فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،47بهار 1399
تاریخ دریافت1399/01/22 :؛ تاریخ پذیرش1399/04/29 :
صفحات 369 -391

نوع مقاله :پژوهشی

نقش وکیل در جلو گیري از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی
رضاکارخانه  ،1محمد ابوعطا ،2 محمد روحانی مقدم

3

چکیده
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در این راستا وکال به عنوان بخشی از دستگاه و سیستم قضایی می توانند روندد دادخدواهی ید

پروندده را

تسریع بخشند و یا به صالحدید خود آن را تطویل دهند .لذا این سوال مطرح است که وکالء چه نقشدی در
اطاله دادرسی خواهند داشت؟
روششناسی :باتوجه به ماهیت موضوع ،پدووه

حاضدر از ن در هددف کداربردی و بده لحداگ ددردآوری

اطالعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطالعات بده دسدت آمدده بده
صورت توصیفی -تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار درفته است.
یافتهها و نتایج :روند اطاله دادرسی در دو جهت مثبت و منفی ایجاد میدردد .ی
آن است که در کوتاهترین زمان به جریان ید

سیستم دادرسی مطلوب

دعدوا بدا رعایدت تمدامی اصدول و قواعدد آیدین دادرسدی،

رسیددی شده و رأی نهایی صادر و بدون فوت وقت اجرا دردد .به عبارت دیگر ،تسریع در دادرسی ،یکی
از شاخصهای ارزیابی عدالت است .باید توجه داشت من ور از تسریع در دادرسی ،شتاب و عجله بیمورد
و غیر منطقی نیست ،که این خود ،عواقب جبرانناپذیری برای طرفین و اجتماع به دنبال خواهد داشت.
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کلیااد  :وکیددل ،عدددالت،کاه  ،اطالدده دادرسدی ،دعدداوی طدداری ،تسددریع ،عدددالت قضددایی
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مقدمه
یکی ازمهمترین اهداف بعثت انبیاء از ن ر قران کریم برقراری قسط و عددل اسدت .بده همدین دلیدل
پیامآوران الهی وظیفه داشتند که براساس تعلیمات خداوند بده فصدل خصدومات باردازندد .بندابراین
ضرورت وجود دستگاه قضایی در متن مبین دین اسالم مورد توجه بوده است .بدرای تد مین عددالت
در ن ام قضایی اسالم ،مانند دیگر ن امهای حقوقی از ی

طرف مقررات و قدوانین مداهوی وجدود

دارد کده روابدط اشدخا  ،حقددوق و تکدالیف آندان ،جدرامم و مجددازاتهدا و ..را تعریدف و تن دیم
مینماید .مانند قواعد مربوط به قراردادها؛ موجبات ضمان ،مجازاتها) حدود ،قصا

و تعزیدرات

(و....و از طرف دیگر راههایی برای احقاق این حقوق و اثبات آنها و رسیددی به دعاوی پی بینی
شده است که اصول محاکمات یا آیین دادرسدی خواندده مدیشدود .در ایدن معندای وسدیع از آیدین
دادرسی ،ادلۀ اثبات دعاوی هم داخل است .بدون تردید اجدرای عددالت بده صدرف وجدود قدوانین
ماهوی و موجد حق ،هر چند مترقی وکارآمد باشدد ،میسدر نیسدت .بلکده در هدر عصدر و زمدانی بده
تناسب نیازها و مقتضیات خا  ،باید روشهایی برای اعمال و اجرای حقوق مداهوی وجدود داشدته
باشد ودرنه قوانین موجد حق بدون ضمانت اجرا باقی مانده و هددف از تشدریع آن تد مین نخواهدد
شد.
اطاله دادرسی یکی از بحثهای مهمی است که هم منشاء تضییع حقوق است و هم سدبب مدیشدود
که خدمات قضایی خوب تلقی نشود و همچنین منشاء اعمال غدر

شدود .اطالده دادرسدی یکدی از

مشکالت اساسی تشکیالت قضایی ایران است که ادر پیشینه این مهم مورد بررسی وکنکاش دقیدق
قرار دیرد ،از زمان پایهریزی دسدتگاه عدلیده در ایدران سدابقه دارد.کده افدزون بدر اربداب و رجدوع،
مدیران و قضات وکارکنان این دستگاه سترگ را نیز سخت آزار داده و میدهد.
مثأل در شدمارههدای چهدارم و پدنجم مجلده حقدوقی وزارت داددسدتری منتشدره در سدال 1338در
سرنوشتار خود به اطاله دادرسی پرداخته وآن را معضل عدلیه وقت اعالم کرده اسدت .و یدا قسدمتی
از متن سخنرانی ریاست ارجمند قوه قضاییه حضرت آیت ااهلل شاهرودی در نشست شورای معاونان
داددستری استان تهران که درباره اطاله دادرسی فرمودهاند:
اطالهی دادرسی یکی از مهمترین مساملی است که دامندیر مسداملی اسدت کده دامدندیدر دسدتگاه
قضایی است و منشاء تضییع حقوق و عدم رضایتمندی کسانی میشود که دستگاه قضایی بده آنهدا
خدمت میکند.کثرت پروندهها یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی است .اندیشمندان داند

حقدوق

و صاحبان تجارب علم قضا نیز در این وادی به لحاگ احساس مسئولیت ،چه از دید تئوری و چده از
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ن ر تجربی مطالبی را در این رهگذر بازدو نمدودهاند.کده اددر تئدوری و تجربده بدا یکددیگر تلفیدق
میشدند و مورد بهرهبرداری قوهمقننه قرار میدرفتند شداید اکندون بدا معضدلی بندام اطالده دادرسدی
روبرو نبودیم و یا ادر هم داشتیم در این حد نبود .در هر صورت درد اطالده دادرسدی ،نیداز دارد بدا
کوش

و مساعی قواهای مقننه و مجریه و اصالت ذاتی قوه قضاییه درمان شود.

 -1مب نی نظر
 -1-1اط له :اطاله به معنی طول دادن و به درازا کشاندن است .ضمن اینکه اطاله ی

لغت عربدی

است که ریشهی آن طول و بر وزن فعال است و با توجه به اسمی کده در کندار آن قدرار مدیدیدرد،
معنای دیگری میدهد .از ن ر اصطالح اطاله یعنی طول دادن کار یا امدری بدی

از حدد و انددازهی

متعارف و معمول.
 -2-1دادرسی درحقوق موضوعه
دادرسی به معنی اعم آن عبارت است از رشتهای از علم حقوق که هددف آن تعیدین قواعدد دربداره
تشددکیالت قضددایی ،صددالحیت مراجددع قضددایی ،تعیددین مقددررات راجددع بدده اقسددام دعدداوی و اجددراء
تصمیمات دادداهها میباشد که در فقه به آن علدمالقضداء دویندد .و دادرسدی بده معندی اخدص آن
مجموعه عملیاتی است که به مقصود پیدا کردن ی
مقرراتی که برای اخذ ی

تصمیم در ی

راهحل قضایی بکدار مدیرود ،مانندد مجموعده

دعوی معین بکار برده میشود .جعفری لنگرودی ،بیتدا:

273
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز اصولی در باب نحوه دادرسدی ذکدر دردیدده؛ مدثأل در
اصل سی و دوم قانون اساسی آمده است :هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی
که قانون معین میکند .در صورت بازداشت ،موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتب به متهم
ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی بده مراجدع صدالحه
قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ،در اسرع وقت فراهم دردد .متخلدف از ایدن اصدول طبدق قدانون
مجازات میشود .و یا اصل سی و چهارم دادخواهی حق مسلم هدر فدرد اسدت و هدرکس مدیتواندد
بمن ور دادخواهی به دادداههای صالح رجوع نماید ،همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادداههدا را
در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادداهی که بموجب قانون حق مراجعه بده آن را
دارد منع کرد :و یا اصل سی و ششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادداه صالح
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و بموجب قانون باشد» و یا اصل سی و هفتم «اصدل برامدت اسدت و هدیچکس از ن در قدانون مجدرم
شناخته نمیشود ،مگر اینکه جرم او در داددداه صدالح ثابدت ددردد و در قدوانین عدادی نیدز مدوارد
عدیدهای در باب رعایت تشریفات دادرسی ذکردردیده است که عدم رعایت آنها میتواند منجر
به اطاله دادرسی در تشکیالت قضایی اعم از دادسرا و دادداه دردد» .بطور خالصه غر
مدت زمان نامتعارفی است که جهت ی

