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 مقدمه
ترین مشکالت  توان یکی از قدیمی اطاله دادرسی را می

و معضالت دستگاه قضایی کشور به شمار آورد، که با 
که در زمان تصدی هر یك از رؤسای این قوه،  وجود این

کارهای مختلفی برای کاهش آن اتخاذ شده است، اما  راه
ین دستگاه درگیر این همچنان مردم و حتی بدنه ا

باشند. همچنین بهبود سیستم قضایی کشور و  معضل می
توسعه آن امری ضروری است که توسط دستگاه قضایی 

شود و مسئوالن قضایی همواره به دنبال  کشور دنبال می
ترین  رفع موانع موجود در این مسیر هستند. یکی از مهم
دارد،  مشکالتی که بر سر راه بهبود سیستم قضایی قرار

موضوع اطاله دادرسی است. دادرسی به معنای اعم 
ای از علم حقوق است که هدف آن تعیین مقررات  رشته

ها است؛  راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه
که در فقه به آن علم القضاء گویند؛ و به معنای خاص 
مجموعه عملیاتی است که به مقصود پیدا کردن یك 

رود؛ و اطاله دادرسی به معنای  ه کار میحل قضایی ب راه
ها در مراجع  طوالنی شدن جریان رسیدگی به پرونده

قضایی است. این موضوع به خاطر تضییع حقوق عمومی 
سبب نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به دستگاه 
قضایی، کاهش عدالت و امنیت در سطح کشور، تراکم 

قوه قضائیه ها در مراجع قضایی و کاهش اقتدار  پرونده
تر از همه، به خاطر ایجاد فاصله بین  گردد و مهم می

کیفر و عمل مجرمانه اثر بازدارندگی مجازات را کاهش 
بعد از انقالب اقداماتی برای دستیابی به یك  دهد. می

سیستم نوین که متفاوت با سیستم دادرسی گذشته، 
پاسخگوی نیازهای جامعه و متناسب با شریعت اسالم 

شد. ولی این هدف تحقق نیافت و  ساس میباشد اح
اطاله دادرسی بدتر از گذشته ادامه یافت. سرانجام باال 
گرفتن انتقادات حقوقدانان از نحوه دادرسی در سیستم 
جدید، مسئوالن قوه قضائیه را بر آن داشت که سیستم 
مذکور را اصالح کنند. بدین منظور اقداماتی از جانب 

ل اطاله دادرسی به قوت آنان صورت گرفت ولی مشک
خود باقی ماند. یکی از دالیل مهم آن قضات کم سابقه 

ها بود که خود به معنای کاهش  و جوان و کثرت پرونده

کیفیت دادرسی و باال رفتن تخلفات قضایی بود. مسابقه 
نتیجه استخدام هر چه بیشتر قضات و کارکنان هم  بی

دادرسی  نتوانست این مهم را تحقق بخشد. چون اطاله
تنها به کمبود امکانات و نیرو نظیر قاضی و کارمند 

تر  گردید و نیازمند اقداماتی در سطوح گسترده مربوط نمی
که  شایان ذکر است ازآنجایی های متفاوت بود. درزمینهو 

بررسی اطاله دادرسی یك موضوع عملی و کاربردی 
طور نسبی با کمبود کتب و  است، لذا در این خصوص به

پژوهشی مواجه هستیم؛ و بر همین اساس در مقاله  آثار
حاضر در پی بررسی اقدامات و عوامل مؤثر بر کاهش 

امروزه به لحاظ افزایش جمعیت و  اطاله دادرسی هستیم.
تحت تأثیر عوامل مختلف دیگر، این معضل ابعاد 

ای به خود گرفته است و کمتر از جانب مردم  گسترده
یت موضوع در جامعه شود؛ بنابراین اهم تحمل می

امروزی کامالً محسوس و آشکار است؛ زیرا این امر هم 
منشأ تضییع حقوق و اعمال غرض است، و هم سبب 

شود که خدمات قضایی خوب و مفید تلقی نشوند و  می
مندی به جهت ایجاد تأخیر در اجرای  به عدم رضایت

عدالت در جامعه منجر گردد. لذا ضرورت بررسی این 
های مهم مسئوالن قضایی قرار  د در اولویتموضوع بای

ها با  های حقوقی و تلفیق آن گیرد و با استفاده از پژوهش
های اساسی  های صاحبان تجارب قضایی گام راهنمایی

در مقاله حاضر از روش  در این راه برداشته شود.
تحلیلی استفاده شده است؛ همچنین روش  –توصیفی 

طالعات مورد نیاز تحقیق ها و گردآوری ا آوری داده جمع
ای الکترونیکی و غیر  بر اساس منابع کتابخانه

ها و کتب مرتبط  الکترونیکی، مشتمل بر مقاالت، گزارش
با موضوع است که در مسیر بهبود اطالعات موجود در 

 اند. این مقاله مورد استفاده قرار گرفته
 

 بیان مسئله -9

، دیگر شاید با وجود آنچه در مقدمه اخیر بیان شد
سخن گفتن از ضرورت کاهش و رفع اطاله دادرسی 
توضیح بدیهیات باشد و فقط موجب تطویل کالم گردد؛ 

ترین معضل حال  لیکن بیراه نیست اگر بگوییم مهم
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حاضر نظام قضایی ما مسئله اطاله دادرسی است. 
طوالنی شدن وقت رسیدگی و تأخیر در صدور حکم 

اندازد و تأخیر در  قطعی، احقاق حق را به تأخیر می
عالوه  عدالتی نیست؛ به احقاق حق چیزی کمتر از بی

که طوالنی شدن فرآیند رسیدگی تأثیر منفی در  این
ای که به تجربه ثابت شده  گونه صدور احکام دارد؛ به

مورد محاکمات و افزایش  است که طوالنی شدن بی
شود و آراء  حجم پرونده موجب سردرگمی قضات می

هایی عموماً با اشکاالت مختلف  نین پروندهصادره در چ
رو هستند و در بسیاری از موارد درخور  حقوقی روبه

که  توان گفت جدای از این رو می باشند. ازاین نقض می
نفسه امر مطلوبی  سرعت در رسیدگی و صدور رأی، فی

است، در صدور آراء متقن و منطبق با واقع و بر اساس 
أثیر بسیاری دارد. با این اصول و موازین حقوقی هم ت

اوصاف انجام اقدامات مؤثر در این راستا، از ناحیه 
دستگاه قضایی امری بسیار ضروری است؛ و باید اذعان 

ای از حصول نتیجه بسته بر  داشت که بخش عمده
تاکنون نیز با  ؛ کهاصالح فرآیندهای رسیدگی است

 های بسیار ارزشمند و مفیدی تالش مستمر این قوه گام
 در این مسیر برداشته شده است.

که در چکیده مقاله نیز بیان شد، اقدامات قوه  چنان
اصالح فرآیندهای رسیدگی را، نخست  درزمینهقضائیه 

در اقدامات ناظر بر طرح صحیح دعاوی، و سپس در 
بایست بررسی و  اقدامات ناظر بر مدیریت قضایی می

قسم اول مربوط به پیش از طرح  ؛ کهمطالعه کرد
ها مورد  دعاوی بوده؛ و قسم دوم در زمان دادرسی

 (.81: 1014)دارابی و همکاران، گیرند  استفاده قرار می
 

 اقدامات ناظر بر طرح صحیح دعاوي -2

ترین عوامل  مسلماً طرح صحیح دعاوی یکی از اساسی
کاهش اطاله دادرسی است. هنگامی که یك دعوی 

صحیح و بر اساس موازین قانونی مطرح  صورت به
گردد و ادله الزم نیز به همراه آن به دادگاه ارائه  می
توانند به موضوع  گردد، قضات با سرعت بیشتری می می

رسیدگی نمایند. طرح دعاوی به شیوه نادرست و یا 

بدون ارائه ادله کافی اگر منجر به رد شدن دعوی و 
رسی و احقاق تضییع حق اصحاب دعوی نگردد، داد

سازد؛ و قاضی ناچار است  حق را با تأخیر مواجه می
چندین بار جلسه را برای اخذ توضیح از طرفین و 

 بررسی ادله استنادی تجدید نماید.

ترین عامل طرح نادرست دعاوی کمبود  مهم
رسانی مناسب به  های حقوقی مردم است. اطالع آگاهی

مردم، و الزامی نمودن استفاده از خدمات وکال از 
ترین اقدامات قوه قضائیه در جهت رفع این معضل  مهم

است. البته الزم به ذکر است که اجباری شدن وکالت 
ائیه در جهت در برخی دعاوی از اقدامات قوه قض

اصالح فرآیندهای قضایی که ناظر بر بحث مدیریت 
رود؛ که در آنجا نیز از این  قضایی است، نیز به شمار می

های  موضوع سخن خواهیم گفت. اصالح برگه
دادخواست بر اساس قانون آیین دادرسی جدید از دیگر 
اقداماتی است که در جهت تشکیل صحیح پرونده و 

)افشارنیا و مبین، گرفته است  جریان صحیح آن انجام
1088 :18.) 

