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 قضایی دستگاه در شفافیت و اطالعات به دسترسی

 2010 التین( آمریکای زا خوب هایرویه به راهنما )یک

  نویسندگان:

 هِررِر   آلوارو

 لوپز گاسپار

  ترجمه

 تهران دانشگاه فارابی پردیس ناسیش جرم و زاج حقوق کترید دانشجوی اسحاقی؛ جعفر سید

 تهران دانشگاه ارابیف پردیس الملل ینب تجارت حقوق آموخته انشد پور؛ متین فاطمه

 

 درآمد پیش

 مطابق سازمانی و حقوقی فرهنگ تقویت برای فعاالنه 1«مدنی حقوق برای اتحادیه» که است دهه یک از بیش

 اساسی حقوق ضامن که دموکراسی، یهاارزش و المللیبین بشر حقوق استانداردهای آرژانتین، ملی اساسی قانون با

 اصالحات از حمایت و نظارت دنبال به مدنی حقوق برای اتحادیه اهداف، سایر میان در .کندمی تالش ،باشد اشخاص

 فراهم را شهروندی حقوق از بیشتری حفاظت آنها، عملکرد بهبود که است قضاییه قوه مانند دموکراسی نهادهای در

  .کندمی

 التین آمریکای کشور چندین در مختلف خوب یهاتجربه و اهرویه ثبت برای ایپروژه اتحادیه این ،2008 آغاز در

 سه به مربوط نوآورانه یهاتجربه تر،دقیق بطور بود، مربوط دولت شفافیت و اطالعات به دسترسی به که ،کرد آغاز

 به دسترسی برنامه ارزشمند حمایت با حرکت این .2عالی حسابرسی یهاسازمان و کنگره قضاییه، قوه ی؛حوزه

  .شد انجام جهانی بانک سازمان اطالعات

 مریکایآ قضایی یهاسیستم در خوب یهاویهر مورد در خاص تحقیق لمسئو پروژه، ماهنگیه بر عالوه اتحادیه این

 زمینه در فعاالنه حادیهتا این ،2001 سال از .شدیم عالقمند موضوع ینا به ما یشپ سال چند .است بوده التین

 کرده کار است، قضاییه قوه عملکرد رد مدنی جامعه مشارکت و شفافیت فزایشا آن دفه که تیاصالحا ارتقاء

  .است

 را متخصص سازمان دو اتحادیه این -کنگره و عالی حسابرسی موسسات – دیگر حوزه دو در پژوهش انجام برای

 از 4اکسسو پرو بنیاد و آرژانتین از 3عدالت و برابری مدنی انجمن :هستند هازمینه این در ایمنطقه رهبران که

  .کرد همکاری به دعوت شیلی

                                           

1 Asociación por los Derechos Civiles, ADC 

2 . Supreme Audit Institutions   
3 .  Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ 

4 . Fundación Pro Acceso 
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 در دولتیغیر یهاسازمان برای مرجعی عنوان به است قرار که (سند 3) اسناد از سری یک در پروژه این نتیجه

 .است شده منعکس کنند، عمل 5عمومی سیاست کارشناسان و دانشگاهی علمی یهااتهی دولتی، مقامات منطقه،

 و عدالت و برابری مدنی انجمن از نینو اکوئیل ؛اتحادیه این از لوپز گاسپار و هررو آلوارو وسیله به مقاالت این

  .است شده نوشته اکسسو پرو بنیاد از سوالر ویال توماس

 سند، سه این درباره رزشمندشانا تنظرا برای جهانی انکب سازمان از ارجخ و داخل کنندگانبررسی از النهایه

  .است نویسندگان متوجه تنها نقصی و خطا گونه ره مسئولیت جودو این با .کنیممی تشکر

  اجرایی چکیده .1
 یهاحوزه در شفافیت و اطالعات به دسترسی رتقایا هدف اب که ستا ییهارویه از ایمجموعه شامل سند این

 است، شهروندان رایب بازتر و تردموکراتیک که را عملکردی که ضاییه،ق قوه هویژ هب قضایی، نظام عملکرد مختلف

 شفافیت و اطالعات به دسترسی :وردیمآ روی بعد دو به توجه اب تحلیل و جزیهت به نظورم این برای .دهدمی ارتقاء

  .قضائیه قوه قضایی ملکردهایع همچنین و قضاییه قوه داریا عملکرد مورد در

 و کندمی عمل التین آمریکای در قضاییه قوه آن در که ایزمینه بر ایمقدمه شامل مچهار و سوم یهابخش

 به عمومی اعتماد فقدان ،هاچالش این از یکی .باشدمی است، مواجه آن با که تریمرتبط یهاچالش شناسایی

 به کمک برای شفافیت و تیاطالعا اصالحات به دسترسی پتانسیل .است جامعه از آنها فاصله و قضایی نهادهای

 و استقالل تقویت در اصالحات این سهم بر همچنین .است شده برجسته وضعیت، این کردن معکوس

 .است شده تاکید حکمرانی تر گسترده زمینه در آن نقش افزایش نتیجه در و قضاییه قوه 6پذیریمسئولیت

 کند.می بررسی را قضائیه قوه اداری عملیات به مربوط اطالعات مختلف یهابندیدسته به دسترسی مپنج بخش

 آن مانند و هاهزینه تدارکات، بودجه، در شفافیت و عاتاطال به دسترسی شامل شده برجسته موارد از برخی

 آمار انتشار و قضات 7درآمد و دارایی هایاعالمیه به دسترسی ساختن فراهم اهمیت بر تحلیلی همچنین شود.می

 کنیم:می بحث است یافته ایفزاینده ارتباط اخیر یهاسال در که ایمساله مورد در سرانجام دارد. وجود دادگاه

  .8قضات تعیین روند در شهروندان مشارکت و شفافیت

 ه،دادگا احکام انتشار .کندمی حثب قضاییه قوه قضایی عملکرد با بطمرت اطالعات یهابندیدسته درباره مشش بخش

 بتکاراتا و گرفته قرار ررسیب مورد ضاییق مقامات نضباطیا تعقیب و سادف یهاپرونده در هاپرونده به دسترسی

 .اند شده داده شرح دنیم جامعه مشارکت قویتت برای نوآورانه

                                           

5 . Public policy 

6 . Accountability 
7 . Assets and income disclosure statements 

8 . Transparency and citizen participation in the process to appoint judges 
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 انجام منطقه کشور چند در که تجربیات سری یک طریق از اخیر، بخش دو این در بررسی مورد یهابندیدسته

 را مشارکت و 9سازیعمومی استانداردهای آنها چگونه اینکه اساس بر تجربیات این .است شده داده نشان ده،ش

 یهاروش یا و تجربیات جامع لیست ندارد قصد سند این که است ذکر شایان .اند شده برگزیده کنند،می رعایت

 طور به است ممکن است، شده ارائه اینجا در که ییهانمونه حال، این با .دهد ارائه را تجربیات آن کردن اجرایی

 ترشفاف و ترباز در را خود عدالت یهانظام عملکرد تا دنشو اتخاذ و تکرار التین آمریکای کشورهای توسط بالقوه

 .کنند

 درآمد .2
 «طرفبی ثالث شخص» سنتی نقش از راترف آن کارکرد ترتیب همین به .است حکومت شاخه هس از یکی قضاییه قوه

 پیچیده بسیار روشی به اوقات گاهی – که باشد عمیق تواندمی سیاسی نظام رد آن مداخله .است اختالفات حل در

 کنونی تحقیقات .گذاردمی تاثیر ختلفم اجتماعی کنشگران بین وابطر همچنین هروندان،ش و ولتد ارتباط بر –

 به عمومی، سیاست وسعهت فرآیند در ضاییهق قوه گسترده مشارکت شده، نجاما حقوق و استسی علم نظرم از که

 .است کرده ستندم را دولتی یهاقدرت سایر نترلک و حقوق از حمایت و شناختن رسمیت

 هب دسترسی و شفافیت اصالحات ،نهادی و سیاسی شرایط لحاظ به قضاییه قوه همیتا به توجه اب و مینهز این در

 عبارت به .هستند مرتبط هم با ،قضایی نهادهای ودخ قضایی و داریا عملکرد بر آنها بالقوه تاثیر واسطه به اطالعات

 افزایش ا،آنه نهادی صالحیت رب مثبتی اثیرت تواندمی قضاییه یهاقوه توسط فافیتش اصالحات اعمال دیگر،

 .باشد داشته شهروندان با آنها روابط و سیاسی بازیگران یگرد به سبتن آنها قتدارا شان،مشروعیت

 از برخی حال این با .هستند ندک  بسیار مردم نظر به هادادگاه منطقه، این کشورهای از بسیاری در مثال، رایب

 که اندازه آن به هاپرونده به رسیدگی برای واقعی زمان میانگین که دهدمی نشان اخیر تجربی مطالعات

 کند کمک شهروندان به تواندمی دادگاه مارآ انتشار .نیستند طوالنی دهند،می نشان عمومی افکار یهانظرسنجی

 که کندمی تولید غیردولتی یهاسازمان و هادانشگاه برای فرصتی همزمان و بدانند هادادگاه واقعی عملکرد درباره

 اطالعات به دسترسی بازخورد طریق از مورد این در .دهند ارائه اصالحی پیشنهادی و کنند تحلیل را هاچالش

 تولید فضیلت چرخه یک قضایی نهادهای وسیله به پاسخگویی و مدنی جامعه وسیله به تحلیل و رصد قضایی،

 عملکرد بهبود به توانندمی زیرا هستند؛ مرتبط هم شفافیت و اطالعات به دسترسی اصالحات خود، نوبه به .شودمی

 مبارزه در قضائیه قوه نقش مثال نعنوابه .کنند تقویت را جانبه همه حکمرانی رو این از و کنند کمک قضاییه قوه

 کیفیت و عمومی منابع از استفاده بهبود به تواندمی که دهدمی قرار کلیدی بازیگر عنوان به را آن ،فساد با

 همزمان، .باشد اثرگذار پذیرندمی را شانحکومتی نهادهای شهروندان که روشی بر و کند کمک عمومی هایسیاست

 دولت، یهانقص کاهش یا اصالح برای مطالبات درگیر ایفزاینده  نحو به قضات ،توسعه حال در کشورهای در

                                           

9 . Publicity 
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 .هستند پذیرآسیب یهاگروه برای مسکن حقوق و عمومی خدمات آموزش، بهداشتی، خدمات به دسترسی بهبود

 .داشت خواهد موارد این در مداخله برای بهتری موقعیت بیشتر، مشروعیت با تر،شفاف قضاییه قوه یک

 آن نقش اهمیت .است 10قانون حاکمیت تثبیت برای کلیدی ربازیگ یک قضاییه قوه که داشت توجه باید همچنین

 منعکس ،اندشده طراحی حکمرانی و عمومی نهادهای کیفیت ارزیابی برای که یمختلف یهاروش و هاشاخص در

 .داندمی آن یهاستون از یکی را قضاییه قوه 11«المللیبین شفافیت» ملیِ  یکپارچه سیستم مثال برای .است گردیده

 معرفی حکمرانی زمینه در رتبطم بازیگر یک عنوان به را عدالت نظام متعدد هایشناسیآسیب ترتیب، همین به

 شامل هم را قضاییه قوه «قانون حاکمیت» رتبه برای هاگیریاندازه در ،حاکمیت جهانی یهاشاخص .اندکرده

 بنیاد نظیر ییهاسازمان توسط که دموکراسی کیفیت مورد در جهانی یهاارزیابی در ترتیب همین به .شودمی

   (برتلسمان دگرگونی شاخص) .دارد نقش قضاییه قوه شده، انجام 12برتلسمان

 با را قضاییه قوه شفافیت و اطالعات به دسترسی سطح خاص طور به 13جهانی یکپارچگی گزارش این، بر عالوه

 به شهروندان دسترسی و 14مالی هایاعالمیه ها،گیریتصمیم توجیه قضات، انتخاب مانند متغیرهایی از استفاده

 ائیهقض قوه در شفافیت و عمومی اطالعات به دسترسی بر فزاینده تمرکز دهنده نشان این .کندمی بررسی دادگاه،

 .است حکومتی اصالحات زمینه در

 افیتشف و دموکراسی یفیتک قانون، اکمیتح ربارهد الذکرفوق هایشاخص ساختار در مه قضاییه قوه گنجاندن

 از دموکراتیک، هاینظام در قوه آن رشد به رو روزب درباره نظری هایاستدالل توسعه در مه و عمومی، نهادهای

 فعال مشارکت ضایی،ق نهادهای شفافیت انندم اصولی ود،خ وبهن به .دارد حکایت رانیحکم ارزیابی در آن مهم نقش

 کمرانیح ارزیابی برای یکلید هایشاخص قضاییه وهق پاسخگویی و پذیریمسئولیت و آن فرآیندهای در

  .هستند دموکراتیک

                                           

10 . Rule of Law 
11. Transparency International’s National Integrity System 

12 . Bertelsmann Foundation 
13 . Global Integrity 

14 . Financial disclosure statements 
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 افزایش برای که اند شده اصالحی فرآیندهای هدایت به موفق التین آمریکای در سازمان چندین گذشته، دهه در

 مورد به بسته متفاوتی بسیار تاثیر هاتالش این .کنندمی تالش عمومی اطالعات به شهروندان دسترسی و شفافیت

 تمرکز سیاسی، نظام در مرتبط نسبت همان به نِبازیگرا سایر گرفتن نظر در بدون مجریه قوه بر عمدتا و داشته

 قوه نظیر دیگر، یهازمینه در اصالحی هایتالش گسترش به نیاز که است اخیر یهاسال در تنها .است داشته

 .است شده آشکار نظارتی، هایآژانس سایر و قضاییه

 1990 دهه اوایل از .اندبوده دیمتعد اصالحات یهابرنامه هدف منطقه این در قضاییه هایقوه موازی، طور به

 المللی بین سازمان چندین همچنین آمریکایی، بین توسعه بانک و جهانی بانک ویژه به المللی،بین مالی موسسات

 یهاسیستم سازی مدرن برای را تسهیالت و اعتبار خط چندین UNDP  و ,GTZ USAID قبیل از کننده اهدا

 هایسیستم اجرای ،هازیرساخت بهبود بر عمدتا آنها اما است، بوده متنوع حاتاصال اهدف .اندکرده ارائه دادگاهی

 دسترسی تقویت و قضایی آموزش یهاسیستم معرفی قضایی، مدیریت در فنآوری دادن جا ریزی،برنامه و مدیریت

 قرار توجه مورد کمتر اطالعات، به دسترسی و شفافیت به مربوط اصالحات حال این با .دارند تمرکز عدالت، به

 هاینوآوری کردن متداول با و مختلف یهازمینه در التین آمریکای کشورهای که گفت توانمی .است گرفته

 مقابله منظور به اصالحات این شماری انگشت موارد در تنها ولی ،اندکرده پیشرفت خود قضایی سیستم در مختلف

 قضایی اطالعات به بنیاد وب دسترسی فهرست :ای منطقه :1 باکس

 روی بر قضایی اطالعات به دسترسی قابلیت ربارهد ساالنه گزارش هیهت حال رد آمریکا ضاییق طالعاتم مرکز ،2004 سال از

 این در قضایی هایسیستم در اریج هایچالش و ماندگیعقب پیشرفت، تحلیل و تجزیه ابتکار ینا از هدف .است اینترنت

 شفافیت میزان و شهروندان هب الکترونیکی هایوشر طریق زا اتاطالع مختلف انواع رائها مورد در نوبیج آمریکای کشورهای

 مورد در صشاخ 19 و قضاییه قوه ارزیابی رایب شاخص 25 بررسی با فهرست این .است بوده ادستانید دفاتر و هادادگاه

 ارائه اطالعات هب یادبنوب دسترسی پیشرفت میزان بر ظارتن امکان مرکز ینا پروژه در .است افتهی توسعه عمومی هایدادستان

 مقایسه امکان مچنینه آمریکایی، شورهایک سازمان ضوع کشور 34 در عمومی دادستانی دفاتر و قضاییه قوه سیلهو به شده

  .است آمده فراهم گذشته هایالس در تحول وارد،م بعضی در و آنها تکامل

 :مانند هستند هاییجنبه املش بررسی مورد هایشاخص -

 ایتس وب وجود -

 مقررات و قوانین روزرسانی هب و انتشار -

 رسیدگی نتظارا در و شده رسیدگی هایپرونده وردم در مارآ انتشار -

 هادادگاه (agenda) جلسه دستور ای دستورالعمل انتشار -

 مربوطه مقامات درباره نضباطیا مسائل و رآمدد و ارایید پیشینه، قوق،ح بودجه، -

 قراردادها برای دارکاتت و همناقص اطالعات انتشار -

 اطالعات و دسترسی نظام -

 اطالعات بیشترین که شورهاییک عنوان هب بندیرتبه باالی در را رژانتینآ و کانادا یلی،ش برزیل، کاستاریکا، 2007 سال گزارش

 هیچ واردم برخی در که ستنده کشورهایی هائیتی و گویان ورینام،س گواتماال، بلیز، یگرد انتهای در .دهدمی قرار دارند، وب در را

  :به بنگرید بیشتر العاط برای .ندارند اینترنت در اطالعاتی
www.cejamericas.org  

 

http://www.cejamericas.org/
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 انجام شود، قضایی اطالعات به بهتر دسترسی به منجر است مکنم که ترتیباتی ایجاد یا قضایی نهادهای تنگنای با

 .است شده

 هایقوه برای را شفافیت برنامه یک سال چندین برای که ییهاسازمان از کوچک گروه یک ابتکارات زمینه این در

 15عادالنه رسیداد حقوقی بنیاد مثال برای .است شناختن رسمیت به سزاوار اند،کرده ترویج التین آمریکای یهقضای

 هایسیستم در مدنی جامعه مشارکت و عمومی اطالعات به دسترسی شفافیت، مورد در را تحقیقاتی پروژه چندین

 که است المللیبین آژانس یک که 16آمریکا قضایی مطالعات مرکز ترتیب، همین به .است داده انجام منطقه قضایی

 اطالعات به دسترسی  بر تمرکز با متعددی مطالعات از د،کنمی عمل 17«آمریکایی کشورهای سازمان» ساختار در

 یک آمریکا قضایی مطالعات مرکز ،2004 سال از .است کرده حمایت منطقه، قضایی هایسیستم با ارتباط در

 مورد در تطبیقی تحقیقات و است داده توسعه را قضایی اطالعات به وب بر مبتنی دسترسی ساالنه شاخص

 یهاسازمان نهایت، در .(1کادر به ارجاع)است داده انجام منطقه کشورهای در عمومی اطالعات به دسترسی

 شفافیت به مربوط یهاپروژه 18المنافعمشترک کشورهای و خارجه امور دفتر و بریتانیا شورای مانند متعددی

 شناسی آسیب توسعه به ابتکارات این همه .اندکرده مالی تامین را التین آمریکای در اطالعات به دسترسی و قضایی

 قرار منطقه در دولتی اصالحات ردستورکا در را موضوع این اینکه برای احتمالی کاری یهامشیخط شناسایی و

