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 چکیده
با  ،یدهپد ینا چنانچه .است الکترونیک دولت اجرای ابعاد از یکی قضایی الکترونیک خدمات

 یو اجتماع یسوء حقوق پیامدهای ،انجام نشود درستیبهمتعدد و ضرورت استفاده،  یایوجود مزا

 یتیو نارضا یحقوق اصحاب دعو ییعتض یجهو در نت یامر ناکارآمد ینا یکردرو .داشت خواهد

 الکترونیک خدمات دفاتر تعداد بودنیاست. ناکاف ییقضا یستمارباب رجوع در توسل به س

 یا یتشکا یادعوا  ۀاقام موقعاست که موجب عدم امکان به یکمّ مشکالت ۀجمل از قضایی

 تنظیم برای سامانه در شدهتعریف هایگزینه برخی پوشش عدم. است قضایی هایدرخواست

 در محدودیت موجب که هاستنارسایی این از دیگر یکی حقوقی هایدرخواست یا دادخواست

 .است مؤثر ییقضا گیرییمکه گاه در تصم یتیوضع ؛است واقعیت با منطبق دادخواست تنظیم

 یتاهم .سازدیدعوا را با مانع مواجه م ۀاست که گاه اقام یفیک از مشکالت سامانه یقطع ینهمچن

 .است مشکالت این رفع ضرورت میزان بیانگر جامعهمردم  ییقضا یازهایتحقق عدالت در ن

 یفیک مشکالت ،یکمّ مشکالت یی،قضا یکالکترون خدمات: یدیکل واژگان
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 مقدمه

 ییراتحرکت مستلزم تغ ینا .است حرکت در هماره جوشان رودی همچون جامعه
 یدر حرکت رو به جلو تحوالت اجتماع .دهدیاست که در ابعاد مختلف رخ م یاجتماع

 ممکن ییراتتغ ین. اکندمی تغییر زندگی هایشیوه مختلف، علمی هاییشرفتاز پ یناش
 بدون دنیوی، و مادی علوم به تحقیق و علم انحصار چندباشد، هر یمنف یامثبت  است
را در جامعه  یو انسان یمعنو یممکن است فضا ،خلقت از هدف و هستی یتکلّ به توجه

. شود هایتو غالب فعال یمالک ارتباطات اجتماع سود اصالت و سازد رنگبی یا رنگکم
 انسان تا شودمی جامعه در کارآمد و مفید بسترهای تولید سبب علمی تحوالت اصوالً ولی

 از یکی. بکاهد هامحدودیت این از کمدست یا کندموجود غلبه  هایمحدودیت بر
 نیااست.  یمجاز یو فضا یکالکترون یفناور ۀپدید حاضر عصر در تحول نمودهای
 یننو ۀپدید این برکت به آغاز شد. 1(یانه)را وتریبه نام کامپ یدستگاه جادیاتحول با 

در کاغذ،  جوییصرفه شود،می برداشته میان از زیادی حد تا مکان و زمان هاییتمحدود
 ماندگاری مرز تا تقریباً اسناد دارینگه ۀشیو ،شودمیمحقق  یکار و انرژ یرویزمان، ن
 مدارک و اسناد برای کاریدست و تحریف و معدوماز  یتمصون گردد،می ممکن دائمی
 ینا ۀفزایند سیر. یابدمی انتقالزمان  ترینکوتاهدر  یزن هاداده و اسنادو  شودمی فراهم

 دانش. دهدمی افزایش ازپیشبیش را تغییرات سرعت تصاعدی صورتهتحوالت ب
ابعاد  ۀهم تقریباً و است کرده یجادا یمتفاوت یکردهایخود رو ۀتوسع با همگام الکترونیک

 قرار داده است.  یررا تحت تأث یزندگ
 سراغ به ونقصعیببی سیستم طراحی و دستی مداخالت کاهش برای امروز جهان

بارز  یایاز مزا .(164، ص 1400 ی،و ارباب یداالسالمی)جد است رفته کاغذ بدون روند
با قلم  و بود یکاغذ هانامه یتمام گذشتهدانش، سرعت در انجام امور است. اگر در  ینا

 الکترونیک محیط در هاآن از بسیاری اکنون ،شدمیجا جابه یزیکیصورت فبه ونگارش 

                                                      
 :است شده فیتعرچنین  وتریکامپ یمالز 1950 ۀادل قانون 3 ۀماد در .1

The term “computer” is defined in Section 3 of the Evidence Act 1950 (Revised 1971) Of Malaysia as: 
3. In this Act, unless the context otherwise requires-- "computer" means any device for recording, storing, 

processing, retrieving or producing any information or other matter, or for performing any one or more of 
those functions, by whatever name or description such device is called; and where two or more computers 

carry out any one or more of those functions in combination or in succession or otherwise howsoever 
conjointly, they shall be treated as a single computer. 
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 ترینکوتاهدر  یکیالکترون ۀآن به داد یلو تبد یکاغذ ۀنوشت اسکن از پس یا شودمی ایجاد
 و سو یک از فیزیکی جاییهجاب هایهزینه تحول این با. یابدیزمان به مقصد انتقال م

 به غالباً  اداری مکاتبات. است شده منتفی دیگر سوی از هاآن شدنتلف یا ییرتغ ۀواهم
 یجادا یکیبه شکل الکترون یزن امضا حتی و پذیردیانجام م یونو اتوماس یکالکترون ۀشیو

 . شودیو درج م
در عدالت  یگذارهیسرما ،2017 سال در 1ینوبارمتروالت ینظرسنج یهاافتهی اساس بر
 یاصل یهامحرک. شودمی یمعرف هییقضا ۀقو یسازمدرن در یدیکل یگام یکیالکترون

 ،ییقضا اقدامات در بودن صرفه به مقرون و شتریب ییکارا به ازین هایگذارهیسرما نیا
 یفناور در یگذارهیسرما. است ییقضا ستمیس در فساد با مبارزه و تیشفاف شیافزا

 و یادار یهانهیهز کاهش و ییقضا ییکارا شیافزا هدف با (ICT) ارتباطات و اطالعات
 ریتأث نظرگرفتندر تیاهم قاتیاست. تحق جیدر سراسر جهان را هییقضا ۀقو یتیریمد

 ت،یمشروع ،یدسترس یدیکل ییقضا یهابر ارزش هییقضا ۀقو شدنیتالیجید ۀدیچیپ
 ,Cordella & Contini) است کرده برجسته را ییقضا یهاتمسیس اقتصاد و بودنیقانون

2020, p. 1).  
برای  ینظارت یناز اقدامات نو یکیفساد،  ۀدهندگزارش الکترونیکی هایسیستم

 شناسایی همچنین گویی،و پاسخ یتمهم برای شفاف یابزار منزلۀمقابله با فساد است که به
 مدنی مشارکت بهبود موجب و است گرفته قرار هادولت توجه مورد فساد، کاهش و

 مندیبهره یزن ییخدمات قضا ۀعرص در .(242 ص، 1400 نژاد،دهقان و پوری)ول شودمی
درخور  یزجنبه ن ینمزبور در ا یایمزا ،چه ؛است عقالیی موضوعی الکترونیک فناوریاز 
 مهم این لکن دارد، اولویت بساچه قضایی نیازهای و امور جایگاه دلیل به و است یتاهم

 ییعحاصله از آن موجب تض یراداتا و باشد یقکه دق شودمی محقق صحیح نحو به زمانی
 .نشود یحقوق اصحاب دعو

خود و بازگرداندن اعتماد به عموم مردم، به  ۀچهر رییتغ منظوربه ایکن قضاییۀ قوۀ
از  یکیخدمات خود متوسل شد.  ۀبهبود ارائ یاطالعات و ارتباطات برا یفناور یمعرف

 یاجرا زمان از. است 2011 سال در الدورت دادگاه در ECMS یمعرف هایفناور نیا

                                                      
1. Corporación Latinobarómetro Europa 2015, Departamento D. Providencia Santiago, CHILE 
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خدمات به عموم مردم محقق شده است.  ۀارائ ۀنیزم در گوناگونی یایمزبور، مزا یفناور
 کی فشردناطالعات اکنون با  ؛است شده منجر یاتیعمل یهانهیهز کاهش به ستمیس نیا

 تیرضا به جهیدر نت و کندمی تیکارکنان را تقو ۀیروح نیهمچن. است دسترس در دکمه
  .(Chawinga et al., 2020, p. 10) شودیم منجر