 

 رسانی مناسب اطالع 9-2

رسانی به مردم و آگاه نمودن  قوه قضائیه همواره اطالع
آنان از حقوق قانونی خویش را یکی از وظایف خود 

دانسته است و در راستای اجرای این وظیفه اقدامات  می
ره مؤثری را انجام داده است؛ که به برخی از آنان اشا

 نماییم. می

تهیه مجموعه بروشورها و جزوات حقوق شهروندی که 
صورت رایگان از سوی قوه قضائیه در اختیار مردم  به

باال  درزمینهگیرند، یکی از اقدامات قوه قضائیه  قرار می
بردن دانش حقوقی مردم است. بدیهی است مردم 
هنگامی که از نحوه طرح دعاوی و مدارک و مستندات 

ی هر دعوی مطلع باشند و دعاوی خود را بر الزم برا
اساس آن تنظیم و تقدیم نمایند، موجب افزایش 

شوند. همچنین  سرعت دادرسی و تسریع محاکمات می
یکی از دیگر اقدامات قوه قضائیه تشکیل واحد مشاوره 

های قضایی است که مردم را در  تلفنی در سراسر حوزه
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تشکیل واحد  نمایند. طرح دعاوی صحیح راهنمایی می
ارشاد و معاضدت قضایی نیز در راستای دستیابی به 
همین هدف صورت پذیرفته است. عالوه بر این قوه 
قضائیه از طریق پایگاه اینترنتی خود اقدام به ارائه 

های رایج نموده است؛ که  نسخه الکترونیکی نمونه فرم
رسانی اینترنتی  توانند با مراجعه به پایگاه اطالع افراد می

از این نمونه  www.dadiran.irقوه قضائیه به آدرس 
ها که پس از تکمیل، قابلیت چاپ را نیز دارند،  فرم

 (.131: 1088)افشارنیا و مبین، استفاده نمایند 
 

طرح دعاوي با مشاوره یا مداخله وکالي  2-2

 دادگستري

یکی از علل افزایش حجم دعاوی در دستگاه قضایی و 
طاله دادرسی عدم مشاوره اصحاب دعوی با نیز ا

وکالی دادگستری قبل از طرح پرونده در مراجع 
هایی که در محاکم  قضایی است. بسیاری از پرونده

رسند،  شوند و در نهایت هم به سرانجام نمی مطرح می
در صورتی که خواهان یا شاکی از ابتدا با یك وکیل 

دعوی  شد که در این نمود و مطمئن می مشورت می
حق نیست و طرح دعوی سرانجام به محکومیت  ذی

گردد، هرگز چنین دعاوی را مطرح  وی ختم می
کنند  ساخت؛ لذا بسیاری از حقوقدانان توصیه می نمی

که قبل از طرح دعوی یا شکایت بایستی با یك وکیل 
 مشورت نمود.

همه روزه عده زیادی از مردم را در مراجع قضایی و 
های وارده به خود  م که از زیانبینی دادگستری می

باشند، و علت این امر را عدم توانایی  ناراحت و نادم می
دانند. بسیاری از این افراد عقیده  در اثبات حق خود می

اند ولی از آنجا  حق بوده دارند که در واقع در دعوی ذی
اند حق خود را در دادگاه به اثبات برسانند و  که نتوانسته

رک کافی به دادگاه ارائه نمایند و یا یا دالیل و مدا
چگونگی ارائه صحیح دالیل خود به دادگاه را 

اند. امروزه علم  حقی شده اند، محکوم به بی دانسته نمی
حقوق و آگاهی از قوانین به یك رشته دانشگاهی و 
تخصصی تبدیل شده است که حتی پس از اخذ مدرک 

شته و کارشناسی و یا حتی کارشناسی ارشد در این ر
توان ادعای آگاهی به  ها وکالت یا قضاوت هم نمی سال

همه قوانین را مطرح نمود. امروزه با توجه به کثرت 
افزوده  ها آنقوانین موجود که روز به روز هم بر تعداد 

شود، ماهرترین قضات و وکال هم بایستی در مورد  می
ها و حتی روزها وقت صرف  دعاوی پیچیده ساعت

ررسی جوانب مختلف موضوع بپردازند، تا نمایند و به ب
بتوانند حقی را تشخیص دهند؛ و یا حقوق موکل 

 خویش را به اثبات برسانند.

وجود مقررات مختلف در خصوص ادله اثبات دعوی، 
اموری  اگرچهتشریفات حاکم بر دادرسی و ارائه ادله، 

شوند، ولی در صدور حکم بسیار  شکلی محسوب می
دعاوی به دلیل طرح، به شیوه  مؤثرند و بسیاری از

نادرست و یا عدم ارائه ادله در زمان مقرر محکوم به رد 
گردند و حتی  حقی خواهان می و یا حتی منجر به بی

اگر مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده نباشند و 
پذیر باشد، اقامه دعوی جدید  امکان ها آنطرح مجدد 

این لحاظ  مستلزم صرف هزینه و وقت بسیار است. به
متداعیین برای اثبات و دفاع حق خود مجبورند به وکال 

متولد از مباحث اصول محاکمات است  ها آنکه حرفه 
 توسل جویند.

ممکن است مدعی در دعوی خود صادق باشد، ولی 
مادامی که دعوی خود را به شکلی که قانون تعیین 
کرده ثابت نکند، صدقش مثمر ثمر نیست. وقتی 

خود را در غیرقالب قانونی ریخت و یا مدعی، دعوی 
مدعی علیه در مقام دفاع، از ترتیب مقرر منحرف شد، 
ممکن است این امر موجب تضییع حق شود. تجربه 

دهد، به دلیل پایین بودن سواد حقوقی مردم،  نشان می
ها مطرح  هایی که بدون وکیل در دادگاه بیشتر پرونده

سند و یا اگر هم ر گردند، یا به نتیجه مطلوب نمی می
ای حاصل شود، همراه با هزینه و وقت  چنین نتیجه
باشند. از آنجا که وکالی دادگستری حفظ  بیشتری می

دانند،  حیثیت و آبروی شغلی خود را بسیار مهم می
دانند  اغلب حاضر نیستند، دعاوی را قبول کنند که می

شوند؛ و نیز هیچ موکلی هم پیدا  در آن پیروز نمی
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که با وجود اعالم نتیجه منفی از طرف وکیل  شود نمی
 و عدم پیشرفت کار، حاضر به اقامه دعوی شود.

نتیجه بخشی از  لذا با عدم طرح دعاوی نا مربوط و بی
شود و قضات در مطالعه و  کار دستگاه قضایی سبك می

آورند. در  ها فرصت بیشتری به دست می بررسی پرونده
عضو »توانند همانند یك  حقیقت وکالی دادگستری می

اساس،  های واهی، بی ، مانع از طرح پرونده«ممیز
شوند. مشورت با وکال قبل از یا غیر مستند  دلیل یب

شود تا دعاوی نا مربوط کمتر در  طرح دعوی موجب می
دستگاه قضایی مطرح گردند و از این طریق حجم 
دعاوی مطروحه در دادگستری، کاهش یابد. حتی 

 شماری یببرخی از وکال عقیده دارند، مندرجات تعداد 
های مطروحه در دادگستری حاکی از این  از پرونده

ه مسائل مطرح شده، خارج از حدود موازین است ک
قانونی مطرح گردیده است و نتیجه این امر چیزی 
نیست، جز این که وقت قضات دادگستری تلف 

گردد، مردم ناراضی  شود، اوقات دادرسی طوالنی می می
و گردانندگان دستگاه قضایی خسته و در نتیجه مأیوس 

در دعاوی  گردند. با الزامی شدن استفاده از وکیل می
حقوقی طرح دعاوی در دادگستری هم ساماندهی شد و 
ضمن جلوگیری از طرح دعاوی نا مربوط و واهی، 

تر و با در نظر گرفتن جوانب  دعاوی مطروحه نیز کامل
ها ارائه  قانونی و همراه با مستندات کافی به دادگاه

گردند و در نتیجه این امر نقش مؤثری در کاهش  می
 (.111: 1084)دارایی،  اشته استاطاله دادرسی د

 

اصالح فرم دادخواست بر اساس قانون  9-2

 جدید

یکی از مشکالتی که بدان اشاره گردید، عدم انطباق 
های دادخواست با قانون آیین دادرسی مدنی جدید  فرم

بود. خوشبختانه در حال حاضر این مشکل نیز حل شده 
 های دادخواستی که در حال حاضر در است و فرم

گیرند، براساس قانون  محاکم مورد استفاده قرار می
جدید تنظیم شده و ایراداتی از جمله تغییر شماره مواد 
قانون آیین دادرسی مدنی که موجب سردرگمی برخی 

 های جدید مرتفع شده است گردید، در فرم مراجعان می
 (.111: 1084)دارایی، 

 

 اقدامات ناظر بر مدیریت قضایی -9

در این قسمت به بررسی اقدامات قوه قضائیه در 
مدیریت  درزمینهخصوص اصالح فرآیندهای قضایی 

پردازیم. هدف از این اقدامات اصالح  امور قضایی می
نمایند.  فرآیندهایی است که جریان دادرسی را کند می

قوه قضائیه در این خصوص نیز اقدامات قابل توجهی را 
طریق جریان محاکمات را انجام داده است تا از این 

 تسریع نماید.

