حکمرانی قضائی
ً
انطباق با شرایط بومی هر کشور است ،منطقا بازده
آن بیش از انجام تغییراتی بر مبنای مقتضیات نظام
حقوقی برخاسته از یک فرهنگ خاص ،خواهد بود.

-1چارچوب نظری
حکمرانی ،رابطه سهجانبه دولــت ،شهروند
و بــخــش خــصــوصــی ب ــا مــحــوریــت دولـ ــت اس ــت و
حکمرانی خوب از طریق اعمال تغییراتی بهوسیله
مؤلفههایی مانند شفافیت ،پاسخگویی ،حا کمیت
قانون ،مشارکت و تضمین حقوق بشر به دنبال بهتر
کردن این رابطه میباشد .در ادامه این مؤلفهها در

کارآمدی و اثربخشی
پیششرط توسعه اقتصادی ،دادگاه مستقل
و مؤثر اســت ،چــون صــرف تصویب قوانین حامی
قــراردادهــا و حق مالکیت در جذب سرمایهگذاری
کفایت نمیکند و الزم است که دادگاهی مستقل و
مؤثر ضامن اجرای آن باشد .چنین دادگاهی باعث
ایجاد انگیزه در بخش خصوصی میشود ،به این
ترتیب که با اجرای مؤثر قراردادها و عملکرد مستقل
در جلوگیری از تــجــاوز حکومت بــه حــق مالکیت،
قابلیت پیشبینی و حسابگری معامالت تجاری را
تضمین میکند

رابطه با دستگاه قضایی بهصورت خالصه بررسی
میشوند:

شفافیت
اعمال این اصل در دستگاه قضایی چالشهای
جدیدی را ایجاد میکند؛ از یک طرف شفاف بودن
رون ــد رســیــدگــی مــســاوی بــا قابلیت پیشبینی و
کاهش خطر طرح دعوا است و از طرف دیگر از دو
بعد میتواند حقوق شهروندان را نقض کند .یکم
اینکه گرفتن اطالعات بیش از میزان الزم ،بهویژه در
سیستمهای تفتیشی که دولت اقدام به جمعآوری
اطالعات میکند ،ا گرچه ممکن است به صدور رأی
منصفانهتر منجر شود ،ولی زمینه نظارت دولت بر
زندگی شهروندان را فراهم میکند و دوم علنی بودن
دادگاهها و به خصوص انتشار آرا میتواند منجر به
نقض حریم خصوصی شهروندان شود.
پاسخگویی و مسئولیتپذیری
پاسخگویی فــردی و نهادی قضایی در برابر
دیــگــر ارکـ ــان حــکــومــت ،بــخــش خــصــوصــی و حتی
شهروندان میتواند با اصــل استقالل قضایی در
تضاد باشد.
در سیستم حقوقی ایران قوه قضاییه به صورت
استثنا در قالب اصول  76و  90در برابر مجلس و اصل
 113در برابر رئیسجمهور پاسخگو است .اصل 117
قانون اساسی ضمانت اجرایی برای اشتباه یا تقصیر
قاضی در نظر گرفته است که از مصادیق مسؤولیت
پذیری در برابر شهروندان اســت .همچنین لزوم
مستند و مستدل بودن احکام قضایی (اصل 168
قــانــون اســاســی) و چندمرحلهای بــودن رسیدگی
از اهــرمهــای پاسخگویی دستگاه قضایی در برابر
قانون و مسئولیتپذیری در برابر شهروندان است.

تیر و مرداد 1399

شماره اول

طبقهبندی کردند:
 -2فراهم کردن محیط کسبوکار مناسبتر،
 -3ایجاد مشتریان بر خط و نه در صف،
 -4تــقــویــت حــکــمــرانــی خ ــوب و اف ــزای ــش گستره
مــشــارکــت مـ ـ ــردم :ف ــراه ــم ک ـ ــردن اط ــاع ــات
قابلدسترس برای مردم منجر به شفافیت و
پاسخگویی میشود،
 -5افزایش بهرهوری و کارایی نهادهای دولتی،
 -6بهبود کیفیت زندگی برای جوامع در وضعیت
بد حاشیهای و توانمند ساختن و ارائه خدمات
به آنها.
عالوه بر آ.سه .آن و برنامه عمران ملل متحد،

مشارکت
از منظر حکمرانی خوب ،مشارکت در دستگاه
قضایی بحث تأثیر طرفین دعــوا در تصمیمگیری
بــه واســطــه وکــایــشــان ،حــضــور هــیــأت منصفه در
رسیدگیها ،حضور برابر زنان و اقلیتها در مناصب
قضایی و اداری و توسعه و تقویت رسیدگیهای
مردمی شبه قضایی را به دنبال دارد.

