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استادیار حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه امام صادق (ع)
امید عبدالهیان :دانشجوی دکتری حقوق خصوصی موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی

چکیده
به تصریح اصل  641قانون اساسی ایران در واقع هدف سیستم قضایی تحقق عددالت در رریدان تدنمین
حقوق فردی و ارتماعی و حل و فصل خصومات اسدت و ا ررفدی اصدل  611رهدت حدل و فصدل
خصومات و احقاق حق ،برای قاضی بنبستی نمیبیند و او را ا هاردکیسها نجات میدهد تدا بیشدترین
هدف که همان تنمین عدالت است در بستر کارایی محقق گردد .کارایی ،ابزاری است که کشدورها بدا
صرف هزینه کمتر به منظور نیل به اهداف بیشتر ،البته با توره به محدوده منابع خود ،ا آن بهره میبرند.
کارایی ضمن ارتقاء اثربخشی ،میتواند امکان پیش بینی نتایج تصمیمات قضدایی را فدراهم کندد .نظدام
ماندگاری ،توسعه و مقبولیت آن نظام حقوقی میباشد .به عالوه آنکده کدارایی ،ار ک کداربردی ید
الگوی حکمرانی را در تحقق اهدافش نشان میدهند در نتیجه هر الگویی ا حکمرانی -که فاقد کدارایی
باشد -فاقد ار ک کاربردی و تحققی میشود .این ضدابهه بده عندوان یکدی ا اهدداف ،مدیتواندد در
تصمیم گیری های نظام قضایی با توره به ضرورت تحول در این نظام پرچالش ،پیچیده ،همراه بدا ارالده
دادرسی و پیشبینیناپذیری مورد توره قرار گیرد« .فرضیه نگارندگان این است کده کاسدتن ا تعدداد
رویههای متعدد و هزینه های غیرمتناس

و نیز استفاده ا فناوری میتواند آراء را پیشبینیپذیر و مدان

متوسط رسیدگیها را ا  404رو به کمتر ا  600رو کاهش دهد.
کلید واژه ها :اررای رأی قضائی ،اصل کارایی ،تحول قضائی ،پیشبینیپذیری ،حقوق واقتصاد.
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مقدمه
بنابر اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی« :قوهقضائیه ،قـوهای اسـ

مسـقلل کـه پشـقیاان

حلوق فردی و اجقماعی و مسئول تحلق بخشیدن به عدال  ...اسـ  ».در راهاـرد و اهـداب برنامـه
پنج ساله قوه قضائیه (4931ـ  4)4931تنها یکبار از کلمه عدال
در حالی اس

بنـد «ی»؛ ایـ

اسقفاده شده اسـ
2

که عنوان کارایی  3بار در ای سند مورد اسقفاده قرار گرفقه اس  .عـووه بـر ایـ ،

بند  41سیاس های کلی برنامه پنج ساله پنجم توسـهه بـه اصـو ناـاا ادارو و قضـایر در جهـ
افزایش تحرك و کارآیر اشاره میکند و در بند «ب» ماده  441قانون برنامه پنج ساله ششم توسـهه
جمهوری اسومی ایران مصوب  41اسفند  4931مجلس شورای اسومی بهرهگیری از فنـاوریهـای
9

نوی در نااا قضایی جه

ارتلاء کارآمدی مورد توجـه قـرار گرفقـه اسـ  .کـارایی اصـالوحی

مربوط به علم اققصاد اس

اما به حلوق راه یافقه و کاربرد آن در نااا قضایی رو به گسقرش نهـاده

اس  .ای در حالی اس

که تاکنون تحلیق جامهی در مورد مفهوا کارایی در نااا قضـایی ،انجـاا

نشده اس  .در ارزیابی جایگاه کارایی در نااا قضایی ایران ،باید بـه ایـ نکقـه توجـه داشـ

کـه

اسقفاده از آن نه تنها مغایرتی با موازی اسومی ندارد ،بلکه کارآمدی در خصوص دسقگاه قضـا بـه
عنوان مهم تری ابزار تحلـق عـدال

از یـک سـو ،رابالـه تنگـاتنگی بـا کلیـ

ناـاا دارد؛ هنانکـه

حضرت علی(ع) با اشاره به کارایی ،خالاب به مالک اشقر بیان میدارند« :م عـدل ،نفـح حکمـه» .
را عامل دواا و بلاء حکوم
اس

دانسقهاند «الملک یالی مع الکفر و ال یالی مع الالم» .الزا به توضیح

که صرفاً سیسقمهای کارا و مانا (ماندگار) هسقند.
دامنه اسقفاده از ضاباله کارایی به حلوق نیز کشیده شده اس  .با بررسی قوانی و ملرراتـی کـه

در تاریخ قانونگحاری کشور به تصویب رسیده اس ؛ ای برداش

حاصل میشود که اگر هه ایـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4راهارد و اهداب برنامه پنج ساله قوهقضائیه ( )4931-4931به شماره  111/2873/3111در تاریخ 43آذر 4931به
تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده اس .
2ـ بندهای «د» ،دوبار ،بند «و»« ،ز» « »« ،ط»« ،ی»« ،س» بند «ع».
3 Efficiency
 .1در عربی از کارایی با عنوان نفاذیه یاد میشود.
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اس  .حضرت رسـول (ص) عـدال
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واژه در قوانی بسیار تکرار می شود اما عموماً قانونگحار آن را بـه صـورت کلـی و بـدون توجـه بـه
تهریف و ضوابط آن در اققصاد بهکار میبرد .اولی بار در سال  4912در تصمیم قانونی دایر به ابراز
رأی اعقماد به دول

حسنهلی منصور ،نخس وزیر از کارایی در برنامههای کشور یاد کرد و بهدها

در قــوانی مخقلــف از آن اســقفاده شــد .امــا بــه تــازگی در حلــوق ایــران و بــا پیــدایش مالالهــات
که آن را باید رویکرد دوا به کارایی دانسـ  .بـه

میانرشقهای ،توجه ویژه ای به کارایی شده اس

عاارتی اگر تاکنون مهنای لفظ کارایی در عرب عـاا ،مـوك قانونگـحار بـوده اسـ  ،در گـرایش
«حلوق واققصاد» ،لفظ کارایی در مهنایی که در عرب خاص (اققصـاد و تحلیـل اققصـادی حلـوق)
4

دارد؛ بهکار برده میشود .در ای رویکرد ،کارایی به عنوان یکی از اهداب ثانویه مالر اس
امکان تحلق هدب عالیتری مثل عدال

که

در نااا قضایی را تمهید میکند و به ای دلیل که امکـان

اندازهگیری آن با اسقفاده از تحلیلهای اققصاد خُرد و تحلیلهای آمـاری وجـود دارد ،در ارزیـابی
سیاس ها و تصمیمات مخقلف قضایی میتواند کارآمد باشد .اگر هـه کـارایی در حلـوق کـاربرد
فراوانی پیدا کرده اس  ،اما برای فهم آن باید به خاسقگاه آن یهنی اققصـاد مراجهـه کـرد .در تهایـر
اققصادی ،جریان تولیدی که بقواند با همان میزان منابع ،محصول بیشقری را به دس

آورد یا بقواند

با هزینه کمقر ،همان میزان اول را تولید کند ،کارآمدتر محسوب میشود (بابایی .)14 :4971 ،حال
در صورتی که به بررسی نسا
نقایج جالب توجهی دس

که مهمتری هدب قوه قضاییه اس

کارایی با عدال

بپـردازیم بـه

مییابیم؛ بهویژه وققی در عمل گزارش بانک جهانی و مرکـز پـژوهش-
نااا قضایی برای تحلـق اهـداب خـود کارآمـدتر

فرمی را اعوا می کنند .به ای ترتیب الزا اس

شود تا عادالنهتر گردد .به عاارت دیگـر آنهـه براسـاس اسـقفاده از ضـوابط و مهیارهـای کـارایی،
کارآمد محسوب می شود ،اگر با مهیار عدال

هم ارزیابی شود عادالنه خواهد بود .2بنـابرای یـک

نااا قضایی برای آنکه بقواند بنحو عادالنهای به فصل خصوم
تاهی

و اجرای قـانون بپـردازد نـاگزیر از

از الزامات و ضوابط کارآمدی اس  .در ای ملاله با بررسی مهیارهای کارآمدی پـارتویی و

کلدور ـ هیکس به ای سؤال جواب داده شده که «هگونه از طریـق اسـقفاده از ضـوابط کـارایی در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4برای آشنایی با حلیل

عرفی و انواع آن ر.ك :محمدی11 :4971 ،ـ 14

 . 2برای دیدن اسقثنائات ر.ك :کاویانی 74 ،4971 ،تا 78
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جمهوری اسومی ایران ،فرآیند صـدور آرای قضـایی را پـیشبینـیپـحیر و عادالنـه کنـیم » روش
مالالهه در ای ملاله توصیفیـ تحلیلی بوده و برای آنکه بقوانیم از منالق کارایی بهـره باـریم تحلیـل
آمارها و وضهی ها از الزامات ای مالالهه محسوب میگردد.
 .9مفهوم کارآمدی نظام قضایی و مزایای آن
تحول قضائی نیازمند کارآمدی قضائی اس

و در ای راسقا ضـرورتاً و بایـد در وهلـه نخسـ

باید فرآیندهای صدور آراء قضائی اصو گردد .در ای بخش ،تحلیل مفهومی کارآمدی قضائی،
ضاباله کارآمدی و مزی های آن جه

بازنگری و اصو فرآیندهای قضائی تایی میگردد.