تخصصی شدن محاکم، اجباری شدن استفاده از وکیل 
در دعاوی حقوقی، استفاده از سیستم الکترونیکی و 

ای در ثبت و رسیدگی به دعاوی و ابالغ تلفنی از  رایانه
جمله اقداماتی هستند که با هدف کاهش اطاله دادرسی 

، قوه قضائیه اهتمام اند. عالوه بر این انجام پذیرفته
خاصی را نسبت به کاهش اطاله دادرسی از خود نشان 

های مختلفی  ای تاکنون دستورالعمل داده است، به گونه
در جهت کاهش اطاله دادرسی صادر شده که از این 

های جامع کاهش اطاله  توان به دستورالعمل میان می
 دادرسی اشاره نمود.

 

 تخصصی شدن محاکم 9-9

ه قبالً بیان شد، یکی از معایب مهم تشکیل چنان که ک
های عمومی، مواجهه یك قاضی با موضوعات  دادگاه

شك در تمامی این  متنوع حقوقی و کیفری است که بی
های خود  گیری موضوعات تخصص نداشته و در تصمیم

اما در صورتی که به هر ؛ شود دچار تردید و تعلل می
رجاع شود، هایی با موضوعات خاصی ا قاضی پرونده

عالوه بر این که وی ممکن است از ابتدا در آن 
بر چگونگی رسیدگی  رفته رفتهموضوع متخصص باشد، 

کند و با سرعت بسیار  به این دعاوی تسلط پیدا می
تواند دادرسی را اداره و  بیشتر نسبت به سایر قضات، می

گیری نماید. روند تشکیل شعب تخصصی برای  تصمیم
ها با اختصاص شعبی ویژه به دعاوی  رسیدگی به پرونده
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های ویژه خانواده،  مجتمع یجتدر بهخانوادگی آغاز شد و 
ارشاد، مفاسد اقتصادی و اطفال نیز تشکیل گردید و 

ها در کشور  بدین ترتیب تخصصی شدن دادرسی
 مند مطرح گردید. نظام صورت به

ها،  در حال حاضر عالوه بر تخصصی شدن دادگاه
توان به  اند که می ی نیز تشکیل شدهدادسراهای تخصص

خواری، دادسرای امور جنایی،  دادسرای ویژه زمین
)صاحبی، دادسرای ارشاد و ... در تهران اشاره کرد 

1081 :11.) 
 

 اجباري شدن استفاده از وکیل 2-9

حضور وکیل در جریان دادرسی ضمن تضمین حفظ 
تواند کمك بزرگی برای  حقوق اصحاب دعوی، می

قضات محسوب شود. وکال در جهت حفظ حقوق 
موکلین خود اقداماتی را در جهت گردآوری ادله و 

دهند و نتیجه این اقدامات  مستندات قانونی را انجام می
تقدیم لوایح و مستندات خود به دادگاه  صورت بهرا 
کنند؛ و از این جهت بخشی از وظایف قضات را بر  می

ها نقش مؤثری را  گیرند و در تسریع دادرسی عهده می
نمایند. اقدامات به موقع وکال در ارائه ادله  ایفا می

تواند موجبات تسریع دادرسی را فراهم آورد، هر چند  می
که این امکان هم وجود دارد که وکال با آگاهی که از 

ین، در مواردی موجبات اطاله دادرسی را نیز فراهم قوان
نمایند. در اینجا پس از بحث از ضرورت الزامی شدن 
وکالت در دعاوی، اقدامات قوه قضائیه در الزامی نمودن 

 نماییم. وکالت را بررسی می
 

ضرورت الزامی شدن وکالت در  9-2-9

 دعاوي

ای ضروری و اجتماعی است و بدون آن  وکالت پدیده
حیات مدنی و زندگی اجتماعی ناقص و نا تمام است؛ 
لذا همین ضرورت و اهمیت در قوانین برخی کشورها، 
حالت الزام و اجبار قانونی به خود گرفته است و 

در جهت مصالح و منافع عامه و به عنوان  گذاران قانون
ت و احقاق حق، مقرر تضمین و تأمین اجرای عدال

اند که هر جا پای حقی به میان آمد و هر جا  داشته
قضاوتی الزم باشد وجود وکیل و انجام وظیفه وکالتی 
ضرورت و الزام دارد. البته این الزام نیز در گذر زمان 

 تکامل یافته است.

در حالی که در ابتدا وکالت الزامی، تنها در برخی 
روزه وکالت الزامی در دعاوی کیفری ضرورت داشت، ام

گردد. به عقیده بسیاری از  دعاوی مدنی نیز مطرح می
حقوقدانان بایستی حضور وکیل در برخی از انواع 

یعنی در صورت ؛ دعاوی مهم و پیچیده الزامی گردد
ها صورت نگیرد و یا  نداشتن وکیل رسیدگی به پرونده

 این که حداقل تنظیم دادخواست، لوایح و شکوائیه را به
 التحصیالن این رشته بسپاریم. وکال یا فارغ

به این نکته هم باید توجه داشت که قاعده لزوم داشتن 
وکیل با آزادی افراد منافات ندارد، چه، در هر مورد که 
افراد، صالح یا قادر برای دفاع از حقوق خودشان نباشند 

ضرورت دارد. کسانی که در  ها آنوالیت جامعه بر 
دانند که مداخله اصحاب  اند، می عمل قضاوت بوده

دعوی در محاکمات، اغلب به ضرر خود آنان تمام 
شود. افراد معموالً آشنا به قوانین نیستند و برای  می

استناد به موقع به مواد قانون و تشخیص این که از 
 دادگاه چه باید خواست، و در چه موقع باید خواست
مهارت و ممارستی الزم است، که از اشتغال به شغل 

ها قبل از صدور رأی فقط  شود. دادگاه وکالت حاصل می
 ها آننمایند و راهنمایی اصحاب دعوی بر  استماع می

ممنوع است و هر قدر هم متوجه نقص دفاع یك طرف 
حق بشوند، کاری  یا عجز یکی از متداعین ذی

ست لوایحی که خود توانند بکنند. دیده شده ا نمی
کنند، اغلب پیچیده و مطول و  اصحاب دعوی تهیه می

تکرار مکررات است و جز گیج کردن دادرس و تطویل 
 ای ندارند. محاکمه نتیجه

اگر چه پیش از این برخی قوانین اجباری شدن وکالت 
بینی نموده  حداقل در برخی نقاط از کشور را پیش

فراهم نبودن به دلیل  1087بودند، لیکن تا سال 
های الزم، عمالً این قوانین اجرا نشده باقی  زیرساخت

ماندند. این نکته هم قابل توجه است که بر اساس 
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نظرسنجی انجام شده از سوی اداره کل روابط عمومی 
درصد از جامعه  1/88و اطالع رسانی قوه قضاییه، 

آماری شامل وکال، قضات و اساتید دانشگاه و همچنین 
دگان به دادگستری، با الزامی شدن وکالت مراجعه کنن
درصد هم نظری  1/0درصد مخالف و  8اند.  موافق بوده

 (.101: 1081)دالوری،  اند نداشته
 

نامه الزامی شدن وکالت  تدوین آیین 2-2-9

 توسط قوه قضائیه

هایی چون افزایش تعداد  پس از فراهم شدن زمینه
قانون  01و  01وکال، قوه قضائیه در اجرای مواد 

ای از قوانین دادگستری در تاریخ  اصالح پاره
ای را تنظیم و به واحدهای قضایی  نامه آیین 0/4/1087

سراسر کشور، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکال و 
های وکال ابالغ نمود.  کارشناسان قوه قضائیه و کانون

اقامه کلیه دعاوی مدنی »نامه  این آیین 1براساس ماده 
در  ها آنز شکایت از آراء و دفاع از و حقوقی و نی

های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا  دادگاه
قانون برنامه سوم توسعه  184مشاوران حقوقی ماده 