  .است کرده کمک دهد،

 قضاییه قوه رد شفافیت و اطالعات هب دسترسی صالحاتا ترویج هب ترقوی نیاز ایجاد منظور هب ابتکارات نوع این

 عمومی بخش مدرنیزاسیون و اصالحات ارک دستور در وضوعم این یجادا رایب رزشمندیا یهافرصت .یابد ادامه باید

 تا دهش انجام گذاریسرمایه .شودمی ترویج همکاری یهاسازمان و المللی بین یهاسازمان توسط که دارد وجود

 سناریوی منطقه، در ختلفم یردولتیغ یهاسازمان یهاتالش عالوه به ندگاناهداکن برخی توسط امروز به

 در را هاسیاست جامع صالحاتا و برداریم ار بعدی گام که است سیدهر آن وقت .است کرده ایجاد ایامیدوارکننده

 .دهیم ادامه ضاییق اطالعات به دسترسی و شفافیت زمینه

  جامعه و قضاییه قوه بین روابط در هاچالش .3
 توانمی که دارد، متعددی دالیل شکاف این ،دارد وجود قضاییه قوه و جامعه بین مهمی شکاف التین آمریکای در

 سازمان عملکرد درباره مومیع دانش فقدان هستند، قضاییه قوه هایویژگی که ابهام و کاریپنهان فرهنگ به

 ایکشوره شهروندان نتیجه، در .کرد اشاره آن مانند و قضات کار در دیگر سیاسی مقامات مشخص دخالت و عدالت

                                           

15 . The Due Process of Law Foundation (DPLF) 

16 . Center for Justice Studies of the Americas (Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA) 
17 . Organization of American States (OAS) 

18 . Foreign and Commonwealth Office (FCO) 
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 ،2007 سال در 19التینوبارو اطالعات به توجه با .هستند قضائیه قوه کار به نسبت فزاینده اعتمادیبی دچار منطقه

 خیلی» یا «خوب» کشورشان در قضاییه قوه که بودند معتقد التین آمریکای در دهندگانپاسخ از درصد 31 تنها

 اعتماد حدودی تا یا بسیار قضاییه قوه به آنها که داشتند اظهار درصد 30 صرفا خود، نوبه به .است کرده کار «خوب

 شده ترکیب حقیقت این با امر این .است نابرابر عدالت به دسترسی معتقدند مردم از درصد 75 که حالی در دارند،

 طورب 20المللیبین شفافیت سازمان توسط که اداری فساد نظرسنجی در التین آمریکای کشورهای اکثریت که

 در رایج فساد معضل به قضاییه قوه ضعیف عملکرد دیگر، عبارت به .دارند ضعیفی عملکرد ،شودمی انجام ساالنه

 اجرای برای دولت واقعی ظرفیت به نسبت شهروندان اعتماد عدم افزایش موجب و شده افزوده ،دولتی ادارات

  .است شده جرم، کیفر و قوانین

 -موارد برخی در- و پایین کیفیت :دارد ایراد دو کنند،می دریافت هادادگاه عملکرد درباره شهروندان که اطالعاتی

 دو وسیله به کند،می کمک جامعه و قضایی نهادهای میان موجود شکاف تعمیق به که وضعیت این .باال پیچیدگی

 در آنچه گزارش برای آنها ظرفیت لحاظ به هارسانه در شدیدی کمبود طرف یک از .شودمی ایجاد کلیدی فاکتور

 پوشش برای کافی آموزش سردبیران و نگارانروزنامه موارد، از بسیاری در .دارد وجود دارد، جریان قضایی سیستم

 به ساده و فهم قابل روش به حقوقی مسائل توضیح برای – ترپیچیده مساله یک حتی – و هادادگاه فعالیت دادن

 کنند،می فصل و حل مناسب نحو به که ییهاپرونده رسانیاطالع برای هادادگاه دیگر، سوی از .اندندیده را جامعه

 تاریخی لحاظ به که است التین آمریکای دادگاهی یهاسیستم فرهنگی میراث از ناشی این .دارند کمتری تالش

 قضایی المثلضرب این .دانندمین شایسته را نگاران روزنامه با کردن مصاحبه یا احکامشان درباره توضیح ارائه

 با مواجهه در .است غالب وضعیت واقعی بازتاب 21!"احکامشان طریق از ولی گویندمی سخن قضات "  که قدیمی

   .اندداده توسعه مشکل، این حل برای را نوین ابتکارات از برخی منطقه، نهادمردم هایسازمان آسیب، این

 عمومی اعتماد عدم رفع به تا شودمی تالش اطالعات به دسترسی و شفافیت اصالحات سازیپیاده با زمینه، این در

 برگزاری مثال عنوان به .شود کمک عدالت سیستم و شهروندان بین بیشتر نزدیکی ترویج و قضایی نهادهای به

 و هارسانه توسط چه – ارتباطی یهاسیاست تصویب یا عالی دیوان رسیدگی جلسات برای 22عمومی یهادادرسی

 ایبالقوه امیدوارکننده اقدامات دادگاه، تصمیمات توضیح و انتشار برای -قضاییه قوه یا شود انجام مدنی جامعه

 به که قضایی اطالعات به دسترسی بهبود جهت در ابتکارات ترتیب همین به .هستند اعتماد و پیوندها ایجاد برای

 (تدارکات اطالعات بودجه، اطالعات قضایی، آمار) هادادگاه فعالیت به و (درآمد و دارایی هایاعالمیه) قضات خود

 .کند کمک موضوع همین به که است درصدد شود،می مربوط

                                           

19 . Latinobarómetro:  این سازمان یک مطالعه افکار عمومی است که سالیانه با 20 هزار نفر در 18 کشور آمریکای التین به نمایندگی از جمعیتی معادل

 بیش از  600 میلیون نفر ساکنان آن کشورها مصاحبه می کند. این سمن غیرانتفاعی در سانتیاگوی شیلی مستقر است و به تولید و انتشار داده اشتغال دارد.

20 . Transparency International 
21 . “judges speak but through their sentences” 

22 . Public hearings 
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 شفافیت و اطالعات به دسترسی مفهومی: چارچوب عناصر .4
 زا قضائیه قوه و طالعاتا به دسترسی و سو یک از دادگاه ستقاللا و شفافیت ینب ارتباط حلیلت به رودو زا پیش

  .شود ارائه «عمومی اطالعات هب دسترسی» و «شفافیت» اصطالحات از مفهومی وضیحت یک است زمال دیگر، سوی

 عمل سازوکاری عنوان به قیقتح در شفافیت فهومم است. درنم یهادموکراسی برای ساسیا ارزش یک شفافیت

 مورا در هروندانش دهدمی اجازه که باشد دولت مدیریت و دارها حکمرانی، شیوه چنان نتیجه باید که کندمی

 اطالعات به دسترسی برای ییهادرخواست شامل یدبا شفافیت عمل در باشند. داشته شارکتم و کنترل عمومی

 هب شهروندان برای آن دادن قرار دسترس در و اطالعات تولید هب دولت عهدت کلمه(، قیقد معنای)به عمومی

 ایفای طالبهم برای شهروندان وانمندسازیت و عاالنه(ف شفافیت) دهدمی اجازه را ستردهگ دسترسی که ییهاشیوه

  شود. صوص،خ این در دولت تعهدات

 و) اطالعات رخواستد برای شهروندان حق نوانع به که – عمومی اطالعات به سترسید چه اگر مینه،ز این در

 از یکی تنها ولی ،است شفافیت سیاست در ضروری یعنصر -شودمی عریفت (آن ارائه برای دولت متناظر تعهد

 شفافیت سیاست در دیگری عنصر و شده استفاده ندس این در غلبا که یگرید مفهوم .است مفهوم این یهامولفه

 ،شود ختهشنا فعاالنه سیاست کی مختلف یهاشکارسازیآ عنوان به باید سازیعمومی .است سازیعمومی ،است

 .شودمی پذیردسترس عموم برای رتبطم اطالعات آن بموج به که

 قضایی استقالل و شفافیت .4-1
 .کند کمک ،آن مانند و بیشتر قضایی استقالل برای شرایط ایجاد به تواندمی قضایی نهادهای در شفافیت اصالحات

 که کندمی تولید را جامعه به قضاییه وهق از اطالعات ایندهفز جریان قضایی، یهاسیستم باز عملکرد مثال برای

 مهم واردات هایپرونده با مرتبط یهابحث و فرآیندها در شدن درگیر آن، عملکرد درباره آموختن به قادر را عموم

 بنابراین .سازدمی (غیره و مشاوره فرآیندهای عمومی، یهادادرسی مانند) مختلف طرق از شرکت حتی و 23سازمانی

 قضایی، سیستم عملکرد به بیشتر اجتماعی عالقه با همراه پوشاند،می را دادگاه فعالیت ،اغلب که ایهام حجاب رفع

 تشخیص حواشی اطالعات، فزاینده جریان و بیشتر شفافیت طرف، یک از .کندمی ایجاد را مضاعفی مثبت اثر

 به منجر دیگر سوی از .زدایدمی را نفع ذی یهاگروه و قضایی سیستم رفتار در خودسری و فساد ،24صالحدیدی

 کنندمی مداخله قوه آن کار از حمایت در که شودمی قضاییه قوه عملکرد با رابطه در شهروندان از ییهاگروه ایجاد

 اعطا آنان به بیشتری اقتدار که یابندمی مشروعیتی منبع جامعه در قضات بنابراین (.قضات انتخاباتی یهاحوزه)

 نفعذی قدرتمند یهاگروه اولویت علیه یا باشد داشته واالیی سازمانی تاثیرات تواندمی که یتصمیمات تا کندمی

  .بگیرند باشد،

 التین آمریکای در مردم نظر به را هادادگاه به اعتماد پایین سطح شد، اشاره آن به قبال که بارومترو التینو آمار

 و سیاسی احزاب مجریه، قوه فشار و نفوذ هدف التین یکایآمر قضاییه یهاقوه تاریخی، لحاظ به .دهدمی نشان

                                           

23 . Great institutional import:  
24 . Discretionality 
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 یا جمعی، دسته اخراج پاکسازی، طریق از دموکراسی در مکرر یهاوقفه ضمنا، .اندبوده قدرتمند بازیگران سایر

 را قضایی نهادهای مشروعیت و اعتبار که ،شده هادادگاه ترکیب در دائمی تغییرات افزایش موجب ،جرم اعالم

 .است کرده تخریب

 به ضاییهق یهاقوه .وردآ ارمغان به منطقه ینا برای ار تغییری 1990 و 1980 یهادهه در خواهیدموکراسی موج

 مدنی جامعه و دولت زمان هم کردند، آغاز را خود عملکرد هبودب برای شده راحیط اصالحات زا شماری آرامی

 نظام کی در امر، این پرتو در .کردند رویجت سیاسی نظام موسسات با ودخ روابط سازیبهینه برای را تغییراتی

 گونه یچه بدون شانوظایف انجام رایب حکومت، یهابخش سایر از شانلاستقال حفظ قضات برای دموکراتیک

 یابد، ترویج قضایی ملکردع اولیه مراحل از ایدب استقاللی نینچ از طمینانا رایب اقدامات .است ضروری دخالتی،

 نفعذی یهاگروه نفوذ و فشار حتت عموما که رآیندیف شود،می آغاز قضات، نتصابا و انتخاب آیندفر با که

 یط در که است مهم ستقالل،ا تضمین هتج به رتیب،ت مینه به .گیردمی قرار سیاسی احزاب الخصوصعلی

 تعیین ؛شودمی احساس بیشتر سیاسی یهاقدرت ترگسترده مداخله که مانیز در ویژهبه قضایی عملکرد اجرای

  .گیرد قرار توجه مورد غیره و ادگاهد مراجع انتصاب سارت،خ جبران و هاپرداخت ،هاترفیع

 مانع که شود، تلقی نفسهفی ارزش یک عنوان به نباید قضایی استقالل که شود روشن که است مهم حال، این با

 که قضایی کار ارزیابی وظیفه وجود عدم یا جداسازی معادل نباید استقالل .گردد قضات عملکرد بر کافی نظارت

 عنوان به و قضایی رفتار در طرفیبی شرطپیش عنوان به باید استقالل مفهوم عکس بر .گیرد قرار شود،می انجام

 شود،می اعمال دولتی نهادهای سایر بر که ییهاکنترل از نباید قضات .گردد تلقی عموم برای بهتر خدمات تضمین

 منظور به را پاسخگویی و شفافیت سازوکارهای اتخاذ که است مسئولیتی مستلزم استقاللی چنین .شوند معاف

 مطالبه هستند، آنها به یافته اختصاص منابع از مناسب استفاده یا/و خود تصمیمات پاسخگوی قضات اینکه تضمین

 و اطالعات اساس بر مقامات از بخشی 26پذیریئولیتمس ،25پاسخگویی برای شروع نقطه بنابراین، .کندمی

 را عمومی مقامات نامناسب رفتار ممنوعیت مفهوم بیشتر حتی است، (27پاسخگویی) آنها تصمیمات توجیه

  (.اجرا)رساندمی

 ت،اس مفید پاسخگویی ایجاد و خطاها تشخیص قضائیه، قوه کنترل قضات، ارزیابی برای تنها نه ترتیباتی چنین

 به .دنکنمی تضمین زیادی میزان به را شهروندان اعتماد و تضمین را آن مشروعیت ،تقویت نیز را قضائیه قوه بلکه

 تاس اطالعات به دسترسی امکان شامل تنها نه که 28فعاالنه بازکردن عنوان به قضایی شفافیت درک دلیل همین

 .دارد اهمیت شود،می نیز قضات وظایف اجرای با مرتبط اطالعات انتشار و پخش شامل همچنین بلکه

                                           

25 . Accountability 

26 . Responsibility 
27 . Answerability 

28 . Proactive opening 
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 سیاست اجرای مثال برای .دارند عدالت به شهروندان دسترسی بر مثبتی تاثیر شفافیت یهاسیاست این، بر عالوه

 امر این .شود بیشتر شهروندان برای عدالت دستگاه به دسترسی شودمی موجب عمومی، اطالعات به دسترسی

 .بخشدمی بهبود را قضایی مداخله اثربخشی شهروندان، نزد هادادگاه مشروعیت افزایش بر عالوه

 قضاییه قوه در عمومی اطالعات به دسترسی .4-2
 یهافعالیت در شفافیت تقویت برای ،فرد به منحصر نه البته ،کلیدی یابزار به عمومی اطالعات به دسترسی حق

 مداخله امکان که است مندیارزش ابزار همچنین .است شده بدل فساد با مبارزه و پاسخگویی ترویج دولت،

 گیردمی نشات جمهوری حکومتی نظام از حق این .سازدمی فراهم را عمومی امور مدیریت در شهروندان ترگسترده

 نظارت در کلیدی عنصر موقع،به و کافی اطالعات داشتن زیرا است؛ نهادها تقویت برای ضروری ابزار آن اعمال و

 .است شده سپرده آنها به مردم جانب از حکومت که است مقاماتی بر

 بدون آن عامالن و شود جدا اجتماعی و سیاسی بسترهای از تواندنمی قضایی دستگاه دموکراتیک، جامعه یک در

 قرار یا دکننمی عمل بسترها این در توانند نمی ،قضایی و داریا عملکرد دو هر سازیعمومی برای موثر ترتیبات

 ایجاد حکومتی قوای سایر توسط آنچه مانند قضاییه، قوه توسط شده تولید اطالعات اکثر معنا، این به .گیرندمی

 عمومی یهاقدرت عمالاِ کنترل و عمومی اطالعات به آزادانه دسترسی حق که یشخص هر توسط تواندمی شود،می

  .شود درخواست ،دارد را عملکردشان اجرای در

 دهد، وفق ،شفافیت و عمومی اطالعات داشتن حق تقویت جهت در را عملکردش باید قضاییه قوه این به توجه با

 اییافتهتعمیم احساس از ناشی منفی تصویر این دارند، قضاییه قوه از شهروندان که منفی تصویر به توجه با ویژهبه

 یواسطه به حدودی تا که احساسی دهد،می پیوند ناکارآمدی و سیاسی جانبداری فساد، به را هادادگاه که است

 .است یافته افزایش قضایی شفافیت عدم

 قوه باب در مباحثی برگرفتن در هدف با کنندمی تضمین را اطالعات به دسترسی که ییهاسیاست اتخاذ رو این از

 یهامحدودیت و هاچالش عملکرد، سازدمی قادر را جامعه که اطالعاتی یارائه با تر،گسترده ایزمینه در قضائیه

 بلکه باشد، هادادگاه در فساد با مبارزه و نظارت بهبود برای مهمی ابزار تواندمی تنها نه کند درک را قضائیه قوه

 یهاجنبه در شهروندان فعال مشارکت این بر عالوه .کند کمک شهروندان برای قضاییه قوه شدن باز به تواندمی

 سهم رو این از .کند کمک قضایی نهادهای کارآمدی بهبود به تواندمی بالقوه بطور ضاییق سیستم کارهای مهم

 که کسانی سایر و قضات مشروعیت و اعتماد سطح لحاظ از عمومی اطالعات به دسترسی و شفافیت سیاست یک

 .است اساسی جامعه، چشم در کنند،می فعالیت قضایی نظام در

 .نیست مطلق ،هاحق سایر بسان عمومی، اطالعات به دسترسی حق که شتدا توجه باید گیری،نتیجه برای

 اطالعات انتشار که است مواردی به مربوط نخست گروه :شودمی تعیین معافیت نوع دو با معموال آن یهامحدودیت

 دوم عنو و بزند صدمه عمومی امنیت مانند برخورداراند، قانون حمایت از که عمومی منافع به تواندمی عمومی

 متفاوت مبنای یک بر هامعافیت از گروه هر .شودمی توجیه افراد خصوصی حریم از حمایت به نیاز وسیله به معافیت

 .دارد داللت خاص موارد در کاربردشان به توجه با متفاوت یهاارزشیابی بر و است استوار
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 در کنند برآورده را خاصی پارامترهای نهاآ که است مهم این شود، ایجاد ستا ممکن که حدودیتیم هر زا فراتر اما

 هک دریافت آمریکایی بشر حقوق کمیسیون انبی آزادی زارشگرگ اطالعات به دسترسی باب رد خاص مطالعه یک

 به ایدب آنها ،دوم .شوند ایجاد قانون وسطت باید ،نخست .باشد داشته خاصی شرایط ایدب حق این یهامحدودیت

 .باشد مشروع باید هامحدودیت یینها هدف ،سرانجام .شوند ایجاد متناسب و معقول موقت، صورت

 به بشر اساسی حقوق از یکی عنوان به بشر حقوق آمریکایی دادگاه توسط نیز عمومی اطالعات به دسترسی حق

 کلود دهپرون در .داد انجام اقدامی چنین که بود المللی بین دادگاه نخستین دادگاه این است؛ شده شناخته رسمیت

 عمومی مصلحت یک اساس بر باید اطالعات به دسترسی محدودیت گونه هر که کرد حکم دادگاه این 29ریس

 حداقل که ایگزینه باشد، داشته وجود هدف این به دستیابی برای متعددی یهاگزینه اگر و شود توجیه ضروری

