستن طيف وسيعي از منابع و تحليل گزارش ما، نتيجه به ي است كه عملكرد هاي اطالعاتي

و نيم پس از سقوط ديوار برلين توصيف كردند درحالرا در كشورهاييينظام قضا يك دهه . گذار

و اشتراكات ميان كشورها به خصوصدرهدف تحليل ما، عبارت بود از روشن كردن اختالفات نياز

و اينكه آنها در چه مرحله هدف تحليل ما همچنين نشان.ت قرار دارنداز نظر اصالحااي اصالحات

هر هاي انجام بررسي. هاي اين كشورها براي اقدام در آينده بود دادن اولويت تشخيصي براي

و تحليل عميق ها، تثبيت از موضوعات خاص هر كشور، به تصحيح بيشتر اولويتتر كشور خاص

و افزايش تأث و پايداري تالشيمسير اصالحات .آتي كمك خواهد كرد هاي اصالحير

براي عملكرد خوب. گذار، پيام اصلي اين گزارش است فرآيندبراييياهميت حياتي تقويت قضا

و رهبران بسياري از كشورهاي   گذار به اين نتيجه درحالاقتصاد بازار، حاكميت قانون حياتي است

و قضا هاي رسند كه توسعه نظام مي و معتبر ضرورييحقوقي و اين كار در مؤثر، كارآمد ي است

و درس. هاي آنها قرار دارد صدر اولويت شده در اين گزارش هاي ارائه اميد ما اين است كه تحليل

.بتواند راهنمايي براي پيشبرد اصالحات باشد
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ها پيوست

و قضايي:تركيهـ1 پيوست  راهي متفاوت براي اصالحات حقوقي

و آسياي مركزي، منطقهاز نظر بانك جهاني، منطقه است كه شامل همه كشورهاياي اروپا

و شرقيسوسياليستي سابق در  و همچنين تركيه المنافع كشورهاي مستقل مشتركو اروپاي مركزي

هاي اين گزارش، تركيه گنجانده نشده است؛ چرا كه اين كشور داراي در بخش اصلي تحليل. شود مي

و هرگيتاريخ با.ز بخشي از جهان كمونيستي نبوده استبسيار متفاوتي بوده به هر حال، تركيه

و اروپاي مركزي است70جمعيت  ، با ارائه پيوستاين. ميليوني، دومين كشور بزرگ در منطقه اوراسيا

و قضايي در تركيه، وضعيت نماگرها در تركيه را با ديگر كشورهاياي خالصه از اصالحات حقوقي

1.براي عالقمندان به مطالعات تطبيقي تهيه شده است پيوستاين. كندمي منطقه اوراسيا مقايسه

و قضا قانون سازمان«مدرن در تركيه زماني شكل گرفت كه بر طبقييبنياد نظام حقوقي

به تصويب رسيد، محاكم 1923س نظام جمهوري در ساليكه اندك زماني پس از تأس2»ييقضا

ي در تركيه درحالعرفيييمحاكم قضا. شدندشرعيييعرفي جايگزين محاكم قضاييقضا

س نظام جمهوري، روند عرفي شدن تركيه آغازيجايگزين محاكم شرعي شدند كه دهه قبل از تأس

گل. شده بود . يكي از مهمترين سندهاي موجود در تاريخ خاورميانه مدرن است3فرمان واالي اتاق

ام 1839اين فرمان كه در سال پراتوري عثماني صادر شده، حاكميت توسط وزير امور خارجه

ـ. دهدمي قرار تأييدقانون را مورد  بر طبق اين بيانيه، قانون بايد به شكلي يكسان براي همه افراد

ـ اجرا شود هم غيرمسلمان و يك نظام نوزدهماصالحات در طي قرن.هم مسلمان ، منجر به ايجاد

هم شرعيييشد كه در آن، محاكم قضااي دوگانهييقضا .زيستندميو عرفي در كنار

: هاي اروپايي بود متأثر از نگرش شدتبهآغاز شد، 1920نوسازي نظام حقوقي كه در دهه

آ براساسنظام حقوقي تركيه و ين دادرسي مدني سوئيس، حقوق تجارت، حقوقيحقوق مدني

آ و كيدريايي و حقوق اداري فرايفريين دادرسي كيفري آلمان، حقوق . نسه بنا شده بودايتاليا

چونهمداليل متعددي مجموعه قوانين متفاوت از كشورهايي انتخاب شده بودند كه در آن حوزه به

و فرصت، بهترين بودند يك نظام جديد، به اين نظام. اعتبار، كارآمدي انتخاب چند مدل متفاوت براي

 
: اند از منابع زير استخراج شده پيوستاطالعات اين.1

Cakmak, 2002; European Commission, 1999, 2000, 2003; Inalcik (trans.) and Hurewitz (ed.) 1975; Örücü, 
1992, 1999; and Turkish Industrialists’ and Businessmen’s Association, 1999. 
2. Judicial Organization Law 

3."Hatt-i Sherif" :،در آن زمان در زبان تركي استانبولي"hatt" بـر طبـق فرمـان. به معنـاي فرمـان بـود "Hatt-i Sherif" يـا

"Hatt-i Sherif-i Gulhane"و تحت حاكميت با پيش كشيدن مفهوم برابري بين ترك، روابط بين گروه و اقليت هاي حاكم ها دچار ها

را.ديابنهاي دولتي دستس از اين قانون بود كه بسياري از ارامنه عثماني توانستند به پستپ. تغيير شد تـوان آغـاز مـي اين فرمان

م) 1876-1839(دوره اصالحات در عثماني يا دوران تنظيمات  .دانست؛
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شيبخش» مشروعيت فرهنگي« و غربي تواند باعث گره دن نميده است؛ اما اين فشار براي نوسازي

هدف اصلي از استفاده از قوانين.يك از عناصر فرهنگ غالب به اين فرهنگ شود خوردن هيچ

از. كن كند خارجي اين بود كه ايجاد قوانين كامالً جديد، بنيادهاي نظام حقوقي سنتي را ريشه مهمتر

و پس از آن، ها به تركيه تحميل نشد، بلكه توسط اين كشور همه اينكه، اين مدل برگزيده شدند

ها را براي آنكه هاي كشورهاي مدرن آموزش ديده بودند اين مدل دانشگاهيان تركيه كه در دانشگاه

و با وضعيت اين كشور تطبيق دادند .مناسب تركيه باشد، تعديل كرده

، مشكل اصلي نظام 2004و 2003هاي هاي منظم اتحاديه اروپا در سال با توجه به گزارش

و قضا و ناكارآمدي كل نظام هاي ست از وجود تعداد زيادي پروندها تركيه عبارتييحقوقي معوق

و توسعه اذعان كرده است كه روندهاي جاري نظام حقوقي تركيه1.دادگستري حزب حاكم عدالت

و ناكارآمد بوده است ب.كُند ه به نظر اين حزب، مشكل بيش از آنكه صرف قانونگذاري باشد، مربوط

و غيرمؤثر قوانين است با دليلبهاز نظام حقوقي تركيه. اجراي ناكارآمد فقدان استقالل عملي قضات

در سند كمك به الحاق تركيه كه در آن، اهداف. وجود تعهد قانوني به استقالل آنها انتقاد شده است

و كارآمدي قوه  د قضائيهاصالحات تشريح شده بر تقويت استقالل دييگر تأكدر ميان اهداف

.شود مي

و. هايي حاصل شده است ها پيشرفت در همين زمان، در برخي از حوزه تعداد قضات

و برنامه جديد فناوري اطالعات كه باعث تسريع در تبادل اطالعات شده نيز دادستان ها افزايش يافته

با: شودمي اصالحات در تركيه با دو رويه هماهنگ. پيشرفت را تداوم داده است گسترش فوريهم

و دادستان از سرمايه انساني از طريق برگزاري جلسات آموزشي براي قضات ها در طيف وسيعي

هم با نهادينه شدن توسعه سرمايه انساني از طريق تأس و س دانشگاهي كه در آن،يموضوعات،

و ديگر كاركنان محاكم قضا هاي حقوقي مستمري به قضات، دادستان آموزش هدادييهاي عمومي

و ارتقا. شود مي و بانك جهاني با هدف بهبود اطالعات و تقويتياتحاديه اروپا سطح آموزش

و نظام اداري محاكم قضا هاي مديريت پرونده  درحالو چندين هدف ديگر،ييدر دست رسيدگي

.كمك به تركيه هستند

و استقالل حمايتها بنگاهاگرچه ي تركيهها بنگاهكنند، برداشتمي از ضرورت بهبود كارآمدي

ـ جمهوري چك، اندي هشت كشور ديگري كه به اتحاديه اروپا پيوستهها بنگاهمتفاوت با برداشت

ـ نيستواستوني، مجارستان، لتوني، ليتواني، لهستان، اسلو و جمهوري اسلواكي برمبناي پايگاه. ني

 
محاكمـه«اره ضرورت فراهم كردن، تركيه مورد خطاب تعداد قابل توجهي از احكام دادگاه اروپايي حقوق بشر درب2003در سال.1

.بود) به جاي توجه به طول دوره زماني رسيدگي به پرونده در دادگاه(» منصفانه
See the Caseload of the European Court of Human Rights available at: http://echr.coe.int/Eng/ 
Judgments.htm. 
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درها در تركيه با ارزيابييياز استقالل قضاها، ارزيابيپيمايش نظرات مديران اجرايي هاي داده

پ هشت يك خط قرار داردشيكشور الف(گفته در به)1-1شكل كدام زياد باال نيستند، رغم اينكه هيچ،

و عملكرد محيط كسب پيمايشدر عين حال  دهد كه در اينمي نشان تشكيالت اقتصاديوكار

تها ارزيابي(يكسان استييكشورها، سرعت رسيدگي محاكم قضا و در كشور مذكور هشتركيه

الف(مؤيد تشابه آنها در نامطلوب بودن سرعت رسيدگي است،  .))2-1شكل

 استقالل قضايي.1-1شكل الف

]ل
ستق
ازا
کـتها
شر
شت

بردا
ايــی
قض

مشترک کشورهای مستقل
المنافع

هشت عضو جدید اتحادیه
اروپا و شرقی اروپای مرکزی

ترکیه

. 2004-2003، پيمايش نظرات مديران اجرايي: مأخذ

 سرعت رسيدگي محاكم قضايي.2-1شكل الف

تند
هس
ریع
،س
ائی
قض
اکم
مح
رند و
نبا
رای
کهب

ایــی
رکـته
دش
درص

کشورهای مستقل مشترک
المنافع

هشت عضو جدید اتحادیه
اروپا و شرقی اروپای مرکزی

ترکیه

و عملكردو محيط كسب پيمايش:مأخذ .2 تشكيالت اقتصاديكار

به: توضيح .3شماره پيوستبراي مطالعه بيشتر، بنگريد
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تركيهييدهد كه محاكم قضامي وكار نشان انجام كسب هاي در مورد كارآمدي، پايگاه داده

م. كارآمد هستند يا كارآمدتر از هشت كشور همتاي خود هستند و در يك قرارداد ورد هزينه اجراي

يك قرارداد براي اجرا به آن نياز دارد، وضعيت تركيه بهتر از هشت كشور ديگر  طول زماني كه

الف3-1الف هاي شكل(است  ).4-1و

 هزينه اجراي يك قرارداد.3-1شكل الف

داد
رار
کق

یی
جرا
نها
هزی

)
رانه
دس
درٓام

صد
در
به

(

کشورهای مستقل مشترک
المنافع

هشت عضو جدید اتحادیه
اروپا و شرقی اروپای مرکزی

ترکیه

.2003بانك جهاني، كار،و انجام كسب هاي پايگاه داده: مأخذ

.همان: توضيح

 زمان مورد نياز براي اجراي يك قرارداد.4-1شكل الف

وزها
ر

کشورهای مستقل مشترک
المنافع

هشت عضو جدید اتحادیه
اروپا و شرقی اروپای مرکزی

ترکیه

.همان:مأخذ

.همان: توضيح
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خود واقعاً استفادهييي تركيه از خدمات محاكم قضاها بنگاهاحتمال بسيار كمي وجود دارد كه

ك و اين يكي از مواردي است  درحالي تركيه در آن متفاوت با اغلب كشورهايها بنگاهه تجربه كنند