از اطالده،

پرونده قضایی ،وقت قضات وکارمندان دادسرا یا دادداه

خارج از حد معمول مصروف آن میدردد،که بعضاً این طوالنی شدن روش رسیددی به پروندههدا
معلول عواملی میباشد که در تشدکیالت قضدایی و یدا خدارج از آن شدناخته شدده و یدا ناشدناخته و
نامرمی است و در حقیقت طوالنی شددن جریدان رسدیددی بده پرونددههدا در مراجدع قضدایی اطالده
دادرسی نامیده میشود( .حیدری)1385 ،
دادرسی به معنای اخص ،مجموعه عملیات و اقداماتی است که بده قصدد پیددا کدردن ید
قضایی به کار میرود .مانند :مجموعه مقرراتی که برای درفتن ی

تصمیم در ی

راهحدل

دعدوای معدین

به کار برده میشود( .سنگلجی ،بی تا 12 :یا دادرسی به مفهوم اخص رسدیددی مرجدع قضداوتی بده
دعوا یا امر مطروحه یعنی ادعاها ،ادله ،استدالالت و خواسته خواهدان ،بدا لحداگ پاسد خواندده ،در
جهت صدور رأی قاطع است ).شمس ،بی تا207 /1 :
در حقیقت اطاله دادرسی به مانند آینهای کاستیهای ریشه دارد در پیکرهی ن ام قضایی را منعکس
میکند .این موضوع به خاطر تضدییع حقدوق عمدومی باعدث نارضدایتی عمومی،کداه
دستگاه قضایی ،کاه
کاه

اعتمداد بده

عددالت و امنیدت در سدطح کشدور ،تدراکم پرونددههدا در مراجدع قضدایی،

اقتدار قوه قضاییه و مهمتر از همه ،بده خداطر ایجداد فاصدله بدین کیفدر و عمدل مجرمانده اثدر

بازدارنددی مجازات را کاه

میدهد.

 -3-1دادرسی قض در فقه
واژه قضا در قرآن به معانی مختلف به کار رفته از قبیل :سدفارش کدردن ،نوشدتن،آداهانیدن ،انجدام
دادن ،داوری و دادرسی کردن .عددهای از فقهدا دفتدهاندد آن عددالت و قددرت شدرعی اسدت کده
اختصا

به کسانی دارد که نسبت به جزمیات قوانین شرعی اهلیت فتوی دارند و این داللت نسدبت

به اشخا

معینی است که حقوقشان باید اثبات دردد .حقوقدانان اسالم مشهورترین معنی قضا کده

همان دادرسی است را انتخاب و به کار بردهاند و تعداریف متفداوت از آن ارایده دادهاندد طباطبدایی
یزدی ،بی تا106 /3 :
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از ن ر فقه اسالمی بسیاری از مسامل آیین دادرسی جزء «منطقۀ الفراغ» قرار دارد .یعنی در هدر زمدان
و مکان با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خا

تعیین مدیشدود ،بده عبدارت دیگدر ،در دادرسدی

اسالمی اصول و ضوابطی وجود دارد که با حفظ آن اصول و در چدارچوب آن هدر ندوع سداختار و
تشکیالت قضایی و تشریفات رسیددی را که مناسب با نیازهدای روز باشدد ،بده عندوان بندای عقدال،
میتوان پذیرفت و به عنوان قالبی برای اجرای عدالت اسالمی و علوی بکار برد .این اصول و قواعد
را میتوان «اصول بنیادین دادرسی در اسالم» نام نهاد( .محقق داماد ،بیتا)17/3 :
 -4-1وک لت در حقوق موضوعه
«وکالت به کسر و فتح اول ،مصدر از ریشه ثالثی از ن ر لغوی به معنی وادذاشتن و ساردن کدار بده
دیگری از قبل خود است .معنی اصطالحی آن قامم مقام سداختن و مد ذون نمدودن غیدر وکفایدت و
اعتماد کردن به اوست» امامی212 /1355:2،
وکالت عقدی است که به موجب آن ،شخصی به دیگری اختیار انجام عملی را بده ندام و نفدع خدود
میدهد» 1.مطابق ماده  656قانون مدنی« :وکالت عقدی است که بده موجدب آن ،یکدی از طدرفین،
طرف دیگر را برای انجام امری نامب خود مینماید» .جعفری لنگرودی752 /1383:14،
وکالت ،چنانچه ماده  131قانون مدنی تصریح کرده است ،عقد بوده و از آنجدایی کده عقدد اسدت،
نیاز به ایجاب و قبول دارد .به هر لفظ یا فعلی که داللت بر آن کند ،واقدع مدیشدود و حتدی ممکدن
است معاطات نیز واقع شود؛ مانند اینکه شخصی ،کاالیی را به دیگری بدهد تا بفروشدد ،او هدم آن
را تحویل بگیرد.
وکیل :همچنان که در آغاز فصل اشاره شد ،از وکیدل داددسدتری در قدوانین ایدران تعریفدی نشدده
است .و لیکن به ن ر نگارنده ،شاید بتوان دفت وکیل داددستری اصوالً به کسی اطالق میشود که
حرفه اصلی خود را طرح و تعقیب و یا دفاع از دعاوی که پیشدتر طدرح شدده باشدد ،قدرار داده و در
اینباره،کلیه اقدامات الزم را در جهت هر چه بهتر پیگیری و دفاع از پروندده مربوطده را انجدام داده،
بعضاً نیز پیرامون برخی مسامل حقوقی اظهارن ر مینماید.
 -2لزوم پرهیز از اط له دادرسی
با ت کید بر اینکه براساس قرآن ،قضاوت باید مبتنی بر «مَا أَنْزَلَ اهللُ» باشد ،بدر ضدرورت جلدودیری و
پرهیز از اطاله دادرسی بر پایه الگودیری از قضاوتهای امیرالمؤمنین (ع) اشاره کرد .برای بررسدی
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ن ام دادرسی مطلوب از ن ر اسالم الزم است به قرآن کریم مراجعه کنیم .اولین اصلی که در قدرآن
کریم بیان شده این است که قضاوت و دادرسی براسداس آنچده خداوندد فرمدوده باشدد« :وَ مَدنْ لَدم
یَحکُم ِبمَا َأ ْن َز َل ال ََّل ُه َف ُو َل ِئ

م ا ْلکَدا ِفرُونَ؛ کسدانک کده بده موجدب آنچده خددا ندازل کدرده داور
َ ُه ُ

نکردهاند آنان خود کافراناند» (مامده .)44/در آیه بعد میفرمایدد« :وَ مَدنْ لَدم یَحکُدم بِمَدا أَنْدزَلَ اللََّدهُ
فَ ُولَئِ

َ هُمُ ال ََّالِمُونَ؛ کسانک که به موجدب آنچده خددا ندازل کدرده داور نکدردهاندد آندان خدود

ستمگراناند» .در آیه سوم میفرماید« :وَمَنْ لَم یَحکُم بِمَا أَنْزَلَ اللََّهُ فَ ُولَئِ

َ هُمُ الْفَاسِقُونَ؛ کسانک کده

به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند آنان خود نافرماناند» (همان /آیه )47
این سه آیه که پشت سر هم آمدهاند تصریح دارند قضاوت باید براساس «ما أنزل اهلل» باشد؛ بنابراین
قضاوت براساس تشخیص شخصی که بریده از «ما أنزل اهلل» باشد قضاوت شرعی و اسالمی نیسدت.
وقتی در مورد کسی حکم میکنیم ،در حقیقت داریم به او اعمال والیت مدیکندیم .از سدویی هدیچ
کسی حق ندارد به دیگری اعمال والیت کند .در نتیجه اعمال والیت فقط از جانب خداوندد مجداز
است؛ پس ادر کسی میخواهد در حق کسی اعمال والیت کند ،فقدط بایدد براسداس احکدام الهدی
اقدام کند .در نتیجه کسی که قضاوت میکند ،در حقیقت والیدت الهدی را اجدرا مدیکندد .ممکدن
است کسی که میخواهد براساس «ما أنزل اهلل» حکم کند ،نتواند مطدابق حدق قضداوت کندد؛ یعندی
حق را به صاحب حق بدهد .بر این اساس معنای «ما أنزل اهلل» این نیست که هنگدام قضداوت ،حتمداً
حق به صاحب حق برسد .ممکن است حق به صاحب حق برسد ،ولی «ما أنزل اهلل» ترازوی دادرسی
است؛ بنابراین قضاوت باید براساس موازین و ادلهای انجام دیرد که خداوند فرموده است .ادر ایدن
موازین رعایت شود ،عموماً حق به صاحب حق خواهد رسید و قضاوت مطابق با واقع خواهدد بدود.
پیامبر(