نامه در مورد  همین آیین 0براساس ماده «. خواهد بود
های وکال و مرکز امور مشاوران  بضاعت، کانون افراد بی

بر عهده دارند. به وظیفه تأمین وکالی معاضدتی را 
بضاعت بودن یا  تشخیص بی»نامه  آیین 7موجب ماده 

الوکاله با دادگاه  عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق
مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با 

باشد که رأی مورد شکایت فرجامی را  دادگاهی می
ها در  صادر کرده است؛ بدین منظور رئیس کل دادگاه

های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری  حوزه
های وکال در  مؤسسات معاضدت قضایی در کانون

 184نامه اجرایی ماده  آیین 1ها و هیأت ماده  استان
های مربوطه  نامه برنامه سوم توسعه، وفق قوانین و آیین

اجباری شدن وکالت در  نامه یینآ)« نماید عمل می
 (.7و  0، 1: ماده 1087دعاوی حقوقی، 

با توجه به تأکید قوه قضائیه بر اجرای وکالت معاضدتی 
و با توجه به مقررات سابق و در جهت فراهم آوردن 

بضاعت در  امکان تعیین وکیل مجانی برای افراد بی
وکالء دادگستری »مقرر گردید:  نامه یینآاین  1ماده 

و  1011بهمن  11قانون وکالت مصوب  10 وفق ماده
 11ماده  1مشاورین حقوقی برای مالک تبصره 

مکلفند همه ساله در سه  184اجرایی ماده  نامه یینآ
دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت قبول وکالت 
نمایند؛ و چنانچه موکل، محکوم له واقع شود، حق 

پرداخته الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او 
خواهد شد. پنج یك آن متعلق به کانون یا هیئت 

قانون برنامه  184آیین نامه اجرایی ماده  1اجرایی ماده 
 .(1)همان، ماده « باشد توسعه سوم می

ها که از اهمیت بیشتری  بنابراین در این پرونده 
تواند منجر به تسریع  برخوردار هستند، حضور وکیل می

ادرسی و جلوگیری اطاله در انجام مراحل مختلف د
دادرسی به دالیل مذکور در مطالب پیشین شود. در 
واقع توجه ویژه قوه قضائیه به اهمیت حضور وکیل در 

ها به منظور هدایت صحیح جریان دادرسی و  پرونده
ها،  تر شدن رسیدگی به پرونده جلوگیری از طوالنی

باعث الزام مردم به استفاده از وکالی دادگستری در 
گیری دعاوی خود در دادگستری شده، که استفاده از پی

ترین عوامل  خدمات وکالی دادگستری، خود از مهم
)افشارنیا و مبین، شود  رفع اطاله دادرسی محسوب می

1088 :14.) 
 

اي در ثبت و  استفاده از سیستم رایانه 9-9

 رسیدگی به دعاوي و ابالغ تلفنی

های جدید در بسیاری از امور  امروزه استفاده از فناوری
توانند  ها می مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری

بسیاری از امور را سرعت ببخشند. قوه قضائیه نیز 
تالش نموده است تا به نسبت اوضاع و احوال خود از 

ها استفاده نماید.  این امکانات در جهت تسریع دادرسی
آزمایشی در  صورت بهمات قوه قضائیه که یکی از اقدا

های قضایی انجام پذیرفت، استفاده از  برخی از مجتمع
سیستم الکترونیکی ثبت دادخواست و جریان پرونده از 
طریق مجازی است. در این شیوه کلیه اوراق پرونده 
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اسکن شده از طریق سیستم در اختیار قضات و مدیران 
زایای مهم این شیوه این گیرند. از جمله م دفتر قرار می

افزارهای مورد استفاده، امکان  است که با توجه به نرم
گردد و قضات و مدیران  ها تسریع می جستجو در پرونده

دفتر وقت کمتری را برای یافتن یك سند یا 
نمایند. قرار گرفتن اوراق در  صورتجلسه صرف می

گیرد و از  ماشینی صورت می صورت بهها  پرونده
ت فردی که در برخی موارد ممکن بود به اشتباها

تجدید جلسه دادرسی هم منجر گردند، جلوگیری 
شود. همچنین از طریق این سیستم تعیین وقت و  می

گردد و از  ماشینی صادر می صورت بهاوراق اخطاریه 
صرف وقت در این موارد و اشتباهات احتمالی 

 شود. جلوگیری می

ظارت آنالین بر از دیگر مزایای این شیوه امکان ن
عملکرد قضات و سایر کارکنان شعب و نیز امکان 

باشد.  آمارگیری لحظه به لحظه از عملکرد شعب می
توان در هر لحظه از  همچنین به کمك این سیستم می

وضعیت پرونده و اقدامات انجام شده در خصوص آن 
اطالع حاصل نمود. اعمال این سیستم در سراسر 

هایی است که با  مدن زیرساختکشور، نیازمند فراهم آ
های  ، به تدریج استفاده از سامانهها آنفراهم آمدن 

ها نیز  ها و جریان پرونده الکترونیکی ثبت دادخواست
 (.131: 1088)افشارنیا و مبین، یابد  گسترش می

همچنین یکی از مشکالتی که هنوز هم باعث تجدید 
بالغ گردد، عدم انجام ا بسیاری از جلسات دادرسی می

صحیح و به موقع است. در راستای حل این معضل و 
در جهت کاهش اطاله دادرسی، قوه قضائیه به انجام 
ابالغ از طریق تلفن اقدام نموده است. در حال حاضر 
اکثریت قریب به اتفاق مراجعین دادگستری از تلفن 

 ها آنهمراه و یا ثابت برخوردار هستند؛ و دسترسی به 
ر ساده است. در حالی که ممکن از طریق تلفن بسیا

است به دلیل دقیق نبودن آدرس، امر ابالغ به سادگی 
میسر نباشد. البته الزم به ذکر است که استفاده از ابالغ 
تلفنی به عنوان یك شیوه کمکی در امر ابالغ مورد 

زیرا ابالغ از طریق تلفن مورد ؛ گیرد استفاده قرار می

است و اگر با وجود قرار نگرفته  گذار قانونپذیرش 
ابالغ تلفنی نسخه دوم اخطاریه اعاده نشده باشد، و 
طرف دعوی نیز در جلسه حاضر نباشد، دادرس باید 
وقت رسیدگی را تجدید نماید. ولی در بسیاری از موارد 
که طرفین دعوی سوء نیتی ندارند با انجام ابالغ تلفنی 

در  حتی اگر ورقه اخطاریه به آنان ابالغ نشده باشد،
شوند و از این طریق مانع  جلسه دادرسی حاضر می
 گردند. تجدید جلسه دادرسی می

 درزمینهرسد با تجدید نظر  به هر حال به نظر می
هایی چون تلفن،  مقررات ابالغ و استفاده از شیوه

از سوی ها  آنپیامك، فاکس و ایمیل، و تأیید 
بالغ ای از مشکالت ناشی از ا توان پاره ، میگذار قانون

ها افزود  را حل نمود و بر سرعت جریان دادرسی
 (.111: 1088)افشارنیا و مبین، 

 

هاي اجرایی کاهش  صدور دستورالعمل 4-9

 اطاله دادرسی

یکی از اقدامات مهم قوه قضائیه که مبین اهتمام 
مسئوالن قضایی برای حل مشکل اطاله دادرسی است، 
تدوین چهار دستورالعمل از سوی ریاست محترم قوه 

 کاهش اطاله دادرسی است. درزمینهقضائیه 

از سوی  18/11/1080ها که در تاریخ  این دستورالعمل
اجرا ابالغ ریاست محترم قوه قضائیه تصویب و جهت 

گردیدند، دربردارنده نکات بسیار مهمی در جهت 
 باشند. کاهش اطاله دادرسی می

ها که  ای از مفاد این دستورالعمل در این بخش به پاره
نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی دارند، اشاره 

 نماییم. می
 

هاي اجرایی رفع  تشكیل کمیته 9-4-9

 ي دادرسی اطاله

های کاهش اطاله  دستورالعمل یکی از مواردی که در
دادرسی مورد توجه قرار گرفته است، تشکیل 

های اجرایی رفع اطاله دادرسی در هر حوزه  کمیته
 قضایی و در دو سطح استانی و شهرستانی است.
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ی استانی در هر استان به ریاست رییس کل  کمیته
دادگستری استان و عضویت مقامات ذیل تشکیل 

های  ز استان، رییس کل دادگاهگردد: دادستان مرک می
عمومی و انقالب مرکز استان، یکی از معاونین رئیس 
کل دادگستری، معاون آموزش و تحقیقات دادگستری 
استان، معاون اداری و مالی دادگستری استان، مسئول 

 واحد ارزشیابی دادگستری استان.