محيط براي مثال، در پرسشنامه پيمايش. ژه هشت كشور جديد اتحاديه اروپاستيو گذار، به

و عملكرد تشكيالت اقتصادي كسب پرسيده شده بود كه آيا آنها در طول دو سالها بنگاهاز وكار

كرييگذشته به محاكم قضا ي تركيه كمتر از نصفها بنگاهاند؟ با ضريب احتمال باال،دهمراجعه

دومين تفاوت. استفاده كردنديياند كه آنها از محاكم قضاي هشت كشور مذكور اظهار كردهها بنگاه

باها بنگاهميان برداشت  يها بنگاهدر هشت كشور ديگر اين است كه ارزيابيها بنگاهدر تركيه

م و شان به شكل قابل توجهي كمتر از ديگريينصفانه بودن محاكم قضاتركيه از درستكاري

و بازرگانان كه برمبناي آن، محاكم قضاها اين يافته. كشورهاست ييبا ارزيابي انجمن صنعتگران

.هستند، مطابقت داردييتركيه در معرض نفوذ افراد بيرون از نظام قضا

كشور تركيه در دو جنبه. تر است، مثبتيياز اثربخشي واقعي محاكم قضاها بنگاهارزيابي

و ديگر كشورهاي  اول اينكه،. گذار است درحالمهم، متفاوت از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

شكل(دانندميتر را در زمينه توانايي براي اجراي احكام دادگاه قويييي تركيه، نظام قضاها بنگاه

و نيازمند اتالف وقت كمتري به نسبتتر ارزاناجراي احكام، فرآينددر اين كشور).5-1الف 

.گذار است درحالكشورهاي

 ظرفيت محاكم قضايي در اجرايي احكام.5-1شكل الف

کنند
اجرا

مرا
حکا
ندا
توان
می
ئی،
قضا

اکم
دمح

رن او
ینب
برا
یکه

تهایــ
شرکـ

رصد
د

کشورهای مستقل مشترک
المنافع

هشت عضو جدید اتحادیه
اروپا و شرقی اروپای مرکزی

ترکیه

و عملكردو محيط كسب پيمايش: مأخذ .2 تشكيالت اقتصاديكار

.همان: توضيح
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كهتر دوم اينكه، در تركيه محتمل اعتماد داشته باشند كه اين نظامييبه نظام قضاها نگاهباست

الف(در اختالفات بر سر مالكيت از حقوق آنها حمايت خواهد كرد  در تركيه، ثبات بيشتر).6-1شكل

و تجربه طوالني دهنده تواند توضيحمي سازوكارهاي بازار براساسكار كردنتر نهادهاي حقوقي

.مثبت باشد هاي اين ارزيابي

 قابل اطمينان بودن محاكم قضايي.6-1شكل الف

هد
خوا
ت
مای
اح
ٓانه
ت
لکی
قما

حقو
،از
وقی
حق
کم
محا
رند
باو
این
هبر
یک
هایــ
رکـت
دش
رص
د

کرد

کشورهای مستقل مشترک
المنافع

هشت عضو جدید اتحادیه
اروپا و شرقی اروپای مرکزی

ترکیه

و عملكردو محيط كسب پيمايش: مأخذ .2 تشكيالت اقتصاديكار

.همان: توضيح
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از(گذار درحالحمايت بانك جهاني از اصالحات قضايي در كشورهايـ2 پيوست

)2005اوايل سال

د درييعني در همان ابتدا 1990هه در نيمه اول اروپاي مراحل گذار، بانك جهاني تالش خود را

و شرقي پي المنافع كشورهاي مستقل مشتركو مركزي از هاي ريزي شالوده بر اقتصاد بازاري

و بانكي متمركز كرد سازي خصوصيسازي اقتصاد كالن، طريق باثبات در حوزه.و اصالحات مالي

ت از هاي در حوزه نويس پيشمركز اصلي بانك جهاني بر حمايت از تهيه حقوقي، با اينكه خاصي

اما اين بانك؛و ورشكستگي بود سازي خصوصيونقل، مخابرات، مرتبط با حمل ازجملهقانونگذاري، 

و قضا هيچ .كرد كشورها نميييگونه كمك مستقيمي به نهادهاي حقوقي

سازي حقوقي در اين منطقه، مربوط به وامي به اولين پروژه بانك در حمايت مستقيم از نهاد

تهيه خصوصدرروسيه هاي با هدف پشتيباني از طرح 1996ميليون دالر بود كه در سال58ارزش 

و اصالحات قضايي نويس تقنيني، اطالعات حقوقي، آموزش پيش و حقوقي شامل،هاي عمومي

شد،جايگزين حل اختالف هاي شيوه كهتو. به اين كشور اعطا جيه اوليه براي كمك به روسيه اين بود

و محيط وجود بدون نظام حقوقي كه از مالكيت خصوصي حفاظت كند، از حقوق اقتصادي دفاع كند

ويو روابط بازاري فراهم كند، اصالحات اقتصادي به موفق گذاري سرمايهامني براي  ت نخواهد رسيد

و بدون اين نظام حقوقي، سرمايه و پيشرفت نخواهند داشتها بنگاهگذاران كار.ي خصوصي رشد

كه براي حمايت از اقتصاد تقنينييبانك در اين حوزه عبارت بود از كمك به فراهم كردن چارچوب

و مبارزه با فساد كه  و اجراي چنين قوانيني بازار آزاد الزم بود، ايجاد نهادهاي ضروري براي تفسير

هم. كردمي در صورت تداوم، توسعه اقتصادي را تضعيف هاي خاصي به فعاليت ويژگياين منطق

هم توجيهي براي تداوم كار بانك در اين حوزه بودمي بانك جهاني و پروژه روسيه، وام. بخشيد

شده مشخص دقيقاًهاي مستقيم در فعاليت طوربهكه وامي است گذاري سرمايهوام. بود گذاري سرمايه

براي حمايت از مستقل گذاري سرمايهروسيه، تعداد زيادي پروژه متعاقب وام. شودمي گذاري سرمايه

و قضايي در كشورهاي  :گذار صورت گرفت درحالاصالحات در نهادهاي حقوقي

وييميليون دالر براي نوسازي اداره محاكم قضا4/13، اعتباري به مبلغ 1999در سال•

و گسترشيي، كمك به آموزش قضاييها، بازسازي ساختمان محاكم قضا مديريت پرونده هاي رويه

و توسعه بخش آموزش كشور گرجستان تصويب شد .اطالعات عمومي

از5/16، وامي به ارزش 1999قزاقستان در سال• ميليون دالر دريافت كرد كه هدف اصلي

درييهاي قانوني، تقويت قضا نويس اعطاي اين وام، تهيه پيش و توسعه نظام اطالعات حقوقي مدرن

هاي اين با اينكه اعطاي اين وام بعداً منتفي شد، اما دولت قزاقستان بسياري از بخش.ن كشور بوداي

.پروژه را اجرا كرد
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بهييميليون دالر براي پروژه اصالحات قضا4/11، تصويب شد كه مبلغ 2000در سال•

به. كشور ارمنستان اختصاص داده شود كهاي گونه اين پروژه در همان گذاريهسرمايطراحي شد

شدهاي حوزه اين، در پروژه اصالحاتبر عالوه.ي صورت بگيرد كه در كشور گرجستان انجام

و اجراي احكام قضا ارمنستان، بخشييقضا .نيز وجود داشتييهايي مربوط به اطالعات حقوقي

 در بخش گذاري سرمايهميليون دالر براي9، اعتباري به ارزش 2000آلباني در سال•

ها، اجراي قانون، تربيتو نظام مديريت پروندهيي، بخش اجرايي محاكم قضاييآموزش قضا

.دريافت كرد جايگزين حل اختالف هاي شيوهويي، بازرسي قضاييقضا

و اداره رسيدگي به امورييميليون دالر به پروژه محاكم قضا5، اعطاي 2001در سال•

و.تصويب شد1ي ورشكسته كرواسيها بنگاه تمركز اصلي اين پروژه بر چارچوب مقرراتگذاري

حل مهارت و مديران وها بنگاههاي وفصل حساب هاي آموزشي براي مأموران ي ورشكسته

وييهاي اداري محاكم قضا كردن بخشيكيبراي الكترون گذاري سرمايهن،يهمچن بخش تجاري

.بودها مديريت پرونده

ط بانك جهاني در سال هم براي هاي ريق پرداخت وامهاي اخير، از هم براي2تعديلي و

، وام تعديل. گذار توجه نشان داده است درحالدر كشورهاييي، به اصالحات قضاگذاري سرمايه

جه كشور مشروط به تصويب اصالحاتي خاص كه با توافقدامكان حمايت مالي عمومي براي بو

يياخير شامل شروطي براي اصالحات قضا تعديليدو وام. كندمي شود را فراهممي دولت مشخص

:اند زير بوده

در بلغارستان بر اصالحات مهم3اي، تمركز دومين وام تعديل برنامه2004در سال:نخست

و خواستار اقدامات ضدفسادي در قوه  و نهادي بود ، تهيه استانداردهاي خدماتي قضائيهساختاري

ايييكسان براي كاركنان اداري محاكم قضا رو 4ها ساي دادگاهؤرائه معيارهاي يكسان براي انتخاب

.و ارائه ارزيابي عملكرد آنها به مجلس ملي شد

عبارت است از بازسازي نهادهاي اصلي بخش5،رومانياي هدف طرح وام تعديل برنامه:دوم

و شيوه  اين بازسازي در راستاي. شودمي قضائيهكار در بخش عمومي كه شامل قوه هاي عمومي

پارلمان روماني در موافقت با شروط طرح وام. حمايت از هدف فراگير پيوستن به اتحاديه اروپا بود

به تصويب رساند كه در آنها، قضائيهرا در حوزه قوه ارگانيكروماني، سه قانوناي تعديل برنامه

و اختيارييو بخش اداري محاكم قضاييانتصاب قضات، گسترش مشاغل قضا ات بازتعريف شد

 
1. Croatia’s Court and Bankruptcy Administration Project 
2. Adjustment lending 
3. 2nd Programmatic Adjustment Loan (PAL 2) 
4. Magistrates 
5. Romania Programmatic Adjustment Loan (PAL) 
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شدييهاي قضافرآيندلهيدادستان كل به مداخله به وس همچنين طرح اصالحي، با باز كردن. محدود

و جايگاه مديرانييباب مطالعه جامع در مورد عقالني كردن نظام محاكم قضا و معرفي نقش

.گير نامرتبط با قضاوت خالص كرد، قضات را از كارهاي وقتيياقتصادي در محاكم قضا

و وامبر عالوه كهگذاري سرمايهوام تعديل ، بانك جهاني مجهز به دو ابزار ديگري است

و قضا مي 1اولين مورد، صندوق توسعه نهادي. كمك كندييتواند به كشورها در اصالحات حقوقي

مالي اندك در زمينه حمايت از نهادسازي در كشورهاي هاي براي كمكيسازوكار است كه

مالي صندوق توسعه هاي تعداد قابل توجهي از تصويب اختصاص كمك. كندمي متقاضي را طراحي

از درحالدر كشورهاييينهادي براي اصالحات قضا :گذار عبارت بودند

بانك جهاني از دولت وقت جمهوري فدرال يوگسالوي خواست تا با اجراي برنامه تشخيص•

و قضا ق توسعه نهادي را براي حمايت صندوهزار دالري 300، كمك ماليييخطاهاي نظام حقوقي