است که  ینیاز مشاهده و برخورد با مشکالت ع یپژوهش حاضر ناش ضرورت
 ۀشیو. است شدهمواجه  هاآن با قضایی الکترونیک خدمات دفاتر به مراجعهنگارنده در 

 با مرتبط علمیو  ایکتابخانه و علمی منابع به مراجعه با مشکالت این بررسی پژوهش
 ضرورت تا است، مشکالت این رویکرد و آثار استخراج و تحلیل گاهآن و موضوعات

 .شودروشن  هاآن رفع

 آن حل راهکارهای و الکترونیک خدمات دفاتر کمبود شامل یتیکمّ مشکالت ابتدا
 یفعل یتدر وضع ییقضا یکخدمات الکترون یفیتیمشکالت ک یسپس برخ ،شودمی بیان

 .شد خواهد بررسی

 کمّی هاینارسایی .1
   یکخدمات الکترون دفاتر یکمّ .کمبود1-1

 مجازی سازمانی دارای و ساختمان و دیوار بدون دیجیتال دولت یک،الکترون دولت
 درو موجب مشارکت  کندمی ارائه 1بهنگام صورتبه را خود دولتی خدمات که است

 قائمیه ایرایانه تحقیقات مرکز تحقیقات)واحد  شودمی سیاسی و اجتماعی هایفعالیت
سبب  یدگیرس یسرعت کار و سادگ» یزن ییدر خدمات قضا .(117 ص، 1390 اصفهان،

)صدرزاده  «شودمی عدالت اجرای حسن حالدرعین و قضایی دستگاه به مردم مندیهعالق
از  یکیو  یرکن نظارت منزلۀبه ،یزن ییو اقدامات قضا یدادگستر .(79 ص، 1385 افشار،
 عرصه این در الکترونیک اقدامات رواینمهم در جامعه دارد، از ینقش ،یتیحاکم ۀسه قو
 و دادگستری هایاتاق در ازدحام ازجمله مشکالت، از بسیاری رفع موجب اصوالً
 دالیل و هاپرونده در مدارک حذف یا کاریدست امکان رجوع،ارباب مکرر وآمدهایرفت

 .شد خواهد ییاقدام قضا یواقع یختار تغییر و تقلب موجود،

                                                      
1. on line 
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 اطالعات منابع انتشار و یدسترس ره،یذخ ،یدهسازمان پردازش، ۀنحو تالیجید عصر 
 مرسوم یهافرمت از اطالعات لیتبد و پردازش با عصر نیا ؛است داده رییتغ را یقانون

 انتظار رو،نیازا شود،یم مشخص یتالیجید و یکیالکترون یهافرمت به شدهشناخته
 ایمزا نیبنابرا (.Moruf & Adeleke, 2018, p. 27) باشد ادیز هاچالش و عواقب رودیم

 ینا ،مربوط هایچالشو رفع  ییبا شناسا که شد خواهد محقق یزمان مهم نیا دیو فوا
 جامعه در موجود نیازهای با آن یتو کمّ یفیتو ک شود گرفته کاربه درستیبه یفناور

 .باشد منطبق
 ارتباطات و اطالعات یفناور از که است ییکشورها از یکی ایاسترال ،یخیتار نظر از

 .گرددیبازم 1980 سال به آن قدمت و است کرده استفاده دهه نیچند یبرا هادادگاه در
. دهدیم ارائه نفعانیذ ریسا و شهروندان به را گوناگونیبر وب آن خدمات  یمبتن ستمیس
 لیتشک ،تیریمد ،و ادله داسنا ۀارائ ،ییقضا یدعو یبانیپشت شامل کارکردها و خدمات نیا

 جهینت در است، یکیالکترون یهادادگاه ،یکیالکترون یجووجست ،یکیالکترون ۀپروند
 .(Chawinga et al., 2020, p. 4) شودیم یسراسر عدالت

 و تفکر هنر نیهمچن و یعموم کنش یبرا دیجد یکردهایرو ۀدهندنشان ینوآور
 تیریمد در گذشته در که است ییهاوهیش از بهتر ییهاروش به اقدامات و هادهیا ۀتوسع
 یکاربردها و هاتیقابل نییبه تب یدانیم هایپژوهش ی. در برخاست شدهیم انجام یدولت
 شده پرداخته هادادگاه یازهاین با انطباق بهبود یبرا ینوآور کی منزلۀبه هاستمیس یبرخ

 . (Machado et al., 2018, p. 155) است
 نظامهر  یاساس اصل» رایز ،است مهم اریبس دادگاه خدمات به دآزا یدسترس  
 هاآن تیمشروع از تا باشند آموزنده و شفاف امکان حد تا دیبا هاو دادگاه است یحقوق

کرده است که  دییتأ نیشیپ هایپژوهش .(Chawinga et al., 2020, p. 2) «یابند نانیاطم
نظام  یاساس طوربه نیبنابرا .تاس یاتیح یدموکراس هر در یحقوق نظامبه  یدسترس
شهروندان باز باشد.  یو براشفاف  شیهاتالش کند تا دادگاه دیبا یهر کشور یحقوق

 یبرا هادادگاه یهاتالش که اندکرده مستند را متعددی یهاچالش یحقوق پژوهشگران
 هادادگاه بیشترمثال،  برای. کندیم فیبه کاربران را تضع عادالنه تیفیک ۀو ارائ اجرا

 خدماتآسان به  یدسترس جادیا جهت زین افتهیتوسعه یکشورها یهادادگاه ازجمله
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 پژوهشگرانراستا،  نیهم رد. کنندیم نرم پنجه و دست یمشکالت با کاربران یبرا دادگاه
 یحقوق نظام یروشیپ یهاچالش یبرا ییهاحلراه کشف در را خود یانرژ یحقوق

 یتیظرف عنوانبه گسترده طوربه یحقوق اتیادب در که ییهاحلاز راه یکی .اندگرفته کاربه
 یفناور صیتخص رد،یگیم قرار استقبال مورد هادادگاه در موجود مشکالت حل یبرا

 هادادگاه که دهدیم نشان نترنتیا یهاشرفتیپ مثال، برایاطالعات و ارتباطات است. 
 توانندیم زین کاربران و باشند داشته یدسترس نیآنال صورتبه خود خدمات به توانندیم
تلفن همراه در  یهایورافن مانند مختلف یکاربرد یهابرنامه قیطر از آن از استفاده با

 خدمات آنالیناستقرار  اقعو در. ببرند بهرهخانه و در هر مکان و زمان از آن  شگاه،یآسا
 ,.Chawinga et al) کندیم کمک هادادگاه تیشفاف و تیمشروع شیافزا بهدادگاه 

2020, p. 2). خدمات دادگاه استفاده  ۀاطالعات و ارتباطات در ارائ یاز فناور وقتی
 عیتسر هادادگاه یادار یهاتیفعال جهینت در و شودیم ییجوصرفه یادیز زمان شود،یم
 بلندپروازانه یهدف کیالکترون تیریمد البته .(Chawinga et al., 2020, p. 3) شودیم

. است ریناپذاجتناب مناسب طیمح و رساختیز جادیا یهدف نیچن تحقق یبرا .است
 شد خواهد طوالنی یدادرس بلکه شد، نخواهد ترکوتاه یدگیرس مدت الزم، طیشرا بدون

(Mészáros, 2018, p. 152). 
ساعات  یزانم یی،قضا یکتعداد دفاتر خدمات الکترون مانند مواردی، یکمّ نظر از

 میزاننبودن و  یا مفیدبودن در بسزا تأثیری دفتر هر در فعال کاربران و هایستمکار، تعداد س
 یاندفاتر با متقاض ینتعداد ا نبودنمتناسبمشهود است  اکنونهم آنچه. دارد فایده

تا  5در ساعات قبل از شروع به کار دفاتر )ساعت  یدافراد با کهطوریاست؛ به یدادخواه
و  یبا توجه به ساعات کار ،یزهر دفتر ن .بگیرندنوبت  وکنند  مراجعهبامداد( به دفتر  6

 بقیهو  پذیردمی( را یشاک یا ی)مدع یاناز متقاض نفر پنجاهحدود  انهروز ،امکانات خود
 34اصل  ینقض عمل روشنیبهامر  ین. ادهندمی دست از را خدمات از استفاده امکان

