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از موضوعات مهمی و نسبتاً نوین آیین دادرسی مدنی  دنیم دادرسی آیین کیفیت هدف: و زمینه 

 دادرسی آیین های کیفیتاست که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تالش شده، مؤلفه

دادرسی مورد بررسی  فرایند در شهروندی حقوق رعایت مدنی تبیین شده و در ادامه نحوه تأثیر آن بر

 قرار گیرد.

ای به بررسی مقاله مورد اشاره توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ها:روش و مواد

 .است گرفته صورت مقاالت و کتب اسناد، به مراجعه ها، باآوری دادهجمع موضوع مورد اشاره پرداخته و

رسی و های داداطاله دادرسی، هزینه. تأکید دارد دادرسی دادرسی بر کارایی کیفیت مفهوم ها:یافته

قضایی است که با  دستگاه و مدنی عدالت سیستم معایب و هاآسیب جمله فقدان دادرسی عادالنه از

 آن ختم تا دعوا طرح هایطوالنی شدن فرایند دادرسی و افزایش هزینه تأثیر منفی بر کارایی، موجب

دادرسی  رایندف را در شهروندی حقوق و نموده متأثر را حقوق شهروندی برشمرده، هایآسیب. است

 سازد.تضعیف می

 و صداقت متون، اصالت رعایت ضمن حاضر، پژوهش نگارش مراحل تمام در مالحظات اخالقی:

 .است شده رعایت داریامانت

نتایج مقاله بیانگر این امر است که کیفیت دادرسی با تمرکز بر تحقق دادرسی کارآمد، از  گیری:نتیجه

دالت مدنی نقش تأثیرگذاری در رعایت حقوق شهروندی در های بنیادین سیستم عجمله تضمین

فرایند دادرسی دارد. کیفیت دادرسی بر عواملی همچون معقول و متعارف بودن زمان و متناسب بودن 

های دادرسی متمرکز بوده و با ارتقاء، بهینگی و مطلوبیت دادخواهی به رعایت حقوق شهروندی هزینه

بر این اساس، روند دادخواهی از منطق اقتصادی برخوردار است و  کند.در فرایند دادرسی کمک می

کنند و به منظور دستیابی به منافع بیشتر دست به افراد بر اساس فرض عقالنیت اقتصادی رفتار می

انتخاب زده و گاه اقامه دعوا در دادگاه را پذیرفته و گاه به صلح و سازش بدون رجوع به دادگاه روی 

های دادرسی و لذا رعایت حقوق تواند به کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینهامر می آورند و همینمی

 شهروندی بیانجامد.
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 مقدمه. 1

 اصل یک عنوان به دادرسی فرآیند در شهروندی حقوق رعایت

شود با این حال، می شناخته ناپذیراجتناب و بنیادین یقاعده و

های با چالش دنیدادرسی م فرایند شهروندی در حقوق

 اساسی مشکالت از یکی دادرسی متعددی مواجه است. اطاله

 دادرسی فرایند در قضایی و موانع حقوق شهروندی دستگاه

هم  تضییع حقوق است و منشأ. اطاله دادرسی هم است مدنی

همچنین  که خدمات قضایی، خوب تلقی نشود و شودمیسبب 

گفت سرعت  توانمیاز این رو . (1) شودمیاعمال غرض  منشأ

یکی . (2) امر مطلوبی است نفسهفی رأیدگی و صدور یدر رس

 فرآیند در شهروندی حقوق های رعایتدیگر از چالش

رسالت دستگاه  تریندادرسی، دادرسی منصفانه است. اصلی

راستای احقاق حق و اجرای در  هاپروندهقضایی رسیدگی به 

 .عدالت است

 صاداقت مفاهیم از که دادرسی، کیفیت در همین حال، مفهوم

 عناصر جمله از. دارد دادرسی کارایی بر تأکید است، حقوق

 که است دادرسی هایهزینه و دادرسی زمان دادرسی، کیفیت

 راجع هایگذاریسیاست در عنصر دو این به توجه صورت در

 به توانمی دادرسی کیفیت ارتقای و بهبود هایرهیافت به

 هایهزینه دنکر درونی و( زمان در جوییصرفه) زمانی ذخیره

کیفیت دادرسی در ادبیات داخلی  .یازید دست دادخواهی

چندان شناخته شده نبوده و بیشتر با رویکرد سلبی از قبیل 

اطاله دادرسی، هم در رویه قضایی و هم دکترین حقوقی، مورد 

المللی نیز، بیشتر با در ادبیات بین. (3) توجه قرار گرفته است

رویکرد ایجابی و در قالب مفاهیمی همچون دادرسی معقول و 

متعارف، دادرسی سریع، همکاری حداکثری در جریان 

 وجه بوده استدادرسی، بهداشت حقوق قضایی و غیره مورد ت

را به موارد قابل  دادرسی توان اصولاگرچه گاه نمی .(4)

سه توان برای کیفیت دادرسی میشمارشی محدود کرد اما 

اصل  برشمرد؛توان برای تشکیل آن رکن اصلی و مهم را می

کاهش ، و در نتیجه عدالت در دادرسی صحت آراء دادرسی

سؤال اساسی که  .(5) زمان دادرسیکاهش ی دادرسی و هزینه

گیرد این است د بررسی قرار میدر این خصوص مطرح و مور

 در شهروندان حقوق که کیفیت دادرسی چه تأثیری بر رعایت

 دارد؟ دادرسی فرایند

در راستای بررسی و پاسخ به سؤال مورد اشاره، ابتدا چارچوب 

 های کیفیتشود، سپس به مؤلفهنظری تحقیق بررسی می

 مدنی پرداخته شده و در ادامه تأثیر کیفیت دادرسی آیین

حقوق شهروندی در فرایند دادرسی مدنی  دادرسی مدنی بر

 گیری بیان شده است.تبیین و تحلیل و در نهایت نتیجه

 

 اخالقی . مالحظات2

 اصالت رعایت ضمن حاضر، پژوهش نگارش مراحل تمام در

 .است شده رعایت داریامانت و صداقت متون،

 

 هاروش و . موارد3

 روش از استفاده با و بوده یتحلیل توصیفی اشاره مورد مقاله

 آوریجمع و پرداخته اشاره مورد موضوع بررسی به ایکتابخانه

 .است گرفته صورت مقاالت و کتب اسناد، به مراجعه با ها،داده

. دارد تأکید دادرسی کارایی بر دادرسی کیفیت مفهوم: هایافته

 از عادالنه دادرسی فقدان و دادرسی هایهزینه دادرسی، اطاله

 قضایی دستگاه و مدنی عدالت سیستم معایب و هاآسیب جمله

 هایهزینه و دادرسی فرایند شدن طوالنی موجب، که است

 حقوق برشمرده، هایآسیب. است آن ختم تا دعوا طرح

 منفی کارکرد نیز اقتصادی لحاظ به و نموده متأثر را شهروندی

 .نمایدمی تولید اجتماعی و فردی

 

 هایافته .4

اطاله . تأکید دارد دادرسی دادرسی بر کارایی کیفیت ممفهو

 جمله های دادرسی و فقدان دادرسی عادالنه ازدادرسی، هزینه

قضایی است  دستگاه و مدنی عدالت سیستم معایب و هاآسیب

 طرح هایطوالنی شدن فرایند دادرسی و هزینه که موجب،

 را دیحقوق شهرون برشمرده، هایآسیب. است آن ختم تا دعوا

 و فردی منفی کارکرد نیز اقتصادی لحاظ به و نموده متأثر

 نماید.می تولید اجتماعی
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 . بحث5

 . چارچوب نظری؛ کارآمدی دادرسی5-1

دادرسی به عنوان مبنا و چارچوب نظری مقاله حاضر  کارآمدی

انتخاب شده است. برحسب اینکه کیفیت دادرسی دارای ابعاد 

ن بر کارایی دادرسی تأکید دارد از اقتصادی نیز بوده و همچنی

کارایی دادرسی به عنوان چارچوب نظری که بیش از هر اصل 

کننده مباحث مقاله حاضر است و نظریه دیگری، تبیین

 افاده پارسی لغت در کارآیی یا شود. کارآمدیاستفاده می

 فرد صفت اعتبار به. دارد فعل یا شخص برای صفت جایگاه

 شخصی یا و مجرب توانمند، کاردان، صشخ به تعریف انسانی،

 اعتبار به و است آمده دهدمی انجام نیکویی به را کارها که

 است بخور درد به وسیله، و مفید، شیء یا کار دربرگیرنده فعل،

 ذخیره بر کارآیی نیز دآکسفور عمومی لغات فرهنگ در .(6)