.دريافت كنديياز تقويت نظام اجرايي محاكم قضا

به• و ابتكار قانون مؤسسهبانك جهاني به اروپاي مركزياوراسيا كانون در پراگ وابسته

وييهزار دالري را با هدف حمايت از آموزش مديران محاكم قضا 296كمك مالي،آمريكاوكالي 

يياداري محاكم قضا هاي سازي در ميان بخشو شبكهاي اي هماهنگي منطقهتوسعه استراتژي بر

.تخصيص داد اوراسياكشورهاي منطقه

بر سازي ظرفيتهزار دالر براي 350كرواسي، كمك مالي به ارزش• نهادي در زمينه نظارت

.دريافت كردييكارآمدي قضا

، كمك مالي به ارزشييت محاكم قضابه جمهوري قزاقستان براي بهبود نظام مديريت اطالعا•

.هزار دالر تعلق گرفت 350

و مديريت مقرراتگذارييقانون نويس پيشهزار دالري براي تهيه 250روماني از كمك مالي•

شد بهره .مند

و نظام اداري 460تركيه، كمك مالي• هزار دالري دريافت كرده تا نظام مديريت حجم كار

و به اجراي اصالحيه قانون ورشكستگي كمك كنداش را تقويييمحاكم قضا .ت

به،جمهوري اسلواكي براي دريافت كمك مالي در دست اقدام• هزار دالري 390نزديك

كاهش تعداد محاكم(اش را تجديد سازمان كردهيي، نظام محاكم قضاصندوق توسعه نهادي

و با مداخله در بخش دادگستر هاي، اصالحاتي را در زمينه مديريت هزينه)ييقضا ي آغاز كرده

.بازار خدمات حقوقي، بهاي خدمات حقوقي را براي مردم ارزان كرده است

و قضا هاي بانك جهاني، انجام تعداد قابل توجهي كار مطالعاتي در مورد نظام درييحقوقي

1. Institutional Development Fund (IDF) 
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ت هاي اين مطالعه، ديگر نمونهبر عالوه. گذار را تقبل كرده است درحالكشورهاي حليلي كه كارهاي

ازيتازگ به :انجام شده عبارتند

و قضا• و مونتهييارزيابي حقوقي نگرو ارمنستان، گرجستان، مولداوي، روماني، صربستان

.و جمهوري اسلواكي

در مورد نهادها در جنوب شرق اروپا كه شامل تحليلي از توان 2004سالاي مطالعه منطقه•

و حل اختالف در اين مناطقييمنطقه توسط محاكم قضااي هاي حاشيه اجراي احكام در بخش

.شود مي

.عمومي هاي روماني در زمينه تجديدنظر اخير در هزينه قضائيهتحليل مشكالت قوه•

و شوراي اروپا براي توسعه معيارهاي ارزيابي عملكرد نظام•  هاي همكاري بانك جهاني

1.اوراسيادر كشورهاي منطقهييقضا

در درحالدر كشورهاي گذار، همچنان تقاضاهاي قابل توجهي در مورد انجام مطالعات جديد

و قضا :وجود داردييزمينه اصالحات حقوقي

و قضا هايو لهستان، ارزيابي) جمهوري يوگسالوي سابق(در مقدونيه•  درحالييحقوقي

و نهادي و اجراي قراردادها، طلبكاران درخصوصانجام است كه تمركزشان بر محيط حقوقي

.حقوق مالكيت است

هاي، بر سياست)جمهوري يوگسالوي سابق(تمركز اصلي وام تعديل آتي در مقدونيه•

و اصالحات نهادي ضروري براي بهبود شرايط  و قضايي .خواهد بود گذاري سرمايهحقوقي

داليكمك مالي نزديك به2،»مساعدت حقوقي به كشورهاي ضعيف«تحت برنامه• رك ميليون

و مشاورت. شودمي به مولداوي اعطا ـ اين كمك، آموزش حقوقي، معاضدت حقوقي هاي انجمن

.ن مالي خواهد كردياد براي بهبود نظام حقوقي را تأميبن

در تدارك تحقق اين هدف است كه تا حدي به بهبوداي در كرواسي، وام تعديل برنامه•

و تقويت كارآمدي اقدامات محاكم قضايي، تقويت اجراي قر و حقوق مالكيت و اردادها مأموران

.كمك كندي ورشكستهها بنگاههاي وفصل حساب مديران حل

شده در روماني، از اصالحات سياستي مداوم در بخش ريزي برنامه گذاري سرمايهيك پروژه•

د، بهبو)ها شامل اتوماسيوني كردن مديريت پرونده(ييهاي محاكم قضا زيرساختي، ارتقاييقضا

از هاي شيوه و حمايت براي تعدادي از نهادها شامل شوراي سازي ظرفيتجايگزين حل اختالف

 
توسط كميسـيون اروپـايي شـوراي 2004بر تهيه اين گزارش در دسام. بود 2002هاي سال ارزيابي اولين گزارش، متكي بر داده.1

:.ك.ر. هايي دوساله خواهد بود تهيه چنين گزارش. اروپا براي كارآمدي دادگستري به تصويب رسيده بود
http://www.coe.int/cepej 
2. Legal Aid for the Poor 
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.حمايت خواهد كرد3دفترانريو مدرسه مد2ها مؤسسه ملي رؤساي دادگاه1،ها عالي رؤساي دادگاه

مرحله يادگيري است، اما تجربيات گرانبهايي در مورددربا وجود اينكه بانك جهاني هنوز

بهمتقاضي هاي كمك به دولت هايوهشي و قضايي بانك. دست آورده است توسعه نهادهاي حقوقي

از. جهاني به ابزارهاي متنوعي براي كمك به كشورها در اين زمينه دسترسي دارد بانك جهاني،

براي اصالح گذاري سرمايه، وام)موردي هايو تحليلها شامل داده(مطالعات تحليلي عميق 

و توانايي اعطايها سيستم و اجراي اصالحات سياستي ، وام تعديلي براي حمايت از طراحي

هاي ما همچنان متعهديم تا با دولت. است برخوردار مالي از طريق صندوق توسعه نهادي هاي كمك

و سازمان .ها با ما سهيم هستند كار كنيم هايي كه در اين تالش متقاضي

1. Superior Council of Magistrates 
2. National Institute of Magistrates 
3. School for Clerks 
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 شناسي روشـ3 پيوست

بههاي گزارش حاضر درباره جزئيات اصلي بسياري از فصل، پيوستاين ها، منبع دادهژهيو،

و ديگر اطالعات است هاي سؤاالت مربوط به پيمايش توانيد براي مشاهده شرحمي شما. خاص

توان اطالعاتمي هايي كه در آنها سايتوب هايو لينكها از هر كدام از منابع دادهاي خالصه

به پيوست. مراجعه كنيد1-1آورد، به كادر دستبهمستقيم از منبع اوليه طوربهبيشتري را  حاضر،

4در مورد فصل2پاياني شماره توضيحو3در مورد فصل13پاياني شماره توضيحتفصيل به 

.مطالعه كنيد پيوستتوانيد در پايان اينميراتاتوضيحاين. پردازدمي نيز

كه در1تفسير معناداري آماري الگوها هاي به شيوه پيوستن هر جا كه امكانپذير باشد، اي

را. كندمي نمودارها وجود دارد اشاره براي مثال در نمودارهاي ستوني كه تغييرات در طول زمان

 معناداري آماري شرح گيري اندازهرا براياي هاي ساده حاضر آزمون پيوستدهند،مي نشان

بهاي اي سادهه به طريقي مشابه، آزمون. دهد مي تامي صورت پراكنده اجرا براي چند طرح شوند

به تضمين براي نمودارهاي. لحاظ آماري معنادار هستند كنند كه الگوهاي نمايان در نمودارها،

بهمي ستوني كه الگوهايي را در ميان كشورها نشان كه دهند، اين نكته را بايد خاطر داشته باشيم

و تقريبي استاين الگوي منظمِ واحد مي به لحاظ آماري در مجموع، هيچ تفاوت. ان كشورها، تخميني

كه6-3براي مثال، شكل. معناداري ميان كشورهايي كه در همسايگي يكديگر هستند وجود ندارد

، 2002دهد كه در سالمي اولين شكلي است كه چنين تحليلي در مورد آن امكانپذير است نشان

ازها بنگاهارزيابي بهييبكستان از سريع بودن محاكم قضادر با شان، لحاظ آماري تفاوتي

.ي ارمنستان تفاوت آماري داردها بنگاهاما اين ارزيابي با ارزيابي،آذربايجان يا مجارستان ندارد

1شكل خالصه

و كارو كسبمحيط پيمايش،1 تشكيالت اقتصاديو عملكرد كارو كسبمحيط پيمايش: منابع

.2 كيالت اقتصاديتشعملكرد

شد دهندگان پاسخاز: توصيف :سؤاالت زير پرسيده

حل هرازگاهيشما« توصيفاتييوكارها توسط محاكم قضا وفصل اختالفات ميان كسب در مورد

)ها، هميشه ها، به دفعات، بيشتر وقت هرگز، به ندرت، بعضي وقت(بريد؟مي زير را براي آنها به كار

بي• و  طرف منصف

و عاري از فساد/ستكاردر•  پاك

 سريع•

م.1 .منظور الگوهايي است كه به لحاظ آماري، معنادار هستند؛
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 ارزان•

.»توانا براي اجراي احكام خود•

. به دفعات، معموالً يا هميشه را انتخاب كردند هاي، گزينهها بنگاهدهد كه بيشترمي نمودار نشان

شدها به داده .به تناسب جمعيت هر كشور وزن داده

هر سه آزمون در مورد.ر گرفته است، معناداري آماري مورد بررسي قرا1-1در زير شكل

و ارزان بودن نشان  درحالشدتبهييدهند كه عملكرد محاكم قضامي منصف بودن، درستكاري

 هاي كنترل شده قابل توجهي نداشتند، نشان كه رگرسيونt هاي ساده آزمون. بدتر شدن است

كه مي اس درحال شدتبهتوانايي براي اجراي احكام دهند هر سه آزمون، براساس.تبدتر شدن

.سريع بودن هيچ تغييري ندارد

2شكل خالصه

.2004مجمع جهاني اقتصاد، گزارش رقابت جهاني، مجمع جهاني اقتصاد،: منبع

.نگاه كنيد4-3به شكل: توصيف

در از مديران اجرايي شركت شد پيمايش نظرات مديران اجراييكننده نظر شما«: اين سؤال پرسيده

حلتان چارچوب حقوقي در كشوردر مورد  و وفصل اختالفات ميان كسب براي وكارهاي خصوصي

و توانايي رفع چالش و مستعد.1(يا مقررات چيست؟/هاي مربوط به قانوني بودن اقدامات ناكارآمد

يك.7... آلت دست ديگران شدن  و تابع بي فرآيندكارآمد و اين نمودار، ميانگين:»)طرف شفاف

گذاري درحالبراي اهداف اين نمودار، كشورهاي. دهدمي هر دسته از كشورها را نشان هاي پاسخ

و توسعهكه عضو  و جمهوري( سازمان همكاري اقتصادي جمهوري چك، مجارستان، لهستان

كه. اند گذار قرار گرفته درحالهستند نيز در گروه كشورهاي) اسلواكي براي شرق آسيا، مقاديري

ج بهدر گزارش رقابت و هنگ كنگ آورده شده، صورت ميانگين هاني براي كشورهاي چين، تايوان

و به تك بوده .موردي مورد بررسي قرار گرفته است صورت مشاهده

3شكل خالصه

و توسعه، گزارش2 تشكيالت اقتصاديو عملكرد كارو كسبمحيط پيمايش: منابع بانك بازسازي

.جهانيدر مورد گذار، نماگرهاي توسعه اروپا

.نگاه كنيد23-3به توصيف زير شكل: توصيف

1-1شكل

و كارو كسبمحيط پيمايش،1 تشكيالت اقتصاديو عملكرد كارو كسبمحيط پيمايش: منابع

.2 تشكيالت اقتصاديعملكرد
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پرسيده دهندگان پاسخاز2 تشكيالت اقتصاديو عملكرد كارو كسبمحيط پيمايشدر: توصيف

ب«: شد ملطفاً زان مشكلي براييه ما بگوييد عوامل متفاوتي كه در زير به آنها اشاره شده به چه

و رشد كسب .كنندمي وكار شما ايجاد عملكرد

و نه زياد است،.3مانع كمي وجود دارد،.2مانعي وجود ندارد،.1 كم مانع زيادي.4مانع نه

.دانم نمي.5وجود دارد، 

هان مالي از طريق بانكييا امكان تأم)ي مثال، وثيقه مورد نيازبرا(دسترسي به منابع مالي•