) فرمودند« :من در بین شما براساس قسم و بینه قضاوت میکدنم» .اینهدا مدوازین قضداوت

است.
در پاس به این سؤال که آیا اصول آیین دادرسی در دین اسالم بیدان شدده اسدت یدا خیدر؟ امدروزه
قوانین شکلی از قوانین ماهوی مثل قانون مدنی و جزا تفکی

شده ،اما سب

نگارشهدای حقدوقی

پیشین اینگونه نبوده است .در متون فقهی هر مبحثی ابتدا قوانین ماهوی مطرح میشدود ،بعدد قدوانین
دادرسی مطرح میشود؛ یعنی در خصو

اینکه به هر دعوایی چگونه باید دادرسی شود اظهدارن ر

میکند .در نتیجه اصول دادرسی در سراسر فقده بده صدورت پراکندده بیدان شدده اسدت؛ مقصدود از
پراکنددی این است که متناسب با هر موضوع ،مباحث دادرسدی آن موضدوع در ذیلد

بیدان شدده

است؛ مثالً در بحث بیع ،آیین دادرسی رسیددی به اختالفات متبایعین مطرح شدده اسدت .بدا وجدود
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این ،موازین به صورت ممزوجی مطرح شده است؛ لذا برخی تصور کردند در فقه اسدالمی مباحدث
آیین دادرسی مطرح نشده و اتفاقاً مباحث آیین دادرسی در فقه اسالمی به خوبی مطرح شده است.
 -3نقش وکیل در جلوگیر

از اط له دادرسی

با پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی ،این پدیده پر رنگتر و برجستهتر شده است .حقوقدانان همدواره
در تالش هستند تا با ارامه راهکارهای مناسب به دادرسدی سدرعت بخشدند و اجدرای عددالت را در
کمترین زمان میسر سازند و اعتماد اشخا

به دستگاه قضایی را افدزای

دهندد ».من دور از تسدریع

این است که تا حد امکان در دادرسی دام سریعی بدون این که به حقدوق اساسدی فدرد ،مثدل اصدل
برامت و حق دفاع او و ن م قضایی صدمه وارد آید ،برداشته شود( :خزایی ،مجله تحقیقات حقدوقی
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،بی تا 19 :و.)143/20
آیا داشتن وکیل میتواند اطاله دادرسی را کاه

دهد و یا سیر روند رسیددی به پرونده را تسدریع

بخشد؟
به استنادآییننامه ،اجباری شدن انتخاب وکیل برای طرح دعوا مصوب  5/3/1384و ماده  32قانون
اصالح پدارهای از قدوانین داددسدتری مصدوب  1356اقامده تمدامی دعداوی مددنی و حقدوقی و نیدز
شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادداههای داددستری با دخالت وکیدل داددسدتری یدا مشداوران
حقددوقی مدداده  187قددانون برنامدده سددوم توسددعه خواهددد بددود کدده ایددن آیددیننامدده در بخشددنامه
شماره 0982/84/1مورخ 7/3/84رمیس قوه قضاییه به مراجع قضایی ابالغ شده است.
 -1-3اط له دادرسی و تأخیر دادرسی
در مباحث قبلی اطالهی دادرسی را مورد بررسی قرار دادیم اما ت خیر جلسه دادرسدی وقتدی حداد
میدردد ،که در جلسهی مزبور دادداه علیرغم فراهم بودن مقدمات رسیددی ،به عللی امکان عمل
به دستور جلسهی را نه جزماً و نه کالً دارا نمیباشد و بنابراین جلسه را به ت خیر میانددازد( .افشدارنیا
و مبین ،همان،

)34

در ماده  96قانون آمین دادرسی مدنی تصریح شده است .که در صدورتی کده خواندده نتواندد اصدل
سند را ارامه کند ،حق دارد ت خیر جلسه دادرسی را از داددداه بخواهدد« ،من در وی از تد خیر جلسده
این است که جلسه دیگدری تعیدین شدود و داددداه نمدیتواندد بدا تعیدین نوبدت احتیداطی ،در وقدت
فوقالعاده بدون دعوت قبلی خواهان ،اصل سند خونده را مالح ه نماید»( .مهاجری)1390:1،
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«قانونگذار در قانون جدید آمین دادرسی مدنی ،در مواردی عبارت ت خیر جلسه را به کدار درفتده و
در بعضی مواد نیز اصدالح تجدیدد جلسده را در همدان مفهدوم تد خیر جلسده آورده اسدت .در مدواد
دیگری عبارت تغییر وقت جلسهی دادرسی آمده است»( .شمس )2 :1388،
از جمله مواردی که منجر به ت خیر جلسه دادرسی میدردد میتوان به چند مورد اشاره کرد:
الف) عللهای منتسب به وکیل موضدوع مدواد  73تدا  47ق.آ.د.م جدیدد ب) درخواسدت اصدحاب
دعوا یا هر ی

از آنها موضوع مواد  96و 99ق.آ.م:

که بیان میدارد دادداه میتواند به درخواست اصحاب دعدوا جلسدهی دادرسدی را بدرای یکبدار بده
ت خیر اندازد .درخواست باید در ابتدای جلسهای مقرر مطرح و نسبت به آن تصمیمدیدری شدود .بدا
پذیرش درخواست ،هیچ اقدام دیگری در جلسه کده درخواسدت تد خیر جلسده در آن تقددیم شدده
نباید انجام دردد.
ج) عللهای منتسب به اصیل و نماینده
«ت خیر یا تجدید جلسه ،حسب مورد به علت قوهی قاهره ،طبق قاعده کلی و همچنین در محدودهی
ماده  106ق .ج در هر حال الزامدی اسدت» (شدمس ،ج، 3

 )80و همچندین فدوت ،حجدر و زوال

سمت اصیل یا نماینددی مانند ولی ،حسب مورد از جمله موارد توقیف دادرسی است.
همچنین در صورتی که دواه در موعد مقرر حاضر نشدود ،جلسده بده تد خیر افتداده تدا ددواه دوبداره
احضار شود .افزون بر آن ،در صورتی که شعبه دادداه و محل آن ،در فاصدلهی بدین ابدالغ وقدت و
روز جلسه تغییر کند تشکیل جلسه در محدل جدیدد ،در صدورت ابدالغ نشددن بده اصدحاب دعدوا و
حضور نیافتن هر ی

 ،قانونی نمیباشد و جلسه باید به ت خیر افتد»( .شدمس ،همدان )100،در مدورد

تکمیل ن ریهی کارشناسی موضوع مادهی  263ق.آ.د.م باید دفت «در صورتی که اخذ توضدیح از
کارشناسی برای اخذ تصمیم مؤثر باشد ،اسدتماع توضدیحات در وقدت فدوقالعداده و بددون حضدور
طرفین صورت میپدذیرد ،امدا اددر دادرسدی حضدور طدرفین را الزم بداندد ،مجداز بده تعیدین وقدت
رسیددی خواهد بود»( .مهاجری ،همان) 422،
نکته دیگر آنکه در مورد احضار مجدد دواه موضوع ماده  243ق.آ.د.م نیز دفتهاند« :عددم حضدور
شاهد در روز مقرر از موجبات ارسال احضاریه دوم بدرای ددواه و تجدیدد وقدت دادرسدی خواهدد
بود»( .مهاجری ،همان)402،
بنابراین با توجه به موارد مذکور در باال ،آنچه مهم به ن ر میرسد این است که بدرای جلدودیری از
ت خیر جلسات دادرسی قانونگذار باید تمامی تالش خود را هم در تدوین بهتر قوانین و هدم اجدرای
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بهتر بکار دیرد تا ضمن رعایت اصول عادالنه دادرسی ،ت خیر بیرویه جلسات دادرسدیهدا کده بده
تبع آن ،اطاله دادرسی را نیز بدنبال دارد تا حدود زیادی کاه

دهد.