 کیفیت افزایش منظور به کاری دادن انجام در هزینه، یا زمان

 لغت نیز فرانسوی هاینامهلغت در .(7) است شده تعریف آن

 است آمده سودمندی و فایده بازدهی، متضمن «تهکسیافی»

 لذا است اقتصادی مفهومی اساساً کارآیی که آنجا از. (8)

 نمایش مورد اقتصاددانان تعاریف از گلچینی که است مناسب

 و منابع از ممکن استفاده حداکثر را کارآیی برخی. گردد واقع

 اندنموده تعریف کارگزاران و واحدها دسترس در هایفرصت

به  که ترتیباتی است مجموعه کارآمدی بر این اساس،. (9)

 دهدمی سوق امکانات از استفاده بیشترین و بهترین سوی

 و (11) اقتصاد علم اصول کتاب در ساموئلسون پل. (10)

 بیشتر، نیز (12) اقتصادی شناسی روش کتاب در بالگ مارک

 مشترک قدر و داشته نظر در را کارآمدی از تعریف سلبی وجه

 از عبور و منابع اتالف از جلوگیری به معطوف هاآن تعریف

 .است شده نامطلوب هایوضعیت با شرایط

 

 های آنو مؤلفه مدنی دادرسی کیفیت. 5-2

 و مدنی دادرسی در این قسمت تالش شده به بررسی کیفیت

 پرداخته شود. آن هایمؤلفه

 

 

 

 مدنی دادرسی کیفیت .5-2-1

 عدالت سیستم بنیادین هایتضمین جمله از دادرسی، کیفیت

 و معقول همچون عواملی به کارایی و کیفیت این. است مدنی

 بودن متناسب و آراء صحت در دقت زمان، بودن متعارف

 بهینگی دیگر سوی از و دارد تام وابستگی دادرسی هایهزینه

 و دادرسی هایروش با تنگاتنگی ارتباط دادخواهی بیتمطلو و

 اقتصادی منطق از دادخواهی روند. دارند دعاوی حجم

 رفتار اقتصادی عقالنیت فرض اساس بر افراد و است برخوردار

 انتخاب به دست بیشتر منافع به دستیابی منظور به و کنندمی

 و صلح هب گاه و پذیرفته را دادگاه در دعوا اقامه گاه و زده

 دادرسی کیفیت. گزیندبرمی را دادگاه به رجوع بدون سازش

 انگیزه دادرسی، اجتماعی کارکرد سازماندهی بر تأکید با

 عدالت کنار در اقتصادی عدالت دنبال به طرفین خصوصی

 .است مدنی

 چگونگی دادرسی، بحث در راستای تبیین مفهوم کیفیت

 قضایی تگاهدس بجان که از خدماتی کیفیت ارتقای و بهبود

 و ممحاک مراجعین اراتانتظ اب تناسب آن و گرددمی ارائه

 مجمع عمومی» که دش موجب قضا تگاهدس با نهادهای مرتبط

 ماه آخرین در 1«یون اروپای برای کارآمدی عدالتکمیسـ

« مطلوب رویه راهنمای» عنوان تحت ســندی 2016 ســال

 گردیده تهیه و تنظیم «دادگستری کیفیت کارگروه» توسط که

 و ابتکارها ســند این در .(13) نماید منتشر و تأیید را بود

 عضو کشورهای از برخی که توســط ســاختاری اقدامات

)حقوقی(  مدنی دادرســی نظام بهبود جهت اروپا در شــورای

 بحث مختلف مورد هایبخش در گردیــده، اتخــاذ اداری و

 ارائه را سند این از انتشــار هدف کمیسیون. است گرفته قرار

 عالی مدیران و گذارانسیاست یمندبهره جهت چارچوبی

اعالم  موفق تجــارب از عضو کشــورهای های قضایینظام

توأمان  بیان سند، این مثبت هایویژگی از یکی .است نموده

 گرفته اقدامات صورت و تجــارب منفی و مثبــت هــایجنبه

 بســزایی کمک امر این باشد کهمی عضو کشورهای برخی در

 ایرادهای نمودن مرتفع و نگریآینده درگذاران سیاست به

                                                           
1 European Commission For The Efficiency Of Justice (Cepej) 
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 همچنین .تاس نموده تجارب نایـ تکاربس مطرح پیرامون

 طوربه ـندس و رهنمودهای نهادهاپیشـ که داشــت توجه باید

 و است اداری و )حقوقی( مدنی ـیبه دادرس مربوط مشــخص

 قاعده، یک عنوان به .گیردبرنمی در را کیفری غالباً دادرسی

 را قضایی مدیریت نظام و ارزیابی نجشسـ قصد هک زمانی

 منصفانه -1 :دهیم قرار مدنظر را معیار بایست سهمی داریم

 زمانی بازه -2شده  تصمیم اتخاذ و رسیدگی فرآیند بودن

 و اصحاب دعوی به دهش تحمیل هایهزینه -3رسیدگی 

 گرو در قضایی نظام عمومی کارآمدی هایهزینه چنینهم

 و باشدمی اساسی عنصر هس این هنگی میانهما و توازن

 اتا ب است قضایی عالی مدیران و گذارانوظیفه سیاست

 در آنچه. ـدایجاد نماین را مطلوب توازن امکانات، از گیریبهره

 مورد سه هر به توجه اهمیت است، حائز خصــوص این

 قربانی را عناصر از یک هیچ بایستعبارتی نمی به و باشدمی

 نباید منجر عمومی هایهزینه کاهش مثال برای. رددیگری ک

 کاهش یا و قضایی شــود مراجع به مردم دسترسی کاهش به

 کاهش باعث که دباشـ به نحوی بایستنمی رسیدگی زمان

 مانند رســیدگی مهم اصول رعایت عدم رسیدگی و کیفیت

 .گردد اصل تناظر

 انتخاب حاضر مقاله در کیفیت دادرسی از در مجموع، مراد

 بر تکیه با کیفیت دادرسی از عام و فراگیر متعادل، مفهوم

 کیفیت دادرسی اقتصادی فرا و اقتصادی دهندهتشکیل عوامل

 نظام شرایط مطابق که است کارآمد ایقاعده بنابراین. است

. گردد جامعه افراد وضعیت بهبود موجب آن، از هدف و حقوقی

 تنها نه جامعه افراد توضعی در گراییبهینه و بهبودی معیار

 نیز شایان توجهی بلکه دارد نظر در را اثباتی کیفیت دادرسی

 .دارد هنجاری کیفیت دادرسی به

ثیرگذاری با کیفیت دادرسی رابطه تأ شد، گفته آنچه اساس بر

 تناسب به مفهوم حقوق شهروندی دارد. کیفیت دادرسی

 ی،حقوق کارگزاران دادگستری، قانون،) حقوق علم موضوع

 .گیردمی قرار لحاظ مورد مکان و زمان بستر در و( دادرسی

کیفیت  از شده ارائه تعریف طبق که ایشاخصه ترینمهم

 منابع از حداکثری سودمندی از عبارت آمد، بعمل دادرسی

هم  کیفیت دادرسی عبارتی به. روندان استو حقوق شه جامعه

 وریبهره شبر افزای دایر هم و منابع است اتالف از جلوگیری

که در دو حالت در راستای رعایت حقوق و منافع شهروندان 

 حاضر پژوهش در کیفیت دادرسی از قابل تبیین است. مراد

 تکیه با کیفیت دادرسی از عام و فراگیر متعادل، مفهوم انتخاب

کیفیت  فرااقتصادی و اقتصادی دهندهتشکیل عوامل بر

 شرایط مطابق که است کارآمد ایقاعده بنابراین. است دادرسی

وضعیت و حقوق  بهبود موجب آن، از هدف و حقوقی نظام

 در گراییبهینه و بهبودی معیار. گردد جامعه افراد شهروندی

 نظر در را اثباتی کیفیت دادرسی تنها نه جامعه افراد وضعیت

 دارد. هنجاری کیفیت دادرسی به نیز شایان توجهی بلکه دارد

 

 یت دادرسیکیف هایمؤلفه. 5-2-2

 دادرسی عبارتند از: کیفیت هایمؤلفه

 