9ـ .9مفهوم کارآمدی قضایی
به نار می رسد کارایی و کارآمدی به یک مهناس  .نلش ای ضاباله در اققصاد بسـیار پررنـ
اس  .در تهریفی که از اققصاد رایج شده آن را مالالهه نحـوه انقخـاب افـراد و جامهـه از بـی منـابع
محدودی که امکان اسقفاده مقفاوتی دارند به مناور تولید تسهیوت مقفاوت و توزیع برای مصرب
4

حال و آینده میدانند .کارایی را به طور کلی حداکثر اسقفاده ممکـ از منـابع و فرصـ هـای در
دسقرس واحدها و کارگزاران مخقلف میدانند و به طور کلی در صورتی که دو شرط زیـر وجـود
داشقه باشد ،میگوییم که کارایی فنی محلق شده اس :
 .2بقوان با همان میزان نهاده ،محصول بیشقری تولید کرد.
به ای ترتیب در تهریف کـارایی قضـایی مـیتـوان گفـ  :یهنـی کـاهش هزینـههـا و افـزایش
سقادههای نااا قضایی از طریق مدیری

دادگاه ها و فرآیند دادخواهی ،نیـز بـازنگری در رویـههـا،

زمان و هزینه های رسیدگی به یک دعوا به مناور جلوگیری از اتوب هزینههـای غیـرضـروری در
بخش یا کل نااا دادرسی به عاارت دیگر کارایی قضایی به مفهوا به حداقل رساندن اتوب زمـان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4کارایی به طور غیرمسقلیم در تهریف ارائه شده نلـش دارد هـرا کـه پـحیرش فـری کمیـابی منـابع یهنـی توجـه بـه
کارایی ،هرا که روشی که می توان توسط آن به بیشقری اسقفاده از منابع موجود دس
(دادگر)413 :4971 ،

یافـ  ،الـزاا بـه کـارایی اسـ .
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و مناـور از کارآمـدی فراینـد صـدور آرای قضـائی ،بـه حـداقل رسـاندن

اتوب زمان یا هزینه ها در فرایند صدور آرای قضائی اس  .برای مثال اگر دادگاه به دو پرونده که
با یکدیگر مرتاط هسقند یکجا رسیدگی کند ،در ای صورت وق

و هزینه کمقری صرب خواهـد

شد؛ در حالی که رسیدگی به آنها به صورت جداگانه نهتنها باعث اتوب زمـان و هزینـه بیشـقری
می شود ،بلکه ممک اس

منقهی به صدور آرای مقهـاری و بـه درازا کشـیدن رسـیدگی از طـرق
4

مراجهه به مراجع رسیدگی فوقالهاده مثل اعاده دادرسی شود .اققصاد قضایی بالور خاص بر همی
موضوع مقمرکز شده اس  .بنابرای اصل اساسی در اققصاد قضایی ای اس
نااا قضایی یا یک دادگاه ،باید صرفهجویی شده و درس
الاقه باید در نار داش
که قراب

کـه در منـابع محـدود

مصرب شود.

بهجز کارایی مفاهیم دیگری نیز در اققصاد مورد اسقفاده قرار مـیگیـرد

زیادی با ای مفهوا دارد؛ از جمله مفهوا «اثربخشی» اس  .اثربخشی ،به بار نشسق آثـار

کارآمدی یا حاصل و نقیجهگیری آن اس  ،بنابرای کارایی ملدمـهای بـرای رسـیدن بـه اثربخشـی
اس

2

(دادگر. )938 :4973 ،

9ـ .4معیار و ضابطه کارآمدی
از نار پازنر ،زمانی که قاضی یک قاعده حلوقی را به وجود میآورد ،او باید آثـار بهـدی ایـ
قاعده را نیز مورد توجه قرار دهد .وی همهنی بر آن اس

که قضات باید بر افـزایش کـارایی نیـز

میشوند که تصمیم می گیرند :هه حکمی را بر دو طرب قـرارداد تحمیـل کننـد کـه کارآمـدتری
خروجی را داشقه باشد .ای امر مسقلزا تشخیص ای اس

که کارآمدتری نقیجه در شرایالی که به

خاطر هزینه ماادله ،یک ماادله بدون مداخله قضایی منهلد نخواهد شد ،کداا اس  .بـرای انقخـاب
بی راهحل های مخقلف ،کارایی بهقری ضاباله اس  .در نار گرفق قضات به عنوان کسانی که بـه
دناال تحلق بیشقری کارایی هسقند ای سؤال را پدید میآورد کـه هگونـه یـک قاضـی مـیتوانـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2نسا

1. Judicial economy
کل بازدهی به کل نهاده یا عامل تولید بهرهوری مقوسط میدانند .الاقه ای مفاهیم به تدریج به همدیگر

نزدیکتر شده اس (دادگر.)938 :4973 ،
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کارآمدتری وضهی
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را تشخیص دهد ( )Zywicki, 2008: 563 - 564اگر هه رهیاف

حلـوق و

اققصاد در دامان حلوق عرفی 4شکل گرفقه و قضات نلش زیادی در ایجاد قواعد آن دارند ،اما در ایـران
نیز ای سؤال از همی میزان اهمی برخوردار اس  .پس در صـورتی کـه یـک قاضـی بخواهـد در ملـاا
احلاق حق ،وضهی کارآمد را تشخیص دهد ،هه ضابالهای را باید مـورد اسـقفاده قـرار دهـد بـه طـور
مثال برای بررسی در خصوص اینکه آیا امکان تحلق کارآمدی در حلوق قراردادهای ایران وجـود دارد
یا خیر؛ باید دید اصوالً وضع کارآمد از وضع ناکارآمد هگونه قابل تمیز اس
عدهای برآنند که ماللوبی

و رضای مندی کسب شده توسط افـراد بـه صـورت عـددی قابـل

2

فری و شمارش اس  .بدی ترتیب رضای مندی و رفاه ناشی از هر وضهی

را بر اساس واحد با

دیگری قابل ملایسه می دانند و همهنی رضای مندی و رفاه بر کارآمدی منالاـق هسـقند؛ بنـابرای
ملایسه وضهی

کارآمد و ناکارآمد امکانپحیر اس  .ای نحوه ملایسه وضـع کارآمـد و ناکارآمـد

بهدها مورد انقلاد قرار گرف

هراکه انگیزهها ،گرایشها و رضای مندیهـای درونـی افـراد بسـیار
9

مقنوع و مقفاوت بود (انصاری . )37 :4931 ،بنابرای توش شد تا راه بهقری برای ارزیابی کارآمدی
پیدا شود .نقیجه ای توشها در قالب مهیارهای پارتو ،کلدورـ هیکس ،تخصیصی ،فنی و ...تـدوی
شده اس

(دادگر.)442 :4971 ،

9ـ4ـ .9معیار پارتو

1

حداقل رفاه و رضای مندی فردی ،بـی آنکـه رفـاه دیگـران تغییـر کنـد ،بیشـقر شـود وضـع جدیـد
کارآمدتر اسـ  .مهمـوالً در قرارداد هـا هنـی وضـهیقی وجـود دارد؛ هراکـه هیهکـداا از طـرفی
قرارداد مقضرر نمی شوند هر هند مهموالً یک طرب سود میکنـد (انصـاری .)422 :4931 ،از ناـر
اققصادی تغییری بهینه ،پارتو محسوب میشود که در نقیجه ای تغییر ،دس کم وضـهی

