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 مقدمه. 1

منظـور از    از لحـاظ حقـوقي،     .)24: 1387معـين،   ( ابالغ در لغت به معني رسانيدن نامه يا پيام است         
 و احكام دادگاه به كسي است كه هدف،         ها  يه، اظهارنامه يابالغ، رساندن اوراق دعوا، اوراق اجرا     

آيـين دادرسـي مـدني، ابـالغ را     اسـتادان  برخي . )76: 1، ج 1378جعفري لنگرودي، (ست وآگاه كردن ا  
 انـد  كـرده يي به نام اوراق قـضايي تعريـف         ها   برگه ةوسيل بهرسانيدن پيام قضايي به مخاطب آن       

 قـضايي طبـق     ةبعضي ديگر نيز، ابالغ را مطلع ساختن مخاطب از مفـاد ورقـ            . )103: 1386كريمي،  (
 سنتي ابالغ اوراق قضايي، هر ورقه اعم از         شيوةدر  . )83: 1382شـمس،   ( اند دانستهني  تشريفات قانو 

كاغذي توسط دفتر دادگاه براي ابالغ بـه مخاطـب، بـه مرجـع              نسخة  اخطاريه يا دادنامه در دو      
، پس از دستور دادگاه دايـر       1 قانون آيين دادرسي مدني    67 مادة براساس   .شود ميارسال    ميانتظا

اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و ضـمايم آن را در پرونـده، بايگـاني                  به ابالغ   
. دارد مـي ابالغ و تسليم به خوانده ارسال       براي  ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه        نسخة  كند و    مي
مور ابالغ مكلف اسـت حـداكثر ظـرف دو          أم«: دارد قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي      68 مادة

در صـورت  . را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه، رسيد بگيردروز، اوراق   
 81 مادةوفق . »نمايد ميامتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده      

 تبـصرة . شـود  مـي اين قانون، تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابالغ               
 و نـدادن  67 مـادة دارد كه تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در    مي نيز مقرر    هماداين  

  . ، تاريخ ابالغ محسوب خواهد شد68 مادةرسيد به شرح مندرج در 
منظـور   .ابالغ واقعي و ابالغ قانوني    : در بحث ابالغ اوراق قضايي، دو نوع ابالغ وجود دارد         

عبـارت  به.  به شخص مخاطب، ابالغ شوده اخطاريه مستقيماًاز ابالغ واقعي اخطاريه آن است ك     
ديگر، ابالغ اوراق قضايي به شخص مخاطب را ابالغ واقعـي گوينـد اعـم از اينكـه مخاطـب،                    

اند كـه    برخي نيز در تعريف ابالغ واقعي گفته      . )104: 1386كريمي،  ( شخص حقيقي يا حقوقي باشد    
ضايي، دادخواست و غير آن به شـخص خواهـان،          ست از رساندن اوراق ق     ا ابالغ واقعي عبارت  

عليه يا شخصي كه هدف از ابالغ، استحضار و مطلـع شـدن خـود                محكومله يا    محكومخوانده،  
 قانون آيين دادرسي مـدني، دو       68 مادةبراساس  ابالغ واقعي،    در مورد . )195: 1388بهرامي،  ( اوست

قضايي به مخاطب و اخذ رسيد از ة ورقتسليم يك نسخه از     : توجه است شايان  موضوع، مهم و    
توان گفت كه منظـور از ابـالغ واقعـي           ميبنابراين  . ديگر ورقه نسخة  مخاطب با امضاي وي در      

اوراق قضايي، رساندن يك نسخه از اين اوراق بـه مخاطـب و اخـذ رسـيد و امـضا از وي در                       
دانند كه حكم مقرر    نحوي با محاكم سروكار و ارتباط دارند، مي        بهكساني كه   . استديگر  نسخة  

                                                            
اختصار، قانون  آيين   انقالب در امور مدني است كه به ويعمومهاي  عنوان دقيق اين قانون، قانون آيين دادرسي دادگاه. 1

 .شود ميدادرسي مدني ناميده 
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عبارت ديگـر،   به. دهد رخ نمي  ها  ، عمالً و در اكثر قريب به اتفاق پرونده        68 مادةدر قسمت اول    
علـت  . مور ابالغ، ظرف دو روز اخطاريه را به خوانده تـسليم كنـد            أافتد كه م  ندرت اتفاق مي   به

صـورت  ) ن انتظـامي  ارموأم( ن دادگستري ااين امر آن است كه ابالغ اوراق قضايي توسط ضابط         
اي از اوراق قـضايي بـراي ابـالغ، مواجـه اسـت و              مور در روز با حجم عمده     أگيرد كه هر م   مي

 اينكه در قانون آيـين دادرسـي        مضافاً. تواند ظرف دو روز، اوراق را ابالغ كند       مور نمي أماغلب  
  .بيني نشده است مدني، ضمانت اجراي خاصي براي ابالغ اوراق ظرف دو روز پيش

 شخص مخاطـب حـضور      مور به نشاني مخاطب، معموالً    أممراجعة  در بسياري از موارد، با      
ابـالغ  اغلـب   شـود و     مـي رو در عمل، تعداد اندكي از اوراق قضايي ابالغ واقعـي             ندارد و ازاين  

  . گيرد مياوراق به شكل قانوني صورت 
 قـانون آيـين     72 و   70،  69د كـه در مـواد       گيـر  مـي  به سه شيوه انجام       ابالغ قانوني معموالً  