تصمیم  و رسیدگی فرآیند بودن منصفانه. 5-2-2-1

 شده اتخاذ

آیین دادرسی فرآیند قانونی یا تشریفات رسیدگی به اختالف 

سازد و دادرسی عادالنه اصول و یا دعوی را مشخص می

ن شود که به عنوان معیارهایی در این آییمواردی را شامل می

یا خارج از آن باید تضمین شود تا دادرسی عادالنه باشد. به 

رسد رغم تقسیم آیین دادرسی به مدنی و کیفری به نظر می

دادرسی عادالنه با آیین دادرسی کیفری قرابت بیشتری داشته 

بردارنده فرآیند رسیدگی به  باشد؛ آیین دادرسی کیفری در

آن همچون  دعاوی کیفری در مراجع صالح است و مقررات

چتری از آغاز طرح شکایت یا تعقیب متهم تا پایان دادرسی، 

صدور رأی و اجرای رأی سایه گسترانیده است. محتوای 

بردارنده حقوقی است که  مقررات آیین دادرسی کیفری در

تواند ضامن عدالت باشد و در نهایت منادی حقی تحت می

النه دادرسی عاد .(14) عنوان حق بر دادرسی عادالنه گردد

وصف ترکیبی است که برای ارائه تعریف دقیق از آن، واکاوی 

رسیدگی »رسد. دادرسی به معنای هر جزء آن مفید به نظر می

گیری قضایی درباره موضوعات میان طرفین دعوا، چه و تصمیم

یا « دارامور حکمی و چه موضوعی، در دادگاهی صالحیت

طرفین، در  رسیدگی قضایی به امور موضوعی و حکمی میان»
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دار به کار رفته دعوای کیفری یا مدنی، نزد دادگاهی صالحیت

 معنای به منصفانه یا عادالنه در کل دادرسی .(15) «است

 شهروندی طرفین حقوق رعایت جهت که است کلی تضمینات

 .است شده بینیپیش قضایی مکانیزم در دادرسی فرآیند در

 

 رسیدگی زمانی بازه .5-2-2-2

 نیز دادرسی کیفیت در بنیادین نقشی که های مهمی،مؤلفه از

 علل از دادرسی زمان. است دادرسی زمان. نمایدمی ایفاء

 است آن کیفیت کاهش نهایتاً و دادرسی هزینه افزایش

 از یکی در دادگستری کیفیت دادرسی اروپایی کمیسیون

 کیفیت آثار و عناصر مفهوم، تبیین به اقدام خود هایگزارش

 ذاتی و ادبی لحاظ به مان. ز(16)است  نموده قضایی آرای

 مکانی بعد فاقد که هستی از داردنباله پیوستاری از عبارت

 هستی رویدادهای و حوادث همه که است ظرفی .(17) است

 یا زمان گیریاندازه. (18) افتدمی اتفاق آن درون در

 سنجیده ...و قرن سال، ساعت، دقیقه، ثانیه، مانند واحدهایی

 آینده و گذشته حال، هایزمان به اعتبار همین به شود ومی

 و فیزیکی کنکاشی زمان از لغوی مفهوم .(19) شودمی منقسم

 درک و هابرنامه تنظیم در اساسی اهمیت که است آن از فصلی

 برگزیده مفهومی قضایی یا حقوقی زمان لکن. دارد آن از افراد

 نقطه دهندهنشان حقوقی زمان .(20) است فیزیکی زمان از

 سرانجام نقطه برعکس، و، تکالیف یا تعهدات و امتیازها شروع

 اعتبارهای به نیز دادرسی در زمان نوع این. است هاآن

 افاده اخص مفهوم در دادرسی زمان. است توجه مورد گوناگون

 قانون از ششم باب .است قانونی با قضایی هایمهلت و مواعد

 مصوب) مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه تشکیل

 مواعد به اختصاص 452 ماده لغایت 442 ماده از نیز( 1379

 هاآن محاسبه شیوه همچنین و قضایی هایمهلت و قانونی

 .دارد

 دانست زمان دو بر مشعر باید را عام مفهوم در دادرسی زمان

 مقام یا در نیز منفعل زمان. فعال مانزو  منفعل زمان. (21)

 در ناموجه تأخیرهای بردارنده در یا و است زمان مرور توصیف

 که است زمانی فعال زمان اما. است مدنی دادرسی جریان اداره

 ماهیت و قضایی سیستم امکانات اعتبار به اختالف، حل الزمه

 .است دعاوی،

 ادبیات در دادرسی زمان زا منظور که داشت نظر در باید

 آن از کارسنجی مفهوم مدنی، دادرسی حقوق اقتصادی تحلیل

 آن اجرای و حکم صدور تا دعوا شروع زمانی حد شامل و بوده

 مدنظر اقتصادی تحلیل در که آنچه برداشت، این با. شودمی

 و هانظریه بر تکیه با دادرسی زمان مدیریت لزوم است،

 .است کارآمد هایروش

 

 هاهزینه. 5-2-2-3

های مهم کیفیت دادرسی کاهش هزینه دادرسی مؤلفه از یکی

 به که است اهمیت حائز جهت آن از دادرسی هزینه است.

 به دعوا حساسیت و دعوا نرخ تعیین فرایند در متغیری عنوان

 دادخواهی، سطح مقاله در شاول استیون .(22) رودمی شمار

 مشمول هایسیستم از یکی عنوان به را دادرسی سیستم

 .(23) نمایدمی معرفی پرهزینه و گران عمومی، خدمات

 بر مبتنی را دادرسی نظام کیفیت دادرسی معیار دیگر گروهی

 دیگر برخی .(24) دانندمی دادرسی در شده صرف یهاهزینه

 ویژه به اختالف، طرفین به نسبت دادرسی از منفی ارزیابی نیز

 قلمداد دادرسی بودن بر هزینه برای مالکی را خواهان،

 سیستم مدار دادرسی کیفیت نیز اندکی. (25)اند نموده

 زمینه این در هاییحلراه ارائه به اقدام و دانسته هاهزینه

 .(26) اندنموده

 به دادرسی مراحل اعتبار به گروهی را مدنی دادرسی هزینه

 نهایی هزینه و دادرسی هدایت هزینه اولیه، دادرسی هزینه

 دادرسی هایهزینه نیز برخی ،(27)اند نموده تقسیم دادرسی

 یمعنو و مادی هایهزینه به آن، فردی هایهزینه اعتبار به را؛

 در را دادرسی هزینه نیز دیگری تقسیم .(28) اندنموده منقسم

 تحلیل در .(29) گیردمی نظر در اعم و اخص مفهوم دو

 شامل دادرسی، هزینه از مراد مدنی، دادرسی اقتصادی

 دادرسی اجتماعی هایهزینه و دادرسی خصوصی هایهزینه

 از یک هر به نسبت- نیز دادرسی خصوصی هایهزینه .است

 یا مستقیم) مادی هایهزینه از عبارت -دعوا اصحاب

 هایهزینه. (30) است معنوی هایهزینه و( غیرمستقیم
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 اداری هایهزینه دربرگیرنده دادرسی عمومی یا اجتماعی

 اشتباهات و خطاها از ناشی هایهزینه و مدنی عدالت سیستم

 هایهزینه کنترل که رسدمی نظر به .(24) است قضایی

 تا دادخواهی، انتخاب نظریه طریق از مدنی دادرسی اجتماعی

 سعی اخیر نظریه در .(31)گردد  میسر توجهی، قابل اندازه

 اصل و (32) دادرسی ترجیحات اصل انتقال دو تا گرددمی

 کنترل زمینه در گیرد قرار توجه مورد دادرسی فرصت هزینه

 اقتصادی اصل سه به باید نیز دادرسی خصوصی هایهزینه

 و هاهزینه بودن متعارف و معقول ها،هزینه بهینه تخصیص

 جای در که نمود وجهت هاهزینه -ریسک- پذیریانتقال اصل

 در ترجیحات انتقال اصل .شد خواهد پرداخته هابدان خود

 رفتار. گیرندمی قرار عقالیی رفتار اصل ذیل کالن اقتصاد

 که عقالنیت فردی مفهوم. است مفهوم دو دارای عقالیی،

 مفهوم. است شخصی نفع کردن بیشینه عمدتاً به معنای

 قالب در) کردن اکثرحد برای تالش از عبارت نیز ساختاری

 .است( تولیدکننده برای سود و کنندهمصرف برای مطلوبیت

 خرد فرآیند یک یا است منطقی رفتار شامل عقالنیت بنابراین

 درجه در عقالیی، اقتصادی عامالن و است منطقی یا بنیان

 .هستند منطقی نخست

 