 -2-3توقیف دادرسی در حقوق موضوعه
از مفاهیم دیگری که مشابه با اطاله دادرسی است توقیف دادرسی است .توقیف در لغدت بده معندای
از حرکت بازداشتن است« .توقیف دادرسی را نیز میتدوان از حرکدت بازداشدتن دادرسدی دانسدت،
بدین معنی که دادرسی «پس از شروع ،در پدی رخددادی از حرکدت بازداشدته مدیشدود»( .شدمس،
پیشین) 75 /3 :
قانون آمین دادرسی مدنی ،در ماده  105مواردی را که باعث میشود دادرسی متوقف شود را ذکدر
کرده است .مطابق این ماده فوت یکی از اصحاب دعوی یا محجدور شددن یکدی از آنهدا یدا زایدل
شدن سمت یکی از اصحاب دعوا که به عنوان آن سمت وارد دعوی شده است ،باعث میشود کده
دادرسی بطور موقت متوقف مانده ،و مراتب به طرف دیگر اعالم میشود ،و پس از تعیدین جانشدین
و درخواست ذینفع ،جریان دادرسی ادامه مییابد .البته در همین ماده ذکر شده است که اددر فدوت
یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی ت ثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد ،در
این صورت دادرسی نسبت به دیگران متوقف نمیشدود .همچندین مداده  106قدانون آمدین دادرسدی
مدنی در رابطه با توقیف دادرسی مقرر میدارد در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصدحاب
دعوا یا عزیمت به محل م موریت ن امی یا م موریت دولتی یا مسافرت ضروری ،دادرسدی متوقدف
نمیشود.
اما نکتهی قابل توجه این است که «توقیف دادرسی مستلزم اعالم آن از سوی دادداه است ،بنابراین
ادر یکی از موارد توقیف دادرسی روی دهد ،دادرسی خود به خود متوقف نمیدردد و تدا زمدانی
که دادداه از سبب توقیف باخبر شده و قرار توقیف صادر نماید به جریان خود ادامه مدیدهدد .ایدن
معنا از ماده  105ق .آ .د .م که میدوید « ...دادداه رسیددی را  ...متوقف  ....مینماید» بده روشدنی
برداشت میشود( .شمس ،همان)60/3 ،
در ی

جمعبندی کلی میتوان دفت موارد توقیف دادرسی عبارتند از «فوت هر ی

از اصدحاب

دعوی ،محجور شدن یکی از اصحاب دعوا ،و زایل شدن سدمت کسدی کده بده موجدب آن سدمت
وارد دادرسی شده است میباشد که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد:
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الف -توقیف دادرسی به سبب حجر
من ور از محجور شدن هر ی

از اصحاب دعوا ،احتمال سدفاهت جندون و نیدز احتمدال ورشکسدته

شدن و زوال اهلیت استیفا است،که البته در مورد ورشکسته نسبت به امور مالی است.
ب -توقیف به سبب زوال سمت
زوال سمت یکی از اصحاب دعوا ،وقتی موجب توقیف دادرسی اسدت کده او بده اعتبدار آن سدمت
وارد دعوا شده باشد ،لدذا در مدورد ولدی ،وصدی ،قدیم ،و متدولی وقدف کداربرد دارد»( .مهداجری،
همان)270،
 -4نقش ق نو و وکیل در اط له دادرسی
این بخ

را به نق

قوانین و وکیل در ایجاد اطاله دادرسی اختصا

دادهایدم کده در اینجدا بده آن

میپردازیم.
 -1-4نقش قوانین م هو

در اط له دادرسی

همانطور که قبالً هم اشاره شد قوانین ماهوی «قوانینی است که ناظر به اسباب و مبانی و از بین رفدتن
حق فردی است یا شرایط اصلی اعمال حقوقی را معین میکند ،به تناسب موضوع خود ،مداهوی یدا
موجد حق نامیده میشود»( .کاتوزیان1 :1377،و )2و به عبارتی دیگر «قانونی است که موضوعی از
موضددوعات حقددوقی را بیددان م دیکنددد ،و ن ددری بدده منازعدده و اخددتالف و طددرز رس دیددی مراجددع
رسیددیکننده در آن و اثبات واقعه نداشته باشد» در فقه اسالمی بده آن ،قاعددهی ثبدوتی دفتدهاندد.
(جعفر لنگرودی )1386،
«در ی

ن ام اجتماعی قوانین ماهوی روابط بین افراد جامعه را تن یم ،و بایدها و نبایدها و حقوق و

تکالیف را مشخص مدینمایدد .بایدد در وضدع ایدن قدوانین بدی

از همده ،مندافع عمدومی و مصدالح

اجتماعی مدن ر قرار دیرد.
 -1-1-4عدم به روز بود قوانین:
«در کشور ما قانون مهمترین منبع حقوق است و قدرت آن را با سایر منابع نباید برابر دانست» اما در
عین حال قوانین عیوبی هم دارد .یکی از عیوب قانون این است که نمیتواندد همگدام بدا جامعده رو
به جلو حرکت کند .برخی از حقوقدانان اروپایی بر این عقیدهاند «که قدانون بیمدار اسدت ،پزشدکان
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را درمان کنند .تداکنون پزشدکی علدیم حقوقددانان و

زیادی ،بر بالین قانون میآیند تا بیماریهای

پزشکی لطیف سیاستمداران نتوانسته آن را درمان کند و آنچه که به افول قانون ،شتاب میبخشدد،
کیفیت پایین قانون است»( .ادیب)1: 1391،
یکی از قوانین ماهوی که در شرایطی فعلی دارای مشدکل اسدت (قدانون ثبدت) اسدت« .مت سدفانه در
شرایط فعلی افزای

سرسامآور قیمت زمین ،مخصوصاً در نقاط شهری و عددم ن دارت صدحیح بدر

نقددل و انتقدداالت زمدین مسددکن ،باعددث افددزای

اخددتالف ملکدی و بدده تبددع آن افددزای

داددستری شده است .بدون تردید مهمترین علت افزای

دعدداوی در

اینگونه دعاوی ،عدم حمایت از قوانین و

مقررات ثبتی است» .بطوری که دفتهاند« :براساس بررسیهای انجام شده  34/4درصد پرونددههدای
موجود در دادداههای تجدیدن ر استان تهران ،ریشه در ثبت دارد».
 -2-1-4عدم وجود قوانین م هو

صریح در برخی دع و

در برخی از موارد ،قانونگذار نسبت به بسدیاری از موضدوعات ،علدیالخصدو

موضدوعات مددنی

صریحاً موضع خود را بیان نکرده است .ادرچه اصل  167ق.ا بیان داشته است کده «قاضدی موظدف
است کوش

کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونده بیابدد و اددر نیابدد ،بدا اسدتناد بده مندابع معتبدر

اسالمی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید ،نمیتواند به بهانه سکوت یا نقد
تعار

یدا اجمدال یدا

قوانین مدونه ،از رسیددی به دعوا و صدور حکم امتنداع ورزد»( .مقددم )1385 ،و همچندین

مادهی  3ق .آ .د .م نیز «قضات دادداهها را موظف دانسته کده موافدق قدوانین بده دعداوی رسدیددی
کرده ،و حکم مقتضی صدادر کندد و در صدورتی کده قدوانین موضدوعه کامدل یدا صدریح نبدوده یدا
متعار

باشند یا اصالً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ،با استناد به منابع معتبر و اصدول

حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ،حکم قضیه را صادر نماید»( .منصور)31:1388،
«من ور از رسیددی در این ماده ،رسیددی ماهوی است»( .مهاجری)1 :1390،
اما باید دفت ،با وجود این دو ماده قانونی باز هم مشکالت داددستری سر جای خدود بداقی اسدت.
زیرا وجود قوانین صریح در مواضع اختالف ،میتواند تا حد بسیار زیدادی از ایجداد اخدتالف ،و بده
تبع آن تراکم دعاوی در داددستریها جلودیری کند.
از طرف دیگر وجود قوانین صریح میتواند ی

نوع حالت بازدارنددی برای افراد داشدته باشدد ،و

افراد را از انجام فعلی که قانونگذار صراحتاً انجام یا ترک آن را ،غیرقانونی تلقی کرده ،باز دارد.
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 -3-1-4تورم قوانین
«در هر رشتهای از علوم ،متخصصان آن برای خود ابزار کار دارند و در امدر قضدا و قضداوت ،ابدزار
کار برای هر قاضی ،قوانین موضوعه است که هر چقدر این ابزار کار ،دقیق و منسجم باشدد ،قاضدی
را سریعتر به سرمنزل مقصود که همان احقاق حق و اجرای عدالت است رهنمون خواهدد کدرد .در
کشور ما قوانین کنونی از جامعیت و کلیت کافی برخوردار نبوده و آنقدر تعدداد آنهدا زیداد اسدت
که موجب سر دردمی قضات و وکال شده است»( .حسنی)1381،
«در سیستم قضایی ما ،قاضی به جای آنها بیشتر از دان

