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 چكيده 

مديريت پروندهاي قضايي با هدف تسـريع در دادرسـي و    ي هسامان
هاي اقتصادي دادرسي و ارزشيابي و در راستاي تحليلافزايش كارايي آن 

بررسي كارآمدي آن به عنوان نـوعي منطـق نتيجـه مـدار در بسـياري از      
نظـام  . كشورهاي و از جمله كشور ما مورد پـذيرش قـرار گرفتـه اسـت    
زدودن . حقوقي ايران در اين زمينه نوپا و در عـين حـال پيشـرفته اسـت    

» زدايي حقـوقي  تشريفات«نيز به دو شكل تشريفات از دادرسي و آيين آن 
هـدف  . در حقوق قضايي در حال وقوع اسـت » تشريفات زدايي مادي«و 

نوع دوم استفاده از ابزارهاي نرم به جاي وسايل سخت در دادگستري بـه  
به تشـريفات زدايـي   . منظور ارتقاء كارآمدي ابزارهاي مورد استفاده است

هـاي قضـايي در حقـوق    يريت پرونـده مادي به عنوان نتيجة استفاده از مد
ايران توجه شده اگر چه وضـعيت قـوانين و مقـررات موجـود ناكـافي و      

ها در راستاي اجراي بهتر در آن الزم نوپاست و توجه به برخي محدوديت
  .رسدبه نظر مي
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هـاي قضـايي، رايانـه، اينترنـت، تشـريفات نـرم و       مـديريت پرونـده  : كليديهاي  واژه
  .تشريفات سخت

  
  مقدمه. 1

حل و فصل اختالفات در نظام دادگستري تابع اصول و مقرراتي است كه به عنوان 
يعني اجراي عدالت از طريـق  (اگر چه كاركرد دادرسي . شودشناخته مي» آيين دادرسي«

با تغيير و تحول فنون انجام آن دگرگون نشده ولي، بدان ) حل و فصل نمودن اختالفات
هاي مختلف زندگي تاثير نهاده، دادرسي و آيـين آن  ر عرصهآوري بسان كه پيشرفت فن

هـاي  امروز ناكارآمدي روش. هاي فني استدر شرف تاثير پذيري جدي از اين نوآوري
هـا، دسترسـي بـه منـابع اطالعـاتي      مرسوم و سنتي ابالغ اوراق قضايي، بايگاني پرونـده 

از راه دور وضـعيت   مطمئن، بيم مفقود شدن اوراق و مـدارك و حتـي امكـان پيگيـري    
هاي اطالة دادرسي و پرهزينه بودن پرونده و ارسال لوايح و غيره با مطرح گرديدن پديده

هـاي فنـي   پيشـرفت . هاي حقوقي بدل شده اسـت هاي جدي نظامآن، به يكي از دغدغه
تمدن انساني دگرگون گرديده و جهان بيني «اي اي در زندگي روي داده به گونهگسترده
آمـده  » دورة الكترونيـك «جاد شده و تحوالت ادوار باستان و عصر صـنعت بـه   نويني اي
ها در قضاوت به طور اين پيشرفت. )9-8: 1382طاهري، : نقل با اندكي تغيير از(» است

توانـد  نمود يافته كه مورد اخير از جمله مي 1»مديريت پروندة قضايي«عمده در پذيرش 
مقصـود از مـديريت پرونـدة    . شـود آيـين آن  از دادرسـي و   2»تشريفات زدايي«موجب 

در دادرسـي بـه منظـور دسترسـي و      3»فناوري اطالعات و ارتباطات«قضايي استفاده از 
تشريفات زدايـي نيـز بـه    . تبادل اطالعات ميان دادگاه و اشخاص مرتبط با پرونده است

شـريفات  ها با حذف تهاي آيين دادرسي و ساده سازي آنمعناي ايجاد انعطاف در شيوه
-گرايي مرسوم در دادرسي به سـمت روش حقوقي و مادي است به نحوي كه تشريفات

حقوق ايران در اين باره بسيار نوپا امـا،  . هاي نرم و منعطف حركت كرده يا ساده شوند
سـامانة مـديريت پرونـده    «اي از پـذيرش جـدي   قوي و پيشرفته است يعني هم سـابقه 

د و اثر زدودن تشريفات سخت و جايگزين نمـودن  شود و هم ردر آن ديده مي» قضايي
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هاي حقوقي دنيا و از جملـه  با وجود استقبال نظام. تشريفات نرم در آن محسوس است
رسد اصـول  كشور ما از توسعة فناوري اصالعات و ارتباطات در دادگستري، به نظر مي

ين مقالـه  همچنين، با وجود اين كه نگارش نخسـت . و حدود آن چندان منقح نشده است
، )1: 1994، 4ساكسـبي (گـردد  مـيالدي بـازمي   60در خصوص رايانه و حقوق بـه دهـة   

بر ايـن  . ها و به ويژه مقررات حقوق موضوعه در اين زمينه بسيار فقير و نوپاستنوشته
هـاي تكنولـوژي در   بنيان، در مقالة حاضر در كنار تبيين نقـش برخـي از ايـن پيشـرفت    

انـد، بـه    يم ابزارهاي دادرسي و تسريع و تقويت مقـرر شـده  دادگستري كه به منظور ترم
  . هاي آن در حقوق ايران خواهيم پرداختتشريفات زدايي و حدود و نمونه

  
 هاي قضاييمديريت پرونده .2

در اين بند، نخست به مفهوم مديريت پرونده هاي قضايي با توجه به تجربـة چنـد   
  .ر نظام قضايي ايران خواهيم نوشتپردازيم و سپس، در مورد جايگاه آن دكشور مي

  
  هاي قضايي با توجه به تجربة چند كشورمديريت پرونده. 1-2

روز افزونـي در زنـدگي يافتـه و رايانـه بسـيار      فناوري اطالعات و ارتباطات نقش 
هنگامي كه به دادگسـتري مراجعـه   . سريع جاي خود را در زندگي بشر پيدا نموده است

از نوشتن دادخواست و . آيدنخستين ابزارهايي باشد كه به كار ميكنيم رايانه شايد از مي
هـا و  ها و دستورهاي قضايي و ثبت و ضبط نمودن آنشكايت گرفته تا صدور اخطاريه

هـاي  فناوري اطالعات و ارتباطات نيز بـه معنـاي كـاربرد سـامانه    . سرانجام اصدار راي
-ت و نرم است كه مديريت پروندههاي ارتباطي و ديگر ابزارهاي سخاطالعاتي و شبكه

هـاي  مـديريت پرونـد  . هاي تاثيرگذار آن استهاي قضايي در دادگستري يكي از نمونه
اي است كه اطالعات و خـدمات متناسـب   قضايي در اين جا به معناي استفاده از سامانه

را به اصحاب دعاوي، قضات، وكالء و كارشناسان، كارمندان دفتـري و اداري از طريـق   
هاي قضايي با مفاهيمي همچون كـارايي و ارزيـابي   مديريت پرونده. دهديانه ارائه ميرا

-هاي قضايي به كمـك فـن  نظام دادگستري ارتباط دارد بدين نحو كه با مديريت پرونده
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توان كارايي دادگستري را افزايش داد و در نهايت ارزيابي مطلـوبي از  اي ميآوري رايانه
براي مطالعة پيرامون كـارايي دادگسـتري   (نندگان ايجاد نمود دادگستري براي مراجعه ك

اين آرمان ريشـه در اصـالحات دسـتگاه قضـايي و     ). به بعد 267: 1389محسني، : ك.ر
از اين منظر، به دادخواهان همچـون  . سازي دارداي و مدرنبرنامه هاي اصالحي توسعه

قضـايي بـه عنـوان تهيـه      شود كـه از مراجـع  مشترياني يا مصرف كنندگاني نگريسته مي
اي كم كاالي يـا خـدمت مـورد نظـر     كنندگان انتظار دارند كه در زماني معين و با هزينه

-اين هدف ميسور نيست جز با فراهم آوردن شرايطي كه اجازه مـي . آنان را فراهم كنند
دهد از لحظـة دادخـواهي تـا زمـان صـدور راي و حتـي اجـراي آن بتـوان بـر تمـامي           