نحوه تأثیر کیفیت آیین دادرسی بر حقوق  .5-3

 دادرسی شهروندی در فرایند

شود. حقوق شهروندی طیف متنوعی از حقوق را شامل می

برخی از مصادیق حقوق شهروندی در حوزه حقوق قضایی 

است. به حقوق شهروندی در فرایند دعاوی کیفری پرداخته 

شده اما حقوق شهروندی در دادرسی مدنی چندان مورد توجه 

رایند نبوده است. با این حال تردیدی نیست که شهروندان در ف

 دادرسی از دادرسی مدنی نیز صاحب حق هستند. برخورداری

 ینمونه دادخواهی، در مردم اساسی حق پرتو در عادالنه،

 یا عادالنه دادرسی. است آنان شهروندی حقوق از بارزی

 نیست نظری صرفاً اصطالحی و عبارت دادرسی، بودن عادالنه

 یک که ستا قواعدی گرفتن کار به با دادرسی از شکلی بلکه

. کندمی تضمین را عادالنه حکمی به منتهی عادالنه دادرسی

 مهمی اصول و قواعد دادگاه که است عادالنه هنگامی دادرسی

 اصل در که چنان دادرسی از مقصود .کند رعایت را دادرسی از

 حکم صدور آمده، نیز م.د.آ.ق 3 ماده و اساسی قانون 167

 هنگامی مهم هدف دو این. است خصومت فصل یا و مقتضی

 دادرسی، پایان در را دعوا طرفین و کندمی پیدا را خود جایگاه

 با موافق و عادالنه دادرسی یک از برآمده که سازدمی خرسند

 و ادعا طرح موضع در باید دعوا طرفین باشد؛ دادرسی اصول

 یکسان سالحی و باشند برخوردار برابر آیینی حقوق از دفاع،

 شخصی حق احقاق از دست هنگامی مردم. باشند داشته

 سازمان و دادگستری هایدادگاه قضاوت به تن و شویندمی

 درستی و دادرسی بودن عادالنه به که دهندمی دولتی قضایی

 در دعوا اطراف دادن قرار. کنند پیدا درونی و قلبی باور آن،

 از آنان از یک هر برخورداری جمله از یکسان و برابر موقعیتی

 دفاع، و ادعا طرح برای فرصتی داشتن دگستری،دا وکیل

 استناد منظور به دادگاه هایاهرم از استفاده و دلیل ابراز مجال

 نگهداری دولتی و قضایی مراجع در که اسنادی دریافت و

 کشف برای احرازی و اثباتی وسایل از استفاده شود،می

 و اختالف پنهان زوایای و مواضع کردن روشن و حقیقت

 به رسیدگی در دادرس بودن طرفبی هااین همه از مهمتر

 دادرسی یک هاینشانه از همه و همه اختالف، موضوع و دعوا

 از پس را دعوا طرف دو هر که است پذیرش قابل و عادالنه

 فرستد عدالتمی دادگاه بیرون به راضی و خرسند حکم، صدور

 یک یانجر در بتوانند مردم که است استوار پایه این بر آیینی

 مشارکت دهند، ارائه را خویش ادله و گفته سخن دادرسی،

 که ثالثی شخص و شود تضمین تأثیرگذار آراء در آنان

 . باشد مستقل و طرفبی شده، واگذار او به اختالف به رسیدگی

با این حال حقوق شهروندی در زمینه دادرسی عادالنه با 

 را عدالت ایهگام دادرسی، شدن روست. طوالنیموانعی روبه

 همین به. است دادرسی قباحت مایه نتیجتاً و نمایدمی کند

 عدالت نقض عدالت اجرای در تأخیر گویند که است دلیل

 دادرسی آیین در اقتصاد و کیفیت" مقاله در زاکرمن. است

 به دسترسی مانع را تأخیر با توأم دادرسی (33) "مدنی

کیفیت پایین  (34) دیگری جای در. نمایدمی استدالل 1عدالت

                                                           
1 Access to Justice 
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 جریان بودن برزمان نتیجه را مدنی عدالت سیستم دادرسی

 برزمان از نیز داخلی حقوق در. نمایدمی تحلیل مدنی دادرسی

 شده تعبیر آن مزمن زخم و دادرسی معضل به دادرسی بودن

 .(35) است

 حقوق بر دادرسی آیین کیفیت در این مبحث تالش شده تأثیر

 دادرسی بررسی شود. فرایند در شهروندی

 

 کاهش زمان دادرسی .5-3-1

. است دادرسی زمان دادرسی، کیفیت آیین هایمؤلفه از یکی

 قابل زمانی فرجه یک در مدنی دادرسی جریان ساماندهی

 حق یقمصاد از و بشری بنیادین حقوق زمره در قبول

 تأکید به مربوط هاینشانه. است عادالنه دادرسی از برخورداری

 المللیبین اسناد در توانمی را دادرسی زمان در گراییبهینه بر

 مدیریت. آورد دست به وفور،به خارجی، کشورهای حقوق و

 در دادگستری بودن روزآمد به تام بستگی دادرسی زمان

 در قانونی هایمشیخط نوین، هایتکنیک و ابزارها از استفاده

 دسترسی سازوکارهای و استاندارد زمان هایشاخص بینیپیش

 بازیگران مشارکت و همکاری شرایط ایجاد نهایتاً، و، آن به

 از یکی بنابراین. دارد توافقی زمان خصوص در دادرسی

 دادرسی، زمان کارآمد مدیریت به دستیابی راهکارهای

 و معقول بهتر، عبارت به یا، یدادرس زمان استانداردسازی

. و تناسب زمان دادرسی است 1دادرسی زمان نمودن متعارف

 به 3مناسب زمان اختصاص معنای به 2دادرسی زمان تناسب

 و سو،یک از هاآن ارزش و ماهیت اندازه، به توجه با ها،پرونده

 از دعاوی، سرانجام برای 4حداکثری زمان سقف دادن قرار

 الگوی دو از مناسب زمان اختصاص .(36) است دیگر سوی

 عنوان به، 5دادرسی زمان توزیع الگوی. کندمی پیروی رایج

 مدنی دادرسی هایپرونده در تناسب تعیین معیارهای از یکی

 و مواعد تعیین به اقدام گذار،قانون الگو، این در. است

. یدنمامی مدنی جریان دادرسی اداره در قانونی هایمهلت

 مدت تعیین آراء به اعتراض برای ماه 2 یا روز 20 مدت لحاظ

                                                           
1 Le Temp 
2 Proportionality of Time 
3 Timeframes 
4 Deadline 
5 A Time Distribution Model 

 برای روز 3 فرصت رأی، انشاء و پاکنویس برای روز 7 یا 5

 کارشناس رأی به اعتراض برای روز 7، ثالث شخص جلب

 تأمین قرار صدور به اعتراض برای فرصت روز 10 شده،تعیین

 زمان تشخیص مصادیق از باید را دست این از اموری و خواسته

 دادرس مدیریت با دادرسی هایفرصت از استفاده در مناسب

 ماهیت و دادرسی، زمان توزیع الگوی در 6.برشمرد دادگاه

 همه به نسبت بلکه شود،نمی گرفته نظر در هاآن نوع و پرونده

 هایفرصت از استفاده برای ثابتی زمان مدنی هایپرونده

 بینیپیش ایران گذارنونقا. است شده داده اختصاص آیینی

 وجود قانونی مهلت موارد برخی در چنانچه که است نموده

 بازیگران به قضایی مهلت دادرس، تشخیص بنا باشد، نداشته

 زمینه این در دادرس لکن 7.گرددمی اعطا دادرسی

 شرط. است شرایطی به مآخذ و نکرده عمل افسارگسیخته

 453 و 450 ،422 دموا در نبودن تجدیدپذیر شرط و تناسب

 مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه تشکیل قانون از

 422 ماده از دوم فراز. است شده بینیپیش 1379 مصوب

 انجام که باشد مقداری به باید دادگاه موعد که داردمی مقرر

 لزوم به نیز 453 ماده. باشد داشته امکان آن در نظر مورد امر

 مهلت تناسب لزوم و قانونی زمان زا قضایی مهلت عدول عدم

 لغایت 640 مواد. دارد تأکید آیینی فرصت مدلول با قضایی

 مشابه رویکردی نیز فرانسه مدنی دادرسی آیین قانون از 647

 دادرس به ،646 ماده ذیل در نوآورانه اقدامی در و داشته

 در که است داده را دادرسی مدیریت در توانایی این دادگاه

 در قانونی، موعد با مقایسه در را تریکوتاه زمان ری،ضرو موارد

 8.بگیرد نظر

                                                           
 ثابت، هایزمان در تغییر تواندمی دادرسی، زمان مدیریت هایجلوه از دیگر یکی 6

 از 87 و 83 ،80 مواد مالحظه با و مبنا همین بر. باشد دعوا، نوع فراخور به بنا

 واخواهی، زمان اخیر، نویسپیش کنندگانتهیه تجاری، دادرسی آیین الیحه

 مقیم اشخاص برای و روز 10 ایران مقیم اشخاص برای را خواهیفرجام و تجدیدنظر

 طریق از زمان کنترل در اخیر مشیخط دلیل. اندگرفته نظر در روز 20 خارج

 از 59 ماده در تدقیق. برشمرد جاریت دعاوی ماهیت توانمی را ثابت زمان کاهش

 نمایدمی گوشزد را الکترونیکی هایسیستم از مندیبهره اولویت نیز الیحه همین
 ...کرد خواهد معین دادگاه است نکرده تعیین قانون که را مواعدی: 422 ماده 7