.وجود ندارد

و هزينه بهره(ن مالييهزينه تأم• )براي مثال، نرخ بهره

 مخابرات•

 برق•

 نقلو حمل•

 دسترسي به وام•

 نرخ ماليات•

 اداره ماليات•

و مقررات تجاري سنت•  ها

 وكارو مجوزهاي كسبها پروانه•

 قانون كار•

و آموزش نيروي كار موجود مهارت•  ها

 هاي اقتصادي نااطميناني سياست•

)تورم، نرخ ارز(اقتصاد كالن ثباتيبي•

 قضائيهعملكرد قوه•

 فساد•

و شورشو هرج/سرقت/م خيابانيجرائ•  مرج

 مافيا/يافتهم سازمانجرائ•

 رفتارهاي ضدرقابتي ساير توليدكنندگان•

و عرضهنقض•  كنندگان قرارداد توسط مشتريان

.»حق مالكيت يا اجاره زمين•

هم مطابقت داشتند 2002و پيمايش سال 1999نماگرهاي انتخاب شده پيمايش سال يا كامالً با

هم نزديك بودند شد وزنبه تناسب جمعيت هر كشورها به داده. يا خيلي به .داده
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و عملكرد محيط كسب پيمايش هايب آن، شكلو متعاقها معناداري آماري اين داده وكار

درtآزمون ساده.1: توان از سه طريق مورد آزمون قرار دادميرا تشكيالت اقتصادي براي تفاوت

هاي مشترك رگرسيون.3ها، بنگاه هاي هاي مشترك كنترلي براي ويژگي رگرسيون.2ها، ميانگين

1.دهندگان پاسخبيني ميزان خوشو سنجشها بنگاه هاي كنترلي براي ويژگي

ها، متغيرهاي سمت راست بنگاه هاي هاي مشترك كنترلي براي ويژگي در مورد رگرسيون

داران با سهامها بنگاهي كوچك،ها بنگاهبراي3متغيرهاي ساختگي2،ها بنگاهلگاريتم عمر:عبارتند از

و موقعيتها بنگاهخارجي،   هاي اي مشترك كنترلي براي ويژگيه رگرسيون. هاي شهريي توليدي،

از دهندگان پاسخبينيو سنجش ميزان خوشها بنگاه به:عبارتند  گيري اندازهعالوه همه آن متغيرها

(بيني ميزان خوش ر براي مطالعه جزئيات بيشتر در مورد اين روش.  ,Gray.:ك. شناسي،

Hellman, and Ryterman (2004) (ر در هر كدام از تكنيك يك متغير هاي گرسيون مشترك،

 هاي است يا داده 1999سال هاي دهد مشاهده مربوط به دادهمي ساختگي گنجانده شده كه نشان

.2002سال

، با مقدار 2002و سال 1999سال هاي قابل توجهي ميان دادهيها در نمودار فوق، تفاوت

سه4001/0احتمال خيدر هر م سازمان يافته، اباني، جرائآزمون براي قانون كار، فساد، جرائم

و رفتارهاي ضدرقابتي وجود دارد تفاوت قابل توجهي در عملكرد. ماليات باال، نااطميناني سياستي

براي رگرسيون)040/0مقدار احتمال( قضائيهقوهـمقررات تجارت خارجي/هاو سنت قضائيهقوه 

و سنتو خوشها ويژگي هاي براي آزمون)062/0ار احتمال مقد(مقررات تجارت خارجي/ها بيني

بدتر شدن درحالوكار كسب هاي در هر سه آزمون، وضعيت صدور پروانه. وجود داشت-tساده 

و براي ويژگيt،011/0هاي براي آزمون053/0مقدار احتمال(بود  ها براي ويژگي004/0ها،

).بيني عالوه خوش به

(Ryterman(و ريترمن) Hellman(، هلمن)Gray(گري.1 ها بنگاهدهندگان را عامل مهمي براي فهم پاسخ بيني پاسخ خوش) 2004)

س .دانندمي االت مربوط به فسادؤدر

مها بنگاهلگاريتم سابقه فعاليت.2 .؛

3.dummies :متغيـر(زا هـاي بـرون جـايي دوگانه است كه براي احتسـاب جاب متغير ساختگي يا متغير ظاهري، يك متغير با ويژگي

م براي روابط اقتصاد) متغير ساختگي شيب(يا تغييرات در شيب) جاييساختگي جاب .سنجي طراحي شده است؛

4.p-value :بهاسطح معن -Pداري در علم آمار value )معروف است كه معموالً نيز در هنگام نگارش گزارش تحقيق،) مقدار احتمال

ممي از مقدار احتمال براي آزمون فرضيه استفاده. كنندمي استفادهPاز همين عالمت  .شود؛
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1-2شكل

�.يهاي جهان پيمايش ارزش:مأخذ

از:توصيف تاودر اسلو173/1اندازه نمونه، طيفي در پايگاه(در جمهوري اسلواكي است488/1ني

و به تفكيك حوزهبهها، دادههاي جهاني پيمايش ارزش هاي داده تكييقضا هاي صورت مجزا تك

و جمهوري اسلواكي گزارش شدند چك ط به فوق، مربو هاي داده.)كشورها، براي مثال در جمهوري

.پيمايش هستند 1990دوره سال

وكارها مديريت كسب هاي هاي زيادي در مورد شيوه بحث«: پرسيده شده بود دهندگان پاسخاز

يك از چهار وضعيت زير، به ديدگاه شما بسيار نزديك است؟.و مديريت صنعت شده است  كدام

و انتصاب مديرانشان را برعهده داشكارو كسبمالكان بايد.1 .ته باشندها

و نيروهاي كار بايد با مشاركت يكديگر، مديران را انتخاب كنند.2 .مالكان

و مسئول انتصاب مديران باشدكارو كسبدولت بايد صاحب.3 .ها

و مديران را انتخاب كنندكارو كسبنيروهاي كار بايد صاحب.4 .»ها بوده

در3ي كه گزينه دهندگان پاسخاين نمودار، درصد را انتخابها مقايسه با آنان كه ساير گزينه را

.دهدمي نشاناند كرده

2-2شكل

و توسعه اروپا پيمايش نماگر حقوقي:مأخذ �.1999، بانك بازسازي

و توسعه اروپا پيمايش نماگر حقوقي: توصيف ازيصورت سالبه بانك بازسازي  2002تا 1998انه

در هر كشور فرستاده هاي حقوقي برجسته مؤسسهسؤاالت اين پيمايش براي. انجام شده است

از-بسيار محدود بودندها نمونه. شده بود تا بنگاه21طيفي وـ در بالروس بنگاه1در روسيه

 هاي ها باشد به ارزيابي هاي برخي از كشورها بيش از آنكه شبيه معدل پيمايش رو، پاسخ اين از

هاي براي سنجش تفاوتtهاي ساده محدود، آزمون هاي رغم نمونهبه. كارشناسانه نزديك بود

فقط آلباني،. هاي آماري وجود دارد داد كه ميان بسياري از جفت كشورها، تفاوتمي ميانگين نشان

و قزاقستان هستند كه به و در سطح بالروس، گرجستان درصد، با هيچ كشور10لحاظ آماري

.ديگري تفاوت قابل توجهي ندارند

بر نويس پيشآيا«: پرسيده شده بود گاندهند پاسخاز ريتأث گذاري سرمايهقوانيني كه

و دانشگاهي براي تحقي؛ دومين گزارش كنسرسيوم بين1993-1990و 1984-1981هاي جهاني، گروه مطالعاتي ارزش.1 قات سياسي

و Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR)(1999(اجتماعي  دانشگاهي كنسرسيوم بين،

و اجتماعي،  .1999براي تحقيقات سياسي
2. Ramasastry, 2002. 
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و در دسترسمي گذارند منتشر مي  گيرد؟مي قرار حقوقدانانشود

 هرگز.1

 ندرتبه.2

 برخي مواقع.3

 به دفعات.4

.»تقريباً هميشه.5

.دهدمي را نشانها ار فوق، ميانگين پاسخدنمو

3-2شكل

.همان:مأخذ

و پيمايش نماگر حقوقيدر مورد2-2ان توصيفي كه در باال در شكلهم:يفتوص بانك بازسازي

شد توسعه اروپا .ارائه

بر آيا پيش«: پرسيده شده بود دهندگان پاسخاز ريتأث گذاري سرمايهنويس قوانيني كه

و در دسترسمي گذارند منتشر مي  گيرد؟مي قرار حقوقدانانشود

 قوانين اظهارنظر كنند؟ نويس پيشي براي احزاب وجود دارد تا در مورد اگر بله، آيا فرصت

 هرگز.1

 ندرتبه.2

 برخي مواقع.3

 به دفعات.4

.»تقريباً هميشه.5

.دهدمي را نشانها ار فوق، ميانگين پاسخدنمو

4-2شكل

�»روسيه جديدفشارسنج«و» نوپا هاي فشارسنج دمكراسي«مركز مطالعات سياستگذاري عمومي،:مأخذ

 1000آمده، شامل حداقل دستبهبندي شده عمومي طبقه هاي كه از نمونهها اين داده: توصيف

. سال در هر كشور است18دهنده بزرگسال باالي پاسخ

شد دهندگان پاسخاز شان اعتماد آنها تا چه حد به نهادهاي متفاوت جامعه«: در روسيه پرسيده

كه.»نشان دهيد7تا1د خود را در مقياسي از دارند؟ لطفاً ميزان اعتما فهرستي از نهادها ارائه شد

در همه ديگر دهندگان پاسخاز. نيز قرار داشت) پارلمان(و دوماييدر ميان آنها، محاكم قضا

 
1. Rose, 2002; Rose and Haerpfer 1994, 1996, 1998. 
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نهادهاي بسيار متفاوتي در كشور شما وجود دارد، براي مثال، دولت، محاكم«: كشورها پرسيده شد

از. كارمندان دولت، پليس،ييقضا بي نشان1كه7تا1در مقياسي و دهنده دهنده نشان7اعتمادي

يك از اين نهادها  شد.»اعتماد داريد شدتبهاعتماد زياد است، شما به كدام فهرستي از نهادها ارائه

و دولت وجود داشتييكه در ميان آنها، محاكم قضا ي دهندگان پاسخنمودار فوق، درصد.، پارلمان

.دهدمي دارند را نشان7تا5كه نظر مثبتي از

5-2شكل

.همان: مأخذ

اين نمودار، سطح اعتماد. ارائه شد را ببينيد4-2همان توصيفي كه در باال در مورد شكل: توصيف

و حكومت نشانييبه محاكم قضا در اين. دهدمي را نسبت به ميانگين سطح اعتماد به پارلمان

در روسيه، اعتماد به دولت در پيمايش قرار. دهنده سطح اعتماد برابر است نشان1نسبت، عدد 

و  بهيي، ميله مربوط به اعتماد به دولت، اعتماد به محاكم قضارو اينازنگرفته را به نسبت اعتماد

.دهدمي پارلمان نشان

1-3شكل

و توسعه اروپا پيمايش نماگر حقوقي:مأخذ .1999، بانك بازسازي

در. ارائه شد را ببينيد2-2همان توصيفي كه در باال در مورد شكل:توصيف هر دو نماگر،

در هاي پرسشنامه و توسعه اروپا پيمايش نماگر حقوقيمربوط به قانون تجارت كه( بانك بازسازي

شموليت حقوقي،. موجود هستند) دهدميو ورشكستگي را پوششها بنگاهامنيت معامالت، قانون

و يد تعداؤم د موضوعاتي است كه چارچوب حقوقي رسمي قوانين تجارت دربرگيرنده آنهاست

ايجاد كرده براي آنكه در برابر1آيا سندي كه تضمين منافع«: شامل سؤاالتي اين چنين است

اثربخشي حقوقي، ميزان» ثبت شود؟يدفترخانه اسناد رسماشخاص ثالث قابل اجرا باشد بايد در 

و شامل سؤاالتي اين چنين استمي ين را در عمل نشاناجرايي شدن اين قوان از بنگاهآيا«: دهد پس

.»كند؟مي داران شكايت كردند از احكام دادگاه تبعيت آنكه سهام

2-3شكل

و توسعه اروپا پيمايش نماگر حقوقي:مأخذ .2002و 1999، بانك بازسازي

اث: توصيف و ربخشي را به همان توصيفي كه در باال در اين نمودار، تغييرات در نماگرهاي شموليت

شد1-3مورد شكل  ميارائه .دهد نشان

1."security interests" :ممي نظور هر چيزي است كه پرداخت تعهد را در آينده تضمينم . كند؛
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3-3شكل

