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Abstract
Non-governmental organizations (NGOs) are among the influential institutions
whose participation in reforming the judiciary will increase its efficiency and thus
increase public trust in the judicial system. In other countries, the groundwork has
been laid for the entry and participation of NGOs in the judiciary, and these
organizations have been able to remedy many shortcomings in the judiciary. The
NGOs have been involved in such activities as academic interactions with judges,
supporting prisoners, fighting corruption, effective participation in the judicial
process, monitoring the functioning of the judiciary and crime prevention. For this
purpose, the NGOs have been developing programs and implementing them with the
help of the government. With respect to Iran, however, despite the recognition of the
role of NGOs in various laws and regulations - especially the Guidelines on the
Participation and Interaction of NGOs with the Judiciary in which the participation
of NGOs in the judicial process, combating corruption, and prevention of crime have
been provided - in practice, the influence of these organizations in the judicial
system is limited. Indeed, the rights of the NGOs have remained unimplemented,
and the two sides have been unable to interact for the purpose of improving the
judiciary.
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چکیده
تشکلهای مردمنهاد (سمن) از جمله نهادهای تأثیرگذاری هستند که مشارکت آنهاا در االا
نظام قضایی موجب افزایش کارامدی نظام قضایی و در نتیجه افزایش اعتمااد عماومی اه نظاام
قضایی خواهد شد .در دیگر کشورها سترهای الزم ارای ورود و مشاارکت سامنهاا در عرالاة
قضایی فراهم شده و این تشکلها در عرالة عمل توانستهاناد اهمنظاور سااماندهی سایاری از
خألها و کاستیهای نظام قضایی از جمله در موارد تعام ت علمی ا قضات ،حمایت از زنادانیا،،
مبارزه ا فساد ،مشارکت مؤثر در فرایند دادرسی ،نظارت ر عملکرد نظام قضایی و پیشاگیری از
جرم ،رنامههایی تدوین و ا کمک دولت آنها را اجرا کنند .اا ایان حاار در جمهاوری اسا می
ایرا ،ا وجود شناسایی و ه رسمیت شناخته شد ،نقش سمنها در قوانین و مقاررات متتلا
هخصوص دستورالعمل «نحوة مشارکت و تعامل نهادهای مردمای اا قاوة قضااییه» کاه در آ،
مشارکت سمنها در فرایند دادرسی ،مقا له ا فساد و پیشگیری از جرم تدارک دیده شده است،
اما در عرالة اجرا و عمل شاهد اثرگذاری خفیفی از سوی این تشکلها در نظام قضاایی هساتیم
و یشتر حقوق سمنها در سطح قوانین و مقررات اقی ماناده و رارفین نتوانساتهاناد تعاام ت
دوسویة مطلو ی در جهت ارتقای کارکردهای نظام قضایی ه منصة ظهور رسانند.

کلیدواژگان
تشکلهای مردمنهاد ،کارامدی نظام قضایی ،مشارکت مؤثر ،نظارت.
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مقدمه
جامعه نا ر یکی از تقسیم ندیهای رایج از سه تش دولت ،جامعاة مادنی و تاش خصوالای
تشکیل میشود که در الورت همکاری و هماهنگی ین سه تش میتاوا ،اه رشاد و توساعة
جامعه امیدوار ود .در این مقاله در پی روا ا ساازنده و ماؤثر تشای از جامعاة مادنی یعنای
تشکلهای مردمنهاد 1و تشی از دولت ( ه معنای عام) یعنای نظاام قضاایی خاواهیم اود و در
ررسی راههای افزایش تعام ت ین این دو نهاد رخواهیم آمد.
کارویژة قوة قضاییه حلوفصل اخت فها و رقراری عدالت در جامعه است که در این مسایر
اید از تمام نیروهای جامعه از جمله تشکلهای مردمنهاد هره برد .تشکلهای ماردمنهااد نیاز
اید این وظیفه را رای خود ایجاد کن ند که رای تحور در جامعه و پیمود ،مسیر رشد و تعالی
آ ،،قوة قضاییه کارامد و در تراز نظام اس می داشته اشیم و در این راه از هیچ کمکای اه ایان
قوه دریغ نورزند .در مقا ل نیز قوة قضاییه اید در عرالة عمل زمینة مشارکت سمنها را فاراهم
ساخته و روا دوستانه و سازندهای ا آنا ،رقرار سازد.
از جمله زمینههای تعام ت دوسویة تشکلهای مردمنهاد و نظام قضایی میتوا ،اه نظاارت
سمنها ر فرایند دادرسی و محاکمات ،رگزاری دورههای آموزشی رای شهروندا ،و قضاات در
خصوص جدیدترین دستاوردهای نظامهای قضایی مترقی ،مشارکت در رار هاای پیشاگیری و
کاهش جرم ،حق اقامة دعوا در محاکم توس سمنهای ذیال  ،تضمین استق ر و یررفای
نظام قضایی و  ...اشاره کرد .دیهی است هرچه مشارکت ضا طهمند سمنها در عملکردهای نظام
قضایی افزایش یا د ،میزا ،اعتماد عمومی ه قوة قضاییه نیز افزایش پیدا میکند ،چراکه اعضای
تشکلهای مردم نهاد رخاسته از متن جامعه هستند و روا نزدیکی ا عموم افراد جامعه دارند.
ازخوردها و نظرهای سمنها میتواند در اال رویههای ناالحیح و دعتهای خطرناک قضایی
نیز مؤثر واقع شود .البته نباید در همکاری و مساعدت تشکلهای مردمنهاد ا نظام قضایی مبالغه
کرد ،چراکه ممکن است این نهادهای مردمی ،نظام قضایی را از کارویژههای االلی خود منحرف
کرده و ه استق ر و ی ررفی آ ،خدشه وارد سازند .نا راین رای پیادهسازی این همکاریها و
رجسته شد ،نقش سمنها در کارکردهای نظام قضایی اید از مطالعات تطبیقی و تجر ة دیگار
کشورها در این خصوص استفاده کرد .مرور تجر ة موفقیتآمیز آنها و قوانین و مقررات مر وط در
این کشورها ما را در رسید ،ه الگویی مناسب و متناسب ا شرای کشور خود یاری خواهد کرد.
ع وه ر این دستورالعمل جدید «نحوة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی ا قوة قضاییه» ا غای
سار  98رئیس قوة قضاییه دارای نکات رجسته و فرالتهای جدیدی رای مشارکت تشکلهای
مردمنهاد در فرایندهای قضایی و کمک ه کارامدی قوة قضاییه است .از جمله موارد شایا ،توجه
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این دستورالعمل توجه ه نقش حداکثری سمنها در پیشگیری از جرم ،مقا له ا فساد ،مشارکت
در فرایند دادرسی و امور مر وط ه زندانیا ،است که نوید تعامل حداکثری نظام قضایی ا تشکل
های مردمنهاد و همافزایی آنا ،را میدهد.