یـک نفـر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4ر.ك بابایی47 :4971 ،
 .2کسب رضای مندی و رفاه ،واحدی تهریف میشود.
 .9ملایسه بر ای مانای صورت گرفقه یک امر غیرعلمی خواهد بود( .انصاری)37 :4931 ،
4. Pareto efficiency\Pareto optimal
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به صورت خوصه ،مهیار پارتو بدی ترتیب اس

که اگر در حرک

از وضهی به وضع دیگـر،
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بهقر شود ،بدون آنکه شرایط دیگری بدتر از قال شود .ضاباله پارتویی بـر مانـای سـه اصـل شـکل
گرفقه اس :
مصرب کننده :مراد ای اس

 .4حاکمی

هسقند؛ بنابرای هیچ اولوی
 . 2عدا دخال

که افـراد در ترجیحـات و اولویـ هـای خـود آزاد

خوب یا بدی وجود ندارد؛

دول  :آنهه اهمی

دارد ،سودمندی افراد اس ؛ بنابرای دولـ

نیـاز بـه هـیچ

جایگاه باالتری ندارد؛
 . 9اتفاق آرا :تغییر در تخصیص منابع ،نیازمند رضای

همه اسـ ؛ بنـابرای هـرکس حـق وتـو

خواهد داش ) Mathis, 2009: 32( .
کارایی پارتو بر فری وجود بازار رقابقی کامل تکیه دارد ،ای وضهی

تح

عنوان قانون اول

اققصاد رفاه مالر اس  .انقلادات به مهیار پارتو نیز از همی فری شروع مـیشـود؛ هراکـه تحلـق
هنی فرضی بسیار دشوار اس  .ایراد دیگری که به ای ضاباله گرفقه شده ای اس
درآمد بیتوجه اس  .مناور ای اس
درصد ثروت را در دس

کـه بـه توزیـع

که حقی میتـوان فرضـی را در ناـر آورد کـه شخصـی 33

دارد و  4درصد بلیه در دس

دیگر اعضای جامهـه اسـ

کـه در هنـی

جامههای هم می تواند کارایی پارتویی محلق شود .به عاارت دیگر مهیار پـارتو در هـر نـوع توزیـع
درآمدی امکان تحلق دارد حقی در مثال باال ،اما ای موضوع عادالنه به نار نمیرسد .لحا ای ادعـا
که کارایی با عدال
وضهی

که مهموالً تصمیماتی که در دنیای واقهی گرفقـه مـیشـود ،در بهقـری حالـ

برخی را بدتر میکند .عده زیادی از آن سیاس

نیـز،

منقفـع مـیشـوند ولـی بـیگمـان هسـقند

کسانی که از آن مقضرر شوند .ای ایراد ساب به وجود آمدن مهیار دیگری بـرای ملایسـه کـارایی
شد که به آن «کلدورـ هیکس» میگویند.
9ـ4ـ .4معیار کلدورـ هیکس

9

مهیار کلدور -هیکس سیاس

اجرا شد را وققی کارآمد تللی میکند که زمینه را فراهم کند تا

آنها که منقفع شدهاند ،بقوانند ضم حفظ افـزایش رفـاه خـود ،بـه جاـران زیـان زیـاندیـدگان نیـز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kaldor – Hiks analysis
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دارد ای اس

هماهنگی دارد زیر سؤال میرود .مشکل دیگری که در ضـاباله پـارتو وجـود
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در تکمیل ضاباله پارتو به وجود آمد .فـری مهیـار پـارتو آن

ماادرت کنند .ای ضاباله در حلیل

بود که حداقل رفاه و رضایقمندی فردی بیشقر شود ،بیآنکه رفاه دیگران تغییر کند؛ در حـالی کـه
هر تصمیمی وضهی

عدهای را بهقر میکند و برخی را نیز مقضرر میکند .اگر در ایـ ناریـه ایـ

امکان وجود داشقه باشد که کسانی که منقفع شده اند؛ بقوانند ضم حفظ و بهاود وضع خود ،ضرر
زیان دیدگان را نیز جاران کنند ،موقهی

حاضر کارآمدتر خواهد شد (انصاری .)423 :4931 ،مهیار

کلدورـ هیکس از مهیار پارتو عمومیتر بوده و یکی از بزرگتری ایرادات مهیار پارتو را برطرب کرد.
با توجه به آنهه گفقه شد ،اسقفاده از مفهوا کارایی در نااا قضایی و برای اصو نااا صدور
آراء دور از دسقرس نیس

بلکه برعکس اسقفاده از آن بـه قانونگـحار ،مجریـان قـانون و (قضـات)

کمک خواهد کرد تا  .4امور خود را با اسـقفاده از قواعـد پـیش بارنـد .2 ،بـه لحاـههـا در زمـان و
جزئیتری واحدها در تصمیم گیری خود توجه کنند و مانع از اتوب منابع شوند .9 ،از نوعی رفقار
علویی برخوردار باشند .1 ،ضم موحاه تأمی منافع و هزینههای بالفهل و باللوه ،بر اساس هزینـه
فرص

و تجزیه و تحلیل هزینهـ فایده ،تصمیم بگیرند .1 ،حسـابگری ،حسابرسـی ،کنقـرل ،آینـده-

نگری و دق

و وسواس را از دس

وجود خواهد داش

ندهند .بنابرای در تصمیمات آنها نوعی انضااط و ساماندهـی

(دادگر.)499 :4971 ،

 .4روش محاسبه کارآمدی فرایند صدور آراء
آیا هماکنون فرایند صدور آرای قضایی در ایران کارآمد اس

که بـه نحـو مسـقلیم بـا فراینـد صـدور آرای

قضایی مرتاط هسقند .بدی مناور شاخص «ضهف دادسـراها در رسـیدگی مـؤثر بـه شـکای هـا و
اجاار طربهای قرارداد به انجاا تههدات» (حسـینی )98 -91 :4973 ،کـه در گـزارشهـای فصـلی
دفقر کسبوکار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسومی 4منهکس مـیشـود و شـاخص «اجـرای
قرارداد» )The wolrd bank, 2011: 82(2گزارش انجاا کسب و کار بانک جهـانی مـورد اسـقفاده
قرار می گیرد .ای دو شاخص ارتااط نزدیکی با هم دارند و هر دو نشاندهنده قضاوت تشکلهـای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4بیس

و ششمی و آخری مالالهه فصلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسومی در سنجش محیط کسب و کار

ایران در تاریخ  4931/1/28منقشر شده اس

(ر.ك :جوادی و نهمقی.)4931 ،
2.Enforcing Contract
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نقایج پژوهشهای ملی و بی المللی اسقفاده شده اس

برای پاسخ بـه ایـ سـؤال ،از
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اققصادی در خصوص روند رسیدگی به یک پرونده تجاری در مراجع قضایی و صدور رأی بـرای
حل اخقوب اس  .اگر وضهی

کـه تشـکلهـای

ای دو شاخص مناسب نااشد به ای مهنـی اسـ

اققصادی ،فرایندی که برای صدور آراء قضایی طی میشود را پرهزینه ،زمانبر و پیهیده مـیداننـد
که دو وجه مخقلف دارد :اول اینکه آنها بیشقر سهی میکنند از فرآیندهای غیـر رسـمی اقـداا بـه
تأمی عدال ـ با برداش ـ خود کنند و ثانیاً هون نااا قضایی زمان بـر و پـر هزینـه اسـ ؛ موجـب
ریسک سرمایه شده و ارزش واقهی و حقی اسمی آن را مورد خدشه قرار میدهد.
4ـ .9بررسی کارآمدی فرایند صدور آرای قضایی در گزارشهای ملی
مرکز پژوهش های مجلس شـورای اسـومی بـا همکـاری اتـاق بازرگـانی بـه صـورت فصـلی،
وضهی

محیط کسبوکار را بررسی میکند و بدی مناور از تشکلهـای اققصـادی در خصـوص

شاخصهای مقهددی نارخواهی انجاا میدهد .یکی از شاخصهای محیط کسبوکار که از سوی
مرکز پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد« ،ضهف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکای ها و اجاار
که در واقع ،نار فهاالن اققصادی را در مورد کارآمـدی

طرب های قرارداد به انجاا تههدات» اس

فرایند صدور آراء قضایی در مراجع کیفری و حلوقی منهکس میکند .ارزیابی مؤلفه یـاد شـده در
کـه در

فاصله زمانی پاییز  4973تا زمسقان  4931به شر جدول شماره  4اس  .بایـد توجـه داشـ

ای ارزیابی ،میانگی وزنی  41نشانگر بدتری وضهی و میانگی وزنی  4نشانگر بهقری وضهی اس .

