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 محسن وحدت

 آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه خصوصی حقوق ارشد کارشناسی

 

 چکیده

گستری در سطح جامعه است که متأسففانه نافام ایفایی مفا بفه شفدت        عدالت طاله دادرسی یکی از موانع بزرگ دادخواهی وا

ها نه تنها موجب کندی روند رسیدگی شده است، بلکه سبب شده است که بسیاری از  باالی پروندهآن شده است. حجم  گرفتار

 نار کردن از حقوق حقه خود کمتر ازناامید باشند و احساس کنند هزینه صرف افراد از احقاق حق خود از طریق مراجع ایایی

شده اسفت. پف ، انتافار     ادی« اعسار یدعوا»اعسار، با عنوان  ، از اظهاررانیا یدر ناام حقواهزینه مراجعه به دادگستری است. 

اصفول و   تیف اسفت و عفدم رعا   نیچنف  زی. به وااع ندینما یرویپ یو اواعد حقوا یدعوا از اصول دادرس نیآن است که ا یمنطق

شفود کفه    یانتاار معلوم مف و مقررات موجود، بر خالف  نی، با مدااه در اواننیدارد. با وجود ا یرا در پ ی، نقض رانیادیاواعد بن

 یشفود. بنافر مف    ینمف  تیرعا یو اواعد عام حقوا یاز اصول دادرس یاریحکم اعسار، بس جتاًًًًیاعسار و نت یبه دعوا یدگیرس در

 یو رفع اطالفه دادرسف   یدگیتوانند سبب بهتر شدن رس یهستند که م یدارد. عوامل یدر اطاله دادرس یریاعسار تاث یرسد دعو

 یبفه صفدور را   ازیف ن رحلهاعسار در هر م یدعو ایگردد و  نییاعسار حداکثر زمان، تع یبه دعو یدگیرس یبرا کهنیگردد مانند ا

جفز  آمفار    میاتخاذ گردد، و اابل اعتفرا  نباشفد و تصفم    میپرونده نداشته باشد وناردادگاه در غالب تصم نیوابالغ آ ن به طرف

 .مختومه محسوب نگردد یپرونده ها

 

 حقوق ایران، اطاله دادرسی، اعسار، دادرسیی: های کلید واژه
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 :  مقدمه

کفه   یدادرسف  نفد یشفدن فرآ  یماست. طفوالن  ییناام ایا یمهم و از معیالت اساس اریاز مباحث بس یکی یمساله اطاله دادرس 

مفردم و   یتیاو نارض ییاشتباهات ایا شیآرا، افزا تیفیکجز کاهش  ییا جهیشود نت می ییایات و ناام ایا یموجب فشار کار

احقفاق حفق و    یبه پرونده ها درراسفتا  یدگیرس ییرسالت دستگاه ایا نیتر یرا به دنبال ندارد و اصل ییمراجعان به ناام ایا

 یران به چشفم مف  یا یها در ناام حقوا یمراجعه کنندگان به دادگستر دیکه امروزه از د یموضوع نیعدالت است مهمتر یاجرا

شفدن وافت    یباشفد طفوالن   ی، جهت حل و برطرف کردن آن میو توجه جد یزیبرنامه ر ازمندیناست که  یخورد اطاله دادرس

کفه   نیف میافاًً ا ستین یعدالت یمهم کمتر از ب نیاندازد که ا یم ریاحقاق حق را به تاخ یدر صدور حکم اطع ریو تاخ یدگیرس

مفورد   یشفدن بف   یثابت شده اسفت طفوالن   نایک ع ییدر صدور احکام دارد به گونه ا یمنف ریتاث یدگیرس ندیشدن فرآ یطوالن

 یو صفدور را  یگیتوان گفت سرعغت در رسفد  یرو م نیشود از ا یایات م یحجم پرونده موجب سردرگم شیمحاکمات و افزا

 یشده است. پ ، انتافار منطقف   ادی« اعسار یدعوا»، از اظهار اعسار، با عنوان رانیا یاست. در ناام حقوا ینفسه امر مطلوب یف

اصفول و اواعفد    تیف اسفت و عفدم رعا   نیچنف  زیف . به وااع ندینما یرویپ یو اواعد حقوا یدعوا از اصول دادرس نین است که اآ

 درشفود کفه    یو مقررات موجود، بر خفالف انتافار معلفوم مف     نی، با مدااه در اواننیدارد. با وجود ا یرا در پ ی، نقض رانیادیبن

هسفتند   یشود. عوامل ینم تیرعا یو اواعد عام حقوا یاز اصول دادرس یاریاعسار، بس حکم جتاًًًًیاعسار و نت یبه دعوا یدگیرس

اعسفار حفداکثر زمفان،     یبه دعفو  یدگیرس یبرا نکهیگردد مانند ا یو رفع اطاله دادرس یدگیتوانند سبب بهتر شدن رس یکه م