پرونده و خصوصيات آن تسلط داشت و اصطالحا آن را مـديريت كـرد   رويدادهاي هر 
اصـوال   6»مـديريت عمـومي جديـد   «هاي همچنين، بر پاية نظريه. )136: 2008، 5كاديه(

نبايد ميان مديريت عمومي و مديريت قضايي تفاوتي باشد از اين رو، پيشرفت و توسعه 
كـه بـه ويـژه غيرمنعطـف و     هاي مديريت بايد در دسـتگاه قضـايي نيـز    در ساير بخش

پـس، ميـان سـامانة    ). 2008، 7المـارزل (هاست اتفاق بافتـد  كارتر از ساير بخشمحافظه
سـازي از يـك سـو و    مديريت پرونده و گسترش روزافزون رايانه به عنوان نماد مـدرن 

هـر  . هاي اقتصادي دادگستري و كارآمدي آن از سوي ديگر ارتبـاط وجـود دارد  ارزيابي
شـود  زمان و هزينه به عنوان معيارهاي برآورد كيفيت در دادرسي توجه مـي چه به نقش 

لزوم دگرگوني در ابزارها و استفاده از وسايل روز كـه سـريع و مطمـئن هسـتند بيشـتر      
-در فعاليـت ) ISO(هايي از لزوم اعمال قواعد ايزو حتي امروز گرايش(گردد مطرح مي

خدمات و اطالعاتي  ياحصا. )197: 2002 ،8فورتيه :ك.شود رهاي قضايي نيز ديده مي
تواند ارائه دهـد، بـا توجـه بـه رشـد روز افـزون       كه سامانة مديريت پروندة قضايي مي

براي ديدن بحثـي پيرامـون سـامانة حمايـت از     (فناوري اطالعات در دنيا، ممكن نيست 
يت با وجود اين، در سامانة مـدير . )98-93: 1998، 9شويولبرگ :ك.تصميمات قضايي ر

پروندة قضايي برخي از خدمات و اطالعات محصـول تجهيزاتـي هسـتند كـه بـه طـور       
كنـد ماننـد نـرم    مستقيم به قاضي و اشخاصي كه در دادگـاه حضـور دارنـد كمـك مـي     

دهنـد  گردند و به دادگاه اجازه مـي اي ميافزارهايي كه مربوط به نوشتار در محيط رايانه
هـاي  در قلمرو تحقيقات و پـژوهش . ي بنويسيدتصميمات خود را در پروندة الكترونيك
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در اين  10افزاري اينترنتي و اينترانتيهاي نرمقضايي بسياري از نرم افزارها و سي دي رم
دهنـد حسـب مـورد تحقيقـات و     شوند كه به قضات اجازه مـي سامانه به كار گرفته مي

هـاي بـاالتر و   دگـاه اطالعات خود را در مورد هر پرونده به دست آورنـد، ماننـد آراء دا  
هـاي الكترونيـك رويـة قضـايي و     پيـامگير الكترونيـك و پايگـاه   . روية قضايي و غيـره 

ارتباطات اينترنتي از جمله امكانات ديگري هستند كه در سامانة مديريت پروندة قضايي 
هـاي  سـامانه . كنـد مستقيما به قضات و ديگر اشخاصي كه در دادگاه هستند كمـك مـي  

رونده و ادارة آن با اين نوع مديريت جـايگزين ثبـت و ضـبط سـنتي و     مربوط به ثبت پ
هاي به دست آمده از آن هم در مسائل مربـوط  شود كه دادهدفاتر چندگانه در دادگاه مي

هـاي سـال و   هاي پرونده و نوع و تعداد آن وابسته بـه مـاه  ها و خروجيبه آمار ورودي
توانند در مسائل مربوط به بـرآورد بودجـة   يآيند و هم مهاي جغرافيايي به كار ميمكان

و سرانجام تبادل اطالعات الكترونيك . ها موثر باشنددستگاه قضايي با توجه به اين داده
ها و اصحاب دعواها و به طور كلي تمامي اشخاصي كـه بـه نـوعي بـا     ميان خود دادگاه

كنـد كـه   هم مـي هـاي اينترنتـي را فـرا   اين نحوة مـديريت سـايت  . پرونده درگير هستند
هـا در اختيـار   هـاي قضـايي و دادگـاه   اطالعات متعددي را پيرامون سازماندهي فعاليـت 

دهد مانند پيگيري وضعيت پرونده، امكان دريافـت فـرم هـاي    مراجعه كنندگان قرار مي
هـا از طريـق پسـت انفورماتيـك بـه      اقدامات قضـايي و تحويـل لـوايح و دادخواسـت    

. نة پيـام كوتـاه بـراي اطـالع رسـاني بـه مراجعـه كننـدگان        دادگستري، استفاده از سـاما 
هاي ديداري و شـنيداري  توان از سامانهها نيز ميهاي رسيدگي دادگاههمچنين، در سالن
اي متعـددي ماننـد ويـدئوكنفرانس، ويـدئوپروژكتور، ثبـت و ضـبط       و تجهيزات رايانـه 

توانـد در نوشـتن   هان نيـز مـي  حتي اين سامانه به دادخوا. ديجيتالي و غيره استفاده نمود
  .ها و شكايات كمك كندلوايح، دادخواست

اين نوع مديريت جديد در دستگاه قضايي در بسياري از كشورها مورد قبول قـرار  
لـرد  «براي نمونـه در انگلسـتان متعاقـب گـزارش معـروف      . گرفته و اجرايي شده است

م توجه به فناوري اطالعات به لزو» دسترسي به عدالت«با عنوان  1996در سال » لفوو
لـف تحقـق   ووآقـاي  . )1996، 11وولـف (در دادگستري مدني اين كشور تاكيد ويژه شد 

دادگستري عادالنه و كم هزينه و كارآمد و سـاده و در دسـترس را در گـرو انجـام ايـن      
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 21فصـل  : ك.ر(داند اصالحات و از جمله توجه به فناوري اطالعات در دادگستري مي
، 12ريـن  :ك.اي ديگر در انگلستان ر همچنين براي ديدن تجربه. ايشانلذكر ا فوق گزارش
اين كشور كـه بـا توجـه بـه     » قواعد آيين دادرسي مدني« 5در مادة . )115-132: 2001

لف تحرير شده به اسناد و مدارك الكترونيكي و نحوة ارائـة  واصالحات پيشنهادي لرد و
ب نـاظر بـه ايـن اقـدامات      5عملي شـمارة  آن ها به دادگاه تصريح گرديده و رهنمون 

كه آن را  14»قانون ارگانيك مربوط به قوانين مالي«در فرانسه نيز در پي تصويب . 13است
تعريـف نـواقص اعتبـارات     2006از سـال   ،)2008، 15مارشـال ( دانندقانوني انقالبي مي

ال عمـومي را  ها در ماموريت و برنامه الزامي گرديد، امري كه اهداف اعمـ وزارت خانه
در حقيقت، به موجب ايـن قـانون روش   . كندها را ارزيابي ميبررسي نموده و نتايج آن

تغيير يافت و دادگستري  17»منطق مبتني بر نتيجه«به  16»منطق مبتني بر وسيله«ارزيابي از 
در حال حاضـر بنـابر   . نيز به نوبة خود به سمت ارزيابي كيفيت اعمال خود حركت كرد

فرانسه توانسـته   2010در سال  18»ميسيون اروپايي براي كارآمدي دادگستريك«گزارش 
است در شيوة نوشتار الكترونيك، داده پيام الكترونيكي روية قضايي، اي ميل، ارتباط بـه  

هـا، سـامانة   ها، سامانة اطالع رساني در خصوص مـديريت دادگـاه  اينترنت، ثبت پرونده
هـاي الكترونيـك   به طور كامل و در مـورد پرونـده   هاي الكترونيكياطالعات مالي، فرم

درصد از كلية معيارهـاي   50درصد و در خصوص سايت اينترنتي كمتر از  50بيشتر از 
كميسـيون اروپـايي بـراي    گزارش (صدراالشاره را در تمام كشور اجرا و عملياتي نمايد 