قضایی و حقوقی خود استفاده کندد ،بایدد

در جستجو برای یافتن قوانین پراکنده باشد»( .افشارنیا و مبین ،طیب و حجت )1380،قوانین آن قدر
منسوخ هستند ،که مطالعه عمیق در قوانین و سایر منابع حقوقی اجتنابناپذیر اسدت .اددر قاضدی بدر
قوانین تسلط کافی نداشته باشد ،در برخورد با چنین مواردی ،یا تصمیم الزم را بدون ت مل اتخاذ ،و
یا اینکه جلسهی دادرسی را به بهانههای مختلف تجدید مدینمایدد ،کده ایدن هدر دو منجدر بده اطالده
دادرسی میشود.
 -2-4نقش قوانین شکلی در اط له دادرسی
 -1-2-4بررسی ق نو شکلی
همان دونه که بیان شد قانون شکلی عبارتست از «قواعدی است که ناظر به صورت خارجی اعمدال
حقوق و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوا است»( .کاتوزیان)1/2 :1377،
قوانین شکلی در مقایسه با قوانین ماهوی میتواند ت ثیر بیشتری در تدراکم دعداوی داشدته باشدند .در
بین قوانین شکلی ،مقرراتآمین دادرسی از اهمیت بیشتری برخوردار است .به همدین جهدت بیشدترین
مواردی ،که در خصو

قوانین شکلی ،منجر به اطاله دادرسی میدردد ،از مقررات آمین دادرسدی

مدنی است .و مباحث مطروحه در این بخ
 -2-2-4تفکیک قوانین م هو

بیشتر حول مقررات آمین دادرسی مدنی است.

از ق نو شکلی (آئین دادرسی مدنی)

از آنجا که مشکالت مربوط به طوالنی شدن دادرسیها ،بیشتر ناشی از مواد قدانونی آمدین دادرسدی
است بنابراین ابتداماً تفاوت قانون آمین دادرسی مدنی را با قوانین ماهوی بیان مدینمدامیم ،همانگونده
که در مباحث قبلی هم اشاره شد «قانون شکلی قانونی است که ،ن در بده منازعده و اخدتالف و طدرز
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رسیددی مراجع رسیددی در آن ،و اثبدات واقعده حقدوقی دارد .ولدی قدانون مداهوی عبارتسدت از:
قانونی که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان میکند»( .جعفری لنگرودی)1386 ،
به عبارت دیگدر «قدوانین شدکلی ،شدکل و شدرایط ظهدور عمدل قضدایی و تشدریفات اسدناد و طدرز
دادرسی و چگونگی تشکیل محاکم ،و بطور کلی ،طریق رسدیدن بده حقدوق را بده هنگدام اخدتالف
مشخص میکند .در حالی که قدوانین مداهوی اسدباب و مبدانی حقدوق ،را مشدخص مدینمایدد و بده
عبارتی دیگر شرایط اساسی تحقق عمل قضایی را عنوان میکند».
در ی

تعریف کلی میتوان دفت :آمین دادرسی مدنی ،مجموعدهی تشدریفات و مقرراتدی اسدت،

که باید از سوی اسباب دعوی ،در مقدام مراجعده بده محداکم حقدوقی بدرای دادخدواهی و از سدوی
محاکم حقوقی در مقام رسیددی به دعوی و صدور رأی و اجرای آن بایستی رعایت شود.
 -3-2-4مقررات آئین دادرسی مدنی و اط له دادرسی
بدون ش

محاسن قانون آمین دادرسی مدنی بر هیچکسدی پوشدیده نیسدت .تدا آنجدا کده برخدی از

اساتید حقوق بیان داشتهاند که «در هر حال آمین دادرسی قواعد بیشماری است ،از جملده توسدل بده
آمین دادرسی مانع توسل به زور و خشونت میشود و از انتقام شخصی جلودیری بعمل مدیآورد .و
تضمینکنندهی حقوق در محاکم است»( .واحدی)1380 ،
اما باید دفت که قانون آمین دادرسی مدنی با تمام محاسنی که دارد ،در برخی از مدواد خدود سدبب
ساز اطاله دادرسی میشود  .و ما در پی آنیم تا این مواد مربوطه را در چند دفتار بیان کرده و آنهدا
را موشکافی کنیم» .در این بین از آنجا که قانون آمین دادرسی مدنی ،دارای قسمتهای مختلفدی از
جمله :مقررات مربوط به صالحیت ،مقررات مربوط به سدازمان قضدایی و مقدررات آمدین دادرسدی
مدنی به معنای اخص ،از جمله این قسمتهاست و میتوان دفت که مقررات آمین دادرسدی مددنی
به معنای اخص ،نق

بیشتری در اطاله دادرسی دارد .بنابراین ابتداماً به عوامل اطالده دادرسدی ناشدی

از این مقررات ،و ساس به مقررات شکلی دیگری که در کنددی جریدان دادرسدیهدا نقد

دارندد

میپردازیم.
 -4-3-4اط له دادرسی ن شی از تنظیم (دادخواست و شرایط آ )
بموجب مادهی  48ق .آ .د .م «شروع رسدیددی در داددداه مسدتلزم تقددیم دادخواسدت مدیباشدد.
دادخواست به دفتر دادداه صالح و در نقاطی که دادداه دارای شعب متعدد است ،به دفتر شعبه اول
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تسلیم میدردد»( .منصور  )1388،بنابراین «دادداه در صورتی میتواند به دعوا رسدیددی کندد کده
خواهان ،دادخواست داده باشد»( .شمس )4 :1388،
تعریف دادخواست در هیچ ی

از مواد قانونی نیامدده اسدت ،امدا مدیتدوان دفدت «دادخواسدتن از

جمله به معنای ،دادخواهی کردن ،عدالت طلبیددن ،ت لدم و  ...آمدده اسدت .و در مداده  48ق.آ.د.م
دادخواست در همین مفهوم ،به کار رفته است .پس ،شروع رسیددی در دادداه مستلزم دادخدواهی
کردن است»( .همان)24 ،
 -5-2-4نقش مقررات ابالغ در اط له دادرسی
ابالغ از مهمترین مسامل دادرسی است ،که در حسن جریان آن نق

اساسدی دارد .از ابتددای طدرح

دعوا تا صدور حکم و اجرای آن ،ابالغ اوراق قضایی حامز اهمیت فراوان است .زیدرا دادخواسدت،
اوقات دادرسی و تصمیمات دادداه (احکام و قرارها) اجرامیه و تصمیمات بعدی ،همده و همده بایدد
ابالغ شود .عددم ابدالغ صدحیح اوراق قضدایی ،بدیدقتدی و بدیاطالعدی مد مورین ابدالغ ،اشدتباه یدا
بیتوجهی منشی دادداه در تن یم اوراق قضایی یا عدم ارسال به موقع اوراق مزبور به مرجع ابالغ یا
عدم اعادهی آن ،موجب بروز مشکالت و کنددی کدار محداکم خواهدد بدود .بندابراین مقدنن بحدث
جدادانهای ،از قانون آمین دادرسی مدنی مصوب  1379را تحت عنوان ابالغ ذکر نموده ،که شدامل
ابالغ تمام اوراق قضایی از قبیل :اخطاریه ،احضاریه ،اظهارنامه ،دادنامه و  ....میشود.
بنابراین در این دفتار بنا به اهمیت و نق