 است. یقانون اساس
 تواندیم هرکس و است فرد هر مسلم حق یدادخواه» :یاساس قانون 34 اصل مطابق

گونه  نیافراد ملت حق دارند ا ۀهم. دینما رجوع صالح یهادادگاه به یدادخواه منظوربه
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 قانون موجببه که یدادگاه از توانینم را کسچیه و باشند داشته دسترس در را هادادگاه
 .«کرد منع دارد را آن به مراجعه حق

 ییقضا یدگیرس انیجر در اسناد و هاداده تبادل از که ییهایفناور نیترجیرا
 لی(، تحویاهیاسناد رو میتسل یعنی) یکیالکترون ۀپروند لیتشک شامل کنندیم یبانیپشت

 ۀیکل و دادگاه، یهانهیهز یکیپرداخت الکترون ،یکیاسناد، احضار الکترون یکیالکترون
 ها،دادگاه نیب ارتباط یکیالکترون یهاکانال جادیا مستلزم که است یگرید یهاحلراه

 و دهیچیپ ییهاحلراه نیچن یریکارگبه. است یمدن یدعاو در شهروندان و وکال
به آن  یابیدارد که دست یاهیرو انطباق و یدهسازمان به ازین رایز است، زیبرانگچالش

مانند وکال،  ییقضا ستمیخارج از س گرانیباز که است لیدل نیا به نیدشوار است. ا
 نیا استقرار ،یطراح منظر از. کندیم ریرا درگ نامرتبط ریسا وکاربران دادگاه و شاهدان 

 تبادل تا دارند ازین یورافن یهارساختیز به رایز است، سخت اریبس هایفناور
 ,Cordella & Contini) کنند فراهم را پرونده به مربوط اسناد و هاداده امن یکیالکترون

2020, p. 13 .) 

 دیبا کیالکترون ۀویش به ییقضا خدمات نشدیاجبار ،ایمزا نیا وجود با ،نیبنابرا
 اقدام ،شرویپ یکشورها اغلبدر  .باشد تحول نیا یفن یهارساختیز شدنپس از فراهم

 و یکیالکترون تیریمد مجارستان در ؛است یاریعموم مردم اخت یبرا یکیالکترون ییقضا
 یرسم امور ۀادار به موظف همه کهنیا به توجه با ؛دارد وجود هم موازات به یکاغذ
 ردیبگ یگرید میتصم قانون کهیزمان تا دوگانه ۀویش نیا ،ستندین کیالکترون قیطر از خود
 یخاص یهاگروه یبرا فقط نیآنال ارتباط ازآنجاکه ،مقررات مطابق .داشت خواهد ادامه
 یکاغذ ای یکیالکترون تیریمد قیطر از که دنریبگ میتصم دیبا نیریسا است، یاجبار

 یحقوق یوکال یاندونز در .(Mészáros, 2018, p. 150) کنند مراجعه دادگاه به یسنت
 مفهوم بدبن .کنند دریافت یکتب ۀیدییتأ لیاص از یکیالکترون یدعو انجام یبرا نداموظف

 Pritayanti)  است پرونده نیطرفاز  کیمنوط به توافق هر کیالکترون ۀویش اعمال که

)4, p. 2021 ,et al.. میتقد به میتصم که یشخص 1،بوتان کشور مقررات اساس بر 
 یبرا پرشده ۀنامتیرضا فرم همراهبه را خود درخواست دیبا دارد یکیالکترون دادخواست

                                                      
1. Rules and Regulations on Electronic Litigation 
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 ریمد به الکترونیکی سامانۀ طریق از الزم مدارک ریسا و E-1 ) فرم) یکیالکترون یدعو
 .کند ارسال دادگاه دفتر

 ک،یالکترون ۀویش به ییقضا اقدام یهمگان شدنیاجبار در تأمل تیقابل برعالوه
 خدمات دفاتر ام هبن خاص یدفاتر به تیقابل نیا اختصاص ازجمله گرید یوجود مشکالت

 مسائل افزوده است: ۀدامن بردر خدمات مزبور  ییهایکاست و ییقضا کیالکترون
 یکانجام خدمات الکترون یانحصار یمتول عنوانبه ویژه دفاتر وجود گفت باید اوالً

 فنی و حقوقی هایزیرساخت چنانچه.است؛ یو موجد مشکالت فعل یستن الزم ییقضا
 کمدست بپردازند، اقدامات این به شخصاً بتوانند باید افراد خود باشد، داشته وجود امر این
باشد تا  یاریاخت هاآن طریق از اقدام و باشد نداشته انحصاری صالحیت دفاتر این کهاین

دفاتر متوسل شوند. در حال حاضر  ینبه ا یستندن آن انجامکه خود قادر به  یفقط افراد
 ینالبته ا ؛کنندموکالن اقدام  یبرا شخصاَ تا دارند دسترسیسامانه  ینا به وکال فقط

 یا یدادرس ۀیناتمام کار و پرداخت هز یبرا یلوک که طوریبه؛یست،کامل ن یدسترس
 روازاین. کندمراجعه  ییقضا یکاز دفاتر الکترو یکیمجبور است به  یاتیابطال تمبر مال

است  یدمف یزمان یدسترس ینا .ندارد توفیری موجود وضعیت در وکال ناقص دسترسی
اکنون  ینبه مراجعه به دفتر مزبور نباشد )همچن یازین یانیپا ۀکه کامل باشد و تا مرحل

 همآن ها،به آن یامور ارجاع یدر موضوعات مرتبط با کارشناس یزن یکارشناسان دادگستر
 ینچن .(کنندشخصاً اقدام  توانندمی خود نظر ارسال و کارشناسی وظایف حدود در فقط
اختصاص آن به دفاتر خاص به نظر  و یو منع مردم از اقدام شخص یو انحصار یدتحد

 ؛دارد مغایرتبه محاکم  یحق دسترس اصل و رجوعارباب تکریم بااست و  یرضروریغ
از متوسالن  یبهنگام تعداد یتدفاتر و محروم ینکار در ا یکروند موجود سبب تراف ،چه

 دسترسی و رجوعارباب برای سامانه این شدنباز ،یگرد یاست. از سو یهبه دستگاه عدل
 کنندهمراجعه شخص. است مؤثر اشخاص خصوصی حریم حفظ در کنندهاقدام شخص

 و دیگران دسترسی احتمال از شخصی سیستم طریق از خود ورود با قضایی مرجع به
و مدارک  یحهال یت،دادخواست، شکا یبه محتوا ییقضا یککارکنان دفاتر الکترون ازجمله

 مصون خواهد ماند.  یوستپ
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 عنوانبه ،وکیل. شود سپرده دادگستری وکالی به کار این که است این دیگر پیشنهاد
 تعداد لحاظ به هم و است تجربی و علمی صالحیت دارای هم قضایی، امور در متخصص

 قضایی الکترونیک خدمات انجام برای یکمّ مشکالت رفع سبب جامعه در وکال کافی
 ییقضا یکیالکترون اقدام یبرا وکال یدسترس حاضر حال در شد، انیبکه  طورهمان .است

به سامانه  رموکلیغ یبرا لیسو وک کیاز  ،یبه عبارت .است نموکال به محدودو  ناقص
 یبرا و نیستکامل  زیموکل ن یبرا یحت یدسترس نیا گرید ییو از سو ندارد یدسترس

. بر کندرجوع  ییقضا کیبه دفاتر خدمات الکترون دیبا (یاتیمال تمبر ابطال) اقدام لیتکم
 عنوانبه وکال همشود و  و تام مطلق هم لیوک یدسترساست که  نیا شنهادیپاساس  نیا

 لیبرز در .کنند اقدام زین نامراجع ریسا یبتوانند برا ،موکالن برعالوه ،یحقوق متخصصان
 ندامتصل هادادگاه وب یهابه پورتال یعموم یو نهادها یخصوص یوکال مردم، عموم

 بگاهو اساس بر .(Chawinga et al., 2020, p. 4)دارند  یدسترس دلخواهو به خدمات 
 یکیالکترون صورتبه را پرونده بتواند شخص کهآن از پیش 1،متحده؛ االتیا دولت یرسم
 ۀپروند لیتشک یبرا خود ای دده درخواست لیوک رشیپذ یبرا دیبا دهد، لیتشک