و اروپاي مركزي شاخص اصالحات قضايي: مأخذ كانون وابسته به بخش ابتكار قانون اوراسيا

.آمريكاوكالي 

و اروپاي مركزي كه مركزييشاخص اصالحات قضا: توصيف وابسته به ابتكار قانون اوراسيا

هر آمريكاكانون وكالي  كشور آلباني،14آن را مطرح كرده، حاصل ارزيابي كارشناسان

و هرزگوين، بلغارستان، كرواسي، مقدونيه  ،)جمهوري يوگسالوي سابق(ارمنستان، بوسني

و مونته نگرو، جمهوري اسلواكي، قزاقستان، جمهوري قرقيزستان، مولداوي، روماني، صربستان

و ازبكستاياوكرا از.ن بوده استن مثييبعد شاخص اصالحات قضا30نسبت هركدام ت،بدر طيف

و منفي نشان داده شده است از. خنثي يا0،+100براي آن، مقاديري و-100، اختصاص داده شده

بنابراين، بدين معناست كه تعداد كشورهاي با مرتبه مثبت دقيقاً با تعداد كشورهاي با مرتبه منفي 

.برابر است

:شوندمير زير، ابعادي كه در اين شكل نشان داده شده تعريفد

شان هايي كه در مقام رسمي قضات براي فعاليت:هاي رسمي براي فعاليتييمصونيت قضا•

.اند، از مصونيت برخوردارند انجام داده

اين زمان ثابت،. شوندمي منصوبقضات ارشد براي زمان ثابتي:شغل تضمين شده•

و از آنها تا زمان بازنشستگي يا اتمام مدت زمان زيادي كه براي آنها تضمين شغل ي براي آنهاست

.كندمي مشخص شده حمايت

ييقضا استيناف فرآيندتوان تنها از طريقميرايياحكام قضا:رسيدگي به استينافنظام•

.ابطال كرد

از، فعال است كه تنها هدف آن،يييك انجمن قضا:ييهاي قضا انجمن• و پشتيباني حمايت

.است قضائيههاي قوه مصلحت

و رسانه• جلسات رسيدگي به دعاوي حقوقي، به روي:به دعاوي حقوقيها دسترسي مردم

و رسانه وها مردم و رسانهيياتاق دادگاه، فضادر باز است اختصاص داده شدهها براي مردم

.است

بر قضائيهحيت نهايي انحصاري قوهصال:مدني هاي بر آزاديييبرتري صالحيت قضا•

و آزادي .مدني اولويت دارد هاي تمام موارد مربوط به حقوق

ار برخوردار است تا راجع به انطباقياز اين اختيييك نهاد قضا:قوانينييكنترل قضا•

و چنين تصميريگميتصميو قانون عاديمصوبه با قانون اساس . شوندمياعماليماتيكند

از اختيار تجديدنظر در مصوبات اجرايي قضائيهقوه:بر اَعمال اجراييييت قضانظار•
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و .اش كند تواند دولت را مجبور به انجام وظايف قانونيمي برخوردار است

ناي آن،بداري وجود دارد كه برمامعن فرآيند:ييرسيدگي به شكايت از رفتار قضا فرآيند•

و مردم عادي .شكايت كنندييانند از رفتار قضاتومي ديگر قضات، وكال

و نمايندگي اقليت• و زنان اقليت:نمايندگي جنسيتي و همچنين مردان و مذهبي هاي قومي

و در قوه  .از نماينده برخوردار هستندكلي طوربه قضائيهدر مجموعه كانديداها

و تنبيه انضباطي قضات• شف توانمي صرفاً:بركناري افي كه قضات را از طريق روند

رسمي، از اداره هاي رفتار مشخص در محيط سوء دليلبهمعيارهاي عيني را مشخص كرده، تنها 

.اخراج كرد يا آنها را به طرق ديگر تنبيه كرد

و مشخصي. انتصاب/انتخاب فرآيند• يكهمقضات برمبناي معيارهاي عيني چون گذراندن

كاليها آزمون، عملكردشان در دانشكده و هاي آموزشي، تجربيات، مهارتسحقوق، ديگر ها

توانند در اين امرميي كه عوامل سياسي درحال. شوندميبونصماعتبارشان در مجامع حقوقي 

بيييدخيل باشند، نظام قضا و .طرف باشد در مجموع بايد درصدد تقويت انتخاب قضات مستقل

و پست، موقعيتيينظام قضا:ييقضا هاي پست• جديدي را برحسب نياز خودييهاي قضا ها

.كندمي ايجاد

و تمهيدات قضا قابليت• و قبل از قضاوت هاي قضات، آموزش:ييها رسمي دانشگاهي دارند

اندوزي بدون آنكه تجربه(كردن يا پيش از نشستن بر كرسي قضاوت، از تجربه الزم برخوردارند 

اي). براي قضات داشته باشداي آنها، هزينه با هاين قضات، دورهضروري است تا مرتبط

رواي پايهيموضوعات ماهو و موضوعات مربوط به آموزشي هاي حقوقي، دورهيهاهيحقوق

و دوره باآموزشي براي هاي نقش قاضي در جامعه .جامعه را بگذرانند هاي حساسيت آشنايي

و مشخص براي پيشرفت قضا•  براساسييقضات در نظام قضا:ييمعيارهاي عيني

و تجربه ارتقا پيدامعي و عيني مانند توانايي، شرافت .كنندمي ارهاي مشخص

و رديابي پرونده هاي نظام• و رديابي تابع،يينظام قضا:ها بايگاني يك نظام بايگاني

بهها براي تضمين اينكه به پروندهستها پرونده .شودنسبت كارآمدي رسيدگي به شكل

به:كاركنان بخش پشتيباني دادگاه• هر قاضي براي آنكه بتواند كارهاي خود را انجام دهد،

و انجام،منابع انساني اوليه براي مثال كاركنان كافي در بخش پشتيباني براي رسيدگي به اسناد

.نياز مبرم دارد،هاي حقوقي پژوهش

به آموزش حقوقي حرفه هاي قضات بايد در دوره:آموزش حقوقي مستمر• و اي، صورت منظم

كه عموماًها هدف مباحث آموزشي اين دوره. اي، تحت آموزش مستمر قرار گيرندن تقبل هيچ هزينهبدو

.و توسعه مباحث حقوقي است تحوالترساني به آنها در زمينه شود، اطالعمي توسط خود قضات تعيين
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همچوناي به موضوعات عمدهييقضا مجموعه قواعد رفتار. مجموعه قواعد رفتاري•

و فعاليت جانبداريمنافع، تعارض براي قضات. هاي سياسي نامناسب توجه دارد به نفع يك طرف

هم  به پيشضروري است تا هم در طي دوره تصدي از شروع و با شان، آموزش كار هايي مرتبط

.بگذرانند مجموعه قواعداين 

و دستمزدهاي مناسب براي كارمندان قضا• بهييحقوق كارمندان قضا:ييحقوق اي اندازه،

و آنها را حفظ كند، آنها را قادر به پشتيباني از كافي هست كه قضات واجد شرايط را جذب

و بدون آنكه آنها مجبور به توسل به ديگر منابع درآمدي شوندهاي خانواده امكان زندگي،شان كند

. قابل قبولي امن است برايشان فراهم كند طوربهكه را در محيطي 

قضات داراي اختيار كافي در زمينه صدور احضاريه،:اجراي حكمويهاحضار،جسارت•

و و حمايت ديگر. يا قدرت اجرايي هستند/جسارت در صدور احكام اين اختيارات مورد احترام

.هاي دولت است بخش

و تخصيص پرونده• و مشخصي وجود دارد هاي شيوه:ها واگذاري )كشي مثل قرعه(عيني

ك براساس كهايه هر قاضيموضوعاتي بهها آنها، پرونده براساسدر آن زمينه تخصص دارد،

را. شودمي قضات واگذار منافع يا حجم كار همچون تعارضداليل معتبري براساستوانمي آنها

.منع كرداي بسيار زياد از رسيدگي به پرونده

ت:ييامنيت قضا• هديداتي چون تعارض، منابع كافي وجود دارند تا براي حفاظت از قضات از

و ترور آنها را به .كار گرفت تجاوز

و ساختمانيتأس• هايي بايد مكانييهاي قضا ساختمان:ييهاي مربوط به امور قضا سات

و به ها بايد اين ساختمان. نها دسترسي داشتآبه راحتي بتوان باشند كه افراد در آن راحت باشند

ب محيطي آبرومند با زيرساخت .راي توزيع عدالت باشندهاي كافي

و ثبت قوانين جاري طبقه• و:بندي اين نظامي است كه بر طبق آن، همه قضات قوانين

بهييقضا هاي رويه و ثبت قوانين جاري، نظام طبقه. كنندمي موقع دريافت داخلي را بندي

و آنها را سازماندهياي شده شناخته .كندمي در سطح ملي است كه تغييرات قانوني را مشخص

واي بودجهرگذاري بر مقداريبراي تأث قضائيهقوه. بودجه دادن• كه توسط قواي مققنه

به. از فرصت ارزشمندي برخوردار استشودمي مجريه به اين قوه تخصيص داده زماني كه بودجه

و چگونگي هزينه قضائيهاختصاص داده شد، قوه قضائيهقوه  .كرد آن كنترل دارد بر بودجه خود

و قوانين هستند بدون، صرفاً متكي به واقعيتيياحكام قضا.و نفوذ ناروايياحكام قضا• ها

 ذينفعان بخش،)ييبراي مثال، رؤساي محاكم قضا(آنكه هيچ نوع نفوذي از جانب قضات ارشد 

اعمال شود خصوصي يا ديگر بخش .هاي دولتي
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و ديگر تجهيزات مشغول با تعداديينظام قضا:و تجهيزات دفتريها رايانه• كافي رايانه

 هاي كند تا با كارآمدي قابل قبولي به پروندهمي را قادريياين تجهيزات، نظام قضا. فعاليت است

.معوق رسيدگي كند

از:ييانتشار احكام قضا• و بخش قابل توجهي احكام حقوقي، عموماً سندي عمومي هستند

و مداقه عمومي، در دسترس هاي براي بررسيو كرد نتشرمتوانمي نظرات استيناف را عموم علمي

.قرار داد

و سوابق مربوط به دادگاه• به هاي متن يا ديگر گزارش:ها حفظ اسناد صورت مربوط

و در دسترس عموم قرار جلسات دادگاه .گيرندمي ها، حفظ شده

4-3شكل

�.2004مجمع جهاني اقتصاد، گزارش رقابت جهاني،:مأخذ

پيمايش نظرات مديران اجرايي كه در گزارش رقابت جهاني منعكس هاي برمبناي داده: توصيف

دهندگان سؤالي در مورد توانايي هايي كه در نمودار نشان داده شده از پاسخ شده، در تمام سال

. احزاب خصوصي براي استفاده از مسيرهاي قانوني براي به چالش كشيدن دولت پرسيده شد

يك سال به سال ديگر تا حدي تغيير كرد هاي بندي سفانه، جملهأمت اين امر باعث شده. اين سؤال از

حدها حال، از آنجا كه اين پرسش با اين. تا امكان مقايسه كامل ميان نمرات هر كشور ميسر نباشد تا

هر توان پاسخمي بررسي اين امر است كه چگونه،به هم شباهت دارند، رويكرد جايگزين زيادي هاي

به. كشور را با كشور ديگر سال به سال مقايسه كرد اين نمودار، ميزان انحراف معيار نسبت

و كشورهاي  براي اهداف. دهدمي گذار را نشان درحالميانگين همه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

.جداگانه نشان داده شده است طوربهاين نمودار، اعضاي جديد اتحاديه اروپا 

ازكشور عضو اتحا 14 :ديه اروپا كه در پيمايش مورد بررسي قرار گرفتند عبارت بودند

و اتريش، بلژيك، دانمارك، فنالند، فرانسه، آلمان، يونان، ايرلند، ايتاليا، هلند، پرتغال، اسپانيا، سوئد