 هـر «:  قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته اسـت        69 مادة .بيني شده است   پيشدادرسي مدني   
شده به يكـي از      تعيينمور ابالغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، بايد در نشاني             أگاه م 

 كافي باشد، ابالغ    بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اوراق يادشده             
ابالغ به خادمـان    ( » دوم قيد و آن را اعاده كند       ةاخطاريه را در نسخ   گيرندة  نمايد و نام و سمت      

چنانچه خوانـده يـا     «:  قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته است       70 مادة). يا بستگان مخاطب  
اي اخطاريـه   هـ   قبل، در محـل نباشـند يـا از گـرفتن بـرگ             مادةهر يك از اشخاص يادشده در       

دوم را به نشاني   نسخة  اخطاريه قيد نموده،    نسخة  مور ابالغ اين موضوع را در       أاستنكاف كنند، م  
در ايـن صـورت،     . دهـد  ميكند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت            ميشده، الصاق    تعيين

ربـوط را  رسيدگي به دفتر دادگـاه مراجعـه و بـا دادن رسـيد، اوراق م        جلسة  تواند تا    ميخوانده  
 قانون آيين دادرسي مـدني بيـان        73 مادة). دوم اخطاريه در محل   نسخة  الصاق  ( »دريافت نمايد 

 1 قبـل،  مـادة كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد             درصورتي« :داشته است 
 دسـتور  پس از اخطار رفع نقص، از تعيين نشاني اعالم ناتواني كند، بنا به درخواست خواهان و  

 خواهان آگهـي  ةي كثيراالنتشار به هزينها دادگاه، مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه   
ذكـر ايـن   دليـل  . » رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشدجلسةتاريخ انتشار آگهي تا   . خواهد شد 

  . جديد ابالغ اوراق قضايي نيز كاربرد داردةمواد اين است كه برخي از آنها، در شيو

                                                            
ل از ابـالغ  هر گاه معلوم شود كه محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است، نشاني خوانده نبوده يا قبـ                  «:  72 مادة. 1

 قيد كند و ظرف دو روز اوراق را         اين نكته را برگ ديگر اخطاريه     تغيير كرده باشد و مأمور هم نتواند نشاني او را پيدا كند، بايد              
 قـانون مـدني     1010 رفتار خواهد شد مگر در مواردي كه اقامتگاه خوانده برابر مادة             54در اين صورت، برابر مادة      . عودت دهد 

 .»د كه در همان محل، ابالغ خواهد شدتعيين شده باش
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 ،شـود  مـي  كاغذي براي ابالغ به مخاطب ارسال ن       ةر ابالغ الكترونيكي اوراق قضايي، نسخ     د
شـود و    مـي مربوط، به حساب كاربري مخاطب، ارسال       سامانة  بلكه اوراق الكترونيكي از طريق      

 وصول اوراق از طريـق ارسـال پيامـك بـه گوشـي تلفـن همـراه يـا ايميـل مخاطـب،                        معموالً
طب با مراجعه به حساب كاربري خود و بـاز كـردن پاكـت مجـازي                مخا. شود ميرساني   اطالع

 جديـد ابـالغ، از      شـيوة . شود مي قضايي و مشاهده محتواي آن، از مفاد ورقه مطلع           ةحاوي ورق 
رو، ابتـدا    ازايـن . شـود   ميكه بررسي   دارد  ي سنتي ابالغ مزايا و معايبي       ها  جهاتي نسبت به شيوه   

 بحـث و    ة آن و در نهايت، معايب آن تبيين شـده و نتيجـ             ابالغ الكترونيكي، سپس مزاياي    شيوة
  .دشو مي ابالغ، ارائه شيوةموجود در اين  راهكارهاي مناسب براي رفع معايب

   ابالغ الكترونيكيشيوة .2
ي ها  هسامان مقرر داشته است كه استفاده از        1392 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب       175 مادة 

، ارتباط تـصويري از راه دور، نمـابر و تلفـن، بـراي              )ايميل( نگار پيام ماننداي يا مخابراتي    رايانه
 و نيابـت قـضايي، بـا        ابـالغ اوراق قـضايي    طرح شكايت يا دعوا، ارجاع پرونده، احضار مـتهم،          

دارد  مـي  نيـز مقـرر   هماد اين تبصرة.  دادرسي الكترونيكي، بالمانع است  راجع به رعايت مقررات   
، براسـاس   همـاد اي و مخابراتي موضوع ايـن        ي رايانه ها هساماناستفاده از   كه شرايط و چگونگي     

االجرا شدن اين قانون توسط وزير دادگستري        اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ الزم         نامه  آيين
:  اين قانون هم مقرر داشته است      176 مادة .رسد مييه  ي قضا قوةشود و به تصويب رئيس       ميتهيه  

چگـونگي اجـراي    .  ابالغ اوراق قضايي را به بخش خصوصي واگذار كنـد          تواند مييه  ي قضا قوة«
االجـرا شـدن ايـن قـانون         الزماي است كه ظرف شش ماه از تاريخ          نامه  آيين به موجب    هماداين  

 قـوة شود و به تصويب رئيس       ميتوسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطالعات تهيه          
اي يـا    ي رايانه ها  هساماناستفاده از   نحوة   ةنام  آيينتحت عنوان    مربوط،   ةنام  آيين .»رسد مييه  يقضا

