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مــوارد  می توان  کشور،  قضایی  و  حقوقی  نظام  در 
عنوان  به  کــرد.  مشاهده  را  دســت  ایــن  از  بسیاری 
ــاوی مــوجــر و  ــ ــه دع مــثــال تغییر نــحــوه رســیــدگــی ب
هوشمندانه  اقدامات  از  یکی   70 دهه  در  مستأجر 
دستگاه تا در آن دوره بوده است که منجر به کاهش 
شدید نرخ شکل گیری این دعاوی شده است. در 
آخرین مورد نیز اخیرًا طی طرح اصالح قانون چک 
نحوه رسیدگی  در  مبنا  قاعده  تغییر  با  در مجلس، 
حقوق دعاوی چک، بار اثبات دلیل و شروع دعوا بر 
که طی مطالعات میدانی  گرفت  عهده بدهکار قرار 
کاهش  کارشناسان این اقدام می تواند به  و نظرات 
ــاوی  اطــالــه دادرســی هــا در دع تــوجــه  قــابــل  بسیار 
کشور را به خود  که رتبه دوم دعاوی حقوقی  چک 

اختصاص داده است، منجر شود.
رسیدگی  ــه  رویـ مــی شــود  پیشنهاد  بــنــابــرایــن 
قضایی در دعاوی حقوقی بازنگری و به نفع فردی 
کثر دعاوی با این موضوع ذی حق شناخته  که در ا
کاهش  گردد تا بدین طریق ضمن  می شود، اصالح 
و  دادگــاه هــا  در  پرونده  انباشت  از  دادرســـی،  اطاله 
تبعات اقتصادی و اجتماعی آن نیز جلوگیری شود.

کاهش طریق از فــســادزا رویــههــای کاهش .2-3
نقشعاملانسانیوتوسعهسامانههایمبتنیبر

فناوریاطالعات
انسانی  عامل  به  تعیین کننده  نقش  اعطای 
در  و...(  کارشناسان  ــاه،  ــ دادگ کــارکــنــان  )قــضــات، 
جدی  زمــیــنــه هــای  از  یکی  قــضــایــی،  فــرایــنــدهــای 
کاهش بهره وری و بروز فساد است. چنین وضعیتی 
ــفــوذ در  ــــت و اعــمــال ن فــراهــم کــنــنــده مــوجــبــات ران
به  می شود.  گرفته  فرد  توسط  که  است  تصمیمی 
عنوان مثال به اذعان مسئولین ارشد قضایی یکی 
از  اعم  ارجــاع،  نظام  قضایی،  دستگاه  مشکالت  از 
در  اســت.  کارشناس  به  ارجــاع  با  شعب  به  ارجــاع 
قضات  از  بعضی  کارشناس،  به  کــار  ارجــاع  فرایند 
مستقیم  طــور  بــه  خــودشــان  ــون،  ــان ق زدن  دور  بــا 
کارشناس ارجاع می دهند. از آنجا  موضوعات را به 
نتیجه  و  دعــوا  موضوع  حل  در  کارشناس  نظر  که 
بر  آرای قضات مبتنی  تأثیر جدی دارد و عمده  آن 
مستقیم  ارجاع  می شود،  صادر  کارشناسی  نظرات 
این  تـــداوم  و  قاضی  توسط  کارشناس  بــه  پــرونــده 
به  فــراوانــی  مفاسد  و  جــدی  آسیب های  مــوضــوع، 
که با ایجاد سامانه  همراه خواهد داشت. در حالی 
رابطه  بـــردن  بین  از  همچنین  و  تصادفی  ــاع  ارجـ

شناختی مبتنی بر بستر فناوری اطالعات می تواند 
کاهش دهد. این نقاط ایجادکننده تخلف را 

جــای بـــه حــقــوقــی هـــویـــتهـــای تــوســعــه .3-3
هدف بــا قضایی نــظــام در حقیقی هــویــتهــای

افزایشمسئولیتتضامنیوکاهشفساد
در  اشتباه  اظهارنظرهای  نــبــودن  هــزیــنــه دار 
فرایندهای  بــودن  بی انتها  آن  تبع  به  و  پرونده ها 
قضایی از جمله عوامل تشدیدکننده اطاله دادرسی 

