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مقاله

 آیین نامه نحوه استفاده از 
سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

 در اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرســی کیفری و بنا به پیشــنهاد وزیر دادگســتری 
» آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی« به شرح مواد آتی است.

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده1ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:
الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه؛

ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه 
رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.

پ . ســامانه مخابراتی: هر نوع دســتگاه یا مجموعه ای از دســتگاه ها برای انتقال الکترونیکی 
اطالعات میان یک منبع )فرستنده، منبع نوری( و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند 

مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.
ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است 
برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده های قضایی که مرکز آن 

را طراحی و راه اندازی کرده است.
ت . ســخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی 
است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات 
قضایی، کارشناســان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجــرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح 
شــکایت یا دعوا، اعالم جرم، ارســال لوایح، ابالغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه 

اندازی کرده است.
ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختالف سراسر کشور؛
ح . ســامانه ابالغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای 
طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص 

مرتبط جهت ابالغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.

وظیفه ی حکومت در پرداخت بدهی تنگدستان

به نام خداوند جان آفرین              حکیم سخن در زبان آفرین
خداوند بخشنده دستگیر              کریم خطابخش پوزش پذیر
)سعدی(

از  تا جایی که در گفتاری  توانگر، سخت گرفته شده است  بر بدهکاِر  ادبیات روایی و فقهی،  در 
پیامبر ، ریختن آبرو و مجازات چنین بدهکاری روا شمرده شده1 و بر همین پایه در فقه2 و قانون3 

1 - قال رسول اهلل  :ليُّ الواجد بالدَّين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره اهلل عز وجل: حر عاملی، محمدبن حسن، 
)بی تا(، وسائل الشیعه. )20 جلدی(، تحقیق: شیخ ابی حسن شعرانی، بیروت  لبنان، دار احیاءالتراث العربی، ج. 13، ص. 90.

2 - بحرانی، شیخ یوسف، )بی تا(، الحدائق الناضره فی أحکام عتره الطاهره، )25 جلدی(، قم: مؤسسه ی انتشارات اسالمی 
وابسته به جامعه مدرسین، ج. 20، ص. 199: »...أنه مع القدرة على الوفاء والمقابلة بالمطل فإنه يحبس، فيدل عليه ما رواه في 
الكافي والتهذيب عن عماربن موسى في الموثق عن أبي عبد اهلل  قال: كان أمير المؤمنين  يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر 
فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله. وعن غياث، عن جعفر عن أبيه عن علي ، أنه كان يحبس بالدين فإذا 
تبين له افالس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد ماال و في معناهما أخبار أخر. و ما رواه في التهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه  أن 
عليا ، كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له المال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، 
إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه...«. همچنین؛ ر.ک.: شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی، )1414 ق(، مسالک األفهام، 
)15 جلدی(، قم: مؤسسة المعارف اإلسالمیة قم، چاپ اول، ج 4، صص. 127-129؛ محقق أردبیلي )1412 ق(، مجمع 
الفائده والبرهان، )14 جلدی(، تحیقیق: حاج آقا مجتبی عراقي، شیخ علي پناه اشتهاردي، حاج آقا حسین یزدي اصفهاني، 

قم: مؤسسة انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین قم، چاپ اول، ج. 9، ص. 276.
3 - ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/7/15 مجلس شورای اسالمی: »اگر استیفای محکومٌ به 

سخن سردبیر

سخن سردبیر

9

پیوست
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خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه 
به منظور دسترســی به سامانه ابالغ  اختصاص یافته است. این نشانی معموالً یک شناسه کاربری و 

گذرواژه است.
د . ســامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی 

است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛
ذ. پســت الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل اســت و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که 

مراجعان به قوه قضاییه اعالم می کنند.
ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به 

قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.
ز . ابالغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه 

ابالغ؛
ژ. ابالغنامه: برگ رسـمی که از سوی مرجع قضایی برای ابالغ به مخاطب صادر و متضمن امری 

مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.
ماده2ـ مرکز موظف اســت به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، 
احضار متهم، ابالغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه  رایانه ای الزم را ایجاد 
نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام 

از سامانه های مزبور استفاده کنند.
تبصرهـ  ضابطان دادگســتری موظف اند اعالم جرم، دریافت دســتورات قضایی و ارسال نتیجه 
اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق ســامانه های مذکور انجام 

دهند.
ماده3ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اســناد و اوراق قضایی، ابالغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، 
نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند 
آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان 
صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطالعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری 

کرد.
ماده4ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات الزم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با 
شرایط مقرر در سامانه  رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهد شد. 

اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا
ماده5ـ  مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.

ماده6ـ  واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شــکایات و دعاوی مطروحه که از 
طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این 

طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.
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ماده7ـ چگونگی طرح شــکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اســاس آیین نامه ارائه خدمات 
الکترونیک قضایی است.

فصل سوم:  ارجاع پرونده
ماده8ـ  مقام ارجاع، شــکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً 
از طریق ســمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف 
فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی 

مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
 تبصره ـ مرکز موظف اســت به تدریج امــکان ارجاع خودکار پرونده را بر اســاس نوع و تعداد 

پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم:  ابالغ الکترونیکی
ماده9ـ مرکز موظف اســت برای کلیه اصحاب دعوا، وکال، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر 
اشــخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز 

موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
تبصرهـ  پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابالغ باشد 

از این نشانی استفاده می شود.
ماده10ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری )مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک 
قضایی( به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز 

هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.
تبصره1ـ اختصاص حســاب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست باالترین مقام اجرایی یا 

نماینده قانونی آن خواهد بود.
تبصره2ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پســت الکترونیکی باشد، مرکز موظف است 
پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطالع رسانی ابالغ از طریق آن انجام پذیرد.