سمن
سازما،های مردمنهاد یا سازما،های غیردولتی از مصادیق مهم نهادهای جامعة مادنی اهشامار
می روند که مسئولیت ارتباط میاا ،ماردم و دولات را ار عهاده دارناد و درالادد اهکاارگیری
ظرفیتهای موجود رای رساید ،اه اهاداف خااص و عاامالمنفعاهاناد .ساازما ،ماردمنهااد را
«مجموعاهای از افراد همهدف و داورلب ا گرایشهای غیرسیاسی ،غیرانتفااعی و غیراقتصاادی
که رای تحقق یک هدف مشترک خیرخواهانه گرد هام جماع شاده و رباق ضاوا و قاوانین
خاالی ه انجاام فعالیتهای مشتص میپردازناد» تعریا کاردهاناد (رفیعای .)68 :1385 ،در
سطح ین المللی االط مذکور رای نتساتین اار در قطعناماة شاورای اجتمااعی ،اقتصاادی
سازما ،ملل متحد در فوریة  1950هعنوا ،هر نوع سازمانی که ا موافقت دولتای ایجااد نشاده
اشد ،هکار گرفته شد (سعیدی .)39 :1382 ،اهراور خ الاه ،نگارا ساازما ،ملال متحاد و
همچنین انک جهانی در مورد سازما،های مردمنهااد از ایان قارار اسات :ساازما ،ماردمنهااد،
متشکل از گروهی از افراد داورلب است که دو ،وا ستگی ه دولات و اهالاورت غیرانتفااعی،
غیرسیاسی و عامالمنفعه ا تشکی تی سازما،یافته در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی،
اجتماعی ،خیریه و تتصصی فعالیت میکنند .اهداف و موضوعات ماورد توجاه ایان ساازما،هاا
متتص ه گروه و قشر خاالی نیست .ا ایجاد اینگونه سازما،ها ،حضاور افاراد در عرالاههاای
متتل رشد و توسعة کشور امکا،پذیر میشاود ( .)Magliveras, 2016: 40در ماادة  12قاانو،
اساسی لهساتا ،مصاو  1997 1اهالاراحت آزادی تشاکیل و تأسایس نهادهاای داورلباناه و
مردمنهاد مطر شده است .این تشکلها ویژگیهایی دارند کاه آناا ،را از ساایر نهادهاا متماایز
میسازند که در ذیل هاختصار یا ،شده است.

 .1ویژگیهای سمن
غیرانتفاعی ود ،،استق ر و غیرسیاسای اود ،از ویژگایهاای ادیهی سامنهاسات (وروایای و
همکارا .)30 :1395 ،،منظور از غیرانتفاعی ود ،آ ،است که دست یافتن ه درآمد ،سود و انجاام
فعالیتهای تجاری و النفی انتفاعی همنظور تقسیم منافع ین اعضا ،مؤسسا ،،مدیرا ،و کارکناا،
___________________________________________________________________
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هدف این سازما،ها نیست .قانو ،مؤسسات غیرتجاری کاناادا 1مصاو  2009و االا حیة ،2018
سمنها یا تشکلهای مردمنهاد را نیز ذیل این قانو ،قرار داده اسات .مطاا ق ماادة  3ایان قاانو،،
سمنها از فعالیتهای تجاری ،انکی ،شرکتهای یمهای و شرکتهای سارردهگاذاری و وامدهای
ممنوع هستند .استق ر سمنها ه این معناست که سازما ،مردمنهاد نه تشی از دولت یاا تحات
فرما ،آ ،و نه یک نهاد درو،دولتی است .در همکاری ا دولت نیز نباید وجهة غیرسیاسی و عنصار
استق ر سمنها مورد خدشه واقع شود ( .)WANGO: 2002: 54در ایرا ،نیاز مطاا ق اا تبصارة
مادة  1آیاینناماة تشاکلهاای ماردمنهااد مصاو  1395و نیاز دساتورالعمل قاوة قضااییه واژة
«غیردولتی» ه معنای « عدم وا ساتگی اه دولات و نهادهاای حااکمیتی ،عادم دخالات دولات و
نهادهای حاکمیتی در تأسیس ،اداره و اساتمرار و همچناین عادم فعالیات مقاماات و مسائوال ،و
کارکنا ،دولتی و نهادهای حاکمیتی ا استفاده از جایگاه حقوقی خود ،ه عنوا ،مؤساس یاا عضاو
است» .ویژگی مهم دیگر سمنها غیرسیاسی ود ،آنا ،اسات .سامنهاا تحات عناوا ،شتصایت
حقوقی سازما ،خود ،حق انجام فعالیت سیاسی ندارند و از این نظر اید هرور مساتقل از احازا
ه فعالیت خود ادامه دهند .از ررفی این موضعگیریهای سیاسی متال فلسافة وجاودی سامن
یعنی استق ر از دولت و عدم فعالیت سیاسی است (.)The World Bank, 1997: 62

 .2تعهدات سمن
درالورتیکه مدیریت سمن های حقوقی هدرستی انجام پذیرفت و ارزیا یهای جمعی از فعالیت
تشکل ه موقع الورت گیرد ،این سمن کارامد و تأثیرگذار در حاوزة فعالیات خاود خواهاد اود
( .)Aviles, 2012: 34سمنها موظ ه سه نوع پاستگویی ه نهادهای الاالح عماومی هساتند
که عبارتاند از :پاستگویی قاانونی ،مادنی و خاودتنظیمگاری .در قسامت پاساتگویی قاانونی
مقرراتی در جهت ثبتنام ،ملزومات اع م دارایی و ار عات اعضای سمن ،معافیتهای مالیاتی و
افشای عمومی ار عات سمن گنجانده میشوند .در پاستگویی مدنی ،اغلب رسانهها ،افشااگرا،
و دید انا ،از سمنهای موردنظر پاستگویی الزم را میرلبند .در خودتنظیمگری ،سمنها اقدام
ه پاستگویی داورلبانه و تدوین قواعد اخ ق حرفهای رای خود میکنناد ( WANGO, 2002:
 .)20شفافیت نیز از لوازم ضروری فعالیت سامنهاسات ادینالاورت کاه ایاد عملکارد آناا،
مشتص و نحوة هزینه کرد وجوه معلوم اشد و از ررف دیگر ،فرایند تصمیمساازی ایان نهادهاا
مشتص شود ( .)Wyatt, 2004: 46البته این تشکلها از ارائة ار عات خصوالی و شتصی افراد
ه دیگرا ،ممنوع هستند .تشکلهای مردمنهااد ایاد اهالاورت مساتمر ساامانههاای خاود را
هروزرسانی کرده و مردم را از نحوه و میزا ،فعالیت خود آگاه سازند.