، 19كوگنــاولي: ك.بــراي مطالعــة بيشــتر رو همچنــين  99: 2010، كارآمــدي دادگســتري
هـاي ايـن كشـور    همچنين، بر اساس بخشنامة اخير وزيـر دادگسـتري و آزادي  ). 2007
-تمامي وابستگان دادگستري مانند وكال و كارشناسـان و دادگـاه   2011مارس  30مورخ 

هايي كـه حضـور وكـالء الزامـي اسـت بـه طـور        توانند در دادرسيهاي تجديدنظر مي
در ايـن بخشـنامه   . تبادل اطالعات نمايند 20»الكترونيك دفتر«الكترونيكي و با استفاده از 

خواهي و شركت كردن در دادرسي از طريق الكترونيك عموميـت داده  به امكان پژوهش
شده و از سپتامبر همان سال اين نوع تبادل اطالعات از حالت اختيـاري خـارج شـده و    

وزنامة رسمي مورخ مندرج در ر: 2011مارس  13بخشنامة مورخ (الزامي خواهد گرديد 
كميسيون اروپـايي بـراي   «هاي امروز در اروپا بنا بر مراقبت. 21)5600 :2011مارس  31
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كنـد شـمار كشـورهايي كـه     كه زير نظر شوراي اروپـا فعاليـت مـي   » كارايي دادگستري
تـوان  ها مـي اند به سطح بااليي در اين زمينه دست يابند كم نيستند كه از ميان آنتوانسته
گـزارش  (ند، اتريش، مالت، لوكزامبورگ، روسـيه، تركيـه و پرتغـال اشـاره كـرد      به فنال

در ايالـت متحـدة امريكـا نيـز     . )99 :2010كميسيون اروپايي براي كارايي دادگسـتري،  
با هدف ايجاد اطالعات تفصيلي بـراي   22»مديريت پرونده يا عرضة الكترونيكي پرونده«

ها و تاخيراتي كه نترنت و نتيجتا از بين بردن هزينهوكالء و عموم مردم با هزينة پايين اي
هـاي  آورند و فراهم آوردن زمينة مديريت شمار پروندههاي كاغذي به وجود ميپرونده

مورد توجـه   90مورد رسيدگي براي قضات و اتخاذ تصميم به شكلي كارآمدتر، از دهة 
گسـترش   23»ياالت متحدههاي ادفتر اداري دادگاه«مقنن اين كشور قرار گرفت و توسط 

اي شود از سخت افزارهـاي رايانـه  هاي فدرال استفاده مياين سامانه كه در دادگاه. يافت
كند و مدارك را براي ارتقاء امنيـت  استاندارد، ارتباط اينترنتي و يك مرورگر استفاده مي

ون مزايـا و  براي مطالعه پيرامـ (پذيرد مي 24»پي دي اف«و امكان بايگاني بهتر با ساختار 
، 26؛ بينيخلـف و جلينـاس  2002، 25والتون و مك دو: ك .معايب اين سامانه در آمريكا ر

-214: 1998، 27برنتينـگ  :ك.هـا ر ديگـر روش  ههمچنين بـراي مطالعـ   .88-89: 2005
هـم در معيـت سـامانة     28»دسترسي عمومي به سوابق الكترونيكي دادگـاه «سامانة ). 229

هاي فدرال را كند تا اطالعات الكترونيكي دادگاهان كمك ميمديريت پرونده به شهروند
اي مشابه بهـره  هر يك از اياالت اين كشور نيز از سامانه. از طريق اينترنت دريافت كنند

  .جايگاه اين نوع مديريت در نظام قضايي ايران موضوع بند آتي است. برندمي
   

      هاي قضايي در ايران  جايگاه مديريت پرونده. 2-2
قضايي ايران در زمينة پذيرش و  -توان نوشت كه موقعيت نظام اداريبه جرات مي

امروز به هر مجتمع . هاي قضايي بسيار اميدوار كننده استاستقرار سامانة مديريت پرونه
شود تـاثير فنـاوري اطالعـات و رايانـه مشـهود      قضايي در سراسر كشور كه مراجعه مي

قضايي دستگاه قضايي  -نين تحول عظيمي در مديريت ادارياما، دربارة اين كه چ. است
. اي محقق گرديـده كمتـر نوشـته انـد    كشور چگونه و در چه دورة زماني و با چه هزينه
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قسـمت   5در بند دهد كه اي كشور نشان ميبررسي قوانين و مقررات زيربنايي و توسعه
فرهنگي جمهوري اسالمي  قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 130ز مادة 

طراحي و استقرار نظـام  «شود نسب به قوة قضاييه مكلف مي 11/6/1383ايران مصوب 
، عمليات و مديريت قضايي به منظور سرعت بخشـيدن بـه   M.I.S.(29(جامع اطالعات 

هاي انجام امـور قضـايي، تـا    عمليات و مديريت كارآمد، اصالح فرآيندها و بهبود روش
مقصود از نظام جامع اطالعات به طور عمده سامانه اي . اقدام نمايد» هارمپايان برنامه چ

دهد با اين ابزار اقدام بـه سـازماندهي و   مبتني بر رايانه است كه به اداره كننده اجازه مي
در حقيقت منظور از . هاي تحت ادارة خود نموده و آن ها را كارآمد نمايدارزيابي بخش

مندي از هرگونـه ابـزار رايانـه اي اسـت كـه امكـان اجـراي        نظام جامع اطالعاتي بهره 
معاونـت  «با وجود اين، بنابر آن چه كه در اثر اخيـر االنتشـار   . كندكارآمدتر را فراهم مي

كه به همت دو تـن از دسـت انـدركاران طراحـي     » حقوقي و توسعة قضايي قوة قضاييه
مون اين سامانه در تيـر مـاه   سامانة مديريت پروندة قضايي نوشته شده است مطالعه پيرا

ها و نتيجة مطالعات و بررسي 1387سال، در اسفند  7آغاز و پس از گذشت  1380سال 
 :1388شاهسـوند و خجسـته بخـت،    (ها در سراسر كشور اجرايي گرديده اسـت  آزمون

اي را، از جمله برگزاري جلسات آمـاده  اين كار بزرگ مراحل متعدد و پيچيده). 55-56
هـاي قضـايي، تحليـل و بررسـي فرآينـدها،      ه، شناخت و مدل سازي فرآينـد سازي اولي

هـا، نظـر   ها و مراجعان، تحليل آماري وضعيت رسيدگي به پرونـده تحليل آماري پرونده
سنجي از مراجعه كنندگان به مجتمع قضايي، طراحي اوليه و ساخت نمونـه، سـاخت و   

، ساخت نسخة مرجـع،  30»عدالتمجتمع قضايي «راه اندازي نسخة آزمايشي سيستم در 
 87ساخت و راه اندازي اولين نسخة عملياتي سـامانه، پشـت سـر نهـاده تـا در اسـفند       

. اجـرا گرديـده اسـت   ) شـعبة دادگـاه   8000يعني تقريبـا در  (سرانجام در سراسر كشور 
سيستمي براي كمك به اشخاص مرتبط «سامانة ايراني مديريت پروندة قضايي به معناي 

هـا، كـادر اداري و مـديريتي قـوة     شامل كادر اداري و قضايي دادگـاه (قضايي  با پروندة
براي دريافـت اطالعـات و مـديريت بهتـر     ] و نمايندگان آنان[قضاييه و اصحاب دعوي 

اسـت كـه    »هاي قضايي با استفاده از تسـهيالت فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات    پرونده
  :ن در چند بخش خالصه نمودتوااهداف و دست آوردهاي اعالم شدة آن را مي
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-با ايجاد بانك اطالعات مركزي براي پيشينة همة پرونده افزايش كيفيت دادرسي

هاي قضايي كشور و كمك به جلوگيري از طرح دعـاوي تكـراري در مراجـع قضـايي     
متعدد و امكان دسترسي به آراي مراجع مختلف قضايي و قانوني و تسريع در دسترسـي  

  ي افراد؛ به اطالعات سجل قضاي
با تسريع در برقـراري ارتبـاط مراجـع قضـايي بـا سـاير        افزايش سرعت دادرسي