پرونده نداشفته باشفد وناردادگفاه در غالفب      نیفوابالغ آ ن به طر یبه صدور را ازین رحلهاعسار در هر م یدعو ایگردد و  نییتع

 .مختومه محسوب نگردد یجز  آمار پرونده ها میاتخاذ گردد، و اابل اعترا  نباشد و تصم میتصم

پرونده خود باشد ودر صورت  ریگیاعسارخود پ یاعسار مد ع یشده برا نییبا توجه به حداکثر زمان تع میپ  از صدور تصم ای و

 یدگیواابفل رسف   یگفان یدفتر پرونفده بفا    ریاز طرف مد یریگ میبر چنانچه ظرف سه روز اادام نکرد بدون تصملزوم به ابطال تم

مقررات مجددا طرح گردد. با وجود تراکم کار در دادگاههفا   تیبا رعا یاصل یمجدد ولو با درخوا ست به ابطال تمبر نباشد. ودعو

 قیف در مورد مدارک ارائه شده وعند االاتیفا تحق  شتریب قاتیبه تحق ازیاعسار و ن یمدع تیوضع یبررس یبرا یونبودن وات کاف

اوراق مربفو  بفه    کیف بفا تفک  یبا دادن اضافه کار مکفف  یادار ریومورد وثوق در وات غ نیاز کارمندان متد یقیگروه تحق یمحل

از شفهود وعنفد    قیمدارک وتحق صحت وسقم یبا مصاحبه وبررس قی، گروه تحقردیارارگ قیگروه تحق اریاعسارازپرونده، در اخت

 نیفی تع یدگیگزارش خود را به دا دگاه ارائه تا دادگاه پ  از مالحاه گزارش در صفورت لفزوم وافت رسف     یمحل قیاالاتیا تحق

محکوم گردد وطفرح   مهیبعنوان جر یدادرس نهینصف هز ایسوم  کیاعسار به  یاعسار مدع یدر صورت رد دعو نی. همچندینما

 .نباشد ریامکان پذ مهینمودن ابض جر مهیبدون ضم یاصل یمجدد دعو

 

 معنای لغوی و قانونی اعسار: گفتار اول

 : که واژه عربی است مشتق شده است« عسر»اعسار از ریشه 

 . دشوار گردید، مشکل شد، سخت شد: عسرا و معسورا و عسر عسرا و عساره -عسرا -عسر

 .  مطلب سخت و دشوار شد: عسر االمر

 . کافران می گویند روز سخت است(: ارآن کریم) «یقول الکافرون یوم عسر»، سخت: العسر

 .  تنگی، عسرت، سختی: العسر
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بفه گشفایش   ، اگر تنگدست بود(: ارآن کریم) «ذو عسره فناره الی میسره و ان کان »ناتوانی از پرداخت دین ، تنگدستی: العسره

 .  نگاه کنید

 : ی ذیل استمصدر است و دارای معان« اعسار»اما کلمه 

 .  مطالبه کردن دین از مدیون بوات تنگدستی او و مهلت ندادن او را تا توانگر گردد، نیازمند شدن و تنگدست گردیدن

 ( 5354، ص 0977. )دهخدا، فقر، نیازمندی، تنگدستی: در تداول فارسی

فایت دارایی یا عفدم دسترسفی بفه    معسر کسی است که به واسطه عدم ک»: مقرر می داشت 0909ماده یک اانون اعسار مصوب 

 «.مال خود اادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسفی بفه   »: مقرر می دارد. م. د. آ. ق 415ماده 

معسر کسی است »: در تعریف معسر آمده است 0935م . م. ا. ن. ق 4در ماده . «مال خود به طور موات اادر به تأدیه آن نیست

عدم اابلیت دسترسی به مال در حکم نداشفتن  . اادر به تأدیه دیون خود نباشد، که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین

از عدم »: ارت بودافالس عب 0901در اانون آئین دادرسی . «اثبات عدم اابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است، مال است

در . به عبارت دیگر واژه افالس به جای اعسار به کار رفتفه بفود  « کفایت دارایی شخص برای پرداخت مخارج عدلیه و یا بدهی او

در خصوص آئین دادرسی و اجرا مفهوم افالس حذف و به جای آن مفهوم اعسار به دو شکل اعسفار از هزینفه    0909اانون اعسار

ظفاهراًً اعسفار عفادی و     0935م . م. ا. ن. ق 07محکوم به پیش بینی شد که در مورد اخیر به استثنا  مفاده  دادرسی و اعسار از 

 . اعسار به تقصیر تبیین گردیده است

 

 اصطالحی اعسار معنای: گفتار دوم

یا محکفوم بفه   در اصطالح حقوق ناتوان بودن شخصیت های حقیقی یا حقوای از پرداخت دین »: در لغت نامه دهخدا آمده است

در عرف حقوادانان اگر بازرگانی از پرداخت و انجام تعهدات خود در موعد مقرر بفر نیامفد و   . یا هزینه دادرسی غیر تجاری است