8 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des 

juges, en cas d'urgence dabreger les delais de comparution ou de 

permettre de citer à jour fixed. 
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الگوی دیگر در تعیین زمان مناسب عبارت از الگوی ماهیت 

در این الگو با استفاده از آمار قضایی،  .(37) است 1)وزن( دعوا

آمایش قضایی و شناسایی فراوانی و کمیت دعاوی، اقدام به 

بندی دعاوی مدنی گردیده و بر این مبنا، زمان استاندارد طبقه

توان به گردد. در حقوق ایران مییا مناسبی تعیین می

های دستورالعمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده

اشاره داشت. در دستورالعمل مزبور، حداکثر زمان  2اییقض

های حقوقی و کیفری به تفکیک و به یافته به پروندهاختصاص

 6تفصیل تعیین گردیده بود. به عنوان مثال دعوای تخلیه ید 

ماه،  5/  6ماه، دعوای فسخ قرارداد  8ماه، دعوای خلع ید 

ماه  3 بهز محکومماه، دعوای اعسار ا 6بها دعوای تعدیل اجاره

بینی شده مقطوع تلقی های پیش... تعیین گردیده بود. زمانو

شده و صرفاً در موارد ویژه و عطف به اعالم به ریاست حوزه 

گردید. در قضایی، حداکثر نصف زمان به مهلت مقرر اضافه می

ساله پنجم قانون برنامه پنج 211از ماده « و»همین راستا بند 

تعیین زمان حداکثری و استاندارد نموده و بر توسعه اقدام به 

آن است که مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری 

های حقوقی پنج ماه نباید بیشتر حداکثر سه ماه و پرونده

در نتیجه بدیهی است که بخشی از مقدمات رسیدن به  3باشد.

زمان مناسب، لزوم تعادل در امکانات و منابع سیستم عدالت 

. بخشی دیگر متوجه استفاده از فناوری فاوا در جریان است

دادرسی مدنی به منظور دستیابی به ذخیره زمانی است و 

بخشی نیز به همکاری بازیگران دادرسی و رعایت اصل حسن 

 گردد.نیت برمی

                                                           
1 A Caseload Weighting Model 

های قضایی مصوب دستورالعمل آزمایشی استاندارد زمان رسیدگی به پرونده 2

/  1از بخشنامه شماره  4که به تبع بند  8433/ 87. به شماره / 01/  10/ 1387

سازی جریان رئیس قوه قضائیه مبنی بر چابک 19/  04/ 1387مورخ  3926/  87

های کلی قضایی تصویب و سیاست 1های قضایی و به پیروی از بند رسیدگی

 عملیاتی گردید.

در صورتی که موضوع دعوا بنحوی باشد "البته در تبصره بند یاد شده آمده است:  3

ی به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذکر که برای تکمیل پرونده و صدور رأ

ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل شود به گونهدلیل به مقام باالتر اعالم می

قانون نظارت بر رفتار قضات نیز در مقام  15از ماده  7و  4دسترسی باشد. بندهای 

بینی یشسوء مدیریت دادرس )ان( در ارتباط با هدر دادن زمان دادرسی اقدام به پ

 اند.ضمانت اجراهایی نموده

 لزوم بر 4بشر حقوق اروپایی کنوانسیون 6 ماده از 1 بند

 ماده از 3 بند. یدنمامی تأکید متعارف زمانمدت در رسیدگی

 حضور لزوم به نیز سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق 9

. دارد تأکید وقت اسرع در دادرسی انجام و دادرس نزد در

 مدنی دادرسی آیین اصول از 7 اصل در را رویکرد همین

 از 1 بند. نمود مالحظه توانمی تر،عمیق تدبیری با فراملی،

 که داردمی مقرر عدالت اجرای در سرعت عنوان با مزبور اصل

 اصحاب اختالفات وفصلحل به متعارف مدت در باید دادگاه

 5.بپردازد دعوا

 بودن متعارف و معقول اصل بر تأکید نیز خارجی حقوق در

 مدنی دادرسی آیین قواعد از 1 ماده. است دادرسی زمان

 را ارزان و عادالنه سریع، دسترسی آمریکا، متحده ایاالت فدرال

 از 1 ماده 6.نمایدمی معرفی عدالت سیستم اهداف ردیف در

 جریان در سرعت به نیز 7انگلستان مدنی دادرسی آیین قواعد

 .است نموده توجه مدنی دادرسی

 لزوم به صراحت به که هرچند ایران مدنی دادرسی حقوق در

 از لکن است، نگردیده ایاشاره دادرسی زمان بودن معقول

 در انقالب و عمومی هایدادگاه تشکیل انونق 104 ماده مفهوم

 تجدید بودن استثنایی بر مبنی ،1379 مصوب مدنی امور

 اسالمی مجازات قانون 597 ماده از فرازی در دقت و جلسات

 رأی صدور در عمدی تأخیر بودن جرم بر مبنی 1370 مصوب

 قانون 15 ماده از 4 و 3 بندهای و 14 ماده از 3 و 2 بندهای و

 به عنایت با همچنین 1390،8 مصوب قضات رفتار بر نظارت

                                                           
4 Reasonable Time = Le délai raisonnable 
5 The Court Should Resolve The Dispute Within a Reasonable Time 
6 Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) 1938 (amended to 2006 

and 2010): Rule 1: ... they shall be construed and administered to 

secure the just, speedy and inexpensive determination of every 

action. 
7 Civil Procedure Rules (CPR) 1998: Article1/1(d): ensuring that it is 

deal with expeditiously and fairly. 
 به ارتکاب، شرایط و اهمیت به توجه با ذیل تخلفات از یک هر مرتکبان -14 ماده 8

 خواهند محکوم حقوق از کسر تا توبیخ) چهار تا یک درجه انتظامی مجازات از یکی

 تأخیر با دادسرا در تحقیقات ختم و دادگاه در دادرسی ختم اعالم عدم: 2 بند. شد

 عضو حضور عدم: 3 بند: آن اجرای و رأی صدور در ماه یک از کمتر غیرموجه

 و صدور مشاوره در وی نکردن شرکت یا موجه عذر بدون رسیدگی جلسه در دادگاه

 ماده. موجه عذر بدون مقرر روز در رسیدگی جلسه تشکیل عدم یا آن و امضای رأی

 از یکی به ارتکاب شرایط و اهمیت به توجه با دیل تخلفات از هریک مرتکبان -15

. شد خواهند محکوم( درجه تنزل و حقوق هفت تا چهار درجه انتظامی هایمجازات
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 به نسبت رأی صدور امکان ،(103 ماده) تومان رسیدگی لزوم

 قصد با طاری دعاوی تفکیک لزوم ،(298) پرونده از بخشی

 ،(139 و 133 ها موادبدان مجزا رسیدگی و دادرسی اطاله

 ماده تبصره) سند اصل ارائه جهت مناسب مهلت دادن لزوم

 به قائل تلویحی طور به توانمی ها،آن نظیر تدابیری و (220

 حقوق در دادرسی زمان بودن متعارف و معقول لزوم اصل

 ماده از ک بند مالحظه با اخیر برداشت و 1.(38) شد ایران

 قضائیه قوه تکلیف موضوعیت با توسعه پنجم برنامه قانون 211

 قوت دادرسی، زمان کاهش الکترونیکی سامانه طراحی بر مبنی

 اصل به رسیدن در اولویت اولین که داشت اذعان باید. گیردمی

 هایروش بینیپیش رسیدگی زمان بودن متعارف لزوم

. است آن از ناشی اجرای ضمانت و ناروا تأخیر از ریجلوگی

 جریان در حداکثری زمانی ذخیره دربردارنده نیز بعدی اولویت

 رضایت تأمین و قضایی خدمات در وریبهره منظور به دادرسی

 آیینی، عدالت مبانی از یکی عنوان به دادرسی، بازیگران آیینی

 .است

/ 01به تاریخ  242ی دیوان عالی کشور در رأی شماره

با آن که عادت »ی سوم آورده است: صادره از شعبه 36/1326

شود و حضور وقت هر جلسه، کمتر از نیم ساعت منظور نمی

ها در تمام وقت مقرر ی آنی الیحههر یک از طرفین و ارائه

پذیرفتنی است، بنابراین، با عدم حضور یکی از طرفین، صدور 

اقدام  .(39) «رر موقعیتی نداردحکم یا قرار در اوایل وقت مق

به صدور حکم پیش از انقضای زمان دادرسی، اگر چه باهدف 

                                                                                          
 بند. موجه علت بدون اوقات دفتر ترتیب از خارج دادرسی وقت تعیین دستور: 3 بند

 .علت ذکر بدون و قانونی جهت وجود بدون دادرسی وقت تجدید یا تأخیر: 4
 تجدید 1371/ 05/10 مورخ 202 شماره رأی در قضات انتظامی عالی دادگاه 1