 بر حداکثری افشای اصل باید بنابراین .ودش انتخاب باید کند،می تحمیل حق این از محافظت بر را هامحدودیت

 وسیله به فقط که باشند دسترس در باید اطالعات تمام که شودمی فرض آن اساس بر باشد؛ حاکم دولتی مراجع

 این مشروعیت اثبات به موظف دولت موارد این در .باشد شده محدود ،هامعافیت یمحدودشده سیستم یک

  .است محدودیت

 قضاییه قوه اداری یهاجنبه و داخلی فعالیت با مرتبط اقدامات شفافیت، و العاتاط به دسترسی .5
 اینترنتی، یهاسایت درآمد، هایاعالمیه و هادارایی قوانین، مانند) ابزارها و اطالعات یهابندیدسته بخش این در

 نالتی آمریکای کشور چندین تجربه از ستفادها با قضاییه، قوه داریا عملیات هب مربوط (غیره و خرید یهاپورتال

  .شد واهدخ بررسی پایه عنوان به

 اخلد مختلف یهاآژانس داخلی کار اب که است طالعاتیا آن ،قضایی سیستم یک اداری ملیاتع به راجع اطالعات

 نضمیت برای عموما که محدودی یهامعافیت با باشند، عمومی اربسی باید طالعاتا این .باشد مرتبط سیستم آن

  .باشد شده ایجاد باشد، اثیرگذارت خصوصی حریم رب حق رب تواندمی آنها نتشارا که حساسی یهاداده از حفاظت

 قوه مومیع بودجه مدیریت درباره اطالعات دارد: تمرکز واردم این بر یرز در دهش ادهد رحش جربیاتت و هاروش

 مربوط اطالعات رآمد؛د و دارایی عالمیها درباره العاتاط مقامات؛ سایر و ضاتق انتصاب مورد رد اطالعات قضاییه؛

  آمار. به سترسید و ارشد مقامات سطتو شده رگزارب جلسات به

 تدارکات( و هاهزینه ،ها)بودجه عمومی بودجه مدیریت مورد در اطالعات .5-1
 خریدها و تدارکات بودجه، مدیریت به مربوط اطالعات انتشار برابر در سنتی طور به قضاییه قوه ین،الت آمریکای در

 خود اداری وظایف انجام حین در آنها که خرید معامالت از برخی یا (کارکنان لیست مثال برای) انسانی منابع و

 این موارد، برخی در .است نبوده مهم کافی اندازه به حالت بهترین در یا داشته وجود مخالفت دهند،می انجام

 دولتی، نهادهای سایر مانند .است کرده کمک شهروندان و کاربران میان در شفافیت فقدان تصور ایجاد به وضعیت

 تشخیص برای را فضا عوامل، دیگر همراه به که هستند فاکتورهایی تدارکات، در شفافیت و سازیعمومی عدم

                                           

29 . Claude Reyes 
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 موارد در .دهدمی افزایش را فساد یهافرصت و کندمی ایجاد عمومی بودجه مدیریت در نظمیبی و صالحدیدی

 را مقامات و قضات بستگان استخدام موجود، کارکنان فهرست و پرسنل استخدام مورد در سازیعمومی عدم دیگر

 .آوردمی وجود به را حد از بیش نفس به تفسیر و 30بازی فامیل تصور نتیجه در و سازدمی پذیرامکان

 اداری کار برای باید ،شودمی اعمال دیگر دولتی آژانس هر اداری مدیریت برای که 31درستکاری و شفافیت الزامات

 باب در عمومی اطالعات به دسترسی امکان ترتیب این به و باشد معتبر اندازه همان به قضاییه قوه مدیریت و

  .سازد فراهم را آن مدیریت ییکارآ کنترل امکان تواندمی هاهزینه و تدارکات بودجه،

 حداقل که شودمی تصویب قانونی از استفاده با بودجه زیرا شود؛می افشا حدودی تا حداقل بودجه اطالعات چهاگر

 رسیدهای به دسترسی طریق از بودجه اجرای اطالعات بودن اختیار در همچنین شود،می منتشر رسمی روزنامه در

 چهار هر در که است مهم شفافیت برای بنابراین .دارد اهمیت هستند، دسترس در ندرتبه عموما که ،تدارکات

 .یابد ارتقاء ارزیابی، و اجرا تصویب، بندی،فرمول – نویسیبودجه مرحله

 

  

                                           

30 . Nepotism 

31 . Probity 

 (awL Procurement Public) عمومی تدارکات قانون :شیلی .2 باکس

 ممکن و شودمی حکومت قوه سه املش قانون این .شد االجراالزم 2004 سال در (886.19 قانون) شیلی عمومی تدارکات قانون

 مانند و رایزنی و شاورهم خدمات و مطالعه قرارداد مومی،ع کارهای امتیازات ،کارها سازیپیاده حمایتی، قداماتا اجرای برای است

 .شود اعمال آن

 «ChileCompra» شیلی الکترونیکی تدارکات سیستم مدیریت برای را عمومی تدارکات اداره قانون این این، بر عالوه

(www.chilecompra.cl) به مربوط هایاطالعیه انتشار به موظف (قضاییه قوه جمله از) دولتی ادارات تمام .کندمی تنظیم 

 مربوط مناقصه هایپروسه تمامی 2007 آوریل از ترتیب همین به .هستند پورتال این در خدمات قراردادهای و خرید هایسفارش

 .www.poderjudicial.cl :است شده رسانی روز به و منتشر سایت این روی بر قضاییه قوه به

 ینا در کننده شرکت مقامات هک است آن ستلزمم که کندمی تنظیم را حکومتی تدارکات رد منافع تعارض انون،ق این سرانجام

 .کنند ثبت را خود منافع و درآمد و ارایید اعالمیه سیستم

http://www.chilecompra.cl/
http://www.poderjudicial.cl/
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 محدود صرفا فساد .است مهم بسیار فاسد یهارویه از پیشگیری برای قرارداد بستن و تدارکات فرآیندهای شفافیت

 منابع دستکاری زیرا نیست؛ دادگاه یک حکم متن در 33غیرقانونی نفوذِ  عمالاِ یا 32خواریرشوه چون وقایعی به

 یهانمونه جمله از هم خدمات و کاالها خرید در هاقاعدگی بی و کارمندان استخدام در بازی فامیل دادگاه، مالی

  .هستند فساد دیگر

 مثال برای .باشد دسترس در راحتی به و شده روز به مرتب طور به اطالعات از نوع این که است اساسی بنابراین

 سایتیوب در دیگر برخی در که حالی در شود،می منتشر قضاییه قوه سایت وب در اطالعات این کشورها از برخی در

 حکومت مختلف قوای با قرارداد بستن و خرید برای عمومی یهافرصت ایجاد برای ویژه طور به که شودمی منتشر

 یهاپورتال رنظی) اطالعات نوع این به دسترسی حق ساختن کارآمد برای که سازوکارهایی از فراتر .است شده ایجاد

                                           

32 . Bribery 

33 . Undue interference 

  دارکاتت فرآیندهای درباره اطاعات :گواتماال .3 باکس

 شامل طالعاتا این .کندمی منتشر (www.oj.gob.gt) سایتش وب بر را دارکاتت فرایندهای به ربوطم اطالعات واتماالگ قضایی سازمان

  .است منافع هاینیهبیا و رقابتی هایناقصهم عمومی، هایمزایده مستقیم، یدخر مورد در شده بروز اطالعات

 گذشته سال چهار در قضاییه قوه در شده انجام معامالت تعداد با را آمار www.guatecompras.gt سایت ترتیب همین به

 شده اعالم متروک و شده فسخ شده، اعطا هایمناقصه ارزیابی، فرآیند در هایمناقصه علی،ف هایمناقصه به آمار این .دهدمی نمایش

  .دارد وجود تدارکات سیستم کاربران از شکایات و کنندگانتامین کردن محدود مورد در اطالعات همچنین .اندشده بندیتقسیم

 .شوند مشترک شود،می گزارش آن رد قضاییه قوه عمومی ریدخ که بولتن کی در تا دهد می اجازه کاربران به ایتس وب سرانجام،

http://www.guatecompras.gt/
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 قابل فرمت با اطالعات این که است آن است مهم آنچه شود،می استفاده (اطالعاتی یهابولتن یا الکترونیکی

  .گیرد قرار مردم عموم اختیار در پیچیدگی از پایینی سطح با و دسترس

 

  رسمی مقامات و قضات انتصاب درباره اطالعات .5-2
 سیاست علم بین رابطه در مشخص بخش یک عنوان به پیش هامدت از قضات انتصاب برای رفته کار به فرآیندهای

 انتخاب برای ذهنی آشکارا معیار از دهاستفا و سیاسی بازیگران رشد به رو مداخله .است شده شناخته قضاییه قوه و

 در .است شده شهروندان میان در دادگاه استقالل عدم تصور افزایش باعث قضایی خدمات پوشش برای نامزدها

 سوی از نامتناسب درخواست یا فشار اعمال معرض در قضات از بسیاری که دارد وجود احساس این حالت بهترین

 .اندکرده پشتیبانی شانمحترمانه انتصاب حلمرا در آنها از که هستند کسانی

 شفاف فرآیندهای از استفاده .است مرتبط قضایی استقالل اصل به جدی طور به قضات انتصاب تدابیر بستر، این در

 نفوذذی یهاگروه یا حکومت قوای سایر وسیله به است ممکن که خارجی نفوذهای اعمال از قضات حفظ به باز و

 و الزامات با که نامزدهایی گزینش در شفافیت ترتیب همین به .کندمی کمک شود، گرفته کار به مختلف

 و اقتصادی سیاسی، حقوق و دموکراتیک یهاارزش از حمایت به تعهد و فنی تجربه ای،حرفه یهاصالحیت

 .کندمی کمک دارند، مطابقت اجتماعی

 بودجه اطالعات مکزیک .4 باکس

 از «شفافیت» بخش در مکزیک الیع دادگاه حکومتی*، عمومی طالعاتا به دسترسی و فدرال فافیتش قانون 7 ماده طبق

 مربوط اطالعات شامل اطالعات این .کندمی منتشر ار گذشته سال پنج در بودجه اجرای هب مربوط اطالعات مامت خود، سایتوب

 این .باشدمی است، اجرا حال در هنوز که بخشی آن و ستا شده اجرا که ودجهب از بخشی اهش،ک و فزایشا بودجه، خصیصت به

 وازم؛ل و مواد شخصی، خدمات :شودمی تقسیم دهد،می تشکیل را هابخش این که ودجهب مختلف هاییتمآ به وجهت با اطالعات

 (؛3بالعوض) هایکمک مالی؛ هایگذاریسرمایه (؛2عمومی) ساختمانی رهایکا (؛1) قولغیرمن و ثابت هایدارایی عمومی؛ خدمات

 :به بنگرید .هاهزینه سایر و ازنشستگی؛ب مزایای و حقوق

 www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/Transparencia. 

 هایگزارش همچنین شده، ادهد اختصاص بودجه به مربوط طالعاتا جمله از طالعاتیا باید انونق این شمولم ادهاینه» :7 ماده *

 محافظت قانون ینا وسیله به که طالعاتیا استثنایبه است، شده تعیین ملی بودجه وسطت که شرایطی طابقم آن، جرایا به مربوط

 بدان 61 ماده که آن معادل نمونه یا ازمانس از شده ادرص هایستورالعملد و راتمقر اب مطابق اند،شده تلقی محرمانه یا شده

 نهاد، و آژانس هر هب بسته شده بیان طالعاتا فدرال، ولتد وردم در کنند. روز به و دهند رارق عمومی دسترس رد دارد، اشاره

 دبیرخانه وسیله به بودجه رد مندرج شرایط اب بقمطا عمومی هایبدهی و مومیع مالی امور قتصادی،ا وضعیت هب مربوط اطالعات

 «.شودمی ارائه عمومی و مالی اعتبارات
(1) assets real and fixed 

(2) works public 

(3) grants 

http://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/Transparencia
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 افزایش که دهدمی نشان تطبیقی تجربه ندارد، دوجو قضات گزینش برای یکسانی سازوکارهای اینکه وجود با

 موقعیت، این تصدی برای مشخصات)پروفایل( مجموعه تدارک و شهروندان مشارکت احتمال فرآیندها، در شفافیت

 .کنندمی تقویت را قضایی استقالل که هستند کلیدی عناصر

 .باشد فنی یهاصالحیت به مربوط زاماتال و عمومی رقابت نتیجه شایستگی، اساس بر انتصابات این که است مهم

 و گزینش استانداردهای از درستی درک که طوری به شود، اعالن گسترده طور به و روشن باید گزینش معیار

 .یابد اختصاص عینی ارزیابی یهادستورالعمل مطابق باید نمرات .باشد داشته وجود قضات، نیاز مورد مشخصات

 طور به آنها نهایی گزینش تا نامزدها با دعوت تماس از مراحل، تمام در انتصاب یندفرآ که است مهم این، بر عالوه

 درباره اطالعات به رایگان و یرفو دسترسی تا گیرد قرار استفاده مورد باید جدید فناوری و شود پخش گسترده

 (اینترنت و رسمی روزنامه انه،رس طریق از) آنها سوابق و متقاضیان لیست انتشار این بر عالوه .شود فراهم فرآیند این

 .باشد گسترده باید

 ایحرفه یهاانجمن جمله از مدنی جامعه یهاگروه مشارکت جهت که است اساسی فرآیندها این برای سرانجام

 مداخله .دهند ارائه کاندیداها درباره را خود نظرات بتوانند آنها که ایگونه به باشد باز قضایی، یهافعالیت به مربوط

 سازد.می پذیرامکان را شهروندان توسط دقیق بررسی ،قضات انتصاب روند در مدنی جامعه ترستردهگ
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 قضات انتصاب ترتیبات در مشارکت و شفافیت :آرژانتین .5 باکس

 -شهروندان هم و سیاسی کنشگران وسیله به هم- عدالت عالی دیوان آرژانتین در عمیق سازمانی بحران میان در 2002 سال در

 زمان، آن در .رفت سوال زیر شدت به مِنِم کارلوس جمهور رئیس ریاست زمان در گذشته دهه در آن قاعده بی عملکرد علت به

 آرژانتین اساسی قانون 99 ماده که است ذکر به الزم) بود یافته گسترش نفر 9 به نفر 5 از قضات شمار افزایش با دادگاه این

 .(کندمی اعطا جمهور رییس به را کشور عالی واندی اعضای انتصاب اختیار

 دیوان رییس که کرد درخواست کنگره از کیرشنر نستور جمهور رییس ،2003 سال در سابق مدیریت دوره اتمام از پس اندکی

 را وی درتق که داد انجام اقدامات از ایمجموعه 03/222 فرمان طریق از او حال، عین در .کند متهم را آن عضو چندین و عالی

 سه به توانمی را کیرشنر جمهور رییس توسط شده انجام اصالحات .کرد محدود کشور عالی دیوان جدید قضات انتصاب برای

 محدود دادگاه این در خالی جاهای کردن پر برای نامزدها گزینش در را خود صالحدیدی اختیار او نخست، :کرد تقسیم گروه

 برای را صالحیت به مربوط عینی هایدستورالعمل رعایت و کرد مقرر را ایمنطقه وابستگی و تخصص جنسیت، در تنوع کرد؛

 پر برای زمانی محدودیت ایجاد (الف :مانند کرد، تعریف را نامزدی به مربوط الزامات از ایمجموعه او ثانیا .کرد الزامی نامزدها

 اعالمیه به الزام) نامزدها ترگسترده اخالقی بررسی (ج و امزدهان سوابق عمومی افشای به تعهد (ب دادگاه؛ در خالی پست کردن

 را خود نظرات دادندمی اجازه شهروندان به که شد ایجاد مشارکت برای فرصتی نهایتا (.مالیاتی و تجاری ای،حرفه سوابق مالی،

  .دهند ارائه پیشنهادی نامزدهای مورد در

 برای و (آمبودزمان) ملی عمومی مدافع و کل عمومی دادستان انتصابات برای فوق قوانین اعمال 03/588 شماره فرمان متعاقبا

  .داد گسترش ترپایین فدرال هایدادگاه ریاست برای قضات انتصاب

 انتصاب آن موجب به که را فرآیندی تا کرد اصالح را خود قوانین سنا مجلس مجریه، قوه توسط شده انجام اصالحات راستای در

 با باید فرآیندها این طول در رسیدگی جلسات (الف که کردند تصویب آنها عمده، طور به .بخشد بهبود کند،می یدتای را قضات

 انتصابات کمیته جلسات، اتمام از پس (ج یابد؛ ارتقا باید فرایندها این در مدنی جامعه مشارکت (ب شود؛ برگزار عمومی مشارکت

 .شودمی افشا (voting nominal) اسمی رای طریق از ناتورهاس فردی تصمیمات (د و کند نظر اعالم باید

 به امر این .بود مشهود کشور عالی دیوان مورد در بیشتر که داشت ایعمده تاثیر جدید قضات انتصاب در تغییرات این اجرای

 شود،می ناشی منصوب نامزدهای روی اجماع از که را بیشتری مشروعیت که شد، منجر جامعه برابر در دادگاه این تصویر بهبود

 استقالل و اقتدار خود اعضای به که شد، منجر دادگاه این نهادی قدرت تقویت به تغییرات این این، بر عالوه .کرد اعطا آنها به

 وسیله به دیوان که زمانی بود؛ تناقض در مجریه قوه منافع با اغلب که بود شده منعکس تصمیماتی در این .کرد اعطا بیشتری

 .شد نقض که بود، گرفته شکل آن بدنه در مجریه قوه با توافق کلی گرایش شد،می تشکیل قبلی روش به شده منصوب قضات

 عدالت نظام تکامل بیشتر یا کمتر تغییر با و دادند انعکاس را اصالحات این ایالت چندین که کرد نشان خاطر توانمی نهایت، در

 .کردند اصالح ترشانعالی هایدادگاه در قضات انتصاب برای را خود دادرسی آیین شان،ملی
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 بین از را فاسد اقدامات یا کنند تضمین را هادادگاه استقالل کامل طور به تواندنمی هادستورالعمل این چه اگر

 قوای سایر وسیله به قضاییه قوه شدن پذیرفته همکاری به همچنین انتصابات شدن سیاسی جزئی طور به اما ببرند

 .آوردمی وجود به انتصاب فرآیندهای در بیشتری شفافیت هادستورالعمل این استعمال .دهدمی کاهش را حکومت

 برای بیشتری مشروعیت با جدید قضات ،هاصالحیت بررسی و اجتماعی اجماع عمومی، مشارکت نتیجه در بنابراین

 .شوندمی منصوب وظایفشان انجام

 بر مربوطه سازمانی ترتیبات به بسته است، شده داده توضیح اینجا در که اصالحاتی سازیپیاده برای مسئولیت

 به که اند،شده گنجانده اساسی قوانین در قضات گزینش قوانین کلی طور به .یگیردم قرار مختلفی بازیگران عهده