___________________________________________________________________
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سمنها و نظام قضایی
سمنها ازیگرا ،کلیدی اال حات قضایی هشمار میروند و میتوانند نگرانیهای متتل ماردم
را ه گوا مسئوال ،قضایی رسانند ،چراکه مردم اساتفادهکننادة خادمات قضااییاناد و نظاام
قضایی اید حقوق آنا ،را استیفا کند .تشکلهای مردمنهاد مایتوانناد در سایاری از زمیناههاا
همچو ،شفافیت و استق ر قضایی ،مبارزه ا فساد ،نظارت ر نظاام قضاایی ،تعاام ت علمای و
قضایی ا شهروندا ،و قضات ،حمایت از زندانیا ،،مشاارکت در دادرسای و  ...یااریرساا ،نظاام
قضایی و سرمنشأ تحوالت قضایی قرار گیرناد .همچناا،کاه ناد  1ماادة  2دساتورالعمل ساار
 1398تقویت مشارکت و تعامل سمنها ا قوة قضاییه را هدف تدوین این مقرره میداند.

 .1نظارت بر نظام قضایی
نظارت ر نظام قضایی از مهمترین ارکا ،الندگی نظام قضایی است .اغلب سمنها نقش رجستهای
در نظارت ،ارزیا ی و انتقاد از عملکرد نظام قضاایی دارناد ،اماا اهمیات همکااری اا ایان نظاام در
پیشنهادهای اال حی و مدر،سازی این قوه نهفته است که از رریق تقویت شفافیت ،دسترسپذیر
کرد ،عدالت ،تأثیرگذاری و کارامدی نظام قضایی رخ میدهاد (.)Herrero and López, 2010: 32
نظارت ر نظام قضایی نباید موجب اخ ر در عملکرد دستگاه عدلیه شود همچنا،که قوة قضااییه
اید در مقا ل سایر قوا از استق ر ساختاری و فردی رخوردار اشاد ،در مقا ال نهادهاای مادنی و
رسانهها نیز استق ر خود را اید حفظ کنند و نهادهای مردمی نباید هواسطة نظارت خود ،تمرکاز
قضات را ه هم زنند و از رریق نظارت در پی ایجاد امتیازهایی رای خود اشند.
ه موجب مادة  28دستورالعمل سار  1398سمنها میتوانند تتلفاات و جارائم رخداده را اه
دادستا،ها ار ع داده و دادستا،ها مبتنی ر نوع تتلفات و جرائم ،گازارا مز اور را اه ساازما،
ازرسی ،حفاظت و ار عات قوة قضاییه یا دادسراها ارجاع دهند .مادة  29آیاینناماة تشاکلهاای
مردمنهاد مصو  1395اقدام ه رشماری حقوق سمنها کرده است .مستفاد از این ماده سمنهاا
حق دید انی و نظارت ر عملکارد و تصامیمات قاوة قضااییه را دارناد .آناا ،مایتوانناد در ماورد
مشک ت و کاستیهای نظام قضایی ه ارائة راهکارها و نظرهای خود رردازند و همچنین در تعامل
دوسویه ا قوة قضاییه ه مشاورههای تتصصی این قوه اقدام کنند .مطاا ق ناد  4ناد «پ» ماادة
 80قانو ،رنامة ششم توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس می ایارا ،،دولات ایاد
اقدام ه س و توسعة تشکلهای مردمنهااد در زمیناة پیشاگیری از اناواع و اقساام آسایبهاای
اجتماعی کند که این تشکلها در زمینة خیر اجتماعی و جذ مشارکت یشتر ذینفعا ،در ماورد
پیشگیری و مبارزه ا آسیبهای اجتماعی اثرگذاری داشته اشند .این موضوع میتواند اه کااهش
ورودی پروندههای قضایی و در نتیجه ارتقای کیفیت دادرسی و دقت عمل قضات ینجامد.
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در لهستا ،این نظارت شامل نظاارت ار ارکاا ،و نهادهاای قضاایی ،فعالیاتهاا و عملکارد
دادگاهها ،ارتباط دادگاه ها ا شهروندا ،،انتصا قضات و نحوة محاکمات و رسیدگی اه دعااوی
در دادگاهها است« .نظارت شهروند ر دادگاه» 1عنوا ،ررحی اسات کاه از ساار  2010توسا
سمن «دید ا ،دادگاه لهستا 2»،کلید زده شده و در پی آ ،شهروندا ،عادی نیاز مایتوانناد در
جلسات استماع عمومی دادگاهها شرکت کرده و ار کاار دادگااههاا نظاارت کنناد کاه تااکنو،
 26000نظارت ر استماع و سااختار دادگااه انجاام گرفتاه اسات (.)Toichubaev, 2010: 156
رخی سمنهای سا قهدار و خبره مانند سمن  INPRISا انجمن قضات ارتبااط رقارار کارده و
اغلب ه تضمین دریافت نتاایج فعالیاتهاای سامنهاا و ازخوردهاا اه قضاات مایپردازناد و
کارگاههایی را نیز رگزار میکنند (.)Court et al., 2003: 12
در الر ستا ،از مواردی که سمنها میتوانند مشاارکت ماؤثری داشاته اشاند ،مر اوط اه
محدودیتهایی است که در پروندههای کیفری وجود دارد و تشکلهای مردمنهاد ا نظارت فعار
و هشدار در مورد عملکرد نامناسب نظام قضایی میتوانند از تضییع حقوق متهما ،یاا مجرماا،
جلوگیری کنند .نظارت سمنها ر دادرسیها و محاکمات هرور منظم در مورد همة دادگااههاا
از جمله جنایات جنگی ،جرائم سازما،یافته ،فساد ،تبعیض و نقض حقوق شر مانند نفرتافکنی
و غیره وجود دارد .از سار  2000ه عد روند نظارتها انادکی تفااوت داشاته و ماواردی مانناد
شکنجة زندانیا ،و کیفیت ازجوییها را نیز در رگرفته است .سمنها ا استفاده از قانو ،آزادی
ار عات 3مصو  2004که شامل ار عات دادگاههاا نیاز مایشاود ،ار عملکارد و نحاوة ادارة
دادگاهها نظارت می کنند و اعمار شورای عالی قضایی نیز مورد مداقه سمنهاا قارار مایگیارد.