اسناد وی واخواست شد او را متواف یا مفل  یا ورشکسته گویند و اگر غیر بازرگان بواسطه عدم کفایت داریی یا عدم دسترسی 

. )محمفود عرففانی،   «خت بدهی یا تأدیه هزینه دادرسی برنیایند آنان را معسفر و آن حالفت را اعسفار گوینفد    به مال خود از پردا

 ( 908، ص 0943

 

 اطاله دادرسی: گفتار سوم

 تعریف اطاله دادرسی: بند اول

 یمفند فتیضاحقوق وعدم ر عییاست ومنفشا  تیف ییدستگاه ایا ریاست که دامنگ یمسائل نیاز مهمتر یکی یدادرس یاطاله 

 .  کندیبه آنها خدمت م ییکفه دستفگفاه افیفا فشودیم یکسفان

، خفوب  ییکه خدمات ایفا  شودیهم سبب م حفقوق است و عییاست که هم منشا  تی یمهم یاز بحثها یکی یدادرس ی اطاله

 …اسفت   یالفه دادرسف  ازعففوامل مهفم اط   یکفف یکثفرت پففرونفده ها  … ففشودیمنفشا  اعفمال غفر  م نینفشود وهمچن یتلق

وکوشفش   باشففد یم ییایفا  نیمسئففول  فریف وسا هییاوه ایا وارجمندمحترم  استیمهم ر یاز دغدغه ها یاطاله دادرس نیبنابرا

 رانیف ا ییایفا  التیکهنفه بفر بدنفه تشفک     یرا، کفه چونفان زخمف    ییایفا  التیتشک نحلیمعیل کهنه وال نیوافففر دارند کفه ا

 یواد نیدر ا زیدانش حقوق وصاحبان تجارب علم ایا ن شمندانی. اندندیمهفففار، ودرمان نمابه هر نحوممکن  کندیم ییخودنما
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وتجربفه بفا    یرهگذر بازگو نموده اند. که اگر تئور نیرا درا یمطالب یوچه ازنارتجرب یتئور دی، چه ازدتیبلحاظ احساس مسئول

 ایف و میروبفرو نبفود   یبنام اطاله دادرس یاکنون با معیل دیشا گرفتندیاوه مقننه ارارم یومورد بهره بردار شدندیم قیتلف گریکدی

واصفالت   هیف مقننفه ومجر  یاواهفا  یبا کوشش ومسفاع  ازداردی، نیحد نبود. درهرصورت درد اطاله دادرس نیدر ا میاگر هم داشت

 درمان شود.  هییاوه ایا یذات

وچفه   باشفد یم یدگیمرجفع رسف   یمحل ایو یذات تیحعدم توجه به صال ییدرمراجع ایا یدرامر اطاله دادرس عیازموارد شا یکی

خصفوص   نیف ندارد، در ا یدگیرس تیکه صالح رسدیم جهینت نیبه ا تأیونها دهدیدر پرونده انجام م یاادامات مفصل یبسا مرجع

اع در هنگفام ارجف   تیدر خصوص موارد عدم صفالح  تواندیارجاع پرونده ها را بعهده داشته باشد م تیمسئول یمتبحر یاگر ااض

را داشت مکلف به اظهار نار بصفورت مکتفوب در    دهیخالف آن عق هیمرجوع ال یتا اگر ااض دینما زین یپرونده اظهار نار شخص

 گردد.   نهیزم نیا

 

 تعریف دادرسی: بند دوم

 تی، صفالح ییایفا  التیاواعفد دربفاره تشفک    نییازعلم حقوق که هدف آن تع یاعم آن عبارت است از رشته ا یبه معن یادرس

. نفد یکفه درفقفه بفه آن علفم القیفا  گو      باشدیدادگاهها م ماتیواجرا  تصم یمقررات راجع به ااسام دعاو نیی، تعییمراجع ایا

مجموعفه   ماننفد ، رودیف بکفار م  ییراه حفل ایفا   کیکردن  دایبمقصود پ هاست ک یاتیاخص آن مجموعه عمل یبه معن یودادرس

 یحقفوق دکتفر محمفد جعففر جعففر      ینولفوژ ی. )ترمشفود یبکار بفرده م  نیمع یدعو کیدر  میتصم کیاخذ  یکه برا یمقررات

 .به چه معناست ی( اطاله دادرس0947 یلنگرود

 یودوم افانون اساسف   ی. مفث  دراصفل سف   دهیذکر گرد یدر باب نحوه دادرس یاصول زین رانیا یاسالم یجمهور یاانون اساس در

 دیف . درصورت بازداشت، موضوع اتهام باکندیم نیکه اانون مع یبیتحکم وتر رکردمگربهیدستگ توانیرا نم چک یه» آمده است 

بفه مراجفع    یوچهفار سفاعت پرونفده مقفدمات     سفت یشود وحداکثرظرف مدت ب میوتفهبال فاصله کتبأ به متهم ابالغ  لیبا ذکردال

