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 راني اي مدني در نظام دادرسي به دادگستري دسترسيابيارز

 
  ٭ايني شهبازيمرتض

  ت مدرسي دانشگاه تربيار گروه حقوق خصوصيدانش
  ي همتيمجتب

  ي و خدمات اداريي دانشگاه علوم قضاالمللنيب و يار گروه حقوق عمومياستاد
  قه جوانيصد

  ت مدرسي دانشگاه تربي حقوق خصوصي دكترةآموختدانش
  )8/9/1397: بيخ تصويتار –18/11/1396: افتيخ دريتار(

  دهيچك
 نيا.  برشمردي مدنين در دادرسيادي از اصول بنيكيد ي و عدالت را باي به دادگستريدسترس   

منظور از . دكرل ي تحلي به دادگستريفي كي و دسترسيني عي به اعتبار دسترستوانيم را اصل
 ة، توسعهاتيصالحع يق نظام توزيح امكانات و منابع از طريص صحي، تخصيني عيدسترس
 يمراد از دسترس.  استيي ساختار قضايمدا كارمنظوربه و جز آن يكيزي في فضاهامندنظام
 متعارف ةنير ناروا، با هزي منصفانه در مدت زمان معقول و متعارف و بدون تأخي، دادرسيفيك

 گر،يعبارت دبه. است حاصله ةجي به جبران متناسب و قابل اجرا بودن نتيابيت دستيو در نها
 يي آن در سطح باالةجي و نتين دادرسييت آيفي ارزان و كي به دادگستريابي دستكهيدرصورت
توان ينكه چگونه ميحال ا. تر است در دسترسيتوان گفت كه آن دادگستريباشد، م
 سؤال ي دادگستري از كاربران واقع،ص داديرقابل دسترس تشخي در دسترس را از غيدادگستر

د پژوهش بر ين، تأكيبنابرا. شود يت بررسيفيها و كنهي آنها از هزيابيرز تا تجارب و اشوديم
 ارائه شده ي دادگستري براساس مصاحبه با كاربران واقعهاافتهيكرد كاربرمحور بوده و يرو

 و ياكتابخانهبر  اطالعات عالوهي گردآورةوي و شيلي تحل– يفيق توصيروش تحق. است
 هاداده يج حاصل از گردآورينتا.  پرسشنامه استةليوسبه ي آمارة، مراجعه به جامعياسناد
د كاربران در حد ي از دي دادرسةجيت نتيفي و كين دادرسييت آيفي از آن است كه كيحاك

)  نامشهودةني فرصت و هزةنيهز، ي مالةنيهزاعم از  (ي دادخواهيهانهيهز ي ولاست،مطلوب 
ت باال و يفي با كي احكامة و ارائيدگي زمان رس كاهش مدت.استن و نامطلوب يانگيباالتر از م

 ي مدني در نظام دادرسي به دادگسترين اصل دسترسي تضميهاراه مردم از ي متعارف براةنيهز
  . استرانيا

 يديواژگان كل

ران، ي اي مدنينظام دادرس ،يجه دادرسيت نتيفي، كين دادرسييت آيفي، كي به دادگستري دسترس    
 .نهيهز
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  مقدمه. 1
 نظام عدالت ي و سازماني از مجموعه عوامل حقوق است عبارت1ي به دادگستريصل دسترسا

 از يبرخ. ) (CEPEJ, 2011: 10مؤثر قابل دسترس و يي خدمات قضاة ارائي در راستايمدن
 كه داننديم ي مدنين حقوق دادرسيادي را اصل بنياصل دسترس ،ي مدنين حقوق دادرسيدكتر

 آن بنا ةي عادالنه و جز آن، بر پاياصل مشاركت، اصل قواعد دادرسمانند  ين دادرسيصول نوا
 همچون حق ياصل حاضر شامل امور مهم. (Brand, 2012: 3)شوند يمه ينهاده شده و توج

 ژهيوبه شهروندان يسازآگاه به زبان ساده، حق يدة حقوقي، حق فهم پدي به قاضيدسترس
 يي و قضاي از معاضدت حقوقيمندبهرهع و ارزان و حق ي سريدادگستردادخواهان، حق بر 

  .)534: 1396، يمحسن( شوديم
 است كه با احقاق يمدا كاريي، وجود دستگاه قضايت فردينات امني تضمنيترمهماز 

 توانديم است كه ي عنوان جامعيحق بر دادخواه. حقوق دادخواهان، عدالت را گسترش دهد
 جهت ي و صنفيا در صورت لزوم مراجع اداري يي افراد به مراجع قضايسشامل حق بر دستر

اعمال و  .)214: 1388، يدفاطمي سيقار( باشد شانيهايآزاد و هاحق نسبت به نقض يدادخواه
 است كه هرچه يا وجود نظام دادرسي ي به دادگستري مستلزم دسترسي حق دادخواهياجرا

ن ي به همان اندازه اعمال ا، باشدتردسترس و قابل تربخشاثرمدتر، ا، كارترمنصفانهن نظام يا
 . خواهد بودتركاملحق 

 يالمللنيباسناد .  اختصاص داردي به دادگستري به حق دسترسي قانون اساس34اصل 
 ةين اسناد، اعالمي اةس همأدر ر. اندكرده ديتأك ي به دادگسترين حق دسترسيتأمبر ز ي نياريبس

امل حق كس با مساوات  كهر«: آن مقرر شده است 10 ةدر مادكه ر دارد  حقوق بشر قرايجهان
  . » شوديدگي رسي منصفانه و علنطوربه، طرفيب دادگاه مستقل و ةليوسبهش يه دعواكدارد 

 ي به دادگستريفي كي و دسترسيني عي به اعتبار دسترستوانيم را ي به دادگستريدسترس
 و طرفيب مستقل و يي افراد به نظام قضايكيزي فيكي نزد،يني عيمنظور از دسترس. ل كرديتحل

ر ناروا، ي منصفانه در مدت زمان معقول و متعارف و بدون تأخي، دادرسيفي كيمراد از دسترس
. است حاصله ةجي به جبران متناسب و قابل اجرا بودن نتيابيت دستي متعارف و در نهاةنيبا هز
 و امكانات و منابع ييش تعداد مراجع قضاي افزايه معنا صرفاً بي به دادگسترين، دسترسيبنابرا
 به يكيزي فيمعنا كه دسترسني بد،ستاز ي نيفيش سطح كي افزاة بلكه دربردارند،ستيآن ن

 كمتر مورد توجه متأسفانهران ي كه در ايامر. ستي ني كافي ول، اگرچه الزم استيدادگستر
 يي نظام قضايمدا كارمنظوربه يش كمي افزايهااستيسقرار گرفته و در غالب موارد به اعمال 

ابد تا ي توسعه ي كمصورتبه يي گفت اگرچه عدالت قضاتوانيمدر واقع . بسنده شده است
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 ي به مفهوم واقعي به دادگستري دسترس، باشدينيي پايفياثر و در سطح كمد، كماكه ناكاريزمان
ن ييت آيفي ارزان و كي دادگستر بهيابي دستكهيدرصورتن، يبنابرا. آن حاصل نشده است

  .تر است در دسترسيتوان گفت كه آن دادگستري باشد، ميي آن در سطح باالةجي و نتيدادرس
 ين اصل دسترسيران از منظر تأمي اي مدنيل نظام دادرسي و تحليابي ارزمنظوربهن مقاله يا

