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 اطاله زدایی دادرسی
 

 نو علیرضا نوری قلعه
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 چکیده

هم در زمان معقول است زيرا احقاق حق خاار    و آن« وفصل حل»باشد هدف ديگر آن « احقاق حق»اگر يكی از اهداف دادرسی 

وفصل يكی از مبانی اعتماد ماردم   د. اساساً شیوه حلتواند اجراي درست و کامل عدالت را در پی داشته باش از زمان متعارف نمی

موقع به عدالت يكای   اعتمادي است. درواقع، دسترسی به هاي غیرقانونی و بی به دستگاه قضايی و موجب پرهیز از توسل به روش

ه نیاز قرارگرفتاه   درستی موردتوجه قوه قضايی ها نیز بوده که به از موازين رعايت حقوق شهروندي و عدالت محور بودن حاکمیت

صاورت   پاردازد. روش مورداساتفاده در ايان مطالعاه باه      است. بر اين اساس اين مطالعه به بررسی اطاله زدايی در دادرسای مای  

توصیفی تحلیلی بود. اين مطالعه به دنبال پاسخ به اين سؤال بود که علال باروز اطالاه دادرسای  یسات و باا اساتفاده از  اه         

دهد که اطاله دادرسی بر اساس عوامل انسانی، شرايط نامطلوب  هاي مطالعه نشان می رفع کرد. يافته توان آن را هايی می شاخص

آياد و اساتفاده از قاوانین و     کاري، ضعف ضابطین در جلب، ضعف انگیزه کاري و فقدان نظارت کافی بر ضابطان باه وجاود مای   

ا در کنار بهبود سااختارهاي قاانونی مارتبط باا دعااوي      مقررات و استخدام بیشتر نیروي انسانی متخصص در بخش دستگاه قض

تواند سطح اطاله دادرسی را کاهش دهد، همچنین بهباود قاوانین و حاقف قاوانین مارتبط باا اعااده تجديادنظر          تجديدنظر می

 تواند به کاهش اطاله دادرسی منجر شود. اي که فرايند رسیدگی به پرونده را طوالنی نمايد می گونه به

 

 اطاله دادرسی، دستگاه قضا، عوامل انسانی، اطاله زدايیكلیدی:  های واژه

 



 فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 222 -240، صفحات 0011 تابستان ،2 شماره ،7 دوره

 

 

 