اصل  ایو . «شودیات ماصول طبق اانون مجاز نیارسال ومقدمات محاکمه، در اسرع وات فراهم گردد. متخلف از ا ییصالحه ایا

 همفه ، دیف رجفوع نما  الحصف  یبه دادگاهها یبمناور دادخواه تواندیحق مسلم هر فرد است وهرک  م یدادخواه» وچهارم  یس

کفه بموجفب افانون حفق      یاز دادگفاه  تفوان یرا نم چک یدادگاهها را در دسترس داشته باشند وه نگونهیافراد ملت حق دارند ا

دادگاه صالح و بموجب اانون  قیتنها از طر دیآن با یحکم به مجازات و اجرا»وششم  یاصل س ایو« دمراجعه به آنرا داردمنع کر

جرم او دردادگاه صفالح   نکهیا مگر، شودیازنار اانون مجرم شناخته نم چک یاصل برائت است وه»وهفتم  یساصل  ایو « باشد

آنهفا   تیف اسفت کفه عفدم رعا    دهیف ذکفر گرد  یدادرس فاتیتشر تیدرباب رعا یا دهیموارد عد زین یعاد نیودر اوان« ثابت گردد

ودادگفاه گفردد. بطفور خالصفه غفر  از اطالفه، مفدت زمفان          رااعم از دادس ییایا التیدر تشک یمنجر به اطاله دادرس تواندیم

، گفردد یمدادگاه خارج از حد معمول مصفروف آن   ای، وات ایات وکارمندان دادسرا ییپرونده ایا کیاست که جهت  ینامتعارف

خفارج از آن شفناخته    ایف و ییایا التیکه درتشک باشدیم یبه پرونده ها معلول عوامل یدگیشدن روش رس یطوالن نیبعیاًًًً ا که

 .است ینا شناخته و نامرئ ایشده و 
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 مقابله با آن یو راهکارها یدر امور مدن ی: اطاله دادرسگفتار چهارم

گستری در سطح جامعه است که متأسفانه ناام ایایی ما به شدت  عدالت وطاله دادرسی یکی از موانع بزرگ دادخواهی ا

ها نه تنها موجب کندی روند رسیدگی شده است، بلکه سبب شده است که بسیاری از  آن شده است. حجم باالی پرونده گرفتار

 کردن از حقوق حقه خود کمتر ازنار ناامید باشند و احساس کنند هزینه صرف افراد از احقاق حق خود از طریق مراجع ایایی

انداخته و موجب گشودن راه برای سو  استفاده  هزینه مراجعه به دادگستری است. همین امر امنیت حقوای افراد را به خطر

ها را  شده ایات و کارمندان آن چنان که شایسته است نتوانند پرونده باالی کار موجب  سودجویان شده است. همچنین حجم

های جدی مواجه است. تأخیر در  کار ایات با چالش ت و دات نار کافی مورد رسیدگی ارار دهند و نیز ناارت بربا صرف وا

آن تأکید شده است.  المللی هم بر عدالتی و مغایر اصول دادرسی عادالنه است که در اسناد بینبی احقاق حق خود نوعی

آرا  نیز تأثیرگذار بوده و چنین آرائی با اشکاالت عدیده همراه  صحیح دهد که اطاله دادرسی بر صدور وانگهی تجربه نشان می

 .هستند

باشند بسیار است. برای مثال عالوه بر مسائل حقوای صرف و به ویژه اشکاالت  عواملی که ممکن است در اطاله دادرسی سهیم

سواد و معلومات نیز هر کدام ممکن  حهای آئین دادرسی و سازمان ایایی، وضع ااتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سط کاستی و

 .بندی کردتوان به عوامل حقوای و غیرحقوای تقسیم  این عوامل را می .است بر اطاله دادرسی تأثیرگذار باشند

 انکارناپذیر است. از یک سو درک صحیح تحوالت اجتماعی و نیازهای جامعه و نقش اانون و اانونگذار در تسریع دادرسی

دهد و از سوی دیگر در کنار کاستن از میزان  می انین مناسب تا اندازه اابل توجهی اختالفات و دعاوی را کاهشمتعااباًً وضع او

تواند تأثیر  می شود در صورت بروز اختالف، دعوا در کوتاه ترین زمان ممکن مختومه شود می دعاوی، وضع اوانینی که موجب

 .بسزایی در کاهش اطاله دادرسی ایفا کند

 اشخاص است. نیروی انسانی مهمترین عامل در امر دادرسی است. موفقیت و استفاده ز عوامل اطاله دادرسی مربو  بهبرخی ا

وجود تعداد کافی ااضی و کارمند و کارشناس کارآمد  بهینه از سایر عوامل نیز به کیفیت کار نیروی انسانی بستگی دارد زیرا با