مراجع تابعه و كاهش اشتباهات كاركنـان شـعب در تنظـيم اوراق قضـايي و كمـك بـه       
هاي مهم پرونده و تسـريع  كاربران در رعايت مهلت هاي قانوني از طريق يادآوري زمان

  اي؛تجوي رايانهدر يافتن اطالعات با استفاده از جس
هاي با ارزيابي وضعيت رسيدگي به پروندهارتقاي توان ارزيابي و نظارت قضايي 

اي، مـوردي،  هاي دورهقضايي مختلف در سراسر كشور و دريافت يا تهية انواع گزارش
هاي آموزشي و تجربي قضات و كاركنـان  اي يا تطبيقي و تحليلي و يافتن كاستيمقايسه

-يق بررسي آراء و تصميمات صادره و كمك به توزيع مناسب پروندهامور قضايي از طر
  ها در شعب؛

با پاسخگويي و ارائة اطالعات وضعيت پرونـده   ارائة خدمات الكترونيك به مردم
هـا  و اطالع رساني در موارد مهم پرونده به طرفين از طريق ارسال پيامك و ارسال ابالغ

هـا از مـردم از   هـا و شـكواييه  و دادخواست از طريق پست الكترونيك و دريافت لوايح
  طريق اينترنت و ساماندهي سراسري شمارة پرونده؛ و 

بـا دسـت    ريزي و پـژوهش  اصالح نظام آماري قوة قضاييه و ايجاد زمينة برنامه
هـاي  هـا و گـزارش  هـاي آن و تهيـة تحليـل   يابي به اطالعات كاركرد محاكم و ويژگـي 

ها، كمك به سـنجش پيامـدهاي قضـايي    ميمات دادگاهاي در مورد تصتجمعي و مقايسه
هاي جرمشناسي بـر حسـب   هاي قضايي مرتبط و امكان پژوهشقوانين بر حسب پروند

  ). 70-67، 1388شاهسوند و خجسته بخت، (مناطق جغرافيايي و جمعيت شناسي 
-هاي فني اين سامانة عظيم ملي قطعا از عهدة نگارندگان بيرون و بيتحليل ويژگي

كند چيزي جـز  مان از حوصلة اين مقاله افزون است اما، آن چه كه مطالعات اثبات ميگ
توان باالي مهندسي، حقوقي و مديريتي است كه در نهايـت در صـورت اجـراي كامـل     
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اي كه استقرار و بهـره بـرداري از آن   سامانه. گرددموجب افزايش كارآيي دادگستري مي
سال به طور انجاميده در كشـور مـا ظـرف     20از  در بسياري از كشورهاي اروپايي بيش

قـوة قضـايية نيـز بـا طراحـي وب سـايت       . سال و اندي عملياتي گرديده است 7مدت 
ــي  ــرا  <www.judcms.ir>اختصاصـ ــش   <www.adliran.ir>و اخيـ ــراي بخـ بـ

پاسخگويي اين سامانه زمينه را بـراي برقـراري ارتبـاط دوطرفـه ميـان ايـن دسـتگاه و        
هاي اين سايت كه متشكل اسـت از  هم نموده است، اگر چه تمامي بخشدادخواهان فرا

، شكواييه و لوايح و پيگيري و اصالح آن و پيگيري آخرين وضـعيت  31ارائة دادخواست
پرونده و ابالغ به كارشناس هنوز راه اندازي نشده است و اين خود كارآيي طراحي اين 

ندن آن بـه جامعـه و بـه ويـژه جامعـة      سامانه را تحت الشعاع قرار داده و حركت شناسا
  .    كندعلمي و دانشگاهي كشور را كند مي

ها و اجرا نشدن تمامي دست آوردهاي اعالم شده در حـال  علي رغم برخي كاستي
-رسد آيندة اين سامانه با تصويب قوانين و مقررات كارآمد، درخشانحاضر، به نظر مي

بتوان از تمـامي اهـداف ايـن سـامانه هـر چـه       گمان، اگر بي. تر و روزآمدتر خواهد بود
زودتر بهره برداري كرد و مرزهاي سنتي و كند دادخواهي از دادگستري را با توسـل بـه   

ها و تحقيقات و رويـة قضـايي را در اختيـار    فناوري اطالعات در نورديد و نتايج و داده
طور كلي و جامعة  استادان و پژوهشگران قرار داد، بسياري از مشكالت جامعة ايراني به

  . گرددحقوقي به طور خاص مرتفع مي
قـانون برنامـة پـنجم توسـعة      211در اين راستا بايد به بنـدهاي متعـددي از مـادة    

 -19204روزنامـه رسـمي شـمارة    : ك.ر( 15/10/1389جمهوري اسالمي ايران مصوب 
رده اشاره نمود كه به گسترش مديريت پروندة قضايي تصـريح كـ  ) 14/11/1389مورخ 

به منظور «: بند ح اين ماده مقرر داشته است كه . كه خود گوياي درجة اهميت آن است
افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه مكلـف اسـت   

هـاي   سـامانه ) يك: اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات انجام دهد
ويژه سامانه مديريت  ه از فناوري اطالعات و ارتباطات بهعملياتي و توسعه سطح استفاد

هاي قوه قضائيه، اجـراء و تكميـل سـامانه     اندازي مركز ملي داده هاي قضائي، راه پرونده
مديريت امنيت اطالعات، عرضه خدمات حقوقي الكترونيك به مردم، استفاده از فناوري 



  تباطاتآوري اطالعات و اردادگستري و پيشرفت فن

ر نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيـل  اطالعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضائي و ساي
انـدازي،   ها، سازمان پزشكي قانوني راهسازمان ثبت اسناد و امالك كشور، سازمان زندان

همچنين، بند ك اين ماده قوه قضائيه را مكلف نموده اسـت تـا   . ».گسترش و ارتقاء يابد
رده بـه  سامانه الكترونيكي كاهش زمان دادرسي را در كليـة مراجـع قضـائي طراحـي كـ     

نحوي كه در اين سامانه علت تجديد وقت رسيدگي براي اصحاب دعوا معلوم و قابـل  
ها با در نظر داشـتن اوقـات فـوري خـارج از      دسترسي باشد و وقت رسيدگي به پرونده

طور خودكار تعيين شود و مدت زمان رسيدگي بـه پرونـده در محـاكم كيفـري      نوبت به
حداكثر پـنج مـاه بيشـتر نباشـد و درصـورتي كـه        هاي حقوقي حداكثر سه ماه و پرونده

موضوع دعوا به نحوي باشد كه براي تكميل پرونده و صدور رأي به زمان بيشتري نيـاز  
اي كه براي اصحاب دعوا  شود به گونه باشد، اين امر با ذكر دليل به مقام باالتر اعالم مي

ف باشـند بـا نظـارت    هـا موظـ   نيز قابل دسترسي باشد و سرانجام اين كه رؤساي حوزه
گيري بوده و بدون علت منتهي بـه   هايي كه معد تصميم مستمر وقت رسيدگي به پرونده

. صـالح معـين نماينـد    اند را ضمن تذكر به قاضي و اعالم به مراجع ذي تصميم نگرديده
هاي هر پرونـده و زمـان   ها و پيچيدگيمقررة اخير اگرچه از منظر عدم توجه به ويژگي

ن محل نقد است اما در مجمـوع بيـانگر اسـتمداد از فنـاوري اطالعـات و      رسيدگي بدا
  . ارتباطات جهت برطرف نمودن اطالة دادرسي در  دستگاه قضايي است

رسد در حال حاضر دستگاه قضايي از آن چه كه در قانون برنامـة پـنجم   به نظر مي
اين پيشـروي  . استتوسعه در زمينة استقرار سامانة مديريت پروندة قضايي آمده جلوتر 

اندازي سامانة مـديريت پرونـدة قضـايي و    موجب ايجاد فاصلة مطمئن ميان پذيرش راه
بر اين اسـاس،  . قوانيني شده است كه كه اخيرا توسعة آن را در دستور كار قرار داده اند