همچنین ه موجب این قانو ،،ار عات مر وط ه دادرسیها در موضوعاتی که سمنها خواستار
آ،اند ،در اختیار عموم قرار میگیرد (.)Bojarski & Tylec, 2016: 6

 .2مشارکت سمنها در روند دادرسی
از مهمترین جلوههای مشارکت سمنها در فرایند توسعه و کارامدی نظام قضایی ،مشارکت مؤثر
و فعاالنه در فرایندهای دادرسی است ،چراکه از منافع و مصالح جمعی و اهدافی دفاع مایکنناد
که فراتر از منافع خصوالی افراد قرار میگیرد (استفانی و همکارا .)343-357 :1377 ،،هراور
مثار در نیجریه ین  80تا  85درالاد دعااوی از رریاق سامنهاا و نماینادگا ،جامعاة مادنی
حلوفصل میشوند ( .)Court et al., 2003: 13نا راین رواهای غیرقضایی سنتی نیز میتواناد
در ارتقای عملکرد نظام قضایی مؤثر واقع شود .سمنها میتوانند اه عناوا ،مشااور یاا دوسات
___________________________________________________________________
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دادگاه در جریا ،دادرسی پروندههای حقوق شری یا منفعت عماومی مشاارکت داشاته اشاند.
این موضوع ه خصوص در نظامهای منطقهای حقوق شر مثال آمریکاا و اروپاا متاداور اسات
مانند دادگاه اروپایی حقوق شر و دیوا ،آمریکایی حقوق شر که استفاده از سمنها اه عناوا،
مشاور یا دوست دادگاه در آناا ،رایاج اسات ( .)Wouters & Rossi, 2001: 8-9مطاا ق ماادة 9
توالیهنامة شمارة  EC/78/2000و مادة  7توالیهنامة  EC/43/2000شورای اروپا ،سمنها حاق
شکایت در مراجع قضایی ملی را دارند و میتوانند هعنوا ،یکای از رارفین دعاوا قارار گیرناد.
سمن ها در هندوستا ،نیز این اختیار را دارند که تحت عناوا ،دعاوای قضاایی مناافع عماومی
درالورتیکه حقوق شر و آزادیهای نیادین مورد نقض قرار میگیرد ،الیحهای را رای دادگااه
آماده کنند (.)Mayer, 2015: 915
مطا ق مادة  66قانو ،اال قاانو ،آیاین دادرسای کیفاری مصاو  ،1394ساازما،هاای
مردمنهادی که اساسنامة آنها در زمینة حمایت از ارفاار و نوجواناا ،،زناا ،،اشاتاص یماار و
دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی ،محی زیست ،منا ع ربیعی ،میراث فرهنگی ،هداشت عمومی و
حمایت از حقوق شهروندی است ،می توانند نسبت ه جرائم ارتکا ی در زمینههای مذکور اعا م
جرم کرده و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند که ایان موضاوع مایتواناد تضامین حقاوق
شهروندی را نیز ههمراه داشته اشد (مجتهد سلیمانی و همکارا.)102 :1396 ،،
در انگلستا ،هر کسی (حتی اگر زهدیده جرمی نباشد) میتواند دعوی عمومی را ه جریاا ،ینادازد
(دلماس مارتی .) 132 :1381 ،در رخی کشورها مثال آمریکاا ،رویکارد تعقیاب اجتمااعی یاا مردمای1
مطر و اجرایی شده است که در واقع ه امار تعقیاب ،ویژگای اجتمااعی داده و ماردم را اه شناساایی
مصادیق جرمزا تشویق میکنند ( .)The Annie E, 2004: 25سمنهاا مایتوانناد اهراور مساتقیم اا
زهدیده و قر انی ارتباط رقرار کرده و ه وی کمک کنند .این تشکلها اغلب از رریق همکااری اا وکا ،
معاضدتهای قانونی را انجام میدهند و نزد دادگااه از آناا ،دفااع مایکنناد تاا ادینترتیاب از حقاوق
زهدیده هرور کامل حراست کنند .هرور مثار در آرژانتین سمنها حق دارند در پروندههای مارتب اا
فساد دروند دادرسی و تحقیقات مشارکت جویند (.)Shubhalakshmi, 2015: 171
نتیجة فعالیتهای نظارتی این است که در لهستا ،سمنها مایتوانناد از هار دو رارف دعاوا در
فرایند رسیدگی حمایت کنند .ه موجب مادة  62کد آیین دادرسی مدنی ،وقتیکه مشارکت سمنهاا
هعنوا ،ررفین دعوا ه رسمیت شناخته شد ،آنا ،از تمامی حقاوق و مسائولیتهاای رارفین دعاوا
رخوردار خواهند ود که هرور مثار مای توانناد از حاق تجدیادنظر و احضاار شااهد هاره جویناد.
همچنین ه موجب قانو ،آیین دادرسی دادگاههای اداری ،2سمنها میتوانند در فرایند رسایدگی اه
پروندههایی که دادگاه شکایت را وارد دانسته است مشارکت کنند (مواد .)33.2 ،25.4 ،9
___________________________________________________________________
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در الر ستا ،مشارکت سمنها در فرایند دادرسی دادگاهها ه موجب قوانین متتل تضمین
شده است .یکی از این قوانین که ه سمنها اجاازة نماینادگی ماوک  ،در دادگااه را مایدهاد،
قانو ،آیین دادرسی مدنی 1است .در پروناده هاایی مانناد حمایات از حقاوق شار نظیار ماوارد
نفرتافکنانه و منع تبعیض ،سمن ها استحقاق یشتری رای قرار گرفتن اهعناوا ،رارف دعاوا
دارند که قوانین متتل در زمینه های حقوق شری همواره دارای موادی هستند که ه موجاب
آ ،سمنها توانند اقامة دعوا کرده یا ه نمایندگی از ررف دعاوا در فرایناد دادرسای مشاارکت
کنند (.)Antonijevic, 2016: 23

 .3سمنها و شفافیت قضایی
حکمرانی خو نیازمند ار عات ،شفافیت و مشارکت است و سمنها هعنوا ،ا زاری اهمنظاور
اال حات قضایی از رریق مشارکت عمومی و انتشار نظرهای خود ه این روناد کماک مایکناد
( .)Steels, 2014: 47نهادهای دولتی اید ار عات نظام قضایی از جملاه فراینادهای دادرسای،
گزاراهای قضایی و ار عات دادگاه را هرور منظم ارای عماوم ماردم منتشار ساازند .البتاه
شفافیت قضایی استثنائاتی نیز دارد که از جملة آنا ،میتوا ،ه رعایت حریم خصوالی رارفین
دعوا اشاره کرد .تشکلهای مردمنهاد نباید از دستگاه قضاایی انتظاار داشاته اشاند کاه هویات
ررفین دعوا را شفاف سازی کرده و حریم خصوالی آنا ،را نقض کنند .عا وه ار ایان در رخای
موارد ه دالیل امنیتی افشای ار عات پرونده ممکن نیست ،چراکه یم تبانی یاا فارار متهماا،
وجود دارد و شفافیت قضایی ،پرونده را از سیر ربیعی و قضایی خود خارج میکناد ( Messick,
 .)2009: 8شهروندا ،شبکة دید انی لهستا ،،تشکلی مستقل ،غیرسیاسی و غیرانتفاعیاند که در
قالب دید انی در پی منافع عمومی کشورند .آنا ،ه مردم این قدرت را میدهند که ماردم حاق
دارند در مورد عملکردهای دولت ،نهادهای حکومتی و تأثیر تصمیمسازیهای مادیرا ،در ماورد
منافع عمومی ار ع پیدا کنند .در سارهای اخیر تمایل انکارناپذیری در مورد تمرکاز ار نظاام
قضایی هوجود آمده است که یشتر ر شفافیت عملکرد و ار عات دادگاههاا و دعااوی قضاایی
مهم اختصاص یافته است (.)Toichubaev, 2010: 122
در الر ستا ،سمنها در زمینة دسترسپذیر کرد ،عدالت ،حاکمیات قاانو ،و تغییارات در
قانونگذاری از رریق استفاده از ار عات و عملکرد دادگااههاا هساتند .در ایانگوناه ماوارد کاه
سمنها و افراد منافعی دارند ،میتوانند در این موضاوعات درخواساتی مبنای ار دسترسای اه
ار عاتی که اهمیت عمومی دارند ،درخواست کنند .مطا ق قاانو ،دسترسای آزاد اه ار عاات
دارای منافع عمومی ،هر شهروندی میتواند ه ار عاتی که در راساتای مناافع عماومی اسات،
___________________________________________________________________
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دسترسی یا د و درالورتیکه این ار عات قا ل دسترسی نباشد ،میتواند دسترسی ه آنا ،را از
نهاد مز ور درخواست کند کاه در ایان الاورت نهااد دولتای ملازم درخواسات را اجا ات کناد.