ی قضایی  ی شهرستانی در هر حوزه همچنین کمیته
حتی شهرستان مرکز استان، به شهرستان و بخش، 
ی قضایی مربوطه، و عضویت  ریاست رییس حوزه

ی  دادستان شهرستان، یکی از معاونین رییس حوزه
قضایی، مسئول اداری و مالی دادگستری شهرستان یا 

 گردد. یکی از کارمندان مطلع، تشکیل می

های  دستورالعمل شماره یك، کمیته 7بر اساس بند 
ی دادرسی استانی و شهرستانی، در  اجرایی رفع اطاله

های قضایی موظف هستند تا شروع سیر  ی حوزه همه
های مانده و کوتاه شدن فرآیند دادرسی،  نزولی پرونده

ای یك  ای سه جلسه و بعد از آن حداقل هفته هفته
جلسه، خارج از وقت اداری تشکیل و روند اجرایی رفع 

، و پس از ی دادرسی را بررسی و مطالعه نموده اطاله
استماع گزارشات، تصمیمات الزم را اتخاذ و در جلسات 
بعدی نتایج اجرایی آن را بررسی نمایند. به طور کلی 

های سراسری و نیز  ها مسئول اجرای دستورالعمل کمیته
ای  های منطقه اتخاذ تصمیم و اجرایی نمودن برنامه

)استانی و شهرستانی( براساس وضعیت خاص هر 
های اجرایی کاهش  باشند. کمیته می ی قضایی حوزه

اطاله دادرسی مکلف هستند، وضعیت اطاله دادرس را 
در حوزه قضایی مربوطه بررسی نمایند و تصمیمات 
الزم را جهت کاهش اطاله دادرسی اتخاذ نمایند و 

های خود و نتایج آن را به کمیته استانی  گزارش فعالیت
 ارسال نمایند.

هایی در هر حوزه  بدیهی است تشکیل چنین کمیته
قضایی که با توجه به شرایط آن حوزه قضایی 

تواند نقش مؤثری در  نمایند، می گیری می تصمیم

: 1081)دالوری،  کاهش اطاله دادرسی داشته باشد
111.) 

 

ها و آمارگیري  بازشماري پرونده 2-4-9

 دقیق

ضائیه که به یکی از اقدامات انجام شده از سوی قوه ق
کاهش اطاله  1موجب دستورالعمل اجرایی شماره 

ها و تعیین  دادرسی انجام پذیرفت، بازشماری پرونده
ها بود. در حقیقت انجام اقدامات  آمار دقیق از پرونده

کاهش اطاله دادرسی بدون آگاهی از  درزمینهالزم 
پذیر نیست، لذا قوه قضائیه به  وضعیت موجود امکان

 نکات ذیل را متذکر شد: 1لعمل شماره موجب دستورا

ی  های شهرستان و با نظارت کمیته توسط کمیته -1
ها و  اجرایی استان، طرح بازشماری دقیق پرونده

و اصالح دفاتر هر یك از شعب ها  آنبرداری از  لیست
ها، اعم از عمومی و انقالب و تجدیدنظر و شعب  دادگاه

نحوی اجرا شود که  دادیاری و بازپرسی و اجرای احکام به
ای وجود  ی ثبت نشده در پایان بهمن ماه اوالً، هیچ پرونده

نداشته باشد. ثانیاً، اشکاالت آماری دفاتر شعب و عدم 
تطابق آن با واقعیت موجود، مشخص و اصالح شود. ثالثاً، 

ای وجود دارد بدل آن تهیه و  ی مفقود شده اگر پرونده
ی بالتکلیفی مشاهده  روندهتعیین تکلیف شود. رابعاً، اگر پ

 شد مقید به وقت رسیدگی یا نظارت گردد.

ها با قید دقیق  ی بازشماری پرونده صورت جلسه -1
ماه  های موجود تا پایان بهمن تعداد و شماره پرونده

توسط اعضا تهیه و امضا گردیده، و توسط رییس و در 
صورت نداشتن رییس، حسب مورد توسط دادرس 

ستشار دادگاه تجدیدنظر و در دادسرا البدل یا م علی
توسط دادیار یا بازپرس هر شعبه و در اجرای احکام 
توسط قاضی اجرای احکام گواهی و ممهور به مهر 

 گردد. شعبه می

های هر شعبه در  ی بازشماری پرونده صورتجلسه -0
ی قضایی مربوطه رسیده  پایان به امضای رییس حوزه

ضعیت آماری و اصالح و در دفتر شعبه ثبت و مالک و
 گیرد. دفتر شعبه از این به بعد قرار می
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ی بازشماری برای دبیر  ی دوم صورت جلسه نسخه -7
ی اجرایی شهرستان ارسال و نامبرده ضمن  کمیته

ی کمیته، گزارش نتایج حاصله از  قرائت آن در جلسه
بازشماری و تفاوت ایجاد شده با آمار گذشته و علل آن 

ی اجرایی استان  رای دبیر کمیتهرا طی گزارشی ب
 (.117: 1088)افشارنیا و مبین، نماید  ارسال می

 

کنترل حضور و غیاب کارکنان اداري  9-4-9

 و قضایی

ترین عامل اطاله دادرسی عوامل انسانی است. لذا  مهم
قوه قضائیه در راستای نظارت هر چه بیشتر بر نیروی 

ها، در  کاری انسانی و جلوگیری از برخی تخلفات و کم
های صادره جهت کاهش اطاله دادرسی نکات  بخشنامه

 ذیل را متذکر شد:

انجام دقیق حضور و غیاب کارکنان اداری و قضایی  -1
ای که ممکن باشد، اعم از استفاده از  به هر وسیله

دستگاه ساعت زن، امضای دفتر و اعزام مأمورین 
کنترل مخفی و علنی و هر طریق دیگری که مدیریت 
مناسب بداند )آنچه اهمیت دارد نتیجه است؛ یعنی به 

ی کارکنان اداری و قضایی قبل از  هر شکل، همه
ساعت اداری در محل کار حضور داشته و بعد از ساعت 
اداری محل کار را ترک نمایند و تأخیر در ورود و 
تعجیل در خروج متوقف گردد و سیستم کنترلی 

رفته شده و تأثیر مناسبی برای نظارت مستمر در نظر گ
 هفتگی چك شود(. صورت بهعملکرد این سیستم 

ی اجرای این دستورالعمل، الزم است اوالً،  در ادامه -1
با ترک محل خدمت بدون هماهنگی و بدون اخذ 
مرخصی، مقابله شده و هرگونه ترک محل کار حتی 
کوتاه مدت با درخواست مرخصی و موافقت مقام مافوق 

ضوابط و مقررات و تشریفات قانونی ی  و رعایت کلیه
بوده و در این مدت با تعیین جایگزین از رکود کاری 

 جلوگیری شود.

آمدن رؤسای واحدهای قضایی و سایر کارکنان  -0
ها به  قضایی و اداری به سایر واحدها و یا از شهرستان

مرکز استان یا از استان به تهران باید قبالً با مقام 

صورت احراز ضرورت با صدور مافوق هماهنگ و در 
المقدور باید تالش  حکم مأموریت به عمل آید و حتی

شود امور اداری و شخصی بدون مراجعه حضوری و از 
طریق تلفن، دورنگار و یا بهبود سیستم، حل و فصل 

 گردد.

موافقت با مرخصی کارکنان اداری و قضایی با  -7
مقدور ال دقت و توجه مدیریتی باید همراه باشد و حتی

باید در حداقل ممکن باشد و باعث تعطیلی یا افت 
محسوس امور رسیدگی قضایی نگردد و حتماً با 

 مأموریت جایگزین در مدت مرخصی جبران گردد.

جلوگیری از ورود مردم و مراجعین به واحدهای  -1
قضایی سراسر کشور از شروع ساعت اداری و یا خارج 

ی به دلیل عدم نمودن آنان قبل از پایان وقت ادار
حضور کارکنان و یا هر دلیل دیگر ممنوع است و باید 

 مورد مراقبت قرار گیرد.

کلیه جلسات داخلی و خارجی که مستلزم حضور  -1
باشد به خارج از وقت اداری  قضات و کارکنان اداری می

موکول و در صورت استثنا و ضرورت، با اتخاذ تدابیر 
د دادرسی جلوگیری مناسب از لطمه وارد آمدن به رون

به عمل آید. چنانکه مشاهده شد، در دستورالعمل 
حتی در خصوص اعطای مرخصی به کارکنان  0شماره 

های اداری آنان مقرراتی وضع شده است  و یا مأموریت
تا این عوامل نیز موجب کندی کار نگردد و در صورت 
لزوم بایستی افراد جانشین برای فردی که مرخصی 

شود تعیین  به مأموریت اداری اعزام میگیرد و یا  می
گردد. همچنین برای جلوگیری از اطاله دادرسی و 
استفاده بهینه از ساعات اداری، کلیه جلسات به بعد از 

و  111: 1084)دارایی،  ساعات اداری موکول شده است
 (.133-11: 1014دارابی و همکاران، 

 

 صحیح صورت بهتعیین وقت  4-4-9

تواند منجر به بروز اطاله  یکی دیگر از عواملی که می
دادرسی در محاکم گردد، نحوه تعیین وقت است. 

