
مدیریت زمان: تسریع در دادرسی

حسین دهقانی1 

چکیده 
اطاله ی دادرسی، از جمله مشکالت دستگاه قضایی است. علل اطاله ی دادرسی، 
گاه منتس��ب به قانون و گاه منتس��ب به اشخاص اس��ت. یکی از اهداف قانون گذار در 
اصالح مکرر مقررات آیین دادرسی، تسریع در دادرسی است. اگرچه اصالحات پیشین 
در قوانین دادرس��ی، در س��رعت دادن به دادرس��ی مؤثر بوده، ولی روی دیگر س��که، 
اقدامات اش��خاص است که کمتر به آن پرداخته شده است. اقدامات اطاله زای دادرس 
به عن��وان بازیگر اصلی فرایند دادرس��ی، قابل کنترل اس��ت. دادرس با بهره گیری از 
مهارت ه��ای عل��م مدیریت و تقویت آن در امر مدیریت دادرس��ی، نقش موثری را در 

کاهش زمان دادرسی و تسریع در دادرسی ایفاء می نماید.

واژگان کلیدی: اطاله ی دادرسی، تسریع در دادرسی، مدیریت زمان، دادرس                      

1. دادستان عمومی و انقالب شهرستان صدوق.

تعالی حقوق
سال سوم/ شماره ی 12/ مرداد و شهریور 1390

صفحات 13 تا 36
¾²I£¶ 
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درآمد
انسان  در روابط اجتماعی فعالیت های متعدد دارد، ولی در پایان کار روزانه از 
کمبود زمان می نالد و از تراکم بیش از حد فعالیت ها، تش��ریفات و عدم تطابق زمان و 
کار گالیه می کند. محققان در علم مدیریت، برای رفع یا تعدیل این معضل، تالش های 
زی��ادی کرده اند و راهکارهایی را برای تعدیل ای��ن دو کفه ارائه نموده اند، ضرب المثل 
»دنیای امروز، دنیای سرعت است«، حاکی از آن است که کسی که با کمترین هزینه، 

بیشترین  محصول را داشته باشد، موفق است.
امروزه یکی از مش��کالت قوه ی قضاییه، اطاله ی دادرس��ی1 است. این معضل 
منحصر به ایران و این مقطع زمانی نیست، بلکه برخی از کشورهای غربی مانند فرانسه 
نیز از این پدیده رنج می برد )پرو، 1384، ص17(. اگر از علل این پدیده س��وال شود، 
برخی افراد غیر متخصص در علم حقوق، با استناد به قدرت زیاد دادرس، به او انگشت 
اتهام می زنند. این استنباط اگر چه صحیح است، ولی کافی نیست و روی دیگر سکه، 

قوانین اطاله زا است. 
نقش دوگانه ی دادرس در فرایند دادرس��ی، یعنی مدیریت جریان دادرس��ی 
و صدور رأی در پرونده، مس��تلزم داش��تن ابزارهای مناس��ب است. عدالت یک مفهوم 
پیچیده است؛ اگر در گذشته عدالت با موازین ماهوی محض سنجیده می شد، امروزه 
صدور رأی ماهوی صحیح را که با تأخیر غیر معقول صورت می گیرد، نوعی بی عدالتی 
و به نوعی تضییع حق می دانند.2 این تغییر نگرش به س��رعت در احقاق  حق، موجب 
بروز تحوالتی در سیس��تم های حقوقی ش��ده که از آن جمله، استفاده از علوم میان بُر 
و مس��اعد کننده اس��ت )درویش زاده، 1384، ص160(. در حقوق ایران، کمتر از علم 
مدیریت اس��تفاده شده اس��ت. این تحقیق در پی آن است تا با اس��تفاده از این علم، 
برای کاهش اطاله ی دادرس��ی راهکارهای مناسب ارائه کند؛ راهکارهایی که دادرس با 
توسل به آن، از اتالف سهوی زمان بکاهد و از »زمان مرده« نیز برای سرعت در تحقق 

1. Delay.
2. از جمله می توان به بند 3 ماده ی 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 1 ماده ی 6 کنوانسیون اروپایی 
حقوق بشر، اصل هفتم از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی اشاره کرد. در حقوق داخلی ایران، ماده  قانون مستقلی 
به موضوع س��رعت در دادرسی اختصاص یافته اس��ت، ولی اشارات و دغدغه های قانون گذار، ریشه در اصل سرعت 

در دادرسی دارد )دهقانی، 1383، ص204(.   
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عدالت استفاده کند.

1. اهمیت زمان در زندگی اجتماعی
در گذشته، به دلیل سادگی نحوه ی زندگی و دلبستگی بیشتر افراد به موازین 
اخالقی، روحیه ی منفعت طلبی کمتری در انس��ان ها بود، ولی در عصر جدید به لحاظ 
تحوالت صنعتی و پیچیدگی روابط، جلب منافع بیش��تر، مس��تلزم استفاده ی بهینه از 
زمان است. امروزه، شعار »دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد«، کمتر مورد قبول 

افراِد در حال رقابت است، بلکه اتالف زمان1 را موجب سوختن و شکست می دانند.2
اگر در حوزه ی صنعتی، تولید زیاد، نشانه ی موفقیت است، ولی در علم حقوق، 
معیار پیشرفت واقعی، تحقق عدالت و نظم در اجتماع است. انسان برای زندگی راحت 
به دو چیز نیازمند است: نخست نظم و اجتماع حکومت و قانون؛ و دیگر اجرای عدالت 
)کاتوزی��ان، 1377، صص665-664(. امروزه دیگر عدالت تنها در مفهوم ماهوی خود 
یعن��ی »قرار دادن ه��ر چیز در جای خود« به کار نم��ی رود، بلکه مفهوم پیچیده تری 
یافته اس��ت؛ به نحوی ک��ه تأخیر در اجرای عدالت، به منزل��ه ی انکار آن حق و عین 
بی عدالتی به ش��مار می رودRhee, 2004, p: 1( 3( در حقوق قدیم، تنها شرط قاضی 
عدالت بود، از این رو دس��ت قاضی برای رس��یدگی باز ب��ود و تنها اصول معدودی بر 
رسیدگی حاکم می گردید، اما امروزه مفهوم عدالت تغییر یافته و مالک عادالنه بودن، 
رسیدگی در زمان متعارف و معقول است )کاشانی، 1383، ص201(. توجه به اهمیت 
»زمان«، در حقوق ماهوی4 نیز تأثیرگذار اس��ت. به طور مثال در تئوری پردازی برای 
رابطه ی س��ببیت در مس��وولیت مدنِی ناش��ی از عیب تولید، به استناد سرعت و عدم 

1. Wasting of Time.
2. اهمیت زمان با توجه به نوع فرهنگ ها متفاوت است. در فرهنگ آنگلوساکسون بر کارایی انجام یک کار در یک 
زم��ان و در مقیاس زمانی مورد نظر، تأکید می ورزند. به عکس در فرهنگ های اروپای جنوبی و خاورمیانه، کیفیت 

روابط، مهم تر از رسیدن به موقع است )فلمینگ، 1385، ص8(.
3. Justic deleyed is justice denied.

4. در حق��وق کیف��ری، ات��الف زمان نتایج بدی بر آزادی مته��م  و امنیت عمومی دارد، لذا پیش��گیری از اطاله ی 
دادرس��ی، در این حوزه از حقوق بیش��تر مورد تأکید قرارگرفته است. سزار بکاریا معتقد است: »در صورتی که بین 
وقوع جرم و کیفر فاصله افتد، مقصود الزم بین جرم و کیفر در اذهان عمومی به سستی می گراید« )بکاریا،1380، 

ص117(.
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تضییع وقت برای رس��یدگی اختالف در محکمه، تولید کننده، مسؤول شناخته شده 
اس��ت )کاتوزیان، 1381، ص158(. در یکی از  تئوری های دادرسی عادالنه، دو معیار 
تش��خیص عادالنه بودن، زمان و هزینه است )محس��نی، 1387، ص301(. به عبارت 
بهتر، دادرس��ی وقتی عادالنه اس��ت که با کمترین هزینه و وقت، نتیجه ی مناسبی از 

آن استخراج شود.