کمیسیونر ار عات در راستای منافع عمومی و حمایت از دادههای شتصی اهراور مساتقل از
این حق حمایت کرده یا ر مبنای شکایتی که از سوی شهروندا ،میشود ،این حاق را تضامین
میکند (.)Antonijevic, 2016: 49-50

 .4سمنها و استقالل دادگاه
از جمله ا عاد اال حات قضایی ،معطوف داشتن ت اها ه تقویت نظام قضایی و مبارزه ا فسااد
قضایی است که در این راه ر استق ر و شفافیت هعنوا ،دو ار مبارزه ا فساد یاد میشاد کاه
رای استق ر آ ،یشتر ر نحوة گزینش و انتتا قضات دادگاه عالی و تقویات قادرت شاورای
قضااایی از رریااق ثبااات و تاادوین قواعااد اخاا ق حرفااهای قضااات ااود ( Transparency
 .)International's Global Corruption Report, 2007: 40در الر ستا ،سمنها تمرکز ویاژهای
ر شورای عالی قضایی و شورای ملی دادستا،ها دارند .این دو نهاد توس قانو ،اساسی هعنوا،
تضمینکنندگا ،استق ر قضایی تعیین شدهاند .سمنها از کیفیت کار و عملکرد شاورای عاالی
قضایی در مقام حمایت و پشتیبانی از نظام قضایی و اساتق ر آ ،نیاز تحقیاق و مطالباهگاری
میکنند .در سار  2017وزارت دادگستری الر ستا ،از سمنهای متتل رای رایزنای و ارائاة
پیشنهاد همنظور ارتقای کارامدی قضایی و االا نظاام قضاایی دعاوت کارد .ایان تشاکلهاا
پیشنهادهای خود را ه دفتر هیأت دولت تسالیم کردناد و در جهات همکااری اا دولات ارای
اال حات موردنظر رآمدند ( .)Gemmill, 2002: 89تشکلهای مردمنهاد اید م حظات دستگاه
قضایی را در پروندههای مر وره درک کنند و ا حفاظ اساتق ر دادگااه اه همکااری اا نظاام
قضایی رردازند .سمنها ه هما ،اندازه که میتوانند زمینهساز کارامدی دستگاه قضایی اشاند،
از ررفی ممکن است ا نفوذ ناروا در نظام قضایی و عدم تنظایم روا ا خاود اا دادگااههاا اه
استق ر فردی قاضی و استق ر ساختاری نظام قضایی لطمه وارد کنند.

مصادیق نقش قضایی سمنها
سمنها میتوانند نقشهای متتلفی را در زمینة کارکردهاا و وظاای نظاام قضاایی ایفاا کنناد .از
جملة این نقشها حمایت سمنها از زندانیا ،هخصوص پس از آزادی ،ت ا تشکلهای مردمنهاد
رای کاهش جرائم ،تعام ت علمی و قضایی ا شهروندا ،و قضات ،اال کمبودهای نظام قضاایی
در عمل و پیشنهادهای مرتب ا اال قوانین و تدوین آنهاست (.)Nelson, 2007: 36
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 .1نقش سمنها در حمایت از زندانیان
از جمله مهمترین تشهایی که سمنها میتوانند در تعامل ا نظام قضایی نقشآفرینی ماؤثری
داشته اشند ،حمایت از زندانیا ،ه انحای متتل و در چارچو قانو ،و عرف است .همچناین
سمن ها آموزا قضات و مقامات مسئور زندا ،در جهت تقویت از حقوق زنادانیا ،را ار عهاده
میگیرند .سمنها می توانند در جهت آزادسازی زندانیا ،نیز ه ارتقای حقوق شر کماک کنناد
(کوشکی .)68 :1392 ،در ند «د» مادة  3آییننامة مراقبت از زندانیا ،پاس از خاروج مصاو
 1378/2/12مصو رئیس قوة قضاییه ،ه جذ کمکهاای مردمای و انجمانهاا و مؤسساات
خیریه همنظور مساعدت در وضع مددجویا ،و خانوادة آنها تصریح شده است .همچنین مطاا ق
مادة  4و ند «چ» مادة  3دساتورالعمل ساار  ،1398حمایات از اقشاار آسایبپاذیر از جملاه
زمینههای همکاری سمنها ا قوة قضاییه تعیین شده است که زندانیا ،و خانوادههاای آناا ،در
این دسته قرار میگیرند و نهادهای مردمی نقاش مهمای در حمایات از آناا ،ار عهاده دارناد.
همچنین در مادة  42دستورالعمل مذکور ،سازما ،زندا،ها و اقدامات تاأمینی و تر یتای کشاور
مکل شده است تا از ظرفیتهای تشکلهای مردمنهاد استفاده کند و اماوری مانناد معاضادت
حقوقی ،ارتباط ا خویشاوندا ،زندانیا ،و فراهم کرد ،امکاا ،تحصایل ارای آناا ،را از رریاق
سمنها انجام دهاد کاه ایان ماوارد نقاش سازایی در اازپروری زنادانیا ،و مصاونیت آناا ،از
آسیبهای اجتماعی دارد.