شود.  ابتکارات آنان رفع می و مشکالت با تدابیر و شمّ ایایی و کارشناسی و کاردانی وزیادی نوااص  و باتجربه و عالم تا حدود

تجربه و بادانش ما مشکالتی دارد؛ از جمله، اشتغال عده کثیری ااضی کم اما متأسفانه از بعد نیروی انسانی دستگاه ایایی

تعدادی کارمند ناکارآمد و نبود کارشناسان  و -باتجربه البته در کنار گروهی از ایات صاحبنار و -ضعیف و بدون انگیزه ایایی

استفاده کافی  های مورد نیاز و کمبود پزشکان اانونی متبحّر و امکانات آزمایشگاهی و عدم رسمی و متخصص در برخی از رشته

نامطلوب و از جمله اطاله  با اوانین و مقررات منجر به نتایج از وجود وکالی کاردان و نیز وجود خیل عایم ارباب رجوع ناآشنا

 .است دادرسی گشته

دسته  توانند موجب اطاله دادرسی شوند. عالوه بر ایات یک عملکرد نادرست خود می اشخاصی که در دادرسی دخالت دارند با

ایایی در گزینش و آموزش و ناارت، نقش  از این اشخاص کارمندان دادگستری هستند که به علت عملکرد ضعیف دستگاه

 توانند عامل اطاله دادرسی محسوب وابسته به دادگستری مانند کارشناسان نیز می دی در اطاله دادرسی دارند. اشخاصزیا

األصول هیچ وابستگی به دادگستری ندارند نیز به  شوند. عالوه بر اینها، اشخاص دیگری همچون اصحاب دعوا و شهود که على

فرآیند دادرسی  توانند هم با افزودن بر تراکم دعاوی و هم با کند کردن ص مینقش دارند. اشخا ای در اطاله دادرسیگونه 

حقوای نیز در این امر مؤثرند. در این تحقیق نقش این  موجب اطاله دادرسی شوند. برخی از وکالی دادگستری و مشاوران

 .عمیق ارار گرفته است اشخاص مورد بررسی دایق و
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حقوای  اادامات انجام شده و با عنایت به اطاله بیش از حد دادرسی به ویژه در محاکم با مدااه در عملکرد دستگاه ایایی و

 .دعاوی حقوای است ترین عامل اطاله دادرسی در کشور ما حجم باالییابیم که مهمدرمی

 .های حقوای را ندارد تر دستگاه ایایی ما گنجایش چنین حجم عایمی از پروندهبه عبارت ساده 

 مدت باید با تصحیح عملکرد وتوان انجام داد: به عنوان راهکار کوتاه کار می برای حل مشکل اطاله دادرسی دز این خصوص دو

های بلندمدت باید در جهت کاهش پرونده تقویت دادگستری توان و گنجایش دستگاه ایایی را افزایش داد و به عنوان هدف

 کار جز با همکاری کلیه اوا و اصالح وضع حقوای، ااتصادی، اجتماعی، سیاسی و ایایی کشور کوشید و این ورودی به ناام

 .فرهنگی کشور میسّر نخواهد شد

 :توان در موارد زیر خالصه کرداهمّ ااداماتی را که باید در این زمینه انجام گیرد می

ای دارد. با توجه به ایراداتی که در حال  أثیر اابل مالحاهاصالح اانون آئین دادرسی مدنی در کاهش اطاله دادرسی ت .0

خواهی و اعاده ارتبا  با فرایند دادرسی مانند ااامه دعوی، رسیدگی بدوی، تجدیدنار، فرجام حاضر بر اانون آئین دادرسی در

سی و نهایی شدن حکم و ایائیه پ  از طی مراحل متعدد دادر دادرسی، به ویژه اعاده دادرسی به دستور رئی  محترم اوه

شود. اهم  احساس می ابالغ وارد است، ضرورت اصالح این اانون در جهت کاهش اطاله دادرسی به شدت همچنین مقررات

 .های دوم و سوم تحقیق به تفصیل ذکر شده است دارند در فصل مواردی از اانون آئین دادرسی مدنی که نیاز به اصالح

دیگر نیز باید در مقابله با اطاله دادرسی مورد  مدنی که نیاز به اصالح دارد، اصالح اوانین عالوه بر اانون آئین دادرسی .5

مورد نقش و اعتبار سند  ترین اوانینی که سبب ایجاد دعاوی بسیاری در دستگاه ایایی به ویژه درمهم توجه وااع شود یکی از

باشد. اختالفات ثبتی و ملکی بخش اابل توجهی از دعاوی  اسناد می عادِی در معامالت غیر منقول شده است، اانون ثبت

سند رسمی و اجرای کامل طرح  دهد که با اصالح اانون ثبت و عدم استماع دعاوی غیر منقول بدون تشکیل می حقوای را

امی کردن دعاوی جلوگیری نمود. اصالح مقررات وکالت و کارشناسی و الز توان تا حد زیادی از طرح این گونه کاداستر می