، نهيزمن يدر ا. استوزه ن حيران در اي اي مدني نظام دادرسةشناسانبي و رصد آسيبه دادگستر
  :مير هستي زي كلپرسشن ي به اييگودرصدد پاسخ

  ست؟ي چي به دادگستري دسترسيابي ارزي اصليهاشاخص. 1
  ؟كنديمن ي را تأمي به دادگستريران تا چه حد اصل دسترسي اي مدنينظام دادرس. 2

 
  يشناسروش. 2

خته استفاده شده يق آمي تحقق، با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش از روشين تحقيدر ا
 استخراج يبرا.  استفاده شده استيفي و كيق كمين روش، همزمان از روش تحقيدر ا. است

ق ي از روش تحقآنها يابي ارزي و برايفيق كي از روش تحقي به دادگستري دسترسيهاشاخص
 ةؤسس م توسطشدهيطراح ة پرسشنامنه ازيزمن يدر ا.  استفاده شده استيشيماي پ- يفيتوص

 و 1شد استفاده (TISCO) لبورگيستم حل تعارض تي و سي قانون مدنيارشتهانيممطالعات 
 و يت دادرسيفينه، كي هزيهاخردآزموناعتبار پرسشنامه در . شد و اعتبار آن محاسبه ييروا
 كه از اعتبار است/. 88و /. 92 ،/.80ب يترت كرونباخ بهي با استفاده از آلفاي دادرسةجيت نتيفيك

، يجان غربي، آذربايجان شرقي آذربايهااستانران ي اي آمارةاز جامع. باشديم برخوردار ييباال
 ة نمونصورتبه، مازندران، البرز و تهران يكردستان، لرستان، خوزستان، كرمان، خراسان رضو

، است ي به دادگستركنندگانمراجعه ةي كه شامل كلي آمارة انتخاب شد و از جامعيتصادف
 يهادادهسپس . انتخاب شد)  نفر50 هااستانر ي نفر و سا100استان تهران ( ي نفر550 ةنمون
 .شدل ي تحلي آمارليوتحلهيتجز و با استفاده از يآورجمع هانهيزمن ي الزم در ايآمار

  
   پژوهشيهاافتهي. 3

  ي به دادگستري دسترسيهاشاخص. 3.1
 و ين دادرسييت آيفي ارزان و كي به دادگستريابي دستكهيدرصورتاشاره شد، كه گونههمان

تر است  در دسترسيتوان گفت كه آن دادگستري باشد، ميي آن در سطح باالةجينت
(Gramatikov et al., 2009: 12) .رقابل ي در دسترس را از غيتوان دادگسترينكه چگونه ميحال ا

 آنها از يابي تا تجارب و ارزشوديم سؤال ي دادگستريواقع از كاربران ،ص داديدسترس تشخ

                                                            
1. QuickScan TISCOnnaire 
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 سه شاخص كه كاربران يابيق ارزين سنجش از طريا. شود يت بررسيفيها و كنهيهز
، كننديم استفاده ي به دادگستري تجاربشان در خصوص دسترسيابي ارزي برايدادگستر
 :رديگيصورت م

  ؛ي دادخواهةنيـ هز
  ؛يت دادرسيفيـ ك
  .ي دادرسةجي نتتيفيـ ك

  
  ي دادخواهةنيهز. 3.1.1

ن ي، بنابراآنهاستنه براساس تجارب كاربران و برداشت ين مقاله، سنجش هزياز آنجا كه در ا
م توسط كاربر ي مستقطوربه كه ييهانهي است؛ هزي خصوصيهانهي هزيتمركز تنها بر رو

  .شوديمتحمل م
 پول تنهانه ي دادخواهي در راستاد گفت كه مردمي باي دادخواهيهانهيدر خصوص هز

ز صرف ي موجود، استرس و عواطف نيها چون زمان، فرصتيگري بلكه منابع د،كننديخرج م
 بلكه با ،ي پوليهانهي با كاهش هزتنهانه ي به دادگسترين، چالش بهبود دسترسيبنابرا. شوديم

ن منظور، ي ايبرا. (Ibid: 29) نامشهود همراه است يهانهي فرصت و هزيهانهيكاهش هز
  :رسدينظر م مناسب بهي دادخواهيهانهيص و سنجش هزيتشخ

   وي پوليهانهيـ هز
  .يرپولي غيهانهيـ هز

  
  ي پوليهانهيهز. 3.1.1.1

 يهانهي، برخالف هزي پوليهانهيهز.  نسبتاً ساده استي دادخواهي پوليهانهيسنجش هز
 آنها را ةسي و مقاليوتحلهيتجزشود كه سنجش، ين ماي نامشهود، به پول بيهانهيفرصت و هز

ن يشترين و بيتر ملموسي دادرسيهانهي وكال و هزةالوكالحق .(Ibid: 122)كند يل ميتسه
  . است ي دادخواهي پوليهانهيهز

 با ،تر است نامشهود آسانيهانهي فرصت و هزيهانهي برخالف هزي پوليهانهيسنجش هز
 موجب ممكن است ييل در مرجع قضاي مثال حضور وكيبرا. داردز ين ييهان حال چالشيا

. كنديها را پرداخت منهيل از طرف كاربر هزياغلب اوقات، وك. ها شودنهي هزيمبهم شدن برخ
 مواجه ي مختلف با مشكالتيهانهين حدود هزييها، كاربر ممكن است در تع پروندهيدر برخ

   .(Ibid: 30)شود 
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  يرپولي غيهاهنيهز. 3.1.1.2
م يمت مستقي ق،كنندي صرف مي دادخواهي براي كه كاربران دادگسترييهانهي از هزيبرخ
 يهانهيهز فرصت و يهانهيهز .)Ibid: 123( رونديمشمار  بهيرپولي غيهانهيهزند و ندار

  .ن گروه قرار دارندينامشهود در ا
  

   فرصتيهانهيهز. 3.1.1.2.1
 يهاييند و جزو داراارفته ازدستيها، فرصتي پوليهانهي هز برعكسهانهيهزن نوع يا

 چراكه ،رنديد مدنظر قرار بگيز بايها ننهين هزين حال، ايبا ا. شونديشده شناخته متيتفو
. ز هستنديل به پول نيشوند، قابل تبدي شمرده مينكه از جمله موانع مهم دسترسيبر اعالوه

 ةني فرصت در زميهانهي از هزييهانافع مسلم مثال و مرفتهازدست يهازمان، فرصت
   .)Ibid: 123( ندايدادخواه

، ي دادگستريهانهي هزليوتحلهيتجز فرصت در يهانهي هزيها چالشنيتربزرگ از يكي
ن حال، در يبا ا. شونديم يريگ خود سنجش و اندازهفردمنحصربهن است كه آنها با واحد يا

ن يا.  فرصت وجود دارديهانهي هزيگذار ارزشي براي خوبةافتيتوسعه يهااقتصاد، روش
 يبرا. )Ibid: 32( رديگياز آن امور صورت م» 1نيگزي جايهااستفاده«ق برآورد ي، از طريابيارز

، اوقات ي شغليهاتير فعالتوانست دي ميدگي رسيندهاي فرايشده برامثال زمان صرف
 يتوانست با قراردادي مشدهفيتوقا امالك و مستغالت ي. صرف شود... فراغت، استراحت و 

  .ا به اجاره داده شوديسودآور به فروش برسد 
 محدود، بدون طوربهران ي به خواسته در حقوق ايت دسترسي از محروميخسارت ناش

: 1389، يمحسن(رش قرار گرفته است ينافع، مورد پذت ميالحصول و تفو به خسارات ممكنتوجه
285(.  