ابالغ در امر دادرسی سعی بر آن است تدا نقد

آن را در

اطاله دادرسی بررسی کنیم.
ابالغ عبارتند از« :رساندن ی

سند رسمی (خواه از اوراق دعوی باشد خواه از اوراق اجراء احکدام

یا اجراء اسناد الزماالجرا و غیره) با اطالع شدخص یدا اشدخا

معدین بدا رعایدت تشدریفات قدانونی

مخصو » (جعفری لنگرودی ،همان  )3،به عبارت دیگر ابالغ عبارتست از آداه کردن مخاطب از
مفاد ورقه قضایی طبق تشریفات قانونی ،و بر دو نوع است :ابالغ واقعی و ابالغ قانونی.
الف -ابالغ واقعی
مقصود از این نوع ابالغ «اوراق دعوی به شخص مخاطب ،یعنی شخصی که نام او در اخطاریده قیدد
شده ،میباشد( .خواهان یاخوانده) این ندوع ابدالغ در مداده  68ق .آ.د.م تشدریح شدده اسدت .ابدالغ
واقعی در هر جا و مکان حتی خارج از اقامتگاهی که درمتن دادخواست نوشته شده ،هدم مدیتواندد
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به عمل آید و هر کجا که دیدن خوانده میسدر و مقددور شدود ،ابدالغ واقعدی نیدز امکانادذیر اسدت.
(اصغرزاده ی بناب ،همان )76،
ب -ابالغ ق نونی
«ابالغ قانونی در صورتی انجام میشود که مفاد برگها ،طبدق تشدریفات قدانونی بده طریقدی غیدر از
تحویل به مخاطب (ابالغ واقعی) بده آدداهی رسدانده شدود» (شدمس ،همدان )60،بده عبدارت دیگدر
«هردونه ابالغی که مطابق مقررات قانون بوده ،ولی بصورت ابدالغ واقعدی نباشدد ،اصدطالحاً ابدالغ
قانونی یا ابالغ عادی نامیده میشود»(.جعفری لنگرودی ،همان  .)3،ابالغ قانونی به معنای اعم شامل
هر دو نوع ابالغ میباشد.
به دفته یکی از اساتید حقوق «کندی داددستری که در همه جا مورد شکات عامه است ،منش مهدم
آن ،امر ابالغ است»( .متین دفتری ،همان )342،
 -3-4اط له دادرسی ن شی از حیل ق نونی وکال

اصح ب دعوا

تاری تمدن و سرنوشت تکامل اقوام و ملل نشان میدهد که مساعدت حقوقی بده مدردم ،راهنمدایی
آنها در این زمینه در مواردی که اختالفات مالی یا خدانواددی پیددا مدیکردندد ،همچندین دفداع از
آنها ،در مواردی که به نق

آداب و رسدوم یدا ارتکداب جرمدی علیده اجتمداع یدا اشدخا

مدتهم

دردیده و تحت تعقیب قرار میدرفتند ،همزمان داوری و قضا ،پا به عرصده وجدود دذاشدته اسدت.
این امر را برای اشخا

و به نام آنهایی که توانایی الزم را در این خصو

نداشتند کسانی انجدام

میدادهاند که از سنن و عرفها ،قوانین و احکام آداهی الزم داشتهاند.
وکال یکی از مهمترین اشخاصی هستند که مدیتوانندد قاضدی را در اجدرای عددالت و احقداق حدق
کم

دهند ،البته در صورتی که وکال از اختیارات و حقدوقی کده اصدحاب دعدوا بده آنهدا اعطداء

کردهاند ،بخوبی بهره ببرند .برخی وکالی به ظاهر خبدره هنگدامی کده ببینندد دعدوای موکلشدان در
شرف شکست قرار دارد ممکن است با اسدتفاده از حیدل قدانونی ،باعدث تد خیر در روندد رسدیددی
واقعی پرونده شوند بده امیدد آن کده قاضدی را از مسدیر صدحیح کده همدان سدرعت و دقدت در امدر
دادرسی واجرای عدالت است ،منحرف کنندد تدا شداید بدا ایدن اطالده دادرسدی بتوانندد تدالشهدای
بیثمرخود را در نگاه موکل خوی  ،موجه جلوه دهند.
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حضور نیافتن وکیل درجلسه دادرسی و تقددیم نکدردن الیحده مدیتواندد یکدی از علدل مهدم اطالده
دادرسی باشد .وکال مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عدذر مدوجهی
باشند .جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
 .1فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجهی اول از طبقه دوم.
 .2ابتالی به مرضی که مانع از حرکت بوده ،مضر تشخیص داده شود و...
 .3حواد قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادداه باشد.
 .4وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادداه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دالیل آن بدرای جلسده محاکمده بده داددداه
ارسال دارد .دادداه در صورتی به آن ترتیب اثر میدهدد کده عدذر او را موجده بداندد ،در غیدر ایدن
صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صالحیتدار برای تعقیب انت دامی وکیدل
اطالع خواهد داد .در صورتی که جلسه دادداه به علت عذر وکیل تجدید شود ،دادداه بایدد علدت
آن وقت رسیددی بعدی را به موکل اطالع دهد .در اینصورت ،جلسه بعدی دادداه بده علدت عددم
حضور وکیل ،تجدید نخواهد شد( .ماده  41قانون آیین دادرسی)
برخی از وکال با توسل به دواهیهای غیرواقعی پزشکی ،حضور نیافتن خود را در جلسده دادرسدی،
موجه میکنند و باعث تجدید جلسهی دادرسی و در نتیجده تد خیر در روندد رسدیددی مدیدردندد.
مت سفانه از آنجا که در زمان کنونی ،قضات با پروندههای بسیاری سر وکدار دارندد و وقدت بررسدی
صحت و سقم این دواهیها را ندارند ،به مح

ارامه دواهی ،آن را میپذیرندد حدال آنکده شداید

واقع امر چنین نباشد.
نتیجهگیر
برخی از وکال با توسل به دواهیهای غیرواقعی پزشکی ،حضور نیافتن خود را در جلسده دادرسدی،
موجه میکنند و باعث تجدید جلسهی دادرسی و در نتیجده تد خیر در روندد رسدیددی مدیدردندد.
مت سفانه از آنجا که در زمان کنونی؛ قضات با پروندههای بسیاری سر وکدار دارندد و وقدت بررسدی
صحت و سقم این دواهیها را ندارند ،به مح

ارامه دواهی ،آن را میپذیرد حال آنکه شاید واقع

امر چنین نباشد .طرح دعاوی طاری از جمله دعوای متقابل ،ورود ثالث ،جلب ثالدث و  ...از طدرف
وکالی برای طوالنی کردن دادرسی اکنون به امر رایجی تبدیل دشته است .از موارد دیگر تطویدل
دادرسی که توسط وکیل صورت میدیرد ،سکوت در برابر اشدتباه قاضدی در اداره دادرسدی اسدت
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که معموالً تذکرهای وکیل در لح ات آخر و بیموقع صورت میدیرد و باعث میشود کده روندد
چندین ساله دادرسی مختل شود و به نتیجه نرسد .مثالً وکیل از صالحیت ذاتدی نداشدتن داددداه بدا
خبر است اما سکوت میکند و هنگامی این امر را تذکر میدهد که مداههدا از رسدیددی بده پروندده
دذشته است و رأی دادداه بدوی صادر شده و پرونده در مرحلدهی تجدیددن ر قدرار دارد و باعدث
نق

رأی در این مرحله و رسیددی مجدد میددردد .و ایدن امدر روندد دادرسدی را بسدیار کندد و

آهسته میکند و اغلب موقعی استفاده میشود که وکیل خود را در دعوا شکست خورده میداندد و
میخواهد با توسل به این حبل طرف مقابل را خسته یدا از ادعاهدای خدود منصدرف کندد .اسدتعفای
مغرضانه و بیموقع نیز میتواند یکی دیگر از علدل اطالده دادرسدی باشدد کده بدر طبدق قدانون آیدین
دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفدی وکیدل جدیدد ،دادرسدی حدداکثر بده مددت ید

مداه متوقدف

میدردد» .در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادداه اطدالع دهدد ،داددداه بده موکدل اخطدار
میکند که شخصاً یا توسط وکیدل جدیدد دادرسدی را تعقیدب کندد و دادرسدی تدا مراجعده موکدل
یامعرفی وکیل جدید حداکثر به مدت ی

ماه متوقف میدردد« .محداکم بده علدت کثدرت کدار و

تراکم پروندهها از کنار این حیل وکال ،بیتفاوت میدذرندد و زحمدت بررسدی راسدتی و ناراسدتی
ادعاهای وکیل و تعقیب وی را به خود نمیدهد.
میتوان دفت که اقدامات دسترده و متنوع قوه قضاییه ،خصوصاً معاونت حقوقی و توسعه قضدایی
این قوه ،بیانگر تالش و کوش