در دادگاه ها است.
حرکت به سمت هویت های حقوقی به جای 
نظام  مکمل  حلقه های  در  حقیقی  هــویــت هــای 
شرکت های  ایجاد  )مانند  کشور  قضایی  و  حقوقی 
کارشناسی یا وکالت به جای افراد کارشناس یا وکیل( 
می تواند امکان ایجاد نظامات مسئولیت را تضامنی 
و  بهره وری  افزایش  نتیجه  در  و  حلقه ها  این  برای 
باشد.  داشته  دنبال  به  آن هــا  در  را  مفاسد  کاهش 
و  نظارت  هزینه های  کاهش  موجب  رویکرد،  این 
افزایش هزینه تبانی بین افراد می گردد. از طرفی به 
دلیل حافظه دار شدن بیشتر رفتارها در هویت های 
هویت ها  ایــن  بین  رقــابــت  ایــجــاد  امــکــان  حقوقی، 
نیز  آن هـــا  خــدمــات  کیفیت  سطح  و  ــده  ش بیشتر 
افزایش می یابد. به عنوان مثال مسئولیت تضامنی 
بــورس،  در  قیمت  تعیین  کارشناسی  شرکت های 
کاهش شدید فساد در مقوله قیمت گذاری  منجر به 
که همین  سهام اولیه در بورس شده است در حالی 
مختلف  امــور  در  کارشناسی  قیمت  تعیین  مقوله 
که  کارشناسان رسمی دادگستری  قضایی در نظام 
مسئولیت تضامنی ندارند منجر به انواع تخلف ها و 

اطاله دادرسی بسیار زیاد پرونده ها شده است.

توسعه طــریــق از تخلف و فــســاد کــاهــش .4-3
نظارتغیرمتمرکزمردمی

متأسفانه علی رغم پشتوانه غنی و پربار تعالیم 
دیــنــی و رهــبــران جــمــهــوری اســالمــی در ضـــرورت 
و  صیانت  جمله  از  جامعه  در  مــردم  نقش آفرینی 
طراحی  از  غفلت  دلیل  به  کشور،  اداره  بر  نظارت 
مهم،  امــر  ایــن  ــرای  بـ الزم  بسترهای  و  فــرایــنــدهــا 
کشور  در  نــظــارتــی  عظیم  ظرفیت  ایــن  همچنان 
دنیا  ــروزه  ام که  حالی  در  اســت.  مانده  زمین  روی 
استفاده از توان نظارت غیرمتمرکز یا مردمی، یکی 
از قوی ترین ابزارها برای مبارزه با تخلفات و جرایم 
از   2012 سال  در  بین المللی  آمارهای  طبق  اســت. 
از  مفاسد  و  تخلفات  کشف  مرسوم  روش  میان 12 
قبیل حسابرسی خارجی، بررسی مدیریتی، تقاطع 
اطــالعــاتــی، نــظــارت مــردمــی و غــیــره، 43 درصــد از 
نظارت  شــیــوه  از  اســتــفــاده  بــا  جــهــان  در  تخلفات 
غیرمتمرکز )مردمی( و مابقی تخلفات با استفاده از 

کشف شده اند. 11 روش دیگر 
نشان  گذشته  کشور در طی سال های  تجربه 
که روش های مرسوم مبتنی بر نظارت متمرکز،  داده 
کاهش چشمگیر فساد و تخلف را نداشته و  ظرفیت 
بلکه در برخی از موارد به دلیل طراحی های غلط، 
منجر به پدیده ی اقتصاد ناهنجار نیز شده است. 
بــرای  مشخصی  قــانــون  هیچ  کنون  تا مــا  کشور  در 
گزارشگری تخلف  حمایت و تشویق مردم در جهت 
وجود  قضایی  و  نظارتی  دستگاه های  به  فساد  و 
که به دلیل  که منجر شده بسیاری از مردمی  ندارد 
و  تخلف ها  از  برخی  معنوی  انگیزه های  و  دغدغه 
هزینه های  با  کرده اند  پیگیری  کشور  در  را  مفاسد 
شده  مواجه  قضایی  برخوردهای  حتی  و  سنگین 
از منکر در  امر به معروف و نهی  انگیزه  و در نتیجه 

کاهش یابد. جامعه 

قــضــایــی؛ غــیــرعــامــل شــفــافــیــت ایـــجـــاد .5-3
کمهزینهترینسازوکارنظارت

یکی دیگر از روش های توسعه نظارت مردمی 
و  امور  شفافیت  حکومت،  در  مردم  نقش آفرینی  و 
دادن  قرار  مردم  نظر  و  مرئی  معرض  در  و  فرآیندها 

کشور است. نهادها و افراد در 
شفافیت  و  علنی  صورت  به  دادگاه ها  برگزاری 
توسعه  بـــرای  قــانــون گــذار  تمهید  دو  قــضــات  آرای 
که یکی  نظارت های عمومی در نظام قضایی بوده 

   عــلــی رغــم پــشــتــوانــه غــنــی و پــربــار 
تعالیم دینی و رهبران جمهوری اسامی 
در ضرورت نقش آفرینی مردم در جامعه 
از جمله صیانت و نظارت بر اداره کشور، 
ــیــل غــفــلــت از طــراحــی فــرایــنــدهــا  بــه دل
مهم،  امـــر  ایـــن  ــرای  بـ الزم  بــســتــرهــای  و 
در  نظارتی  عظیم  ظرفیت  این  همچنان 

کشور روی زمین مانده است. 