 199 ماده استناد به ن،خواها دالیل مالحظه جهت را دادگاه رئیس سوی از جلسه

 تخلف 1379 مصوب مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه تشکیل قانون از

 دادنامه در قضایی مرجع همین لکن( 199 ماده ذیل از سوم ردیف) است ندانسته

 حقیقت، کشف قصد به چند هر را، جلسه تجدید 06/1375/ 15 مورخ 171 شماره

 است نموده انشاء چنین و دانسته تخلف را مدنی یدادرس جریان در ناروا تأخیر و

 جلسات مدعی حقانیت احراز برای که دو حقوقی دادگاه رئیس دفاع به توجه با: که

 مستلزم که دعوایی به رسیدگی در تأخیر امر، این صحت فرض بر نموده، تجدید را

 اصل پای رد بنابراین. است مسلم نامبرده تخلف و نیست صحیح نبوده تطویل

 رویه در عقالنی و بنیادین اصلی عنوان به رسیدگی زمان بودن متعارف و معقول

 .شودمی پیدا نیز ایران قضایی

عدم تعلل است، ولی با توجه به این که از جمله حقوق اصحاب 

یافته است، لذا صدور  دعوا، استفاده از وقت دادرسی اختصاص

حکم پیش از اتمام وقت، سلب حق دفاع بوده و معارض با 

ه محسوب ـی، عجلدامـاصل تناظر است. از این رو چنین اق

 شود که پسندیده نیست.می

ی دادرسی بر اصحاب دعوا و بار اطالهنظر از آثار زیانصرف

ی دادرسی، سلب اطمینان مردم ترین آثار اطالهالمال، مهمبیت

رو، شناسایی علل اطاله  این گریزی است. ازاز حاکمیت و قانون

 اهمیت دارد.

. علل 1: ته از دو علت استکلی برخاس طور ی دادرسی بهاطاله

. علل منتسب به 2منتسب به قانون، اعم از شکلی و ماهوی؛ 

کننده اشخاص، اعم از اصحاب دعوا یا مأموران دولتی مداخله

ی مضاعفی که به توجه به وظیفه دادرس با .(40) در دادرسی

عنوان مدیر دادرسی بر عهده دارد، دارای نقش محوری در 

د که تسریع یا تطویل دادرسی است؛ او وظیفه دارد مراقبت کن

استفاده و اقدامات اطاله هزینه زمان تلف نشود و باید از سوء

 اص پیشگیری کند.اشخ

اند: خصوص سرعت در دادرسی گفته بعضی از حقوقدانان در

ی تأمین معقول و متعارف بودن زمان دادرسی، ایجاباً وسیله

شود سرعت در دادرسی نیست، بلکه به نحو سلبی موجب می

 با از بین رفتن اطاله، سرعت مناسب در دادرسی تضمین شود

این نظر با نگاه محض حقوقی به زمان دادرسی ارائه  .(41)

شده است؛ زیرا عدم اطاله، همان سرعت در دادرسی تلقی 

ست، گردیده است. این نظر در بسیاری از مصادیق صحیح ا

ولی همیشه چنین نیست و سرعت ممکن است مفهوم ایجابی 

مقررات و نیز داشته باشد. به عنوان نمونه، هرگاه با رعایت 

ی در دادرسی دیده قانونی و اطالهاصول دادرسی، تأخیر غیر

نشود و به ظاهر، زمان استفاده شده، معقول و متعارف باشد، با 

قوقی مانند مدیریت زمان، حهای غیرفاده از ابزارها و مهارتاست

ی مشابه و توان با کم کردن زمان دادرسی، به نتیجهمی

 مطلوب دست یافت.
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 کاهش هزینه دادرسی .5-3-2

هایی که بابت صدور حکم یا هزینه دادرسی عبارتست از هزینه

قرار به هنگام تقدیم دادخواست از سوی خواهان بایستی 

قانون آیین دادرسی ( 502پرداخت گردد. مقنن در ماده )

ی . هزینه1: هزینه دادرسی عبارتست از»دارد: مدنی اشعار می

ی قرارها و . هزینه2. شودهایی که به دادگاه تقدیم میبرگ

( همان قانون مقرر کرده 503احکام دادگاه و در ماده )

ی دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی هزینه»

و متقابل و ورود و جلب ثالث و و اعتراض به حکم غیابی 

ی ی دادرسی و هزینهدادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده

های اجرایی و غیره همان است که در ماده نامه و برگوکالت

( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در 3)

و یا سایر قوانین تعیین شده است  1373موارد معین مصوب 

ت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه که به صور

( قانون 3( از ماده )12گردد که به استناد بند )پرداخت می

هزینه دادرسی  1373وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 

اساس آن خواهان هنگام تقدیم دادخواست بایستی  تعیین و بر

ث در مبح»به میزان خواسته تمبر ابطال و الصاق نماید. 

اساس نرخ یا درصد معین بدون  ها برها، تعیین هزینههزینه

چیدگی دعوا، ارزش توجه عوامل مختلف نظیر ماهیت و پی

ها از سوی دادگاه بدون ... و نیز تعیین هزینهاثباتی دالیل و

امکان تخفیف یا معافیت در موارد ناتوانی شخص 

 .(5)« شودموجب عدم تناسب می کنندهپرداخت

 

 مدنی عدالت کمک به تحقق. 5-3-3

 معنی. است معنی دو به مدنی دادرسی در 1تناسب اصل

 نیز دوم معنی و 2قضایی نهاد تناسب اصل از عبارت نخست

 اصل مبحث در .(37) است پاسخگویی تناسب اصل بر مشعر

 نسبت و قضایی سیستم امکانات نسبت به ییقضا نهاد تناسب

 سیستم اقتصادی تحلیل. شودتوجه می هاصالحیت تخصیص

 دعاوی فراوانی و جمعیت رشد بین باید کهآن بر مدنی عدالت

 طرف از مدنی، عدالت سیستم مادی تشکیالت و طرف یک از

                                                           
1 Principle of Proportionality 
2 The principle of Juris dictional Proportionality 

 دیگر، سوی از. باشد برقرار تعادل و توازن رابطه دیگر،

 5پرونده ماهیت و 4اندازه با متناسب باید 3هاپرونده تخصیص

 آیین قواعد 26-8 ماده از 1 بند در است مبنا همین بر. باشد

 پرونده تخصیص هایمالک ،(1998) انگلستان مدنی دادرسی

 الی 42 مواد است همچنین 6.اندشده شمارش بند هشت در

 تقسیم دنبال به که فرانسه مدنی دادرسی آیین قانون از 46

است  قضایی سیستم امکانات دسترس در و کارآمد و ادالنهع

(42). 

 گیردمی قرار خدشه مورد زمانی نیز دادرسی پاسخگویی اصل

 و سویک از ییگراتخصص فقدان از مدنی عدالت سیستم که

. است جالب. ببرد رنج نشده بندیطبقه دعاوی فراوانی افزایش

 هایشیوه از یکی کارامد، دادگستری اروپایی کمیسیون که

 تخصصی را مدنی دادرسی جریان در تأخیر از جلوگیری

 نمودن تخصصی .(43) است نموده محاجه 7هادادگاه نمودن

 و شده هاپرونده مفاد بر علمی و زمانی تسلط موجب هادادگاه

 8.گرددمی متعارف نیز دادرسان از انتظار

 