فراوان مسئوالن قضایی کشور ،جهت رفع معضل اطاله دادرسی در

ن ام قضایی است.
اما نکتهای که باید متذکر شویم این است که ،با تحقیقات بعمل آمده در کتب ،مقاالت و نشدریات
حقوقی مرتبط بدا موضدوع ،و بهدرهدیدری از ن درات صداحبن ران ،مشدخص مدیشدود کده یکدی از
مهمترین عوامل اطاله دادرسی در کشور مدا حجدم بداالی دعداوی حقدوقی اسدت ،کده طبیعتداً هدیچ
دسددتگاه قضددایی در ن ددامهددای حقددوقی مختلددف ،تدداب و تددوان دنجددای

چندین حجددم ع یمددی از

پروندههای حقوقی را نخواهد داشت .در این صورت یا دستگاه قضایی ناچار است کده کدار اداری
و قضایی خود را توسعه دهد .و یا باید تالش شود کده پرونددههدای ورودی بده ن دام قضدایی مدا تدا
حدود زیادی کاه

یابد .در رابطه با مورد اول باید دفت که قوه قضامیه ،علیالخصو

طی چندد

سال اخیر نهایت تالش و سعی خود را بکار درفته و بدا اقددامات شایسدته و در خدور تدوجهی کدادر
اداری و قضایی خود را هم از ن ر کیفی ،و هم از ن ر کمی ،دسترش داده است .و از ظرفیدتهدای
موجود نیز نهایت استفاده را برده است .ادرچه هنوز هم خألهایی در این راسدتا وجدود دارد ،کده بدا
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برطرف نمودن آنها ،مشکالت مربوط به کادر اداری و قضایی به پدایینتدرین سدطح خدود خواهدد
رسید.
اما در رابطه با مورد دوم باید دفت که ،کاه

دادن پروندههای ورودی به دادداهها ،مشکلی است

که حل آن نیازمند همکاری همه نهادها و حتی خود مردم میباشدد .امدا بایدد دفدت کده اصدالح و
تدوین قوانین جدید در ایدن بخد
پروندهها ،به ن ام قضایی ما را کاه

علدیالخصدو

قدوانین شدکلی ،مدیتواندد ورود خیلدی از ایدن

دهد .البته این بدان معنا نیسدت کده قدوانین مداهوی مدا کامدل

هستند و نیاز به اصالح ندارند .بلکه این قوانین هدم نیداز بده اصدالح دارندد .زیدرا تقریبداً ایدن قدوانین
قدیمی شدهاند و پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه نیستند و حتی برخی از مواد آن با پیشرفت علدم و
تکنولوژی عمالً کارایی خود را از دست دادهاند .ولی قضات ناچاراً باید آنها را مدن ر قرار دهندد.
به عنوان مثال در مواد  1121الی  1125قانون مدنی ،بیماریهایی ذکر شددهاندد کده از مدوارد فسد
نکاح به شمار میرود ،و خیلی از پروندههای مطروحه در دادداهها ،مربوط به همین امر است .حدال
آنکه با پیشرفت علم پزشکی بسیاری از این بیماریها ،امروزه قابل درمان اسدت و لدذا از آنجدا کده
این بیماریها ،مربوط به سالهای قبل است و در حال حاضر به راحتی قابدل درمداناندد .الزم اسدت
که قانونگذار در این مواد تجدیدن ر کند تا از طرح چنین دعاوی در داددداههدا ،جلدودیری بعمدل
آید.
از طرف دیگر باال بودن حجم دعاوی حقوقی در دادداهها ،تنها مربوط به سداختار اداری و قضدایی
یا نقص قوانین شکلی و ماهوی نمیشود .بلکه عوامدل مختلفدی در ایدن امدر دخیدلاندد .کده بخد
عمدهای از آنها به مشکالت اقتصادی ،اجتماعی ،و حتی فرهنگدی مدردم بدر مدیددردد .و دسدتگاه
قضایی باید بار سنگین آن را به دوش خود بکشد.
در نهایت آنچه به ذهن میرسد این است که ،رفع اطاله دادرسی یا حدداقل کداه

اطالده دادرسدی

در ن ام قضایی ما ،نیازمند تعامل و هماهنگی قوه قضامیه ،مقننه ،مجریه و سایر نهادهدا و بخد هدای
دولتی و غیردولتی و مهمتر از همه مشارکت خود مردمدی باشدد و واددذار کدردن ایدن امدر بده قدوه
قضاییه ،معضل اطاله دادرسی در ن ام قضایی ما را ،به طور اساسی و ریشدهای حدل نمدیکندد .بلکده
تنها به طور مقطعی و دورهای ،میتواند تا حدودی از این مشکل بکاهد ،و با تغییر مدیریت در ن دام
قضایی ،و همسو نبودن دیدداه مدیریت فعلی با مدیریت سابق ،نه تنها این معضل حدل نمدیددردد،
بلکه مشکالت مربوط به طوالنی شدن فرآیند دادرسی بیشتر هم میشود .ولی با هماهنگی و تعامدل
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سایر قوا و تعامل خود مردم با دستگاه قضایی ،میتوان این معضل را تا حدود زیادی به طور اساسی
از پیکره ن ام قضایی رفع نمود.
پیشنه ده
به من ور جلودیری از رفع اطاله دادرسی ناشی از نق

وکیل و قوانین و سایر عوامل دخیل در ایدن

معضل پیشنهادات ذیل از سوی پووهشگران مطرح است:
 .1ارزیابی کردن طرح وکیل خانواده داشتن وکیدل بدرای هدر خدانواده مدیتواندد در کداه

اطالده

دادرسی مفید باشد.
 .2بهتر است غیبت موکل با دلیل موجه باشد.
 .3اصالح پارهای از قوانین کشوری علدی الخصدو

قدانون تجدارت ،قدانون ثبدت امدالک و اسدناد

کشوری و باالخص قانون آیین دادرسی مدنی.
 .4احیای هر چه سریعتر پلیس قضایی.
 .5ایجاد ن م در سیستم ابالغ اوراق قضایی و اسدتفاده از پسدت پیشدتاز یدا اینترندت ،ایمیدل ،نمدابر و
پیام

جهت ابالغ اوراق قضایی ،در راستای جلودیری از اطاله دادرسی.

 .6سازماندهی به واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و الزام کلیه دادداههای کشور به داشدتن ایدن
واحد قضایی ،از سوی قوه قضامیه.
 .7باال بردن اطالعات حقوقی عموم مردم از طریق رسانههای جمعدی (صددا و سدیما) ،و اختصدا
ید

کانددال تلویزیددونی بدده مسددال حقددوقی مددردم ،جهددت جلددودیری از طددرح دعدداوی واه دی در

داددستریها.
 .8دقت ن ر در اصالح قوانین ،به دونهای که این اصالح مشکل با خألهایی را کده در قدانون سدابق
وجود داشت برطرف کند ،نه اینکه این مشکالت با اصدالح صدورت درفتده ،دو چنددان شدود و از
طرف دیگر در تدوین قوانین جدید ن رات علمی و کارشناسانه صاحبن ران حقدوق را مددن ر قدرار
دهند.
 .9تقسیم و توزیع عادالنه پروندهها ،در دادداهها میتواند فرآیند رسیددیها را تسریع نماید.
 .10تصویب ی

ماده قانونی جدید که تشریفات زاید اداری را از سیستم قضایی ما بزداید.