سمنها در هندوستا ،توانستهاند از رریق نامه نگاری ا مسئوال ،زنادا ،،قضاات و مقاماات
دولتی از رریق دیوا ،عالی ،زمینة آزادی زندانیا ،زیادی را که ه ناحق زندانی ودهاناد ،فاراهم
کنند ( .)Shubhalakshmi, 2015: 174مشارکت تشکلهای مردمی و سازما،های ماردمنهااد در
این مراحل ،جدیدترین پدیدهای است که هویژه در کشورهای آنگلوساکسو ،مثل آمریکا پدیدار
شده است .رای مثار از تجر ة مؤسسة خصوالی ورا 1در نیویورک میتوا ،نام رد که همنظاور
کاهش موارد ازداشت موقت و محکومیت ه حبس ،ار عات متتلفی را در مورد اشتاص تحت
تعقیب ه دادگاه می دهد و همچنین حضور آ ،ها را در روز محاکمه در دادگاه تضمین میکناد.
این نهادها در فرانسه زمینة گسترا جایگزین های ازداشت موقات مثال اجارای قارار کنتارر
قضایی را هموار کردهاند ( .)Hayman et al., 2014: 15در خصوص حمایت سمنهاا از زنادانیا،
اید کرامت زندانیا ،و خانوادههای آنا ،مدنظر قرار گیرد و دادگاهها نباید تحت فشار تشکلهای
مردمنهاد ،اقدام ه کااهش دورة حابس کنناد ،چراکاه ایانگوناه تصامیمات مایتواناد زمیناة
دادگستری خصوالی را فراهم کرده و مجازات زندا ،را از جنبة سزادهی تهی سازد.
___________________________________________________________________
1. Vera
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 .2نقش سمنها در پیشنهاد لوایح
رخی سمنها از قدرت وکالت و دفاع رخوردارند و از این رریق تصامیمگیارا ،را تحات تاأثیر
فعالیت خود قرار میدهند .از جملة این وکالتها هنگامی است که مقامات دولتی در پی االا
قانو ،یا وضع قاعدة جدیدی هستند و دینترتیاب سامنهاا وز ،تأثیرگاذاری خاود در اتتااذ
تصمیم را سنگین میکنند .ائت ف وکالتی عبارت است از ائت ف گروهای از سامنهاا اا دیگار
اعضای جامعة مدنی رای دفاع از تغییر قوانین ،سیاستهای دولت ،یا دیگر قواعد که این ائت ف
می تواند ا هدفی خاص همچو ،تصویب یک قانو ،یا در سطح ک  ،تغییر یک سیاسات اشاد.
این ائت فها اغلب ا موفقیت ه پایا ،میرسد ،ولی رای موفقیت آ ،اید تعاداد زیاادی در آ،
دخیل اشند (.)Aviles, 2012: 60
در لهستا ،سمن هلسینکی که در زمینة حقاوق شار فعالیات دارد ،رناماهای شاامل ساه
مرحلة عمدة زیر را رای نظارت رای دستگاه قضایی تدارک دیده اسات .1 :نظاارت ار فرایناد
قانونگذاری در زمینة اال حات قضایی  .2نظارت ر اجرای قانو ،حاداقل پاس از یاک ساار از
تصویب آ .3 ،نظارت ر عملکرد قضات و تطبیق قانو ،ا وقایع که ا توجه اه ررسای رضاایت
شاکی و افرادی که ا نظام قضایی در ارتباط هستند ،انجام میگیرد .وزارت دادگستری لهساتا،
در سار  2014تصمیم ه تأسیس شورایی ه نام «شورای اجتماعی اجرای رنامههاای نوساازی
قضایی» 1در لهستا ،گرفت ه است که رئیس آ ،،متولی و سرپرست یکی از تشکلهای مردمنهااد
است و سمنهای سیاری تمایل ه همکاری ا این نهاد دارند (.)Bakolias, 2000: 30
در الر ستا ،در سطح سیاستگذاری سازما،هاای تتصصای ار االا حات قضاایی نظاارت
میکنند و از رریق پیشنهاد لوایح و مقررات متتلا ساعی در االا فرایناد قضاایی دارناد و
هرور معمور هالورت گروهی این نظارت را انجام میدهند .از ررف دیگر ،سمنها این لوایح و
پیشنهادها را در معرض عموم میگذارند و در خصاوص آ ،مبااحثی را ترتیاب مایدهناد و اا
استفاده از ا زارهای متتل درالدد تحلیل فرایند اال نظام قضای رمیآیند .مطاا ق گازارا
انک جهانی در مورد وضعیت قضایی الر ستا ،،سمنهای قضایی نقش انکارناپاذیری در هباود
مشک ت قضایی این کشور داشتهاند ( .)Herrero & López, 2010: 26ه موجب ند « » مادة
 8دستورالعمل سار  ،1398نهادهای مردمی میتوانند در اال قوانین و تادوین لاوایح جدیاد
مشارکت داشته اشند و هرچه یشاتر قاوانین و مقاررات رگرفتاه از خواسات عماومی اشاد.
شناسایی این امتیاز رای سمنها موجب ارتباط یشاتر قاوة قضااییه اا دغدغاههاای جامعاه و
مدنظر قرار گرفتن دیدگاههای تشکلهای مردمنهاد در لوایح قانونی میشود.
___________________________________________________________________
1. The Social Council on Implementation of the Modernization Strategy of Justice in Poland.
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 .3نقش سمنها در آموزش قضایی شهروندان
سمنهای حقوقی میتوانند اقدام ه تأسیس کلینیک حقوقی کنند کاه در آ ،عا وه ار معاضادت
قضایی از روا،شناسا ،و جامعهشناساا ،و وکا نیاز هارهمناد شاوند .آماوزاهاای اجتمااعی و
رویکردهای تغییر رفتار در جامعه و آشنایی مردم ا حقوق خویش و استفاده و آشناسازی مردم اا
تکنولوژیهای نوین از جمله محتوای این آموزاها میتواند اشد (.)Hayman et al., 2014: 36
در ند «ال » ماادة  17دساتورالعمل ساار  1398ایان موضاوع ماورد توجاه قارار گرفتاه کاه
نهادینهسازی احترام ه قانو ،و افزایش آگاهیهاای عماومی در زمیناة حقاوق و تکاالی مردمای از
وظای سمنها عنوا ،شده است .ه موجب ند «ت» مادة  113قانو ،رنامة ششم توسعة اقتصاادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس می ایارا ،،قاوة قضااییه مکلا اسات از مشاارکت ساازما،هاای
مردمنهاد در زمینة تدوین رنامة جامع پیشگیری از وقوع جرم اقدام کند .این ماده حکایات از تکلیا
قوة قضاییه همنظور استفادة کامل از ظرفیت و تواناییهای سمنها رای امر پیشاگیری از جارم دارد
که نتیجة آ ،میتواند کاهش پرونادههاای قضاایی ،کااهش زنادانیا ،و هداشات کیفاری اشاد .در
راستای اجرای این تکلی  ،مادة  4و ند «ت» مادة  3دستورالعمل سار 1398پیشگیری از جارم را از
موضوعات همکاری و زمینههای مشارکت نهادهای مردمی در نظام قضایی اع م کارده و مطاا ق ناد
« » مادة  16واگذاری حداکثر اختیارات رای اجرای اقدامات پیشگیری از جرم را ه سمنها واگاذار
کرده است .مطا ق ند «چ» مادة  29آییننامة تشکلهای مردمنهاد مصو  1395نیز این تشاکلهاا
میتوانند در امور متتل حقوقی و قضایی اقدام ه آگاهیسازی عمومی و آموزا شاهروندا ،کنناد و
دینترتیب پیشگیری از جرم تا حدودی واقع شود.