2. علل اطاله ی دادرسی 
طوالنی ش��دن غیر قانونی1 و غیر منطقی فرایند رس��یدگی به امر یا دعوا در 
مرجع قضایی، از مقطع ش��روع دعوا تا صدور رأی قاطع را اطاله ی دادرسی می گویند 
)دهقانی، پیشین، ص24(. سرعت2 در احقاق حق، یکی از شاخص های ارزیابی عدالت 
است. سرعت در دادرسی، از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را یکی اصول مسلم 
دادرس��ی دانس��ته اند؛ به گونه ای که توافق خالف آن، جز در موارد اس��تثنایی ممنوع 

است.3
»س��رعت«، به معنای »عجله و شتاب زدگی« نیس��ت، بلکه به معنای حرکت 
بدون وقفه ی دادرسی در کمترین زمان، همگام با اصول دادرسی می باشد، ولی عجله، 
حرکت فوری و به ظاهر مفید، اما خالف اصول دادرس��ی اس��ت که از آن، بار معنایی 

منفی خارج می شود. 
دیوان عالی کش��ور در رأی ش��ماره ی 242 به تاری��خ 1326/1/36 صادره از 
ش��عبه ی س��وم آورده است: »با آن که عادتاً وقت هر جلسه، کمتر از نیم ساعت منظور 
نمی ش��ود و حض��ور هر ی��ک از طرفین و ارائ��ه ی الیحه ی آن ها در تم��ام وقت مقرر 
پذیرفتنی اس��ت، بنابراین، با عدم حضور یکی از طرفین، صدور حکم یا قرار در اوایل 
وق��ت مقرر موقعیتی ن��دارد« )متین دفت��ری، 1387، ص228(. اقدام به صدور حکم 
پیش از انقضای زمان دادرسی، اگر چه با هدف عدم تعلل است، ولی با توجه به این که 
از جمله حقوق اصحاب دعوا، استفاده از وقت دادرسی اختصاص یافته است، لذا صدور 

1. Undue Delay.
2. Expedition.

3. ماده ی 99 قانون آیین دادرس��ی مدنی: »دادگاه می تواند جلس��ه ی دادرس��ی را به درخواست و رضایت اصحاب 
دعوا فقط برای یک بار به تأخیر اندازد«.
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حکم پیش از اتمام وقت، س��لب حق دفاع بوده و معارض با اصل تناظر1 اس��ت. از این 
رو چنین اقدامی، عجله محسوب می شود که پسندیده نیست. 

 صرف نظ��ر از آث��ار زیان بار اطاله ی دادرس��ی بر اصحاب دع��وا و بیت المال، 
مهم ترین آثار اطاله ی دادرس��ی، س��لب اطمینان مردم از حاکمی��ت و قانون گریزی 

است.2  از این رو، شناسایی علل اطاله اهمیت دارد. 
اطاله ی دادرسی به طور کلی برخاسته از دو علت است: 

1- علل منتسب به قانون، اعم از شکلی و ماهوی؛
2- علل منتس��ب به اش��خاص، اعم از اصحاب دعوا یا مأموران دولتی مداخله 

کننده در دادرسی )دهقانی، پیشین، ص34(. 
دادرس با توجه به وظیفه ی مضاعفی که به عنوان مدیر دادرسی بر عهده دارد، 
دارای نقش محوری در تس��ریع یا تطویل دادرس��ی است؛ او وظیفه دارد مراقبت کند 
که زمان تلف نشود و باید از سوء استفاده و اقدامات اطاله زای اشخاص پیشگیری کند.

  بعض��ی از حقوق دانان در خصوص س��رعت در دادرس��ی گفته اند: معقول و 
متعارف بودن زمان دادرسی، ایجاباً وسیله ی  تأمین سرعت در دادرسی نیست، بلکه به 
نحو س��لبی موجب می شود با از بین رفتن اطاله، سرعت مناسب در دادرسی تضمین 
ش��ود )محس��نی، 1389، ص275(. این نظر با نگاه محض حقوقی به زمان دادرس��ی 
ارائه ش��ده اس��ت؛ زیرا عدم اطاله، همان سرعت در دادرس��ی تلقی گردیده است. این 
نظر در بس��یاری از مصادیق صحیح است، ولی همیشه چنین نیست و سرعت ممکن 
است مفهوم ایجابی نیز داشته باشد. به عنوان نمونه، هرگاه با رعایت مقررات و اصول 
دادرسی، تأخیر غیر قانونی و اطاله ی در دادرسی دیده نشود و به ظاهر، زمان استفاده 
ش��ده، معقول و متعارف باش��د، با اس��تفاده از ابزارها و مهارت های غیر حقوقی مانند 
مدیریت زمان، می توان با کم کردن زمان دادرسی، به نتیجه ی مشابه و مطلوب دست 

یافت.

1. Contradiction Principle.
2. در یک نظر سنجی، در مورد این که طوالنی شدن تشریفات قضایی و اداری، تا چه حد می تواند در رعایت نکردن 
قانون از س��وی افراد جامعه مؤثر باش��د، تعداد 73 درصد از شرکت کنندگان معتقد بودند که این عامل می تواند تا 
حد زیاد و بس��یار زیاد، منجر به قانون ش��کنی توسط افراد شود و تنها 19/6درصد، این عامل را در حد کم و خیلی 

کم ارزیابی کرده اند )درویش زاده، پیشین، ص27(.
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3. نقش مدیریت در تسریع دادرسی
مدیری��ت، فرایند ب��ه کارگیری مؤث��ر و کارآم��د منابع مادی و انس��انی، در 
برنامه ریزی، س��ازماندهی، بس��یج امکانات، هدایت و کنترل اس��ت که برای دستیابی 
به اهداف س��ازمانی و بر اس��اس نظام ارزش��ِی مورد قبول صورت می گیرد )رضائیان، 
1371، ص6(. مدیریت، متفاوت از رهبری است؛ مدیریت، نفوذ در دیگران برای کسب 
هدف های سازمانی است، ولی رهبری، نفوذ در دیگران برای هدف ها، اعم از سازمانی و 
غیر سازمانی می باشد )توکلی، 1358، ص134(. مدیریت زمان، مجموعه ای از مقررات 
فردی است که به وسیله ی کسب مهارت های آن، می توان آن چه را که برای رسیدن به 
شادی و خوشبختی نیاز است، به دست آورد )تریسی، 1388، ص26(. به عبارت بهتر، 

مدیریِت استفاده ی بهینه از منابع برای دستیابی به اهداف را، مدیریت زمان گویند.
زم��ان ذخیره ای گران بها و تجدیدناپذیر اس��ت. در گذش��ته، قان��ون اولیه در 
نظریه های مدیریت، دس��ت یافتن توسط ماش��ین ها و گام بعدی، بیرون کشیدن کار 
بهتر و بیشتر از انسان ها بود. در عصر کنونی، به دنبال آن هستند که چگونه می توان، 
از طریق کار، موجب رشد انسان ها شد. هدف مدیریت، بیشتر معطوف به بسیج کردن 
اس��ت تا س��ازمان دادن؛ این امر به معنای آفریدن فضایی اس��ت که به جای آن که از 
آدم های یک مجموعه، کارمندان بهتری بس��ازد، از کارمن��دان آن مجموعه، آدم های 
بهتری به وجود آورد. تا زمانی که مردم تا منتهای درجه ی اس��تعدادهای خود رش��د 
نکنند، مؤسس��ات نمی توانند به بهترین س��طح عملکرد خود برس��ند )پاریخ، 1383، 

ص23(.
مدیریت زمان، آثار و فواید متعددی دارد: 

1- بهره برداری از »زمان در جریان« و غیر قابل نگه داری؛ 
2- کسب هم سویی با زمان؛

3- حذف عوامل »سارق زمان«؛ 
4- جلوگیری از استرس؛ 

5- کاهش هزینه های فرصت از دست رفته؛
6- کاهش تأخیرها و... . 