که رویه ها و آیی رسیدگی به دعاوی تجاری ،هزینههای دادرسـی

و اطاله زمان ،از نار تشکلهای شرک کننده در نارسنجی از مقوسط ضهیفتر بوده؛ هـر هنـد در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4سیا  ،شهاازی و غیاثی ،نهیمی 41 :)4934( .؛ جوادی و نهمقی44 :4931 ،
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 4973تا  4934با اصوحاتی رو به بهقر شدن پیش رفقه اسـ

کـه اگـر ایـ اصـوحات زیربنـایی و

نااامند بود ،روند بهاود ادامه مییاف  .تشکلهای اققصادی شرک کننده در تهیه گـزارش مرکـز
پژوهشها وضهی

رسیدگی مؤثر به شکای ها و اجرای تههدات قـراردادیـ از طریـق مراجهـه بـه

دادگاهـ را ماللوب نمیدانند .در حالی که  41بدتری وضهی اس  ،میانگی وزنی شاخص ،همیشه
از  1بیشقر بوده اس  .بنابرای می توان از جدول فوق نقیجه گرف

که تشکلهای اققصادی موجـود

در کشور فرایند صدور آراء قضایی را کارآمد نمیدانند .هر هند در بازه زمانی پاییز  4973تا بهـار
 ،4934ای شاخص به صورت نامحسوسی بهاود داشقه اس .
عووه بر ای  ،جدول فوق نشان میدهد حقی در فاصله سالهـای  4973تـا  ،4934وضـهی شـاخص
«ضهف دادسراها در رسیدگی به شکای ها و اجاار طـربهـای قـراردادی بـه انجـاا تههـدات» تغییـرات
هندان و قابل توجهی نکرده اس که ای عدا توفیق و تغییر نیز با واقهی هـای موجـود در ناـاا قضـایی
همخوانی داش  .الاقه با صدور برخی بخشنامهها و اصو قوانی توشهایی برای کاهش زمان ،هزینههـا
و رویههای رسیدگی به اخقوفات ،انجاا شده اس بند « » ماده  244قانون برنامه پنجم توسهه ،منشأ ایـ
اصوحات شناخقه میشود که ای اصوحات نیـز از ابقـدای سـال  4934بـه تـدریج در حـال اجـرا شـدن
هسقند و برای اجرای کامل و ایجاد تحول مثا در ای خصوص نیاز به گحش زمان اسـ  .اکنـون بنـد
« » ماده  244قانون برنامه پنجم توسهه در قالب بند «ت» ماده  97قانون احکاا دائمـی برنامـههـای توسـهه
کشــور (مصــوب  )4931/44/41تاــدیل بــه قــانون دائم ـی شــده اس ـ  .بــدی ترتیــب مــیتــوان از نقــایج
قرارداد به انجاا تههد» ،نقیجه گرف که تشکلهای اققصادی در کشـور ،فراینـد صـدور آرای قضـایی را
سهل و آسان نمیدانند .برای تأیید ای نقیجه ،به بررسی ارزیابیهای جهـانی در خصـوص فراینـد صـدور
آرای قضایی و ارزیابی ماده  244قانون برنامه پنجم توسهه در کشور میپردازیم.
4ـ .4بررسی کارآمدی فرایند صدور آراء براساس از شاخص اجرای قرارداد
سای

4

«انجاا کسبوکار»  ،وابسقه به بانک جهانی هر ساله مؤلفـههـای محـیط کسـبوکـار از

جمله شاخص «اجرای قرارداد» را در  473کشور جهان بررسی مـیکنـد .بـر اسـاس اطوعـات ایـ
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پایگاه اینقرنقی ،شاخص اجرای قراردادهـا ،کـارایی سیسـقم قضـایی هـر کشـور را در حـل وفصـل
4

اخقوفات نشان میدهد .دادههای ای شاخص با پیگیری مرحله بـه مرحلـه تحـوالت یـک دعـوی
مربوط به قرارداد تجاری بهدس

می آید .بانک جهانی اطوعات خود را در خصوص مؤلفه اجرای

قرارداد ،از طریق مالالهه قوانی آیی دادرسی مدنی و ملررات الزااالجرا در دادگاههـا و همهنـی
نارسنجیهایی از وکو و قضات ،گردآوری میکند .میانگی درصدهایی که در نقیجـه مـدارك و
تحلیلات فوق در مورد شاخص سهول

آمـده اسـ  ،مانـای رتاـهبنـدی

اجرای قـرارداد بـهدسـ

کشورها قرار می گیرد .بنابرای ای شاخص ارتااط مسقلیم با وضهی

کارآمدی فرایند صدور آراء

قضایی دارد؛ هرا که باال بودن آن نشان میدهد ،زمان ،رویهها و هزینههای رسیدگی به یک دعـوا
باالس

و باعث اتوب منابع میشود و در نقیجه باید بهدناال راهکارهایی بود که برای صـدور آراء

قضایی ،منابع و هزینههای کمقری الزا داشقه باشند.
در نمودار حاضر ،شاخص هایی که در تهیی وضهی
میشود و مراحل به دس

آمدن میانگی مؤلفه سهول

اجـرای قـرارداد در ناـر گرفقـه

سـهول

اجرای قـرارداد توسـط بانـک جهـانی بیـان

شده اس .
نمودار  :1سهولت اجرای قرارداد

2

1 Avaible at http://www.doingbusiness.org/methodology/enforcing-contracts
 2حل یک اخقوب تجاری از طریق دادگاه .رتاهبندی ای مؤلفه بر اساس سه شاخص انجاا میشود.
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همان طور که در تصویر فوق مشخص اس  ،مؤلفه سـهول

اجـرای قـرارداد ،خـود از بررسـی

اطوعات مربوط به سه شاخص حاصل میشود .4 :شـاخص کیفیـ

فراینـدهای قضـائی .2 ،4زمـان

2

رسیدگی به یک اخقوب  .9هزینه هایی کـه بـرای وکـو ،دادگـاه و اجـرا حکـم هزینـه مـیشـود
( .)The word bank, 2019: 113-118هـر هـه زمـان ،رویـههـا و هزینـههـا بیشـقر باشـد و
فرایندهای قضـائی بـا سـرع

اصوحات برای بهاود کیفی

کمقـری انجـاا گیـرد ،وضـع شـاخص

اجرای قراردادها در کشورها نامناسبتر و در نقیجـه کارآمـدی فراینـد صـدور آراء قضـایی کمقـر
خواهد بود .بنابرای  ،برای بررسی کارآمدی فرایند صدور آراء قضایی ،ملـررات مربـوط بـه رویـه
رسیدگی به اخقوفات ،زمان و هزینه را بررسی میکنند و میانگی درصدهایی که به هر یک از ای
شاخصها داده می شود ،رتاه هر کشور را از ناـر سـهول

انجـاا قـرارداد در میـان سـایر کشـورها

مشخص میکند.
جداول  :2شاخصهای اجرای قرارداد و مالکهای بررسی

الف)
آیین دادسری دعوای الزام به اجرای تعهد قراردادی

رویههای مربوط به مرحله تکمیل دادخواس

و ثا

دادخواس

در دفقر دادگاه

رویهها مربوط به مرحله دادرسی و رسیدگی به پرونده
رویههای مربوط به اجرای حکم
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4

 .تا سال  2141از شاخص «تهداد مراحل» رسیدگی به یک اخقوب اسقفاده میشود اما از سال  2141شاخص کیفی

فرایندهای قضایی جایگزی آن شد و نحوه محاساه ای شاخص تغییرات عمدهای کرد.
 . 2زمان طوالنی رسیدگی به یک پرونده به عنوان یکی از مؤلفههای اجرای قرارداد بررسی میشود که مانهی برای
محیط کسبوکار محسوب می شود .اگر بخواهیم مثالی در مورد تأثیر منفی اطاله دادرسی در محیط کسبوکار ذکر
کنیم ،میتوانیم به موضوع خودداری صادرکنندگان هک پرداخ نشدنی از تأدیه وجه هک اشاره کنیم .در توضیح
باید گف  :یکی از مشکوتی که موجب افزایش هکهای برگشقی شده ،ای اس

که عدهای باوجود اینکه سرمایه

آن را نداشقه و از پرداخ

طلب ،خودداری میکنند .هدب

کافی برای پرداخ

بدهی خود دارند ،اما اراده پرداخ

آنها از ای خود داری هم ای اس

که از سرمایه در گردش خود نکاهند .نگهداری مالغ هک تا زمان صدور رأی و

اجرای آن ،برای صادرکننده هک میتواند به صرفه باشد.
. Quality of judicial processes index