بانک جهانی ،دولت الکترونیک را استفاده نهادهای
دولتی از فناوری اطالعات و ارتباطات ،بهگونهای که
منجر به تغییر شکل ارتباط با شهروندان ،بخش
خصوصی و دیگر ارکان دولت شود ،تعریف میکند
و برای آن پنج فایده برمیشمرد :ارائه خدمات بهتر
به شهروندان ،بهبود خدماترسانی به شرکتها،
شفافیت و مقابله با فساد ،توانمندسازی بهواسطه
اطالعات و درآمد دولتی کافی.

حاکمیت قانون
حا کمیت قانون همچنین مستلزم معیارهایی
است که اصول برتری قانون ،برابری در برابر قانون،
پاسخگویی در مقابل قــانــون ،عــدالــت در اجــرای
قــانــون ،تفکیک ق ــوا ،مشارکت در تصمیمگیری،
امنیت حــقــوقــی ،پرهیز از خــودســری و شفافیت
حقوقی و رویـهای را تضمین کند .رابطه حا کمیت
قانون و دستگاه قضایی متفاوت از دیگر مؤلفههای
حکمرانی خوب اســت؛ از یکسو خود این نهاد از
طریق نظارت قضایی ،دیگر ارکــان حکومت را به
رعایت قانون هدایت میکند و از سوی دیگر مسئله
رعایت قانون در شکل و محتوای امر قضا از مهمترین
دغدغههای هر نظام حقوقی است .مستدل بودن
آرا و تصمیمات قضایی ،مستند بودن تصمیمات
به قانون و قواعد حقوق بشر بینالملل ،رسیدگی
چندمرحلهای ،حضور وکیل و استقالل فــردی و
نــهــادی قضایی از جمله شاخصهای حا کمیت
قانون در دستگاه قضایی است.

بـهایـنتــرتــیــب م ـیتــوان نسبت رابــطــه میان
الکترونیک شــدن و مؤلفههای حکمرانی خوب
را با یک مثال سنجید؛ در مــورد مــبــارزه با فساد،
برنامه عمران ملل متحد راهکــارهــای ضد فساد را
به چهار نــوع پیشگیری ،اجــرا ،آزادی اطــاعــات و
ظرفیتسازی تقسیم میکند .الکترونیک شدن با
نظارت بر اعمال و رویهها و طراحی سیستمهای
تسهیلکننده و غیرشخصی کــردن ارائــه خدمات،
مکمل سیاستهای پیشگیرانه است؛ با در دسترس
قــرار دادن اطالعات و تضمین شفافیت و افزایش
پاسخگویی به نظارت و کنترل فساد کمک میکند
و منجر به اجرای بهتر قوانین ضد فساد میشود و از
طریق سختافزارها و نرمافزارهای جدید به دولت
امکان مقابله بهتر با فساد را میدهد.
الــکــتــرونــیــک شـ ــدن مــنــجــر ب ــه حـ ــذف فــســاد
نمیشود ،ولی با افزایش شفافیت و کاهش ارتباط
چهره به چهره دریافتکنندگان خدمات و کارکنان،
آمار فساد را کاهش میدهد.
همچنین فناوری اطالعات سه نقش حیاتی

-2چ ـگــون ـگــی الـکـتــرونـیــک ش ــدن دسـتـگــاه
قضایی

ارتباطات داخلی کارکنان قضایی؛ فراهم کردن

 -1آ .سه .آن و برنامه عمران ملل متحد در سال

اطالعات و خدمات حقوقی الکترونیک و دسترسی

 2003اهداف دولت الکترونیک را به این شرح

در بخش قضایی ایــفــا میکند :تشکیل زیربنای

عمومی به راهنمایی حقوقی.
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