 
   نامشهوديهانهيهز. 3.1.1.2.2

ظاهراً .  به روابط همراه استياري بسبي، اغلب با استرس، احساسات و آسيمفهوم دادخواه
 حل يهاوهي شنكهيابا فرض . دهديش مي را افزاي دادخواهةجي نتي كلةني هزي منفآثارن ايا

شتر ي بي كه به استرس و احساسات منفياوهيكسان باشند، شير موارد با هم يااختالف در س
  . )Gramatikov et al., 2009: 33( رسدينظر م بهترنهيپرهزمنجر شود، 

 يتفاوت اساس. رسدينظر مسه با زمان و منافع مسلم، كمتر ملموس بهيها در مقانهين هزيا
در . ل كنندي خاص را به پول تبديهانهيتواند هزين است كه كاربران تا چه حد ميگر، ايد

ا ياسترس، احساسات . تر استن منابع راحتي ايمورد زمان و منافع مسلم، برآورد ارزش پول
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. دهنديسه را انجام مين مقاي اندرتبه اما كاربران ،م شوديتواند به پول تقويز ميروابط ن
  .)Dolan, 2005: 958(است شده فرصت مطالعه يهانهيهز نامشهود كمتر از يهانهين، هزيبنابرا

  
  ين دادرسييت آيفيك. 3.1.2

ن است كه يفرض بر ا.  داردي به دادگستري در دسترسي نقش مهمين دادرسييت آيفيك
 به ي موجب بهبود دسترسشكيب داشته و ييت بااليفينند، كي كه مردم آن را عادالنه ببيدادرس

  Klaming & Giesen, 2008: 2). (شوديم يدادگستر
 كه به آنها دهنديمت ي اهمين دادرسييل به آين دلينكه استدالل شده است كه مردم به ايبا ا
 كه مردم دهديم نشان ي، اما مطالعات بعددهديم را ي دادرسةجي نتي كنترل بر روةاجاز

ن يي آكهيدرصورت. )Ibid: 4( دهنديمت ي اهمين دادرسيي، به خود آي دادرسةجي از نتنظرصرف
 آنها مطلوب ةجي چه نت، حاصله را عادالنه خواهند پنداشتةجي عادالنه باشد، مردم نتيدادرس
  .)Tyler, 1984: 314(جه خواهند داشت ي از نتيشتري بيمندتي رضايحت. ريا خيباشد 
. شود يابي ارزينيي با سنجش نگرش مردم نسبت به عدالت آتوانديم، ين دادرسييت آيفيك

 بلكه با عدالت ،ينيي با عدالت آتنهانه يت دادرسيفي كه كدهديم نشان هاپژوهش حالنيابا 
. )Klaming & Giesen, 2008:5(  رديگيمر قرار يز تحت تأثي ني و عدالت اطالعاتيفردنيب

 ينييعدالت آ. شوديمن سه بعد، سنجش ي با مورد توجه قرار دادن ايت دادرسيفين، كيبنابرا
ند ي رفتار با افراد در فراة به نحويفردنيب، عدالت پردازديم ي دادرسي ساختاريهاجنبهبه 

 شود،يم داده يدگي كه در روند رسيحاتي به توضي اشاره دارد و عدالت اطالعاتيدادرس
 بر نگرش افراد دارد ي متفاوتآثار كه انواع مختلف عدالت، دهديمقات نشان يتحق. پردازديم
)Colquitt, 2001: 388(.  

  
 ينييعدالت آ. 3.1.2.1

د كاربران عادالنه يد داشته باشد تا از دي باين دادرسيي كه آي مختلفيها به جنبهينييعدالت آ
كنند كه آنها ي مي را عادالنه تلقي دادرسيهانيي آيمردم معموالً زمان. نظر برسد، اشاره داردبه

ن هستند كه بدانند چه يدنبال ا بهيوهشگران مختلفپژ.  ارزشمند از جامعه بدانديرا عضو
 كه اشاره ي مختلف دادرسيهاجنبه ي به بررسرونيازا. داننديم را عادالنه ي مردم دادرسيزمان

ن است كه ي مهم ايهاافتهي از يكي. )Lind & Tyler, 1988: 62 (پردازنديم ، دارندينييبه عدالت آ
حق ( را بدهد شانيهاخواستهان ي بة كه به آنها اجازداننديمه  عادالني را در صورتيمردم دادرس

 افراد ةكسان بر همي ثابت و طوربه يقواعد دادرس .)Klaming & Giesen, 2008: 5() استماع
 ي دعاووفصلحلح بوده و هدف از يق و صحي بر اطالعات دقي مبتنياعمال شود، دادرس

، يمحسن( كنندهيدگيرس استقالل شخص ثالث  ويطرفيب. ح حكم بر موضوع باشدياعمال صح
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 ي اخالقي كليا رد حكم اشتباه و اعمال استانداردهاي اصالح يدنظر براي، امكان تجد)287: 1387
  .نداينييگر عدالت آي ديهاشاخص از جمله يو معنو

رش آرا و ي و پذيمندتيش رضاي موجب افزاينيي كه عدالت آدهديم نشان هاپژوهش
ن يبر اعالوه .)Tyler, 2006: 278( برديم و اطاعت از قانون را باال شوديم يس دادرةجينت

ت ي مراجع با افراد، برداشت مردم از مشروعةناستدالل شده است كه در صورت برخورد عادال
  .)O’Hear, 2008: 445( ابدييمش ي در نظر عموم افزايت دادرسيافته و شفافيآن مراجع ارتقا 

  
  يفردني بعدالت. 3.1.2.2
 Klaming(ف شده است ي تعري به هنگام دادرسيفردنيبت رفتار يفي كعنوانبه يفردنيبعدالت 

& Giesen, 2008: 14(.طرفيب از ادب، كرامت و احترام كه مرجع يادرجه به يفردني عدالت ب 
، بر يفردني بيهان جنبهيا. ، اشاره داردكنديم اعمال يند دادرسيدر برخورد با مردم در فرا

 به آنها ي دادرسةجي كه نتييها مردم از عدالت و برداشت آنها از مراجع و سازمانيابيارز
كه ي معمول زمانطوربهمردم،  .)Wenzel, 2006: 355(گذارد ير مي دارد، تأثيبستگ
. بندايي را عادالنه مين دادرسييكنند، آي با آنها با احترام و مؤدبانه برخورد مرندگانيگميتصم
 ير مهمي، متغيفردنيب از عدالت ياجنبه عنوانبه كرامت دهديمقات نشان ين، تحقيبر اعالوه

  .)Lind et al., 1990: 959(  استرگذاريتأثاست كه بر برداشت مردم از انصاف 
  

  يعدالت اطالعات. 3. 1. 2. 3
 يهاافتهي. دارد اشاره يشده به مردم در مورد دادرسحات ارائهي به توضيعدالت اطالعات
 عدالت است يابي ارزيند رواني در فراي عامل مهميدهد كه عدالت اطالعاتيپژوهش نشان م