در لهستا ،سمنها رنامههایی را همنظور نظارت مردمی ر دادگاهها ارائه و اجرا مایکنناد.
در این رر ها ه حقوق و وظای شهروندا ،در مقا ل دادگاه پرداخته شده و تجر ه نشاا ،داده
است این رنامههاا تاأثیر سازایی در تجر اهآماوزی مادنی داورلباا ،دارناد و اعتمااد متقا ال
شهروندا ،و دادگاهها را افزایش میدهند .ع وه ر شهروندا ،،دانشجویا ،دانشاکدههاای حقاوق
نیز تحت آموزا سمنها قرار میگیرناد و رای ایان آماوزاهاا ار عاات متتلفای در ماورد
ازداشتگاهها ،زندا ،و دیگر اماکن زیر نظر دادگاهها ه آنا ،داده میشود و میتوا ،گفت هراور
کلی منافع این آموزاها شامل مردم و سمنها میشود (.)Rietveld, 2015: 23
از اقادامهاای سامنهاا در الر ساتا ،،ارائاة معاضادتهاای قضاایی رایگاا ،ارای ارتقاای
استانداردهای حقوق شر و پیشگیری از نقض آ ،است که ا استفاده از دستورالعملهای دادگاه
اروپایی حقوق شر الورت میگیرد .سمنهاا در اماوری مانناد کماکهاای قاانونی رایگاا ،اه
شکنجهشدگا ،یا ساخت پناهگاه رای زهدیدگا ،و کسانی که در معارض ازهدیادگی هساتند،
مبارزه ا خشونت خانوادگی ،زههای نژادپرستانه ،نفارت افکنای ،حمایات از آزادی یاا ،،آزادی
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تجمع ،مبارزه ا تبعیض ،حمایت از مصرفکنندگا ،و دیگر اقداماتی کاه اه نفاع عماوم اسات،
مشارکت دارند (.)Antonijevic, 2016: 16

 .4تعامالت علمی سمنها با قضات
سمنها می توانند ا آموزا مقامات عمومی از جمله مقامات قضایی نسبت ه شناخت ساختار و
سازوکارهای کمک ه آنها در هبود عملکرد این مقامات و نهادهای زیرمجموعة آنها اه افازایش
اعتماد عمومی که در نتیجة پاستگویی آنا ،هدست میآیند ،مشارکت کنناد ( Aviles, 2012:
 .)63تقویت مشارکت و حضور سمنها هعنوا ،گروههای داورلباناه در روناد دادرسای موجاب
تتصصی شد ،کارکنا ،دادگاهها ،کارآموزی قضات و کارکنا ،قضایی در همکاری ا سامنهاای
مر وره شده است .این موضوع نهتنهاا موجاب کسار شاأ ،قضاات نیسات ،لکاه اا توجاه اه
محدودیت زمانی قضات هدلیل تراکم پروندهها ،راهکاری حیاتی رای هروزرسانی سواد قضاایی
قضات است .از ررف دیگر ،در حین تبادالت علمی میا ،قضات و سمنهای مر وط ،تشکلهاای
مذکور ا حساسیتها و محدودیتهای امر قضا آشنا میشاوند و اهالاورت هدفمناد اهدنباار
همافزایی علمی هستند (.)Trivunovic & Devine, 2015: 58
در سار  2015رای نتستین ار وزارت دادگستری لهستا ،رناماة همکااری نظاام قضاایی اا
سمنها را هرور تفصیلی یا ،کرد که این رنامه هرور القوه موجاب ایجااد رخای زمیناههاای
توسعة روا سمنها و دادگااههاا شاد ( .)Bojarski & Mileszyk, 2017: 4آماوزا و کاارآموزی
قضات اغلب توس دانشگاه ملی قضاوت و دادستانی کل الورت میگیرد .ا وجود این سمنها انواع
کارآموزی و کارگاهها را رای قضات تسهیل میکنند هخصوص در موضوعاتی کاه مطاا ق رناماة
دانشگاه مذکور جایی در آموزا قضات ندارد .رخی کارگاهها ا حضور قضات و روزنامهنگارا ،رگزار
میشود تا فهم مشترکی در خصوص نقشها و محدودیتهای دو ررف کسب شود که این موضاع
ه ترمیم اعتماد دوررفة قضات و روزنامهنگارا ،میانجامد (.)Bojarski & Mileszyk, 2017: 8
نظام قضایی الر ستا ،نیز موافقت کرده است که سمنها عهدهدار آموزا قضات ،مستشارا،
و کارشناسا ،دادگاهها ،دادستا،ها و مأمورا ،پلیس در زمینة درک هتر در خصوص حوزههاایی
را که فساد هوجود آمده است ،ر عهده گیرند .در این کشور از زما ،تأسیس دانشگاه قضاایی،1
شورای عالی قضایی و شورای ملی دادستا،ها ،سمنها نقش فعالی در امور قضایی داشتهاند .این
فعالیتها شامل سمینارها و آموزاهایی در زمینة حقوق شر ،استانداردهای ملی و ینالمللی و
تشریک مساعی در مورد تجر یات ارزشمند نهادهای ینالمللای در ایان زمیناههاا اوده اسات.