، توسط وزير دادگـستري و بـا همكـاري وزيـر ارتباطـات و               هتبصر 19 و   هماد 32مخابراتي در   
. يه رسـيد  ي قـضا  ةقـو  بـه تـصويب رياسـت        24/5/1395و در تاريخ    شد  فناوري اطالعات تهيه    

 وكيل او براي ثبت دادخواست، مبـادرت بـه ثبـت            خواهان يا مراجعة  ، با   1395رو از سال     ازاين
 بـا  شـود و معمـوالً   مـي ) ينـام الكترونيكـ   ثبـت =ثنا(  ابالغ الكترونيكيسامانةمشخصات وي در  

خواهي، مشخصات وي نيـز   طرف مقابل به دادگاه براي واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام    مراجعة  
يه ي قـضا  قـوة  مذكور، مركز آمار و فناوري       ةنام  آيين 9 مادةبراساس  . شود مي، ثبت   هساماندر اين   

 اصحاب دعوا، وكال، نمايندگان قانوني، كارشناسـان و ديگـر اشـخاص             ةموظف است براي كلي   
بـراي  ند  ا  يه نيز موظف  ي قضا قوةن به   امراجع.  قضايي، حساب كاربري ايجاد كند     ةمرتبط با پروند  

ن براي اشخاص وجود دارد كـه       اين امكا . كنندانجام امور قضايي خود حساب كاربري دريافت        
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 نيـز نـسبت بـه ثبـت         ،)http://eblagh.adliran.ir(  مربـوط بـه نـشاني      سامانة با مراجعه به     شخصاً
ي هـا  ، در حـوزه  نامه  آيين 11 مادة تبصرةبراساس  ). نامه  آيين10 مادة( مشخصات خود اقدام كنند   

نـام و ايجـاد حـساب        بـت اندازي نشده اسـت، ث     راهقضايي كه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي       
اختصاص حساب كاربري بـراي اشـخاص       . دگير ميكاربري توسط واحد قضايي مربوط، انجام       

 ).10 مادة تبصرة(  قانوني آن استةحقوقي، با درخواست باالترين مقام اجرايي يا نمايند
 براي دريافت اوراق قـضايي در اختيـار شـخص قـرار             هساماننام، رمز ورود به      از ثبت پس   
اوراق، بـا وارد كـردن رمـز        مـشاهدة   است و در زمـان ورود بـراي           ميگيرد كه اين رمز، دائ     مي

 حـدود    و اخيـراً   وچهار ساعت  بيست حدود   ،هسامانابتداي شروع به كار     مذكور، رمز موقتي كه     
شود كـه    ميدو ارسال     به گوشي تلفن همراه يا آدرس ايميل شخص يا هر          ، اعتبار دارد  يك ماه، 

، ابـالغ اوراق    هساماندر اين   .  اوراق، با وارد كردن اين رمز ممكن است        ةت مشاهد ورود به قسم  
تـا  قضايي از طريق رايانه و ارسال اوراق قضايي بصورت مجازي به حساب كاربري مخاطب و    

رساني به تلفن همراه مخاطب و اعالم لـزوم مراجعـه بـه              ارسال پيامك حاوي اطالع   حد ممكن   
  .گيرد ميورت  صسايت مربوط

نامه مقرر داشته است كه وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري              آيين 13 مادة 
 ابالغ، با قيـد زمـان و        ةاوراق در سامان  رؤيت  . شود ميابالغ، ابالغ محسوب    سامانة  مخاطب در   

نامـه نيـز مقـرر        اين آيين  14 مادة.  آثار ابالغ واقعي را دارد     ةشود و كلي   مييات ذخيره   يساير جز 
يه، موظف است چنانچه از مخاطب، شماره تلفـن يـا           ي قضا قوةدارد كه مركز آمار و فناوري        مي

رساني   را از اين طريق اطالع     هسامانپست الكترونيكي در دسترس باشد، ارسال اوراق قضايي به          
كه مخاطب، فاقد تلفن همراه يا پست الكترونيك باشـد، مركـز آمـار و فنـاوري                   درصورتي .كند

يه موظف است پست الكترونيكي ملي قضايي براي مخاطب ايجـاد كنـد تـا               ي قضا قوةاطالعات  
  ).نامه آيين 10 مادة 2 تبصرة(گيرد رساني ابالغ، از طريق آن انجام  اطالع

ن به دادگستري داراي حداقل يك خط تلفن همراهنـد كـه در زمـان               ا امروزه، عموم مراجع  
:  متن پيامك ارسالي اين است    .شود مي ثبت و درج     هسامان مذكور در    ةنام الكترونيكي، شمار   ثبت

صورت الكترونيك صادر و در حـساب كـاربري          هبراي شما ب  ........... ةشمارابالغية  ... خانم/آقا«
 يه بـه نـشاني  ي قـضا قـوة  ابـالغ الكترونيـك   سـامانة ابالغيـه بـه   مشاهدة براي  . شما قرار گرفت  

)http://eblagh.adliran.ir(  مـذكور، بـا     ةنامـ   آيـين  13 مـادة براسـاس   ترتيب،   دينب. » مراجعه كنيد 
مراجعـة   قضايي به حساب كاربري مخاطب، ابـالغ قـانوني صـورت گرفتـه و بـا                  ةوصول ورق 

نام به وي داده شـده و نيـز ورود    مخاطب به سايت مربوط با وارد كردن رمزي كه در زمان ثبت     
مراجعـة  در صـورت عـدم      . درگيـ  مـي  قضايي، ابالغ واقعـي انجـام        ة ورق ةرمز موقت و مالحظ   