 بودن سریع و به روزآمد دسترسی تأثیر بر .5-3-4

 دادگستری

 دادگستری هایشاخص از یکی 9دادگاه به دسترسی اصل

 شهروندی در فرایند دادرسی معیارهای حقوق از و بوده کارآمد

                                                           
3 Allocating Cases 
4 Size of Case 
5 Nature of Case 

 -3 دعوا ماهیت -2 پرونده مالی ارزش -1 توان:می را هامالک این جمله از 6

 دعاوی ارزش -5 دعوا طرفین تعدد -4 دعوا حکمی و موضوعی اطالعات پیچیدگی

 پرونده اهمیت -8 و پرونده شفاهی ادله میزان -7 پرونده احوال و اوضاع -6 متقابل

 .برد نام نیستند، دعوا طرفین جزء که اشخاصی به نسبت
7 Court Specialisation 

 عدالت سیستم تناسب عدم اسباب از یکی نیز برخی که است توضیح به الزم 8

 مقررات قوانین به معقول و سریع دسترسی عدم قبیل از دادرسی قواعد به را مدنی

 خم و پیچ در را آنها و گرفته دادرسان از را زیادی وقت که انددانسته هانامهآیین و

 کالن هایچالش به مربوط گفتار در که آنجا از لکن. ندکمی گرفتار پراکنده قواعد

 از تا شد سعی لذا گردید، اشاره دادرسی قواعد در چالش به مدنی دادرسی نظام

 .گردد پرهیز تکرار
9 Access to Justice = Access to Court = Right to a Court 

 K.Golder v U پرونده در و 1975 سال در بار اولین برای دادگاه به دسترسی حق

 و عقالیی دادرسی بر حق. است گرفته قرار استناد مورد استراسبورگ دادگاه توسط

 The Court of Appeal in پرونده در و 2002 سال در بار اولین برای نیز عادالنه
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 از عبارت دادگستری به دسترسی اصل. شودمی محسوب

 در مدنی عدالت سیستم سازمانی و حقوقی عوامل مجموعه

 است 2مؤثر و دسترس قابل 1قضایی خدمات ارائه راستای

 در 3برابری به آن از گروهی اخیر اصل تبیین در .(44)

 تگاهدس افزارینرم و افزاریسخت تجهیزات به دسترسی

 .(45) اندداشته اشاره 4متعارف، و معقول نحو به قضایی،

 دادگستری و دادگاه به دسترسی اصل از مراد نیز دیگر گروهی

 رایگان دسترسی اصل از و دانسته 5بودن رایگان در مستتر را

 حقوق دکترین از برخی .(42) اندرانده سخن 6دادگستری به

 دسترسی اصل دادخواهی، نتیجه اعتبار به نیز، مدنی دادرسی

 جبران به دستیابی و عادالنه غایت متضمن را دادگستری به

 .(46)اند نموده محاجه مدنی دادرسی برآیند در 7متناسب

 برای را بستری مدنی، عدالت سیستم بودن بروز و بهنگام اصل

 تسریع. نمایدمی ایجاد آن ذخیره حتی و دادرسی زمان کنترل

از  کارآمد ابزارهای از گرفتن بهره یازمندن مدنی دادرسی در

 دنیای در .(47) است دادرسی جریان نمودن الکترونیکی قبیل

 تا است شده موجب ارتباطات و ساعات فناوری توسعه معاصر

 الکترونیکی، لوایح تبادل و هاابالغ ،(آنالین) برخط هایدادرسی

 شکل مشابه، اموری و مجازی بایگانی الکترونیکی، استعالم

 رضایت و مطلوب ایشیوه به دادرسی زمان مدیریت و گرفته

 با دادرسی در ریعـتس اصل راینـبناب. گیرد جامـان بخش

 .دارد تحقق امکان IT هایفناوری از گیریرهـبه

 ساختار در باید را مدنی دادرسی جریان شدن الکترونیکی

 تبادل همچنین، جهت، یک از قضایی شبکه ارتباط و هادادگاه

 جهت دیگر از ها،آن وکالی یا دعوا اصحاب بین اطالعات

 کیفیت دادرسی اروپایی کمیسیون. نمود وجوجست

 در هادادگاه سهم خود هایگزارش از یکی در دادگستری

 حوزه دو متوجه را ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده

                                                                                          
English v Emery Reimbold & Strick Ltd گرفت قرار دادگاه توجه مورد 

(37). 
1 The Availability of Judicial Services 
2 The Effectiveness of Judicial Services 
3 Equality Principle 
4 The Reasonable Access Principle  
5 Free 
6 The Principle of Free Access to Justice 
7 To Achive Appropriate Redress 

 مدیریت به راجع هایاوریفن حوزه. است نموده کارکردی

 به مربوط هایفناوری حوزه و 8مدنی عدالت سهام سود اداری

 حاوی هایسیستم به دسترسی 9فضایی، بهینه مدیریت

 از دادرسی جریان مادی اداره در انعطاف و 10قضایی هایداده

 قرار مدنظر تواندمی 11هاکنفرانس– ویدئو از استفاده قبیل

 دادرسی روش تغییر کنار در که است بدیهی البته .(48) گیرد

 دادرسی هایزمان و 12مشارکتی دادرسی هایزمان به باید،

 بر عالوه نگارنده نظر به .(20) نمود توجه، نیز 13ایمذاکره

 دادرسی زمان مدیریت فرآیند در الکترونیکی مانز مالحظه

 آن 14عقالیی توزیع راستای در زمان قراردادی الگوهای به باید

 را دادرسی زمان قراردادی الگوهای جمله از. جست توسل

 زمانی هایبرنامه و 15راهنما هاینامهتوافق الگوی توانمی

 اییپوی و سرعت ایجاد طریق از که برد نام 16دادرسی جریان

 مساعدت نیز آن کیفیت دادرسی به نهایتاً، دادرسی، در

 در مداقه است، اهمیت حائز اینجا در که آنچه. نمایندمی

 و آن نمودن متعارف و معقول منظور به دادرسی زمان ماهیت

 شکل به دادن پوشش جهت در الکترونیکی ابزارهای استخدام

 .است دادرسی زمان

 

 دادرسی طرفین مکاریه تأثیر بر مشارکت و .5-3-5

 مدنی

 راهبردی اصول جزء 18تقابل اصل کنار در 17همکاری اصل

 را دعوا اصحاب اخیر اصل. شودمی محسوب 19مدنی دادرسی

 رعایت به ملزم دادگاه دادرسان و یکدیگر با مواجهه در

 اصول 11 اصل از 1 بند .(49) نمایدمی حداکثری مشارکت

                                                           
8 Technologies for The Administrative Staff 
9 Technologies for Supporting Judges 
10 Data Systems 
11 Video Conferencing 
12 Le temps de la coopération 
13 Le temps de la négociation 
14 A Time Distribution Models 
15 Pilot Project Protocols 
16 Timeframe 

اصول آیین دادرسی مدنی فراملی نیز به برنامه زمانی در دادرسی  14از ماده  3د بن

 .با مبنای قضایی یا قراردادی اشاره دارد
17 Co-Operation Principle 
18 Adversarial Principle = le principedu contradictoire  
19 The guiding principles of trial = principes directeurs du procès 
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 را هاآن وکالی و دعوا اصحاب نیز فراملی مدنی دادرسی آیین