.بريتانيا

:از افراد سؤاالت زير پرسيده شد

كندولت اگر: 1998پرسشنامه سال هاي خصوصي كارو كسبد، بخشي از تعهداتش را نقض

بيييتوانند در محاكم قضامي به سهولت و .7مخالفم، شدتبه.1(طرف اقامه دعوي كنند مستقل

.)موافقم شدت به

توانند براي به چالش كشيدن قانونيمي هاي خصوصيكارو كسب: 1999پرسشنامه سال

 
1. World Economic Forum 1998, 1999, 2000, 2001, 2002/3. 
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و اَعمال بييييا مقررات به محاكم قضا/بودن و م مستقل .7مخالفم، شدتبه.1(راجعه كنند طرف

.)موافقم شدت به

كهكارو كسببراي: 2000پرسشنامه سال  هاي خصوصي، چارچوب حقوقي وجود دارد

و مي اَعمال مخالفم، شدتبه.1(يا مقررات را به چالش بكشند/توانند با استفاده از آن، قانوني بودن

.)موافقم شدتبه.7

هاي خصوصي، چارچوب حقوقي مورد اعتمادي كارو كسبي برا: 2001پرسشنامه سال

ومي وجود دارد كه اَعمال .1(يا مقررات را به چالش بكشند/توانند با استفاده از آن، قانوني بودن

.)شدت موافقمبه.7مخالفم، شدت به

هـاي خصوصـي در كشـور شـما، چـارچوب كارو كسـب بـراي: 2003-2002پرسشنامه سال

آنحقوقي وجود دا و قـانوني تواننـد اختالفاتشـان را حـلمي رد كه آنها با استفاده از وفصـل كـرده

و اَعمال و مستعد جانبـداري،=1(يا مقررات را به چالش بكشند/بودن و داراي=7ناكارآمد كارآمـد

بيفرآيند و .)طرفي شفاف

ب هـاي خصوصـي در كشـور شـما، چـارچو كارو كسـب بـراي: 2004-2003پرسشنامه سال

و قـانوني تواننـد اختالفاتشـان را حـلمي حقوقي وجود دارد كه آنها با استفاده از آن وفصـل كـرده

و اَعمال (يا مقررات را به چالش بكشند/بودن و مستعد جانبداري،=1. و داراي=7ناكارآمد كارآمـد

بيفرآيند و .)طرفي شفاف

ش هاي رقابت جهاني، ميانگين پاسخ در گزارش . شوندمي ها منتشر ده به اين پرسشهاي داده

كشور عضو اتحاديه14انه هر كشور، ميزان انحراف معيار نسبت به ميانگينيسال هاي براي داده

و  هاي براي كشيدن يك نمودار مناسب، تنها پاسخ. شوندمي گذار محاسبه درحالكشور6اروپا

.در گزارش قيد شده است 2004-2003و 2001، 1998

5-3شكل

و اروپاي مركزي شاخص اصالحات قضايي:مأخذ كانون وابسته به بخش ابتكار قانون اوراسيا

.آمريكاوكالي 

كارآمدي، شاخصي. ارائه شد را ببينيد3-3همان توصيفي كه در باال در مورد شكل: توصيف

بايگانييها، نظامييقضا هاي كاركنان بخش پشتيباني دادگاه، مقام: متشكل از پنج مؤلفه زير است

و طبقهها ها، رايانهو رديابي پرونده و ثبت قوانين جاريو تجهيزات اداري استقالل، شاخصي. بندي

اَعمال اجرايينظارت قضاانتصاب،/انتخاب فرآيند: متشكل از هشت مؤلفه زير است نظام،ييبر

ييقضاتيمصونشده،نيحكم، بودجه، شغل تضمياجرا/هياحضار/جسارت ناف،ياست رسيدگي به

.و نفوذ نامناسبيياحكام قضا،يرسميهاتيفعاليبرا
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6-3شكل

و عملكرد تشكيالت اقتصاديو محيط كسب پيمايش: مأخذ و عملكردو محيط كسب، پيمايش1 كار كار

.2 تشكيالت اقتصادي

شد دهندگان پاسخاز: توصيف ي،براي حل اختالفات تجارييبا نگاه به محاكم قضا«: پرسيده

به(افتيد؟مي زيريها ياد توصيفبه كباريهرچند مدت ها، به دفعات، ندرت، بعضي وقت هرگز،

»)ها، هميشه بيشتر وقت

بي• و  طرف منصف

و عاري از فساد/درستكار•  پاك

 سريع•

 ارزان•

.»توانايي براي اجراي احكام خود•

ها يا هميشه به دفعات، بيشتر وقت هاي دهد كه گزينهمي يي را نشانها بنگاهنمودار فوق درصد

محاسبهها شرح داده شد، معناداري آماري اين داده1-1كه در شكل طور همان. اند را انتخاب كرده

هاي ساده ها، رگرسيون نتايج آزمون در اغلب پرونده. درصد است10آستانه معناداري آماري،. شد

tسا رو، از آزمون ايناز. كرد تأييدرا زير نمودار در مورد معناداري توضيحمبناي عنوانبهtده هاي

.آماري استفاده شد

8-3و7-3 هاي شكل

�).2004(كارو انجام كسب هاي پايگاه داده:مأخذ

طلب:توصيف اين نمودارها كه در سه فاز گزارش شده، كل يا ميانگين طول زماني كه براي وصول

گرفته شده 2005وكار سال از گزارش انجام كسب 2004سال هاي داده. دهندمي نياز است را نشان

.است

9-3شكل

و عملكرد تشكيالت اقتصاديو محيط كسب پيمايش:مأخذ و عملكردو محيط كسب، پيمايش1 كار كار

.2 تشكيالت اقتصادي

آم. ارائه شد را ببينيد6-3همان توصيفي كه در باال در مورد شكل:توصيف اري، آستانه معناداري

ازرو ايناز. كرد تأييدراtهاي ساده ها، رگرسيون نتايج آزمون در اغلب پرونده. درصد است 10 ،

شد توضيحعنوان مبنايبهtهاي ساده آزمون .زير نمودار در مورد معناداري آماري استفاده

1. World Bank, 2004. 
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10-3شكل

و اروپاي مركزي شاخص اصالحات قضايي:مأخذ بهوابخش ابتكار قانون اوراسيا كانون بسته

.آمريكاوكالي 

استقالل، شاخصي. ارائه شد را ببينيد3-3همان توصيفي كه در باال در مورد شكل:توصيف

اَعمال اجراانتصاب،/انتخاب فرآيند: متشكل از هشت مؤلفه زير است نظام،يينظارت قضايي بر

قضاييتيه، مصونشدنيحكم، بودجه، شغل تضمياجرا/هياحضار/جسارت،نافياستيبررس

و نفوذ نامناسب،يرسميهاتيفعاليبرا از.احكام قضايي و شفافيت، شاخصي متشكل پاسخگويي

يدسترس،از رفتار قضاييتيبه شكايدگيرس فرآيند،مجموعه قواعد رفتاري: پنج مؤلفه زير است

و رسانه و سوابق،يحقوقيها به دعاو مردم و حفظ اسناد به انتشار احكام قضايي مربوط

.ها دادگاه

اجرااي هاي ساده لحاظ آماري معنادار هستند، رگرسيون براي اطمينان از اينكه اين روابط به

يا«و مقدار احتمال براي رگرسيونOLS،1087/0مقدار احتمال براي رگرسيون. شد نيرومند

براي مشخص كردن دهي مجدد به حداقل مربعات معمولي، دوباره توان با وزنمي كه2»استوار

. است023/0احتماالت پرت قوي از آن استفاده كرد، 

11-3شكل

و عملكرد تشكيالت اقتصادي محيط كسب پيمايش:خذĤم و عملكردو محيط كسب، پيمايش1 وكار كار

.2 تشكيالت اقتصادي

ري آماري، آستانه معنادا. ارائه شد را ببينيد6-3همان توصيفي كه در باال در مورد شكل: توصيف

از ايناز. كرد تأييدراtهاي ساده ها، رگرسيون نتايج آزمون در اغلب پرونده. درصد است 10 رو،

شد توضيحعنوان مبنايبهtهاي ساده آزمون با. زير نمودار در مورد معناداري آماري استفاده

دو)درصد5طحس(tهاي آزمون براساس. استثنايي بر قاعده فوق است،حال، اين متغير اين ، هر

و استوني بهبودهاي به  براساسدهند امامي لحاظ آماري، معناداري را نشان كشور مجارستان

و5سطوح(ها رگرسيون به)درصد10درصد .لحاظ آماري بدتر شده است، وضعيت هر دو كشور

1."OLS regression" :رگرسيون"OLS" هـاي رگرسـيون خطـي، روش براي مـدل. به معناي روش حداقل مربعات معمولي است

م و مرسوم عمولي سادهحداقل مربعات م ترين .ترين روش است؛

2.“robust” regression :به هاي رگرسيون استوار مكمل تكنيك. رودمي كار رگرسيون مقاوم يا استوار براي كاهش اثر مشاهداتي

و توزيـع خطـا نرمـال باشـدي كه وقتي دادهطوربههاي كمترين مربعات كالسيك است تكنيك ا مشـابه بـا هـاي آنهـ جـواب،ها خطي

م .رگرسيون حداقل مربعات معمولي خواهد بود؛
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12-3شكل

.همان:خذĤم

آستانه معناداري آماري،. شد را ببينيدارائه6-3همان توصيفي كه در باال در مورد شكل:توصيف

از ايناز. كرد تأييدراtهاي ساده ها، رگرسيون نتايج آزمون در اغلب پرونده. درصد است 10 رو،

شد توضيحعنوان مبنايبهtهاي ساده آزمون .زير نمودار در مورد معناداري آماري استفاده

13-3شكل

.همان:خذĤم

شددهندگان از پاسخ:توصيف هداياي غيررسمي كنوني/ها لطفاً با فكر كردن به پرداخت«: پرسيده

يك سال مشخص داده، بنگاهي مثل بنگاهكه  توانيد بگوييد كه چند مدت يكبار اينمي شما در

به(شوندمي به محاكم قضايي پرداخت... هدايا براي تحقق اهداف زير/ها پراخت ندرت، بعضي هرگز،

آستانه. دهدمي ها را نشان نمودار فوق، ميانگين پاسخ...»)ها، هميشه بيشتر وقتها، به دفعات، وقت

 تأييدراtهاي ساده ها، رگرسيون نتايج آزمون در اغلب پرونده. درصد است10معناداري آماري، 

زير نمودار در مورد معناداري آماري توضيحعنوان مبنايبهtهاي ساده رو، از آزمون ايناز. كرد

شدا .ستفاده

14-3شكل

.همان:خذĤم

و توسعه اروپا پيمايش نماگر حقوقيدر مورد:توصيف 2-2در باال براي شكل بانك بازسازي

شد از پاسخ. توصيفي ارائه شد وضعيت چگونه است اگر ميانگين درآمد«: دهندگان سؤاالت زير پرسيده

بايسال و.1انه قاضي يك دادگاه بدوي را سطح دريافتي معلم دبستان مقايسه.2 يك وكيل خصوصي

.براي يك قاضي باشد، لطفاً دو مورد ديگر را كامل كنيد 100كنيم؟ اگر شاخص 

 100.................................................................................................................قاضي دادگاه بدوي

- .......................................................................................................................قاضي خصوصي

»- ......................................................................................................سطح دريافتي معلم دبستان

ن اين پاسخ از. سبت درآمدهاي قضات به وكالي بخش خصوصي را مشخص كردها، ارزيابي

.آورده شده است6-3زير شكل توضيحدرييمنصفانه بودن محاكم قضا

بانك بازسازي پيمايش نماگر حقوقيباال، تعداد مشاهدات در دسترس براي توضيح براساس

را. متفاوت بودو توسعه اروپا يك:ص كردتوان به دو شيوه مشخمي اين اول، در كشورها با تنها

و تاجيكستان(مشاهده براي اين متغير  و هرزگوين، جمهوري قرقيزستان ، كاهش اتفاق)بوسني
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ها به تعداد دوم، براي آزمون معناداري آماري، رگرسيون وزني با وزن دادن نسبت. افتاده است

مقدار. نيرومند اضافه شده بودندو OLSهاي مشاهداتي كه ميانگين آن محاسبه شده، به رگرسيون

كه» نيرومند يا استوار«، مقدار احتمال براي رگرسيونOLS ،068/0احتمال براي رگرسيون 

دهي مجدد به حداقل مربعات معمولي، دوباره براي مشخص كردن احتماالت پرت توان با وزن مي