از سه يا چهار روز، پيامك ديگري بـا ايـن مـضمون بـراي وي ارسـال                  پس  ،  هسامانشخص به   
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صورت الكترونيك   هبراي شما ب  ....... شمارة ةابالغي... خانم/آقا. رساني نوبت دوم   اطالع«: شود مي
 ابـالغ  سـامانة  خودداري از مراجعـه بـه  . صادر شده و در حساب كاربري شما قرار گرفته است        

 ابالغ  سامانةابالغيه به   مشاهدة  براي  . گردد مي استنكاف از قبول اوراق قضايي محسوب        ةمنزل به
     1.»مراجعه كنيد) http://eblagh.adliran.ir( يه به نشانيي قضاقوةالكترونيك 

ـ  ، بـه  هسـامان ، خودداري از مراجعه به      نامه  آيين 13 مادة 2 تبصرةبراساس   ف از   اسـتنكا  ةمنزل
و انقالب در امـور       ميهاي عمو   قانون آيين دادرسي دادگاه    70 مادةقبول اوراق قضايي موضوع     

در مبحث مربوط به معايب ابالغ الكترونيكي خواهيم ديد كه استنكاف منـدرج در              . مدني است 
 قانون آيين دادرسي مدني، ناظر به استنكاف بستگان يا خادم مخاطب از دريافت اوراق               70 مادة

.  مبتني بـر اشـتباه اسـت   13 مادة تبصرة در   70 مادةذكر  رو    ازاين. ضايي است نه خود مخاطب    ق
 قانون آيين دادرسي مدني است كه خواهيم ديـد كـه اثـر              68 مادةامتناع خود مخاطب، مشمول     

  . دارد70 مادةمتفاوتي با استنكاف بستگان يا خادم مخاطب در 
شـده در    ثبتگونه تغيير اطالعات     كه در صورت هر    نيز مقرر داشته است      نامه  آيين 12 مادة
 هسامان تغيير آدرس، نام يا تلفن همراه و مانند آن بايد بالفاصله اين تغييرات در                مانند ثنا   سامانة

و انقالب   ميهاي عمو  قانون آيين دادرسي دادگاه    79 مادةصورت، مطابق    در غير اين  . ثبت شود 
 ةنامـ  آيين 18 مادةبراساس . ر ابالغ و اقدامات قضايي است، اطالعات سابق، معيا2در امور مدني 

و   ميهـاي عمـو     قـانون آيـين دادرسـي دادگـاه        68 مادة 1 تبصرةمورد اشاره، در موارد موضوع      
 مـذكور   مادة 1 تبصرةانقالب در امور مدني، اوراق قضايي به حساب كاربري مراجع مندرج در             

ند ظرف ده روز از تـاريخ       ا   ابالغ بوده و موظف    اشخاص يادشده، مسئول اجراي   . دشو ميارسال  
  . كنند ابالغ به مرجع قضايي اعاده سامانة ابالغ را از طريق ةدريافت، نتيج

 قـضايي ارسـالي توسـط       ةورقـ مـشاهدة   فعل و انفعاالت مذكور شامل وصول پيامك،        همة  
دادگـاه، قابـل    شده، توسط مدير دفتر       ثبت سامانة ورقه در    ةمخاطب و تعداد مراجعات و مشاهد     

  . كنترل است

                                                            
 :اخيرا متن اولين پيامك ارسالي براي مخاطب به شرح زير است. 1 

تاريخ . براي شما به صورت الكترونيك صادر و در حساب كاربري شما قرار گرفت.......ابالغيه شماره.... خانم/آقاي «
 خودداري از مراجعه به سامانه ابالغ به منزله .http://eblagh.adliran.irمشاهده ابالغيه از طريق). روز دريافت پيام....(ابالغ

  .»استنكاف از قبول اوراق قضايي محسوب مي گردد
گاه يكي از طرفين دعوا، محلي را كه اوراق اوليه در آن محل ابالغ شده يا محلي را كه براي  هر«: دارد مي مقرر ماده اين .2

كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد، بايد فوري محل جديد و  هد و همچنين درصورتيابالغ اوراق انتخاب كرده، تغيير د
 به اين ترتيب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابالغ كه يوقتتا . مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطالع دهد

 ».شود مي
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اوراق قـضايي از طريـق فـوق صـورت          بيـشتر    ابـالغ     ثنا، سامانةنام در    ترتيب، با ثبت   بدين
 و با وجود اين، برخي از مقررات ابالغ مقـرر در قـانون آيـين دادرسـي مـدني، عمـالً        . گيرد مي

ربوط بـه شـوراي      خواهان، كاربرد چنداني ندارد؛ اگرچه در مورد اوراق قضايي م          ةحداقل دربار 
ها و برخي اوراق قضايي خاص ماننـد         اي نبودن ثبت دادخواست   حل اختالف با توجه به رايانه     

تجديدنظرخواهي كه داراي ضمايم است، اين مقررات ابالغ مندرج       اليحة  ارسال اخطاريه تبادل    
ر شـده    مقـر  نامـه   آيـين  13 مـادة  4 تبصرةدر  . استرسي مدني، داراي كاربرد     ددر قانون آيين دا   

صورت الكترونيكي ممكن نباشد، امـر ابـالغ         هي ابالغيه ب  ها  است كه در صورتي ارسال پيوست     
 اول دادرسـي كـه      جلـسة در عمل، ابالغ اخطاريه مربـوط بـه         . دگير ميابالغنامه انجام   وسيلة    به