موضوع اصلی در مدیریت زمان، تفاوت بین »کارایی« و »اثربخش��ی« اس��ت. 
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کارایی، انجام درس��ت کار اس��ت و اثربخشی، انجام کار درست می باشد. در کارایی، از 
مق��ررات و فرایند و سیس��تم هایی که در جریان قرار دارند، تبعیت می ش��ود، ولی در 
اثربخش��ی، تمرکز و توجه ب��ه چیزهایی معطوف می گردد که باید ب��رای تولید نتایج 
سودمند در موقعیت خاصی انجام شود )فلمینگ، پیشین، ص13(. ممکن است کسی 
بر اس��اس مقررات درس��ت کار کند و کارآمد باش��د، ولی کار درس��تی انجام ندهد و 
اثربخش نباش��د. مثاًل، در یک جلسه ی دادرس��ی، دادرس با رعایت مقررات، تشکیل 
جلس��ات متعدد می دهد. در این جا هر چن��د »کارآمدی« وجود دارد و نتیجه حاصل 
ش��ده اس��ت، ولی اگر دادرس بیش��تر دقت می کرد و با توجه به وقت، برای مذاکرات 
برنامه ریزی می نمود، شاید با یک جلسه هم می توانست به همان نتیجه برسد؛ در این 

صورت کار او »اثر بخشی« بیشتری داشت.
در مدیریت زمان، قواعدی ب��رای افزایش بهره وری و کاهش اتالف زمان ارائه 
شده است، اصول مدیریِت زمان عبارت است از: »هدف گذاری، تعیین اولویت و رعایت 
اولویت«. یک مدیر برای انجام کار، ابتدا باید هدف خود را تعیین کند و برای رسیدگی 
به آن هدف، کارهای مورد نیاز را تدوین و سپس برای تقدم و تأخر آن ها اولویت بندی 

کند و در نهایت خود را پای بند به اجرای نوبتی اولویت های پیش بینی شده نماید.
نقش دادرس در قضاوت، کمتر از نقش یک مدیر س��اده نیس��ت. در خصوص 
نقش قاضی در اداره ی دادرس��ی، نظریه های مختلفی مطرح ش��ده اس��ت. در مکتب 
اتهامی،1 نقش قاضی در دادرسی، منفعل است و بیشتر به یک داور بی طرف می ماند، 
 Bell,1998, p:( در حالی که در مکتب تفتیش��ی،2 نقش او در دادرس��ی، فعال است
80(. در ایران، نمی توان گفت مکتب تفتیش��ی به ص��ورت کامل حاکمیت دارد، ولی 
قانون گذار در تغییرات سال 1379، با فاصله گرفتن از مکتب های فردگرایی، قدرت و 
اختیار بیش��تری برای دادرس قائل شده است.3 از جمله ی این اختیارات، منع اطاله ی 
دادرس��ی است؛ چنان چه دادرس بدون دلیل تس��لیم اقدامات اطاله زای اصحاب دعوا 

1. Adversial Procedural.
2. Inquisitorial Procedural.

3. به رغ��م عدم توجه ج��دی به اصل مدیریت در علوم فقهی و حقوقی، بعضی از ب��زرگان بر آن تأکید کرده اند. از 
مرحوم میرزای شیرازی نقل شده است که مرجعیت اگر صد جزء داشته باشد، یک جزء آن دانش و جزء دیگر آن 

عدالت و نود وهشت درصد آن مدیریت است )درویش زاده،  پیشین، ص 58(.
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ش��ود، تخلف نموده اس��ت. دادرس به عنوان مدیر دادرس��ی، باید در مهلت معقول و 
متعارف، دادرسی را به انتها برساند و برای انجام این تکلیف قانونی، از لوازم مرتبط، از 
جمله مهارت های مدیریت زمان به لحاظ اذن در شیء اذن در لوازم آن است ، استفاده 
کند. در حقوق انگلیس، مدیریت قضایی پرونده ها، نخستین راه برای حل مشکل است. 
مدیری��ت قضایی پرونده ها از طریق تطبیق و تعیین موضوعات و برنامه ریزی، می تواند 

.)Gerlis, 2001, p:5( به زودتر حل شدن مشکالت کمک کند
اعمال اطاله زای دادرس، به دو نوع عالمانه و غیر عالمانه تقس��یم می شود. در 
این نوشتار، مدیریت اعمال غیر عالمانه ی دادرس به منظور تسریع در دادرسی، مورد 

نظر است.

4. راهکارهای مدیریت زمان در جلسه ی دادرسی 
در مدیری��ت زمان، ضوابط عمومی به منظور اس��تفاده ی بهتر از زمان مطرح 
ش��ده اس��ت، ولی اصول راهنما ش��امل »هدف گذاری، اولویت بن��دی و رعایت نوبت« 
اس��ت. با کمک این اصول عمومی، می توان راه های تخصصی در دادرس��ی را استخراج 
نمود. بر خالف دادرس��ی کیفری، در دادرس��ی های مدنی، همواره ابتکار طرح دعوا و 
موضوع و مس��یر اصلی پرونده با خواهان است، ولی اداره ی جریان دادرسی بر عهده ی 
دادرس است و دادرس، به عنوان مدیر دادرسی، باید اهداف را شناسایی کند و با یک 
برنامه ریزی مناسب و دسته بندی وظایف و مراحل مختلف کار و انجام آن، در کمترین 

زمان به هدف خود دست یابد. 
وظیفه ی اصلی دادرس، از زمان شروع جلسه ی دادرسی آغاز می شود و نقش 
وی در این مرحله برجس��ته تر اس��ت، ولی از نقش او در مرحله ی مقدماتی نیز نباید 
غافل بود. در بس��یاری از کشورهای اروپایی، برای مرحله ی مقدماتی،1 قاضی مستقل 
با عنوان قاضی آماده س��از پرونده2 تعیین کرده ان��د. در رویه ی قضایی ایران، این خأل 
ب��ا دخالت قاض��ی رس��یدگی کننده و صادرکننده ی رأی جبران می ش��ود. با توجه به 

1. Pre Trial.
2. Preparatory Judge.



شماره 12
تعالي حقوق/ 

حسین دهقانی
21

قاعده ی افزایش بازدهی1 در مدیریت زمان، الزم است در مرحله ی مقدماتی، در حین 
پایه ری��زی پرون��ده، نظارت و دقت کافی به عمل آید ت��ا از تکرار اقدامات در مرحله ی 
اصلی رسیدگی و رفت و برگشت های مکرر پرونده از شعبه به دفتر و به عکس و یا از 
ش��عبه به شعبه ی دیگر جلوگیری به عمل آید. راه های مدیریت زمان دادرسی، در دو 

مرحله ی پیش از جلسه ی دادرسی و پس از آن مورد بررسی قرار می گیرد. 

1-4. مدیریت زمان پیش از جلسه ی دادرسی
راهکارهای مربوط به پیش از تش��کیل جلس��ه ی دادرسی که در پیشگیری از 

اطاله ی دادرسی مؤثرند، عبارتند از نظارت مقدماتی، مطالعه و برنامه ریزی.