 و تعیین مسئول یهاسازمان حال این با .کنندمی تغییر دشواری به آنها اصالح برای نیاز مورد یهااکثریت دلیل

 کرده، ایجاد مشارکت از ییهانمونه نتیجه در و کنند محدود را خود قدرت راحتی به توانندمی قضات انتصاب

  .دهدمی ارائه مورد این در ایساده و جالب یهاایده آرژانتین مورد در زیر مثال .دهند افزایش را شفافیت

 درآمد و دارایی هایاعالمیه درباره اطالعات .5-3
 یهاحکومت در رسمی مقامات توسط شده انجام غیرقانونی اقدامات شمار افزایش گذشته، دهه دو طول در

 ایاندازه به رسوایی موارد، بعضی در .است گذاشته تاثیر التین آمریکای کشورهای از بسیاری بر جدید دموکراتیک

 اسیاس قانون دادگاه قضات ابانتص در مشارکت :کلمبیا .6 باکس

 و کنندمی خدمت سال 8 برای که دارد عضو 9 ادگاهد این .است کلمبیا در رشدا اساسی حقوق ادگاهد اساسی قانون دادگاه

 جلسم وسیله هب عضو 6 از یک هر .رسید ایانپ به شانمدت کنونی قضات زا تن 6 ،2009 اوایل در .شوند انتخاب دوباره توانندنمی

 انتخاب ود،ب شده تایید دولتی شورای و کشور عالی یواند کلمبیا، جمهور رییس توسط هک نامزدی سه یستل یک زا ملی سنای

 .شدندمی

 قابل انتخابات کلمبیا خصوصی هایسازمان زا گروهی است، داشته اخیر هایالس در اساسی انونق دادگاه هک تاثیری هب وجهت با

 فرآیند بر اجتماعی نظارت و رصد اختنس فراهم برای شهروندان ظارتن ائتالف کی عنوان هب را (Election Visible) مشاهده

  .وردندآ وجود به جدید قضات گزینش

 بهترین اراید شوند،می تشکیل گانهسه عضو 6 از که نامزدی 18 که بود کنندگان نتخابا و نامزدها از طالبهم این نهاآ اصلی هدف

 هیچ که باشد؛ نداشته قشین هیچ آنها انتخاب رد سیاسی توافقات که اشند؛ب قضاوت نجاما در استقالل و درستکاری خصوصیات،

 ویاپ منابع از ستفادها با .باشند موقعیتشان کردن رپ  برای ممکن نامزدهای هترینب آنها تمامی و باشد هنداشت وجود صوری نامزد

 نامزدهای سوابق و مشخصات و اساسی قانون دادگاه اهمیت ضات،ق انتخاب فرآیند ربارهد اطالعات ئتالفا این ود،خ بسایتو در

 .کندیم ارائه شهروندان به را نآ مانند و یدجد

 و دولتی شورای و عالی دیوان جمهور، رییس وسطت نامزدها شدن امزدن و ساییشنا رحلهم ود ره در مشاهده قابل انتخابات

 «قیاخال معاهدات» مضایا پروژه، این چارچوب در .کرد خواهد ایفا قشن سنا مجلس توسط امزدهان انتخاب رحلهم در همچنین

 .ودش فراهم جامعه مشارکت امکان و تضمین نامزدها نامزدی فرآیند رد شفافیت تا ستا شده رویجت نامزدکننده هایژانسآ با

  .کند اتخاذ را ائتالف توسط شده یشنهادپ شفافیت ابزارهای ات کرد وافقتم عالی یواند مثال برای

  www.eleccionvisible.com : به بنگرید بیشتر اطالعات کسب برای

http://www.eleccionvisible.com/
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 پرو، 35موری فوجی برزیل، 34ملو دی کلر پرونده مانند انجامید؛ جمهورها رییس حبس حتی و عزل به که رسید

 مالی موسسات و نهادمردم هایسازمان المللی،ینب یهاآژانس ،هادولت برخی زمینه، این در .آرژانتین 36منِمِ

 .دادند پیشنهاد فساد با مبارزه برای را هاییطرح المللیبین

 که است (فساد لیهع آمریکایی داخل کنوانسیون ثالم برای) معاهداتی توسعه و سطب شامل ابتکارات ینا از برخی

 دنش متخصص هتج کومتیح یهاآژانس و کنندمی اتخاذ را فافیتش استانداردهای و گیرانهسخت اخالقی اصول

 .کنندمی خلق حکومتی رکاتتدا بر شهروندان ظارتن یا سادف مسائل در

                                           

34 Collor de Mello 
35  Fujimori 

36  Menem 
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 به عمومی مقامات الزام است شده گرفته کار به گسترده صورت به که ابزارهایی از یکی اخیر، یهاسال در

 پدید فساد با مبارزه در برجسته اخالقی یمساله یک عنوان به که امری است؛ بوده دارایی و درآمد یهااعالمیه

 شدن دارا نظیر یجرایم از پیشگیری طریق این از و دارایی ناروای انباشت کنترل هااعالمیه هدف .است آمده

 عمومی اخالق قانون ریقط از قضات الیم هایاعالمیه به دسترسی :آرژانتین .7 باکس

 در .کرد تصویب کند،یم تنظیم را دولتی ادارات عملکرد که را (881-25 شماره) عمومی اخالق قانون 1999 سال در آرژانتین

 از اطالع مچنینه و شخصی دارایی مانند هاییادهد به دسترسی الی،م هایاعالمیه عمومی مشاهده سیلهو به آرژانتین سیستم

 عالی دیوان سالی ندچ ولی است اجرا قابل دولتی تمقاما همه رایب عمومی خالقا قانون .است پذیرامکان دولتی مقامات درآمد

 نآ اساس بر هک کرد ادرص را 2000/1 حکم دادگاه این 2000 سال در .شودنمی اجرا ضاییهق قوه اعضای مورد رد که کرد تصریح

 .ردک مستثنی عمومی اخالق قانون جرایا از را لیم قضاییه قوه

 قوه اعضای هب نسبت قانون ینا اجرای هب صمیمت قضایی شورای که – 05/562 صمیمت از استفاده با– بود 2005 سال در تنها این

 جودو این با .کردمی تایید را قضایی ورایش تصمیم که ردک صادر را 05/30 کمح عالی دیوان سال همان .گرفت ملی قضاییه

 2007 الس در سرانجام .نشد اجرا احکام این زیرا بود؛ شوارد بسیار قضات سیلهو به دهش اظهار الیم هایاعالمیه به دسترسی

 وسیله هب شده اظهار ارایید و رآمدد هایاعالمیه فشایا که کرد تنظیم (07/734 مقرره طی) عمومی اخالق قانون قضایی، شورای

  .کرد تصویب قانون واسطه به ار قضاییه قوه اعضای

 و کنند درخواست ضاییق شورای دبیر از است الزم قضات هایدارایی ربارهد اطالع به القمندع افراد وجود،م مقررات هب توجه با

 رد،ک حذف را موجود هایحدودیتم جدید تصمیم .آوردند دست هب دیگری الزم تشریفات یچه بدون را نهاآ به دسترسی

 و برسد است، بررسی حال در وی هایارایید که قاضی ظرن به خستن درخواست ستا زمال داشتمی اشعار که هاییمحدودیت

 وافقتم است، شده مطرح اظهارکننده قاضی وسیله به که عتراضیا هرگونه به وجهت با قاضات با یاآ که شود گرفته تصمیم سپس

 .شود رد یا

 قضایی شورای رییس از مالی امعج اعالمیه عمومی نسخه زا کپی گرفتن و رایزنی هب قادر ... ردف هر" که شده مقرر حاضر حال در

 هنگامی " که کندمی اضافه حکم این ".شوند داده اسخپ تمدید، امکان دونب کاری روز 10 مدت در باید تقاضاها .باشدمی ملی

 درخواست یک که دهدمی اطالع سمیر مقام یا قاضی به قضایی ملی ورایش رئیس است، ادهد انجام ار درخواست این متقاضی که

  ".دهدمی نشان را متقاضی هویت مچنینه است، شده ردازشپ وی عالمیها مورد در

 از شده روز به فهرست نتشارا مالی؛ اعالمیه ارائه به ملزم قضات و قاماتم از فهرستی تهیه هب شورا ارب یک الیس ین،ا رب عالوه

 هادارایی به دسترسی به مربوط هایپرونده ثبت و هند؛د انجام ار کار ینا اندنتوانسته یا اندکرده ارسال ار خود اعالمیه که کسانی

 نظر رد بود شده عافم افشا زا هک هااعالمیه در اطالعات زا لیستی سرانجام .باشدمی ملزم است، دهش دریافت که ددرآم اطالعات و

 اطالعات، این زیرا شود؛ گرفته ظرن در محرمانه پیوست یک از بخشی نوانع به اطالعات ینا شد رفتهگ تصمیم لیو د،ش گرفته

 رابطه املش تکفل، تحت کوچک رزندف یا نرپارت مسر،ه انوادگیخ نام و امن اس،حس هایداده این .شودمی تلقی "حساس داده"

 موسسه یا بانک امن اعتبارات؛ و هابدهی جزئیات به اشاره با بخش ینا در بدهکاران و لبکارانط خانوادگی امن و امن نها؛آ شتغالا و

 هایکارت و امانات هایصندوق انداز،پس هایحساب جاری، هایحساب تعداد اند؛نگهداشته ار خود هایدارایی آنها در که مالی

 هایدارایی یا و کنندمی دریافت که ضافیا حقوق گونه هر برای شده ادهد عودت درآمد رب مالیات نها؛آ عبور مزهایر و اعتباری

 لشام ثبت، قابل ثابت اییدار شناسایی ای ثبت اطالعات و هادارایی دقیق محل اند؛نشده ثبت اقتصادی فرآیند در که شخصی

 .شوندمی
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 هدف را مقننه و مجریه یهاقوه اعضای اصل، در درآمد و دارایی اعالمیه ضرورت که حالی در .است غیرقانونی

  .یافت گسترش قضاییه قوه اعضای به آن از پس بود، گرفته

 اطالعات هب دسترسی حق عمالا با درآمد، و ارایید فشایا یهااعالمیه انندم انهپیشگیر ابزارهای کارگیری به

 هدف .دهدمی را قضاییه وهق جمله از حکومتی قوای همه عضایا رفتار بر ظارتن اجازه هک شد لتکمی عمومی

 ادارات هک رادیاف برای بالقوه منافع عارضت نیز و غیرقانونی شدن اراد از جلوگیری و ناساییش ابزار، نوع این اصلی

  .است کنند،می اداره را عمومی

 ایجاد را ایپیشگیرانه سازوکارهای چنین سازیپیاده به نیاز که دارد وجود ساسیا ابزار دو المللی بین سطح در

 متحد ملل سازمان نسیونکنوا و شد اشاره آن به باال در که 37فساد علیه آمریکایی المللی بین کنوانسیون :دنکنمی

 دقیق قاعده یک فاقد تطبیقی حقوق کنند،می اجرا را سازوکارهایی چنین کشورها از بسیاری چه اگر .38فساد علیه

 سازوکارها این که کرد ادعا توانمی حال این با .شود ذکر مالی یهااعالمیه در باید که است مواردی تعیین برای

 سوی از قضات خصوصی حریم و امنیت و سو یک از اطالعات به دسترسی حق و مالی شفافیت میان تعادلی باید

 .کنند حفظ دیگر

 ضروری هااعالمیه این در خاصی یهاآیتم که شده پذیرفته دارند، وجود که متفاوتی معیارهای رغمعلی وجود این با

 متعلق غیرمنقول اموال بازرگانی؛ هایگذاریسرمایه ای؛حرفه یهافعالیت از حاصل درآمد است: جمله آن از است.

 و (هابدهی حساب؛ شماره و هابانک )نام بانکی اطالعات ؛39ثابت هایدارایی یشان؛هاخانواده اعضای و مقامات به

 در که اطالعاتی است ضروری ترتیب همین به شود.می دریافت معینی مقدار از بیش که رایگانی خدمات یا هدایا

 ارائه به حداقلی الزامی تعهد یک ایجاد گیرد. قرار دسترس در و هشد روزبه وقت اسرع در دارد وجود هااعالمیه این

 این است. ضروری ،شود رسانی روزبه ساالنه طور به آن اطالعات که اجرایی، دوره پایان و آغاز در مالی اعالمیه

 یهااعالمیه ندنتوان قضایی مقامات و قضات که ندارد وجود دلیلی هیچ چند هر شود، الزام قانون وسیله به باید تعهد

 دهند. قرار عموم اختیار در داوطلبانه صورت هب را خود مالی

 شود آن زا مانع تواندمین چیز هیچ شود،می شمرده الزم انونق وسیله به معموال الیم اعالمیه رائها به عهدت چه اگر

 گیریکاربه با توانندمی قضایی شوراهای و عالی یهادادگاه ند.ک وضع قواعدی زمینه ینا در خود ضاییهق قوه که

 ایجاد خود یهاارایید افشای با ارتباط در یهقضای قوه عضایا برای ییهاضرورت ،خودگردانی و اداری اختیارات

  سازند.

 ارشد مقامات توسط شده برگزار جلسات درباره اطالعات .5-4
 مقامات توسط شده برگزار جلسات اطالعات به دسترسی ینتضم جهت الزم اقدامات منطقه یهادولت کلی طور به

 کنیم، بررسی تطبیقی حقوق لحاظ از را اطالعات به دسترسی تنظیم قوانین اکثریت اگر اند. نکرده اتخاذ را ارشد

                                           

37 . Inter-American Convention Against Corruption 
38 . United Nations Convention Against Corruption 

39 . Fixed assets 
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 این آن. از بیشتر نه ،کنندمی تضمین را فرآیندها نتایج به دسترسی قوانین این همه تقریبا که کنیممی مشاهده

 منتج آن از نهایی نتیجه یا میمتص که است مجاز آماری و/یا اطالعات آن به دسترسی عموما که ستا معنا بدان

 از ؛نیست پذیر امکان خاص تصمیمات اتخاذ چرایی و چگونگی از یافتن اطالع که است امعن بدان این است. شده

 اطالعات به دسترسی اجازه .شرایطی چه تحت و هدفی چه با اند،کرده مالقات را یکدیگر جلسه در انیکس هچ جمله

 که است جلسات شفافیت در مهمی عامل گیرند،می قرار رسیدگی مورد مواردی چنین در که مسائلی مورد در

  باشد. جامعه وسیله به شدن شناخته سزاوار و باشد داشته نهادی ارتباط تواندمی

 تشکیل دلیل ساعت، و روز مکان، باشد: دسترس در هجلس درباره خاص اطالعات که است مهم دلیل همین به

 مسائلی به مربوط اطالعات به دسترسی است ضروری همچنین بحث. مورد موضوعات و کنندگان شرکت جلسه،

 راحتی به توانمی را اطالعات این شود. ارائه بعدا نتایج و هانامه موافقت برگزاری، محل گرفته، قرار بحث مورد که

 قانون یک از استفاده با تواندمی هاجنبه این افشای به تعهد ساخت. منتشر اطالعاتی یهابولتن یا رنتاینت طریق از

 خود تصمیمات وسیله به تواندمی همچنین پردازد،می حاکمیت قوای تمام در شفافیت مسائل به که کنگره مصوب

  شود. ایجاد دارند، تصمیمات نوع این تخاذا برای ایگسترده اختیارات که قضایی، شوراهای یا عالی یهادادگاه

 اطالعات وجود عدم به منجر مجریه( قوه حوزه در جمله )از هارویه این با رابطه در مقررات بودن که است ذکر شایان

 اول، مورد در پرو. و آرژانتین است؛ شده ذکر موضوع این به مربوط مورد دو مقررات، نبود این رغم علی .شود می

 شفافیت، آوردن فراهم برای قضات با جلسات و هارسیدگی که داردمی بیان آرژانتین عالی دیوان 0420/7 تصمیم

 بررسی هنگام گویدمی دادگاه همان 2003/36 تصمیم و شود؛ برگزار درگیر طرف دو حضور با باید همیشه

 شودمی رسیدگی دادگاه وسیله به موضوع آن که تاریخی است سازمانی واردات به مربوط مسائل با که پروندههایی

 قوه و دولتی ادارات بر که شفافیت قانون تصویب دلیل به پرو، مورد در گیرد. قرار عموم اختیار در و منتشر باید

 آوردن دست به برای ولی است، آمده وجود به رسمی جلسات حواشی شارانت در پیشرفتی شود،می اعمال قضاییه

    شود. برقرار تماس موضوع این مسئول مقامات با است الزم اطالعات این به واقعی دسترسی

 آمار به دسترسی .5-5
 چنین است. آن کردلعم مورد در آماری اطالعات از استفاده دادگاه، یک کار ارزیابی هایراه مهمترین از یکی

 استراتژی طراحی نهایت در و مشکالت، شناسایی دستآوردها، شناسایی عملکرد، تحلیل و تجزیه امکان اطالعاتی

 به رسیدگی زمان میانگین ،ها دادگاه هایپرونده آمار از اطالع مثال عنوان به سازد.می فراهم را آنها حل برای

 می پذیر امکان را آنها تصمیمات کیفیت و هادادگاه سوابق ارزیابی آنها، محکومیت احکام تایید درصد و هاپرونده

 درباره اطالعات جمله از باشیم؛ داشته هادادگاه عملکرد درباره پایه اطالعات برخی است ضروری بنابراین .سازد

 ها،پرونده زمان مدت مشخص، زمانی دوره یک در مختومه و رسیدگی نوبت در هایپرونده جدید، هایپرونده تعداد

 .موضوع هر درباره محکومیت احکام تعداد و

 این است. شهروندان برای آن دادن قرار دسترس در و آماری اطالعات تولید به موظف قضاییه قوه زمینه، این در

 مدنی جامعه و هادادگاه بین تعامل افزایش به بلکه ،کندمی کمک قضایی سیستم شفافیت افزایش به تنها نه امر

 را شهروندان و کنند کمک هادادگاه عملکرد آنالیز در توانندمی که هستند متعددی یهاسازمان زیرا انجامد؛می
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 اعتماد قابل اطالعات داشتن امر این همچنین بیاموزند. قضات کار یهامحدودیت و عملکرد مورد در تا سازند قادر

 کمک بالقوه هایحلراه ارائه و موجود معضالت شناسایی به که سازدمی پذیرامکان را سیستمی چنین ارزیابی برای

  کند.می

 

 و کند مناسب ریزی برنامه خود کار برای بتواند تا است، ضروری نیز قضاییه قوه خود برای آماری یهاداده چنین

 جغرافیایی توزیع شناسایی برای راهی عنوان به قضایی آمار مثال عنوان به دهد. انجام را شایسته منابع تخصیص

 سیاست تصمیمات دهدمی اجازه که طریق این به رود؛می کار به تقاضا، این در تغییرات و قضایی خدمات تقاضای

 چنین قضاییه قوای تمامی متاسفانه شود. اتخاذ دهندمی نشان اطالعات آن که وضعیتی مبنای بر قضایی عمومی

 قرار استفاده مورد فوق اهداف برای شود،می انجام اقدامی چنین که موارد برخی در کنند.مین تولید را اطالعاتی