مربوط به تبادل اليحه    اخطارية  همراه دارد و همچنين،      بهدوم دادخواست و ضمايم آن را       نسخة  
 شـيوة خواهي طرف مقابل كه دارا ضـمايم اسـت، بـه           فرجامبراي پاسخ به تجديدنظرخواهي يا      

خوانـده، در    كـه تجديـدنظر     و درصـورتي   البته اخيـراً   .دگير ميسنتي و با ارسال ابالغنامه انجام       
 براي وي،   هساماننام كرده باشد، دادخواست تجديدنظر و ضمايم آن نيز از طريق              ثنا ثبت  سامانة
 نامه نيز به برخي از مواد قانون آيين دادرسي مدني در مبحث ابـالغ     در متن آيين   .شود ميال  ارس

  .   استناد شده است) 70 يا 68مانند مواد (
  

  مزاياي ابالغ الكترونيكي. 3
  :اند از عبارتترين آنها  كه مهمدارد  هايي ابالغ الكترونيكي نسبت به ابالغ سنتي، امتياز

 
   دقت در ابالغ اوراق قضايي به مخاطب بدون دخالت نيروي انسانيسرعت و .1. 3

اي از اوراق قـضايي      مور ابالغ با حجم عمـده     أ سنتي ابالغ، هر م    شيوةطوركه گفته شد، در      همان
 دادرسي، موفق بـه ابـالغ اخطاريـه بـه        جلسةمواجه است كه در بسياري از موارد، حتي تا روز           

تـوان اميـدوار بـود كـه         مـي نـوين ابـالغ،     شيوة  در  . شود مي ن شده، نسخة ابالغ  ةمخاطب يا اعاد  
 قانون آيين دادرسي مدني، به حساب كاربري مخاطـب  68 مادةاخطاريه ظرف دو روز مقرر در       

وصول اخطاريه به حساب كاربري مخاطب، از طرف مدير دفتر دادگاه، قابل كنترل            . ارسال شود 
ترونيكي، سـرعت و امنيـت در ابـالغ اوراق قـضايي      ابالغ الك  هايرو، يكي از امتياز    ايناز. است
ي قضايي با استفاده    ها  در اين زمينه، برخي حقوقدانان، با بررسي موضوع مديريت پرونده         . است

از تسهيالت فناوري اطالعـات و ارتباطـات، يكـي از دسـتاوردهاي ايـن مـديريت را افـزايش                    
جـع و كـاهش اشـتباهات كاركنـان         سرعت دادرسي با تسريع ارتباط مراجع قضايي با ساير مرا         

  .)126: 1391نژاد،  رضايي و محسني( اند دانستهشعب در تنظيم اوراق قضايي 
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   دادرسية جلوگيري از اطال.2. 3
 ة دادرسي در دعاوي، عدم ابالغ به موقع اوراق قضايي، عدم اعـاد            ةترديد، يكي از عوامل اطال     يب

نداشـتن اطالعـات حقـوقي برخـي        سـبب    شده يا عدم ابالغ صحيح اوراق قضايي به        ابالغ ةورق
 در شـعبه سـوم دادگـاه        930061كالسـة   اي كـه بـا       نمونه، در پرونده  براي  . ن ابالغ است  امورأم

.  تعيـين شـده اسـت   8:30 ساعت 15/10/1395مطرح بوده، وقت رسيدگي به تاريخ  ... 1عمومي
 نـامعلوم   سـبب   خوانده به دادگاه اعاده نشده و لـذا بـه          ةخطاري ا ةشد ابالغ ةدر موعد مقرر، نسخ   

اي در پرونـده   .بودن وضعيت ابالغ و عدم حضور خوانده، وقت رسيدگي تجديـد شـده اسـت              
مطـرح بـوده اسـت و بـه تـاريخ           ... اول دادگـاه عمـومي    شـعبة   در   890204كالسة  ديگر كه با    

 ها قاضي دادگاه و تعدادي از خواهان ،در وقت مقرر  رسيدگي شده بود،  جلسة تعيين   25/10/90
ابـالغ قـانوني شـده      مربوط به يكي از خواندگان،    اخطارية   ليكن   ،اندحضور داشته  و خواندگان، 

 .آن، قيد نكـرده اسـت     ة  شد اعادهنسخة  اخطاريه را در    گيرندة  سمت    ولي مأمور انتظامي،   ،است
وقت رسـيدگي تجديـد شـده        نبوده،) 69 مادة( رو و از آنجا كه ابالغ اخطاريه طبق قانون         ازاين
 جديـد ابـالغ، سـرعت در ارسـال     شـيوة در . در محاكم، كم نيستنددست مواردي از اين    . است

 مربـوط كـه توسـط       سامانة ابالغ در    ةاوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب و انعكاس نتيج        
  .شود مي دادرسي از جهات فوق ةدادگاه قابل مالحظه است، مانع از بروز اطال

 برخي حقوقدانان، افزايش كيفيت دادرسي با ايجاد بانك اطالعات مركزي براي دسترسـي             
ي قضايي و جلوگيري از طرح دعاوي تكراري در مراجع قـضايي متعـدد را از   ها   پرونده ةبه هم 

ي قضايي با استفاده از تسهيالت فنـاوري اطالعـات          ها  مديريت پرونده دستاوردهاي ديگر نظام    
  .)126: 1391نژاد،   و رضاييسنيمح( اند دانسته
  