3
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از سال  2141شاخص فوق ححب و شـاخص کیفیـ

فراینـدهای قضـایی 9جـایگزی آن شـد.
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مقغیر کیفی

تحول نظام قضائی با تأکید بر کارآمدی فرایند صدور آراء قضایی 56

فرایندهای قضایی ،حاصلجمع امقیـازاتی اسـ

دادگاه و آیی رسیدگی»« ،مـدیری

کـه کشـورها در مقغیرهـای «سـاخقار

پرونـده»« ،اتوماسـیون دادگـاه» و «روشهـای جـایگزی حـل

اخقوب» کسب میکنند .امقیاز کشورها در ای نماگر بی  1تا  47خواهد بود .امقیاز باالتر نشـان از
فرایندهای قضایی کارآمدتر در یک کشور دارد.
ب)
زمان اطاله دادرسی
زمان الزا برای تکمیل پرونده و ثا

در دفقر دادگاه

دادخواس

زمان الزا برای دادرسی و رسیدگی به پرونده
زمان الزا برای اجرای حکم

پ)
هزینههای دادرسی
عدا محاساه هزینه ارتشا
هزینهها مقهارب برای پرداخ حقالوکاله وکیل
هزینههای دادرسی از جمله پرداخ حقالزحمه کارشناس
هزینههای اجرای حکم

گزارش مرکز پژوهشها در خصوص محیط کسبوکار در ایران نشان میداد که تشـکلهـای
اققصادی صدور آرای قضایی را کارآمد نمیدانند؛ با وجود ای در طول سالهای  4973تـا ،4934
صدور آرای قضایی در ایران کارآمد نیس

با گزارش مرکز پژوهشهای مجلـس همخـوانی دارد.
4

بر اساس ای گزارش ،بی سالهای  2141و  2144زمان رسـیدگی بـه پرونـدههـا  41روز کـاهش
یافقه اس

که باعث بهاود رتاه ایران از نار سهول اجرای قرارداد شده اس  .همهنی در سالهای

 2117تا 2 2144رتاه کلی ایران در نماگر اجرای قرارداد رو به بهاود بوده و پس از آن نیـز تـا سـال
 92141با نوسان اندکی همراه اس

اما از سال  2141به نحو محسوسی رو به افزایش نهاده اس .
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 .4سالهای  4977تا 4931
 . 2سالهای  4971تا 4931
 . 9سال 4939

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2023-01-09

در ای خصوص گاا های مثاقی برداشقه شده اس  .گزارش بانـک جهـانی از ایـ ناـر کـه فراینـد

دورة  ،42شمارة  ، 58بهار 9315

 24دیدگاههای حقوق قضایی

جدول  :3سهولت اجرای قرارداد در ایرانـ گزارش ساالنه اجرای کسبوکار بانک جهانی

با توجه به جدول فوق ،مـیتـوان نقیجـه گرفـ

1

کـه بـر اسـاس اطوعـاتی کـه در مـورد انجـاا

کسبوکار جمعآوری شده اس  ،برای صدور آرای قضـایی در سـال  2141در ایـران 11 ،مرحلـه
باید طی میشد که طی کردن آن  111روز طول مـیکشـید و  48درصـد از ارزش خواسـقه هزینـه
دربرداش  .از تاریخ محکور رتاه ایران در نماگر اجرای قرارداد همهنـان افـزایش یافقـه اسـ  .در
گزارش سال  2143ایران در رتاه  73از میان  473کشور قرار دارد.
نمودار ( :)2فاصله ایران از کشور پیشرو 2در منطقه (گزارش سال )2102

3

نماگر اجرای قراردادها داشقه اس ) را نشان میدهد .فاصله هر کشور از کشور پیشرو در ملیاس  1تا  411منهکس
میشود .عدد ( )1بدتری عملکرد را نشان میدهد و ( )411پیشرو را نشان میدهد.
3. The word bank Group, 2019: 46.
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1. The word bank, 2011: 84
 .2فاصله از پیشرو  ،فاصله هر کشور را از کشور پیشرو (کشوری که در میان تمامی کشورها ،بهقری عملکرد را در

سید محمدمهدی غمامی و امید عبداللهیان

اگرهه وضهی
مناسب اس

تحول نظام قضائی با تأکید بر کارآمدی فرایند صدور آراء قضایی 51

ایران از نار فرایند صدور آرای قضـایی در مناللـه خاورمیانـه و شـمال آفریلـا
کشور ایران از نار کیفی

اما ملایسه وضهی

فرآیندهای قضائی ،زمان و هزینههـایی

که برای اجرای قـرارداد از طریـق دادگـاه الزا مـیدانـد؛ بـا کشـورهایی کـه از ناـر مناللـهای یـا
بی المللی بهقری عملکرد را در ای خصوص داشقهاند مفید به نار میرسد .ای ملایسـه مـیتوانـد،
مدلی برای بهاود کارآمدی اجرای قرارداد در کشور باشد و نشان دهد کـه در هـه مؤلفـههـایی از
اجرای قرارداد ایران دور مانـده اسـ
وضهی

شاخصهای سهول

و در هـه مؤلفـههـایی وضـهی

ماللـوبی دارد .در جـدول 9

اجرای قرارداد در ایران را میتوان با میانگی کشورهای خاورمیانه و

شمال آفریلا و کشورهای عضو  OECDو بهقری عملکرد در میان  473کشور جهان ملایسه کرد.
جدول  :مقایسه وضعیت ایران با میانگین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ،کشورهای عضو
 OECDو بهترین عملکرد در هر متغیر (گزارش )2112
متغیر

1

جمهوری

خاورمیانه و

اسالمی ایران

شمال آفریقا

کشورهای عضو
OECD

زمان (روز)

505

266

586/4

( 124سنگاپور)

هزینه
(درصدارزشخواسته)

11/3

64/7

61/6

( 1ایسلند)

5

2/1

11/5

( 12چی:
شهرپکن) و
قزاقستان)

گزارش بانک جهانی تنها دو اصو در جه بهاود نماگر اجرای قرارداد در سال های  2144و  2148برای ایران ثا
کرده اس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4اطوعات ای جدول از وبسای

پروژه انجاا کسب و کار اسقخراج شده اس  .برای اطوعات بیشقر ر.ك:

><https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/enforcing-contracts
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جدول  :5اصالحات ایران برای تسهیل اجرای قرارداد

1

سال

اصالحات انجام گرفته

2111

جمهوری اسومی ایران از طریق ایجاد امکان تکمیل پرونده به صـورت الکقرونیکـی ،ابـوز از
طریق پیامک و یک سیسقم مدیری

2112

پرونده قضایی اجرای قرارداد را سادهتر و سریهقر کرد.

جمهوری اسومی ایران از طریق ارائه خدمات الکقرونیک قضایی اجرای قـرارداد را سـاده تـر
کرد.

در سال  2144به برخـی اصـوحات بـرای اسـقفاده از فنـاوری اطوعـات در رسـیدگی بـه
پرونده ها اشاره شده اس

که به مواد برنامه پنجم توسهه برمی گـردد؛ ایـ برنامـه تکـالیفی را

برای قوه قضائیه در ای خصوص ایجاد کرده بود .عووه بر ای  ،باید انقاـار مـی رفـ

کـه بـا

تصویب ملررات مقهدد ،2در گزارش بهدی بانک جهانی اصوحات بیشقری اشاره می شـد .بـه
تازگی قوه قضاییه دسقورالهملی برای تسهیل اجرای احکاا کیفری صادر کرده اس  9.عـووه
بر ای  ،قانون آیی دادرسی کیفری مصوب  4212و اصوحات مکاتب کـه در جهـ
کاهش زمان ،رویه ها و هزینه ها ملرراتی در خود جای داده اس ؛ توانس

اجـرای

کمـک زیـادی بـه

تسهیل اجرای قراردادها داشقه باشد .آیی نامه ارائه خدمات الکقرونیک قضایی و تشکیل دفاتر
خدمات الکقرونیک قضایی به شماره 411/41447/3111مورخ  22خرداد 4934نیز از گاا های
مثا

« در اجرای بند  1سیاس های کلی قضایی پنج ساله ابوغی 4آذر  4977و بند «ج» مـاده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