تواند با تامين مالي و پشتيباني حقـوقي و مـديريتي، نـواقص موجـود را     قوة قضاييه مي
نواقصي همچون محـدود  . 32وده و قوي تر به سوي تحوالت آينده پيش برودبرطرف نم

توانـد  بودن عناوين طراحي شده در اين سامانه به نحوي كه در برخي موارد دادگاه نمي
تصميم خود را در قالبي پيش بيني شده در سامانه تعريف كند، متصل نبودن آن به ساير 

ولتي براي دريافت استعالمات كـه در اطالـة   هاي اداري كشور از جمله نهادهاي دبخش
دادرسي تاثير مستقيم دارد، يك طرفه بودن ارتباط دادگاه با اصحاب دعوا بدين معنا كـه  
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هنوز امكان تبادل اطالعات از دادخواهان به دادگاه اجرايي نشده، كمرنـگ بـودن نقـش    
ه از آن، پـيش  اي و مطلـع در فرآينـد اسـتفاد   وكالي دادگستري به عنوان اشخاص حرفه

هاي ويژه مانند پروندة اشخاص نيازمند حمايـت  بيني نكردن شرايط خاص براي پرونده
. انـد با توجه به حجر و اعالم نكردن ميزان تحقق دست آوردهاي اعالم شده قابل توجه

همچنين، دستگاه قضايي در اين راستا بايد به حدود و آثار تشريفات زدايي از دادرسـي  
  . در ادامه بدان خواهيم پرداخت توجه نمايد كه

اي به تعبيري موجب نرم شـدن  مديريت پروندة قضايي با استفاده از امكانات رايانه
گردد كه در بند ها ميابزارها و كاستن از تشريفات مادي و شكلي و كاغذي در رسيدگي

  .گيردآتي مورد بررسي قرار مي
  

 تشريفات زدايي از دادرسي و آيين آن .3
هـايي از آن در نظـام   وم تشريفات زدايي و حدود آن و سـپس، نمونـه  نخست مفه

  .گيرندحقوقي ايران در اين بند مورد بررسي قرار مي
  

  مفهوم تشريفات زدايي و حدود آن. 1-3
 :1389محسني، (دادرسي اصوال تشريفاتي بوده و اصل بر تشريفاتي بودن آن است 

اي از مقررات از پيش مقـرر و معلـوم   موعهدر اين معنا دادرسي بر پاية مج. )به بعد 55
شود كه ضامن امينت و طمانينه هستند و مانع هرج و مرج و بي بند و باري در انجام مي

حذف تشريفات حقوقي و مادي از آيـين  «مقصود از تشريفات زدايي . شونددادرسي مي
ي به دو دسـتة  توان از منظر قانوني و مادبه اين منظور، تشريفات را مي. است» دادرسي

تقسيم نمود اگر چه تجويز مورد اخير نيز ريشه » تشريفات مادي«و » تشريفات حقوقي«
شـود كـه مقـنن بـه     بر اين اساس، هنگامي كه در قوانين ديده مـي . در حكم قانون دارد

داليلي همچون افزايش سرعت دادرسي و كاستن از هزينة اقتصادي متداعيين از عبارت 
، هـدف وي  )121-112 :1385محسني، : ك.ر(كند استفاده مي» اتبدون رعايت تشريف«

حذف تشريفات قانوني طرح دعوا و دفاع يا اَعمال و اقدامات متداعيين و دادگاه اسـت  
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شـمارش قـوانيني كـه از ايـن عبـارت      . گفـت » تشريفات زدايي حقوقي«كه بايد بدان 
حـذف تشـريفات حقـوقي    اند مقدور نيست اما، قدر متيقن اين اسـت كـه   استفاده كرده

دادرسي ممكن نيست مگر تنهـا بـه ارادة مقـنن، و تبعـا سـكوت و اجمـال و ابهـام در        
خصوص حذف يا عدم حذف تشريفات در خصوص مورد، بايد موافق اصل كه همـان  

از دادرسي و آيـين  » تشريفات زدايي مادي«. تشريفاتي بودن دادرسي است تفسير شود
ارها و وسايل مادي و كاغذي دادرسـي اسـت كـه مسـتقيما     آن به معناي از بين بردن ابز

ناشي از پذيرش پيشرفت فناوري ارتباطات و اطالعات و ابزارهاي مربوط در دادرسي و 
-اين نوع تشريفات زدايي بدان سان كه تبيين گرديد در خـدمت تحليـل  . آيين آن است

زدايـي حقـوقي   هاي اقتصادي و ارزيابي كاراي دادگستري است و بر خالف تشـريفات  
هـاي قـانوني بـه واسـطة عـدم رعايـت       صرفا به منظور كاستن زمان انجام كار و هزينـه 

بنا بر اين، با پيشـرفت سـريع فنـاوري، پيشـرفت     . مقررات قانون، پيش بيني نشده است
سريعي هم در ابزارهاي دادرسي روي خواهد داد و ابزارها از سخت و مادي بـه نـرم و   

توجـه بـه   . ند كه در ارزيابي كيفيـت و كارآمـدي آن مـوثر اسـت    شواي تبديل ميرايانه
پروندة الكترونيكي و نوشتن و تصميم گرفتن پيرامون پرونده در محيط مجازي و تبـادل  

ها و پـذيرش اسـناد و   اطالعات الكترونيك ميان دادگاه و اصحاب دعوا و نمايندگان آن
يفات زدايـي مـادي از دادرسـي    مدارك با ساختار الكترونيك براي نمونـه از آثـار تشـر   

  هستند كه موجب حذف ابزارهاي مادي همچون برگ هاي كاغذي شكايت و
هاي قطور قضايي گرديده و اصـطالحا آيـين   دادخواست و اخطار و ابالغ و پرونده

ايـن نـوع    .)4-3: 2006، 34گنشـار (كننـد  مـي ) 33اييـا شـماره  (دادرسي را انفورماتيك 
خود موجب تسريع در دادرسـي بـا از بـين بـردن مرزهـاي       تشريفات زدايي كه به نوبة

-اي اشخاص در جامعـه مـي  هاي رايانهها و تواناييسنتي زمان و ورود به عرصة قابليت
بنا بر اين، برخالف تشريفات زدايي حقـوقي كـه   . شود، بي گمان كاركرد اقتصادي دارد

، تشـريفات زدايـي   اصوال نتيجة شهرت بد تشريفات گرايي افراطـي در دادرسـي اسـت   
اي كردن آيين دادرسي ماحصل پيشرفت فناوري اطالعـات و ارتباطـات   مادي يا شماره

و اسـتفاده از فنـاوري ارتباطـات و    » سـامانة مـديريت پرونـدة قضـايي    «پـذيرش  . است
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اطالعات نيز موجب گرديده تشريفات دادرسي تحت شـعاع قـرار گرفتـه و بسـياري از     
بـه بعـد آيـين دادرسـي      48توان مواد براي نمونه، چه گونه مي .ها بي موضوع شوندآن

مدني در خصوص دادخواست و تكاليف رئيس شعبة اول و مدير دفتر كل و مدير دفتر 
شعبه را با وجود سامانة مديريت پروندة قضايي توجيه نمود كه بسياري از اين اقدامات 

جاي استفاده از كاغذ و پوشـه و   را با كمك نرم افزارهاي موجود انجام داده و قاضي به
دهد؟ چه طور ممكن اسـت ارسـال   نويسد و دستور ميپرونده، در محيط الكترونيك مي

به بعـد   67را جايگزين انواع ابالغ مذكور در مواد ) اي ميل(و دريافت پيامك و رايانامه 
دهنـده بـه   قانون آيين دادرسي مدني و به ويژه گواهي مامور ابالغ به عنوان ركن اعتبار 

ها كه از ساعت اداري تبعيـت  اين كار نمود؟ اوقات رسمي كار در محاكم و دفاتر دادگاه
توان با زمان ديجيتال رايانه توجيه كرد كه به معناي واقعي اعـداد  كند را چه گونه ميمي

روز فرصـت رفـع نقـض     10كند؟ اگر شخصي كه ثانيه و دقيقه و ساعت را محاسبه مي
دقيقة روز اقدام انجام دهد حال آن كـه   59و  23اند اين كار را در ساعت تودارد آيا مي