  ي الزم براي ابالغ اوراق قضاييها توجه در هزينهشايان جويي  صرفه .3. 3
ن آن انسخه براي مخاطب يا مخاطب سنتي ابالغ اوراق قضايي، اخطاريه يا دادنامه در دو   شيوة  در  

 ةد و نـسخ   شـو  مييك نسخه تحويل مخاطب يا بستگان وي يا در محل الصاق            . شود ميارسال  
 930597كالسـة   اي بـه     پروندهتصور كنيد در    . شود ميديگر با قيد تاريخ ابالغ، به دادگاه اعاده         

 سـنتي   شـيوة در  .  نفرند 68، تعداد خواندگان دعواي تقسيم تركه،       ... اول دادگاه عمومي   ةدر شعب 
 136جمـوع  در م(  دادرسي بايد براي هر يك از اين خواندگان، دو نسخه اخطاريه        جلسةدر هر   
ي هـا   ن ابالغ با توجه به آدرس     امورأدر كنار اين مهم، وقت تعداد زيادي از م        . شود ارسال) برگه

شـود كـه در صـورت ناصـحيح بـودن يكـي از               مـي  ها  رف ابالغ اخطاريه   ص متفاوت خواندگان 

                                                            
ه نويسنده، وكالت يكي از طرفين پرونده را بر عهده داشته كه يي است كها ي مورد اشاره در اين مقاله، پروندهها پرونده. 1
 .شود مي خودداري ها هيات پروندي اشكال يا ايرادي كه ممكن است تصميم اتخاذي داشته باشد، از ذكر جزسبب  هب
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رف ابالغ مجدد اوراق قـضايي       ص  مشابهي ة، وقت رسيدگي، تجديد و بايد وقت و هزين        ها ابالغ
الكترونيـك  نسخة   كاغذي اوراق قضايي و ارسال       ة نوين ابالغ، با حذف نسخ     شيوةدر  . دشو مي

ن امورأتـوان از مـ   مـي شـود و   ميجويي  صرفه ي مذكورها به حساب كاربري مخاطب، در هزينه    
خـود  هزينة تواند به  ميمخاطب در صورت لزوم . مربوط، براي انجام خدمت ديگر استفاده كرد   

  .  قضايي را تهيه كندةاي ديگر، پرينت ورق رايانه شخصي يا مراكز ةاز طريق سيستم رايان
ي الكترونيـك را    هـا   در اين زمينه، برخـي حقوقـدانان، دو دليـل ضـروري شـدن دادرسـي               

 از يك طرف و كوتاه كردن دادرسي با دسترسي آسان و        ها  جويي در وقت، انرژي و هزينه      صرفه
  .)132: 1391زركالم، ( اند دانستهفوري به عدالت از طرف ديگر، 

  
  معايب ابالغ الكترونيكي. 4

ابالغ الكترونيكي اوراق قضايي، اشكاالت و ايراداتي بـر ايـن شـيوه، وارد              شيوة  در كنار مزاياي    
  :اند از عبارتترين آنها  است كه مهم

  
  ها  مربوط در برخي زمانسامانة وجود اختالل در .1. 4

ـ  لكترونيكي اوراق قضايي، اخـتالل     مربوط به ابالغ ا    سامانةگاهي در    بعـضي  . آيـد  مـي وجـود    هب
 در ساعاتي از نيمه شب روزي كـه ممكـن اسـت فـردا يـا                 اوقات، اوراق قضايي ديرموقع مثالً    

گـردد   مـي شود كه سـبب      مي به حساب كاربري مخاطب واصل       ،فرداهاي آن روز، تعطيل باشد    
ـ   روز يا روزهاي تعطيل، از مهلت مقرر براي برخي اوراق             ة مربـوط بـه مالحظـ      ةماننـد اخطاري

ي دادگـاه   أ كارشناس ظرف يك هفته از زمان ابالغ با مراجعه به دادگاه يا اعتـراض بـه ر                 ةنظري
. وجـود داشـته باشـد     مي بدون اينكه امكان اقـدا     ،ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ، منقضي شود       

يـا ايميـل حـاوي      گاهي، با وجود ارسال اوراق قضايي به حـساب كـاربري مخاطـب، پيامـك                
بـاز نـشدن پاكـت مجـازي حـاوي اوراق      . شـود  مـي رساني به مخاطب براي وي ارسال ن    اطالع

 در مواردي مـشاهده     اخيراً . جديد ابالغ است   شيوةها، از ديگر مشكالت      قضايي در برخي زمان   
 بدون اينكه پيامكي به گوشي تلفن همراه مخاطب ارسال شود، اخطاريه يـا دادنامـه                1شده است 

علـت بررسـي     به حساب كاربري وي قرار گرفته است كه ممكن است بدون اطالع مخاطب              در
   .حساب خود، مهلت اقدام قانوني، منقضي شودنكردن 

  
  
  

                                                            
 .نويسندة مقاله، به وكالت نيز اشتغال داشته و در عمل، با اين سامانه، سروكار دارد .1
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  نام الكترونيكي در بدو تشكيل پرونده عدم امكان الزام خوانده به ثبت. 2. 4
ـ     اغلب   جديد ابالغ اوراق قضايي،      سامانةدر   ده تـا زمـان ثبـت واخـواهي يـا          امكـان الـزام خوان