   2.کند نامثبت دادگاه در یکیالکترون

 در قضایی سواد و حقوقی مشکالت رافع وکال به امر این واگذاری ترتیب بدین
 یزائد تحت دفاتر فعل یالتتشک یجادبس که از ا ینباب هم یندر ا .است اقدامات انجام
 از کافی و وافی دادگستری وکالی تجربی و علمی سواد همچنین.خواهد شد یریجلوگ

با توجه به تعداد وکال  ،یگرد یاز سو ؛است دیگر اشخاص ایحرفه صالحیت سنجش
 ،براینعالوه. دکنیامر را برطرف م ینا یتعداد دفاتر برا بودنناکافیمعضل  ،در جامعه

 و خصوصی حریم رعایت نظراز  یدادگستر یلتوسط وک یکالکترون ییانجام اقدام قضا
 تأمین بهتر الکترونیک خدمات دفاتر با قیاس در شخصی امورات حفظ در شخص حق
 ینهمچن ،کندیرا انتخاب م یو یلوک یتموکل خود و با توجه به شخص ،چه ؛شودمی

 یندافر در شخصاً تواندیکه م ،یلنسبت به وک ییکثرت کارمندان دفاتر خدمات قضا
حفظ  یدر راستا یدادگستر یلوک ۀوسیلبه یکاقدام الکترون روازاین .کنداقدام  یکالکترون

 خاص برخوردار است. یازیاز امت یاطالعات خصوص
                                                      

1. An official website of the United States government 

2.https://pacer.uscourts.gov/file-case/how-file-case 
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را با عدالت  یقواعد حقوق یدبا یو آرامش اجتماع یحفظ نظام عموم یبرا دولت
 یبه حفظ حقوق افراد و برقرار یباورمند .(66، ص 1377 یان،)کاتوز سازدسازگار 

 گزینش و جووجست به هماره را انفیلسوف و متفکرانبشر است که  یریند ۀیشعدالت اند
 اقدامات شدنیچنانچه اجبار .(13، ص1381)باقرزاده،  است واداشته هاشیوه بهترین
 با موجود وضعیت با الکترونیک قضایی خدمات دفاتر به مراجعه طریق از قضایی
 این برخالف اییهرو یدبدون ترد ،باشد همراه مراجع این یتکمّ و کیفیت بودنناکافی
 دفاترکه تعداد  یدر صورت .است آن ناقض عمل در و جریان در اساسی قانون اصل

 در کلی یا جزئی محرومیت موجب نباشد، جامعه افراد موردنیاز میزان به قضایی خدمات
 . شد خواهد خواهیتظلم و محاکم به رجوع در موارد از برخی

و  امیری) شودمی آغاز ارجاعبا  ییقضا هایپرونده به رسیدگی یندافر عموماً 
به  قضایی خدمات دفاتر توسط ابتدائی ارجاع جدید ۀشیو در .(31 ص، 1399 ،همکاران

 افتادنجریانبه شرط ،رسیدگی به مرحله این شدناضافه با .گیردمی صورت دفتر مدیر
 گرفت نتیجه توانمی شدهارائه هایتعریف برآیند از. است دفاتر این وسیلههب اقدام پرونده

 و اطالعاتی هایفناوری کارگیریبه از است عبارت واقع در الکترونیک دولت که
 خدمات و اطالعات به بتوانند شهروندان که ایگونه به دولتی خدمات ۀارائ در ارتباطاتی
 داشته دسترسی تعاملی شکلی به و رایانه از استفاده با و الکترونیک شکل به خود ضروری

است  ممکن موارد از بسیاری در .(103 ص، 1394 ،و همکاران نسبیقی)حق باشند
 کیفری، امور در ویژهبهو  یامور حقوق یدر برخ .کندشخص بخواهد در همان روز اقدام 

که ممکن  یتیاست؛ وضع نفعذی یسو از ییموجود موجب سلب امکان اقدام قضا ۀروی
 یرممکنغ یشههم یا یمدت یامتهم را بر یابه ادله  یابیدست یا یدر دعو یروزیاست پ
 خواهیتظلم برای دسترسیعدم از قسمی دادگاه به موقت دسترسیعدم تردیدبیسازد. 
 .است نظر همین بر دال نیز اساسی قانون 34 اصل اطالق. است

 به تا کندمی کمک هادادگاه به شود، گرفته کاربه و یطراح یدرستبه یفناور یوقت
. ابندی دست عدالت به یدسترس و تیمشروع ،یاقتصاد ،یقانون یدیکل ییقضا یهاارزش
 و اهداف نیا به یابیدست به ییقضا ینهادها در کاررفتهبه ارتباطات و اطالعات یفناور

 .Cordella & Contini, 2020, p) کندمی کمک ییقضا یهاستمیس یکل عملکرد شیافزا
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 ترعیسر یدگیرس روند ،ییقضا کیالکترون تیریمد ستمیس به رییتغ یایمزا جمله از .(3
 یمستندساز و ییقضا یهایدگیرس یبرا بهتر ییاکار دادگاه، کمتر یهانهیهز ،یدعو به

 نظام اصل بر منطبق یهمگ که شودینام برده م هاپرونده ۀشدیدهسازمان و مندنظام
به  کهآن حال. (Pritayanti et al., 2021, p. 5) است نهیهزکم و عیسر ساده، ییقضا

 خدمات دفاتر بابت مضاعف ایینههز یلخدمات و تحم ینا ۀعرض بودنناکافی علت
 محدود صورتبه یا شودنمی برآورده یا اهداف این هانارسایی سایر همچنین و قضایی
 .گرددمی محقق

 غیراحصایی موارد در شدهتعریف هایگزینه پوششعدم. 2-1
موجود،  ییقضا یکالکترون ۀپروند سیستم در شدهمشاهده کیفی نقائص از یکی

ثنا،  ۀسامان در نامثبت یندر ح ،مثال برایدر آن است؛  شدهتعریف هایگزینه پوششعدم
انتخاب  هاآن از یکی باید ناگزیر و است شده یفمشاغل تعر یدر قسمت شغل، تعداد

. گنجدنمی شدهیفموارد تعر ۀاز مشاغل در محدود یاست که برخ یدر حال ینا شود؛
 میتنظ را یدگیرس که یاانهیرا ستمیس در مربوطه مقررات ریسا و یدادرس نییآ نیقوان

 ست،ین مجاز یزیچ چه و است مجاز یزیچ چه کهنیا نییتع با. شودیم درج کندیم
 ریتفس. شودیم لیتبد کنندیم کار ستمیس با که یکسان ۀهم یبرا ییراهنما به یفناور
 از مختلف، درجات به پرونده، تیریمد یهاوهیش به یقانون هایدستور لیتبد و قانون

. هنگام استفاده از شودیم منتقل ستمیس دهندگانتوسعه به و شده خارج کاربران اریاخت
CMS، تیشکا ثبت یبرا توانیم را ییهادادهکه چه  رندیبگ میتصم توانندینم کاربران 

 استفاده پرونده نیطرف به ییقضا حکم ۀارائ یبرا توانیم فرم کدام از ای کرد وارد[ دعوا ای]
 یهارابط و نیقوان توسط و است شده جادیا نیماش سطح در اقدامات نیا ۀهم. کرد

  (.Cordella & Contini, 2020, p. 4-5) شودیم انجام ستمیس
 ،(شغل هایگزینه محدودیت) شدهدر موضوع طرح .است زامشکل یصائنق چنین
 یشغل متقاض یددادخواست ق یطاز شرا یکی ،یدادرس یینقانون آ 51 ۀمطابق ماد

 ۀنتیج و رسیدگی در است ممکن اشخاص شغل طرفی ازاست.  یتدادخواست و شکا
مثال در دادخواست اعسار، شغل  برایمؤثر باشد.  ،غیرمستقیم یا مستقیمصورت به ،یرأ

با توجه  ،یفریک یاتدر شکا ینهمچن ؛صادره مؤثر است یدر رأ یمخواهان به نحو مستق
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و صدور  ییقضا گیرییمدر تصم «یعلم قاض»عنصر  ۀواسطبه قاضی دست کهینبه ا
 باشد. مؤثرممکن است 

 ها،تیفعال دهدیم اجازه فقط که است یخاص یعملکرد الزامات یدارا یفناور
 شدههیتعب ییاجرا یهامنطق ن،یبنابرا. شوند انجام خاص یهاروش به اتیعمل ای ندهایافر
 شوندیم انجام یفناور بر یمبتن یهااتیعمل چگونه که کنندیم نییتع یفناور در
(Cordella & Contini, 2020, p. 4). تا کندیم استاندارد را اتیعمل اطالعات یفناور 
اطالعات  یتوسط فناور اتیعملکه  یطیشرا در .شوند اجرا خودکار صورتبه