 یا باشد نشده کامل اگر حتی د،نکنمی آوری جمع را اطالعات عالی یهادادگاه کشورها از بسیاری در گیرد.مین

 هیچ فدرال، ساختار دارای کشورهای در ایالتی عالی یهادادگاه از بسیاری نشود. شامل را کشور یهادادگاه تمام

  دهند.مین نشان هاداده نوع این به ایعالقه

 قضاییه قوه قضایی کارکردهای به مربوط سازیشفاف یهارویه و اطالعات به دسترسی .6
 بررسی آن قضایی عملکرد لحاظ از را قضاییه قوه در شفافیت و اطالعات به دسترسی به مربوط اقدامات بخش این

 یهاپرونده به دسترسی ؛احکام  سازی عمومی مانند مسائلی به کند؛می تمرکز واقعی عدالت دستگاه بر و کندمی

 دادگاه جلسات در شفافیت عالی؛ دیوان عملکرد درباره اطالعات عمومی)دولتی(؛ مقامات فساد یهاپرونده در دادگاه

  کند.می اشاره مدنی جامعه مشارکت برای سازوکارهایی و

 فصلی و ساالنه آماری هایگزارش کاستاریکا: .8 باکس

 گزارش در بعدا اطالعات این کند.می منتشر خود وبگاه روی را ها دادگاه کار به مربوط آمار کاستاریکا قضاییه قوه حاضر، حال در

  شود.می گردآوری ساالنه آماری

 تحلیل و تجزیه برای و دهدمی گزارش را کشور تمام در دولتی ادارات و قضاییه قوه کار جریان درباره یکمّ اطالعات نشریه این

 از ارزیابی یک همچنین این، بر عالوه غیرکیفری. حوزه و کیفری حوزه عالی، معاونت است: شده دهیسازمان حوزه سه در توسعه

 آنها دارد. وجود قضاییه قوه مدیریت عملکرد از فنی ارزیابی اعمال هدف با مختلف، های بخش برای اییقض مدیریت های شاخص

 از: عبارتند

 آنها؛ بودن مفید میزان و کارکنان تعداد ها،ورودی

 ؛دادگاه در مطروحه های پرونده و دادخواهی میزان

  ؛وری بهره و تولید

  ؛اطاله و )رسیدگی( مدت طول

 .خدمات کیفیت

 روندهای مورد در شده روز به اطالعات سطح یک حفظ به مربوط های داده با فصلی اسناد قضاییه قوه ساالنه، گزارش بر عالوه

  کند.می منتشر قضایی ساالنه گزارش انتشار از پیش ،قضایی ادارات در موجود آماری
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 هاهدادگا عملکرد در شفافیت ارائه برای را متفاوت یهاسازمان یهاروش که تجربیاتی ی واسطه به ییهارویه چنین

 هایکانال مانند سازوکارهایی از تجربیات این شود.می داده توضیح دهند،می نشان شهروندان کترمشا تشویق و

 مدنی جامعه مشارکت یهاروش و علنی یهادادرسی دادگاه، جلسات پخش برای رادیویی یهاایستگاه و تلویزیونی

 کنند.می استفاده غیره و دادگاه دوستان یا قضایی یهانظارت مانند

 کشور عالی دیوان احکام سازیعمومی .6-1
 بر و است بحث مورد موارد از فراتر کشور عالی دیوان تصمیمات حکومت، گانه سه قوای از یکی راس عنوان به

 افراد حقوق به ربوطم مسائل روزانه عالی یهادادگاه گذارد.می تاثیر اساسی روش چند به کشور یک نهادی ماهیت

 دارد روشی تنظیم در ایکننده تعیین تاثیر آنها تصمیمات ترتیب این به کنند.می فصل و حل را دولت تعهدات یا

 اتخاذ نهادها این سوی از که تصمیماتی ،این بر عالوه شود.می اعمال شهروندی حقوق از حمایت روش، آن در که

 رو، این از کنند.می تدوین ترپایین یهادادگاه عملکرد برای را ییهاالعملدستور زیرا است؛ حیاتی بسیار شود،می

 نظام برای ثبات و رویه وحدت که دارد را قانونی نقش شود،می تدوین عالی هایدادگاه توسط که قضایی رویه

  آورد.می فراهم عدالت

 و حقوقی متخصصان شهروندان، عموم دسترس در نتیجه در و عالی یهادیوان تصمیمات انتشار مبنا، این بر

 که هستند کشورهایی هنوز که است شگفتی مایه .است ضرورت یک تصمیمات این قراردادن ترپایین هایدادگاه

 به پرونده اطراف برای را حق این فقط و کنندمین منتشر را احکامشان آنها ایالتی یا عالی یهادادگاه آنها در

 نهادها دموکراتیک کارکرد که سازی عمومی اصل بر تنها نه دیوان[ آرای انتشار ]در قصور این شناسند.می رسمیت

 برای آنها کار زیرا برد؛می بین از را دادگاه آن عملکرد کارآیی و مشروعیت بلکه گذارد،می تاثیر کند،می کنترل را

  شود.مین روشن و شناخته عدالت نظام در تر پایین یهادادگاه یا جامعه

 سایر و هادانشگاه مدنی، جامعه یهاسازمان رسانه، طریق از )عمدتا شهروندان نظارت به احکام انتشار این، بر عالوه

  کند.می کمک هادادگاه عملکرد بر عدالت( کار به عالقمند یهاطرف

 احکام، ویژه به قضاییه، قوه مسائل مناسب پوشش عدم ،منطقه این در مشکل یک شد، اشاره پیشتر که همانطور

 عملکرد به جامعه گسترده اعتمادیبی پرتو در و قضاییه قوه احکام اهمیت به توجه با است. هارسانه وسیله به

  است. ضروری مساله این به نگارانروزنامه توجه ،هادادگاه

 قوای نه اند. وابسته یکدیگر به که است متمایز ریشه دو دارای مشکل این شد، ذکر پیشتر چنانکه حال این با

 کافی تالش هارسانه نه و دارند مطبوعات و هارسانه با ارتباط برای متخصص مقامات و ارتباطی یهاسیاست قضاییه

 یهاآموزش از سردبیران و نگاران روزنامه اغلب اند. داده انجام دارند، فنی ماهیت که موضوعاتی دادن پوشش برای

 به فهم قابل و ساده ایشیوه به گیرد،می قرار هادادگاه رسیدگی مورد که حقوقی مسائل دادن حتوضی برای الزم
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 ممکنی یهامشیخط که دارد وجود آن( از خارج )و منطقه این در تجربیاتی حال این با نیستند. برخوردار جامعه

 دهد.می نشان وضعیت این اصالح برای را

  

 عمومی رسمی مقامات فساد موارد در دادگاه یهاپرونده به دسترسی .6-2
 تحقیقات در قضاییه قوه مکرر شکست التین، آمریکای کشورهای در فساد علیه مبارزه در عمده موانع از یکی

 علل گذارد،می تاثیری پایداری نسبتا صورت به منطقه این بر که وضعیت این است. مجرمان مجازات و کیفری

 درباره تحقیق برای آموزش نبود قضاییه، قوه در سیاسی مداخله عدالت، یهانظام مزمن ناکارآمدی دارد: مختلفی

 در شفافیت عدم آخر، عنصر این دادگاه. یهادادرسی در شفافیت عدم و قضات توسط رهبری عدم پیچیده، جرایم

 فراهم را هاپرونده یا قضایی تحقیقات به دسترسی امکان که خاصی اقدامات طریق از تواندمی قضایی، یهافعالیت

 یابد. کاهش کند،می

 نهاد مردم یهاسازمان برای را فساد به مربوط تحقیقات در محاکمه اطالعات به دسترسی قضات حاضر، حال در

 دقیق بررسی عمان جدی طور به عمل در و هستند متنوع شده ذکر دالیل آورند.مین فراهم نگاران روزنامه یا

 یهارسیدگی در که مهمی یهااطاله به توجه با باید مانع این شوند.می فساد یهاپرونده مهمترین در شهروندان

 انجام غیردولتی کنشگران مشارکت عدم یا اندک مشارکت با معموال تحقیقاتی چنین شود. ارزیابی شده، دادگاه

 متخصص یهاسازمان هاپرونده برخی در و هادادستان قضات، وسیله به دادرسی یهارویه دیگر، عبارت به شود.می

 مردم یهاسازمان نگاران، روزنامه مداخله معموال التین آمریکای در ایرویه قواعد شوند.می هدایت فساد امر در

 به یدسترس حق به تنها نه که آشکار عمومی منفعت یک وجود رغم علی و کندمی ممنوع را علمی مراکز و نهاد

 استدالل شود،می مربوط شان نمایندگان و مقامات از درستکاری مطالبه به شهروند هر حق به حتی بلکه اطالعات،

 د.نکنمین ایفا دادگاه یهارسیدگی در نقشی هیچ آنها که کنندمی

 سازد.می آشکار را دیگران و مدنی جامعه مدیریت تحت جایگزین نظارتی سازوکارهای اندازی راه به نیاز وضعیت این

 تحقیق مورد اداری فساد جرایم که باشد جایی در دادگاه یهاپرونده به دستیابی دنبال به باید ابتکاراتی چنین

 با اضافی نظارت کردن فراهم  جهت در هارویه در مداوم مشارکت از ،هاپرونده به دسترسی با و است گرفته قرار

 وبگاه در حکاما انتشار مکزیک: .9 باکس
la a Acceso y Transparencia de ederalF Ley ) عمومی دولتی اطالعات هب دسترسی و شفافیت درباره فدرال قانون

InformaciúP nó LFTAIPG Gubernamental, blica) شمرد. می الزم ست،ا شده صادر ضاییهق قوه سیلهو هب که را حکامیا انتشار 

 هفتگی شریهن در همچنین (www.scjn.gob.mx/PortalSCJN) وبگاه روی بر ودش می خارج دادگاه ختلفم شعب از هک قضایی رویه

 است. دسترس در قوه **آرا ساماندهی و دوینت برای هماهنگی واحد طریق از احتیر به شده وزر به طالعاتا این ود.ش می منتشر *قضایی

 به که است صمیماتت از ایمجموعه اویح که کندمی منتشر مومیع توزیع برای را هاییدیویدی و هادیسی عالی دیوان این بر عالوه

 است. دهش ساماندهی مربوطه پرونده ربارهد وبگاه وزآمدر هایپست بر عالوه ای،دوره صورت
a2007 DPLF 

 * Semanario Judicial 

** Coordination Unit for the Compilation and Systematization of Decisions 
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 مردم یهاسازمان دخالت گونه هر که شود گفته است ممکن ند.ک حاصل اطمینان تحقیقات پیشرفت به توجه

 طول در هادادستان یا قضات نقش جایگزین یا شود تحقیقات مانع نباید دادگاه تحقیقات در نگاران روزنامه و نهاد

 اختیاراتی کاهش غیرمستقیم طور به و بیشتر شفافیت به کمک مداخالتی چنین هدف عکس بر گردد. فرآیند

 چنین اوقات گاهی که است دلیل این به این شود.می مدیریت آن با فساد درباره جنایی تحقیقات هک است

 درآید. فلج حالت به قضایی سیستم داخل رکود علت به است ممکن ییهاپرونده
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 مدنی جامعه وسیله به یافته توسعه تجارب .10 باکس

 «شهروندان دسترس در دادگاه هایگیری تصمیم» آرژانتین:

 است دیده تهیه کشور عالی دیوان احکام مهمترین با رابطه در سالیانه ضمیمه یک )ADC( مدنی حقوق انجمن 2006 سال از

 خوانندگان که است آن اصلی هدف شود.می منتشر نسخه هزار 700 تیراژ میانگین با ایمنطقه و ملی روزنامه 20 از بیش توسط که

 انجمن وسیله به ابتکار این د.انبیاموز شهروندی حقوق بر را مرجع آن تصمیمات تاثیر و کند آشنا کشور عالی دیوان عملکرد با را

 کشور عالی دیوان عملکرد خصوص در ایسرمقاله حاوی همچنین شود. می حمایت (ADEPA) آرژانتین مطبوعاتی نهادهای

 برای است. آن اعضای دادن رای نحوه و دادگاه درباره اصلی های داده مختومه، های پرونده درباره هایی گرافیک و سال آن در

 www.adc.org.ar بنگرید: بیشتر اطالعات

 اهدادگ های پرونده پوشش متحده: ایاالت

 گرینهوس است. عالی دیوان خوب پوشش های نمونه بهترین از یکی تایمز، نیویورک از گرینهوس لیندا نگار روزنامه ی برجسته کار

 محضر در مطرح مسائل برانگیر بحث و مرتبط جزئیات که نوشت می را مفصلی مقاالت ها سال برای شده، بازنشسته تازگی به که

 ابتدای در متحده ایاالت عالی دیوان که واقعیت این واسطه به شد می آسانتر او کار که داشت نظر در دبای د.دامی ارائه را دادگاه

 ینپیش مساله تحلیل و تجزیه و مطالعه اجازه و سازد می منتشر ،کند می بررسی دوره طول در که هایی پرونده از لیستی سال هر

 های داستان همچنین بلکه داد، می پوشش را ها پرونده سیاسی و اسیاس حقوق زوایای تنها نه او های یادادشت دهد. می را

 خوانندگان توجه جلب به تنها نه که هایی گرافیک و تصاویر از عالی استفاده با او کار کرد. می بیان را پرونده هر پرده پشت انسانی

 پشت در ایدئولوژیک و حقوقی اختالفات دمور در قاضی هر موقعیت مانند مسائلی ساده شیوه به توضیح به بلکه ،کرد می کمک

 بود. یافته تکامل زمان، طول در دادگاه تفکر تکامل چگونگی یا و پرونده

 رسانه و عدالت ای:منطقه

 التین آمریکای کشورهای از بسیاری در را رشدی به رو توجه اخیر های سال در که است ایپدیده رسانه و قضاییه قوه بین رابطه

 یا پیچیده های پرونده در ویژه به مردم[، ]با تصمیماتشان کردن برقرار ارتباط برای قضات موفقیت عدم است. آورده دست به

 است. یافته افزایش ها رسانه از بسیاری در قضایی مسائل پوشش صالحیت عدم با دارند، گسترده یعموم آثار که هایی پرونده

 برای قضات انجمن پرو در مثال گذارد.می اثر قضایی نظام از شهروندان درک و قضاییه قوه مشروعیت بر کمبودها ترکیب این

 حمایت ها ژورنالیست و قضایی نظام بین ارتباطی های کانال ایجاد برای ایپروژه از پرو مطبوعاتی شورای و دموکراسی و عدالت

 عملکرد بهتر درک برای را فضا بلکه کنند، درک را قضاییه قوه عملکرد چگونگی سازد می قادر را ها رسانه تنها نه که کند می

 .www.justiciaviva.org.pe به: بنگرید بیشتر اطالعات برای کند. می فراهم قضات توسط رسانه

 انواع همچنین نگاران روزنامه و قضایی بخش بر متمرکز نهاد مردم هایسازمان شامل که شده آغاز مشابهی ابتکارات آرژانتین در

 محوریت با ختلفیم های برنامه کدام هر ADC و Ciudadano Poder، FORES، CIPPEC شود. می قضاییه قوه مختلف

 درباره راهنما های کتاب توسعه تحقیقات، انجام از: عبارتند ها فعالیت این اند. کرده ایجاد قضاییه قوه با ها رسانه ارتباط ارتقای

de Foro ) آرژانتین نگاران روزنامه انجمن 2007 سال در آموزشی. های کارگاه برگزاری و نگاران روزنامه برای قضاییه قوه

FOPEA Argentino, ismoPeriod) اطالعات به شهروندان دسترسی تا کرد امضاء را ای نامه تفاهم کشور عالی دیوان با 

 مسائل تحلیل و تجزیه برای سمینارهایی و مشترک آموزشی های فعالیت توسعه شامل توافقنامه این بخشد. بهبود را قانونی

 ببینید: بیشتر اطالعات برای است. هادادگاه عملکرد انتشار زمینه در ارتباطات و نگاری روزنامه

 www.poderciudadano.org، www.adc.org.ar ،www.cippec.org ،www.foresjusticia.org.ar و 
www.fopea.org 

http://www.adc.org.ar/
http://www.justiciaviva.org.pe/
http://www.poderciudadano.org/
http://www.adc.org.ar/
http://www.cippec.org/
http://www.foresjusticia.org.ar/
http://www.foresjusticia.org.ar/
http://www.fopea.org/
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 عالی دیوان کارهای مورد در اطالعات .6-3
 ترپایین یهادادگاه از ترسنگین عالی یهادادگاه کار محلی، و ملی قضاییه قوه در شانقضایی موقعیت به توجه با

 وسیله به باید که استانداردهایی تعیین و موجود یهادادگاه برای رویه ایجاد جهت در آنها سوابق مثال برای است.