و تعیین حد اکثر زمان الزم، برای  -معاضدتی بیاعت از وکیل البته با تسهیل استفاده افراد بی -وکیل در دعاوی مدنی مداخله

 .تواند در مقابله با اطاله دادرسی مؤثر باشد پرونده، نیز می طی ارایند دادرسی و مختومه شدن

  شود. این مهم نه تنها نقش بسزایی در  می ناام حقوای ما احساستخصصی کردن محاکم یکی از نیازهایی است که در

 .شود تر میتر و صدور آرا  صحیح به دادرسی عادالنه  کاهش اطاله دادرسی دارد بلکه منجر

 تواند نقش بسزایی در کاهش ورودی پرونده  می آمیز حلّ اختالف به ویژه نهاد داوریهای مسالمت تقویت و گسترش روش

مقررات داوری  مقررات اانون آئین دادرسی مدنی در این زمینه نااص است و متأسفانه برخی گستری ایفا  کند. ولیهای داد

بینی شده است، باز مراجعه به  داوری در ارارداد پیش خود موجب اختالف بین افراد شده و در بسیاری از موارد که شر 

ورود در ماهیت دعوی،  ارد خاصی اختیار ابطال رأی داور را دارد چه بسا باافتد و ااضی که در مو می دادگستری به کرات اتفاق

گردد. از این رو شایسته است اانونگذار با اصالح اطاله دادرسی می شود موجب هنگامی که با دادخواست ابطال رأی مواجه می

نماید و فرصتی را فراهم آورد تا افراد با  یترویّه ایایی با تفسیرهای منطقی و شجاعانه نهاد داوری را تثبیت و تقو اانون یا

است  به داوری ارجاع دهند و از مزایای داوری که از مهمترین آنها سرعت در رسیدگی اطمینان بیشتری اختالفات خود را

لزامی تواند ا که در مواردی می -ااضی یا داور گری به وسیله وکیل یا برخوردارشوند. کوشش در راه صلح و سازش و میانجی

 .در مقابله با اطاله دادرسی داشته باشد تواند نقش مهمی نیز می -باشد

 تواند تا حد شک می برای کارهای ایایی بی صالح و با تقویناارت بیشتر بر نیروی انسانی و تالش برای جذب نیروی ذی

است. لذا  طاله دادرسی دارای اهمیتدادرسی را کاهش دهد. نقش کارکنان دفتری نیز در ا زیادی اشتباهات ایایی و اطاله

ایات تأثیر بسزایی در کاهش اطاله دادرسی خواهد  توجه ویژه به جذب نیروی انسانی شایسته و ناارت بر عملکرد کارکنان و

 .داشت
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 طاله دادرسی تأثیر بسزایی دارد: یکی از علل اصلی ا تنقیح اوانین و تنایم و انتشار آرا  ایایی نیز در مقابله با اطاله

اشراف به تمامی آنها  وضع اوانین است. در برخی موارد آن ادر انباشت و تورّم اوانین وجود دارد که دادرسی مربو  به مرحله

های اانونی و یافتن حکم مناسب هر  برای پیدا کردن ناسخ و منسوخ پذیر نیست و وات زیادی را از ااضی به سادگی امکان

ایایای مطروحه در دسترس نیست. از  کند که سابقه آرا  ایات در مورد مواردی نیز بروز میگیرد. همین مشکل در  می دعوا

که  های اوانین جامع مربو  به رشته های مختلف حقوق به نحوی اوانین در مجموعه این رو تنایم و تنقیح و گردآوری علمی

باشد ضروری است. همچنین تدوین علمی رویّه  صموارد مطلق و مقید، عام و خاص و ناسخ و منسوخ به روشنی در آنها مشخ

نتیجتاًً  را با استفاده از تجارب سایر ایات در یافتن حکم مناسب بسیار کمک کرده و ایایی ضمن ایجاد امنیت حقوای ااضی

 .آورد تسریع در رسیدگی را به همراه می

 

 : نتیجه گیری

کفه   یدادرسف  نفد یشفدن فرآ  یماست. طفوالن  ییناام ایا یت اساسمهم و از معیال اریاز مباحث بس یکی یمساله اطاله دادرس 

مفردم و   یتیو نارضا ییاشتباهات ایا شیآرا، افزا تیفیجز کاهش ک ییا جهیشود نت می ییایات و ناام ایا یموجب فشار کار

احقفاق حفق و    یراسفتا به پرونده ها د ر یدگیرس ییرسالت دستگاه ایا نیتر یاصلرا به دنبال ندارد و  ییمراجعان به ناام ایا

 یبفه چشفم مف    رانیا یها در ناام حقوا یمراجعه کنندگان به دادگسر دیکه امروزه از د یموضوع نیعدالت است مهمتر یاجرا

شفدن وافت    یباشد طوالن یم ن، جهت حل و برطرف کردن آیو توجه جد یزیبرنامه ر ازمندیاست که ن یخورد اطالعه دادرس