 است ممکن اتیعمل از یخاص مراحل در فقط کاربر تعامل ،شودیم اجرا افتهیساختار
 توسط دهدیم رخ تعامل مراحل نیب که یاتیعمل(. فرمان دییتأ و داده یورود مثال، برای)

  .(Cordella &  Contini, 2020, p. 5) است رییتغ رقابلیغ کاربر
 از یکی به شخص گام نخستین در ،یکالکترون ۀیوبه ش ییاقدام قضا یبرا ،یرانا در

 و ملی کارت ازجملهمدارک مربوط ) ۀو با ارائ کندیم مراجعه قضایی خدمات دفاتر
 ،نامثبت یندافر در. گیردمی صورت نامثبت ،ثنا ۀدر سامان یتپس از احراز هو ،عکس(

 ثبت ،نامثبت یبرا ،همچنین. شودمی ثبت خوداظهاری صورتشغل و آدرس مخاطب به
 نامثبت متقاضیهمراه توسط  ۀشمار یناست. ا یتلفن همراه در سامانه ضرور ۀشمار یک

 پیامککد به همان شماره  یک یهاول نامثبتپس از  فرایند یلتکم یو برا دشویاعالم م
 .گیرد صورت یینها نامثبتکد مزبور وارد شود تا  یدبعد با ۀمرحل در که شودمی

و در  یکه مرکز مهم امور شخص متفاوت از محل سکونت و مواردی غالب در
 ۀکنندتعیین نتیجه در و وی امور مهم مرکز متضمن اشتغال محل شهراست،  یگرد یشهر

 یدبا یدادرس مدن یینقانون آ 51 ۀاست که مطابق ماد یشغل از موارد .اقامتگاه اوست
و در  رودمی شماربهآن از موارد نقص دادخواست  نشدنذکرشود و  یددر دادخواست ق

 از هادادگاه ۀروی و عمل در چندهر ؛شود یرفع نقص ط فرایند یدبا نشدندرجصورت 
 نیز هاآن کار محل در ابالغ کهینبا توجه به ا ،ینهمچن ؛شودمی اغماض مورد این

در  یاز موضوعات درخور بررس یکالکترون ۀیوبه ش ییدر خدمات قضا ،است پذیرامکان
 گفتهکه  طورتلفن همراه است. همان ۀشمار ینمرحله موضوع شغل و آدرس و همچن ینا

 بررسی و دریافت مدرکی آن برای و است خوداظهاری صورتدرج و ثبت شغل به ،شد
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 موارد غالب در که است اثر موجد جهت این از دادخواست در آن درج و شغل. شودنمی
 غالباً که  هاستامور مهم آن اشخاص اقامتگاه تعیین مالک زیرا شود؛می محسوب اقامتگاه

 . یابدمی تجلی اشتغال محل در
 شغل عنوان روازاین ،شود ابالغکار  یادر محل سکونت  است ممکن ییقضا اوراق

دارد  یحترج ،پیشنهادی نظر عنوانبه ،بنابراین. بود خواهدخصوص مؤثر  ینا در شدهدرج
 یالبته مشاغل دولت ؛مدارک دال بر آن احراز شود ۀبا ارائ نامثبت ینشغل اشخاص در ح

 مشاغل برخی درخصوص اما ،است احرازقابل راحتیبه یشغل ییکارت شناسا ۀبا ارائ
 یااصناف  وکه جز یموارد ،مشاغل آزاد ۀدست در. نیست پذیرامکان راحتیبه آزاد

 مانند چنانچه ولی شودمی احراز شغلمربوط  یمجوزها ۀارائ با ندامشخص هاییهاتحاد
دال بر  یممستق یخارج از صنف باشد مدرک فروشاندست و روزمزد یا فصلی کارگران

 احراز آن دشوار است.  رواینآن وجود ندارد؛ از
موارد است؛ خواسته  یبعض در خواسته عناوین بودنناکافی مشکل، طیف همین از
را  بهمحکوم میزان و محدوده ،سازدمی بدان رسیدگی به مکلف را دادگاه کهاین برعالوه

 کندمی ممنوع آن از بیش یا خواسته چارچوب از خارج به ورود از را دادگاه ومشخص 
 انتخاب به ناگزیر کاربر فعلی، الکترونیک سیستم در آنجاکهاز .(35، ص 1382)شمس، 

 گاه ها،و درخواست خواسته کثرت و تعدد علتدر سامانه است، به  شدهتعریف موارد
موضوع  ینا .شودمشابه انتخاب  یمورد یدبا ناچارهب و شودنمی یافت موردتقاضا موضوع

 مشکل این. است خواسته بهبسته ییقضا یدگیرس ۀمحدود ،از مشکالت مهم است؛ چه
 حسب واقع در. است الحدوثممکن هایدرخواست و خواسته بودنغیراحصایی از ناشی

. شود یجادا یاطرح  یدجد هاییخواسته است ممکن جامعه روز طیشرا و اشخاص
 مزبور غیراحصایی ویژگی منافی شدهتعریف هایگزینه به موضوعات این محدودیت

 استفاده سیستم در شدهتعریف هایینهگز ۀشیو از باید مشابه موارد و مورد این در است؛
 یپرا تا مربوط درخواست یا خواسته خود بتواند کاربر که باشد نحوی به بلکه نشود،

 .است غیرانحصاری و غیراحصایی موارد تمامی ماهیت با مطابق روش این. کند
مثاًل  ؛مناسب است ییموارد احصا یبرا یستمدر س یفیتعر هایینهگز ۀشیو

 ۀگزین سه تعریف ،کندرا ِاعمال  آن یستماگر س ،خواسته بودن غیرمالی یا مالی خصوصدر
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 یراز ؛آن است یشمارش یتو منطبق با ماه یدمف «یرمالیو غ یو مال ،غیرمالی مالی،»
 .یستسه حال خارج ن ینخواسته از ا

متعدد  یامکان طرح دعاو یاست که در موارد ینا هانارسایی دسته این از دیگر یکی
 خواسته دو واحد دادخواست با تواننمیموارد  یو در بعض یستدادخواست ن یکدر 

امکان وجود  ینا یرالکترونیکغ ۀشیو در کهدرحالی. شودطرح  قیمومیت و حضانت مانند
 تشکیل از جلوگیری دادخواست، یک موجبمرتبط به یامکان طرح دعاو ۀیدداشت. فا

 و جایک رسیدگی موجب امکان این. است مرتبط موارد در جداگانه هایپرونده تعدد
 موارد از رسیدگی زمان در جوییصرفه سبب خود که است دعاوی چنین به زمانهم

 کهاین ضمن شود، اقامه متعدد هایدادخواست در اگر امااست.  یدادرس ۀاطال کاهش
 در نیز هاجداگانه به آن یدگیرس ۀینممکن است زم ،است پرونده تولید تکثر موجب
 .شود حاصل مواردی

 مورد یک خواسته ستون در اگر که استداده شده  ینظر حلراه عنوانبه اگرچه
آنچه در ستون خواسته  برعالوه دیگر ایخواسته دادخواست شرح قسمت در و شود درج

 ی،)ابدال وصول یزآن بخش ن یدادرس ۀهزین نقص، رفع اخطار با باید ،شودمطرح  یزن مدهآ
روند، چنانچه  ینا یرشبا پذ حتی اما شود؛ مشخص هاخواسته( و 21-22، ص 1385

و  یدادرس ۀاطال موجبات از خود ،شودسطح کشور برآورد  در یموارد ینتعداد چن
 نماید،می اصولی آنچه. دعواستدستگاه قضا و اصحاب  ۀهزین و وقت رفتنهدر

 یک در مرتبط متعدد هایحل مشکل مزبور و امکان طرح خواسته کردنبرطرف
 .است الکترونیک دادخواست

 کیفی هاینارسایی. 2
 جادیا تیمشروع و تیفیک نظر از یمهم یایمزا که دارد را ظرفیت نیا تالیجید عدالت

زمان پردازش و بهبود  عیپرونده، تسر تیریدر مد شتریب یو اثربخش ییکارا مانند کند،
مانند  نیآنال یبا استفاده از ابزارها ییبهتر به خدمات قضا یدسترس ،اطالعات تیفیک

به  یدسترس لیتسه قیاز طر تیشفاف شیافزا ،یو جلسات مجاز تالیجید یهایندفرا
 ,Cordella & Contini) فساد یهافرصت کاهش و یقانون اسناد تیامن نیمتأ العات،اط

2020, p. XI). 
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بودن، یقانون ،ی)دسترس یدیکل ییقضا ارزش چهار بر ارتباطات و اطالعات یفناور
 کی یاجرا ۀنحو یبرا یمهم یامدهایکه پ گذاردیم میمستق ریو اقتصاد( تأث تیمشروع

منجر  ینهاد ـ یحقوق ـ یفن یهایدگیتنتعامالت به درهم نیخاص دارد. ا ییاقدام قضا
 ,Cordella &  Contini) دهدیآن را شکل م جیو نتا هیقضائ ۀکه عملکرد قو شودیم

2020, p. 6-7) . 