نماید تا  استفاده حداکثری از ساعات اداری ایجاب می
اوقات رسیدگی از ابتدای ساعات رسیدگی تعیین شود؛ 
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و فاصله بین اوقات به نحوی تعیین شود تا از یك سو 
لسه محاکمه کم نباشد و از وقت برای رسیدگی در ج

ای زیاد نباشد که  سوی دیگر، این فاصله به اندازه
 موجب تلف شدن اوقات دادگاه گردد.

در این زمینه  7برخی نکاتی که در دستورالعمل شماره 
 مقرر گردیده است، عبارتند از:

اولین وقت رسیدگی برای محاکم بدوی عمومی و  -1
ی و بازپرسی برای انقالب و تجدیدنظر و شعب دادیار

صبح هر روز تعیین گردد، تا از بهترین زمان  8ساعت 
اداری حداکثر استفاده در جهت تشکیل جلسات 

 دادرسی به عمل آید.

های سبك  ی دادگاه در پرونده فاصله بین دو جلسه -1
دقیقه و در  03های متوسط  دقیقه و در پرونده 11

ه نیازمند های مهم و یا دارای طرفین متعدد ک پرونده
مدت زمان بیشتر است بیش از یك ساعت تعیین 

ها و دادسراها با  گردد؛ بنابراین، روسای دادگستری می
ی بین  های هر شعبه بر فاصله ی پرونده مالحظه

های تعیین وقت شده نظارت  جلسات و تعداد پرونده
 دقیق و مستمر نمایند.

ر های تعیین وقت شده در هر شعبه ب تعداد پرونده -0
اساس تعداد قضات موجود در شعبه تعیین خواهد شد؛ 
بنابراین، تعیین اوقات در صورت وجود یك رییس و 

 یك دادرس ثابت دو برابر خواهد بود.

المقدور در  های وقت نظارت و احتیاطی حتی پرونده -7
 ساعات آخر وقت اداری تعیین شود.

افزایش اوقات دادرسی به ویژه تعیین وقت دادرسی  -1
های  مستلزم اضافه نمودن پرونده 8در ساعت 

جدیداإلرجاع در دفتر تعیین اوقات در فواصل تعیین 
شده فعلی و نیز ابطال اوقات طوالنی چند ماه آینده و 

تر  تعیین وقت رسیدگی جدید در فواصل نزدیك
ها  به طرفین پروندهباشد؛ و الزم است اوقات جدید  می

و دارابی و  171: 1088)افشارنیا و مبین، ابالغ گردد 
 .(131-133: 1014همکاران، 

 

جلوگیري از بالتكلیف ماندن  5-4-9

 ها پرونده

نظارت بر تعیین تکلیف هر پرونده، و جلوگیری از 
ها نیز در کاهش اطاله دادرسی  بالتکلیف ماندن پرونده

 ای دارد. نقش ویژه

در این زمینه چنین مقرر  7دستورالعمل شماره  1بند 
های موجود در شعب بدون استثنا  تمام پرونده»دارد:  می

باید مقید به وقت رسیدگی یا وقت نظارت باشند؛ و به 
ای بالتکلیف در شعب  هیچ عنوان نباید پرونده

 (.11: 1081)صاحبی،  «نگهداری شود
 

صدور دستورالعمل زمان استاندارد  5-9

 رسیدگی

صدور دستورالعمل آزمایشی زمان استاندارد رسیدگی، 
اقدامی حائز اهمیت از ناحیه قوه قضائیه در جهت 

)دستورالعمل آزمایشی کاهش اطاله دادرسی است 
. (1084های قضایی،  استاندارد زمان رسیدگی به پرونده

استاندارد »ور از منظ»این دستورالعمل  1بر اساس بند 
تعیین سقف « های قضایی زمان رسیدگی به پرونده

زمانی مناسب با رعایت ضوابط و مقررات در رسیدگی 
های حقوقی و جزایی با توجه به اهداف  به پرونده

 «.باشد مذکور در این دستورالعمل می

های  بر اساس این دستورالعمل برای هر یك از پرونده
و همچنین اقدامات و حقوقی، خانواده و کیفری 

دستورات دفتری، زمانی مشخص شده است و محاکم 
اند تا اقدامات خود را بر اساس این جداول  مکلف شده

انجام دهند. بدیهی است در صورتی که محاکم بتوانند 
بندی انجام  رسیدگی خود را در چهارچوب برنامه زمان

شده و جداول پیوست این بخشنامه، به انجام برسانند، 
طاله دادرسی در محاکم تا حدود زیادی از بین خواهد ا

رفت. حتی اگر این اقدام در کوتاه مدت هم میسر 
نگردد، از آنجایی که براساس این دستورالعمل مدیران 

اند، گزارش اجرای این  دفاتر محاکم مکلف شده
دستورالعمل و علل عدم اجرای آن را بر اساس 

است، هر ماهه  هایی که ضمیمه این دستورالعمل فرم
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به رؤسای حوزه قضایی اعالم نمایند و روسای حوزه 
قضایی هم بایستی اقدامات الزم را برای اتخاذ تدابیر 
الزم جهت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف 

های معوقه، به انجام رسانند، در نتیجه این امر  پرونده
مسلماً در کاهش اطاله دادرسی تأثیرات بسیار مهمی 

و  1: 1083)روزنامه سیاست روز، شت خواهد دا
دستورالعمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به 

 .(1084های قضایی،  پرونده
 

 اصالح و ایجاد نهادهاي تكمیلی 6-9

چنانچه قوه قضائیه موفق نشود اشخاص را به حل و 
فصل اختالفات خود از طریق نهادها و فرآیندهای 

هیچ یك از اقدامات تکمیلی متمایل و هدایت نماید، 
شود،  دیگری که برای کاهش اطاله دادرسی انجام می

تواند منجر به رفع کامل این معضل شود؛ زیرا  نمی
های ورودی به قوه قضاییه چنان زیاد  حجم پرونده

خواهد بود که هر تدبیری برای تسریع در روند 
 ها، راهگشا نخواهد شد. رسیدگی به آن

مین مطلب، تالش نموده قوه قضائیه با عنایت به ه
نهادها و فرآیندهای تکمیلی و جایگزین دادگستری را 
در نظام حقوقی ایران ایجاد یا اصالح نماید؛ تا ضمن 

های حل  برخوردار نمودن مردم از مزایای این روش
ها به دستگاه  اختالف، از ورود بیش از اندازه پرونده

اماتی قضایی نیز جلوگیری نماید. به همین منظور، اقد
در برنامه توسعه قضایی کشور اعمال شده است که 
تشکیل شوراهای حل اختالف و تقویت نهاد داوری از 

: 1014)دارابی و همکاران، ها بوده است  جمله آن
130-137). 

در ادامه، به بررسی این دو اقدام و تأثیر آن بر کاهش 
پردازیم. عالوه بر این،  زمان رسیدگی به دعاوی می

رکز وکال، مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه، تأسیس م
برنامه  184که اقدامی در جهت اجرایی سازی ماده 

رود، نیز اگر چه مستقیماً در  سوم توسعه به شمار می
فرآیند دادرسی تأثیر نداشته است ولی با توسعه فرهنگ 
وکالت و مشاوره، نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی 

تشکیل دفاتر خدمات ایفاء نموده است. همچنین 
الکترونیك قضایی نیز اقدام مفیدی در این زمینه بوده 

 است که به آن نیز اشاره خواهد شد.
 

 تشكیل شوراهاي حل اختالف 9-6-9

های  طبیعت خاص روابط اجتماعی در ایران و ویژگی
جامعه شناختی ایران، امکان حل و فصل بسیاری از 

آورد.  دگاه فراهم میاختالفات مردم را بدون مراجعه به دا
العاده مردم ایران به نهاد روحانیت و  اهمیت و احترام فوق

های اخالقی مورد تأکید دین  ها به ارزش نیز پایبندی آن
اسالم، مانند لزوم پرهیز از کینه و حل مسالمت آمیز 

های روانی و جامعه شناختی  اختالفات، از جمله زیرساخت
سفیدی  ت از طریق ریشایران است که زمینه حل اختالفا

 آورد. های آشتی جویانه را فراهم می و روش

بسیاری دیگر از مراجعات مردم به دستگاه قضایی نیز 
پذیرند که نیازی به حل و  اصوالً به دالیلی صورت می

فصل توسط قاضی ندارند. برای مثال تقاضای کاهش 
مبلغ جرائم راهنمایی و رانندگی، نیازی به بررسی 

توانند از  ندارد و نهادهای دیگر نیز می توسط قاضی
هایی  صالحیت الزم برای بررسی چنین درخواست
ها، با  برخوردار باشند. قوه قضائیه با درک این ویژگی

نامه  قانون برنامه سوم توسعه، آیین 181توجه به ماده 
 تشکیل شوراهای حل اختالف را صادر نمود.