کفه   نیف میافاًً ا ستین یعدالت یمهم کمتر از ب نیاندازد که ا یم ریاحقاق حق را به تاخ یاطعدر صدور حکم  ریو تاخ یدگیرس

مفورد   یشفدن بف   یثابت شده اسفت طفوالن   نایک ع ییدر صدور احکام دارد به گونه ا یمنف ریتاث یدگیرس ندیشدن فرآ یطوالن

 شود.   یایات م یحجم پرونده موجب سردرگم شیمحاکمات و افزا

های مالی تصویب و برای محکوم له  تبصره اانون نحوه محکومیت 4ماده و  4در  00/5/0940خی اولین بار در تاریخ از حیث تاری

چنین امکانی را فراهم نمود که در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به از دادگاه مجری حکم درخواسفت بازداشفت   

به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کمتر از یکسال و نیم دوام نیافت  این اانون ب جهت اصد الحاق ایران. او را بخواهد

ماده واحده اانون منع توایف اشخاص در ابال تخلف از تعهفدات و الزامفات مفالی بفه تصفویب مجلف         55/8/0945و در تاریخ

در خصفوص   0974ا مصوب . م. ق 434و در ماده  0945اانون تعزیرات در سال  093تا اینکه با تصویب ماده. شورای ملی رسید

 محکومیت مالی ناشی از ارتکاب جرم و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه بستر و زمینه بازداشفت محکومفان مفالی مزبفور    

فراهم گردید ولی کماکان ماده واحده منع توایف اشخاص بدهکار در خفوص بفدهکارانی کفه منشفا  دیفن آنهفا       ( ناشی از جرم)

 0940با تغییر سیاست و نگرش با رویکرد دوبفاره بفه سفالهای     0977ادامه داشت تا اینکه اانونگذار در سال  حقوای محض بود

 5چنانکفه در مفاده  ، بینی کفرد  مجدداًً امکان بازداشت افراد در ابال محکومیتهای مالی را تا زمان تادیه دین یا اثبات اعسار پیش

هر ک  محکوم به پرداخفت مفالی بفه دیگفری شفود چفه بفه        : مقرر داشت 0977اانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 

صورت استرداد عین یا ایمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننمایفد دادگفاه او را الفزام بفه تادیفه      

ا در صورتی که معسر نباشد تفا زمفان   نموده و چنانچه ملی از او در دسترس باشد آن را ضبط بنا به تقاضای محکوم له ممتنع ر

 .  تادیه حب  خواهد کرد

گناه روانه زنفدانها شفدند و ظرفیفت زنفدانها      با تصویب و اجرای این اانون دیری نپایید که انبوهی از محکومان مالی با گناه و بی

ه و سفازمان زنفدانها روز بفه روز    های مردم و خفانواده هفا و افوه ایفایی     گنجایش این همه زندانی رانداشت و برای جامعه و توده
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آنهایی که از سر خیرخواهی این اانون را به تصویب یا توصفیه نمفوده بودنفد بفاز گفامی دیگفر       . مشکالت بیشتری را فراهم نمود

فراپیش نهادند و از سر خیرخواهی هر انچه خیر بود فراهم کردند و چه مراسم گلریزان ساختند تا بخشی از ایفن فشفار کاسفته    

مفاده بفه تصفویب و بفه مجلف        3ی نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در  الیحه 0/4/0984اوه ایاییه در تاریخ . که نشدشود 

زدایی از محکومان مالی جلوی این سیل خروشفان   شورای اسالمی فرستاد تا در راستای رفع مشکالت و نیازها و به انگیزه حب 

مصوبه کمیسیون ایایی مجل  شورای اسالمی در رففت و شفد بفه شفورای      0935 تا 0984زندانیان را بگیرد تا اینکه از سال 

مجل  شورای اسالمی نسبت به پانزده مفورد تمکفین و   ، نهایتاًً در هفده مورد اختالف و ایراد شورای نگهبان. نگهبان طی گردید

هفیچ یفک از پافشفاری ففرو     ( م. م. ا. ن. ق 04مفاده  5و دیگری تبصفره   9ماده ) نار شورای نگهبان را تامین و فقط در دو مورد

نگذاشتند و برای رفع اختالف آن را به مجمع تشخیص مصلحت ناام گسیل داشتند و مجمع نیز بر نار مجل  شورای اسالمی 

رسد موضع نزاع بین شورای محترم نگهبان و مجل  شورای اسالمی همین دو مورد اسفت و   حال به نار می. حل اختالف نمود

 . ی مجمع تشخیص مصلحت ناام تلقی نمود به این دو مورد خواهد بود و نباید کلیت این اانون را مصوبهمصوبه مجمع 

گفردد   یمطرح مف  یاصل یاعسار همراه با دعو یبعیا دعو یحقوا یدر دعاو نیمرحله نخست یدادرس نهینسبت به پرداخت هز 