)Bies & Shapiro, 1987: 208(.و حقوق آنها در ي قواعد عمومة به مردم درباريرسان اطالع 
 & ,Van den Bos, Vermunt ( بر برداشت كاربران از عدالت داردير مثبتي، تأثيدگيند رسيفرا

Wilke, 1996: 417( .ط و يجه براساس شراي، ممكن است نتيط خاصين، در شرايبر اعالوه
ن صورت، اگر يدر ا. ت اشخاص حاصل شودياوضاع و احوال مربوط و بدون توجه به مسئول

 ةويا شي حاصله ةجي استنباط كند كه نتگونهنيا ارائه نشود، شخص ممكن است يحيچ توضيه
 :Klaming & Giesen, 2008(   محروم كردن او از منافعش صورت گرفته استمنظوربه يدادرس

 در خصوص اقدامات ي و اطالعات كافشده احساس كند كه با او ناعادالنه رفتار ياگر فرد .)15
اد از ي و به احتمال زكنديم دادرس با او لجاجت كنديم، تصور شودينمخاص به او ارائه 

  .آوردينمعمل  الزم را بهي و همكارزنديمكم سرباز  حياجرا
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  يند دادرسي عدالت در فرايهافهرست شاخص. 1جدول 
 اريمع شاخص عدالت نوع

  
  
  
  

 ينييآ عدالت

  يريگميتصمكنترل 
  يدگيند رسيكنترل فرا

  ثبات
   از تعصبيخوددار

  دقت و صحت
  ت اصالحيقابل
  

 بودن ياخالق

  . دارنديدادرسند ي كه افراد بر فرايريتأث
  . دارنديجه دادرسي كه افراد بر نتيريتأث

  .شود افراد اعمال ة ثابت بر همطوربه همواره يقواعد دادرس
  . مطرح نشودي جانبدارة باشد تا شائبطرفيبد ي بايقاض

  .ح باشديق و صحي بر اطالعات دقيد مبتني بايدادرس
جود ا رد حكم اشتباه وي اصالح يدنظر برايد امكان تجديبا

  .داشته باشد
 اعمال يد در دادرسي باي و معنوي اخالقي كلياستانداردها

 .شود

  
 عدالت

 يفردنيب

  ادب
  كرامت
  احترام
 نزاكت

  .باشد داشته افراد با يامؤدبانه رفتار ديبا يقاض
  .شود حفظ آنها كرامت ديبا مردم با يقاض برخورد در
  .كند برخورد محترمانه مردم با ديبا يقاض
 .كند يخوددار نامناسب نظرات اي اظهارات انيب از ديبا يقاض

  
 يعدالتاطالعات

  صداقت
  هيتوج
  )يعقالن(ه يتوج
  )به موقع(ه يتوج
 )خاص (هيتوج

  .د صادق و راستگو باشدي بايقاض
  . ارائه دهديحاتي توضيد در مورد دادرسي بايقاض
  . باشديد معقول و منطقي بايحات مربوط به دادرسيتوض
  .د به موقع ارائه شودي بايدر مورد روند دادرس يرساناطالع
 .باشد افراد خاص يازهاين با متناسب ديبا حاتيتوض

ند ي عدالت در فرايريگاندازه سنجش و ي براييهاشاخص چه دهديم نشان 1جدول 
 و همكاران 2روي و شاپ1ز و موگي بيهاپژوهشارها از ين معيا. شوديم استفاده يدادرس

  .)Klaming & Giesen, 2008: 19(دست آمده است  به)1994(
  
  ي دادرسةجيت نتيفيك. 3.1.3

 در خصوص يريگميتصم مهم در ي انتظار دارند، عاملي كه كاربران از دادرسياجهينتت يفيك
 ةجيت نتيفي كيابي در ارزتوانديم كه شوديارائه م ييارهاين قسمت معيدر ا. طرح دعواست

 مورد ة بهبود پرسشناميارها براين معياز ا. شود كاربران استفاده يهابرداشت براساس يدادرس
 در ي عمليهاپژوهش يبا بررس. شوديم استفاده يجه دادرسيت نتيفي كيابي ارزياستفاده برا

 ةجي نتيابي از مردم در ارزياديز كه تعداد اندشده انتخاب ييارهاينه، اصول و معين زميا

                                                            
1. Bies & Moag 
2. Shapiro  
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 شوديم ي در ادامه، هشت نوع عدالت غالب بررس.اندكرده استفاده آنها، واقعاً از يدادرس
)Verdonschot et al., 2008: 5.(  
  

  يعيعدالت توز. 3.1.3.1
د منابع را يا گروه، چگونه باي است كه جامعه پرسشن يپاسخ دادن به ا يدر پن نوع عدالت يا
و » ازين«، »يبرابر« شامل توانيم را يعيعد عدالت توزاصول و قوا. ع كندين افراد توزيب
د به ي و مساوات، منابع بايكرد برابري براساس رو.)Konow, 2003: 1189(دانست » انصاف«

 ي عادالنه تلقيجه در صورتين اصل، نتيمطابق ا. ع شودي مردم توزةن همي بينسبت مساو
ند ي در فراآنها يازهاين و نيفك از طري شده توسط هرنه و زمان صرفي كه هزشوديم

 مردم يازهاياز، نيمطابق اصل ن. )Verdonschot et al., 2008: 6(ده گرفته شود ي ناديريگميتصم
د با ي باكنند،يمافت ي كه افراد جامعه دريزي و چكنديمفا ي ايص منابع نقش اساسيدر تخص

 افراد يازهاي ننكهيا مگر ،)Konow, 2003: 1194(  شانيهاييتوانان شود نه با يي تعآنها يازهاين
 يجه در صورتين نظر، نتياز ا .)Rawls, 1971: 262(ع نابرابر باشد ي مستلزم توزبضاعتكم

  . ردي حاصله مورد توجه قرار بگةجي افراد در نتيازهاي كه نشوديم يعادالنه تلق
ن، يبر اعالوه.  افراد باشدياهتالشد بازتاب ي باي دادرسةجي كه نتكنديمآدامز استدالل 

 يهاپرونده ةجيآمده با نتدست بهةجيد نتي با، حاصله عادالنه استةجيا نتينكه آين ايي تعمنظوربه
 .)Adams, 1965: 277( شوديماد ي»  انصافةينظر «عنوانبهن امر ياز ا. سه شوديمشابه مقا
ص منابع ي كه تخصكننديمف يتوص ي هنجارةك قاعدي عنوانبهه را ين نظريگر، ايمحققان د

 فرد متناسب ي حاصله براةجي نتبيترتنيبد. شوديمن يي و مشاركت افراد تعيبراساس همكار
. Leventhal, 1976: 97)(شده توسط او خواهد بود نه و زمان صرفي و هزيزان همكاريبا م
 و ةنيجه و هزي نتني كه تناسب بشوديم حاصل ي انصاف، عدالت زمانةي، مطابق نظررونيازا

 ,Mikula, Scherer & Athenstaedt(ر در پرونده برابر باشد ي تمام افراد درگيشده برازمان صرف

 يجي، از ابتدا تا انتها، نتايم پس از دادرسينين است كه ببيگر، هدف ايعبارت دبه .)773 :1998
 ةشدده و پول صرفش آن، با وقت تلفيا نادرستي ي از درستنظرصرف، ديآيمدست كه به