شکیل این نامه شوراهای حل اختالف، ت مطابق آیین
شوراها وظایف متعددی را که قبالً بر عهده دادگستری 
بود، بر عهده گرفته و از هدایت تعداد زیادی از 

ها به دستگاه قضایی جلوگیری نمود. رسیدگی به  پرونده
میلیون ریال، مهر و  13دعاوی مالی با خواسته کمتر از 

موم و تحریر ترکه، تأمین دلیل و رسیدگی به اختالفات 
روندان در رابطه با مسائل راهنمایی و رانندگی شه

)مانند خالفی و تصادفات غیر جرحی( از جمله اختیارات 
ها  این شوراها است که بار سنگینی را از دوش دادگاه

های  برداشته و منجر به کاش محسوس حجم پرونده
نیز قانون  1084ورودی به دستگاه قضایی شد. در سال 

غییراتی در صالحیت شورا به شوراهای حل اختالف با ت
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تصویب رسید؛ تا مشکل قانونی آن، یعنی مستند نبودن 
)دارابی و  صالحیت شورا به قانون مرتفع گردد

و قانون شوراهای حل  137-130: 1014همکاران، 
 (.1017اختالف، 

های مردم از طریق  مدت رسیدگی به درخواست
تر از زمان الزم  شوراهای حل اختالف نیز بسیار کوتاه

برای طرح موضوع در دادگستری است؛ زیرا رسیدگی 
در شورای حل اختالف نیازمند رعایت بسیاری از 
تشریفات دادرسی نیست و مردم در ساعات غیراداری 

نمایند. به عالوه، از توانند به این شوراها مراجعه  نیز می
آنجایی که اعضای این شوراها عمدتاً از افراد معتمد 

های  توانند در محل اند، مردم می محل تشکیل شده
دیگری غیر از محل استقرار شورا، مانند مسجد و منزل 
اقوام و آشنایان نیز مشکالت خود را با آنان در میان 

اتالف  بگذارند و از این لحاظ نیز کمك زیادی به عدم
شود.  وقت برای پیگیری امور در ساعات اداری می

گری در شورا و  ایجاد صلح و سازش از طریق میانجی
های حل و فصل کدخدامنشانه را بایستی یکی از  شیوه
ترین مزایای شوراهای حل اختالف بدانیم که  مهم

سبب شد، حجم بسیاری از دعاوی، قبل از طرح در 
 ز حل و فصل گرددآمی مسالمت صورت بهدادگاه 

 (.77: 1081)حسنی، 
 

 تقویت نهاد داوري 2-6-9

ترین راهکارهای تکمیلی حل و  نهاد داوری نیز از مهم
تواند مانع از مراجعه مردم به  فصل دعاوی است که می

های ورودی به دستگاه  ها و افزایش تعداد پرونده دادگاه
د قضایی شود. توجه ویژه قوه قضائیه به تقویت این نها

به خصوص در روابط تجاری باعث شده است که 
رسانی در مورد فواید استفاده از داوری گسترش  اطالع

یافته و نهادهای تخصصی مانند مرکز داوری دعاوی 
تجاری در اتاق بازرگانی ایران ایجاد و تقویت شود. 

ای از شوراهای حل اختالف نیز  همچنین شعبات ویژه
نان اختصاص دادهش به حل و فصل اختالفات بازرگا

ها از طریق  شده، که در این شعب عمدتاً این اختالف

تراضی طرفین بر رجوع به داوری حل و فصل 
شوند. همچنین با تأکید قوه قضاییه، در قانون جدید  می

ای به داوری داده  آیین دادرسی کیفری، اهمیت ویژه
شده و بسیاری از نواقص قانون فعلی در مورد این نهاد 

 شده است. مرتفع

استفاده از نهاد داوری یکی از بهترین اقدامات قوه 
قضائیه است که ضمن تأکید بر حل و فصل سریع و 
قطعی اختالفات از طرح حجم گسترده دعاوی حقوقی 

نماید؛ و از این طریق نقش  در محاکم جلوگیری می
مؤثری در کاهش اطاله دادرسی دارد. افزایش اعتبار 

کاهش موارد ابطال رأی داور نیز، آراء داوری از طریق 
تواند موجب تشویق مردم برای استفاده هر چه  می

 بیشتر از این شیوه حل و فصل اختالفات شود.

تبلیغ مردم برای استفاده از داوری و بیان مزایای آن از 
جمله سرعت در رسیدگی، رسیدگی تخصصی، قطعیت 

تواند  رأی داور، کم بودن هزینه رسیدگی و ... می
موجبات گسترش این نهاد در نظام حقوقی کشورمان را 

 (.131: 1014)دارابی و همکاران، فراهم آورد 
 

تشكیل مرکز وکال، مشاوران و  9-6-9

 کارشناسان قوه قضاییه

تشکیل مرکز امور مشاوران، وکال و کارشناسان قوه  
قضاییه، یکی از موارد بحث برانگیز قانون برنامه سوم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

این قانون بود، که  184اسالمی ایران، موضوع ماده 
منجر به اظهار نظرهای ضد و نقیضی در زمان تصویب 

تن این ماده و ضروری آن گردید. برخی با موجه دانس
دانستن آن برای نظام قضایی، آن را گامی در جهت 
توسعه قضایی دانستند؛ و برخی دیگر نیز تصویب این 

نامیدند، و آن را « شکستن بال فرشته عدالت»ماده را 
 غیر ضروری قلمداد کردند.

 متن این ماده چنین است:

های الزم حقوقی  به منظور اعمال حمایت -184ماده »
تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ  و

شود تا نسبت  حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می
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التحصیالن رشته حقوق جهت  به تأیید صالحیت فارغ
صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای 
آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم 

ولتی و غیردولتی های د دادگستری و ادارات و سازمان
برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. 
تأیید صالحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به 

پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده  طریق فوق امکان
و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رییس 

 «.قوه قضاییه خواهد رسید

قانون  184قوه قضائیه در راستای اجرایی سازی ماده 
برنامه سوم توسعه، اقدامات مهمی را در دستور کار خود 

قانون  184قرار داد. تدوین آیین نامه اجرایی ماده 
به تصویب  10/1/1081برنامه سوم توسعه که در تاریخ 

ریاست محترم قوه قضائیه رسید، حکایت از روندی 
گزینش، کارآموزی و صدور پروانه  منظم و اصولی برای

 184)آیین نامه اجرایی ماده مشاوره حقوقی است 
. با توجه به این که (1081قانون برنامه سوم توسعه، 

متقاضیان پروانه مشاوره حقوقی قوه قضائیه نیز بایستی 
در آزمون ورودی شرکت نمایند و پس از قبولی در آن، 

وفقیت طی نمایند؛ دوره کارآموزی علمی و عملی را با م
و پس از آن موفق به اخذ پروانه مشاوره حقوقی پایه 

گردند. لذا مشاوران حقوقی قوه قضائیه نیز با  دو می
طی این مراحل دارای شایستگی الزم برای دفاع از 

باشند و ایرادات مربوط به فقدان  حقوق موکلین خود می
 مورد است. مهارت و شایستگی این دسته از وکال بی

بینی شده است، صدور پروانه  نچه در این ماده پیشآ
وکالت برای متقاضیان است. کسانی که از طریق مرکز 

گیرند، نیز  مشاورین قوه قضائیه پروانه وکالت می
وابسته به دولت و حکومت نیستند و وکیل دولتی 

گردند. شاید در حال حاضر که چند سال  محسوب نمی
تر  د این سخنان راحتگذرد، نق از اجرای این ماده می

شود که مشاوران  باشد. امروزه در عمل مشاهده می
حقوقی قوه قضائیه نیز همانند وکالیی که از 

اند، در حال فعالیت و دفاع  های وکال پروانه گرفته کانون
باشند. مردم نیز به این وکال، به  از موکلین خود می

عنوان افرادی که مدافع و حامی حقوق آنان هستند، 
کنند؛ و اگر هم تمایزی را بین وکال قائل  گاه مین

ای  شوند، از نظر سواد علمی، تجربه کاری و تبحر حرفه
 آنان است.