الف( نظارت مقدماتی
در فرانس��ه به موجب مواد 763 به بعد، کنترل تحقیقات به وس��یله ی قاضی 
مس��تقل به عمل می آید. یکی از کارهای قاضی، تعیین مهلت های زمانی2 بر اس��اس 
عناص��ری مثل پیچیدگی،3 موضوع4 و فوریت5 برای تکمیل تحقیقات اس��ت و پس از 

آن، پرونده را به نظر قاضی صادرکننده ی رأی می رساند. 
در حقوق ایران، برای استفاده ی بهینه از زمان، راه  حل های زیر مؤثر می باشد:

1- مقام ارجاع کننده، ضمن تس��لط علمی بر موضوعات دعاوی باید به میزان 
توانایی قضات و پرس��نل تحت امر خود نیز آش��نا باشد و برای تقسیم کار، با سنجش 
ضابطه ه��ای مذکور، به نحوی عمل کند که برای دعاوی س��اده، قضات با اس��تعداد و 
مجرب را برای دعاوی س��نگین انتخاب نماید تا تحلیل استعداد متخصصین و ناتوانی 
غیر متخصصین در دعاوی س��بک وسنگین، هر یک به نوعی موجب اطاله ی دادرسی 

1. ب��ه موجب ای��ن قاعده، هرچه وقت صرف کارهای مع��دود متمرکز کنید که وقتتان ب��ه بهترین نحو صرف آن 
می شود، در آینده زمان کمتری صرف هر کدام از آن کارها می کنید. 

2. Time Limit.
3. Complexity.
4. Nature.
5. Urgency.
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نشود1 )شمس، 1381، ص137(؛ 
2- تعیین ش��عبه با توجه به »موضوع خواس��ته« صورت گی��رد و با توجه به 
ش��اخص های سابقه ی ارجاع قبلی، دعاوی طاری، دعاوی مرتبط و دعاوی مشابه، اعم 
از مختومه یا در حال رس��یدگی، ارجاع صورت گیرد تا دعاوی مذکور در یک ش��عبه 

رسیدگی شود و از رفت و برگشت پرونده ها برای ادغام پیشگیری گردد؛ 
3- صرف نظر از وظیفه ی اصلی دفتر دادس��را، برای بررسی و نظارت اوراق در 
مواد 53 و54 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
1379، در خصوص کنترل بندهای 4 و6 )تعهدات، جهات و ادله( قاضی باید به صورت 
غیر مس��تقیم در دادرسی نظارت داشته باشد. پیچیدگی این شرایط، تخصص قضایی 

الزم دارد و نظارت دفتر کافی نیست؛ 
4- پس از تکمیل پرونده، به صورت فوری »دس��تور تعیین« وقت صادر کند 
و با کنترل مجدد اقدامات دفتر، بازخوانی کامل پرونده، اس��تخراج درجه ی پیچیدگی 

پرونده و فوریت آن، با مدیر دفتر مشورت و تعیین وقت کند؛
5- در مرحله ی تعیین وقت، محاس��به ی زمان با توجه به پیچیدگی پرونده و 
فوریت، یک ضرورت است که صرف نظر از خأل قانونی، در رویه ی قضایی نیز به صورت 
جدی به آن توجه نمی ش��ود. برای اس��تفاده از وقت ضرورت دارد تا با توجه به شرایط 
روحی خاص دادرس، در تقس��یم بندی کلی روزهای هفت��ه، مرخصی های احتمالی و 
تعطیالت لحاظ شود. برای کارایی بیشتر، مالحظه نکردن اخالق فردی و توجه صرف 
به شرایط سازمانی، موجب کاهش بهره وری است. به عنوان نمونه، تعیین اوقات برای 
آخرین روز کاری هفته، در دعاوی س��نگین که فرس��ودگی نسبی در دادرس مالحظه 

می شود، صحیح نیست؛ 
6- در تقس��یم کار روزانه، با توجه به س��نگینی هر دعوا، تخصص و عالقه ی 
دادرس، تعیین وقت ش��ود. اختالط کار سبک و س��نگین و تقسیم بندی آن در طول 

1. در ح�ق��وق انگل�ی��س، ارج���اع اتوماتی�ک وجود ن��دارد و با توج�ه به ش��اخ�ص هایی مث�ل ارزش خواس���ته 
The Complex�( پیچیدگی دعوا ،)The Length of Trial( طوالنی بودن دادرسی ،)Amount Claim(

ity of the Case( و راه های جبران خس��ارت )The Type of Remedy Sought( س��ه مسیر برای پرونده 
تعیین ش��ده است. مس��یر دعاوی خرد )The Small Claims Track(، مس��یرهای سریع )Fast Track( و 

.)Gerlis, op.cit, p: 154( )The multi track( مسیرهای چند بعدی
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س��اعات کار روزانه، در افزایش کارایی مؤثر اس��ت. هر فردی در ساعت خاصی از روز، 
ان��رژی برای »اوج کار« دارد و باید آن زمان را به جلس��ه ی اول پرونده های س��نگین 
اختصاص دهد. این زمان معموالً اول صبح اس��ت و استفاده ی بهینه از این زمان برای 
کارهای س��خت، در احس��اس راحتی برای کارهای سبک مؤثراست )تریسی، پیشین،  

ص266(؛
7- تعیین وقت باید با توجه به امکانات موجود برای ابالغ، محل ابالغ و تعداد 
اصحاب دعوا باشد. توجه به این موضوع در پیشگیری از تجدید جلسات ناشی از عدم 
برگش��ت نسخه ی دوم اخطاریه موثر اس��ت. این نقیصه با توجه به فقدان مأمور ابالغ 
مستقل برای هر شعبه و عدم نظارت برای مأموران واحد ابالغ، بسیار شایع می باشد.

ب( مطالعه و برنامه ریزی
گفته شد که یکی از اصول مهم مدیریت، برنامه ریزی است. دراین مرحله باید 
با توجه به مطالعه ی قبلی، هدف گذاری می شود. برنامه ریزی، غیر از مرحله ی اجرا است 
و باید پیش از اجرا به فکر آن بود )بلس، 1384، ص36(. پیش از جلس��ه ی دادرسی، 
یکی از وظایف مهم دادرس، مطالعه ی پرونده و لوایح احتمالی اس��ت. اگرچه احتمال 
تغییرات در چارچوب دادخواس��ت به ش��کل تغییر دعوا یا تغییر خواسته و در نتیجه 
ضرورت تغییر در برنامه ریزی موجود اس��ت، ولی این ام��ر، نافی ضرورت برنامه ریزی 
نیس��ت و حتی می توان در برنامه ریزی، برنامه ی ثانویه یا »برنامه ی بیسمارک« را هم 
در نظر گرفت، یعنی برنامه ریزی به گونه ای باش��د که در مقابل بعضی از مش��کالت و 
تغیی��رات، انعطاف پذیر باش��د. این تغییرات جزئی و موکول ک��ردن کار به آینده برای 
انجام کار مهم تر، »دفع الوقت« نیس��ت، بلکه دفع الوقت عبارت از به تعویق انداختن 

کاری است که همین حاال باید انجام شود )بلس، پیشین، ص14(.
 مطالع��ه و برنامه ریزی را باید یک تکلیف قانونی دانس��ت. در رأی ش��ماره ی 
4658 -1329/10 آمده اس��ت: از آنجا که غرض از تش��کیل جلس��ه ی محاکمه، حل 
و فصل خصومت، احراز حقانیت یکی از متداعیین اس��ت، برای این منظور الزم اس��ت 
متصدی امر محاکمه، پیش از ش��روع به کار، جهاتی که در تحقیق این امر مدخلیت 
دارد را به دس��ت آورد و از اطراف و جوانب آن اس��تحضار کامل یافته تا امر منجر به 
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تضییع وقت و تجدید جلس��ه نش��ود و در این باب، فرقی بین محکمه ی صلحیه و غیر 
صلحیه نیس��ت. هم چنین فرقی بین عضو اصلی و عضو علی البدل نیست. بنابراین یک 
نفر عضو علی البدل که متصدی امر محاکمه ی س��ابقه داری می ش��ود، می باید پیش از 
تش��کیل جلسه، از س��ابقه ی آن استحضار یافته، سپس جلس��ه ی محاکمه را تشکیل 
دهد، نه آن که مرتجاًل بدون اطالع از س��ابقه دس��ت به کار زده و به عذر بی اطالعی 
از س��ابقه ی جریان امر، تجدید جلس��ه کند. بنابراین دفاع عضو علی البدل به این که از 
جریان اطالعی نداش��ته و به این جهت تجدید جلس��ه نموده، موجه نیس��ت؛ زیرا در 
چنین صورتی می بایس��ت پرونده ی امر را مطالعه نم��وده و با بصیرت، در امر مداخله 
نموده باش��د و با عدم امکان، معذور از قبول خواهد بود )ش��هیدی، 1381، ص258(. 
اگر دادرس با تجزیه و تحلیل دقیق پرونده، بتواند برنامه ی دقیقی برای مسیر پرونده، 
تحقیقات و س��ؤال های مهم اس��تخراج نماید، در ادامه ی کار راحت تر به هدف خواهد 