سمنها نظرهای گوناگو ،عمومی را پس از اجارای قاانو ،دریافات مایکنناد و آ ،را در قالاب
پیشنهادهای ه قوة مقننه ارائه میدهند ( .)G. McGann, 2008: 69البته آموزاهای مر وراه،
___________________________________________________________________
1. Judicial Academy
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اسامی قضات و هویت سمنهای آموزادهنده اید ثبت شود تا در آینده موقعیتهاای تعاارض
منافع مشتص شود و تشکلهای مردمنهاد نتوانند از این رریق ر دادگاهها تأثیر منفای داشاته
اشند (.)European Judicial Training Network, 2016: 8

 .5نقش سمنها در کاهش فساد
در مبارزه ا فساد ،سمنها اید نکات زیر را رعایت کنند .1 :ار عرسانی عمومی در مورد فسااد
و نیاز ه کنترر آ -2 ،،رراحی نقشة عمل رای مبارزه ا فساد و تحت تاأثیر قارار داد ،دولات
رای پذیرا این نقشة عمل و  .3نظارت ر عملکارد دولات و تصامیمات آ ،کاه ممکان اسات
در رگیرندة فساد یا کاهندة آ ،اشد .ه همین منظور اید نهایت شفافیت را اه کاار سات و از
وضعیت مالی و فعالیت های سمن ه نهادهای ناظر و مردم گزارا داد .ه همین دلیل در رخی
کشورها از جمله انگلستا ،ه موجب قانو ،رشوه ،20101از سمنها رای اقدامات تأثیرگاذار در
پیشگیری از رشوه کمک گرفته شده است ( .)Magliveras, 2016: 71در سطح ینالمللای نیاز
کنوانسیو ،آمریکایی حقوق شر 2مقرر میکند که انتشار فرایند کیفری اید هعنوا ،یک قاعده
مدنظر قرار گیرد و کنوانسیو ،سازما ،ملل متحد رای مباارزه اا فسااد 3و معاهادة کشاورهای
آمریکایی علیه فساد 4مقرر میدارند که نقش فعار جامعة مدنی از جمله سمنها اید در مباارزه
ا فساد تضمین شود (.)Herrero and López, 2010: 27
ه موجب مادة  4و ند «ت» مادة  3دستورالعمل سار  1398یکای از موضاوعات همکااری
قوة قضاییه ا نهادهای مردمی ،مقا له ا فساد اع م شده است که نقش فعار سمنهاا در کشا
فساد می تواند نقطة عطفی در مبارزة قوة قضاییه ا فساد محسو شود .مطا ق ماادة  10قاانو،
ارتقای س مت نظام اداری و مقا له ا فساد مصو  ،1390وزارت کشور موظ اسات تمهیادات
الزم را در ارة توسعه و تقویت سازما،های مردمنهاد در زمیناة پیشاگیری و مباارزه اا فسااد و
سنجش شاخص های فساد ا رعایت مصالح نظام و در چارچو قوانین و مقررات مر اوط فاراهم
آورد و گزارا ساالنة آ ،را ه مجلس شورای اس می ارائه کند .این موضوع در زمینة مبارزه اا
فساد و کاهش نرخ و ه رور ربیعی در رتبه ندی ایرا ،در جادور شااخص ادراک فسااد ساهم
سزایی میتواند داشته اشد .سمنها از ررفی هدلیل ارتباط ا اقشار متتل ماردم و عضاویت
دامنة وسیعی از شهروندا ،در ساختار آنها و از ررف دیگر ارتباط و تعامل ا نهادهای عمومی ،ا
مصادیق و فراوانای فسااد در جامعاه آشانایی کاافی دارناد و در زمیناة پیشاگیری از وقاوع یاا
جلوگیری از شیوع گستردة فساد میتوانند یاریرسا ،نظام قضایی اشند.
___________________________________________________________________
1. Bribery Act of England, 2010
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4. Inter-American Convention Against Corruption (IACAC), 1996
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نتیجهگیری
سازما،های مردم نهاد در سراسر دنیا شبکه ای پیچیده از روا و تعام ت ا دولاتهاا را ایجااد
کردهاند و هدنبار مدیریت کارکردهای دولت و اثرگذاری ر تصمیمات و اعمار سیاساتگذارا ،و
مجریا ،امر عمومیاند .از جمله کارویژه های دولت ه مفهاوم اعام آ ،،امار قضاسات کاه دارای
ساختار و نهادهای گسترده است و کیفیت اعمار آ ،تاأثیر مساتقیمی در حکمرانای مطلاو و
رضایت عمومی از حاکمیت دارد .در دیگر کشورها اهدلیال وجاود ساترها و ساا قة مشاارکت
سمنها در عرالة عمومی ،تعام ت ین سمنها و نظام قضایی مطلو است و چرخة روا روند
عادی و رو ه رشدی را ری میکند .در این کشورها از آموزا سمنها ه کارکنا ،نظام قضاایی
تا مشارکت مستقیم تشکلهای مردمنهاد در فرایند دادرسی پیش ینی شده و در حار اجراست.
در نظام حقوقی جمهوری اس می ایرا ،نیز قوانین و مقرراتی در زمینة مشارکت سمنها در
فرایند دادرسی ،کمک ه زندانیا ،،پیشگیری از جرم ،مقا له اا فسااد ،آماوزاهاای حقاوقی و
قضایی ه مردم و غیره مشاهده میشاود ،ولای اهنظار مایرساد مسائوال ،قاوة قضااییه ایاد
رنامههای عملی خود را در جهت مشارکت یشتر سمنها در ارائة رناماههاا اه قاوة قضااییه و
مشارکت فعار آنها در روند دادرسی و از همه مهمتر فراهم آورد ،زمینههاای نظاارت ماؤثر ار
عملکرد نظام قضایی تدوین و تصویب کنند تا شاهد شکوفایی ظرفیتهای مغفاور سامنهاا در
اال امور قضایی کشورما ،اشیم .البته دستورالعمل ساار  1398رئایس قاوة قضااییه نقطاة
عطفی در همکاری و تعامل سمنها ا نظام قضایی هشمار میرود که اید منتظر عملیاتی شد،
آ ،ود .ع وه ر این از جمله زمینههایی که نیازمند مشارکت فعار و مؤثر سمنهاست ،میتاوا،
ه استفادة کمیسیو ،قضایی مجلس از سمنها در تدوین رار هاای مر وراه ،تعاام ت علمای
قضات ا تشکلهای مردمنهاد تتصصی و حمایت از تشکلهای مردمنهااد افشااگر فسااد اشااره
کرد که ورود سمنها ه هریک از موارد مذکور ،نوید آینده ای درخشا ،و امیدوارکننده در هبود
کارامدی نظام قضایی را میدهد .البته رخی سمنها در زمینههایی مانند شفافیت قضاایی قادم
رداشتهاند که در جای خود قا ل تقدیر است ،ولی تعداد و کیفیت این نهادها اید افازایش پیادا
کند و هرور تتصصی و جزئی در پی کارامدی و اال نظام قضایی رآیند .البته نباید محاسان
و امتیازهای همکاری تشکلهای مردمنهاد ا نظام قضاایی ،موجاب غفلات از رخای خطرهاای
القوة این همکاری شود .مهم ترین نگرانی در مورد تعامل متقا ل نظام قضایی و سمنها مر اوط
ه نقض استق ر و یررفی قضایی است که سمنها ا فشاار یاا نفاوذ خاود در نظاام قضاایی،
زمینهساز نقض استق ر قضایی و فسادهای منبعث از آ ،شوند.
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