تشکیل این مرکز که نقش بسیار مهمی در تربیت وکال 
و مشاوران و کارشناسان رسمی دادگستری داشت، 
سبب افزایش تعداد وکال و کارشناسان در سراسر کشور 

قاطی که تا چندی پیش در آنجا حتی گردید. مردم ن
نمود، امروزه از خدمات  یك وکیل هم فعالیت نمی

چندین وکیل دادگستری و مشاورین قوه قضائیه 
توان همین بهره مندی  باشند؛ و در واقع می مند می بهره

از خدمات چنین اشخاصی را، بنابر مهارت و دانش 
ای ه حقوقی و قضایی ایشان، از طریق افزایش آگاهی

حقوقی و قضایی عامه مردم و نیز طرح صحیح و 
هدفمند دعاوی و شکایات از طریق وکالی این مرکز، 

 به نوعی مؤثر در کاهش اطاله دادرسی دانست.

همچنین افزایش تعداد کارشناسان هم نقش بسیار 
مهمی در کاهش اطاله دادرسی داشته است. تا قبل از 

کشور بسیار ، تعداد کارشناسان در 184اجرای ماده 
اندک بود. بیشتر این کارشناسان نیز در شهرهای بزرگ 

ها مستقر بودند؛ که همین امر مومجب  و مراکز استان
گشت. اوالً به دلیل کمبود  بروز مشکالت متعددی می

های محوله به هر کارشناس  کارشناس، تعداد پرونده
توانستند  شد و در نتیجه کارشناسان نمی بسیار زیاد می

ها  قت و در اسرع وقت نظریات خود را به دادگاهبا د
های کوچك  ارائه نمایند. ثانیاً از آنجا که در شهرستان

ها مجبور بودند  کارشناس رسمی وجود نداشت، دادگاه
ها استفاده نمایند.  از کارشناسان مستقر در مرکز استان

بعد مسافت و عدم امکان حضور کارشناسان در وقت 
ای  شد؛ به گونه جب اطاله دادرسی میمقرر در دادگاه مو

ها به دلیل عدم حضور  که حتی در برخی پرونده
کارشناس، وقت اجرای قرار کارشناسی بیش از ده بار 

گردید. از طرف دیگر کارشناسان غیر بومی  تجدید می
های منطقه، به ویژه در  به دلیل عدم آشنایی با ویژگی
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د که بعضاً با نمودن ارزیابی امالک اظهار نظرهایی می
 واقعیت تفاوت فاحش داشت.

با تأکید بر جذب کارشناس در مناطق  184اجرای ماده 
ای که در مناطقی که  محروم صورت گرفت، به گونه

حتی یك کارشناس هم حضور نداشت امروزه چندین 
نمایند؛ و همین نکته باعث تسریع  کارشناس فعالیت می

اله دادرسی در اجرای قرارهای کارشناسی و کاهش اط
 .(11: 1081)حسنی،  شده است

 

ایجاد دفاتر خدمات الكترونیک  4-6-9

 قضایی

ها به دستگاه قضایی،  با وجود افزایش ورودی پرونده
ها به کاهش اطاله دادرسی و  تمام همت دادگستری

ها اختصاص دارد. لذا برای  تسریع در رسیدگی به پرونده
مختلفی در  تحقق این امر مهم، تا کنون راهکارهای

های دستی و  اند. حذف بروکراسی دستور کار قرار گرفته
هایی  الکترونیکی شدن امور یکی از مهمترین برنامه

 شود. است که از سوی مسئوالن قضایی پیگیری می

تشکیل دفاتر خدمات الکترونیك قضایی که در همین 
ها از  گری اند، تا هم بخشی از تصدی راستا فعال شده
ها برداشته شده و هم کارها با سرعت  یدوش دادگستر

بیشتری پیگیری شوند؛ از جمله اقدامات مهم و مؤثر 
دستگاه قضایی در جهت کاهش اطاله دادرسی به شمار 

)آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات رود  می
 (.1011الکترونیك قضایی و کانون ایشان، 

باید اذعان کرد که دادرسی و رسیدگی به دعاوی و 
رائم، یکی از ارکان مهم و حاکمیتی، در جوامع ج

 صورت بهامروزی است. لذا ارائه این خدمات 
ای در جامعه نسبتاً مدرن  الکترونیکی نیز از اهمیت ویژه

امروزی برخوردار است. امروزه شهروندان انتظار دارند 
خدمات قضایی با سرعت و سهولت و با حداقل نیاز به 

 ن قرار گیرد.حضور فیزیکی در اختیارشا

توسعه سیستم مدیریت پرونده قضایی یك طرح ملی  
است، که در راستای تحقق این هدف انجام شده است. 
راه اندازی این سیستم نه تنها موجب افزایش کارآمدی 

شود، بلکه دسترسی طرفین  ها می و بهره وری دادگاه
پرونده قضایی را جهت هر گونه اقدامی تسهیل و 

 (.1017)مهدی و کریمی، کند  تسریع می

بنابراین به خوبی پیداست که ایجاد دفاتر خدمات 
الکترونیك قضایی، با کاهش میزان مراجعات فیزیکی 

ها، بهره گیری از تخصص افراد با  افراد به دادگاه
تحصیالت حقوقی و بهره گیری از نظم و سرعت 

تواند راهکاری  های الکترونیکی، می موجود در سیستم
جهت کاهش میزان اطاله دادرسی در سیستم مؤثر در 

و   1: 1041)سمامی، قضایی کشور به شمار آید 
 (.101: 1041دالوری، 

 

 نتیجه گیري

وظیفه محاکم قضایی از زمان تسلیم شکایت یا تقدیم 
دادخواست آغاز شده و قبل از آن وظیفه خاصی که به 

شود به عهده آنان نیست.  اطاله دادرسی مربوط می
و اعالم جرم و دادخواست نقطه آغاز جریان شکایت 

دادرسی است؛ بنابراین تدوین و نگارش صحیح و 
رعایت اصول این اقدام که در قوانین آیین دادرسی به 

تواند از تأخیر در رسیدگی تا  اشاره شده است میها  آن
حدی جلوگیری کند. همچنین، در مقابل رعایت اصول 

لحظه آغاز طرح صحیح دعاوی توسط اشخاص، از 
وظیفه دستگاه قضایی به رسیدگی و شروع فرآیند 

بایست از ناحیه قوه قضائیه  دادرسی نیز اقداماتی می
صورت پذیرد تا دعاوی مطروحه توسط اشخاص هر 

به عبارت ؛ تر منتج به تصمیمی قاطع گردند چه سریع
دیگر پس از شروع دعوی تا ختم رسیدگی، حوادثی 

والنی شدن دادرسی افتد که موجب ط اتفاق می
های قاضی  شود. شاید تصور کنیم که فقط تالش می

رساند؛  پرونده است که عدالت را به اجرا و ظهور می
ولی چنان که در مقاله حاضر بررسی گردید، در کنار 
قاضی، عوامل دیگر تأثیرگذاری هم هستند که به 

باشند؛ و با  نوعی همراه، همکار و عصای دست وی می
بسیار باالیی تسریع در رسیدگی و صدور و  تأثیرگذاری

زنند. لذا انجام اقدامات مؤثر  اجرای حکم را رقم می
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توسط قوه قضائیه، در راستای اصالح فرآیندهای 
رسیدگی به دعاوی و کاهش و رفع اطاله دادرسی، از 

باشد؛ و  ضروریات مدیریت سیستم قضایی کشور می
کافی دانست.  البته نباید همین میزان از اقدامات را

بلکه لزوم طرح راهکارها و اقدامات تازه برای نیل به 
بایست در دستور کار مسئوالن  این مقصود همواره می

 قضایی و قوه قضائیه باشد.
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 Background and Aim: Reforming the judicial processes in the judicial 

system of the Islamic Republic of Iran is one of the essential issues to 

improve and increase the efficiency of this system. To this end, the 

judiciary has always strived to ensure maximum efficiency in handling 

cases. In order to shorten the time of the trial and expedite the decisions, 

the delay of the trial due to the defectiveness of the proceedings should 

also be eliminated. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Findings: In general, the actions of the judiciary in reforming the 

judicial process can be divided into two categories. First, the actions that 

oversee the proper filing of lawsuits in the courts and the scope of their 

action before filing lawsuits; And second, the actions that oversee 

judicial management and are used during trials. 

Conclusion: The jurisdiction of the courts has begun since the filing of 

the complaint or the filing of the petition, and before that they have no 

specific duty relating to the adjournment of the proceedings. The 

complaint and the declaration of the crime and the petition are the 

starting point of the trial; Therefore, the correct formulation and 

observance of the principles of this action, which are mentioned in the 

rules of procedure, can prevent delays in the proceedings to some extent. 
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