 .خاص برخوردار است یتیاز اهم ییدر امور قضا ژهیوهب یاطالعات در فناور یمنیا
 .کرد حذف ای یسیبازنو داد، رییتغ بالقوه طوربه و یراحتبه توانیم را یاانهیرا اسناد
 ییهاچالش شوند، دییتأ و تیهو احراز دیبا تالیجید اطالعات منابع کهییجا در ،نیبنابرا

 معرض در بالقوه طوربه شدهرهیذخ یاانهیرا اطالعات درستی .کندیم جادیا
 یکپارچگی است ممکن که است هابرنامه و عامل یهاستمیس در یتیامن یهایریپذبیآس

 اسناد درخصوص( 2006)سال  1یادر پرونده .کند دیتهد را تالیجید اطالعات
 شده گرفته درنظر دادگاه توسط یکاردست به تالیجید اطالعات تیحساس ،یکیالکترون

 دادننشان به ازین» بر دیکأت با ،یکیالکترون ۀادل ۀارائ هنگام که شد دیکأت مورد، آن در .است
 دشدهیتول اطالعات بودنپذیرفتنی ،«بحث مورد اطالعات یابیباز و حفظ در انهیرا دقت

 ای شبکه انه،یرا در هاتیفعال اتیجزئ سوابق ،گزارش لیفا لیقب از انهیرا توسط
 یهاکنترل یدارا اطالعات ۀدکنندیتول ستمیس کهیزمان است ممکن ،گرید یهادستگاه

 .(Mohamad, 2019, p.126) باشد زیبرانگچالش نباشد، یقو یتیامن

 که است منیا نظر نیا از ستمیس که شد ثابت یماالو کشور در یمطالعات مطابق
 تمام اًدائم ستمیس. دهدینم رخ گرید رفتنازدست و لیفا نگرفتنقرار به مربوط مسائل

 رانیتوسط مد ستمیس که است نیا مفهوم. کندیم یریگیپ اندشده حذف که را ییهالیفا
عدالت  یدر اجرا ییگوو پاسخ تیشفاف جهیدرنت ،گیردنمیاستفاده قرار مورد سوء ستمیس

به  ادامه. در (Chawinga et al., 2020, p. 10) ابدییم شیافزا یبه شهروندان ماالو
 میپردازیم ییقضا کیالکترون خدمات در یفیک یهایینارسا و هایاز کاست یقیمصاد

 

                                                      
1. the case of Re VeeVinhnee, Debtor American Express Travel Related Services Company, Inc v 

VeeVinhnee, 336 BR 437 (9th Cir BAP, December 16, 2006. 
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 اینترنت یا سامانه شدنقطع. 1-2

به دانش و انتشار اطالعات با  یابیدست موجبدر ارسال،  یننو یفن منزلۀبه ،اینترنت
 و عمیق اجتماعی روابط از ایعمده بخش درآن  یرتأث روازاین ؛شودمیفراوان  یسرعت

 ۀماد 2معتقدند بند  ی( تا بدانجا که برخ162، ص 1400 ی،و کرم ی)فضائل است گسترده
 دربر را آن نظیر هاییفناوری ضمنی نحو به سیاسی و مدنی حقوق المللیینب یثاقم 19
 یازهایبا ن ییقضا یکخدمات الکترون یفیتمطابقت ک ،ینبنابرا .(163 ص)همان،  گیردمی

 هاداده سازیایمن هایقابلیت بردارد، عالوه کاررفتهبه یستمعملکرد س ۀبه نحو یجامعه بستگ
 فنی و حقوقی دانش دعوا، اصحاب محرمانگی رعایت هک، غیرقابل و امن بستری در

 یستمالزم در س هایقابلیت و باند پهنای و اینترنت سرعت مربوطه، کاربران و کارکنان
 .است قضایی الکترونیک خدمات کیفی هایشاخصه از مختلف، نیازهای رفع برای کاررفتهبه

 و یسازگار نان،یماط تیقابل استفاده، تیقابل مانند ییهایژگیو شامل ستمیس تیفیک
و کاربران  رانیمد شوند،یم یاتیعمل و یسازادهیپ هاستمیس کهیهنگام. است پاسخ زمان

 یراض است ممکن بر اساس آن و شوندیم مواجه هایژگیو نیبا ا ستمیاستفاده از س در
 ارتباط، وب، یمحتوا یزسایاز سطح شخص یتینارضا ای تیرضا لیباشند. دال یناراض ای

 Chawinga et) شودیم یناش هاستمیس تیسهولت درک و امن نیهمچن و بودنکامل

al., 2020, p. 4).  
 یا مرکز با ارتباط قطع علتبه  یستمس که استمشاهده شده  یموارد متعدد در

 موجود ترافیک و تراکم با هم آن کنندگانمراجعه انبوه و شدهدچار وقفه  اینترنت شدنقطع
 نسبتبه دفاتر تعدادکه  رسدمی نظربه اساسی زمانی مشکل این. شوندمی معطل
 کفایت عدم و یکمّ خود موجب مشکل یفینقص ک یندر واقع ا .باشد ناکافی رجوعارباب
 ینحقوق ا یمناف اًمسلمکه  یبه مراجعان خواهد شد؛ امر گوییپاسخ برای خدمات میزان

 و دادگاه مقامات اطمینان ستم،یس تیفیک بهبود یبرا دسته از اشخاص جامعه است.
 و اعتمادقابل ینترنتیا خدمات دهندگانارائه ییشناسا قیطر از نترنتیا بهبود از نفعانیذ

 نیتأم یبرا ژنراتورها و یدیخورش منبع مانند هیتغذ منبع نیگزیجا منابع کهنیا از نانیاطم
 مطالعات در .است ضروری است شده قطع یسراسر ۀشبک از برق کهیزمان برق
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 در که شده منجر ستمیس فیضع ییگوپاسخ به نترنتیا به فیضع اتصال گرفته،صورت
  (. Chawinga et al., 2020, p. 9) است انجامیده یتینارضا به تینها

 ،انینانی)مز دارد نیاز جدید و نوآورانه فکرهای طرز به مجازی فضای با رویارویی
 مراجعه کاهش قضایی الکترونیک خدمات دفاتر اندازیاگر اهداف راه .(298 ص، 1400

 ۀهزین و وقت در جوییصرفه و پرونده به رســیدگی در تسریع قضایی، دســتگاه به
 یینظام قضا یکارآمد یشافزا یدگی،رس هایفرایند سازیشــفاف هدف، هایگروه

 قضاییه قوۀمردم از  یتمندیرضا یشافزا یفیتســرعت، دقت و ک ینسب یشکشــور با افزا
 نیاشعبان و نیکیاری)اهلل باشد یبرابر با رفع موانع ادار هایشهروندان از فرصت ۀو استفاد
 .است موجود مشکالت و موانع رفع نیازمند اهداف ینتحقق ا ،(79 ص ،1399منصور، 

 ثنا ۀسامان در شخص)اقامتگاه(  آدرس. 2-2
. است کنندهنامثبت هویتی هایاز مشخصه یکی یزثنا ن ۀسامان در شخص آدرس

 بر مبتنی نیز مورد این. اوست اقامتگاه بیانگر شخص یسو از اظهارشده آدرس
. شودمی محسوب او اقامتگاه و سکونتگاه اصوالً آدرس و محل همان و است خوداظهاری

 .شوداعمال  یزدر سامانه ن یداصوالً با ییرشاخصه، در صورت تغ ینا متغیربودن به توجه با
 مقرر 26/12/1396 مصوب یکدفاتر خدمات الکترون یجادا ییاجرا نامهیینآ 7 ۀماد