رسید. 
در برنامه ریزی1 برای پرونده ی قضایی، توجه به نکات ذیل ضروری است:

1- در صورت متعدد بودن خواس��ته، دعوا و یا اصحاب دعوا، محدوده ی کلی 
دعوا و عناصر هر یک از خواس��ته ها ترس��یم شود؛ از خواسته ها توصیف دقیق به عمل 
آی��د و تعارض ه��ای موجود بین متون دادخواس��ت از طریق اخ��ذ توضیح و یا ارائه ی 

تفسیر مناسب از آن مرتفع گردد؛
2- بر اس��اس بن��د اول، وظایف قانونی برای رس��یدگی و اقدامات ضروری به 
ص��ورت طولی و عرضی2 طرح ریزی ش��ود و برای تقدم و تأخ��ر هر یک، اولویت بندی 

1. دادرس با دقت در برنامه ریزی اوقات رسیدگی و مدیریت زمان، می تواند موجب تغییر نگرش و فرهنگ سازمانی 
محل کار خود ش��ود و دیگران را تحت تأثیر قرار داده و به س��مت س��رعت در دادرس��ی سوق دهد. وقتی دادرس 
هم زمان با برنامه، جلس��ه را به پایان برس��اند، دیگران با ش��ناخت این روحیه ، خود را با او س��ازگار می کنند و به 
عکس چنان چه بی انضباطی در کار ببیند، سعی در تشدید آن اطاله ی دادرسی برای وصول حقوق احتمالی خود 

می کنند. 
2. بعضی از اقدام ها در دادرسی، نیازمند اقدام های مقدماتی است و در یک زمان نمی توان دادرسی را با مقدمات به 
انجام رساند و به اصطالح باید  متاخر و در طول آن اقدامات اولیه انجام داد؛ مثاًل تعیین کارشناس برای تشخیص 
جعل، هم زمان با دستور تعیین وقت و ابالغ در دعوای »مطالبه ی  وجه«، پیش از تشکیل جلسه ی دادرسی و ایراد 
جعل از جانب خوانده، صحیح نیس��ت، ولی دس��تور تعیین وقت و ابالغ، هم زمان با دستور اخطار به شهود خواهان 

صحیح است؛ چرا که از مقدمات نیست و در عرض هم هستند.   
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گ��ردد؛ مثاًل چنان چه س��مت خواهان مبهم اس��ت، پی��ش از ورود در ماهیت، با اخذ 
توضیحی بررس��ی ش��ود تا چنان چه دارای ایراد قانونی است، بدون صرف وقت و ورود 

در ماهیت، در ابتدای جلسه تصمیم گیری مناسب به عمل آید؛
3- تفویض بعضی از امور به دیگران: پرداختن به وظایف مهم بر اساس قانون 
کارای��ی جبری ضرورت دارد؛ چرا که برای انجام دادن همه ی کارها وقت کافی وجود 
ندارد، اما برای انجام دادن مهم ترین کارها همیشه وقت کافی هست )تریسی، پیشین، 
ص71(؛ اس��تفاده از مدی��ر دفتر ب��رای تأمین دلیل و اعطای نیاب��ت قضایی، از جمله 

مصادیق این موضوع است؛1
4- تعیی��ن جدول زمانی2، با در نظر گرفتن میزان پیچیدگی و ماهیت دعوا و 
پس از مشورت با اصحاب دعوا: هر دادرسی از چندین مقطع تشکیل شده است. مقطع 
جلس��ه ی دادرسی نیز قابل تقس��یم به برش های زمانی و اختصاص آن به اموری مثل 
صحبت های خواهان، دفاع خوانده و اظهارات ش��هود است. با استفاده از این روش، از 
زمان حداکثر استفاده می شود و با حرکت در چارچوب آن برنامه، از افراط و تفریط در 
مذاکرات حین جلسه پیشگیری می گردد. در ایران، نص قانونی برای این تکلیف دیده 

نمی شود، ولی خالقیت رویه ی قضایی در این موضوع ضرورت دارد. 
در حقوق انگلیس، قواعد دادرس��ی و رویه ی قضایی، تبعیت3 از جدول زمانی 
و حمایت از تاریخ زمان دادرس��ی را الزامی می کند و نقض آن ضمانت اجراهایی مثل 
 .)Gerlis, ibid, p:189( عدم قبول ادله4 و قرارهایی در مورد هزینه ی دادرسی5 است

          
2-4. در جلسه ی دادرسی

آنچه گفته شد مربوط به مهارت های مدیریت زمان، پیش از جلسه ی دادرسی 
بود. پس از مرحله ی مقدماتی، مرحله ی اصلی رس��یدگی، با تشکیل جلسه ی دادرسی 

1. در امور قضایی بسیاری از کارها قائم به شخص دادرس است و لذا بر خالف سایر رشته ها،  کمتر می توان از این 
ابزار برای مدیریت پرونده ها استفاده کرد.

2. Time Table.
3. Adherence.
4. Debarring Evidence.
5. Cost Orders.
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ش��روع می شود. جلسه ی دادرسی به معنای »نشستی اس��ت که در آن به دادخواهی 
دادخواه رسیدگی می شود« )شمس، 1381، ص138(. به منظور تسریع و عدم اتالف 
زمان، اس��تفاده از راهکارهایی به شرح ذیل در جلس��ه ی دادرسی، اعم از »عادی« یا 

»خارج از نوبت«، راه گشاست: 
شرط تشکیل جلسه، احراز چهار رکن ضروری است که عبارتند از:

1-حضور متصدی دادگاه؛ 
2-کامل بودن دادخواست؛ 

3-حضور اصحاب دعوا یا ابالغ صحیح وقت دادرسی به آن ها؛ 
4- احراز فاصله ی زمانی1 بین ابالغ و روز جلسه ی دادرسی )همان، ص150(. 
عدم توجه به ضابطه ی مذکور و تشکیل جلسات خارج از مقررات و تجدید آن 
به لحاظ ابطال ابالغ و یا در س��طح باالتر، تجدید رس��یدگی توسط محاکم عالی، یکی 
از علل اتالف اوقات و اطاله ی دادرسی است. در صورت عدم توجه به ارکان چهارگانه، 
دادگاه باید بدون اقدامی، جلسه را تجدید کند. البته در خصوص مورد 3 و4 چنان چه 
تا پایان زمان جلس��ه ی دادرس��ی، مدعو )خواهان یا خوانده( حاضر شود و به موضوع 
فاصله ی زمانی اعتراض نداش��ته باشد، باید تش��کیل جلسه داد. به صرف غیبت مدعو 
و ع��دم اعاده ی نس��خه ی دوم اخطاریه و یا فقدان فاصله ی زمان��ی، تصمیم گیری در 
لحظات اولیه ی جلس��ه ی دادرس��ی و پیش از انقضاء کامل جلس��ه ی دادرسی معقول 
نیس��ت و چه بس��ا مدعو، به رغم نقایص مذ کور حاضر ش��ود. با توجه به تحلیل گفته 
ش��ده، بر اس��اس رأی دیوان عالی کشور، این عمل به ش��تاب و عجله نزدیک تر است 
تا س��رعت در دادرسی. نقش دادرس در این قس��مت، نسبت به قسمت مقدماتی، در 

تسریع دادرسی موثرتر است.