 ارتقای جهت در باید عالی یهادادگاه علت همین به رود.می کار هب گیرد، قرار احترام مورد قضایی سیستم تمام

 ایگسترده طور به که کنند دوینت خود رویه برای رهنمودهایی و شوند هدایت شهروندان مشارکت و شفافیت

  باشند. اعمال قابل موجود یهادادگاه برای

 ادگاهد یک آنها چراکه ؛دارند نیاز شانقضایی فعالیت به مربوط اطالعات انتشار به عالی یهادادگاه زمینه این در

 هاپرونده گردشکار به مربوط عمومی اطالعات به دسترسی باید آنها مثال، برای .هستند متعدد قضات از متشکل

 از پرونده شود، صادر حکم که زمانی تا رسدمی دادگاه به پرونده یک که هنگامی است ذکر شایان کنند. ایجاد

 را پرونده شرایط بتوانند آنها تا شود(می )توزیع آیدمی در گردش به دادگاه شعبه اعضای از یک هر دفاتر طریق

 رسیدگی حال در قاضی کدام اینکه درباره آرژانتین عالی دیوان کنند. تهیه را خود نظر نویس پیش و کنند بررسی

 و شودمی پرونده گردش مورد در شفافیت موجب امر این دهد.می گزارش خود سایت وب طریق از است، پرونده

  کند.می یریجلوگ ناعادالنه تاخیر از

 دادگاه جلسات از دقایقی اینترنتی ارسال شامل که است کرده اجرا را شفافیتی برنامه کاستاریکا کشور عالی دیوان

 عالی دادگاه شود.می مقامات و قضات علیه انضباطی دادرسی یهاآیین درباره اطالعات همچنین عالی، شورای و

 تصمیمات و هانامهآیین بلکه ،احکام تنها نه (JUBA) خود وب بر مبتنی سیستم وسیله به آیرس بوینس ایالت

 ،اطالعات فناوری سیستم ترتیب همین به کند.می منتشر را اندشده مطرح دادگاه جامع هایتوافقنامه در که اداری

 در پرونده اینکه و پرونده هر در قضات رای درباره آگاهی کند،می استفاده هاپرونده به رسیدگی برای دادگاه که

 نیست. دسترس قابل عموم برای اخیر اطالعات متاسفانه سازد.می پذیر امکان را است قاضی کدام اختیار

 مدنی جامعه مشارکت برانگیختن سازوکارهای و دادگاه جلسات در شفافیت .6-4
 است. بوده جامعه یهابخش سایر به نسبت آنها انزوای التین آمریکای در قضاییه یهاقوه تاریخی مشکالت از یکی

 بسیار فرآیندهای از استفاده با بسته، درهای پشت در معموال هادادگاه و قضات گرفت، قرار اشاره مورد قبال چنانکه

 عمل انجام، حال در تحقیقات پیشرفت برای شهروندان با محدود ارتباط با و دادرسی آیین لحاظ به پیچیده

  هایحرکت در نوسان وسیله به شده ایجاد یهاچالش باید قضایی یهانظام که هنگامی چینش این کنند.می

 شود.می بدل ایویژه نگرانی به کند، حل را منطقه سیاسی

 قرار بررسی مورد اجتماعی و اقتصادی سیاسی، آثار با را ییهاپرونده التین آمریکای یهادادگاه اخیر یهاسال در

 نقض ،هازندان وضعیت زیست، محیط آلودگی دولتی، مقامات به طمربو جدی فساد یهاپرونده نظیر ؛اند داده

 امثالهم. و باروری و جنسی حقوق و دولت گری مجازات قدرت محدودیت بشر، حقوق

 از پیش یهاگو و گفت زمینه این در شود.می قضاییه قوه و جامعه میان ارتباط مانع هاپرونده این زیاد پیچیدگی

 بودن باز از توانندمی -آنها بعدی انتشار و -گیریتصمیم یهافرآیند با مرتبط مختلف یهاجنبه و هاگیری تصمیم
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 که شودمی اشاره توجه قابل ابتکار چند به زیر در د.نشو یغن جامعه مشارکت با و ببرند بهره شدت به بیشتر

 کند. کمک ادعا این توضیح به تواندمی
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 داریا فساد های روندهپ در ها سمن شارکتم آرژانتین: .11 باکس

 مختلف تاادار دولتی قاماتم وسیله به اداری فساد به قداما به مربوط کایتش صدها نآرژانتی هایادگاهد گذشته، سال 15 طی در

 شهروندان احساس این به امر این اند. شده نجرم متهمان محکومیت به ها پرونده زا اندکی تعداد الح این اب اند. ردهک ریافتد را

 دولت در هندگاند مالیات زینهه به هک سانیک زا (impunity unspoken) ناگفته کیفریصونیت/بیم یک که زند می مندا

 جرایمی چنین لح در قضاییه قوه پوشی چشم ها پرونده بعضی رد و ناکارآمدی زمینه ینا در ند.ک می فاظتح وند،ش یم کامیاب

 شود. می ییقضا دهاینها به شهروندان اعتماد دادن ستد از به منجر

Centro ) اقتصادی ایمجر پیشگیری و تحقیق رکزم و (ACIJ) عدالت و برابری برای مدنی نجمنا فوق، سناریوی با مواجهه در

Investigaci deó Prevenci y nó Econ Criminalidad al contra nó CIPCE mica,) دادن برای ار ابتکاری رحط 

 آیرس، بوینس شهر فدرال دادگاه سیلهو به رسیدگی الح در هک لیم ولتد قاماتم فساد هدربار قضایی تحقیقات به دسترسی

 فساد پرونده پنجاه از نمونه یک آنها نخست ند.ا کرده اندازی راه است، متمرکز نآ در ها روندهپ نوع ینا درصد 08 قریبات هک جایی

 اداری فساد درباره حقیقاتت میانگین زمان دتم که ادد شانن لعهمطا این ودند:ب دهنده هشدار اولیه جنتای کردند. ررسیب را اداری

 از اندکی تعداد شد مشخص آنکه بیشتر گرانین شود. می محاسبه رسیدگی تمخ تا شکایت بتث تاریخ زا هک ست،ا الس چهارده

 اداری فساد ربارهد تحقیقات به اقدام برای قضایی نظام اندک کارایی هک است، رسیده فاهیش رسیدگی هایین مرحله هب ها پرونده

 دهد. می نشان را

 از یکی زیرا ابند؛ی دسترسی فساد رایمج درباره حقیقاتت ایه روندهپ ایه ایلف به کوشیدند CIPCE و ACIJ دوم مرحله در

 می منع اطالعات این به دسترسی از را ها سمن و نگاران روزنامه سیستماتیک ورط به اه دادگاه هک است نآ صلیا مشکالت

 چنین که حقوقی منطق هک است این هدف سو یک از ند.ک می دنبال را دفه دو ادگاهد ایه روندهپ هب افتنی سترسید کنند.

 ابزار وسیله به وانندت نمی ها رویه این که حالی در کند. یجادا شناسد، می رسمیت هب نگاران وزنامهر و اه منس رایب ار حقی

 به سترسید مورد در استراتژیک ادخواهید موجود نابعم از کیی وند،ش ازگرداندهب گاهیداد مراجع به معمولی های درخواست

  شود. انجام اه رسانه و ها منس وسیله به ایدب دادخواهی ینا است. اطالعات

 به مربوط اطالعات تمامی حلیلت و تجزیه و آوری جمع پرونده، های ایلف به دسترسی وردنآ دست هب از قصودم یگرد ویس از

 سادگی به است. اداری فساد های پرونده تحقیقات نجاما در نظارتی های ازمانس و ضاییهق قوه اختاریس واقصن ناساییش منظور

 و/ تنگناها آموزشی، شکالتم اطاله، جودو از است شاخصی کشد، می ولط سال چهارده توسطم طور هب تحقیقات اینکه دانستن

 گردد.می بخش رضایت رایندف از مانع که اختاریس مشکالت سایر یا

 کیفری دادگاه دوم بخش اخیرا است. آورده دست به ینویدبخش نتایج حاضر حال در ولی است، اجرا حال در هنوز پروژه این اگرچه

Federal Correctional ) فدرال تجدیدنظر دادگاه و (Criminal National the of Division Second) ملی

Court Appellate) پرونده های فایل به دسترسی های درخواست که ندرفتگ تصمیم  ACIJ و CIPCE مقررات اساس بر را 

 سازی عمومی ،بشر حقوق آمریکایی کنوانسیون نتیجه در د.نبپذیر آرژانتین جمهوری وسیله به شده امضا المللی بین معاهدات

 علیه آمریکایی ایمنطقه و ملل سازمان های کنوانسیون و شناسد می رسمیت به کلی قاعده یک عنوان به را کیفری فرآیند تمام

 مهم گامی سابقه این کنند. ایفا اداری فساد علیه مبارزه در را فعالی نقش باید مدنی جامعه های سازمان که کند می تصریح فساد

 برای است. نگاران روزنامه و ها سمن برای اداری فساد درباره تحقیقات های پرونده در اطالعات به موثر دسترسی کسب راستای در

 . www.ceppas.org/cipce و www.acij.org.ar به: بنگرید بیشتر اطالعات

http://www.acij.org.ar/
http://www.ceppas.org/cipce
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 دادگاه جلسات پخش و بودن علنی .6-4-1

 برای دوگانه چالش حل برای مهم راه یک گیردمی صورت دادگاه در که گوهایی و گفت و بحث و فرآیندها انتشار

 از استفاده است. قضایی نهادهای به شهروندان اعتماد تقویت همچنین و هادادگاه عملکرد به نسبت شناخت ایجاد

 مفید قضایی یهانظام مشروعیت و شفافیت برای جلسات، ضبط مانند سازی عمومی این به رسیدن برای ابزارهایی

 وسیله به قضایی فرایندهای سازی عمومی به مربوط مقررات و قوانین برخی هاپرونده برخی در که حالی در است.

 حاکم دسترسی و افیتشف استانداردهای که هستند باالتر یهادادگاه خود این کلی طور به است، شده تعیین قانون

 کنند.می تنظیم را مختلف قضایی یهانهاد عملکرد بر

 عموم به مربوط یهاپرونده در هادادرسی انتشار .6-4-2

 به ایگسترده طور به که دارد اشاره ییهادادگاه در دادرسی جلسات سازی عمومی به دیگر مهم یهارویه از یکی

 است. مربوط عموم

 استماع برای نوعا شهروندان زیرا ؛کنندمی ایفا قضایی فرآیندهای سازی عمومی ترویج در اساسی نقش هاخبرگزاری

 اصل تضمین یهاراه از یکی هادادگاه شعب به هاخبرگزاری دسترسی بنابراین .روندنمی دادگاه به محاکمه یک

 درباره توانندمی )آنها کلی طور به شهروندان دیدگاه از تنها نه هادادگاه عملکرد است. فرآیندها این سازی عمومی

 متهمان نفع به بلکه بیاموزند( وظیفه انجام حال در قضائیه قوه مشاهده وسیله به هاپرونده این در هادادگاه عملکرد

 اساس بر دولتی یهاآژانس چگونه ببینند توانندمی مردم )عموم دولت خود و دادگاه( بودن منصفانه لحاظ )از

 شود.می توجیه کنند(می عمل کیفری قانون از تخلف فرض

 قضایی مسائل درباره تلویزیونی شبکه مکزیک: .12 باکس

 هندگاند ارائه وسیله به که تلویزیونی سیگنال یک کرد، آغاز را قضایی شبکه از برنامه پخش مکزیک در قضائیه قوه 2006 ژوئیه در

 ملی مشاوره در جامعه از بخش چندین های درخواست به بود پاسخی نوآورانه ابتکار این شود. می پخش کشور کل برای کابلی

the of Reform Comprehensive a on Consultation National ) مکزیک قضایی نظام جامع اصالحات درباره

Mexico of System Justice) قضاییه قوه داد نشان مشاوره این های یافته شد. انجام 2005 و 2004 های سال در که 

  دارد. نیاز تصمیماتش در شفافیت تضمین برای بهتر راهی یافتن به فدرال

 چه چیست، قضاییه قوه اینکه درک قابل و ساده انعکاس برای مهمی راه عنوان به قضایی مقامات وسیله به تلویزیونی کانال ایجاد

 به کند. می اجرا دهند، می تشکیل را آن که هایی سازمان طریق از را خود وظایف هدفی چه اب و چگونه و دهد می انجام کاری

 تشکیل را قضاییه قوه که مختلفی های آژانس روزانه هایفعالیت واسطه بدون و مستقیم انتشار هدف با قضایی کانال دلیل همین

 و دانشگاهی های دادگاه و یکپارچه قضایی واحد هایدادگاه فدرال، قضایی شورای فدراسیون، عدالت عالی دادگاه مانند دهد،می

 کمک کشور در قوی قانونی فرهنگ نوسازی و تقویت به ترتیب همین به و شد ایجاد فدراسیون قضاییه قوه انتخاباتی دادگاه

 کند.می

 جلسات و انتخاباتی دادگاه جلسات برخی ی،عال دیوان محاکم جلسه زنده پخش جمله از دارد متنوعی هایبرنامه قضایی شبکه

 با هاییبرنامه و حقوق هایدانشکده به هایی بخش همچنین شود.می برگزار تالی مختلف هایدادگاه وسیله به که مرتبط عمومی

 بارهدر قضایی شبکه دیگر، مهم گفتگوهای و بحث میان در است. یافته اختصاص قضایی حرفه به مربوط هایمصاحبه و اخبار

 کند.می بحث را (LFRT) تلویزیون و رادیو قوانین و (LFT) فدرال مخابراتی ارتباطات قانون
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 حق از حمایت و سازی عمومی اصل میان است ممکن اوقات برخی که است مهم نکته این به اشاره حال این با

 بیابیم را ییهاپرونده ما است ممکن بنابراین شود. ایجاد تعارض دادگاه یک در درگیر افراد خصوصی حریم حفظ

 عمومی محدودیت این گردد. حفظ اساسی حقوق تا شود محدود منطقی نحو به تواندمی سازی عمومی آنها در که

 افشاگران یا شاهدان اند، شده درگیر فرآیند این در که قانونی سن زیر افراد که دهد رخ تواندمی زمانی پرونده سازی

(blowers whistle) و باشد مربوط جنسی جرایم به پرونده که زمانی یا باشند داشته وجود حمایت تحت 

 ییهاپرونده در باال رده افراد خصوصی حریم از حفاظت که دهدمی نشان دادگاه مختلف احکام حال این با امثالهم.

 نیست. مجاز شود،می مربوط متهم وسیله به شده انجام عمومی عملکردهای اب خطر معرض در عمومی منافع که

 عمومی صورت به را فرد که فعالیتی با مرتبط تصاویر انتشار یا آزاد ضبط برای را زمینه کمتر حمایتِ این

 کنندمی شرکت ییهافعالیت در داوطلبانه صورت به که کسانی خصوصی حریم بر حق سازد.می فراهم ،شناساندمی

 عدالت به مربوط مسائل درباره رادیویی ایستگاه برزیل: .13 باکس

 رادیو کرد: ایجاد دارد، اختصاص قضایی مسائل برای منحصرا که رادیویی ایستگاه یک برزیل در فدرال عالی دادگاه 2004 سال در

 به مربوط جاری مسائل عمیق تحلیل بر شود، دریافت اینترنت و ماهواره طریق از تواند می همچنین که آن های برنامه .عدالت

 این کند. اجتناب است، غالب جمعی های رسانه از بسیاری در که سطحی برخوردهای از تا کند می تالش و دارد تمرکز عدالت

 اطالعات برای دارد. اختیار در محتوا گسترش برای را خود نگاران روزنامه و محققان تیم و خبرنگار برزیل های ایالت همه در شبکه

 . www.radiojustica.gov.br/home به: بنگرید بیشتر

 موری فوجی دادگاه تلویزیونی خشپ پرو: .14 باکس

 پخش لویزیونت از روزانه اداری سادیف اتهامات و شرب حقوق مکرر نقض خاطر به موری فوجی لبرتوآ پرو جمهور رئیس محاکمه

 سازی عمومی اصول با منطبق ها رسیدگی تلویزیونی خشپ داشتند، صندلی( 50 زا )کمتر حدودیم ظرفیت اه تاقا گرچها شد.

uta,Cant La ) بشر حقوق های پرونده ربارهد عمومی جلسات ود.ب شده تضمین پرو کیفری دادرسی یینآ کد در مندرج

S and Altos Barriosó SIE del tanos) قضاییه قوه همچنین شد. پخش کابلی و دولتی های انالک طریق زا املک ورط هب 

 رادیویی های ایستگاه و ونیتلویزی های کانال برای کافی فنی وسایل و فکس تلفن، ینترنت،ا به تصلم کامپیوترهای هک را اتاقی

 یم عمل (Room Press) مطبوعات اتاق عنوان به که ساخت راهمف داشت دادگاه لسهج اتفاقات صویرت و داص دریافت برای

 کرد.
  

http://www.radiojustica.gov.br/home
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 حق که استدالل این با کند می پیدا ثانوی اولویت عمومی منافع مورد در د،دهمی قرار عمومی حوزه در را آنها که

 باشد.می شهروندان بیان آزادی از ایجنبه که است حکومت در اقداماتشان مبنای بر مسووالن از انتقاد آزادی

 
  علنی دادرسی .6-4-3

 توصیف هدف با تا است قضات و پرونده درگیر یهاطرف برای آل ایده سازوکار یک عمومی رسیدگی جلسات

 بحث آن، فصل و حل برای پرونده آن در اصلی موضوع واضح ترسیم پرونده، یک مسائل و احوال و اوضاع و شرایط

 ضمنا کنند. تعامل پرونده تحلیل درباره جدید اندازهای چشم کشف و پرونده به مربوط مختلف یهاجنبه مورد در

 است. معهجا نفع به گسترده طور به و بوده پرونده یهاطرف از فراتر رسیدگی جلسات اهمیت

 کیفری ادرسید آیین جدید قانون ریکا:کاستا .15 باکس

 این است. اتهامی های ویژگی با کیفری دادرسی یینآ از مدلی دهنده شانن کاستاریکا رد کیفری دادرسی آیین دیدج قانون

 حال عین در کند،می ایجاد را حاکمهم حین در لویزیونیت پوشش حق باب در را یمعقول یمقرره اصل در االجرا الزم مقررات

 سازی مومیع اصل 330 ادهم دهد. یم قرار نظر مد را باشد پوشش ینا با تعارض در ستا ممکن که دیگری منافع از حمایت

 جودو صورت در جزئی یا کامل طور به ار بسته رهاید پشت دادگاه برگزاری اما ،دارد می ررمق کلی قاعده یک نوانع به را دادگاه

 طرفین زا یک هر جانی یمنیا یا خصوصی حریم حفظ بر امستقیم پوشش هک زمانی الف( دهد: یم اجازه زیر رایطش از برخی

 نگامیه ج( گذارد؛ می تاثیر عدالت منافع یا کشور امنیت رب جدی طور به عمل ینا که هنگامی (ب گذارد؛ یم تاثیر روندهپ درگیر

 هنگامی د( گیرد؛ قرار طرخ معرض در شود، می مجازات آن اعادالنهن افشای که نعتی،ص یا جاریت خصوصی، سمی،ر سرارا که

 تشخیص مناسبنا را سازی عمومی گاهداد و شود می محکوم شخصی که هنگامی (ه باشد؛ شده بینیپیش خاص قانون یک در که

 هاسیدگیر نبودن عمومی علت که هنگامی است. انونیق سن زیر فرادا اظهارات ای جنسی رایمج شامل که مواردی در ویژه به ،دهد

 در و شوند می ادگاهد اتاق به ورود هب مجاز جددام مردم عموم که کنند می بیان راحتص به قوانین نیست، مربوط دیگران به

 آنچه .دهد می ارائه فتادها اتفاق دادگاه در نچهآ از ایخالصه ارشگز هدادگا رئیس بداند، صالح را سازی مومیع دادگاه که صورتی

  ند.ک می تعیین را دادگاه اتاق در ها رسانه حضور و ازیس عمومی اصل بین ابطهر که ستا زیر ماده مفاد ستا نوآورانه

 توانند یم تلویزیون و ادیور ایه کننده پخش دادگاه، تاقا رخدادهای از مردم مومع اطالع برای» ها: سانهر مشارکت- 331 ماده

 دادگاه ،پرونده هر در نند.ک نصب دادگاه اتاق در را یگرد های رسانه ای فیلمبرداری ادیویی،ر پخش عکاسی، بط،ض تجهیزات

 تصمیم یک اصدار طریق از ادگاهد وجود این با کرد. خواهد تعیین ود،ش می اعمال ختیاراتیا چنین نآ تحت هک ار شرایطی

 قبل ماده در شده ذکر منافع از یک هر بر یا ودش می بحث پیشرفت مانع هک زمانی را اییه نصب نینچ زا مانعتم قح ،صحیح

 «دارد. گذارد، می تاثیر

 ها آن صدای و تصویر ها شرکت این که کنند رخواستد صراحتا دهد، ارائه را دارکم باید که خصیش هر ای زهدیدهب تهم،م اگر

 کرد. خواهد حفظ ار آنها حقوق دادگاه نکنند، ثبت را
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 برگزاری بنابراین کند. می کمک مردم عموم فهم به خاص موارد در اساسی قانون اصول کاربرد تبیین با جلسات این

 و اساسی ونقان تفسیر انجام حال در فرآیند درباره جامعه به مدنی درس نوع یک ارائه به تواندمی علنی جلسات

 و جامعه به عالی یهادادگاه آوردن برای راهی تواندمی این کند. کمک شهروندان روزمره زندگی برای آن اهمیت

 باشد. هادادگاه عملکرد فهم و آموختن برای مردم عموم به کمک

 هاپرونده این از یک هر برای را جلسات رودمین انتظار آنها از عالی، یهادادگاه در هاپرونده زیاد شمار به توجه با

 یهاپرونده از اندکی شمار در عمومی جلسات برگزاری شیوه از استفاده عوض در کنند. برگزار عمومی صورت به

 برگزاری کشورها از بسیاری در است. مناسب بررسی، مورد حقوقی مسائل اهمیت به بسته استراتژیک شده انتخاب

 هند(. و جنوبی آفریقای کانادا، متحده، ایاالت آلمان، ند)مان است معمول رویه یک جلسات این

 (curiae Amicus) دادگاه دوستان .6-4-4

 مورد مساله یک مورد در را خود یهادیدگاه تا دهدمی فرصت شهروندان به که دارد وجود یبسیار سازوکارهای

 به همچنین )که است (curiae Amicus) اختصار به سازوکارها این از یکی دهند. ارائه آن بالقوه حل راه و بحث

 یک وسیله به سند یک ارائه شامل که شود(می شناخته ثالث شخص مشارکت یا دادگاه دوستان مختصر عنوان

  عظیم نهادهای ارتباط دارای های پرونده در عمومی سیدگیر جلسات از تفادهاس .16 باکس

 مکزیک

 ایپرونده چارچوب در را مومیع استماع جلسات از ای جلسه شش سری کی کزیکم عدالت عالی دادگاه 2008 والیج و آوریل ایه ماه بین

 این کرد، ایجاد مکزیک جامعه رد را مهمی ایه بحث هک ایپروسه رد کرد. برگزار کرد، می بررسی ساسیا قانون دیدگاه زا را نینج سقط که

 ساده درخواست با را جنین سقط به آزاد سترسید و کرد بررسی را 2007 الس در فدرال انونگذاریق مجمع وسطت دهش رائها صالحاتا دادگاه

 برگزار قانون ینا علیه و هل ها روهگ موضع شنیدن برای استماع جلسات این دانست. زمجا بارداری اول اههم سه رد سیتی کزیکوم در زنان

 سایتی وب روی بر -خالصه و رونوشت صورت به مه و ویدیویی های فرمت رد هم - دادگاه جلسات مه و مقدماتی[] ستماعا لساتج مه شد.