تلفن همراه  ۀو شمار یکیالکترون یاسناد، پس از اخذ نشان ۀگیرندتحویل دفتر»: داردمی
مربوط به پرونده را به همراه  یریرهگ ۀثنا، شمار ۀو ثبت در سامان یشاک یاخواهان 

 رسانیکه هرگونه اطالع کندیو به او کتباً ابالغ م نمایدیم یلتحو یدفتر به و ۀییدیتأ
تنها از طرق مذکور انجام  یدگی،رس ۀمرحل ینتا آخر ینمذکور طبق قوان ۀپروند بهراجع

 یکیالکترون یدر نشان ییرهرگونه تغ شودیمتعهد م یشاک یاخواهان  ینخواهد شد. همچن
 « .یدمربوط ثبت نما یگاهتلفن همراه خود را با ورود به پا ۀشمار یا

 و مهم هایشاخصه ازآدرس و اقامتگاه اشخاص  ی،مدن یدادرس یینقانون آ مطابق
در  یدقانون مذکور ابالغ با 68 ۀماد 1 ۀتبصر تصریح به زیرا است؛ابالغ  در کنندهتعیین

 ابالغ مالک شدهیینتع ینشان 69 ۀماد موجببه همچنین. آید عملهکار ب یامحل سکونت 
 .(70 ۀ)ماد آید عملبه شدهتعیین نشانی در باید اوراق الصاق طورهمین و است قانونی

ابالغ در محل سالبه  یزیکی،آن و حذف ابالغ ف یتبا توجه به ماه ،یکیدر ابالغ الکترون اما
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مبنا  ین. بر اآیدمی عملهب یکیالکترون یابالغ در بستر فضا یرابه انتفاع موضوع است؛ ز
محل سکونت و آدرس  یاکه ابالغ در اقامتگاه  یمواد یرو سا مذکور یمواد قانون یتمام

قانون  یدبا روایناز ؛دهندیم دست راخود  یتموضوع ییکرا مقرر داشته در ابالغ الکترون
 دادخواست در خواهان اقامتگاه قید عدم رسدمی نظربه .شودوضع  یزمتناسب با آن ن

قرار رد  یبا ضمانت اجرا یدنبا یمدن یدادرس یینقانون آ 51 ۀماد 1 بند موضوع
چون زمان  ،خواهان اقامتگاه درخصوص البته. شود( مواجه 56 ۀدادخواست )موضوع ماد

 خودکار صورتبه نشانی همان بعدی اقدامات در و شودیم یلثنا تکم ۀدر سامان نامثبت
 از هدف مبنای بر افتد، اتفاق هم اگر اما ؛دهدمی رخ ندرتهدر عمل ب شود،می اعمال
 داشته باشد. یاثر یدابالغ است، اصوالً نبا یتدرج اقامتگاه که قابل ۀفلسف

مشکالت  نیاطالعات و ارتباطات در رفع ا یفناور یبه رهبر ییقضا اصالحات
 حیصح تیریو مد یطراح ازمندیمثبت ن جیحال، نتانیا. بابود خواهد مؤثر اریبس

 ,Cordella & Contini) اطالعات و ارتباطات است یبر فناور یمبتن ییاصالحات قضا

2020, p. 1). راتیتأث و ارتباطات و اطالعات یفناور یاساس یهایژگیو از یبرخ درک 
 یدارا ؛ستین ابزار فقط یفناور. است مهم اریبس یکیالکترون عدالت اصالحات بر هاآن
 به ییقضا یهاستمیس در که است یفردبهمنحصر یکربندیپ و یمیتنظ یهایژگیو

  .(Cordella & Contini, 2020, p. 3) گذاردمی ریتأث مختلف یهاروش
 دادخواست رد قرار اجرایضمانت الزامعدم درخصوص آنچه کهاین ذکر شایان ۀنکت

و تفاوت  یکخاص ابالغ الکترون یتاقامتگاه خواهان با توجه به ماه قیدعدم درخصوص
چه  ،یستن شدنیاِعمالدر حال حاضر و با توجه به مقررات موجود  یآن با نوع حضور

 یدگیرسکه  یآن دسته از امور یعنی یدر امور ترافع یدادرس یینآ یفاتتشر یترعا
)شمس،  است الرعایهالزم است، اشخاص بین منازعه و اختالف وقوع بر متوقف هابدان

 برای پیشنهادی متوجه و است فعلی قوانیندر مقام نقد  شدهذکر یشنهادپ .(35، ص 1381
 .شودمراعات  یدادرس یینآ یدبودنمف ۀتا قاعد است زمینه این در قانونی اصالحات

ابالغ وقت و اوراق » ی،یکدفاتر خدمات الکترون یجادا ییاجرا ۀنامیینآ 8 ۀماد مطابق
 ابالغ و عنهیآن به خوانده و احضار مشتک یمابالغ دادخواست و ضما یلاز قب ییقضا

 از استفاده نحوه نامهآیین مطابق ربط،ذی مخاطبان به قضایی دستور و قرار هرگونه
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 مرجع دفتر مدیر ،یالکترونیک ابالغ در «.یردپذمی انجام مخابراتی یا اینهرایا هایسامانه
 یو بارگزار یکیالکترون ۀنامابالغ یا اخطاریه تنظیم از پس مربوطه کارمند یا قضایی

 یرسا یا یدنظرخواهیتجد ی،دادرس ۀحضور در جلس ۀیاعم از دادنامه، اخطار یوستپ
. کندیمخاطب ارسال م یکاربر ۀسامان به را آن اییانهرا یستمس ۀوسیلاوراق در سامانه به

 . شودمی ارسال شوندهابالغ ۀشدیفهمراه تعر ۀشمار به پیامکی آن متعاقب
 یکیالکترون ۀیابالغ ...خانم  /آقای»: شودیعبارت اعالم م ینبا ا یامکپ ،موارد این در

« 2/3/1398ابالغ  یخابالغ قرار گرفت. تار ۀشما در سامان یدر حساب کاربر ... ۀشمار
است:  یعبارت ینچن یمتفاوت و حاو یامکچنانچه موضوع ابالغ دادنامه باشد عبارت پ

« صادر شد. یرأ ... یحقوق ۀدر شعب ... یفرع یفبا رد ... ۀشمار ۀدر مورد پروند»
ابالغ  ۀسامان به خود شخصی رمز با باید مزبور پیامک دریافت از پس شوندهابالغ

 مطلع ابالغ موضوع از هاپیوست و ابالغ دریافت با آن از پس و کندمراجعه  یکیالکترون
 .شودمی

از  یزن یدر امور مدن یدادرس یینقانون آ 51 ۀماد 2 بند موجباقامتگاه خوانده به
 موچبات از آن قیداست. عدم یدادخواست است و درج آن در دادخواست الزام یطشرا

 رد گرنهو کند یلتا خواهان آن را تکم شودمی توقیف بنابراین است، دادخواست نقص
 خوانده اقامتگاه از خواهان کهصورتیدر ،البته .(198، ص 1385)صدرزاده افشار،  شودمی

 روزنامه قیابالغ از طر ۀهزین پرداخت با دادگاه به مراتب اعالم با تواندمی نباشد، مطلع
 درچنانچه خوانده  ،یکیالکترون یدعوا ۀدر اقام .(34، ص 1382)شمس،  بخواهد را

 نشانی و اقامتگاه عنوانبه خودکار صورتبه آدرس همان باشد،کرده  نامثبتثنا  ۀسامان
 است، تغییرقابل سکونت محل و اختیاری اقامتگاه کهاین به توجه با اما شود؛می اعمال وی

 ۀاقام زمان در آن فعلی آدرس نحو هر یه و باشد کرده تغییر خوانده درخصوص چنانچه
 یددر سامانه باشد، خواهان اصوالً با شدهاز آدرس ثبت یرغ یمحل ییاقدام قضا یادعوا 

ثنا ثبت  ۀسامان در خوانده که موارد چنین در ولی. کندرا اعالم  یو یبتواند آدرس واقع
 ید( نبایمدن یدادرس یینقانون آ 51 ۀماد 2)بند  خوانده اقامتگاه درجشده است، عدم