و مقدار احتمال براي كمترين مرب026/0قوي از آن استفاده كرد،  .است1013/0،عات موزون،

15-3شكل

.همان:خذĤم

آستانه معناداري آماري،. ارائه شد را ببينيد6-3همان توصيفي كه در باال در مورد شكل: توصيف

از ايناز. كرد تأييدراtهاي ساده ها، رگرسيون نتايج آزمون در اغلب پرونده. درصد است 10 رو،

شد توضيحعنوان مبنايبهtهاي ساده آزمون .زير نمودار در مورد معناداري آماري استفاده

16-3شكل

و عملكرد تشكيالت اقتصاديو محيط كسب پيمايش:مأخذ ).2003(كاروو انجام كسب2 كار

و عملكرد تشكيالت اقتصاديو محيط كسب هاي پيمايش به پرسش دهندگان پاسخاز:توصيف ، كار

:سؤال زير پرسيده شد

و توانيدمي« به ما بگوييد كه عوامل مختلفي كه در زير به آنها اشاره شده، چقدر براي فعاليت

 كند؟مي ايجاد مشكل كار شماو رشد كسب

و عرضه  كنندگان نقض قرارداد توسط مشتريان

 كند مانعي ايجاد نمي.1

 كندمي مانع كمي ايجاد.2

و نه زياد ايجاد.3 كم  كندمي مانع نه

 كندميادمانع زيادي ايج.4

.»دانم نمي.5

.دهدمي را نشان)»دانم نمي«پس از حذف گزينه(ها محور عمودي، ميانگين پاسخ

براي اجراياي از شاخص پيچيدگي رويهاي كار، شامل خالصهو انجام كسب هاي پايگاه داده

و اين شاخص، در محور افقي نشان داده شده است سال هاي نمودار از داده.يك قرارداد است

.كندمي مطابقت دارد بر روي محور عمودي استفاده 2002سال هاي كه بيشتر با داده 2003

1.weighted least squares :و احتمـاالً تـابعي از متغيرهـاي صورتي از كمترين مربعات عادي كه در آن همه متغيرهـا در عـاملي

م معادل ضرب شده .اند؛
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17-3شكل

و عملكرد تشكيالت اقتصاديو محيط كسب پيمايش:مأخذ و توسعه، گزارش2 كار بانك بازسازي

.2002در مورد گذار، اروپا

و توسعه اروپاهاي گزارش:توصيف به9گذار شامل در مورد بانك بازسازي نماگري است كه

متغير محور افقي، ميانگين. پردازندمي گذار درحالاصالحات در كشورهاي فرآيندمختلف هاي جنبه

از9از ايناي ساده در سازي خصوصيدر مقياس بزرگ، سازي خصوصي: نماگر است كه عبارتند

و تجديد ساختار سازماني، آزادسازي قيم و نظام مبادالتتمقياس كوچك، حكمراني ها، تجارت

و  و آزادسازي نرخ بهره، بازار اوراق بهادار خارجي، سياست تقويت رقابت، اصالحات بانكي

و زيرساخت .ها نهادهاي مالي غيربانكي

از2 تشكيالت اقتصاديو عملكرد كارو كسبمحيط در پيمايش پرسيده شده دهندگان پاسخ،

پ2000از ژانويه سال«: بود كهيها رونده در دادگاه، چند  بنگاهداوري مدني يا تجاري وجود دارد

يا عنوانبهشما يا اعداد محور عمودي، درصد» متهم درگيرد آن بوده است؟ عنوانبهشاكي

يك بار به دادگاه رفته بودند را نشاندهندگان پاسخ .دهدميي كه حداقل

يا«ال براي رگرسيون، مقدار احتمOLS ،073/0مقدار احتمال براي رگرسيون نيرومند

دهي مجدد به حداقل مربعات معمولي، دوباره براي مشخص كردن توان با وزنميكه» استوار

.است105/0احتماالت پرت قوي از آن استفاده كرد، 

18-3شكل

و عملكرد تشكيالت اقتصاديو محيط كسب پيمايش:مأخذ .2 كار

عو محيط كسب در پيمايش:توصيف و دهندگان سؤاالت از پاسخ2 ملكرد تشكيالت اقتصاديكار

هاي داوري مدني يا تجاري، چند پرونده در دادگاه2000از ژانويه سال«: زير پرسيده شده بود

به بنگاهوجود دارد كه  به شما يا اعداد محور» عنوان متهم درگير آن بوده است؟ عنوان شاكي يا

يدهندگان پاسخافقي، درصد  اعداد محور. دهدميك بار به دادگاه رفته بودند را نشاني كه حداقل

براي. دهدمي دانستند را نشانمي»سريع«ي كه محاكم قضايي را دهندگان پاسخعمودي، درصد 

.نگاه كنيد6-3شرح كاملي از سؤاالت اين پيمايش، به توصيف مربوط به شكل 

يا«براي رگرسيون، مقدار احتمالOLS ،001/0مقدار احتمال براي رگرسيون نيرومند

دهي مجدد به حداقل مربعات معمولي، دوباره براي مشخص كردن توان با وزنميكه» استوار

.است001/0احتماالت پرت قوي از آن استفاده كرد، 
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19-3شكل

.همان:مأخذ

يك بار به دادگاه دهندگان پاسخاعداد محور افقي، درصد:توصيف بودند مراجعه كردهي كه حداقل

اعداد محور. براي شرح كاملي از سؤاالت اين پيمايش، به توضيح باال نگاه كنيد. دهدمي را نشان

يك مشكل متوسط يا مشكل بزرگ براي دهندگان پاسخعمودي، درصد  ي كه عملكرد قوه قضائيه را

شرح كامل، به براي. دهدمي را نشان)»دانم نمي«بعد از حذف گزينه(دانستندمي كارو انجام كسب

.نگاه كنيد1-1مربوط به شكل توضيح

يا«، مقدار احتمال براي رگرسيونOLS ،002/0مقدار احتمال براي رگرسيون نيرومند

دهي مجدد به حداقل مربعات معمولي، دوباره براي مشخص كردن توان با وزنميكه» استوار

.است001/0احتماالت پرت قوي از آن استفاده كرد، 

20-3شكل

و عملكرد تشكيالت اقتصادي محيط كسب پيمايش:خذĤم و عملكردو محيط كسب، پيمايش1 وكار كار

.2 تشكيالت اقتصادي

و عملكرد تشكيالت اقتصاديو محيط كسب براي شرح سؤاالت پيمايش:توصيف به2 كار  توضيح،

و سؤا1999در سال. نگاه كنيد1-1مربوط به شكل شد، موضوعات يكسان بوده :ل زير پرسيده

ومي با استفاده از اين مقياس،« توانيد به ما بگوييد كه اين عوامل متفاوت، چقدر مشكل براي فعاليت

از» كند؟مي وكار شما ايجاد رشد كسب عملكرد قوه«يكي از موضوعاتي كه ارزيابي شده عبارت بود

هاي ها، رگرسيون نتايج آزموندهدر اغلب پرون. درصد است10آستانه معناداري آماري،.»قضائيه

زير نمودار در مورد توضيحعنوان مبنايبهtهاي ساده، از آزمونرو ايناز. كرد تأييدراtساده 

.معناداري آماري استفاده شد

21-3شكل

و عملكرد تشكيالت اقتصاديو محيط كسب پيمايش:مأخذ .2 كار

و عملكرد تشكيالت اقتصاديو محيط كسب براي شرح سؤاالت پيمايش:توصيف به2 كار  توضيح،

. خواسته شده بود تا ديگر مشكالت خود را ارزيابي كنندها بنگاهاز. نگاه كنيد1-1مربوط به شكل

هم مطابقت» ديگر مشكالت«در برخي موارد،. دهدمي ميله دوم، اين شاخص را نشان دقيقاً با

هم مشابه باشند كه در نزديكهايي ساخته شدند بنابراين، شاخص. نداشتند .ترين شكل ممكن با

ها حال، در مورد اين نمودار، تقريباً همه تفاوت با اين. درصد است10آستانه معناداري آماري،

تنظيم شده 2002سال هاي داده براساسها، آنكه ميله دليلبه. درصد معنادار بودند1در سطح
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و در ميان ميله د بودند هاي رگرسيوني كه براي متفاوتي نبود، تكنيك هاي اراي ويژگيها، نمونه فوق

.ارزيابي تغييرات در طول زمان از آنها استفاده شد، در اين مورد مفيد نبودند

22-3شكل

و عملكرد تشكيالت اقتصاديو محيط كسب پيمايش:مأخذ و عملكردو محيط كسب، پيمايش1 كار كار

.2 تشكيالت اقتصادي

به همان:توصيف عنوان مشكلي طور كه در متن توضيح داده شد، براي هر سال، نماگر قوه قضائيه

و) توصيف شده19-3كه در باال در مورد شكل(وكار براي انجام كسب با نماگرهاي منصفانه بودن

و توانايي براي اجراي احكام  هاي كه در باال در مورد شكل(درستكاري، سريع بودن، ارزان بودن،

و3-6،3-9،3-11،3-12 ضرايب رگرسيون رسم. رگرسيون شده بود) توصيف شده3-15،

.اند شده

تك2002بجز نماگر ارزان بودن در سال تك رگرسيون كشورها به شكل قابل، همه ضرايب در

يا براي آزمون اينكه آيا در سال. توجهي متفاوت از صفر بودند هاي مختلف، ضرايب يكسان هستند

هم جمع شدندها خير، داده رگرسيون اين امكان را فراهم كرد تا هر كدام از اين. دو سال دو سال با

و   هاي تخمين. انه داشته باشديسال هاير ثابتي براي هر كشور در دادهاثآعوامل، شيب متفاوت

را نشان داده شده مطابقت دارد، رگرسيون22-3ضريب كه دقيقاً با آنچه در شكل هاي مجزايي

س به اما رگرسيون،ايجاد كرد 2002و 1999هايالبراي طور مستقيم امكان آزمون اينكه هاي فوق

هاي تفاوت. كنندمي وجود دارد را فراهم 2002و 1999هاي هاي قابل توجهي ميان سال آيا تفاوت

5سطح(، ارزان بودن)درصد1سطح(از نظر سرعت 2002و 1999هاي قابل توجهي ميان سال

درستكاري يا توانايي اجراي/هاي قابل توجهي از نظر منصفانه بودن وجود دارد اما تفاوت) درصد

.احكام وجود ندارد

23-3شكل

و عملكرد تشكيالت اقتصاديو محيط كسب پيمايش:مأخذ و توسعه، گزارش2 كار بانك بازسازي

.در مورد گذار، نماگرهاي توسعه جهاني اروپا

محور عمودي، ميانگين. دهدمي يتم سرانه توليد ناخالص داخلي را نشانمحور افقي، لگار:توصيف

بانكو ميانگين) را ببينيد18-3هاي مربوط به شكل توضيح(يي كه به دادگاه رفته بودندها بنگاهدرصد 

و توسعه اروپا .دهدمي را نشان) را ببينيد17-3مربوط به شكل توضيحات(در مورد گذار بازسازي
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24-3شكل

.همان:خذĤم

ها، ميانگين ارزيابي ميله. وجود دارد، در اينجا نيز23-3همان توصيف باال در مورد شكل:توصيف

در همان(وكار عنوان مشكلي براي كسب از قوه قضائيه به 20-3مربوط به شكل توضيحاتطور كه

.دهدمي در ميان كشورهاي موجود در هر سلول را نشان) شرح داده شد

1-1الف شكل

.پيمايش نظرات مديران اجرايي:مأخذ

شد پيمايش نظرات مديران اجرايي،4-3در باال در مورد شكل:توصيف از. شرح داده

قوه قضائيه در كشور شما،«: خواسته شد تا در واكنش به گزاره زير، نمره بدهند دهندگان پاسخ

اشتباه است، قوه قضائيه.1(ستها بنگاهمستقل از نفوذهاي سياسي اعضاي دولت، شهروندان يا 

ها نمودار، ميانگين پاسخ»).درست است، قوه قضائيه كامالً مستقل است.7تحت نفوذ است،تشد به

شان در دسترس هاي آنهايي هستند كه دادهاند كشورهايي كه در نمودار آورده شده. دهدمي را نشان

و اوك( المنافع كشورهاي مستقل مشترك:بود ، هشت عضو جديد اتحاديه اروپا)راينروسيه

و اسلو( ،)نيوجمهوري چك، استوني، مجارستان، لتوني، ليتواني، لهستان، جمهوري اسلواكي،

و شرقي و)جمهوري يوگسالوي سابق(بلغارستان، كرواسي، مقدونيه( اروپاي مركزي ، روماني

و مونته و تركيه)نگرو صربستان ،.