 بکارگیری با ود.ش ایجاد انشهروند برای پرونده بر مناسب ظارتن امکان تا هستند دسترس رد و شده بتث شده عیینت عالی ادگاهد توسط که

 ریپیگی اساسی قانون با مطابق حساس مساله یک حل منظور به هک فرآیندی پیشرفت از ار جامعه کامل ورط به ادگاهد ینا ازوکار،س این

  (ma.scjn.gob.mxhttp://infor )بنگرید کرد. آگاه بود، شده

 آرژانتین
 (Riachuelo -Matanza) ریاچولو – ماتانزا رودخانه حوضه دیدش آلودگی تاثیر تحت همسایگان زا گروهی وسیله به هک شکایتی اساس بر

 تاثیر منطقه آن نساکنا از میلیون چهار زا بیش سالمت و زندگی رب که نزاعی در تا گرفت تصمیم آرژانتین شورک عالی دیوان ود،ب شده مطرح

 پر ناحیه ود جمعیت و هستند دخیل آن لح در حکومت زا سطح هس که – دهپرون ینا پیچیدگی و ابعاد به وجهت با کند. داخلهم گذارد می

 طرف شنیدن مختلف، نفعانذی از اطالعات آوری معج برای عمومی استماع جلسات به ادگاهد این -یردگ می ربرد را شورک این جمعیت

 که شد، برگزار 0082 تا 2006 ایه سال ینب تجلسا از ایمجموعه شد. متوسل احتمالی های حل اهر تحلیل و جزیهت و یدهد زیان های

 شده تولید محیطی زیست اثرات مطالعه و موضوع این ربارهد عمومی رسانی اطالع های رنامهب و آموزش وسعهت به ادگاهد ثالم رایب نآ طی

 جزئیات هک خواست ها شرکت از دادگاه ترتیب همین هب داد. دستور بود، نیاز مورد هک تاثیری تحت ناطقم در عالف های رکتش همه توسط

 ها شرکت این آیا و شود می ستفادها ها آالینده ترمیم برای هایی یستمس چه کنند، می تخلیه رودخانه رد آنها را وادیم چه ینکها به مربوط

 در سرانجام ود.ب ها سانهر و مردم حضور از مملو هدادگا اتاق موارد تمام در نند.ک منتشر هستند، القوهب خسارات ضمینت برای مهبی دارای

 محیطی زیست های آسیب از جلوگیری و جبران برای جامع قداماتا از طوالنی فهرستی و ردک صادر را ودخ حکم ادگاهد ینا 0082 ژوئیه

   داد. قرار حکم مورد را
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 برای جدیدی دیدگاه که کسی همچنین است مستقل پرونده در درگیر یهاطرف از که کارشناس ثالث شخص

 سازوکار یک حقوقی یهااستدالل بر عالوه این .باشدمی ،دهدیم ارائه وی بررسی دست در مساله درباره قاضی

 و قاضی تصمیم به محدود نه و جمعی فعالیت یک به را عدالت برای جو و جست که است شهروندان مشارکت

 عنوان به پرونده، به اظهارات این افزودن برای فرصتی این، بر افزون کند.می تبدیل طرف دو وکالی یهااستدالل

 اعضای وسیله به شده ارائه یهااستدالل توانمین زیرا ؛شودمی گرفته کار به دادگاه خود بر نظارتی ررسیب یک

 توضیح یک بدون را دارند بررسی مورد مسئله در ایشده شناخته سابقه که غیردولتی یهاسازمان یا افراد جامعه،

  گرفت. نادیده -مناسب

 مردم یهاسازمان طریق از شهروندان مشارکت برای روشنی فضای رویه این دارد. دوگانه مثبت تاثیر رویه این

 معموال )که حقوقی یهابحث شدن باز این بر عالوه کند.می ایجاد آکادمیک موسسات یا ایحرفه یهاانجمن نهاد،

 افزایش وجبم قطعا که «بیرونی» یهااستدالل ارائه به شود(می انجام بسته درهای پشت و دادگاه یهااتاق در

 کند.می کمک شوند،می قضایی کار شفافیت

curiae Amicus توانندمی هادادگاه قانونگذاری. وسیله به یا هادادگاه وسیله به کرد: تنظیم شیوه دو به توانمی را 

 عالی اندیو در موضوع مثال برای بندند. کار به و تعریف را مقرره این دادگاه تصمیمات یا اداری تصمیمات طریق از

 تواندمی که گردد مقرر قانونگذاری مجلس وسیله به تواندمی Amici از استفاده همچنین است. اینگونه آرژانتین

 مسیر بهترین این معتقدند برخی کند. تصویب کنند عمل آن در توانندمی هادادگاه که را مناسبی قانونی چارچوب

 نقشی نیست، دادگاه نزد دادرسی آیین قواعد تعریف از کمتر چیزی معنای به ابزارهایی چنین از استفاده زیرا است؛

  است. مقننه قوه صالحیت در سنتی صورت به که

 کشور عالی دیوان وسیله به دادگاه دوستان از استفاده آرژانتین: .17 باکس

 خودمختار شهر عالی دادگاه مانند جمله از– دارد وجود نیز آرژانتین های استان عالی های دادگاه از برخی در که سازوکار این

 قوانین در خود تقاضای اساس بر شد. پذیرفته ملی عالی دادگاه وسیله به 2004 سال در (402 قانون ،22 )ماده آیرس بوینس

 پرونده در و دادگاه این نزد رسیدگی حال در های پرونده در که شود می تلقی مناسب» که کرد تاکید دادگاه المللی، بین و ملی

 که ثالثی اشخاص برای دادگاه دوستان عنوان به مداخله است، بررسی مورد عمومی منافع یا سازمانی واردات موضوعات که هایی

 نشان پرونده نهادی حل در را آشکاری منفعت و هستند بررسی مورد موضوع درباره شده شناخته رسمیت به صالحیت دارای

 (28/2004 شماره )رای «باشد مجاز باید دهند،می

 است ذکر به الزم شود، می رسیدگی و استماع ایالتی باالتر های دادگاه وسیله به عموما که هایی پرونده فراوان شمار به توجه با

 اجتماعی، حقوقی، پیامدهای دلیل به که هایی دهپرون در تنها و شود نمی توصیه ها پرونده تمام در Amici از استفاده که

 شود. می توصیه گیرند، می قرار عمل ابتکار معرض در آنها سیاسی یا اقتصادی

 دادگاه مثال برای است. دادگاه دوستان مفهوم اثربخشی برای اساسی ضرورت یک ها دادگاه عملکرد در شفافیت و سازی عمومی

 در هستند، ثالث شخص یک حضور شرایط واجد شان اساسی اهمیت علت به که را هایی هپروند 2006 سال از آرژانتین فدرال

 صادر اداری حکم )یک نامه آیین طریق از مورد این در است. ساده شده اجرا سیستم یک این کند. می منتشر خود سایت وب

 وسیله به آرژانتین( نگرو ریو ایالت )مانند موارد سایر در که است ذکر به الزم هرچند گردیده مقرر دادگاه( خود وسیله به شده

 است. شده اجرا محلی قانونگذاری مجلس مصوب قانون یک



35 

 قضاییه قوه بر نظارت برای مدنی جامعه یهاعمل ابتکار .6-4-5

 جامعه یهاسازمان شمار افزایش با کردند تجربه 1980 دهه در التین آمریکای کشورهای که دموکراسی به گذار

 دولت یک و قانون حاکمیت ارتقاء دموکراتیک، یهارژیم به گذار در ارزشی با نقش بازیگران، این بود. همراه مدنی

 که متعددی یهاچالش به توجه با قضاییه قوه فرایندها این در اند. کرده ایفا اساسی قانون قواعد اساس بر پاسخگو

 پایبندی کلی طور به و اداری فساد کنترل بشر، حقوق یهانقض محاکمه جمله از بودند مواجه آن با کشورها این

 آورد. دست به را ایویژه اهمیت قانون، حاکمیت به پایدار و موثر

 

 

 ایجاد ضرورت به عنایت با و سیاسی فرآیندهای با شان ارتباط به توجه با مدنی، جامعه یهاسازمان زمینه این در

 مورد هادادگاه عملکرد در ایفزاینده ورط به نوظهور، یهادموکراسی در بازی قواعد اجرای به قادر ایقضاییه قوه

 بر موشکافانه( )بررسی مداقه و یابیارز ،نظارت برای تنها نه نهاد؛ مردم یهاسازمان تدریجبه گرفتند. قرار توجه

 ارتقا قصد به مدرنیزاسیون و اصالح پیشنهادهای طرح در شان توجه قابل مشارکت برای بلکه قضائیه قوه عملکرد

 شدند. تبدیل ایبرجسته بازیگران به دسترسی قابلیت و کارایی شفافیت، جمله از

 مدنی جامعه سوی زا که است متعددی ابتکارات از شماری تنها شهروندی نظارتی یهاسازمان و قضایی ناظران

 برای شده طراحی بلندمدت یهاپروژه وجود است. شده اجرا منطقه این در قضایی نظام عملکرد بر نظارت برای

 نهادی کنسرسیوم پرو: .18 باکس

Catholic The of School Law ) پرو کاتولیک دانشگاه حقوق دانشکده و (Defense Legal The) حقوقی دفاع موسسه

Peru of University) به قضائیه قوه وضعیت بر نظارت برای تالشی ؛پیوستند زنده عدالت کنسرسیوم ایجاد برای ها تالش به 

 بولیوی، کلمبیا، کشورهای شامل] آندی کشور این در قضایی سیستم بازسازی در اساسی تغییرات از دفاع شدن ترمجهز منظور

 متداول تحقیقات شامل که دهد می انجام قضائیه، قوه اجزای همه عملکرد بر جامع نظارتی ،کنسرسیوم این .است [پرو و اکوادور

 زیادی شمار که است سایتی وب دارای همچنین است. نهادی و سیاسی اصالحات برای پیشنهادهایی با همراه دانشگاهی موسسات

 به: بنگرید بیشتر اطالعات برای شود.می شامل کنند،می تحلیل و تجزیه را قضایی نظام که را اسنادی و نشریات از
www.justiciaviva.org.pe  
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 نقش آن درباره خاص اطالعات تولید و قضائیه قوه عملکرد بر اجرایی کنترل یک ایجاد در قضاییه، قوه بر نظارت

 همچنین بلکه ،کندمی ارزیابی را دادگاه عملکرد تنها نه عالی دادگاه یک بر نظارت مثال عنوان به دارند. ایدوگانه

 قضاییه قوه با ارتباط در تواندمی پروژه نوع این باشد. بخش آگاهی و آموزنده نیز دادگاه آن  احکام درباره تواندمی

 )برای خاص، قضایی نهاد یا دادگاه یک یا غیره( و خانواده کیفری، )حقوقی، دادگاه خاص نوع یک کلی، طور به

 شود. انجام (Office Defense) دفاع دفتر یا کشور عالی دیوان مثال

 شیوه این رساند.می حداکثر به را مختلف فردی بازیگران پتانسیل که چرا ؛است موثر استراتژی یک جمعی اقدام

 نهاد، مردم یهاسازمان ،هادانشگاه )مانند مختلف یهاسازمان یهاتالش به پیوستن برای ییهافرصت عمل

 یجادا مختلف یهابخش میان پایدار یهامشارکت و کندمی فراهم ارتباطی( یهارسانه و ایحرفه یهاانجمن

 کند.می

 که هستند فرآیندهایی اینها دهند.می تشکیل را واقعی اجتماعی یهابازرسی ،هافعالیت نوع این از بسیاری

 مدیریت بر آنها وسیله به خود، نیازهای به توجه با تر بخش رضایت خدمات ارائه به دستیابی هدف با شهروندان،

 ،ابتکارات این اساسی عناصر است. عدالت سازمان کیفیت بهبود ر،نظ مد هدف مورد این در گذارند.می تاثیر دولتی

 هستند. شده، بازرسی که نهادی وسیله به پاسخگویی و شفافیت و خاص اطالعات تولید شهروندان، مشارکت

 (oriesobservat judicial) قضایی ناظران .19 باکس

 و شده طراحی نطقهم قضائیه قوای بر نظارت اعمال برای دنیم جامعه وسیله به هک است بزاریا ضاییق اظرانن اضرح الح در

 ایه گروه وسیله به که هستند ناظرانی است. ناهمگن آنها ترکیب و کنند می عمل تفاوتم های کلش به نهاآ ود.ش یم استفاده

 متفاوت هدف لحاظ به نهاآ همچنین اند. شده ایجاد اه گروه این زا شماری ئتالفا اب ای اتیتحقیق مراکز و ها دانشگاه مدنی، جامعه

 پوشش را خاصی قضایی نهاد فقط دیگرانی هستند، قضاییه وهق های فعالیت تمام بر ظارتن پی در نهاآ از رخیب که الیح در اند.

 های دادگاه ثالم برای– مشخص منطقه یک روی بر هاآن ستا ممکن زیرا است؛ متفاوت یزن آنها موضوعی وششپ دهند. می

  د.نبگیر ربرد را حقوقی های تخصص مامت یا کنند مرکزت -خانواده

 ید:آ می زیر در منطقه این رد ابتکارات از رخیب از ایخالصه

 حقوق آمریکایی دیوان و یاکلمب اساسی قانون دادگاه احکام مفاد و اساسی حقوق انتشار )کلمبیا(: اساسی قانون عدالت بر نظارت -

 .www.defensoria.org.co وبگاه: .دهد می ترویج بشر

  وبگاه: دارد. تمرکز واناننوج و کودکان به مربوط ضائیق مسائل بر اروگوئه(:) قضایی ظامن بر رتنظا -
http://observatoriojudicial.blogspot.com 

 کند. می نظارت حکومتی نهادهای سایر کنار در قضائی سازمان نظام بر )نیکاراگوئه(: حکمرانی و دموکراسی بر ملی نظارت -

 www.observatorionacional.org.ni وبگاه:

 یافته اختصاص آند منطقه کشورهای در بشر حقوق و دموکراسی از دفاع برای مشارکت به آند(: )منطقه آندی قضات کمیسیون -

 www.cajpe.org.pe وبگاه: است.

http://www.defensoria.org.co/
http://observatoriojudicial.blogspot.com/
http://www.observatorionacional.org.ni/
http://www.cajpe.org.pe/
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 قضائیه قوه از اجتماعی سابرسیح پرو: .20 باکس

 حسابرسی هپروژ یک اجرای الح در (Comisió CAJ ristas,Ju de Andina n) آند منطقه قضات میسیونک 2005 سال از

 این است. دالتع مجری های سازمان مشروعیت بهبود و قضائی استقالل قویتت هدف اب روپ صلیا الیع دادگاه 9 در اجتماعی

 صمیماتت یابیارز فرآیندهای در ویژه به آن های فعالیت در را هروندانش که کند می رویجت را شفاف و باز ضائیق نظام کی پروژه

 ایجاد شهروندان سوی به قضائیه قوه از را طالعاتا مداوم و مستمر جریان که ستا امیدوار این رب عالوه یرد.گ می رب رد قضایی

  کند.