  .)301: 1387، يمحسن(ا نه ي دارد ياصحاب دعوا همخوان
 از قواعد عدالت كيكدامن است كه ي گفت كه بحث در مورد اتوانيم خالصه طوربه
. شود عادالنه استفاده ي دادرسةجين نتيي تعي براتوانديماز ـ ي و ني ـ انصاف، برابريعيتوز
 ي در روابط مشاركتي برابركهيدرحال ، مطلوب استيبط رقابت كه انصاف در روارسديمنظر به

  .)Konow, 2003: 1194(رد يبهتر است مورد توجه قرار گ
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  يميعدالت ترم. 3.1.3.2
ن ي، همچن)ز جامعهيو ن( به افراد واردشده ي و معنوي به جبران خسارات ماديميعدالت ترم

، مجرم و ي، قربانيميبراساس عدالت ترم. ردنده اشاره داي با قانون در آيريپذانطباقش يافزا
 در دو مورد توانيم را يمياصول عدالت ترم. ند هستندين فراي در اينفعان اصلي ذهجامعه هم

 .)Verdonschot, et al., 2008: 9( جه استي كردن نتي عادالنه تلقيار مردم برايخالصه كرد كه مع
  . استيميهداف عدالت ترمدن به ايارها، متضمن نقش جامعه در رسين معيا

  
  يعدالت اصالح. 3.1.3.3

 است كه در صورت ورود خسارت يي ارسطوةشين اندي بر اي مبتني عدالت اصالحةينظر
ه ين نظريا. دكن را جبران ي كامل خسارات وطوربهد يان باي به شخص، عامل ورود زيرقانونيغ
معموالً جبران . س شده استز منعكي ني حقوقيهانظام در ي حقوقي ضمانت اجراعنوانبه

  .)Ibid(است ن صورت ي به ايت مدني از نقض قرارداد و مسئوليخسارت ناش
جه عادالنه ين نتيي مهم تعيهاوهيش از ي وجود ندارد كه عدالت اصالحيدينكه ترديبا ا
 كه يزي، چحالن يابا .  صورت گرفته استيقات كمتري تحقيعي عدالت توزدر مورداست، 
 به ياطياحتيب كه يرا در موارد) ا جبران خسارتي(ن است كه مردم اصالح ي ا،ست اجاافتاده

 ي براي كافي را مبناي اتفاقيهاخسارت و صرف اندرفتهيپذ شود،ي مورود خسارت منجر
  .)Darley & Pittman, 2003: 327( دانندينمجبران خسارت 

  
  يفريعدالت ك. 3.1.3.4
 ين نوع عدالت با مفهوم عدالت اصالحيا. خلف اشاره دارد به مجازات مناسب متيفريعدالت ك

شتر بر مجازات ي بيفرين است كه عدالت كي در اآنهان ي تفاوت بنيترمهم. مرتبط است
 وضع به حالت سابق است ة اعاديدر پ ي عدالت اصالحكهيدرحال ،متخلف تمركز دارد

)Coleman, 2003: 305(.  
  
  يعدالت انتقال. 3. 1. 3. 5

.  آن اشاره داردةگران و ادامي با دي زندگي برايريادگي و ي به اصالح، بازدارندگيت انتقالعدال
 بر امور يمين تفاوت كه عدالت ترمي با ا، استيمي، مشابه عدالت ترميهدف عدالت انتقال

ر يي بر تغيعدالت انتقال.  استترگسترده ي قلمرو عدالت انتقالكهيدرحال ، تمركز دارديفريك
از نظر .  اختالف، اشاره داردياشهير و يق تمركز بر علت اصلي از طران دعوي طرفروابط

ر يجه تأثين با طرح مسائل و موضوعات، براساس منافع خاص خود بر نتي، طرفيعدالت انتقال
 :Verdonschot et al., 2008(ن دارد ين طرفيت ارتباط بي در تقويز نقش مهميجامعه ن. گذارنديم



  
 473                                          ران        ي اي مدني در نظام دادرسي به دادگستري دسترسيابي ارز

 هاپژوهشد دارد، يان منافع آنها تأكين و بين طرفي بر ارتباط بي كه عدالت انتقالاز آنجا .)11
دست آمدن ن، در بهي اطالعات در خصوص منافع طرفگذاشتناشتراك كه به دهديمنشان 

  .)Ibid(  استي منصفانه باشد، ضرورا كه از نظر هر دو طرف دعوياجهينت
  
  يعدالت اطالعات .3. 1. 3. 6

ج ي براساس نتا.جه اشاره دارديه در خصوص نتيح و توجي توضة به ارائيعاتعدالت اطال
افت ي دري دادرسةجي در مورد نتيهات كافيحات و توجي مردم توضكهيدرصورت هاپژوهش

 ,Shapiro(اد به آن عمل خواهند كرد ي و به احتمال زرندت داي حاصله رضاةجيكنند، از نت

Buttner, & Barry, 1994: 347( .به مردم كمك ي دادرسةجيح مناسب در خصوص نتيوضت ،
.  داشته باشند،م خاص گرفته شده استينكه چرا آن تصمي از اي درك بهترتا كنديم

 يت اساسي اهمتوانديم آن ةح درباري شود، توضي ناعادالنه تلقي دادرسةجي نتكهيدرصورت
 از ي مهميهاجنبهت آن، ي و شفافي دادرسةجي در مورد نتيرساناطالع، ي كلطوربه. داشته باشد

  .ندايجه دادرسيت نتيفيك
  

  يسم حقوقيپراگمات. 3.1.3.7
سم به مشكالت يپراگمات.  تمركز داردي حقوقيهاهينظر ي بر آثار عمليسم حقوقيپراگمات

، يسم حقوقي پراگماتنظراز . آنهاست يامدهايق و پي بر حقاي و مبتننگرديم ي واقعصورتبه
 و خاص مورد توجه قرار يط و اوضاع و احوال واقعيد شرايبا.  به قرائن استحقوق وابسته

 ةجي نتيآثار عملن، بر يبر ا عالوه.)Verdonschot, et al., 2008: 12( يرد نه انتزاعات فلسفيگ
، يسم حقوقي گفت كه پراگماتتوانيمت ي در نها.)Cotter, 1996: 2072(  تمركز دارديدادرس

 ممكن را در يكردهايد تمام روي، باي عقالنياجهينت حصول منظوربه يقاض. كردگراستيرو
   .)Verdonschot, et al., 2008: 13( ردينظر بگ

  
  يعدالت رسم. 3. 1. 3. 8

 معتقدند عدالت تنها يبرخ.  داردت اشارهيافف و شيقواعد عموم به اعمال برابر يعدالت رسم
 ياپرونده در مورد ياقاعده اگر .)Rawls, 1971: 3(شود يم اجرا يكسان قواعد حقوقيبا اعمال 

 :Carr, 1981(  باشدگونههمانز ي مشابه نيهاپروندهد در مورد تمام ي با،ح استيعادالنه و صح

 روشن و ي كافة و به اندازيد عمومي، باي دادرسةجي، مثل نتين، احكام قانونيبر ا عالوه).214
 ي كه مردم برادهديم نشان يمطالعات تجرب. ن عمل كنندشفاف باشند تا مخاطبان بتوانند به آ

سه ينه مقاي مشابه در آن زميهاپرونده خود را با ةج پروندي، نتاي دادرسةجي انصاف در نتيابيارز
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  دارديجه دادرسي بر برداشت مردم از انصاف و عدالت در نتيادير زي، تأثيابين ارزيا. كننديم
)Novemsky & Schweitzer, 2004: 8(.   