 ساماندهی راستای در مشارکت و همکاری برقراری به مکلف

 سوق عارفمت و معقول سرعت با و مؤثر نحو به اختالف

 عدم اجرای ضمانت نیز 15 اصل از 6 بند بالفاصله. نمایدمی

 حاوی که است داده احاله 17 اصل به را دادرسی در مشارکت

 یا تخلف با متناسب غیرمالی و مالی اجراهای ضمانت

 .است آیینی سوءرفتارهای

 باعث دعوا اصحاب مشارکت که است آن بر کادیه پروفسور

 این بنابر .(49)گردد می دادرسی جریان لکنتر و 1توازن ایجاد

 دادرس نقش به آن سوی یک. دارد سویه دو همکاری، اصل

 سوی. دارد اشاره دعوا اصحاب تمشارک فضای ایجاد در دادگاه

 جریان در دعوا اصحاب نقش در متمرکز نیز همکاری دیگر

 .(50) است دادرسی

 و فعاالنه راهبری معنی به دادرس مشارکت و همکاری اصل

. است دعوا اصحاب کتمشار لحاظ با دادرسی جریان مدبرانه

 در بلکه نماید راهبری را پرونده باید دادرس تنها نه بنابراین

 قانون در و ایران حقوق در است سهیم نیز دهیمشارکت

 از برخی به( 1390/07/17 مصوب) قضات رفتار بر نظارت

 جریان در دادرسان مؤثر همکاری عدم اجراهای ضمانت

 به است شده توجه نآنا قضایی سوءرفتارهای یا و دادرسی

 ،(14 ماده 8 بند) محوله وظیفه انجام در اهمال مثال عنوان

 رعایت عدم ،(14 ماده از 3 بند) رأی صدور در غیرموجه تأخیر

 نبودن مستدل و مستند ،(15 ماده 5 بند) صالحیت مقررات

 ،(17 ماده 2 بند) طرفیبی از خروج ،(15 ماده 1 بند) رأی

 و( 17 ماده 3 بند) طرفین ایحلو و مستندات کردن خارج

 عدم یا( آن) دادرس انفعال از هایینشانه همگی، غیره،

 .است هاآن مؤثر همکاری و مشارکت

. دوجانبه یا و است جانبهیک یا نیز دعوا اصحاب همکاری عدم

 دادخوانده یا دادبرده جانبه،یک همکاری عدم خصوص در

. گیرندمی خود به دادرسی جریان در را خنثی و انفعالی حالتی

 همین به اندازدمی تأخیر به را دادرسی زمان رویکرد، این

 فراملی دادرسی آیین اصول 15 اصل از 1 بند که است خاطر

                                                           
1 Balance 

 به را دعوا که است خواهانی رد دعوای قرار صدور بر مشعر

 قانون از 95 ماده مدلول بتوان شاید. است گزارده سکوت

 مصوب) مدنی امور در البانق و عمومی هایدادگاه تشکیل

 در خواهان همکاری و مشارکت عدم از مصادیقی را( 1379

. برشمرد دادخواست ابطال قرار صدور نتیجتاً و دادرسی جریان

 ای و دعوا اصحاب از یک هر حضور عدم" ماده این موجب به

 تصمیم اتخاذ و رسیدگی مانع دادرسی جلسه در آنان وکیل

 نیاز خواهان از توضیح اخذ به دادگاه که موردی در. نیست

 با و نشود حاضر شده تعیین جلسه در نامبرده و باشد داشته

 در همچنین. بدهد رأی نتواند دادگاه هم خوانده از توضیح اخذ

 حاضردعوا  اصحاب از یک هیچ قبلی دعوت با که صورتی

 رأی توضیح اخذ بدون دعوا ماهیت در نتواند دادگاه و دنشون

 ."شد خواهد ابطال خواستدر کند، صادر

 محور - ترافع فرهنگ از انعکاسی با نیز دوجانبه همکاری عدم

 با توأم دادرسی جریان اینکه یا و است دعوا اصحاب

 اصل رعایت از دعوا اصحاب خروج و آیینی سوءرفتارهای

 موضوع سند ابراز از امتناع است دادرسی در نیت حسن

 و 256 ،95 مواد) اسناد اصول ارائه عدم( 210 و 209 مادتین

 استفاده همچنین و ایران مدنی دادرسی آیین قانون از( 159

( اساسی قانون 40 اصل) دادرسی امتیازهای از نابهنگام

 .شود قلمداد دادرسی در سوءنیت مصادیق جمله از تواندمی

 1318 مصوب مدنی دادرسی آیین قانون از 298 و 165 ماده

 طرفین همکاری عدم اجراهای ضمانت دایرمدار ایاندازه تا نیز،

 توانمی نیز تطبیقی حقوق در. بودند مدنی دادرسی فرآیند در

. داشت اشاره فرانسه مدنی دادرسی آیین قانون از 118 ماده به

 اجرای ضمانت وضع به تواندمی دادگاه ماده این موجب به

 دادرسی اطاله دنبال به تعمداً که نماید اقدام طرفی علیه مالی

 .است بوده

 

 گیری. نتیجه6

مفهوم کیفیت دادرسی، که از مفاهیم اقتصاد حقوق است، 

های تأکید بر کارایی دادرسی دارد. زمان دادرسی، هزینه

دادرسی و دادرسی منصفانه از مهمترین عناصر کیفیت 

دادرسی، است. کیفیت آیین دادرسی مدنی از طریق کاهش 
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کمک به دادرسی  اطاله دادرسی، کاهش هزینه دادرسی و

منصفانه و عادالنه در تحقق حقوق شهروندی در فرایند 

 که مختلف مباحث در تناسب دادرسی نقش مهمی دارد. اصل

باشد می دادرسی منصفانه و هزینه زمان، هاآن مهمترین

تواند عمیقاً بر رعایت حقوقش شهروندی در فرایند دادرسی می

 وضعیت به توجه با نایرا دادرسی حقوق تأثیرگذار باشد. در

 مذکور موضوعات تمام در تناسب اصل از تواننمی موجود

 هاآن از مصادیقی در هرچند. کرد استخراج مشخص قواعدی

 تأمین بودن متناسب یقاعده: مانند است پذیرامکان امر این

 عنوان به شده اخذ اموال بودن متناسب یقاعده شده، اخذ

همچنین اصل دادرسی  .علیهمحکوم وضعیت با لهمحکوم

 توجه مورد مذکور، موضوعات بر حاکم اصلی عنوان منصفانه به

 است شده پرداخته بدان مصادیق برخی در هرچند نگرفته قرار

 پیروی تناسب اصل از مواد برخی بر حاکم روح همچنین و

 .کندمی

 پیشنهادات

ارتقاء کیفیت دادرسی و تأثیر آن بر حقوق شهروندی در  جهت

 :باشد راهگشا تواندمی ذیل پیشنهادهای د دادرسی،فراین

 موعد و کنندهاقدام شرایط میان تناسب ایجاد به کمک -

 مواعد مدت افزایش با گذارقانون توسط نظر مورد قانونی

 سوی از آن تغییر امکان با ثابت مدتی گرفتن نظر در یا کنونی

 مسافت. بعد به توجه با قاضی

 اطاله کاهش یا جلوگیری با یدادرس هایهزینه کاهش -

 زمان عامل دو بین موجود وابستگی گرفتن نظر در با دادرسی

 دادرسی بودن عادالنه تشخیص در هزینه و

 در اولیه یهزینه عنوان به مبلغی دریافت و نمودن مشخص -

 هاینرخ به توجه با مانده باقی مبلغ اخذ و دعوا طرح آغاز

 رأی صدور از پس دهش انجام اقدامات میزان و خدمات

 خواهان، مالی هدف به توجه با مالی، دعاوی در گذارقانون -

 همچنین و اجرا یمرحله در به محکوم وصول عدم احتمال

 و هرسال غیرمالی، دعاوی یهزینه تعیین در شدهمطرح عناصر

 از پس و تعیین را ایاولیه ثابت مبلغ باریک سال هرچند یا

 ضمانت دادن قرار و مدت تعیین با و دادرسی طول در آن اخذ

 دیگر سویی از و نماید مقرر را آن یتأدیه پرداخت، عدم اجرای

 قابل دادرسی هزینه از قسمت این برای پرداخت از اعسار

 .باشد پذیرش

 

 تشکر و تقدیر. 7

تهیه  و گردآوری راه در که اشخاصی کلیه از نویسندگان

 .را دارند قدردانی و شکرت کمال اند،رسانده یاری حاضر پژوهش

 

 نویسندگان سهم. 8

راهنمایی، مشاوره و  و  روحیان جواد لیف: محمدنگارش و تأ

 زاده و دکتر سیدقیوم نظارت بر نگارش مقاله: دکتر محمود

 حسینی. ابراهیم

 بر نویسندگی استاندارد معیارهای پژوهش از نویسندگان

 را پزشکی التمج ناشران المللیبین کمیته اساس پیشنهادات

 .دارا هستند

 

 منافع تضاد. 9

 .ندارد منافع تضاد حاضر پژوهش
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Background and Aim: The quality of civil procedure is one of the important and 

relatively new issues of civil procedure that has received less attention. In this 

article, an attempt has been made to explain the components of the quality of civil 

procedure and to further examine its impact on the observance of civil rights in 

the judicial process. 

Materials and Methods: The mentioned article is descriptive-analytical and 

using the library method, the mentioned subject has been studied and data 

collection has been done by referring to documents, books and articles. 

Results: The concept of quality of proceedings emphasizes the efficiency of 

proceedings. Procrastination, litigation costs and lack of a fair trial are some of 

the disadvantages and disadvantages of the civil justice system and the judiciary, 

which have a negative impact on efficiency, prolonging the litigation process and 

increasing the costs of litigation until its conclusion. These violations affect 

citizenship rights and undermine citizenship rights in the litigation process. 

Ethical considerations: In all stages of writing the present study, while 

respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been 

observed. 

Conclusion: The results of this article indicate that the quality of litigation with a 

focus on efficient litigation, including the fundamental guarantees of the civil 

justice system has an effective role in respecting civil rights in the litigation 

process. The quality of the trial focuses on factors such as the reasonableness 

and timeliness of the proceedings and the proportionality of the costs of the 

proceedings, and contributes to the observance of citizenship rights in the 

litigation process by promoting, optimizing and making the case desirable. 

Accordingly, the litigation process has economic logic and individuals act on the 

assumption of economic rationality and make choices in order to achieve greater 

benefits, sometimes accepting litigation in court, and sometimes peace and 

reconciliation without going to court. They can, and this can lead to a reduction in 

the length of the proceedings, a reduction in the costs of the proceedings, and 

therefore the observance of citizenship rights. 
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