کفه   نفد ینما یمف  نیفی تع یدگیکه غالبا دادگاهها وافت رسف   دینما یدگیاعسار رس یبه دعو ستیبا یابتدا م نیکه دادگاه نخست

ابفالغ گفردد کفه     نیبفه طفرف   سفت یبا یمف  یکه را ندینما یصادر م یرا یدگیو پ  از رس ستیبه آن ن یازجهت مقررات الزام

ا  توانفد اعتفر   یاعسفار مف   یبر ابول اعسار باشد ممکن است طرف مقابل اعترا  کند و در صورت رد اعسار مدع یچنانچه را

 .کند یم یدگینار به آن رس دیکند که دادگاه تجد

بفه   یاصفل  یپرونفده در دعفو   نیکند پ  از ارسال پرونده به دادگاه نخست دییاعسار را تا ینار چنانچه ابول دعو دیتجد دادگاه

ز ارسال پرونفده بفه   پ  ا دیرا با نقض آن رد نما نینخست یابول دعو ایکند و دییاعسار را تا یافتد وچنانچه رد دعو یم انیجر

که در  دیاعسار به دادگاه، صادر نما یاخطار رفع نقص در صورت عدم مراجعه مدع ستیبا یدفتر دادگاه م ریمد نیدادگاه نخست

افرار رد   نیف کفه ا  دینما یدفتر دادگاه ارار رد دادخواست را صادر م ریصورت عدم مراجعه در مهلت ده روزه جهت رفع نقص مد

 دیف مرحله دادخواسفت دهنفده با   نیاست وپ  از ا یعآن اط یدادگاه صادر کننده ارار است که را نیدر هم دفتر اابل اعترا 

 .مرحله با اوصاف مذکور سه بارآمار شده است نیگردد که پرونده تا ا یکند مالحاه م دیدادخواست خود را تجد

 نیهم قایسال بطول انجامد ودا کیاز  شین است بمراحل ممک نیآن صادر کرد که ا یبرا یدگیدستور وات رس دیاکنون با اما

 یکه محکوم به آن نقد یدر احکام نکهیپ  از ا نیدهد وهمچن ینار رخ م دیمرحله تجد یدادرس نهیاعسار از هز یمراحل برا

را جهات است که محکوم له چنانچه بتواند حکم بنفع خفود را اجف   نیو از هم دده یرخ م طیاعسار وتقس یاست در صورت دعو

اما با اوصاف ذکرشده وبا اوضاع واحوال مردم  ستیاعسار در دسترس ن یاز پرونده ها یقیاست آمار دا یناراض یکند ازدادگستر

 .اعسار اختصاص دارد یبه دعو یحقوا یسوم پرونده ها کیتوان حدس زد که حداال  یم

 

 پیشنهادات 

 .گردد نییاعسار حداکثر زمان، تع یبه دعو یدگیرس یبرا1-

اتخفاذ   میپرونده نداشته باشفد وناردادگفاه در غالفب تصفم     نیوابالغ آ ن به طرف یبه صدور را ازیاعسار در هر مرحله ن یدعو-5

 .مختومه محسوب نگردد یجز  آمار پرونده ها میگردد، و اابل اعترا  نباشد و تصم
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پرونده خود باشد ودر صفورت   ریگیاعسارخود پ یاعسار مد ع یشده برا نییبا توجه به حداکثر زمان تع میپ  از صدور تصم -9

 یدگیواابفل رسف   یگفان یدفتر پرونفده بفا    ریاز طرف مد یریگ میلزوم به ابطال تمبر چنانچه ظرف سه روز اادام نکرد بدون تصم

 .مقررات مجددا طرح گردد تیبا رعا یاصل ی. ودعوباشدمجدد ولو با درخوا ست به ابطال تمبر ن

در مفورد   شفتر یب قفات یبفه تحق  ازیف اعسفار و ن  یمدع تیوضع یبررس یبرا یدر دادگاهها ونبودن وات کافبا وجود تراکم کار  -5

بفا دادن اضفافه    یادار ریف ومورد وثوق در وات غ نیاز کارمندان متد یقیگروه تحق یمحل قیمدارک ارائه شده وعند االاتیا تحق

صفحت   یبا مصفاحبه وبررسف   قی، گروه تحقردیارارگ قیگروه تحق رای، در اختسارازپروندهاوراق مربو  به اع کیبا تفک یکار مکف

گزارش خود را به دا دگاه ارائه تا دادگاه پ  از مالحافه گفزارش در    یمحل قیاز شهود وعند االاتیا تحق قیوسقم مدارک وتحق

 .دینما نییتع یدگیصورت لزوم وات رس

 یمحکوم گردد وطرح مجدد دعو مهیبعنوان جر یدادرس نهینصف هز ایسوم  کیاعسار به  یاعسار مدع یدر صورت رد دعو -4

 .نباشد ریامکان پذ مهینمودن ابض جر مهیبدون ضم یاصل
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