در آن زمان قطعا دادگستري تعطيل است؟ هنگامي كه سامانة مديريت پروندة قضايي كه 
گردد امكان اخذ پرونده پس از ارجاع كند موجب مياي استفاده مياز نظام ارجاع رايانه

قـانون آيـين    391اشد، تاكيد به اين قاعـده در مـادة   از شعبة مرجوع اليه وجود نداشته ب
تواند داشته باشد؟ همچنين، با دادرسي مدني پس از اجراي اين سامانه چه كاركردي مي

فرض تاثيرپذيري مفهوم، شمار، و قابليت پذيرش ادله از اين پيشرفت فناوري اطالعات 
بـراي  (مينـه الزم نيسـت؟   و ارتباطات آيا تغيير و تبديل در مقررات دادرسـي در ايـن ز  

  .)93-76: 1995، 35تاپر :ك.اي بر دليل ر مطالعه در خصوص تاثير نتايج رايانه
ها نيازمند گذر زمان و اختيار سكوت هايي از اين دست بسيار است و پاسخپرسش

به هر روي، با وجـود ايـن   . در برابر حركت رو به جلوي فناوري اطالعات و ارتباطات
-هدر آينـد بدان سان كه نوشته اند دات قضايي ما در حال تغيير است و كه بسياري از عا

اي نه چندان دور تغييرات گسترده در مقررات قوانين آيـين دادرسـي و حتـي منطـق و     
حمايت از حقوق «، به قول استاد )132: 1999، 36كول( استدالل حقوقي الزم خواهد بود

تـر از  پذيري طرف ضـعيف از از آسيبدفاعي رعايت برخي تضمينات را به منظور احتر
بر اين اساس، آن چنان كه  ).147: 2008كاديه، ( »نمايداين تحوالت الزم و ضروري مي
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؛ 121-112 :1385محسني، (زدايي حقوقي بيان گرديد در جايي ديگر پيرامون تشريفات
طرفـي، تقـابلي بـودن    ، رعايت اصول بنيـادين دادرسـي ماننـد بـي    )59 :1389محسني، 

دادرسي، اصل حقوق دفاعي، اصل تسلط و بالجمله اصولي كه دادرسـي و عـدالت نـام    
در پـي در  ها به دست آورده است، با توجه به تغييرات آتي و تبديالت پيخود را از آن

پس، از جهت لزوم رعايت اصول دادرسي ميان ايـن دو نـوع   . ابزارها، گزيرناپذير است
بـراي  . هاسـت تفاوت صرفا در نحوة رعايت آنتشريفات سخت و نرم جدايي نيست و 

كنـد  افزار در رايانه را كه نسبت به موضوعات يكسان عمل ميتوان وجود نرمنمونه نمي
كننده دانست و يا از رايانه خواست تا مراقب تقابلي بودن طرفي قاضي رسيدگيدليل بي

بـه منظـور لطمـه     زدايـي بر اين بنيان، شناخت برخي حدود در تشريفات. دادرسي باشد
  . وارد نشدن به اصول دادرسي الزم است

توان گفت يكي از حقوق اصلي متـداعيين حـق اظهـار نظـر در     اين كه مي نخست
: 2009، 37كروز(خصوص پذيرش يا عدم پذيرش روش جديد دادخواهي و ابالغ است 

ي ماننـد  هر يك از متداعيين حق دارند مادام كه قانون صراحتا طرق سنتي دادخواه). 16
تقديم دادخواست كاغذي و ابالغ سنتي را به كلي حذف ننموده، پيرامون ابـالغ اوقـات   
دادرسي و مفاد دادخواست و ضمائم آن از به طريقة الكترونيكي اظهار نظر كرده و بدان 

گردد زمينة حمايت از شناسايي اين حق موجب مي. رضايت داده و اي بسا آن را نپذيرد
  . آشناتر به ابزارهاي نرم حفظ گرددتر و ناطرف ضعيف

. اي را بايد متناسب با توانـايي بشـر بـه كـار بـرد     آن كه، زمان و ساعت رايانه دوم
تواند در يك ثانيه چند صد عمليات را اش مي درست است كه رايانه بسته به قدرت فني

اسـناد و   توان از انسان انتظار داشت همچون رايانـه در چنـد ثانيـه   انجام دهد ولي، نمي
  .مدارك و داليل را براي دادگاه تهيه كرده يا آن را به طرف مقابل ابالغ نمايد

آن كه، بايسـته اسـت از دخالـت حافظـة ناپويـا در تصـميم گيـري قضـايي          سوم
هـاي قضـايي نبايـد تصـميمات     هاي انسـانيِ پرونـده  با توجه به ويژگي. جلوگيري شود

ذ نمود و آن چنـان پـيش رفـت كـه رايانـه بـا       قضايي را بر پاية فرمول صفر و يك اتخا
دريافت اطالعات اشخاص و صرف نظر از موقعيت و وضعيت مالي و اجتماعي اطراف 
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در . حكـم را بـر موضـوعات اعمـال نمايـد     ) به ويژه متهم در دادرسي كيفري(دادرسي 
به توجه حقيقت، نبايد منطق اقناعي دادرسي را جايگزين منطق رياضي رايانه نمود و بي

  . وار راي صادر كردمباني و روح عدالت و انصاف ماشين
هاي تبادل اطالعات الكترونيكي است به نحـوي كـه   ، ايجاد امنيت در شبكهچهارم

هم هويت طرفين يا مخاطب به شكل قابل اطمينان قابل شناسـايي باشـد و هـم حـريم     
رانجام هـم ايـن كـه    خصوصي افراد با استفاده از اينترنت و رايانه آشفته نگرديـده و سـ  

كننـد محـيط   هـاي اسـتاندارد شـبكه اسـتفاده مـي     ابزارهاي مطمئن و موثق كه از گواهي
اين امنيت شـبكه بايـد هـم در راسـتاي     . سايبرنتيك امني را براي متداعيين ايجاد نمايند

باري، بـدان سـان كـه    . امنيت شبكه در برابر درز اطالعاتي باشد و هم هك انفورماتيك
گردند، بـه  عات و ارتباطات موجب تسهيل جريان اطالعات و ارتباطات ميفناوري اطال

هـاي اخـتالل كننـدة شـبكه و     كرم. پذيرندهمان ميزان نيز در برابر پيشرفت خود آسيب
توانند از مرزهاي نا امن شبكه گذر كرده و تمامي زنـدگي  هكرهاي موذي به راحتي مي

-چالشي كه امروز با توسـعة شـبكه   اجتماعي و خصوصي اشخاص را به چالش بكشند؛
: 2011، 38مرسوف :ك.ر(ها عالمگير شده است هاي اجتماعي و اقبال عمومي اين شبكه

111-132(.  
آن كه اصولي همچون تعطيل ناشدني بودن دادگستري بايد همچنـان صـرف    پنجم

پيشرفت فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در دادگسـتري     . نظر از نقش رايانه حفظ گردد
ايد به اين نتيجه منتهي شود كه روزي شاهد تعطيلـي دادگسـتري و تجديـد جلسـات     نب

بر ايـن پايـه،   . اي مديريت پروندة قضايي باشيمرسيدگي به دليل اختالل در شبكة رايانه
اي از هـا حفـظ شـود و همـواره نسـخه     بايد حداقلي از تشـريفات سـنتي در رسـيدگي   

  . سترس باشدمهمترين اوراق پرونده به شكل مادي در د
، توجه بـه فرهنگـي بـودن نحـوة اسـتفاده از رايانـه و فنـاوري اطالعـات و         ششم

به عبارت بهتر، تشريفات زدايي مادي از دادگستري بيش از آن كـه  . ارتباطات در جامعه
: ك.ر( اي فني و حقوقي باشد به نظر آن چنان كه گفته اند امـري فرهنگـي اسـت   مسئله