 است كه در پرسشنامه لحاظ شده يي نهايارهاي و معهاشاخصر، شامل تمام يفهرست ز
  . اندشدهارها بسط و پرورش داده ي و معهاشاخصن يز با اي نهاپرسش. است
  

 ي دادرسةجيت نتيفي كيارهاي و معهاشاخص .2جدول 

 اريمع شاخص عدالت نوع

  
  

 يعيتوز عدالت

  انصاف
  يبرابر

  ازين
  تيلمسئو
 ييكارا

 اختالف حل در نيطرف از كي هر سهم با متناسب جه،ينت
  .باشد

 قائل يكساني سهم ادعو طرف دو هر يبرا ،يعيتوز عدالت
  .باشد
  .باشد ادعو طرف دو هر يازهاين با متناسب ع،يتوز
  .باشد اختالف وقوع در نيطرف ياراد سهم با متناسب ع،يتوز
 .هدد شيافزا را ادعو نيطرف رفاه ع،يتوز

  
 
 
 
 
 

 يميترم عدالت

  ميترم/ جبران 
  
  
  
  

  
 / اصالح
 يريپذبرگشت

  .شود جبران يمعنو و يماد يضررها ـ
 رفتار تيمسئول و شده جرم مرتكب كه كند قيتصد مجرم ـ

  .رديبگ عهده بر را خود
  .رديبپذ را صادره حكم مجرم ـ
  .باشد داشته تيرضا صادره حكم از مجرم ـ
  
  .برگردد هجامع به دوباره مجرم ـ
 .ابدي شيافزا ندهيآ در قانون با مجرم انطباق احتمال ـ

 .شود اصالح شدهتيتفو منافع و هاخسارت اصالح يعدالت اصالح
 .شود مجازات يارتكاب جرم با متناسب مجرم، عادالنه فريك يفريعدالت ك

  .گردد ميتنظ دوباره ن،يطرف روابط براساس ادعو ـ رييتغ يعدالت انتقال
 ارمغان به شرفتيپ و رشد كه شوند ينديفرا وارد فرادا ـ
  .اورديب
 .باشد نيطرف منافع بازتاب جهينت ـ

 افتيدر يدادرس ةجينت مورد در يكاف حاتيتوض ن،يطرف حيتوض يعدالت اطالعات
 .كنند

  توجهبهقرائن يسم حقوقيپراگمات
  

  ييضدمبناگرا
  ييابزارگرا

 كردگرايرو

 را يواقع احوال و اوضاع و طيشرا تمام حاصله، ةجينت
  .دهد قرار مدنظر

  .باشد كارا و يعمل جه،ينت
  .رديبگ قرار توجه مورد ديبا جه،ينت يامدهايپ و آثار
 حكم درصدور عمالً ،مرتبط يهااستدالل و هابحث تمام
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 .رديبگ قرار توجه مورد
  يرسميبرابر يعدالت رسم

  
  
  

 تيعموم

 شفاف باشد يااندازه مشابه به يهاپروندهج پرونده و يـ نتا
 از نظر برخورد برابر وجود داشته هاآنسه يكه امكان مقا

  .باشد
  .باشد مشابه يهاپرونده جينتا مشابه حاصله، ةجينت ـ

  
  .باشد عام پرونده مورد در شدهاعمال قواعد ـ

 .شده در مورد پرونده، قابل فهم باشدـ قواعد اعمال

ن يد مرتبط با هدف اينكه باينخست ا: اندشدهتخاب ار اني براساس دو معيي نهايهاشاخص
 از آنها كه امكان طرح سؤال اندگرفته مدنظر قرار ييهاشاخصمعنا كه تنها ني بد؛پژوهش باشند

.  بوده استريپذامكان، ي به دادگستري دسترسيابي ارزمنظوربه، دارمعنا مرتبط و صورتبه
 سؤاالت توانيم يمي عدالت ترمةي در نظريريپذبرگشت مثال، از شاخص اصالح و يبرا

گر اصالح شده و به جامعه بازگشته ينكه تا چه اندازه، طرف ديمثالً ا.  مطرح كرديمتعدد
 معتبر و قابل ي وجود ندارد كه پاسخدهندهپاسخ ي برايريگاندازهار يچ معينجا، هياست؟ در ا
  . ن پرسش دهدياعتماد به ا
 مثال يبرا.  وجود داردين چند شاخص همپوشانين است كه بي ايريگميتصمار ين معيدوم

كرد يار، در روين معيمشابه ا. ن باشدي از منافع طرفيد بازتابيجه باي، نتيبراساس عدالت انتقال
 از مجموعه ي از تكرار مكررات، فهرستيري جلوگمنظوربه. ز وجود داردي نيسم حقوقيپراگمات
پس از آن، . شد ليوتحلهيتجز هاشاخصن ياز نظر تشابه ب و شدهه يته، شدهاشاره يهاشاخص
 ست حذف شدندفهر از ، داشتنديگر همپوشانيا چند شاخص ديك ي كه با ييهاشاخص

)Verdonschot, et al., 2008: 14(.  
 
  

  راني اي مدني در نظام دادرسي به دادگستري دسترسيابيارز. 3.2
، سنجش يي حل اختالف در مراجع قضايعني،  حل اختالفةوي شنيترمعمولن پژوهش، يدر ا

 مورد مطالعه در قالب ده شاخص ي آمارة، تجارب جامعنهيزمن يدر ا.  استشده يابيو ارز
 وجود آنها به دهندگانپاسخ پاسخ قابل اعتماد از طرف ةقابل فهم كه امكان طرح سؤال و ارائ

ت يفينه، كي هزيص اصلن ده شاخص در سه شاخيا. شد ليوتحلهيتجز و ي گردآور،داشت
  .اندشده يبند طبقهي دادرسةجيت نتيفي و كين دادرسييآ
  

   ي دادخواهةنيهز) الف
  ؛...  وي حقوقة سفر، مشاورةني وكال، هزةالوكالحق، ي دادرسةنيهز: ي مالةنيهز  .1
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، سفر ي دادرسة اطالعات، شركت در جلسيجوو جستيشده برازمان صرف: زمان  .2
 ؛) فرصتةنيهز(شده تيمسلم تفومنافع ... . و

 .) نامشهودةنيهز (ياسترس و احساسات منف  .3

 ين دادرسييت آيفيك) ب

 و يطرفيب، يريگميتصم، كنترل يند دادرسيكنترل فرا: يطرفيبحق استماع و  .1
  ؛)ينييعدالت آ (يكسان قواعد دادرسياعمال 

 ؛)يفردنيبلت عدا(ادب و نزاكت، رفتار محترمانه و مناسب : احترام .2

عدالت (ف ي و حقوق و تكالي روند دادرسموقعبهح يتوض: يت دادرسيشفاف .3
 .)ياطالعات

  جهيت نتيفيك) ج
  ؛)يعيعدالت توز (يازها، انصاف و برابريع عادالنه براساس نيتوز: ع عادالنهيتوز  .1
لت عدا(ب به روابط ي و آسي، معنوي خسارات مادةجبران عادالن: جبران خسارت  .2