در مورد خواهان، در ابتـداي      .  صادره عليه او وجود ندارد     ةخواهي از دادنام   فرجامتجديدنظر يا   
نام الكترونيكي كرد؛ در غير اين صورت، امكان ثبت   توان وي را ملزم به ثبت      ميتشكيل پرونده،   

نـام   اي الزام وي به ثبـت دادخواست وي وجود نخواهد داشت و اين، ضمانت اجراي مفيدي بر       
اي يـا مخـابراتي،      ي رايانـه  ها  هسامان استفاده از    نامه  آيين 2 مادةدر اين زمينه،    . الكترونيكي است 

منظور فراهم  به، موظف است ) قضاييهقوةمركز آمار و فناوري اطالعات    ( دارد كه مركز   ميمقرر  
.  كنـد اي الزم را ايجـاد   رايانـه سـامانة ، ...ساختن امكان طرح شكايت يا دعوا ارجـاع پرونـده و   

ند در فرايندهاي تحقيق، رسيدگي و اجراي احكـام   ا  واحدهاي قضايي و ضابطان قضايي موظف     
مركز آمار و فنـاوري     ( دارد كه مركز   مي مقرر   نامه  آيين 5 مادة. ي مذكور استفاده كنند   ها  هساماناز  

 پيگيـري آن از طريـق سـخا   ، موظف است امكان طرح شكايت و دعوا و    ) قضاييه قوةاطالعات  
، واحدهاي قضايي   نامه  آيين 6 مادةبراساس  . را فراهم كند  )  خدمات الكترونيكي قضايي   سامانة(

 بـه سـمپ   كـه    به شكايات و دعـاوي مطروحـه از طريـق سـخا              نامه  آيينند مطابق اين    ا  موظف
مـل،  بـر ايـن اسـاس، در ع       . د، رسـيدگي كننـد    شـو  ميارسال  ) قضاييپروندة   مديريت   سامانة(

دعـوا، وي را موظـف بـه        اقامـة    شخص براي تقديم دادخواست و       ةواحدهاي قضايي با مراجع   
 تـا زمـان ثبـت       چنـين ضـمانت اجرايـي در مـورد خوانـده عمـالً            . ندكن مينام الكترونيكي    ثبت

براسـاس  وجود ندارد؛ اگرچه    ) خواهي فرجام  و واخواهي، تجديدنظر ( دادخواست اعتراض وي  
 .كند اصحاب دعوا، حساب كاربري ايجاد       ةكور، مركز موظف است براي كلي      مذ ةنام  آيين 9 مادة

انجام امور قضايي خـود، حـساب كـاربري     منظور    بهند  ا   قضاييه موظف  قوةهمچنين مراجعان به    
ي قـضايي، امكـان ورود بـه سـاختمان          هـا    در برخـي حـوزه      بر اين اساس، اخيراً    .كننددريافت  

همراه داشتن مدرك مربـوط بـه    به ثنا و سامانةلزم ثبت در دادگستري براي انجام هر كاري، مست 
  . استهسامانثبت در اين 

  
  دوگانگي ابالغ اوراق قضايي. 3. 4

 مربوط بـه ابـالغ الكترونيكـي، وصـول الكترونيكـي اوراق             ةنام  آيين 13 مادةبراساس  ديديم كه   
اوراق در  رؤيـت   . شـود  مـي  ابالغ، ابالغ محسوب     سامانةقضايي به حساب كاربري مخاطب در       

. آثـار ابـالغ واقعـي را دارد       كليـة   شـود و     مـي يات ذخيره   ي ابالغ، با قيد زمان و ساير جز       سامانة
ابـالغ قـانوني محـسوب       هورققضايي به حساب كاربري مخاطب،      ورقة  ترتيب، با وصول     بدين
قـه و  چنانچه وصـول ور . گيرد ميآن توسط مخاطب، ابالغ واقعي صورت مشاهدة و با  شود    مي

  .آيد ميباشد، دوگانگي ابالغ پيش )  دو روز مختلفمثالً( آن در دو زمانمشاهدة 



  
 411                                                  ؛ مزايا و معايب                قضاييابالغ الكترونيكي اوراق  

ـ  بـه ،  هسـامان ، خودداري از مراجعه به      نامه  آيين 13 مادة 2 تبصرةبراساس    اسـتنكاف از    ةمنزل
و انقالب در امـور       ميهاي عمو   قانون آيين دادرسي دادگاه    70 مادةقبول اوراق قضايي موضوع     

 ابالغ الكترونيكي با استنكاف خادمـان       سامانةخلط استنكاف مخاطب از مراجعه به        .مدني است 
 مـذكور   ةنام  آيين قانون آيين دادرسي مدني نيز از ايرادات         70 و   69يا بستگان مخاطب در مواد      

دهد كه در صورت اسـتنكاف خوانـده از          مي قانون مذكور نشان     68 مادةدقت در عبارت    . است
. كند مي ابالغ، امتناع او را در اخطاريه قيد و هر دو نسخه اخطاريه را اعاده                مورأگرفتن اوراق، م  

خادمـان يـا    (  قبـل  مـادة ، در صورت استنكاف اشخاص يادشده در        70 مادةبراساس  كه   درحالي
 دوم را در محل الصاق ةو نسخكرده مور ابالغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه قيد          أ، م )بستگان

در ابالغ الكترونيكي، ابالغ بـه خادمـان و         . كند ميير اوراق به دادگاه اعاده      اول را با سا   نسخة  و  
 بايـد   هسـامان استنكاف مخاطـب از مراجعـه بـه         رو    ازاين. بستگان يا استنكاف آنها، منتفي است     