الف( تمهیدات اولیه
بر اساس اصول روان شناسی، پانزده دقیقه ی نخست و پانزده دقیقه ی آخر هر 
جلسه، بهترین زمان برای استفاده از تمرکز شنونده و آموزش به وی می باشد. دادرس 

1. در ش��رایط عادی، این فاصله ی زمانی در دادرس��ی های مدنی پنج روز و در دادرس��ی کیفری سه روز است. این 
تفاوت زمان، داللت برآن دارد که س��رعت در دادرس��ی کیفری، به لحاظ موضوع رس��یدگی، اهداف و آثار اطاله، 

بیشتر مورد تأکید قانون گذار است.
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باید حین دادرس��ی به این زمان ها توجه داش��ته باش��د و از تمرکز اصحاب دعوا برای 
اطالع رسانی و جمع بندی، بهترین بهره برداری را بنماید.

 این تمهیدات که برخی ش��امل تکالیف قانونی الزامی اس��ت که دادرس باید 
آن ه��ا را بیان کن��د و برخی نیز با هدف هدایت بهتر دادرس��ی و تفهیم و یا یادآوری 
»فرهنگ دادخواهی« به اصحاب دعوا اس��ت که در جلس��ه ی دادرسی حاضر اند و در 

نتیجه موجب سرعت بهتر در دادرسی می گردد، شامل موارد ذیل می باشد:

نخست: هشدارهای قانونی 
در دادرس��ی های کیفری، بر اس��اس تبصره ی 2 م��اده ی 129 1 و مواد 188 
ت��ا 192 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در ام��ور کیفری مصوب 
2،1378 دادرس بای��د ضرورت اعالم تغییر احتمالی در اقامتگاه معین ش��ده ی قبلی، 
رعایت انضباط در جلسه و رعایت ادب و نزاکت را به حاضرین در جلسه یادآوری کند. 
در دادرسی مدنی این تکالیف وجود ندارد، ولی تذکر موضوع ماده ی 101 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 3 به حاضرین نیز، 
در کنترل هیجان های اصحاب دعوا که به جایگاه دادگاه ناآش��نا هس��تند و در نتیجه 
پیش��گیری از اتالف زمان ناش��ی از بی انضباطی احتمالی و انحراف جلس��ه از مس��یر 
دادرس��ی مؤثر اس��ت. تذکر به عدم ایجاز و اطناب در کالم، رعایت دفاع شکلی پیش 
از دفاع ماهوی، استفاده از الیحه برای موضوع های فرعی و تفصیلی، امکان غیر علنی 
شدن جلسه ی دادرسی به درخواست اصحاب دعوا )اصل 165 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران(4 به منظور عدم دخالت غیر از آن ها، تمرکز بهتر حاضرین و عدم اتالف 

1. »تخلف مأمورین ابالغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خالف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول 
مجازات مقرر قانونی خواهد بود«.

2. این مواد در خصوص اصل علنی بودن محاکمات و اس��تثنائات وارد بر آن و نحوه ی اداره ی جلس��ه ی دادرس��ی 
است.

3. »دادگاه می تواند دس��تور اخراج اش��خاصی را که موجب اختالل نظم جلس��ه ش��وند با ذکر نحوه ی اختالل در 
صورتجلسه صادر کند و یا تا 24 ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب 

از اصحاب دعوا یا وکالی آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد«.
4. وظایف رییس قوه قضاییه به ش��رح زیر است:1-ایجاد تش��کیالت الزم در دادگستری به تناسب مسؤولیت های 
اصل یکصد و پنجاه و شش��م؛ 2-تهیه ی لوایح قضایی متناس��ب با جمهوری اس��المی؛ 3-استخدام قضات عادل و 
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زمان، از نکاتی اس��ت که اگرچه به صراحت جزء تکالیف دادرس در اداره ی دادرس��ی 
نیامده است، ولی منافاتی با اصول دادرسی ندارد و با توجه به وظیفه و اختیار مدیریت 
دادرسی، باید این اختیار را از لوازم این اذن و یا تکلیف قانونی دادرس به شمار آورد. 

دوم: اعالم جدول زمانی 
با توجه به برنامه ریزی قبلی به عمل آمده، الزم است به اصحاب دعوا نیز این 
تصمیم ابالغ شود و تذکرات برای رعایت آن ها داده شود. شاید گفته شود این موضوع 
و محدودی��ت در مذاک��رات، با اص��ل تناظر منافات دارد، در حالی که چنین نیس��ت. 
مقصود از اصل تناظر، حق اطالع از ادعای مقابل و دفاع در برابر آن نزد دادگاه اس��ت 
و تنظیم برنامه ی زمانی برای اعمال این حق توسط اصحاب دعوا، با اصل حق منافاتی 
ندارد و نمی توان آن را محدودیت تلقی کرد.1 اصل تناظر به معنای اتالف زمان نیست.

سوم: اعالم خالصه ی پرونده و دفاعیات پیش از جلسه ی دادرسی
ارائ��ه ی توضیحی از پرونده و دفاعیات مطروحه و نیز برداش��ت های مقدماتی 
دادرس از چارچوب پرونده ضرورت دارد. گاه انش��ای نامناس��ب خواس��ته و یا دفاع، 
تکرارگویی و تعارض های ش��کلی یا ماهوی و یا اس��تفاده از خ��ط بد، ذهن دادرس را 
در ش��ناخت این چارچوب مش��وش می کند یا موجب استنباط اشتباه می شود و عدم 
اصالح این وضعیت و ادامه ی رسیدگی بر اساس این برداشت، ممکن است به انحراف 
دادرس��ی، پیچیده شدن آن، تجدید جلس��ات به طور مکرر و در نتیجه، اتالف زمان و 
اطاله ی دادرسی و یا تجدید کل دادرسی به وسیله ی اعتراض اصحاب دعوا در مراجع 
عالی منتهی شود. بیان یک مقدمه ی مختصر در ابتدای جلسه و اعالم استنباط اولیه، 
ذهن اصحاب دعوا را برای رسیدگی آماده می کند و اصحاب دعوا برای اصالح استنباط 

اشتباه فرا خوانده می شوند. 

شایس��ته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل ماموریت و تعیین مش��اغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری، 
طبق قانون.

1. در حقوق انگلیس، روز دادگاه پنج ساعت تلقی می شود و برای آن، الگوی تقسیم بندی ارائه شده است: 1- زمان 
 Gerlis, op.cit,( خواندن پرونده، سی دقیقه؛ سؤال مستقیم از شاهد، نود دقیقه؛ اظهارات خوانده پانزده دقیقه

.)p:195
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ب( تقدم در رسیدگی به دفاع شکلی 
دفاع به تمام طرقی اطالق می ش��ود که در قانون پیش بینی شده و خوانده به 
منظور بازداشتن موقت یا دائمی خواهان از رسیدن به هدف او، که پیروزی در دعوای 

اقامه شده است، به کار می گیرد )شمس،1380، ص455(. 
دفاع به دو قس��مت تقسیم می شود: دفاع  شکلی و دفاع ماهوی. دفاع شکلی 
یا ایرادات به معنای عام، عبارت است از »وسیله ای که خوانده معموالً در جهت ایجاد 
مانع اعم از موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری 
مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به منظور بازداش��تن موقت و یا دائم خواهان 