 ؛)ي و اصالحيميترم

جه يزان حل مشكل و قابل اجرا بودن نتيم: جهي نتييحل اختالف و كارا  .3
 ؛)ي و عدالت انتقاليسم حقوقيپراگمات(

عدالت  (ي دادرسةجي مردم به اطالعات مربوط به نتيزان دسترسيم: جهيت نتيشفاف .4
 .)ياطالعات

  
   ي دادرسةجيت نتيفي و كين دادرسييت آيفينه، كي هزيابيارز. 3.2.1
 به يزان دسترسي مورد مطالعه، ميهااستان در تمام ي زمانة بازين مبحث، پس از بررسيدر ا

 مورد ي آمارة و سپس در كل جامعهااستانك ي مورد مطالعه به تفكي آمارة در جامعيدادگستر
  .مطالعه نشان داده شده است

  
  ي دادرسي زمانةباز. 3.2.1.1

 1ةني هزيمدا كاري قطعيها، از شاخصي، مدت زمان دادرسيادگستر به دياز منظر دسترس
 در دادگاه ال به طرح دعوي كه ماي افرادي برا2.د افراد استي و تجسم آن از ديينظام قضا

 است كه ي مهمي به پرونده، مانع روانيدگي رسي براي زمانة بازينيبشيت پيهستند، فقدان قابل
                                                            

1. Cost – efficiency 
  :ك.ن. 2

CEPEJ Framework Programme “A new objective for judicial systems: the processing of each 
case within an optimum and foreseeable timeframe” (CEPEJ (2004) 19 Rev.). 
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اند،  كردها كه طرح دعوي افرادي و برابازداردن مرحله ي، آنها را از اخودخودبهممكن است 
جاد ين منظور، اي ايبرا. هاستنهيش هزي مترادف با افزايان دادرسيرمنتظره در جرير غيتأخ
 و اندنشده يدگي كه در مدت زمان قابل قبول رسييها پروندهيي شناساي براينظام
  . دارد يت اساسي، اهمازحدشيب يرهاين تأخي اليدال ليوتحلهيتجز

انگر يب 1شكل .  استيدگي رسةن اقدام به طرح دعوا تا خاتمي بي زمانة، فاصلي زمانةباز
. هاستاستانك ي به تفكي تا صدور رأيدگي در خصوص مدت زمان رسدهندگانپاسختجارب 

  .است ماه 21ك به ي، نزدي آمارة در كل جامعيدگين رسيانگيم

 
  )هستنداعداد به ماه  (هااستانك ي به تفكي آمارة در جامعي دادرسي زمانة باز.1شكل 

ان ي شدن جري طوالنليدال قرار دارند، از يدگي كه در نوبت رسييهاش تعداد پروندهيافزا
ن ي چني بررسي براييهاد نظامن منظور، در حال حاضر وجوي ايبرا.  استيدگيرس

شمار  از كشورها بهياري در بسهادادگاه يابي نظارت و ارزي براي اساسي، عنصرييهاانباشت
 در نوبتشده كه  انباشتيهازان پروندهي سنجش مي براي نظامين كشورها، دارايا. روديم

ند هست ،اندنشده يدگي كه در مدت زمان معقول رسييها پروندهيي هستند و شناسايدگيرس
CEPEJ, 2011: 87)(.  
 يي قضايها به پروندهيدگي زمان رسيران، دستورالعمل استانداردسازي ايدر نظام حقوق

 ششم ةسالپنج ة قانون برنام113 ة ماد»د«ه و متعاقب آن بند يي قضاةاست محترم قويمصوب ر
 يها به پروندهيدگي رس مناسب درين سقف زمانيي، با تعي و فرهنگي، اجتماعي اقتصادةتوسع
ن ي، تضميي قضايها به پروندهيدگيش دقت و سرعت در رسي درصدد افزايي و جزايحقوق

، از نهيزمن يدر ا. اندبرآمده يش اعتماد عمومي و افزاي و اجتماعين حقوق فرديعدالت و تأم
از تعداد ت توسط افراد، يق طرح شكاين از طري، همچنهادادگاهت قضات و ي فعاليق بازرسيطر

  . شوديم اطالع حاصل يدگي در نوبت رسيهاپرونده
 تا خاتمه ا ثبت دعوي از ابتداشدهمطرح يهانكه امكان نظارت بر پروندهي امنظوربه

 اشندد با هم هماهنگ بي مختلف بايهادادگاه در ي آماريها وجود داشته باشد، نظاميدگيرس
 پرونده از يريگيوجود داشته باشد تا امكان پ آنها يو امكان تبادل اطالعات و متمركزساز

 قابل يگاه اطالعاتيده و پاش فراهم يدگي از رسياگر در هر مرحلهي به دادگاه ديدادگاه
  .جاد شودي ايدگي در خصوص طول رسينانياطم
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  راني اي مدني در نظام دادرسي به دادگستريزان دسترسيم. 3.2.1.2
 و هااستانك ي مورد مطالعه به تفكي آمارة در جامع راي به دادگستريزان دسترسي، م2شكل 

جه، ي و نتيت دادرسيفيدر خصوص ك. دهديم مورد مطالعه نشان ي آمارةسپس در كل جامع
 ن حالت صادقينه، عكس ايدر مورد هز. استاز ين امتي باالتر5از و ي امتنيترنييپااز صفر يامت

  .است
  

  
  هااستانك ي مورد مطالعه به تفكي آمارة در جامعي به دادگستري دسترسيابي ارز.2شكل 

  

  
   مورد مطالعهي آمارة در كل جامعي به دادگستري دسترسيابي ارز.3شكل 

 يهاران با استفاده از مدلي اي مدنينظام دادرس در ي به دادگستري دسترسيابيارز. 3.2.2
  يآمار
ن ييت آيفينه، كي ـ هزي به دادگستري دسترسيهاشاخص يابي ارزمنظوربهن قسمت، يدر ا

استفاده شده  Z و Tع نرمال ي مورد مطالعه، از توزي آمارةد جامعيجه ـ از ديت نتيفي و كيدادرس
ع ي از توز،ار وجود نداردي با آن معي به دادگستريس دسترةسي مقاي برايارياز آنجا كه مع. است

ار ينه نسبت به معيجه و هزيت نتيفي، كيت دادرسيفين روش، كيدر ا. نرمال استفاده شده است
 ي به دادگستري آنها بر دسترسيرگذاري و در مورد تأثشده يابي ارزZ و Tع ي توزيعني يآمار
 . الزم صورت گرفته استيريگجهينت
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  Tمون  آز.4جدول 
نيانگيم تعداد   انحراف 

اريمع  

 يخطا
 نيانگيم

T ع يتوز
 نرمال

 ةدرج
يآزاد  

يمعنادار  

 نييآ تيفيك
يدادرس  

550 5309/27  95536/7  339220/0  
 

160/81  549 000/0  

جهينت تيفيك  550 4182/30  04993/9  38589/0  826/78  549 000/0  

نهيهز  550 8745/28  37109/6  27166/0  288/106  549 000/0  

 
ن يانگي مي و خطا53/27ن يانگي با ميت دادرسيفي، از آنجا كه ك4با توجه به اطالعات جدول  
 ادعا توانيم، استمعنادار % 99، در سطح 449 ي آزادةبا درج 16/81ع نرمال يار توزي با مع3/0