Comité Auditor de sí Sistema al ocialS a) قضایی نظام اجتماعی سابرسیح های کمیته یجادا وسیله هب پروژه این

CASSJ Justicia, de) و ولتید های دانشگاه زیربنایی و لجستیک شتیبانیپ با و انشگاهد دانشجویان سیلهو هب مدتاع که 

 عنوان به )که دنیم جامعه توسط بررسی هب مایل ضاتق با رتباطا رقراریب برای CASSJ کند. می ملع شود، می اجرا خصوصی

 عملکرد به مربوط اطالعات همچنین و شخصی اطالعات اند کرده وافقتم داوطلبانه طور به هک شوند( می ناختهش «شفاف قضات»

 بدوی، )مرحله مختلف سطوح رد قاضی 65 قریبات حاضر الح در است. دیده آموزش نند،ک افشا را خود ضاییق حوزه در ایحرفه

  اند.پیوسته پروژه این به الی(ع دیوان و تجدیدنظر

 می مایتح عمل ابتکار این از هک قضاتی پیشینه ربارهد اطالعات اویح العاتیاط بانک کی ایجاد پروژه، این صلیا نتایج جمله از

 نظام مسائل مهمترین درباره فتگوگ های انجمن یجادا و نهاآ های نامه آیین و احکام تمامی های پیک اینترنتی انتشار کنند؛

 است. قضائی

  www.auditoriajudicial.org.pe. بنگرید: بیشتر، اطالعات برای
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  گیری نتیجه .7
 یکی عنوان به– قضائیه قوه کند. تضمین و اجرا را آن باید دولت که است اساسی حق یک عمومی اطالعات بر حق

 بلکه کند،می تولید اش روزانه عملکرد طول در که است اطالعاتی انتشار به متعهد تنها نه -حکومت قوای از

 استانداردهای همان به باید قضات معنا این به کند.می اایف حق این موثر اجرای در ایبرجسته نقش همچنین

 از بخشی از ییهاعالقگی بی یا هامقاومت اگرچه بگذارند. احترام حاکمیت قوای سایر مانند اطالعات به دسترسی

 که دارد وجود کلی توافقی مفهوم این درباره دارد، وجود شده گفته استانداردهای پذیرش در قضائیه قوه نهادهای

 مربوط اطالعات به دسترسی متعهدند آنها رو این از شود،می اعمال آنها بر دولتی مدیریت عنوان به الزامات همان

 قضائیه قوه زیرا است؛ صادق نیز شفافیت درباره موضوع همین سازد. فراهم را قضاییشان وظایف و اداری عملکرد به

 اطالعیه ارائه به قضات الزام روشن، مثال یک باشد. داشته مطابقت دولتی یهانهاد سایر مشابه الزامات با باید

  است. شان قضائی عملکرد مورد در آماری اطالعات افشای به آنان الزام یا درآمد و دارایی افشای

 منظور به را اقداماتی منطقه این در قضائیه قوای از برخی که است ذکر شایان قبلی، اشاره مورد مقاومت رغم به

 دستاوردهایشان موارد برخی در و اند کرده اتخاذ -موفقیت و عمق از مختلف سطوح با- جامعه با شان رابطه بهبود

 نظام مختلف سطوح در جامعه مشارکت برای ترتیباتی سازی پیاده است. گرفته پیشی حاکمیت قوای سایر از

 شودمی نیز مثبتی تعامل باعث بلکه دکنمی ایجاد قضائی عملکرد اجتماعی بررسی برای ییهافرصت تنها نه قضایی

 عمومی استماع جلسات برگزاری و دادگاه دوستان از استفاده مثال برای بخشد.می غنا را هادادگاه قضائی نقش که

 تصمیم فرآیند در دهدمی اجازه مدنی جامعه یهاسازمان به عظیم سازمانی واردات یهاپرونده به رسیدگی برای

 اجازه بحث مورد موضوعات به حال عین در ولی کنند مشارکت نظراتشان، با هابحث سازی غنی واسطه به گیری

 یا تجربیات به اغلب شفافیت اصالحات اجرای که کنیم تاکید باید ما وجود این با برسد. جامعه کل به دهدمی

 شود.می محدود قضایی یهادستگاه در معینی یهاسازمان به منحصر آزمایشی ابتکارات

 نباید لزوما همیشه تغییرات توجیه که است مهم نکته این به توجه اصالحات، فرآیند سیاسی اقتصاد به توجه با

 یهادادگاه از ناشی حقوقی عرف همچنین الملل، بین حقوق و اساسی قانون اگرچه دیگر، عبارت به باشد. هنجاری

 ، کنندمی ایجاد شفافیت استانداردهای رعایت برای را قضاییه قوه وظیفه وضوح به که دارد، وجود المللی بین

 عدم مانند اصالحات، این ترویج اهمیت درباره قضایی رهبران کردن متقاعد برای نیز عملی و اساسی بسیار دالیل

 تثبیت و حکمرانی در قضایی یهاسازمان اصلی نقش و قضات، اعتباری کم قضاییه، قوه به شهروندان اعتماد

 کردن معکوس به تواندمی شفافیت و اطالعات به دسترسی اصالحات مانند ابزارهایی د.دار وجود دموکراسی،

  کند. کمک جامعه، با آنها رابطه مورد در التین آمریکای قضاییه  یهاقوه کننده نگران وضعیت
 اصالحات وضعیت .7-1

 پیشین یهابخش در شد. آغاز منطقه این در مثبت یهاتجربه یا خوب یهارویه شناسایی فرض با تحقیق این

 حاضر حال در که است این یافته نخستین معنا این به است. شده بیان التین آمریکای بخش چندین از ابتکاراتی

 شروع صفر از نباید اصالح به عالقمندان بنابراین دارد، وجود تکرارپذیر بالقوه و ارزشمند یهارویه از ایمجموعه

 بلکه هستند خوبی یهاایده تنها نه که هستند، پیچیده بسیار شده شناسایی تجارب از بسیاری همچنین کنند.
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 به دسترسی و شفافیت بهبود جهت در هاگام نخستین برداشتن برای را قضایی مقامات از برخی رشد به رو تمایل

 دهند.می نشان قضایی نظام در اطالعات

 هنوز که شفافیت اصالحات مورد در گسترده دهایکمبو کامل جزئیات مستندسازی کار این از هدف وجود این با

 برای خوب یهافرصت و هارویه دستاوردها، بر عمدا ما برعکس، نبود. دارد، وجود التین آمریکای کشورهای در

 شفافیت لحاظ به تعهداتش پیرامون مفهومی ساختارهای در هم و قضائیه قوه روزانه عملکرد در هم تحوالت ترویج

  کردیم. تمرکز العاتاط به دسترسی و

 تاثیرات مورد در  بخش، این به احتماال منطقه این در توجه قابل یهارویه بر انحصاری تمرکز ترتیب این به

 بررسی دستاوردها، رغم به که است این حقیقت است. داده بینانهخوش حد از بیش لحنی شده توصیف اصالحات

 نشان داشت، بیان پیشین یهابخش در شده شناسایی بیاتتجر چنانکه التین، آمریکای در اصالحات وضعیت

 و شفافیت تا اند کرده تالش قضائیه یهاقوه از برخی اگرچه دارد. وجود بزرگی یهاچالش هنوز که دهدمی

 کرده اعمال را اندکی جزئی اصالحات تنها آن جای به دیگر برخی بپذیرند، را اطالعاتی یهاسیاست به دسترسی

 با عالی، یهادیوان رهبری تحت اصالحات، استراتژی با منطبق که جامع سیاست یک فقدان تر دقیق بیان به اند.

 توجه قابل شکاف یک شود، اجرا قضائیه قوه کار بر آن تاثیر و هافایده و هاهزینه تغییرات، سیاسی اقتصاد به توجه

 است.

 با ندارد. وجود کامل طور به اطالعات به دسترسی و/یا شفافیت مورد در عمل ابتکار کشورها از برخی در متاسفانه

 است ممکن گذارد.می تاثیر نیز دولت و حکومت کل بر اغلب بلکه نیست قضاییه قوه کوتاهی تنها این وجود، این

 حکومت یهابخش سایر در اصالحات فرآیند از کامل طور به قضایی نظام یهاسازمان که برسد ذهن به طور این

 شفافیت اصالحات اجرای موانع و مشکالت شناسایی به مربوط اطالعاتی یهاشکاف هنوز صورت هر در ند.نیست جدا

 است. باقی منطقه این در

 اصالحات که کشورهایی در دهد،می نشان تحقیق این در شده داده توضیح موارد که همانطور است، ذکر به الزم

 شفافیت عدم یهاموقعیت تغییر برای را آنها پتانسیل حال این با .است داشته مثبتی تاثیر شده، اجرا موثری نحو به

 ارزش حد از بیش نباید ،هادهه طی قضایی  سازمانهای در شده تعبیه عمیق یهافرهنگ وسیله به شده ایجاد

 طهراب در و قضات رفتار در قضایی، نظام مدیریت تغییر جامع فرآیند از بخشی باید شفافیت اصالحات کرد. گذاری

  باشد. جامعه با قضائیه قوه
 هافرصت .7-2

 شفافیت اصالحات ترویج برای را مناسبی بستر همچنان المللی بین کننده اهدا یهاآژانس و المللی بین یهاسازمان

 بسیاری نیست. جدیدی کامال امر آن با برخورد حال این با ، است بزرگی چالش این اگرچه هستند. قضائیه قوه در

 قضائی اصالحات یاهپروژه از بسیاری در– جهانی بانک و IADB مانند شد داده توضیح متن این در که مسائلی از

 یهانظام پذیرش مدیریتی، اصالح به مربوط ابتکارات مثال عنوان به اند. گرفته قرار توجه مورد منطقه این در

 امکان  محکم، و اطمینان قابل آماری اطالعات بدون است. کرده ترویج را دادگاه عملکرد بر نظارت برای اطالعاتی

 به ندارد. وجود است نیاز مورد آنها حل برای که ییهااستراتژی و هارودیو شناسایی یا مدیریتی مشکالت ارزیابی
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 که شده ایجاد المللی بین یهاسازمان وسیله به ظرفیت و دانش از ارزشمند جهانی حاضر حال در دیگر عبارت

 با نهادها ینا همکاری نتیجه در و گیرد قرار مجدد استفاده مورد شفافیت منظر از اصالحات ترویج برای تواندمی

 شود. گرفته کار به مدیریتی اصالحات

 درباره المللی بین و ایمنطقه سطح در سیستماتیک اطالعات وجود عدم تحقیق، این یهایافته نخستین از یکی

 ایشده طراحی یهاتالش همچنین است. قضائیه قوه در میعمو اطالعات به دسترسی و شفافیت استانداردهای

 شاید ترتیب این به ندارد. وجود شده، ذکر استانداردهای با آن انطباق میزان اساس بر قضایی منظا ارزیابی برای

 یا «وضعیت بررسی» هدف با ایمنطقه مطالعات انجام باشند، شده تعریف عینی پارامترهای و هاشاخص که زمانی

 انطباق زمینه این در «خوب یهرو» با و کرده ایجاد را بیشتری اصالحات که کسانی شناسایی قضات، بندی رتبه

 باشد. پذیر امکان دارند،

 وجود گزارش این در شده توصیف یهانمونه برخی در که ضعیف مستندسازی با موضوع این درباره اطالعات فقدان

 مورد )مانند قضائیه قوه عملکرد انتشار برای هارسانه از استفاده تاثیر درباره مثال برای است. شده ترکیب دارد،

 مهم نهادی تاثیر دارای یهاپرونده فصل و حل برای عمومی استماع جلسات برگزاری نتایج یا برزیل( و مکزیک

 تر گسترده تحقیقی یهاتالش شایسته مسائل از برخی ترتیب همین به دارد. وجود کمی اطالعات )آرژانتین(

 شهروندان. و جمعی یهارسانه عدالت، بین رابطه مثال برای هستند؛

 – اجرا به ناظر ویژه به- را اصالحات که هاجزوه یا هاابزار راهنما، یهاکتابچه مانند موادی انتشار مورد در عالوه به

 دارد. وجود کمبود کرد، تکرار دیگر کشورهای در بتوان را تجربیات که نحوی به کندمی مستندسازی موفقیت با

 تاثیر افزایش امکان بنابراین و بود نشده تبیین این از پیش شد شناسایی گزارش این در که ییهارویه از بسیاری

 ی زمینه در مهمی فضای شود.می محدود اند، کرده اجرا را آنها که قضائیه قوای وسیله به  شده انجام یهاتالش

 دارد. وجود منطقه این در غیردولتی و کننده اهدا یهاسازمان بین هاتالش مساعی اشتراک برای مواد انتشار

 به هنوز اطالعات به دسترسی و شفافیت لحاظ به خوب یهارویه این از برخی که است ذکر به الزم همچنین

 در که نیز شفافیت عدم مشکالت از برخی است. نشده اعمال یشانهاعملیات در المللی بین یهادادگاه وسیله

 فرآیندهای مثال برای گذارند.می تاثیر المللی بین یا ایمنطقه یهادادگاه بر شد، داده توضیح پیشین یهابخش

 وجود عدم و سیاسی پیچیده مذاکرات شامل دارند، کمی شفافیت بشر حقوق آمریکایی دادگاه برای قضات انتصاب

 انجام به قادر که است مهم بسیار بنابراین منطقه. این مدنی جامعه یهاسازمان مشارکت برای رسمی یهانمونه

 المللی بین و ایمنطقه مختلف یهادادگاه در شفافیت اصالحات ترویج برای هافرصت و هاشچال جامع مطالعه

 باشیم.

 به دسترسی هنوز آرژانتین مانند منطقه کشورهای از بسیاری که است شده شناخته خوبی به فرصت، به توجه با

 اعمال برای قواعدی چنین شده، یبتصو قانونی چارچوب که کشورهایی در این بر عالوه ندارند. اطالعاتی قوانین

 شده، تصویب کنگره وسیله به که قانونی، یهاچارچوب داشتن کشورها همه برای اصوال نیست. زیاد قضائیه قوه در

 ،هااستان تا هاشهرداری از حکومت، قوای و سطوح تمام در عمومی اطالعات به دسترسی حق که است مطلوب 55

 بزرگی یهاتالش هم هنوز معنا این به کند.می تضمین و شناسدمی رسمیت به را یهقضائ قوه و مقننه قوه شامل و
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 و حقوقی شناخت به دستیابی و کشورها کار دستور در موضوع دادن قرار منظور به آگاهی افزایش و انتشار برای

 است. مانده باقی است، الزم عمومی اطالعات به دسترسی کامل تضمین برای که خاصی مقررات

 قرار دهند، ارائه را اطالعات باید که کسانی میان در را قضائیه قوه باید قانونی یهاچارچوب این ترتیب همین هب

 پاسخگویی به نسبت آن تعهد و قضایی نظام استقالل برای احترام بین مناسب تعادل که است ضروری باز و دهد.

 اطالعات به دسترسی باید عمومی اطالعات انینقو به دسترسی حداقل، یک عنوان به شود. ایجاد شهروندان به

 و کارکنان فهرست تدارکات، مالی، مدیریت بودجه، جمله: از را قضائی نهادهای عملکرد اداری یهاجنبه به مربوط

 سایر و احکام سازی )عمومی قضائیه قوه قضائی عملکرد به مربوط اطالعات مورد در اینکه کند. تضمین را غیره

 انجام باید چه موارد( سایر و هادادگاه درون جاری روند سازی عمومی را؛ پرونده یهافایل به سیدستر تصمیمات؛

 این با است. کرده ایجاد بحث متخصصان میان که است حساس مساله یک این است. نشده مشخص هنوز شود،

 ارائه ایپیچیده سناریوی شوند،می یافت حاضر حال در التین آمریکای سیاسی یهانظام آن در که موقعیتی حال

 و شد داده توضیح گزارش این در که شفافیت مشکالت منطقه، این در قضائیه قوای موقعیت به توجه با دهد.می

 باال استانداردهای تحمیل برای اطالعاتی قوانین به دسترسی شهروندان، چشم در هادادگاه و قضات اعتباری بی

 اطالعات به دسترسی برای شهروندان حق گسترده شناختن رسمیت به تضمین برای موثر یهاسیاست نتیجه که

 است. ضروری شود،می آنها قضایی عملکرد نتایج شامل که قضایی، یهانظام توسط شده تولید
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 جدول/چکیده .8

 هاتجربه ابزارها مقوالت 

 و اطالعات به دسترسی

 عملکرد به مربوط شفافیت،

 قوه اداری یهاداخلی/جنبه

 قضاییه

 منابع مدیریت درباره اطالعات

 عمومی مالی

 درباره اطالعات به دسترسی -

 (procurement) تدارکات

 مناقصه. اسناد به دسترسی -

 به مربوط اطالعات به دسترسی -

 بودجه

 تملک تدارکات/ قانون :شیلی

 عمومی

 درباره رسانی اطالع :گواتماال

 تدارکات فرآیندهای

 بر بودجه رسانی اطالع :مکزیک

 اینترنت روی

 و قضات انتصاب درباره اطالعات

 مقامات

 در مدنی جامعه مشارکت -

 قضات. گزینش برای سازوکارها

 مختلف قرائن سازی عمومی -

 انفصال و گزینش سازوکارهای

 متقاضیان فهرست وسیع انتشار -

 آنان. پیشینه و

 در مشارکت و شفافیت :آرژانتین

 قضات. انتصاب سازوکارهای

 گزینش در مشارکت :کلمبیا

 اساسی قانون دادگاه قضات

 اطالعات افشای یهااطالعیه

  درآمد و هادارایی درباره

 افشای یهااطالعیه به دسترسی -

 دارایی و درآمد

 عمومی اخالق قانون :آرژانتین

 عالی مقامات جلسات اطالعات

 رتبه

- - 

 در و اینترنت در آماری اطالعات - آمارها به دسترسی

 یها)گزارش رسمی نشریات

 غیره( و ساالنه آماری

 یهافایل تعداد درباره اطالعات -

 و رسیدگی انتظار در ،هاپرونده

 زمانی؛ دوره یک طی در مختومه

 ؛هاپرونده به رسیدگی مدت طول

 موضوع؛ هر در محکومیت تعداد

 کارمندان تعداد ؛هاهزینه و بودجه

 غیره و

 قوه کار درباره ارآم :کاستاریکا

 ساالنه آماری یهاگزارش قضاییه.
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 هاتجربه ابزارها مقوالت 

 و اطالعات به دسترسی

 به مربوط شفاف یهارویه

 قضاییه قوه قضایی عملکرد

 عالی دیوان احکام سازی عمومی

 کشور

 وب برای دسترس در احکام -

 قضاییه قوه سایت

 طریق از عالی دیوان کار انتشار -

 جمعی یهارسانه

 احکام سازی عمومی :مکزیک

 اینترنت روی

 مورد در دادگاه احکام" :آرژانتین

 "شهروندان دسترسی

 پوشش :متحده ایاالت

 دادگاه یهاپرونده به[ ]رسیدگی

 رسانه و عدالت :منطقه

 یهاپرونده یهافایل به دسترسی

 دولتی مقامات فساد

 یهافایل به دسترسی و مشاوره

 دادگاه پرونده

 در هاسمن مشارکت :آرژانتین

 فساد یهاپرونده

 داخلی عملکرد درباره اطالعات

 عالی دیوان

 جریان درباره رسانی اطالع -

 .هادادگاه در یهاپرونده

 هایآیین درباره رسانی اطالع -

 قضات علیه انضباطی دادرسی

 سازی عمومی :کاستاریکا

 شورای و دادگاه فضای از دقایقی

 مورد در رسانی اطالع و عالی

 علیه انضباطی هایرسیدگی

 قضات.

 و دادگاه جلسه در شفافیت

 سازوکارهای

 دادگاه دوستان مقررات -

 برای استماع جلسات برگزاری -

 مهم یهاپرونده بررسی

 دادگاه جلسات انتشار -

  قضایی ناظران ایجاد -

 استماع جلسات سازی عمومی -

 روابط با هادادگاه در شفاهی

  عمومی

 دوستان از استفاده :آرژانتین

 عالی دیوان وسیله به دادگاه

 آرژانتین.

 جلسات کارگیری به :مکزیک

 یهاپرونده در عمومی استماع

 نهادی. ارتباطات

 درباره تلویزیونی شبکه :مکزیک

 قضایی. مسائل

 درباره رادیویی شبکه :برزیل

 قضایی. مسائل

 اساسی. قانون ناظران :کلمبیا

 دادگاه تلویزیونی پخش :پرو

 موری. فوجی

 