تفاوت اين دو استنكاف، در واقعـي يـا قـانوني بـودن ابـالغ               . 70 مادة باشد نه    68 مادةمشمول  
عقيده با برخي حقوقدانان، تاريخ امتناع مخاطـب از گـرفتن اوراق             همرا   زي ،گرفته است  صورت

: 1391 ابهري،   ؛107: 1386كريمي،  (  را بايد تاريخ ابالغ واقعي اوراق محسوب كرد        68 مادةدر  
 دوم اخطاريـه در محـل،       ةكه استنكاف خادمان يا بستگان مخاطب و الصاق نسخ          درحالي ،1)80

گيـري،   نتيجـه بـراي رفـع معايـب مـذكور، در قـسمت            . اسـت  70 مادةابالغ قانوني و مشمول     
  . الزم ارائه شده استهايپيشنهاد
  

  گيري نتيجه. 5
مور ابـالغ،   أ سـنتي اوراق توسـط مـ       شـيوة ترديد، ابالغ الكترونيكي اوراق قضايي نـسبت بـه           يب

امـل  سرعت و امنيت در ابالغ اوراق قضايي، جلوگيري از بـسياري از عو      . دارد مي مه هايامتياز
شده يا عدم ابالغ صحيح      ابالغاوراق  اعادة   دادرسي ناشي از عدم ابالغ اوراق قضايي، عدم          ةاطال

شـايان  ن ابالغ، كاهش    امورأ فقدان اطالعات حقوقي در برخي م      سبب مور به أاين اوراق توسط م   
ي ابالغ اوراق قـضايي ناشـي از حـذف ارسـال نـسخ كاغـذي اوراق قـضايي و                    ها  توجه هزينه 

در . براي ابالغ اوراق دعوا را بايد از مزاياي ابالغ الكترونيكـي دانـست            مأمور  ي از اعزام    نياز بي
نام   مربوط، عدم امكان الزام خوانده به ثبت       سامانةها در    عين حال، وجود اختالل در برخي زمان      

الكترونيكي در ابتداي تشكيل پرونده، دوگانگي ابالغ قانوني و واقعي اوراق قـضايي در برخـي                
                                                            

 اوراق به ة قانون آيين دادرسي مدني و قيد امتناع او و اعاد68 مادةدانان، استنكاف خوانده از گرفتن اوراق در برخي حقوق. 1
برخي نيز معتقدند كه چنانچه خوانده با ). 281: 1385 زراعت، ؛93: 1382شمس، ( اند دادگاه را ابالغ قانوني محسوب كرده

 اخطاريه امتناع كند، ابالغ قانوني ةالغ واقعي و چنانچه از قبول و مالحظخواندن اخطاريه از گرفتن آن خودداري كند، اب
تسليم اخطاريه به خوانده يا امتناع وي از (68 مادةرسد كه  مينظر  با وجود اين، به). 365: 1358مدني، ( شود ميمحسوب 
 .است مذكور  به بعد قانون69 مادةهاي قانوني از  ناظر به ابالغ واقعي است و ابالغ) دريافت آن
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هـا را بايـد از       موارد و وصول ديرهنگام اين اوراق به حساب كاربري مخاطب در برخـي زمـان              
    .معايب ابالغ الكترونيكي اوراق قضايي دانست

روز و مجهز به امكانات جانبي الزم        مربوط را به   سامانة بايد   براي رفع ايرادات موجود، اوالً    
راحتـي،   بـه ن،  ااوراق با توجه به تعداد مراجعـ       ة مربوط و مشاهد   سامانةكرد تا امكان مراجعه به      

يـا بعـد    ) هسامانارسال اوراق به    ( روز تعطيل ارسال پيامك   محاسبة   براي عدم     ثانياً ؛ممكن باشد 
آن، مقرر شود كه اولين روز اداري بعد از روز يا روزهاي تعطيل، شـروع ابـالغ قـانوني اوراق                     

 براي جلوگيري از     ثالثاً ؛ر در برخي اوراق باشد     تا امكان استفاده از تمام مهلت مقر       استقضايي  
دوگانگي ابالغ قانوني و واقعي برخي اوراق، مقرر شود كه چنانچه شخص، در مهلت مقـرر در           

و مهلـت   اسـت    مراجعه و ورقه را مشاهده كرده است، اين ابالغ واقعي            هسامانقضايي، به   ورقة  
 هسامان به    نكردن  ليكن در صورت مراجعه    ،شود مي، شروع   )مشاهده( مقرر در ورقه از اين زمان     

با وجود دريافت پيامك اول يا دوم، شروع مهلت مندرج در ورقه از زمان دريافـت پيامـك يـا                    
 را هسـامان اين تمايز، رغبت اشخاص براي مراجعه با . است ابالغ   سامانةقضايي به   ورقة  وصول  
 ورقه است نه وصـول پيامـك يـا    ة شروع مهلت براي آنها، از زمان مشاهد  ، زيرا دهد ميافزايش  

 گونـه خـدمت قـضايي ماننـد         هر ة در مورد خوانده، ارائ    اًرابع. قضايي در حساب كاربري   ورقة  
 سـامانة نـام وي در      آن و ساير خدمات منوط بـه ثبـت        مطالعة  دريافت تصوير از اوراق پرونده،      

  . ثبت شودهسامانمربوط شود تا در اولين فرصت مقتضي، مشخصات وي نيز در 
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