>. see:< https://www.doingbusiness.org/en/reforms/overview/economy/iran
2
 .بند «ج» ماده « 44قانون ارتلای سوم نااا اداری و ملابله با فساد» مصوب  ،4931/7/8آیی نامه ارائه خدمات
الکقرونیک قضایی (مصوب  ،)4934/9/22بخش نهم (مواد  113تا  )119دسقورالهمل ساماندهی واحدهای اجرای
احکاا کیفری ( ،)4934/9/1قانون آیی دادرسی کیفری (مصوب  ،)4932/42/1آیی نامه نحوه اسقفاده از سامانههای
رایانهای یا مخابراتی (مصوب  )4931/1/21و ماده  448قانون برنامه پنجساله ششم توسهه اققصادی ،اجقماعی و فرهنگی
جمهوری اسومی ایران ( )4931 - 4111مصوب  ،4931/42/41آیی نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکقرونیک
قضایی و کانون آنها (مصوب  )4931/42/21از جمله قوانی و ملرراتی هسقند که در راسقای رفع اطاله دادرسی ،تسریع
در امور جاری محاکم به تصویب رسیده اس  .باید در اجرای ای ملررات اهقماا جدی مصروب گردد و سپس در
قالب ارزیابی ای ملررات ،نقیجه آن مورد بررسی قرار گیرد.
 . 9دسقورالهمل ساماندهی واحدهای اجرای احکاا کیفری در  22ماده در تاریخ  1خرداد ماه سال  4934به تصویب
ریاس قوهقضائیه رسید.
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( ) 17قانون برنامه پنجم توسهه کشور و تاصره بند «ج» ماده ( ) 44قانون ارتلـای سـوم

ناـاا

اداری و ملابله با فساد ،مصوب  4931و در راسقای رفع اطاله دادرسی ،تسریع در امور جـاری
محاکم بوده اس

کـه بایـد در اجـرای آن اهقمـاا جـدی مصـروب گـردد و سـپس در قالـب

ارزیابی ای ملررات ،نقیجه آن مورد بررسی قرار گیرد.
با وجود ای  ،هنوز وضهی

شاخص اجرای قرارداد در شرایط ناماللوبی قـراردارد .در گـزارش

بانک جهانی ،تهداد رویههایی که برای اجرای یک قرارداد از طریق دادگاه باید طی شود ،در ایران
 93رویه اعوا شده اس .

4

در سال  2113هنانکه مهلوا اس  ،ایران در میـان  479کشـور جهـان از ناـر سـهول

اجـرای

قرارداد ،در طول یک سـال دو پلـه نـزول کـرده اسـ  .پـیش از ایـ  ،دیـدیم کـه گـزارش مرکـز
پژوهش های مجلس شورای اسومی نیز از بهاود اندك مؤلفه «ضهف دادسراها در رسـیدگی مـؤثر
به شکای ها و اجاار طربهای قرارداد به انجاا تههدات» در طـول سـال  4973تـا  4931خاـر داده
بود .بدی ترتیب ،دو گزارشی که در ای خصوص انقشار یافقه اس  ،از نار نقـایج تـا حـد زیـادی
هم خوانی دارد .نقیجه آنکه وضهی

محیط کسب و کار از نار سهول

اجـرای قـرارداد در کشـور

ایران ماللوب ناوده و ای موضوع به مهنی ناکارآمـدی فراینـد صـدور آرای قضـایی مـیباشـد .بـه
عاارتی دیگر امکان رسیدگی به پروندهها و صدور رأی با صرب هزینه و منابع کمقری امکانپحیر اس .
بنابرای فرایند صدور آرای قضایی ناکارآمد اس  ،برای اینکه کارآمدی به ای فرایند برگردد
که در ای زمینه میتواند مؤثر باشد بیان میشود.
 .3راهحلها و پیشنهادات
مهمتری بخش نااا قضایی که مـی توانـد بـا مهیـار کارآمـدی سـنجیده شـود ،فراینـد صـدور آرای
قضایی اس  .پژوهشهای ملی و بـی المللـی نشـان مـیدهـد کـه شـهروندان ایرانـی ،زمـان ،هزینـههـا و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4بانکـ جهانی  93رویه ای که در کشور ایران از زمان تکمیل پرونده تا اجرای حکم وجود دارد را در سای
 www.doingbusiness.orgبرشمرده اس  .به نار میرسد ای رویهها دقیق نیسقند و میتوان برخی از آنها را
باهم ادغاا کرد و برخی دیگر را به آنها اضافه کرد.
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/iran/enforcing-contracts
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رویههایی که برای صدور آرای قضایی طی میکنند را بیش از حد مقوسط میدانند .ای نقیجه از بررسـی
شاخص «اجرای قرارداد» یهنی گزارش انجاا کسبوکار بانک جهانی و شـاخص «ضـهف دادسـراها در
رسیدگی موثر به شکای ها و اجاار طربهای قرارداد به انجـاا تههـدات» تحـ گـزارش کسـبوکـار
مرکز پژوهشهای مجلس که با نحوه رسیدگی به یک اخقوب در مراجـع قضـایی ارتاـاط تـاا دارد؛ بـه
دس میآید .بنابرای برای کارآمدی فرایند صدور آرای قضایی باید به دناال آن بود که همـی اهـداب
با اتوب منابع کمقری بهدس آید .بدی مناور میتوان راهکارهای زیر را پیشنهاد داد:
 .9-3استفاده دقیق از فناوری اطالعات در مراحل مختلف رسیدگی:
به گزارش بانک جهانی ،اققصادهایی که درآمد باالیی دارنـد در توشـند کـه از طریـق ایجـاد
تکنولــوژیهــای جدیــد ،راه هــایی را بــرای افــزایش کــارایی در ایـ زمینــه پیــدا کننــد .درحالیکــه
اققصادهایی که درآمد کمقری دارند بیشقر در توشند که برای جاران علبافقادگی خـود اقـداا بـه
تجدیدنارهای دورهای کنند تا پرونده های راکد را از هرخه خارج کنند و رویههای رسـیدگی بـه
یک پرونده را سریهقر کنند تا از ای طریق زمان ،رویهها و هزینه های صدور آرا در نااا قضایی را
کاهش دهند .پس اسقفاده از فناوری اطوعات میتواند زمـان ،رویـههـا و هزینـههـای رسـیدگی را
کاهش دهد و به کارآمدی بیشقر فرایند صدور آرای قضایی منجر شود .اجرای بند  4بند ( ) ماده
 244قانون برنامه پنجم در تحلق ای هدب تأثیر قابل توجهی خواهد داش  .اسقفاده از تکنولـوژی
ارتااطات یکی از عناصر کلیدی تأثیرگحار بر بهاود مـدیری

عـدال

در کشـورها اسـ  .کـاهش

تکنولوژی اطوعات قابل تحلق خواهد بود )Velicogna,n.d:6( .قوه قضائیه توشهای گسقردهای
را در ای مسیر آغاز کرده اس

اما برخی کشورها پیشنیهای طوالنی در ای خصوص دارند .از دهه

 4381عوقه مضاعفی برای اسقفاده از  ITدر رسیدگی های حلوقی و کیفری در اروپا به وجود آمد
و از دهــه  4371بــود کــه  ICTنلــش رو بــه رشــدی در فهالیـ

دادگــاههــای اروپــایی پیــدا کــرد.

( ) Velicogna,n.d:9در حال حاضر قانونگحاران کشورهای اروپـایی ملرراتـی را بـرای اسـقفاده از
فناوری اطوعات در فرایند دادرسی و قواعد حفاظ

از اطوعات شخصی به تصویب رسـاندهانـد.

( )Velicogna,n.d:17اسقفاده از ای تجربههای می تواند بـرای ایـران بـه مناـور گسـقرش فنـاوری
اطوعات در فرایند صدور آرای قضایی مفید باشد.
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اسقفاده از تکنولوژی در رسیدگیهای قضایی در دو گروه باید مورد توجه قرار گیرد ،از یـک
سو شهروندانی که خواهان خدمات قضایی هسقند و می توانند مراحل مخقلف ثاـ

درخواسـ

تـا

اجـرای حکـم را از طریــق شـاکه اطوعــات پیگیـری کننـد و کارمنــدان دادگـاه کــه مـیتواننــد از
تکنولوژی اطوعات برای بهاود کـار در دادگـاه هـا اسـقفاده کننـد .تکنولـوژی کـه قـرار اسـ

در

دادگاه ها مورد اسقفاده قرار بگیرد ،به سه گروه قابل تلسیم اس  .اولـی گـروه از تکنولـوژی اولیـه
مثل کامپیوتر رومیزی ،نراافزاهای کاربردی و ایمیل های داخلی و خارجی بـرای قضـات و پرسـنل
سقادی اس  .گروه دوا نرا افزاهایی اس
شده و شامل ثا

اتوماتیک سیسقم مدیری

که برای اسقفاده اعضای اداری دادگاهها تـدارك دیـده
پروندههای قضایی میشود .در نهایـ

تکنولوژیهایی را دربرمیگیرد که از فهالی های قضـات حمایـ

سـومی گـروه

مـیکنـد؛ ماننـد :کقابخانـههـای

دیجیقال قانون ،رویه قضایی و سیسقم صدور آرای قضایی ( )Velicogna,n.d:21اسقفاده از سـامانه
پیاا کوتاه ،تلف و ایمیل برای ابوز نیز میتواند در ای مسیر مؤثر باشد.
3ـ .4تخصصی کردن مراجع رسیدگی به دعاوی
ایجاد مراجع تخصصی زمان ،هزینهها و رویههای رسیدگی به اخقوفات را کاهش خواهـد داد.
تصویب لوایح قضایی از جمله الیحه آیـی دادرسـی تجـاری ،کمـک بزرگـی بـه رسـیدن بـه ایـ
ملصود خواهد کرد.