ماده11ـ اشــخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور 
موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل 
از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی داللت کنند و در صورت 

فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.
تبصرهـ  در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشــده است، ثبت 

نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.
ماده12ـ در صورت هرگونه تغییر اطالعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا 
تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بالفاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. 
در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 

اطالعات سابق معیار ابالغ و اقدامات قضایی خواهد بود.

پیوست / آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی
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مــاده13ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حســاب کاربری مخاطب در ســامانه ابالغ، ابالغ 
محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابالغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود 
و کلیه آثار ابالغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابالغ از طریق حساب کاربری و رؤیت 

اوراق از این طریق به منزله رسید است.
تبصره1ـ در ابالغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطالعی کند که ثابت نماید 

بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابالغ مطلع نشده است.
تبصره2ـ خودداری از مراجعه به ســامانه ابالغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع 

ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی محسوب می گردد.
تبصره3ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال 
نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد 

قضایی مربوط تسلیم کنند.
تبصره4ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابالغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابالغ 

به وسیله ابالغنامه انجام می شود.
ماده14ـ مرکز موظف اســت، چنانچه از مخاطب شــماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در 

دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابالغ را از این طریق اطالع رسانی نماید.
ماده15ـ درصورتی که از مخاطب شــماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، 
مفاد ابالغیه و ارســال اوراق به ســامانه ابالغ، به وسیله ابالغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی 
دادگاههــای عمومی و انقالب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابالغ می شــود و در ابالغنامه مقرر می 
گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابالغ 
های بعدی از طریق ســامانه ابالغ انجام خواهد شد. در صورت ابالغ واقعی، ابالغ های بعدی صرفاً از 
 طریق سامانه ابالغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابالغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابالغ 

می گردد.
تبصره1ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابالغنامه باشد، 
ابالغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ 

دریافت، نسبت به ابالغ آن و اجرای مفاد تبصره3 ماده 11 این آیین نامه اقدام شود.
تبصره2ـ در موارد فوق، واحد ابالغ کننده موظف اســت، کیفیت و نتیجه امر ابالغ را در سامانه 
ثبت و نسخه ثانی ابالغنامه را بایگانی نماید. اطالعاتی که در سامانه ابالغ راجع به کیفیت و جزئیات 

ابالغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.
ماده16ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابالغ اوراق 
قضایی از طریق آگهی در ســامانه ابالغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیراالنتشار به تشخیص 
مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری 

اقدام نماید.
تبصره1ـ در امور کیفــری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات 

داشته باشد در آگهی قید نمی شود.
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تبصره2ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی 
و معتبر است.

ماده17ـ  در اجرای تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن 
همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند 

اطالعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده18ـ در موارد موضوع تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی، اوراق قضایی به حســاب کاربری مراجع مندرج در تبصره 1 ماده مذکور ارسال می گردد. 
اشخاص یادشده مسئول اجرای ابالغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابالغ اوراق 

را از طریق سامانه ابالغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.
تبصرهـ  برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و 

از آن طریق اقدام می شود.
ماده19ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشــتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، 
ابالغ عالوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال 
می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابالغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابالغ اوراق 

را از طریق سامانه ابالغ به واحد قضایی ارسال نمایند.
 تبصره1ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او 

حساب کاربری ایجاد کنند.
تبصره2ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابالغ را برای 

مخاطب فراهم نماید.
ماده20ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده 100 و تبصره 2 ماده 380 قانون آیین دادرســی 
کیفری که برای ابالغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار 

خواهد شد.
ماده21ـ اداره ثبت شــرکت ها موظف اســت با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، 

نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
ماده22ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابالغ الکترونیکی را در سامانه ابالغ ذخیره کند و 

از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.
ماده23ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابالغ، سامانه ثنا و اطالع رسانی 
ابالغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این 

سامانه ها به طور ساالنه به وسیله مرکز تعیین می گردد .

فصل پنجم:  نیابت قضایی
ماده24ـ درخواســت انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام 
ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت 
موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را 

پیوست / آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی



248

فصلنامه داخلی کانون وکالی دادگستری  
شماره 15- زمستان 1395

از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.
تبصرهـ  مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.

مــاده25ـ در صورت فراهم بودن امکانات الزم،  مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشــی از 
موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی 
که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. 
درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت 

صورت می گیرد.
تبصرهـ  انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس 

قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم:  مقررات عمومی و امنیتی
ماده26ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و 

حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.
ماده27ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابالغ، سازوکارهای 

امنیتی الزم را تأمین نماید.
ماده28ـ مســئولیت حفظ شناســه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن 

است.
 ماده29ـ کاربران ســامانه هــای مندرج در این آیین نامه موظف انــد کلیه اطالعات مربوط به 

پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به  فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.
ماده30ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای 

این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
ماده31ـ دولت مکلف است در اجرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز 

اجرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.
ماده32ـ  این آیین نامه در 32 ماده و 19 تبصره توســط وزیر دادگســتری و با همکاری وزیر 

ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه و در تاریخ 1395/5/24 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیهـ  صادق آملی الریجانی
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