كه در گونههمان، ي به دادگستري دسترسيهاشاخص از يكي عنوانبه يت دادرسيفيكرد كه ك
 .است مورد مطالعه مطلوب ي آمارةن بوده و در جامعيانگي از مباالتر ، نشان داده شده3كل ش

 ة با درج82/78ع نرمال يار توزيبا مع 3/0ن يانگي مي و خطا41/30ن يانگيجه با ميت نتيفيك
گر ي ديكي عنوانبهجه يت نتيفي ادعا كرد كه كتوانيم است،معنادار % 99، در سطح 449 يآزاد
 نشان داده شده، باالتر از 3 كه در شكل گونههمان، ي به دادگستري دسترسيهاخصشااز 
  .است مورد مطالعه مطلوب ي آمارةن بوده و در جامعيانگيم

 ة با درج28/106ع نرمال يار توزيبا مع 2/0ن يانگي مي و خطا87/28ن يانگينه با ميهز
 ي آمارةنه در جامعي گفت هزانتويمب يترتني بداست،معنادار % 99، در سطح 549 يآزاد

 ، نشان داده شده3كه در شكل گونههمان ،ن باشديانگي از مترنييپاد ي باكهيدرحالمورد مطالعه، 
  . ستينن بوده و مطلوب يانگيباالتر از م
كرت استفاده شد كه در ي ليازي امت5اس ي پرسشنامه از مقيريگاندازه ين پژوهش برايدر ا

. استاز ين امتي باالتر5از و ي امتنيترنييپااز صفر يجه، امتيت نتيفيو ك يت دادرسيفيخصوص ك
ت يفينكه كي، با ا3 و شكل 4با توجه به جدول . ن حالت صادق استينه، عكس ايدر مورد هز

 به ي ادعا كرد دسترستوانينم ي ول،ن استيانگي باالتر از ميجه تا حدوديت نتيفي و كيدادرس
از كه ين امتي باالترچراكه ،ت مطلوب قرار داردي در وضعهااخصشن ي از لحاظ ايدادگستر

 و 7/2ن يانگي با ميت دادرسيفي است كه ك5 عدد باشد،يمهمان حد مطلوب و استاندارد 
د ينكه باينه با اي هزطورنيهم. ت مطلوب فاصله دارندي تا وضع3ن يانگيجه با ميت نتيفيك

 ارزان است و در حد استاندارد قرار يبه دادگستر يك به صفر باشد تا بتوان گفت دسترسينزد
ران ي اي در نظام حقوقي دادخواهي باالةني هزةدهندنشان كه ست را دارا8/2ن يانگيدارد، م
  .است
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 كاهش مدت .استت يفي زمان و كةني در زميگذارهيازمند سرمايخدمات كارا و اثربخش ن
ن ي تضميهاراه از ، مردمي متعارف براةنيت باال و هزيفي با كي احكامةارائ و يدگيزمان رس

ق ي از طريت دادرسيفيبهبود ك. است راني اي مدنيدر نظام دادرس ي به دادگسترياصل دسترس
، در نظر گرفتن يان دادرسي جريسازساده، يت در خصوص دادرسي و شفافيرساناطالع
 به ي بهبود دسترسيهاراهگر ي از ديدگيند رسي و نظارت بر فراي در دادرسيط اضطراريشرا

ش نقش شهروندان در يق افزاي از طريزه شدن دادگسترين دموكراتيهمچن.  استيدادگستر
 شدن ي شدن و خصوصيق قراردادي كه از طريت دادگستريريز مدي و نيريگميتصمند يفرا

 يمدا جهت كاريگري دحلراه هادادگاه شدن يز تخصصي است و نريپذامكان يينظام قضا
ن حل اختالف يگزي جايهاوهيش اطالعات و ارتباطات و يفناوراستفاده از . است يينظام قضا

 . كاربران خواهد شديهانهيهز و هم كاهش ي دادگستريفي سطح كيز، هم موجب ارتقاين

 
  يريگجهينت. 4

 يي آن در سطح باالةجي و نتين دادرسييت آيفي ارزان و كي به دادگستريابي دستكهيدرصورت
 در يتوان دادگسترينكه چگونه ميا. تر است در دسترسيوان گفت كه آن دادگسترتيباشد، م

 قرار سؤال مورد ي دادگستري از كاربران واقع،ص داديرقابل دسترس تشخيدسترس را از غ
 با ي به دادگستريدسترس. شود يت بررسيفيها و كنهي آنها از هزيابيرد تا تجارب و ارزيگيم

 حل ي كه افراد برايانهيمتوسط هز: شوديم يابير ارزي زيهاپرسشه  پاسخ كاربران بيچگونگ
ست؟ نظر آنها ي چين دادرسييت آيفيكنند چقدر است؟ نظر آنها در مورد كياختالف صرف م

  ست؟يجه چيت نتيفيدر مورد ك
، يي حل اختالف در مراجع قضايعني حل اختالف، ةوي شنيترمعمول حاضر، ةدر مقال

 مورد مطالعه در قالب ده ي آمارة، تجارب جامعنهيزمن يدر ا.  استشده يابيسنجش و ارز
ت يفينه، كي هزين ده شاخص در سه شاخص اصليا. شد ليوتحلهيتجز و يشاخص، گردآور

 550 ةشده از نمونيآورجمع يهاداده.  شدنديبندطبقه ي دادرسةجيت نتيفي و كين دادرسييآ
 از يكي عنوانبهجه يت نتيفي و كيت دادرسيفي كه ك از آن استي و از ده استان، حاكينفر

 مورد مطالعه ي آمارةن بوده و در جامعيانگي از مباالتر، ي به دادگستري دسترسيهاشاخص
ز ي ني دادخواهةنيهز. ستينن بوده و مطلوب يانگي از مترنييپاجه يت نتيفي كي ولاست،مطلوب 
ن بوده و يانگي مورد مطالعه باالتر از مي آمارة جامعن باشد، دريانگي از مترنييپاد ي باكهيدرحال

 ةجيت نتيفيش سطح كي بر افزاي مبنيين امر مستلزم اتخاذ راهكارهاي كه استينمطلوب 
 عموم مردم ي براي به دادگستريل دسترسي جهت تسهي دادخواهيهانهيهز و كاهش يدادرس
ت در ي و شفافيرساناطالعق ير از طيت دادرسيفي به بهبود كتوانيم كه از آن جمله است
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 و ي در دادرسيط اضطراري، در نظر گرفتن شرايان دادرسي جريسازساده، يخصوص دادرس
ش نقش شهروندان در يق افزاي از طريزه شدن دادگستري، دموكراتيدگيند رسينظارت بر فرا

دن  شي شدن و خصوصيق قراردادي كه از طريت دادگستريريز مدي و نيريگميتصمند يفرا
 يفناوراستفاده از .  اشاره كردهادادگاه شدن يز تخصصي است و نريپذامكان يينظام قضا

 يفي سطح كيز، هم موجب ارتقاين حل اختالف نيگزي جايهاوهيشاطالعات و ارتباطات و 
 . كاربران خواهد شديهانهيهز و هم كاهش يدادگستر
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