از پیروزی به کار می گیرد« )همان، ص456(. 
دفاع ماهوی نیز به معنای نفی حق خواهان اس��ت. بر خالف دفاع ماهوی که 
تابع ضابطه نیست، ایرادات تابع نظام خاص است. ایرادات معموالً برای تعلیق دعوا به 
کار می روند و ممکن است با هدف اطاله ی دادرسی به کار گرفته شود. به همین دلیل 
ماده ی 74 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر داشته است که ایراد باید در اولین 

پاسخ خوانده و پیش از دفاع ماهوی بیان شود )پرو، پیشین، ص597(. 
در حق��وق ای��ران، هر چند در م��اده ی 87 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در امور مدنی،1 مهلت ایراد تا پایان اولین جلس��ه ی دادرس��ی قرار 
داده ش��ده اس��ت، ولی این ماده مختص ایرادات مخیره )مثل ایراد مطروحه( است و 
در م��ورد ای��رادات آمره، دادگاه باید به آن، در هر زمان پیش از صدور رأی  توجه کند 
)ش��مس، 1380، ص493(. عدم رعایت این اولویت از جانب اصحاب دعوا، و نیز عدم 
دقت دادرس در اولویت ایرادات ش��کلی آمره، هر چند پس از پایان جلسه ی نخست و 
صدور رأی متناس��ب در صورت پذیرفتن آن ها، در جلوگیری از اتالف زمان به صورت 

پرداختن به امور ماهوی قابل ابطال و در نتیجه، اطاله ی دادرسی مؤثر است.

ج( تمرکز در استماع دعوا 
یکی از قوانین مهم در مدیریت، قانون پارتو یا قانون 20/80 اس��ت. به موجب 
این قاعده، باید هشتاد درصد زمان و انرژی خود را برای بیست درصد از امور کلیدی 

1. ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این که سبب ایراد متعاقباً حادث شود.
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و مه��م متمرک��ز کرد و بهترین نتیج��ه را گرفت؛ به عبارت دیگر هش��تاد درصد امور 
غیر مهم اس��ت و با بیس��ت درصد زمان و انرژی، می توان آن ها را انجام داد )فلمینگ، 
پیشین، ص23(. دادرس به عنوان مدیر دادرسی، باید در تقسیم انرژی و زمان به این 

ضابطه توجه کند. 
مهم ترین قس��مت یک دادرسی، جلسه ی دادرسی است که باید به زوایای آن 
توجه کرد. اهمیت جلس��ه ی نخست، تنها به لحاظ آثار و فواید قانونی آن مانند جعل 
و تردید اَس��ناد نیس��ت، بلکه اهمیت مضاعف آن بدین لحاظ است که زیربنای فرایند 
رسیدگی است و بی دقتی و عدم تمرکز در آن، ممکن است موجب انحراف مذاکرات 
و ات��الف زمان باش��د. با توجه به همی��ن نکته، الزم اس��ت دادرس در یک روز کاری 
خود، بهترین زمان با بهره وری باال را به جلس��ه ی نخس��ت پرونده های مهم و سنگین 

اختصاص دهد و هشتاد درصد انرژی روزانه ی خود را به این پرونده ها بپردازد. 
در جلسه ی دادرسی و حین استماع دعوا، برای استفاده ی بهینه از زمان معین 

شده، این موارد باید مورد توجه قرار گیرد:
1- دادرس باید اولویت های از پیش تعیین ش��ده بر اس��اس جدول زمانی را 
رعای��ت کن��د و قاطعیت خود را حفظ نماید. دادرس باید به جلس��ه ی دادرس��ی نگاه 
دقیقه ای یا چند دقیقه ای داش��ته باشد و طوری برنامه ریزی کند که برای هر لحظه ی 

آن بازده ای باشد )تریسی، پیشین، ص358(؛
2- حین اس��تماع، اصول تمرکز کردن، مهم ترین اق��دام برای درک مخاطب 
است )ویلز، پیشین، ص50(. دادرس حین استماع باید مواظب باشد تا زمان دادرسی 
توس��ط س��ارقین زمان، مثاًل تماس های تلفنی و احوال پرس��ی از همکاران تلف نشود 
)تریس��ی، پیش��ین، ص219(. در مقابل دیگران، ابتدا باید آن ها را درک کند تا بتواند 
به وس��یله ی آن ها درک ش��ود )همان، ص213(. برای درک بهتر و متقابل دادرس با 
اصحاب دعوا، حین اس��تماع و مذاکرات، الزم اس��ت دادرس »متوس��ط الحال« باشد. 
یعنی زیاد »عبوس« و یا »خیلی گش��اده رو« نباش��د )س��نگلچی، 1338، ص111( تا 
اصح��اب دعوا به لحاظ ترس از دادرس، منعی در س��خن نداش��ته باش��ند یا ضعف و 

گشاده رویی دادرس، موجب تجری آن ها برای مذاکرات نشود؛
3- ب��ا توجه به تفاوت س��طح فرهنگ��ی، لهجه ها و اختالف زبان، الزم اس��ت 
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دادرس در لحظات پایانی جلس��ه، استنباط خود را به صورت اجمالی بازگو کند تا در 
صورت تطبیق با شنیده ها مکتوب گردد. در انشای مذاکرات، مضمون آن ها را بیاورد، 
مگر در مواردی که انش��ای عین اظهارات، ضروری است. با توجه به این که انشاء عین 
اظهارات، زمان بر اس��ت، باید آن را مضیق تفس��یر نمود؛ مث��اًل در جایی که وکیل در 
جلس��ه ی دادرسی اقرار می کند، نیازی نیس��ت که عین اظهارات او مکتوب شود؛ زیرا 
طبق تبصره ی 2 ماده ی 35، اقرار وکیل علیه موکل، در اموری که قاطع دعوا اس��ت، 
پذیرفته نیس��ت. استفاده از خط خوب و جمالت کوتاه و نیز نرم افزارهای ضبط صدا و 

تبدیل به متن، در استفاده ی بهینه از وقت مؤثر است.
پس از پایان انش��ای صورت جلس��ه، درج خالص��ه ی آن در برگه ی خاصی به 
نحوی که بتوان به صورت اجمالی خالصه ی اقدامات قضایی در طول فرایند دادرس��ی 
را درآن دید، مفید اس��ت. در فرانس��ه در ماده ی 823 به این برگ اش��اره شده است.1 
مهم ترین فایده ی این برگ، ایجاد تس��لط نس��بی بر محتویات پرونده اس��ت تا توسط 
س��ایر قضات و یا دادرس رس��یدگی کننده با یک نگاه ساده و بدون نیاز به صرف زمان 
زیاد، از پرونده مطلع شود. به تعبیری می توان آن را »برگ فهرست پرونده« نام نهاد.

د( جلوگیری از سوء استفاده از دادخواهی
ح��ق دادخواهی اف��راد مندرج در اص��ل 34 قانون اساس��ی،2 منافاتی با حق 
دادرس در پیش��گیری از اقدامات س��ودجویانه ندارد. یکی از شگردهای اصحاب دعوا 
برای اهداف خاص خود در دادرسی، نگه داشتن زمان است؛ به طور مثال ممکن است 
خواه��ان به قصد تخریب چهره ی اجتماعی خوانده، از تکرار ابالغ اوراق اخطاریه برای 
حضور در جلس��ات دادرسی و سایر اوراق قضایی که توسط سربازان وظیفه به خوانده 
ابالغ می ش��ود، نفع معنوی داشته باشد و به همین لحاظ، سعی در تطویل دادخواهی 
واهی خود دارد. درخواست غیر مرتبط، ارائه ی ادله و درخواست های غیر مؤثر، اطاله ی 

1. Docket.
2. دادخواهی حق مس��لم هر فرد اس��ت و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. 
همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به 

موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
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کالم در جلسه و انحراف جلسه، طرح دعاوی طاری با قصد تقلب، غیبت غیر موجه و 
توجیه آن با عذر تقلبی توسط اصیل یا نماینده، از مصادیق شگرد این اشخاص است. 
به همین دلیل دادرس باید با استفاده از ابزارهای قانونی مانند رعایت ضوابط پذیرش 
ادله و درخواست،1 قطع کالِم2 غیر مرتبط در جلسه،3 تذکر شفاهی، تفکیک دعاوی و 
رسیدگی مجزا به هر یک، اعالم تخلف نمایندگان به مراجع انتظامی، تحمیل هزینه ی 

دادرسی و مانند آن، با این اشخاص مبارزه کند.
در حقوق انگلیس، تا بیست و پنج درصد هزینه های دادرسی بر اشخاصی که 
موجب اطاله ی دادرس��ی می شوند، تحمیل می گردد )Slapper, 2006, P: 27(. این 

ابزار، قدرت دادرس در کنترل سوء استفاده برای اتالف زمان را افزایش می دهد. 
در حق��وق ایران، نص قانونی در این خصوص وجود ندارد و با توجه به ماده ی 
521 می ت��وان گفت چنان چه اقدامات اطاله زا از جانب خواهان باش��د و آن اقدامات، 
بر دادرس��ی هزینه ای تحمیل کرده باش��د، مانند هزینه ی ش��هود غیر مرتبط، دادگاه 
می تواند آن ها را مؤثر در دعوا نداند و در صورت پذیرش اصل خواسته، از صدور حکم 

به هزینه ها به نفع خواهان خودداری کند.

1. قاضی مکلف نیست کلیه درخواست های مدعی را برای اثبات دعوا بپذیرد. در حقوق فرانسه، درخواست باید سه 
ضابطه داش��ته باشد تا قابل پذیرش باش��د: مربوط بودن؛ پذیرفتنی بودن؛ موثربودن. در ایران چنین نصی نداریم. 
بعضی از اساتید معتقدند که در ایران نیز باید همین سه ضابطه در پذیرش درخواست اعمال شود )شمس، 1384، 
ص 95(. در قسمت اخیر ماده ی 207 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری )1378(، 
شرط مؤثر بودن آمده است: ... در مواردی که برای دادگاه محرز باشد که استناد یا درخواست یکی از طرفین دعوا 

موثر در اثبات ادعا نیست، پس از استدالل می تواند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند.
2. Cut off.

3. در قوانی��ن ای��ران، نص خاصی برای اختیار قطع کالم نداریم. در مواد 48 و 69 قانون اصول تش��کیالت عدلیه، 
این نکته ی مهم آمده بود که تکلم اصحاب دعوا در جلس��ه، با اجازه ی رئیس دادگاه اس��ت و هیچ کس حق قطع 
حرف آن ها را ندارد، مگر رئیس، آن هم زمانی که اظهارات خارج از بحث باشد که در این صورت باید اخطار دهد. 
صرف نظر از سکوت قانون، با توجه به اصل  سرعت در دادرسی و نقش فعال دادرس در فرایند دادرسی و ضرورت 

مدیریت دقیق آن، باید گفت که این اختیار از لوازم این تکلیف قانونی است.
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هـ ( تصمیم گیری فوری پس از اعالم ختم جلسه
پ��س از اتمام مذاکرات و اعالم ختم جلس��ه، دادرس باید فوری تصمیم گیری 
کند. یکی از دالیل مهم تأخیر در اتخاذ تصمیم بر تجدید جلس��ه و یا ختم دادرس��ی، 
عدم طراحی برنامه ی مناسب است و بدین لحاظ، دادرس پس از پایان هر جلسه، تأمل 
و برنامه ریزی را ضروری می بیند، در حالی که برنامه ریزی می بایست پیش از جلسه ی 
دادرسی و در مرحله ی مقدماتی به عمل آید. اگرچه با توجه به طواری دادرسی ممکن 
اس��ت نیازمند برنامه ریزی های تکمیلی و تصمیمات جدید باش��د، ولی تصمیم گیری 
جدید بر مبنای طواری دادرس��ی، فرع اس��ت و اگر برنامه ی اصلی خوب طراحی شده 

باشد، دادرس کمتر دچار احتیاط، تأمل و تأخیر در تصمیم گیری می شود.
از ط��رف دیگر، تأخیر چند روز یا چند هفت��ه ای برای تصمیم گیری و معطل 
ماندن پرونده در ش��عبه، موجب فراموشی محتویات پرونده و نیاز مجدد به مطالعه ی 
آن اس��ت که مس��تلزم صرف زمان است. بدین لحاظ باید تصمیم گیری فوری به عمل 
آید. به ویژه اگر تصمیم به انش��ای رأی باش��د. بعضی از قضات متبحر، پس از تصمیم 
به تجدید جلس��ه، وقت دادرس��ی را در همان جلسه شخصاً به اصحاب حاضر در دعوا 
ابالغ می کنند. این ابالغ حضوری توس��ط دادرس،1 آثار مفیدی در بر دارد که ش��امل 
عدم تأخیر در امور پرونده، ابالغ واقعی و آموزش فرهنگ س��رعت و عدم اتالف زمان 

می باشد.
ممکن است در پرونده ای، خواسته و یا اصحاب دعوا، متعدد باشد. در مواردی 
که پس از پایان جلس��ه ی نخس��ت، صدور رأی در قسمتی از خواسته ها یا دعاوی و یا 
نسبت به بعضی از اصحاب دعوا امکان پذیر است، باید آن را تفکیک و انشاء رأی نماید. 

1. نظریه ی شماره ی 7/9519 - 1389/12/15 اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه: »هدف از ابالغ اوراق قضایی، اطالع 
اصحاب دعوا از موضوع پرونده و وقت اداری اس��ت و نه تنها منعی برای ابالغ این امور توس��ط مقام قضایی نیست، 
بلکه وقتی مقام قضایی شخصاً وقت دادرسی یا تصمیم دادگاه را حضوراً به اصحاب دعوا ابالغ می کند، تردیدی در 

صحت ابالغ وجود نخواهد داشت«.
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یافته های پژوهش
امروزه در تعیین مفهوم عدالت، عناصر ماهوی مالک نیس��ت و عناصر شکلی، 
از جمله زمان، تعیین کننده است. یکی از خصوصیات دادرسی عادالنه، سرعت است. 
علل اطاله ی دادرس��ی متعدد می باش��د، ولی ش��اید بتوان گف��ت مهم ترین این علل، 

اقدامات ناسنجیده و اطاله زای دادرس است.
دادرس، فق��ط موظف به رس��یدگی و صدور رأی نیس��ت، بلکه نقش مضاعف 
او، مدیریت صحیح دادرس��ی است. اصل س��رعت در دادرسی به عنوان یکی از اصول 
دادرسی، دادرس را مکلف به اداره ی فرایند دادرسی در کمترین زمان می نماید. برای 
انجام تکلیف در دادرس��ی، یعنی مبارزه با اطاله ی دادرس��ی و تس��ریع در آن، نیاز به 

لوازمی است که از جمله ی آن ها، استفاده از »دانش مدیریت« می باشد.
هدف گ��ذاری، اولویت بن��دی و رعایت اولوی��ت، باید هم��واره در طول فرایند 
دادرس��ی به عنوان چراغ راهنمای دادرس مطرح باشد. استفاده از قواعد و مهارت های 
عموم��ی مدیریت زمان و تلفیق آن با پیچیدگی های علم حقوق، راهکارهای متعددی 

برای تسریع در دادرسی ارائه می دهد.
دادرس باید با درک نقش »زمان« در دادرس��ی، با نگرشی جدید، دادرسی را 
مدیریت کند و اقدام ها و رفتارهای قضایی او در جلسه، باید بر اساس آن صورت گیرد. 
ای��ن تغییر درونی در رفتار حرفه ای قاضی، موج��ب تغییر فرهنگ دادخواهی اصحاب 
دعوا و سایر عوامل زیر مجموعه ی تحت نظر وی و در نتیجه تسریع در فرایند دادرسی 

است.
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