ها در جامعه و تا زماني كه فرهنگ استفاده از اين قبيل فناوري ).2008، 39ديديه و ساباته
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رعايت . به درستي نهادينه نشده است، حركت مقنن نيز بايد محتاطانه و خردمندانه باشد
. زدايي به نوبة خود در تقويت اين فرهنگ موثر اسـت اصول دادرسي و حدود تشريفات

دي الزم است به هر روي به تشـريفات  از اين رو، به منظور احتراز از بروز مشكالت ج
هاي سنتي نگريسته شود و صرفا در توسـعة اسـتفاده   زدايي به عنوان روش مكمل روش

  . ها وجود دارد اهتمام ورزيداز ابزارهايي كه بدون ترديد امكان جبران اشكاالت در آن
اطات كه خود نتيجة لزوم توجه به فرهنگ استفاده از فناوري اطالعات و ارتبهفتم 

اي در اسـتفاده از فنـاوري را   اي و غيرحرفهاست، رعايت حدود توانايي اشخاص حرفه
اي همچـون  نهادن تكاليف اين نوع فنـاوري بـر دوش اشـخاص حرفـه    . كندايجاب مي

اگر يكي از متداعيين ادعـا كنـد كـه    . وكالء و كارشناسان آسانتر است از اشخاص عادي
فناوري را در دادرسي نـدارد سـخنش قابـل پـذيرش      آمادگي و امكانات استفاده از اين

است حال آن كه چنين ادعايي از وكيل دادگستري يا كارشناس كه بايد خود را همگـام  
در حقوق ايران غير از تحوالت پيرامون . با تحوالت دادگستري پيش ببرد مسموع نيست

-ط به تشـريفات  مديريت پروندة قضايي كه بسيار سريع به وقوع پيوسته، اقدامات مربو
  .گيردرود كه در بند آتي مورد بررسي قرار ميزدايي مادي اندك اندك پيش مي

  
   هايي از تشريفات زدايي مادي در حقوق ايراننمونه. 2-3

دسـتگاه  » سامانة مـديريت پرونـدة قضـايي   «آن چنان كه تبيين گرديد در خصوص 
ماندهي آن نمـوده كـه بـه    قضايي پيش از وضع قوانين مربوط اقدام بـه طراحـي و سـاز   

نحوي موجب حدوث تغيير جدي در نـوع تشـريفات از منظـر پرونـدة الكترونيكـي و      
در كنار اين تحول، رويكـرد دسـتگاه قضـايي در    . اي گرديده استاستفاده از ابزار رايانه

برابر استفادة فراگير شهروندان از اينترنت و تلفن همراه رويكردي محتاطانـه و در عـين   
علي رغم نبود نصي ويـژة ابـالغ الكترونيكـي     1388تا قبل از سال . ز بوده استحال با

هاي دادخواسـت جديـدي كـه ادارة كـل     اوراق قضايي در قوانين موضوعه، در ذيل فرم
تشكيالت و برنامه ريزي قوة قضاييه چاپ و منتشر نموده است به عنوان تـذكر شـمارة   

ايـل داشـته باشـد اوراق بـه صـورت      در صـورتي كـه خواهـان تم   «: شد يك نوشته مي
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يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الكترونيكـي بـه وي ابـالغ    ) در دفتر دادگاه(حضوري 
هاي مربوط اعالم نمايد، تا امر ابالغ شود، در پايان شرح دادخواست، با ذكر دقيق شماره

نامـه  ادارة كـل تشـكيالت و بر   2/1296/2201/24فرم شـمارة  (» .تر صورت گيردسريع
انـدركاران امـر   توان، از يك سـو، گـرايش دسـت   از اين رويكرد مي). ريزي قوة قضاييه

هاي نـوين تبـادل اطالعـات را اسـتنباط     قضاء در توافقي و ارادي كردن استفاده از شيوه
نمود كه هم موافق روية معمول به در برخي كشورهاي اروپايي است و هم رد و اثر آن 

در خصـوص ايـن   (شـود  ين دادرسي مدني فراملي ديده مـي در متوني همچون اصول آي
و از سوي ديگر، بايـد آن را مطـابق بـا حـق     ) 334-333: 1389محسني، : ك.گرايش ر

. دادخواهان در جلب اظهار نظر آنان در خصوص قبول اين شيوه جهـت ابـالغ دانسـت   
 مراجعه كنندگان بـه دادگسـتري بـا نوشـتن نشـاني پسـت الكترونيكـي خـود در ذيـل         
دادخواست به اين شيوة ابالغ رضايت داده و حقوق آنان نسبت به شيوة ابالغ سنتي نيز 

آيين نامة شوراي حل اخـتالف مصـوب    35با وجود اين راهكار، مادة . گرديدحفظ مي
 21صراحتا پذيرش اين وسيلة نوين ارتباطي در شورا را با عنايت بـه مـادة    16/1/1388

را در » نحـوة ابـالغ  «آن كـه   1و تبصرة  18/4/1387قانون شوراي حل اختالف مصوب 
: توصـيه نمـوده   ) كه تبعا شيوة آن قابـل تغييـر اسـت   (دانسته » تشريفات دادرسي«زمرة 

هــاي ابــالغ اوراق، آراء و تصــميمات شــورا حســب مــورد بــه صــورت كتبــي، نامــه «
نحـوي كـه    الكترونيكي، تماس تلفني، ارسال پيام كوتاه و مانند آن انجام خواهد شد بـه 

براي اعضاء يا قاضي شورا اطمينان حاصل شود مخاطب از موضوع ابالغ مطلع گرديده 
).  19/1/1388، 65سال  18670روزنامة رسمي شمارة : ك.ر(» .و اال بايد كتبا انجام شود

هـا  به ظاهر اين ماده كه منصرف از رضايت يا عدم رضايت متداعيين به اين گونه شـيوه 
در ايـن مـورد   . نا بر آن چه پيش از اين بيان گرديد، نبايد اعتماد كردتحرير شده است، ب

رسد تا زماني كه شيوة سنتي ابالغ و آگاهي رساني هنـوز منسـوخ اعـالم    نيز به نظر مي
نگرديده جلب رضايت متداعيين براي ترتيب آثار قانوني به محض ابالغ الكترونيك يـا  

مفاد اسناد رسمي الزم االجراء و طرز رسيدگي در زمينة اجراي . ارسال پيامك الزم باشد
 11/6/1387آيين نامـة مصـوب    14به شكايت از عمليات اجرايي نيز بنا بر بند هـ مادة 

ها با پست الكترونيك پيش بيني شده است كه به نظـر  ها و ابالغيهامكان ارسال اخطاريه
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قبيـل اقـدامات نيـز بـا     اگر چه اعتبار و سـنديت ايـن   . بايد از همان اصول تبعيت نمايد
وجود نبود مقررة قانوني ويژه، به نظر مستندا به مـوادي از قـانون تجـارت الكترونيـك     

-توجيه شدني است اما، شايسته) آن 9، و 8، 7، 6از جمله مواد ( 17/10/1382مصوب 
تر آن است كه مقنن در اين زمينه و نيز در خصـوص الـزام بـه ايجـاد شـبكة ارتبـاطي       

نيـا و   شـهبازي : ك.براي مطالعه ر(در دستگاه قضايي مقرراتي وضع نمايد مطمئن و امن 
  ).141-125: 1388عبدالهي، 

برخالف آن چه كه پيرامون ابالغ الكترونيكي در دادرسي بيان گرديد، قوة مقننه بـه  
هاي قضايي به طور ويـژه  تشريفات زدايي مادي در زمينة بايگاني اسناد و مدارك پرونده

قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتمـاعي  « 131به موجب مادة . استتوجه نموده 
بـه قـوه   «: داردكـه مقـرر مـي    11/6/1383مصـوب  » و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

اي كـه توسـط وزيـر دادگسـتري بـا       نامه بر اساس آيين) الف: شود قضائيه اجازه داده مي
بخانه ملّي جمهـوري اسـالمي ايـران    همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتا

هـاي قضـايي كـه     رسـد، اسـناد و اوراق پرونـده    تهيه و به تأييد رئيس قوه قضـائيه مـي  
هاي اطالعاتي روز، بـه  آوري باشد را با استفاده از فن ها ضروري مينگهداري سوابق آن