 یرسا یاابالغ دادخواست و ضمائم  یراز ؛ق.آ.د.م( 54 ۀ)ماد شودمشمول قرار رفع نقص 
 .شودیانجام م یکیالکترون ۀیوبه ش ییاوراق قضا
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 ضروری حوزه این با متناسب قوانین وضع جوامع، در اینترنت نقش شدنپررنگ با
با  ،ییقضا ییکخدمات الکترون ۀدر حوز .(108 ص ،1400 پور،یو عل ی)محمد است

 ۀممکن است خواند یی،ثنا تا قبل از اقدامات قضا ۀدر سامان نامثبت نبودنیتوجه به اجبار
 جملهاز ،مشخصات یتمام یموارد یندر چن .سامانه باشد یندر ا نامثبت ۀدعوا فاقد سابق

 خصوصاست در یهیبد .دشویبر اساس اظهارات خواهان درج م ،وی نشانی و اقامتگاه
 ۀشیو به باید آن ضمائم و دادخواست ابالغ یعنی ابالغ اولین کمدستاشخاص  ینا

 صورت درموارد صدور قرار رفع نقص  یندر ا روازاین آید، عملبه یزیکیو ف یحضور
)خوانده( در سامانه  یو کهیتا زمان ،ینهمچن .دارد موضوعیت خوانده، اقامتگاه قیدعدم

 یاجراابالغ و ضمانت ۀیواعم از ش یغیرالکترونیک ابالغ مقررات سایر است، دهکرثبت ن
 .شوداعمال  یدبا یمدن یدادرس یینمقرر در قانون آ

 پیشنهاد و گیرینتیجه
 ییکخدمات الکترون یی،قضا ۀعرص در آن ورود و الکترونیک دولت اعمال به توجه با

 اما .بود خواهد یداحقاق حقوق مردم و مراجعان مف دراست که  یاییموجد مزا ییقضا
 ینا یردر غ ؛است الزم فنی و حقوقی هایزیرساخت بودنفراهم به منوط نقش این ایفای

 این قانونی و عملی هاینارسایی. شد خواهدحقوق مراجعان  ییعتض موجبصورت 
 و سامانه قطعی قضایی، خدمات دفاتر تعداد کمبود جملهاز ،ایران حقوق در رویداد

 اقامتگاه پیرامون مسائلی و موارد برخی در سامانه در شدهتعریف هایگزینه پوششعدم
 یهمراجعان به دستگاه عدل ۀیستبا احقاق حق شا یرمغا یکردیرو ،شکایت یا دعوا اصحاب
 نماید،یم یرا ضرور یموارد یندر چن یو قانون یامر ضرورت اصالحات فن یندارد. هم

سرعت در رفع نواقص و  ،جامعه در عدالتحفظ  در یدادگستر یگاهجا یتاهم
 .سازدمی روشن را حوزه این هاییینارسا

خدمات  ۀمردم به سامان یدسترس ،پژوهش این در شدهطرح هایپیشنهاد از
مدارک مربوط است.  یرو سا یحهال یت،دادخواست، شکا یمتقد یبرا ییقضا ییکالکترون

را حل  ییقضا یکمردم به دفاتر خدمات الکترون یو موانع دسترس یکتراف مشکلامر  ینا
 در امر این انحصار و شخصی اقدام امکان و حاضر وضعیت کهاین ویژههب ؛کرد خواهد

 قضایی دستگاه به مردم دسترسی حق نافی هاآن کمبود به توجه با قضایی خدمات دفاتر
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که  یامر .دشومی منجر حق اسقاط به گاه که است آن سالب مهلت به مقید موارد در و
از  یکی منزلۀبه یخواهها و مراجع تظلممردم به دادگاه یدسترس تیآن محدود کردیرو

 .است یحقوق اساس
 .است یحقوق نظام هر یاساس اصل و مهم اریبس دادگاه خدمات به آزاد یدسترس

 تیمحدود آن اثر ،چه ؛دارد یپ در یقانون اساس 34با اصل  ریمغا یاجهینت حاضر تیوضع
 به یموارد در که آنجاست اثر نیا شدت .است محاکم به رجوع موقع به منع ینوعبه و

 مهلت ،یخواهفرجام و یدنظرخواهیتجد همانند ،ییقضا خدمات دفاتر ازدحام علت
 علتبه  یا شود محروم شهیهم یبرا دعوا ۀاقام از شخص و بگذرد ییقضا اقدام
با  یفریک یتشکا یا رود بین از دلیل تأمین خواسته، تأمین امکان وضعیت خوردنبرهم

 .شودموجود مواجه  یلانتفاء دال
 در یحت انجام شود؛ یاطبا احت یدبا ییقضا ییکالکترون ۀشیو همگانی شدناجباری

 یاجبار یکیالکترون ۀویش به ییقضا اقدام اوالً ،امر نیا در شرویپ یخارج یکشورها غالب
 حداقل ای کند؛ انتخاب را یکیالکترون ای یکاغذ یسنت ۀویش تواندیم کنندهمراجعه و ستین

 در ،شد ذکر یقیمصاد نوشتار متن در که طورهمان ،نیهمچن. است یاریاخت عموم برای
 یکیالکترون ییاقدام قضا یبرا توانندیم وکال و شهروندان ،لیازجمله برز کشورها یاریبس

خاص تحت عنوان  یبه مرجع یازیو ن کنند ارسال رغاو مدارک  شوندبه سامانه وارد 
ها و آسان به دادگاه یدسترس بیترت نیا کردی. روستیامر ن نیدفاتر مخصوص ا

  .شود صرف دیبا خدمات دفاتر به رجوع در که است ییهانهیهز و زمان در ییجوصرفه
 یدفاتر خدمات به وکال یاراتاخت یتمام که است اینخصوص  یندر ا یگرد پیشنهاد

 یا کار از بخشی انجام برای یدادگستر وکیل اوالًکه  یداده شود، به نحو یزن یدادگستر
 بتوانند وکال اًیثان ؛نشود رجوع به دفاتر مزبور یازمندن یاتیمال تمبر ابطال مانند اقدام اتمام

 به مراجعان یرسا مدارک ارسال ای دعوا ۀاقام ای تیشکا طرح یبرا ،موکالن برعالوه ،
 .است امور در متخصص ۀاستفاد اصل با منطبق شنهادیپ نیا. کنند اقدام یکیالکترون ۀویش

 کیفی و یکمّ نقایص رافع هاآن حقوقی سواد و تجربه و دادگستری وکالی کافی تعداد
 راستا هم شدهارائه هایپیشنهاد اجرای همچنین. است خصوص این در موجود مشکالت

 یا یتا از دسترس است قضا دستگاه مراجعان و مردم خصوصی حقوق حریم رعایت با
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و  ییبه اقدامات قضا ،قضایی خدمات دفاتر اننکارک جملهاز ،یرینسا یاحتمال دسترس
 ،تیبدون محدود ،مردم و وکال اساساً  گرید یکشورها در .بمانند مصون شدهمدارک ارائه

 تام یواگذار کمدست رانیدر ا .دارند یدسترس یکیبه درگاه الکترون ییاقدام قضا یبرا
 .بکاهد آن یهایکاست از تواندیم ییبر دفاتر خدمات قضاآن به وکال عالوه

 سامانه در شدهفیتعر یهانهیبودن گزیاز ناکاف یناش یینارسا درخصوص ،نیهمچن
 نیا تعدد به توجه با که است نیا شنهادیپ ،تیشکا ای خواسته عنوان و شغل درخصوص

 هانهیگز به تیمحدود و شدهفیتعر حالت از هاآن یرانحصاریغ تیماه و امور لیقب
 .بنگارد را آن خود بتواند کاربر و شود خارج
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Facing the Rights of Clients 
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Abstract 
E-judicial services are one dimension of e-government implementation. 

Despite the many benefits and the need to use, this phenomenon has legal and 

social consequences if not done correctly; the approach to this is inefficiency 

and the consequent squandering of plaintiffs' rights and client dissatisfaction 

in resorting to the judicial system. An insufficient number of e-judicial service 

offices is one problem that makes it impossible to file lawsuits or requests in 

time. Failure to cover some of the options defined in the system for filing a 

lawsuit or legal claims is one of these shortcomings that limit the adjustment 

of the lawsuit following reality, a situation that sometimes affects judicial 

decision-making and system outages of problems. Which sometimes hinders 

litigation. The importance of achieving justice in the judicial needs of the 

community indicates the need to address these problems. 

Keywords: Electronic Judicial Services Desk, Quantitative Problems, 

Quality Problems 
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