 .11تدوین قوانین جدید و متناسب با نیازهای فعلی جامعه.
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 .12رسیددی به پروندههای پیچیده و پر پیچ و خم را به قضات با تجربه و مجرب وادذار نمایند ،تا
روند رسیددیها در اینگونه پروندهها سریعتر انجام دیرد.
 .13بردزاری کالسهای شیوههای رفع اطالده دادرسدی بدرای قضدات داددداههدای سراسدر کشدور،
خارج از ساعات اداری ،ازسوی قوه قضامیه در دادداههای محل خدمت قضات.
 .14تعامل و همکاری دستگاه قضایی با سدایر قدوا و نهادهدای دیگدر ،بدرای ایجداد فرهندگ سدازی
مناسب در بین عموم ،تا دعاوی خود را از طریق سازش حل و فصل نمایند ،و از مراجعه به محداکم
داددستری حتیاالمکان خودداری نمایند.
 .15تصویب قوانین از سوی مرجع متخصص و مشخص شده در قانون اساسی.
 .16آموزش ضمن خدمت برای مدیران دفاتر دادداهها و سعی و تالش این مدیران بدرای منصدرف
ساختن مراجعین از اقامه دعوا.
 .17دقت ن ر قانونگذار به اینکه دریزداههای قانونی را که منجر به اطالده دادرسدی مدیددردد را از
بین ببرد ،تا از سوءاستفاده افراد فرصت طلب و حیلهدری که میخواهند به هر نحو وقت داددداه را
تلف کند جلودیری نماید.
 .18اعالم صریح موضع قانونگذار نسبت به موضوعاتی که در قانون مسکوت مانده است ،میتواندد
به رسیددی سریعتر از سدوی قضدات ،کمد

شدایانی کندد و قضدات را از رجدوع بده مندابع معتبدر

اسالمی ،یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی ،برای صادر کردن حکم قضیه ،که میتوان زمدان طدوالنی
از وقت قضات را بگیرد معاف کند.
 .19تشویق ارباب رجوع به استفاده از وکیل ،جهت تسریع در رسیددیها از طرف دادداهها.
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من بع:
 ابن رشد ،محمد بن احمد1415( ،ق) ،بدایه المجتهدد و نهایده المقتصدد ،بده تحقیدق :خالددعطار،بیروت :دارالفکر.
 -ابن بابویه ،محمد بن علی( 1415ق) ،المقنع ،تحقیق و تصحیح دروه پووه

مؤسسه امدام هدادی

(ع).
 ابن عابدین دمشقی ،محمد امین ابن محمد (1415ق) حاشدیه رد مختدار علدی الددر المختدار ،ج،5بیروت ،دارالفکر.
 احمدی ،نعمت) 1371( ،آمین دادرسی مدنی ،انتشارات اطلسی ،چاپ اول. آشتیانی ،میرزامحمد حسن (1327ه ق)،کتاب القضاء ،چاپ رنگین ،تهران( ،دارالهجره). اصغرزاده ،بناب ،مصطفی )1384( ،علل اطاله دادرسی و عوامل مؤثر در ایجاد آن ،م وی جلد ،3از شماره  146تا  217چاپ اول.
 اصغرزاده ،بناب )1390( ،شرح تفصیلی و تکالیف قانونی مدیران دفاتر ،...نشر میزان ،چاپ دوم. افشارنیا و مبین ،طیب و حجت ( )1380اطاله دادرسی و آن نشریه سیاست روز مدورخ 80/10/09به نقل از اطاله دادرسی و توسعه قضایی.
 افشارنیا و مبین ،طیب و حجدت)1389( ،اطالده دادرسدی و توسدعه قضدایی ،انتشدارات خرسدندی،چاپ اول.
 بجنوردی ،سید محمد حسن (1419ق) فالقواعدد الفقهیده ،تحقیدق :سدید محمدد حسدین درایتدی ومهدی مهریزی ،قم ،نشرالهادی.
 جعفر لنگرودی ،محمد جعفر ( )1386ترمینولوژی حقوق ،انتشارات دنج دان  ،چاپ هفدهم. جعفری لنگرودی ،دکتر محمد جعفر )1367( ،ترمینولوژی حقوق ،چاپ هشتم. -حسددنی ،علیرضددا )1381( ،نقد

وکددال و مشددماوران حقددوقی در رونددد تسددریع دادرسدی ،نشددریه

وکالدت ،شماره .88
 حسینی عاملی ،سیدجواد 1419( ،ق) مفتاح الکرامه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی. حرعاملی ،محمد بن حسن ( ،)1379وسامل شیعه ،تهران :ناشر المکتبه االسالمیه. حلی ،حسن بن یوسف بدن مطهدر 1409( ،ق) تحریدر االحکدام ،قدم ،مؤسسدۀ امدام صدادق (علیدهالسالم).
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 خزایی ،دکتدر مندوچهر )1376( ،بررسدی ن دری و عملدی تسدریع آیدین دادرسدی کیفدری ،مجلدهتحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ش 20 ،19

.143

 خویی ،سیدابوالقاسم 1410( ،ق) کتاب المضاربه ،قم ،مدینی العلم. دهقانی فیروز آبادی ،حسین (بی تا) پاپان نامه ،علدل اطالده دادرسدی در دعداوی مددنی و راههدایپیشگیری از آن ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
 زین الدین بن ابراهیم (ابن نجیم حنفی) ،)1413( ،االشیا و الن امر علی مذهب ابی حنیفده النعمدان،ج ،5بیروت ،دارالکتب العلمیه.
 السددنهوری ،عبدددالرزاق احمددد( ،بدی تددا) الوسدیط فدی شددرح القددانون المدددنی ،ج  ،6قسددمت اول،داراالحیاء الترا العربی ،بیروت
 سیفی مازندرانی ،علی اکبر 1427( ،ق) دلیل تحریر الوسی له :المضاربه ،تهدران ،مؤسسدۀ تن دیم ونشر آثار امام خمینی (رحمه اهلل).
 سیوری حلی ،مقداد 1404( ،ق) التنقیح الرامع لمختصر الشرامع ،قم ،کتابخانۀ آیی اهلل مرعشی. شمس ،عبداهلل)1390( ،آمین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) ،جلد سدوم ،انتشدارات دراک ،چداپنوزدهم.
 شمس ،عبداهلل)1388( ،آمین دادرسی مددنی (دوره بیندادین) انتشدارات دراک ،جلدد دوم ،چداپهشتم.
 شمس االممه سرخسی ،محمدبن احمد ( ،)1406المبسوط ،بیروت :دارالمعرفه. شهیدثانی ،زین الدین بن علی ( 1403ق) ،الروضه البهیه فی شدرح المعده الدمشدقیه ،تحقیدق :سدیدمحمد کالنتر ،قم :دارالهادی.
کاتبی ،حسینقلی ،)1346( ،وکالت در دنیای قدیم ،به نقل از دکتر عبداهلل شدمس ،مجلدهی کدانونوکالی داددستری مرکز سال  19شماره ی  ،105ج ،1ش.365
کاتوزیان ،ناصر )1377( ،فلسفه حقوق ،شرکت سهامی انتشار ،تهران ،چاپ اول ،ج.2عاملی ،زین الدین بن علی 1410( ،ق) الروضی البهیی فی شرح اللمعی الدمشقیه ،قم ،داوری.
 طباطبایی ،سید محمد کاظم (  1378ه ق) العروه الوثقی ،مکتبه الداوری ،قم. -ماهنامه حقوقی کانون سر دفتران و دفتر یاران ( )1386شماره  ،71چاپ صفیه،
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 متین دفتری ،احمد )1378( ،آمین دادرسی مدنی و بازرددانی ،جلدد اول ،انتشدارات مجدد ،چداپاول.

 /391فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،47بهار 1399

 محسنی ،سعید ،صادقی ،مریم )1391( ،استعفای وکیل در دادرسی مددنی ،دوره 9 ،شدماره2،.125
 -محقق داماد ،سید مصطفی ( ،)1377قواعد فقه (بخ

قضایی) ،مرکز نشدر علدوم اسدالمی ،چداپ

اول.
 مقدم ،امیر )1385( ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،انتشارات حسام الدین ،چاپ دوم. مقدمه علم حقوق و مطالعه در ن ام حقوقی ایران )1383( ،شرکت سهامی انتشدار ،تهدران ،چداپچهل و دوم.
 منصور ،جهانگیر )1388( ،قانون آمین دادرسدی داددداههدای عمدومی و انقدالب در امدور مددنی،انتشارات دوران ،چاپ سی و یکم.
 موسوی خمینی ،سیدمصطفی 1418( ،ق) کتداب البیدع ،تهدران ،مؤسسدۀ تن دیم و نشدر آثدار امدامخمینی (رحمه اهلل).
 مهاجری ،علی )1390( ،قانون آمین دادرسی مدنی در ن م کنونی ،نشر فکر سازان ،چاپ اول. نددامینی ،میددرزا محمدحس دین 1373( ،ق) منیدده الطالددب ف دی حاش دیی المکاسددب ،تهددران ،المکتب دیالمحمدیه.
 نگاهی به وضعیت قوه قضامیه ،میر محمد صادقی ،حسن ،نشریه ابرار. -نق

دفاتر رسمی در توسعه و امنیت اجتمداعی )1385( ،روزنامده مد وی (رمدیس سدازمان ثبدت و

اسناد و امالک) ،وقت شماره . 538
 -واحدی قدرت اهلل )1380( ،بایستههای آمین دادرسی مدنی ،نشر میزان ،چاپ دوم.

