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 دادرسی اطاله رفع راهکارهای بر مروری با دادرسی اطاله و قانون بررسی
 

 منفرد سجادی مهدی

 .سستن ٍاحذ ًَس پیام داًطگاُ هذسس خصَصی، حمَق اسضذ کاسضٌاس دادگستشی، ٍکیل

 

 چکیده

اطالِ دادسسی، بپشداصد.  سیلاًَى ٍ اطالِ دادسسی با هشٍسی بش ساّکاسّای سفع اطالِ دادسبشسسی  همالِ حاضش دسصذد است کِ بِ

داضتِ است. عَاهل اطالِ دادسسی بٌا بِ همتضیات  ّا دادگستشی تأسیسبا  ىصها ّنیکی اص هعضالت لضایی ها، تَلذی  عٌَاى بِ

ٍ تمشیباً ضاهل تواهی دعاٍی اعن اص  ٍ بستِ بِ ضشایط التصادی، اجتواعی، سیاسی ٍ فشٌّگی، هتفاٍت است؛ صهاًی ٍ هکاًی

اص هَاد  یک ّیچاست. اگشچِ اطالِ دادسسی، دس  ّا دادسسی. اطالِ دادسسی بِ هعٌای طَالًی ضذى صهاى گشدد هیکیفشی هذًی ٍ 

اصل سشعت دس  چشاکِاص ایي اهش هْن ًیست،  گزاسی لاًَىلاًَى آییي دادسسی هذًی رکش ًطذُ است لیکي ایي بِ هعٌای غفلت 

اطالِ دادسسی ٍ تأخیش دس صذٍس  اصآًجاکِ. سٍد هیْی آییي دادسسی هذًی بِ ضواس )هٌع اطالِ دادسسی( اص اصَل بذی ّا دادسسی

اص سَی دیگش سبب  ؛ ًٍیست عذالتی بیٍ ایي خَد کوتش اص  گشدد هیاحماق حك افشاد  تأخیش دسهٌجش بِ  سَ یکاحکام لطعی، اص 

ٍ ّن پاییي آهذى  گشدد هیلضات  سشدسگویٍ ایي اهش ّن هَجب  گشدد هیٍسٍدی دس دستگاُ لضایی  ّای پشًٍذُافضایص 

اضاسُ ًوَد. بایذ گفت کِ  گزاسی لاًَىلاًَى ٍ  تأثیشبِ ًمص ٍ  تَاى هی: ایي عَاهل اصجولِسا بِ دًبال داسد.  ّا سسیذگیکیفیت 

لَاًیي ضکلی، دس  ًمص بیي دسایي ؛ کِداسًذ ّا دادسسیٍ چِ لَاًیي ضکلی، ًمص بسضایی دس اطالِ  لَاًیي، چِ لَاًیي هاَّی

َاًیي ضکلی بتَاًذ تا ل الخصَظ علیلَاًیي،  اص ای پاسُاصالح : سسذ هی بِ ًظشاست.  تش ًوایاى ّا دادسسیطَالًی ضذى فشایٌذ 

تحلیلی  –دس ایي پژٍّص تَصیفی  هَسداستفادُهعضل اطالِ دادسسی دس ًظام لضایی ها سا کاّص دّذ. سٍش  حذٍد صیادی

 .باضذ هی
 

 .، دستگاُ لضایی، اصالح لَاًیيگزاسی لاًَىاطالِ دادسسی، : كلیدیهای  واژه
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