در بند  41سیاس های کلی برنامه پنج ساله پنجم توسهه یکی از خطمشیها و سیاس هایی که
فراروی بخش قضایی قرار گرفقه ،اصو نااا ادارو و قضایر در جه

افزایش تحرك و کارآیر

اس  .در ای بند از سیاس های کلی برنامه پنج ساله پنجم توسـهه راهکارهـایی مـورد اشـاره قـرار
گرفقه اس

که می توان کارایی مرحله رسیدگی به دعاوی و اخقوفـات را افـزایش دهـد از جملـه:

به کارگیرو مدیران و قضات الیق و امی و تأمی شغلر آنان ،ححب یا ادغاا مدیری هاو موازو،
تأکید بر تمرکززدایر در حوزههاو ادارو و اجرایر و از همه مهمتـر پیشـگیرو از فسـاد ادارو و ماـارزه
با آن و تنایم قوانی مورد نیاز ،بهاود خدم رسانر به مردا ،تأمی کرام و مهیش کارکنان.
اهمی

موضوع زمانی بیشقر می شود که با نگاهی به بنـد  48سیاسـ هـای کلـی برنامـه ههـارا
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توسهه میبینیم ،پیش تر هم ای راهاردها به عنوان خطمشی و سیاس

بخـش قضـایی مـورد تأکیـد

قرار گرفقه اس  .با توجه به تأکید دوبـاره در سیاسـ هـای کلـی برنامـه پـنجم ایـ نقیجـه حاصـل
می شود که برنامه ههارا در تحلق ای راهارد ناکـاا بـوده اسـ  .الاقـه اجـرای سیاسـ هـای کلـی
قضایی در افزایش کارایی نااا قضایی موثر خواهد بود.
 .2-3کاستن از زمان اجرای حکم
بهد از صدور حکم ،نوب

به اجرای آن میرسد که در کشور ما تادیل بـه فراینـد وقـ گیـر و

پرهزینه شده اس .
جدول زیر زمان تشکیل پرونده ،رسـیدگی و اجـرای حکـم در کشـور را بـر اسـاس اطوعـات
مندرج در پروژه کسب و کار بانک جهانی 4نشان میدهد.
جدول :6مقایسه کشورها در متغیر زمان دادرسی گزارش 9102
متغیر زمان (روز)
کشورهای پیشرو در جهان

زمان

515

061

تشکیل پرونده و ابالغ

30

2

7

دادرسی و قضاوت

615

118

127

10

اجرای حکم

180

40

46

115

در ای خصوص الزا اس

سنگاپور

نیوزیلند

بوتان

ازبکستان

آذربایجان

گرجستان

906

995

995

922

985

60

30

67

35

10

120

100

105

10

150

بخشنامههای رئیس قوه از حیث کاهش زمان ،هزینهها و رویههـای

ای مرحله از فرایند صدور آرا ،با اتصال به سامانههای مالی و بانکی ،بازنگری و فکری برای اجـرا
امکان شود.
 .8-3مدیریت مأموران اجرا
یکی از راهکارهایی که برای افزایش کارایی فرایند صدور آرای قضایی قابـل اسـقفاده اسـ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4

 ..اطوعات جدول از وبسای

پروژه انجاا کسب و کار اسقخراج شده اس  .برای اطوعات بیشقر ر.ك:

<>https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/enforcing-contracts
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مهارتهاس  .آموزش حرفهای مأموران اجرا ،اهمی

حیاتی برای مدیری

صحیح مرحله

اجرای حکم دارد .اوالً یک همکاری و پیوسقگی را به وجود میآورد که ملدمه ایجاد ای روحیـه
در مأموران اجرا اس
مسئولی

به ای مهنـی تهلـق بـه یـک حرفـه مشـخص دارنـد و نیـز مانـایی الزا بـرای

در ملابل فهالی های مأموران اجرا فراهم مینمایند .عووه بر ای هماهنگی ،مهارتهـا را

تضمی میکند؛ ای موضوع نهتنها مهارت اولیهای اس
انقخاب نهایی اس
خألهای اس

که باید به حساب آید بلکه پایه آموزش و

( . )Lhuillier,n.d:41در همی زمینه باید گف

که از اهمی

زیادی برخوردار اس

ناود پلیس قضایی در کشور از

و الاقه سپردن بخشی از مراحل اجـرای رأی بـه

نیروهای انقاامی که در ای خصوص آموزش ویـژه ندیـدهانـد نلصـانی اسـ

کـه کـارایی مرحلـه

اجرای حکم را کاهش میدهد .توجه به اجرای بند «الف» ماده  244قانون برنامـه پـنج سـاله پـنجم
توسهه که بر ایجاد و احیای پلیس قضایی تأکید دارد در ای خصوص راهگشا خواهد بود.
عووه بر اینکه نیاز به وجود مأمورانی آموزش دیده در مرحله اجرای حکم هسـ
مأموران تح

اداره یک سازمان حرفهای به فهالی

و بایـد ایـ

مشغول باشند (.)Lhuillier, n.d: 43

 .1-3کنترل و نظارت بر قضات و مأموران اداری
وجود اسقانداردهای کیفی یک تضـمی مهـم بـرای سـوم

عملکـرد کارکنـان ناـاا قضـایی

خواهد بود .کنقرل و ناارت اعمالی که به وسیله ای کارکنان انجاا مـیشـود نیـز در جلـوگیری از
روشهایی اس

که با عنوان «اخوق حرفـهای» شـناخقه مـیشـود )Lhuillier,n.d:48( .همـی طـور

توجه به تأثیر فساد نیز از اهمی

زیادی برخوردار اس  .فساد در ساخقار نااا قضـایی دسقرسـی بـه

تأمی اهداب با کمقر هزینه را به هالش می کشد در نقیجه با کارایی در تهاری اس  .بـا توجـه بـه
هماسقگی میان کارایی و عدال  ،فساد در نااا قضایی عدال

را نیز به مخاطره میانـدازد .در ایـ

شرایط مردا از احلاق حق خود از طریق مراجع قضایی ناامید میشوند و به تاع به سوی راهکارهای
دادگسقری خصوصی مثل شرخری و امثال آن گرایش پیدا میکنند.
.7-3کاستن از مقررات متعدد
تحلیلات نشان داده اس ؛ کشورهایی که ملررات حاکم بـر حـل و فصـل اخقوفـات در آنهـا

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2023-01-09

فساد در دسقگاه قضایی و در نقیجه افزایش هزینـه هـا مـؤثر اسـ  .یکـی از انـواع کنقـرلهـا شـامل

دورة  ،42شمارة  ، 58بهار 9315

 83دیدگاههای حقوق قضایی

سنگی تر هسقند از کارایی قضایی کمقری برخوردارنـد ) (Djankov, 2002: 36؛ بنـابرای یکـی از
راهکارهای افزایش کارایی در فرایند صدور آراء قضایی ،کاهش بار ملررات مربوط به رسـیدگی
به اخقوفات اس  .الاقه بنا به برخی دالیلی ،در برخی کشورها گاه ملـررات سـنگی و الاقـه بنـا بـه
دالیلی در برخی کشورها ،گاه گسقرده برای حل و فصل اخقوفات کارآمد اس ؛ به ایـ صـورت
که ای ملررات می توانند خالاها را کاهش دهند ،ولی برای اهداب سیاسی خالری نداشـقه باشـد و
حقی فرایند رسیدگی قضایی را از مداخله مصالح تأثیرگحار در امان نگه دارد .باید به ای نکقـه نیـز
توجه داش
اس