2-1شكل الف

و عملكرد تشكيالت اقتصاديو يط كسبمح پيمايش:مأخذ .2 كار

از گروه. شد را ببينيد6-3توصيفي كه در مورد سؤال شكل:توصيف : بندي كشورها عبارتند

ارمنستان، آذربايجان، بالروس، گرجستان، قزاقستان، جمهوري( المنافع كشورهاي مستقل مشترك

و از ، هشت عضو جديد اتحاديه اروپا)بكستانقرقيزستان، مولداوي، روسيه، تاجيكستان، اوكراين

و اسلو( ،)نيوجمهوري چك، استوني، مجارستان، لتوني، ليتواني، لهستان، جمهوري اسلواكي

و شرقي و هرزگوين آلباني،( اروپاي مركزي جمهوري(، بلغارستان، كرواسي، مقدونيه بوسني

و)يوگسالوي سابق و مونته، روماني .و تركيه) نگرو صربستان

4-1و الف3-1هاي الفلشك

).2003(وكار انجام كسب: مأخذ

كار شرحو گزارش انجام كسب هاي، پايگاه داده8-3و7-3هاي در باال در مورد شكل:توصيف

يك قرارداد، در ميان معيارهاي اندازه. داده شده است و زمان براي اجراي گيري پايگاه هزينه
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و تاجيكستان، شرح گروه هاي بجز داده.دكار قرار دارو انجام كسب هاي داده بندي دو كشور استوني

شد2-1كشورها همان شرحي است كه در باال در مورد شكل الف  .داده

5-1شكل الف

و عملكرد تشكيالت اقتصاديو محيط كسب پيمايش:مأخذ .2 كار

،2-1شكل الف در باال در مورد. شد را ببينيد15-3توصيفي كه در مورد سؤال شكل:توصيف

شد گروه .بندي كشورها شرح داده

6-1شكل الف

.همان:مأخذ

و عملكرد تشكيالت اقتصاديو محيط كسب به پيمايش دهندگان پاسخاز:توصيف شد كار : پرسيده

و حقوق مالكيتاي شما تا چه اندازه« موافق اين گزاره هستيد؟ مطمئنم كه نظام قضايي از قرارداد

.5به دفعات،.4برخي مواقع،.3ندرت،به.2هرگز،.1. تجاري حمايت خواهد كرد اختالفاتمن در 

يا4،5 هاي يي كه گزينهها بنگاهنمودار، درصد.»هميشه.6غالباً، . دهدمي نشاناند را انتخاب كرده6،

شد، گروه2-1در باال در مورد شكل الف .بندي كشورها شرح داده

13 صل، شمارهف پايان توضيحات،3فصل

شد همان يك مدل سه معادله،طور كه در پاورقي اشاره ازها بنگاهاي، رابطه پيچيده ميان برداشت در

و تأثير اصالحات بازاري مورد بررسي قرار  كيفيت محاكم قضايي، استفاده آنها از محاكم قضايي

ارزيابي آنها از اينكه محاكم:داز محاكم قضايي، به دو چيز بستگي دارها بنگاهاستفاده.1: گيرد مي

و تقاضايمي قضايي چه مشكلي براي آنها ايجاد از محاكم قضايي كه با ميانگين گرفتنها بنگاهكنند

و توسعه اروپااز نماگر گذار  يك نماگر وابسته به نظر بانك بازسازي در مورد اينكه نقضها بنگاهو

با فشار كلي كه بر محاكم.2. شودمي گيري اندازهكندمي قراردادها چه مشكالتي براي آنها ايجاد

كنندمي ايجادها بنگاهاز اينكه محاكم قضايي چه مشكلي برايها بنگاهشود، ارزيابيمي قضايي وارد

و ارزيابي آنها از كيفيت محاكم قضايي چگونه است  و غيره(چيست و درستكار .3). سريع، منصف

و به فشار ظرفيت كلي كشور تعداد استفادهسرعت محاكم قضايي، به فشار كنندگان از محاكم قضايي

اين نظام. براي حمايت از محاكم قضايي كه شاخص آن سرانه توليد ناخالص داخلي است بستگي دارد

و جزئيات نتايج آن، در جدول الفمي از طريق سه مرحله حداقل مربعات تخمين زده نشان1-3شد

.گرفته شده است) 2001(1شناسي، از پيتر مورِل اين روش. داده شده است

1. Peter Murrell 
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و برداشت از كيفيت.1-3جدول الف تخمين رابطه بين استفاده از محاكم قضايي، سرعت محاكم قضايي

 محاكم قضايي

)مقدار احتمال(ضريب)اندمتغيرهاي دروني، برجسته شده(متغير

=هستند يا خير»سريع«ميانگين ارزيابي از اينكه آيا محاكم قضايي

از1  كنندمي كه از محاكم قضايي استفادهها بنگاهدرصدي
***12/4-

)00/0(

 سرانه توليد ناخالص داخلي2
35/1

)18/0(

=كنندميكه از محاكم قضايي استفادههابنگاهدرصدي از

از3  عنوان يك مشكلبه» نقض قراردادها«ميانگين ارزيابي
**08/2

)04/0(

ازمي4  عنوان يك مشكلبه» عملكرد قوه قضائيه«انگين ارزيابي
32/0

)75/0(

و توسعه اروپا5  ميانگين شاخص گذار بانك بازسازي
**38/2

)02/0(

=عنوان يك مشكلبه»عملكرد قوه قضائيه«ميانگين ارزيابي از

 كنندمي هايي كه از محاكم قضايي استفاده بنگاهدرصد6
*81/1-

)07/0(

 هستند يا خير» سريع«ميانگين ارزيابي از اينكه آيا محاكم قضايي7
***26/3-

)00/0(

و درستكار«ميانگين ارزيابي از اينكه آيا محاكم قضايي8  هستند يا خير» منصف
60/0-

)55/0(

 هستند يا خير» ارزان«ميانگين ارزيابي از اينكه آيا محاكم قضايي9
59/1-

)11/0(

 هستند يا خير» توانا براي اجراي احكام«ارزيابي از اينكه آيا محاكم قضايي ميانگين 10
33/0-

)74/0(

و عملكردو محيط كسب پيمايش:خذĤم و توسعه اروپاگزارش نماگرهاي توسعه جهاني،،2 تشكيالت اقتصاديكار در بانك بازسازي

. مورد گذار

سه تخمين%.10=*،%5=**،%1= ***: سطوح معناداري:توضيح شداي مرحله ها از طريق روش مقدار. حداقل مربعات انجام

. تمام معادالتي كه ثابت هستند در اين گزارش آورده نشدند. هستند 2002ها مربوط به سال همه داده. ها در پرانتز هستند احتمال

و كيفيتشان، صرفاً .گان از محاكم قضايي داشتندكنند برداشتي است كه استفاده براساسارزيابي از محاكم قضايي

رااي متغيره عموماً نتايج تخمين فوق، روابط دو . كندمي تأييدكه در متن شرح داده شد

مثها بنگاهكشورهايي كه در آنها، ، دارند، به طرف»سريع بودن«تري، براي مثال در موردتبنگاه

در(كنندمي وكار حركت كسب مشكلي براي انجام عنوانبهييهاي بهتر از محاكم قضا برداشت يعني

بهيكشورهاي). مشكل، مطرح است عنوانبهكمترييميان آنها نظام قضا كه در آنها فشار بيشتري

ازمي واردييمحاكم قضا دارند» يك مشكل عنوانبهنقض قراردادها«شود، براي مثال ميزان بااليي
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و توسعه كه ميانگين نماگررطو همان،اندو پيشرفت بيشتري در مسير گذار داشته بانك بازسازي

را اروپا مييكند، محاكم قضامي گيري اندازهآن . كنندتر اثربخشو دتريفتمايل دارند تا خودشان را

درمي نشانيياز سرعت محاكم قضاها بنگاهكه برداشت طور هماندر نهايت، دهد، كشورهايي كه

شان مستعد كندتر شدنييكنند نيز محاكم قضاميييكم قضااستفاده بيشتري از محاها بنگاهآنها، 

. هستند

به هاي برخي جنبه و ارزيابي از سرعتييويژه رابطه ميان استفاده از محاكم قضا اين رابطه

هاي جايگزينشان، به نسبت صورت)5(گذار فرآيندريو تأث)3(ر نقض قراردادهاي، تأث)1خط(آنها

م شدتبهمعيارهاي  بر استفاده» يك مشكل عنوانبه قضائيهقوه«ر متغيريتأث. شوندمي حسوبقوي

و مشخصات دارد، خيليها كه به شكل قابل توجهي اثر مثبتي بر برخي ويژگي)4(يياز محاكم قضا

.كمتر ثابت است

2 فصل، شماره پايان توضيحات،4فصل

ق به عنوانبهييضااين تحليل، شامل رگرسيون هر چهار بعد نماگر محاكم عـالوه مشخصـات مشكل

براي هر كشـوري كـه در مـورد. است) يي كه فقط به دادگاه مراجعه كرده بودندها بنگاهبراي( بنگاه

آنها، مشاهدات به اندازه كافي بوده، مقدار احتمال براي آزمون محـدوديت مشـترك ثبـت شـده بـود؛ 

اييمحدوديت مشترك همه چهار بعد محاكم قضا ايـن مقـدار احتمـال، نمـاگر معكوسـي. سـت، صفر

ازيياز محـاكم قضـا هـا است كه از طريق واريانس يا اختالف در ارزيـابي  ، شـيوه ارزيـابي درسـت

دهـد كـه مـي به مقدار احتمال، ضريبي را نشانأرگرسيون فاصله از مبد. كندمي مشكالت را آزمون

با. درصد، قابل توجه است5در سطح  41(در زمينـه آزادي30رتبه كمتـر از پس از حذف كشورها

از)مشاهده يك تفسير از اين الگو اين اسـت كـه زمـاني. درصد كاهش يافت1، سطح اهميت به كمتر

 نظـر داننـد، بـهمي را مشكلييشناسي، محاكم قضا در گونهأدر كشورهاي نزديك به مبدها بنگاهكه

به مي بع رسد كه آنها يـايتيرضـاد مورد آزمون مـا را انعكـاس دهنـد، نا جاي آنكه هر كدام از چهار

دورتـر هسـتندأدر كشـورهايي كـه از مبـدها بنگاهدر مقابل،. كنندمي اعتمادي عمومي را گزارش بي

بـراي مثـال، بسـيار محتمـل اسـت كـه. تمايل دارند تا ابعاد خاصي از اين تجربيات را گزارش دهنـد 

و شرقيكشورهاي  ناروپاي مركزي و بهترين توضيح براي روشن كردن اين موردها مونه، بهترين

.دانند چيستمي را مشكلي براي خودييزماني كه محاكم قضاها بنگاهباشند كه منظور

دهد كه مرز احتماالت توليد استانداردمييك قياس مفيد، ارتباطاتي را براي سياستگذاري نشان

دور از اين مرز باشد، آنگاه واقعاً موضوعي برايدراگر توليد استاندا. در اختيار ما گذاشته است

ديگر سويه. شدن به آن مرز استتر هدف، نزديكني؛ بنابراتناسب برقرار كردن وجود ندارد
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. توان تناسب برقرار كردمي افراطي در مرز احتماالت توليد مربوط به اين گزينه است كه هميشه

و ساد23-3شناسي شكل قياس گونه كم.ه است، سرراست كم يا ظرفيت در كشورهايي با تقاضاي

و متنوعيسود اندك توانمي،ييبراي خدمات قضا يك استراتژي پيشرفته پس. آورد دستبهاز

در. مناسب استييهدف اوليه، ايجاد محاكم قضا در مقابل، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه

بهپبا اند سلول باال سمت راست قرار دارند، توانسته شان،ييهاي خاص محاكم قضا ضعفي بردن

.منتفع شوند
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