ن كـه  مشـروط بـرآ  . ها اقدام نمايـد اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آن
اطالعات و اسناد تبديلي در . ها گذشته باشدحداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آن

هـاي   اصل پرونـده . كلية مراجع قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود
مهم و ملّي كـه جنبـه سـنديت تـاريخي دارد، توسـط سـازمان اسـناد و كتابخانـه ملّـي          

در اين راستا و به منظور تحقـق  . »نگهداري خواهد شد جمهوري اسالمي ايران حفظ و
قـانون برنامـه چهـارم توسـعه      131نامه اجرايي بند الف ماده آيين«اين اهداف تصويب 

روزنامـه رسـمي   : ك.ر( 21/9/1385» اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي 
: ك .ر(توسـط ريـيس وقـت قـوة قضـاييه      ) 29/7/1383مورخ  60سال  17375شمارة 

 15و دسـتورالعمل مـاده   ) 4/12/1385، مـورخ  63سـال   18066روزنامة رسمي شماره 
برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و   131نامه اجرايي بند الف ماده  اصالحي آيين

مصوب رييس كنوني قوة قضـاييه   31/4/1388فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
، گامهـاي مهمـي در   )28/5/1388، مورخ 65ال س 18777روزنامة رسمي شمارة : ك.ر(
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 131مقـررات مـادة    .40آيند كه در جاي خود قابل بررسي هسـتند اين زمينه به شمار مي
برنامة پنجم  211بند ح مادة  3سمت عينا در ق 1383قانون برنامة چهارم توسعه مصوب 

ي مقـنن  از سر گرفته شده است كه نشان دهندة ارادة جـد  15/10/1389توسعه مصوب 
اين كار عالوه بر ايـن  . هاي قضايي دارددر تشكيل بايگاني الكترونيكي خاص از پرونده

شـود،  هاي كهنه و فرسـوده مـي  هاي نگهداري پروندهكه موجب صرفه جويي در هزينه
 . قضايي فراهم آورد يتواند زمينه را براي تحقيق و پژوهش بر روي اسناد و آرامي

  
 برآيندها

علي رغم انعطاف ناپذيري و محافظـه كـاري از پيشـرفت فنـاوري      دستگاه قضايي
در . اطالعات ارتباطات و توسعة استفاده از رايانه و اينترنت و شبكه مصون نبوده اسـت 

-حقيقت منطق ارزيابي نتيجه محور و توجه به كارآمدي اعمال و اقدامات موجـب مـي  
بـه كـارگيري سـامانة مـديريت     تر توجيه شود كـه  ها سادهگردد تغيير و تبديل در روش

هاي قضايي و نتيجتا تشريفات زدايي مادي از دادرسي و آيين آن نمود بـارز ايـن   پروند
هاي قضايي در نظام حقوقي ايران جايگاه مناسبي دارد و مديريت پرونده. تحوالت است

نظام قضايي در پذيرش و طراحي و اجراي آن پيشتاز بوده است اگر چه برخي نـواقص  
-شود و پژوهشگران و دانشگاهيان منتظـر دريافـت نتيجـة دسـت    ز در كار ديده ميهنو

هسـتند تـا كـارآيي ايـن      1387آوردهاي اعالم شده در مدت اجراي سراسري از سـال  
به هر روي، به اهميت ايـن نـوع مـديريت در قـوانين     . سامانه را مورد تحليل قرار دهند

ات زدايي مادي از دادگستري است كه با در تشريف. اي كشور نيز توجه شده استتوسعه
شـود مقـنن بايـد    هدف حذف تشريفات مادي و كاغذي در دادرسي و آيين انجـام مـي  

تشريفات زدايي مادي اگر چه در رعايت اصـول  . بسيار محتاطانه و خردمندانه عمل كند
ها همچون تشريفات زدايي حقوقي است اما ويژگي رايانـه اي و نـرم   دادرسي و حداقل

كند در اجراي آن رعايت برخي حدود كه در مجموع موجب حمايـت از  ن ايجاب ميآ
شود رعايـت گـردد ماننـد حـق     هاي توسعة فناوري ميطرف ضعيف تر در برابر آسيب

متداعيين نسبت به روش سنتي، ايجاد تناسب ميان زمان رايانه و زمان انسان، جلوگيري 
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، امنيت شبكه و حفظ حريم خصوصـي،  از دخالت هوش ناپويا در تصميم گيري قضايي
جلوگيري از اختالل در شبكه و تعطيلي دادگستري، توجه به ويژگي تكميل كننده بودن 
اين ابزارها در كنار ابزراهاي مادي تا زماني كه فرهنگ استفاده از اين ابزارها به درسـتي  

  .اياي و غير حرفهفراگير نشده است و رعايت حدود توانايي اشخاص حرفه
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گانة تهران است كه در ميـدان تجـريش و خيابـان    هاي شانزدهمجتمع قضايي عدالت يكي از مجتمع. 30
از  ايـن مجتمـع  . شودشناخته مي» مجتمع قضايي الكترونيكي«شهيد فناخسرو واقع بوده و به عنوان 

اكنون در ايـن مجتمـع،   . بدو تاسيس محل اجراي پايلوت سامانة مديريت پروندة قضايي بوده است
عالوه بر دريافت نسخة كاغذي اوراق قضايي كه بالفاصله اسكن و الكترونيكي شـده و در پرونـدة   

هـا و لـوايح و   شود، حسب مورد متن الكترونيكـي شـكايات و دادخواسـت   الكترونكي قرار داده مي
 .  شوداظهارنظرها در دفتر شعبة هر دادگاه به صورت لوح فشرده يا كليد حافظة فلش دريافت مي

امكان ثبت دادخواست از طريق ايـن سـامانه و دريافـت كـد رهگيـري بـراي        2/2/1391در تاريخ . 31
 http://www.adliran.ir/News.aspx?ID=1: ك.ر. مراجعه كنندگان پيش بيني شـده اسـت  

 ).4/7/1391در تاريخ ديده شده (
هاي كلـي قضـايي پـنج سـاله      سياست 6اي در اجراي بند آيين نامه 22/3/1391اخيرا نيز در تاريخ  .32

 11قانون برنامه پنجم توسعه كشور و تبصره بند ج مـاده   48و بند ج ماده  1/9/1388ابالغ شده در 
و در راستاي رفع اطالـه دادرسـي،    1390قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 

اي به تصويب رئيس قوة قضـاييه  تسريع در امور جاري محاكم و پيشگيري از وقوع جرم، آيين نامه
روزنامـه رسـمي   : ك.ر(مشـهور اسـت   » آيين نامة خدمات قضايي در فضاي مجازي«رسد كه به مي

ر همين اساس، بـه نقـل از   ب). 27/3/1391، مورخ 19597، شمارة 68جمهوري اسالمي ايران، سال 
دادسـراها و   1391مـرداد   16رئيس مركز آمـار و فنـاوري اطالعـات قـوة قضـائيه از روز دوشـنبه       

 و ونـك  شـميران،  دادسـراهاي  و صدر شهيد و عدالت مجتمع مانند تهران دادگاههاي مناطق شمال
 دفـاتر  بـه  ايـد ب شـهروندان  و نكرده قبول را چك مورد در شكايت ثبت و دادخواست آباد سعادت
  : ك.ر. كنند مراجعه قضايي الكترونيكي خدمات

http://www.eadl.ir/Default.aspx?tabid=363&articleType=ArticleView
&articleId=22566 ) 7/4/1391ديده شده در تاريخ (   

33. Numérisation ou digitalisation des procédures.  
34. Guinchard. 
35. Tapper.  
36. Kohl. 
37. Croze. 
38. Marsoof. 
39. Didier & Sabater. 
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در حقيقت به موجب اين قوانين و مقررات بوده است كه مديركل دبير خانه قوه قضاييه در . 40
هجدهمين اجالس مديران دبيرخانه قواي سه گانه تاكيد نموده است كه با تهيه بايگاني الكترونيكي 

  . رونده موجود در بايگاني اين قوه امحا گرديده استتن پ 19هاي قوه قضاييه بيش از  پرونده
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