که در حالی که ملرراتگحری وسیع در برخی انـدازهگیـریهـا ناکارآمـد نشـان داده

اما در صورتی که هیچ قانونی هم وجود نداشقه باشـد ،ایـ ناکارآمـدی تشـدید خواهـد شـد

بنابرای باید در جس وجوی حالقی از تهادل و باالنس بود ).(Djankov, 2002: 37
کاهش رویه های رسیدگی به اخقوفات از طریق اصو و بازنگری در قوانی میتواند در ایـ
خصوص مفید باشد .به عنوان مثال اگر شخصی تههد قراردادی خود را نلض کنـد ،ابقـدا از سـوی
دادگاه به انجاا آن اجاار می شود ،در مرحله دوا اگر اجاار وی امکان نداش

و انجاا آن از سـوی

شخص دیگری امکان پحیر بود به هزینه مقههد و از سوی شخص ثالث انجاا میشود و در صـورتی
که هیهکداا از ای مراحل ممک ناود اجازه فسخ قرارداد و جاران خسارت داده میشود در حالی
که ای تهداد رویهها باعث اتوب هزینه میشود و میتـوان بـا شـرایالی حـق انقخـاب هـر یـک از
رویه ها امکان نلض قرارداد و جاران خسارت کامل قراردادی را از سوی مقههد داد.
حوزه حل و فصل اخقوفات و شکل گرایی در کشورهای ماقنی بر حلوق نوشقه ،بخصوص کشـور
فرانسه از کشورهای ماقنی بر نااا حلوقی کام ال بیشقر اس  .بـاال بـودن زمـان رسـیدگی بـه یـک
اخقوب ،نشانگر عدا کارایی نااا قضایی اس  .زمان مورد انقاار رسیدگی بـه یـک اخـقوب ،در
کشورهایی که ملررات مربوط به حل و فصل اخقوفات سنگی و رویهها مقهدد دارندـ و در قوانی
با جزئیات بیان شدهـ باالتر اس ؛ الاقه ای شاخص بسقگی به میزان پیشرف

کشورها دارد .همهنی

ابزارهای پیمایش و بررسی کارایی سیسقم قضایی در برخـی کشـورها بیشـقر و در کشـورهایی کـه
ملررات مربوط به حل و فصل اخقوفات سنگی اس  ،کمقر اس

). (Djankov, 2002: 36

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2023-01-09

بر اساس مالالهاتی که در ای حوزه انجاا گرفقه ،مشخص شده اسـ

کـه ملـرراتگـحاری در

سید محمدمهدی غمامی و امید عبداللهیان

تحول نظام قضائی با تأکید بر کارآمدی فرایند صدور آراء قضایی 46

 .3-5ایجاد تشکلی برای رصد و ارزیابی کارآمدی نظام قضایی
ایجاد تشکلی برای رصد کارآمدیی نااا قضایی به مهنی ایجاد نهادی موازی و هزینهبر نیس ،
بلکه با توجه به تجربه مثا
که بهقر اس

کمیسیون اروپایی دادگسقری کارایی عدال

4

میتوان بـه ایـ تشـکل

زیر نار قوه قضائیه ایجاد شود بـه عنـوان تشـکلی بـرای رصـد کـارایی ناـاا قضـایی

نگریس  .کمیسیون اروپایی کارایی عدال

که بـا عنـوان اخقصـاری ( )CEPEJشـناخقه مـیشـود،

الگوی مناسای در ای خصوص محسـوب مـی شـود .هـدب ( )CEPEJبهاـود کـارایی و عملکـرد
کشورهای عضو اس  .در سال  ،2112کشورهای اروپایی تصمیم گرفقند یـک تشـکل بـدیع بـرای
ب هاود کیفی

و کارایی نااا قضایی اروپایی تشکیل دهند و بدی ترتیب اعقماد مراجههکنندگان به

نااا قضایی را به ای سیسقم افزایش دهند ( )CEPEJ, 2012: 6و در برنامه عملیای که در سومی
در می  2111به تصویب رسید ،سران دول های عضو تصمیم گرفقند عملکرد ( )CEPEJرا

نشس

در زمینه همکاری و ارزشیابی افزایش دهند تا به اعضای دولـ هـا بـرای تحلـق سـریع و منصـفانه
عدال

یاری رسانند .برای رسیدن به ای اهداب کمیسیون اروپایی کارایی عـدال  ،شـهاههـایی را

برای جمع آوری و تحلیل اطوعات تأسیس و به فراهم کردن وسایل اندازهگیـری و تحلیـل و تهیـه
گزارشها ،توصیهها ،وسایل ،برنامههـای عمـل و امثـال آن مـیپـردازد ،بـا اشـخاص سـازمانهـای
غیردولقی ،انسقیقوهای مالالهاتی واجد شرایط ارتاـاط برقـرار مـیکنـد و شـاکههـای حلوقـدانان را
توسهه میدهد.
سازماندهی دادگاه یا هدای

فرایند صدور آرا اس  .به عنوان مثال اقدامات ابقکـاری یـک رئـیس

دادگاه یا دفقر دادگاه یا کانون وکوً مورد تشویق قرار میگیرد و سیاسقگحاران و ناااهای قضـایی
دیگر کشورها هم ترغیب به اسقفاده از آن میشوند.
نتیجهگیری
ایران در گزارش کسبوکار بانک جهانی از نار شاخص اجرای قرارداد از طریـق مراجهـه بـه
دادگاه در جایگاه پنجاهم قرار داش  .بر ای اساس ،یک اخقوب از زمانی که به وجود میآید تـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1. The European Commission for the Efficiency of Justice(CEPEJ
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زمانی که با اجرای رأی دادگاه حلوفصل میشود به طـور میـانگی  111روز طـول مـیکشـد کـه
شامل  93رویه اس

و  48درصد بهای خواسقه برای اصحاب دعوا هزینـه ایجـاد مـیکنـد .در ایـ

شرایط همانالور که گزارش محیط کسبوکار مرکز پژوهشهای مجلـس نیـز تأییـد کـرد ،فراینـد
صدور آرای قضایی ،کارآمد به نار نمیرسد .یهنی با اصوحاتی میتوان با هزینـهای کمقـر همـی
میزان نقیجه را به دس

آورد یا با همی هزینه به نقایج بیشقری رسید .تأکید بر کارآمدی و در ناـر

گرفق آن به عنوان هدب نااا قضایی می تواند ما را به ای ماللوب برسـاند .الاقـه کـارایی یکـی از
اهداب اصـلی قـوهقضـائیه نیـز بـوده اسـ

و در «راهاـرد و اهـداب برنامـه پـنج سـاله قـوه قضـائیه

(4931ـ »)4931و سایر اسناد باالدسقی نااا قضایی مورد تأکید قـرار گرفقـه اسـ  .امـا آنهـه مهـم
اس  ،نحوه رسیدن به ای هدب اس .
با توجـه بـه اینکـه «ا صـو ناـاا ادارو و قضـایر در جهـ

افـزایش تحـرك و کـارآیر» در

سیاس های کلی برنامه ههارا توسهه مورد تأکید قرار گرفقه بود و بار دیگر در سیاس هـای کلـی
برنامه پنج ساله پنجم توسهه تکرار شده اس

می توان نقیجه گرفـ

کـه بـه راهکـار مناسـب بـرای

حصول به اهداب کلی نااا قضایی درای گونه موارد اس  :بازنگری در فرایند صدور آراء قضایی
از زاویه دید کارایی ،اجرای راهکارهایی ماننـد اسـقفاده از فنـاوری اطوعـات در مراحـل مخقلـف
رسیدگی تخصصی کردن مراجع رسیدگی به دعاوی ،اجرای سیاس ها و خطمشیهای قضایی ،کاسـق
از زمان اجرای احکاا صادره ،مدیری مأموران اجرا بـه عنـوان فـاکقوری مـؤثر در کـارایی ،ناـارت بـر
قضات و مأموران اداری،کاسق از بار ملررات و در نهای ایجـاد تشـکلی بـرای رصـد کارآمـدی ناـاا
قوه قضائیه را به نقایج ارزشمندی در اسقفاده بهقر از منابع موجود برسانند .اما در ملابل کاهش کـارایی در
فرایند صدور آراء عووه بر اینکه هزینه باالیی را برقوه قضائیه تحمیل میکند ،با کاهش اعقمـاد مـردا بـه
نااا قضایی ،آنها را تشویق به اسقفاده از راهکارهای دادگسقری خصوصی میکند.
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