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راهكارهاي بهبود رتبه ايران

 بانك جهاني»كارو انجام كسب«گزارش در

نماگر اجراي قراردادها.1

 چكيده

و ارزيابي هاي اخير موضوع محيط كسب در سال در وكار هاي آن مـورد توجـه محافـل سياسـتگذار

و قوانين اقتصادي مصوب سال طوري كه در سياست ايران قرار گرفته است؛ به هـاي اخيـر هاي كلي

از پـروژه» اجـراي قراردادهـا« نمـاگر. اشاره شـده اسـت» وكار بهبود محيط كسب«عبارت مكرراً به

و اداري كسب» وكار سهولت كسب« پـردازد، ابعـاد موانـع وكار مـي بانك جهاني كه به محيط حقوقي

مي اجراي قراردادها هاي ضمن كمك به شناسايي ريشهو كند از طريق مراجعه به دادگاه را برجسته

ميبه سياستگذاران در طراحي اصالحات هايي توصيه،موانع از.كند ارائه »اجراي قراردادها«منظور

وكار بانك جهاني، دنبال كردن گام به گام مراحل رسيدگي به پرونـده شـكايت در پروژه انجام كسب

از خريداري است كه قادر به پرداخت بهاي كاالي خريـداري شـده بـه ارزش تهرانيك فروشنده در 

در ايـن پرونـده. نيسـت) 1392ميليون تومان در سال36حدود(درصد درآمد سرانه در ايران 200

و خريدار درخواست تجديد و فروشنده، حكـم ارائه نمينيز نظر حكم به نفع فروشنده صادر شده كند

ي هـا بـا توجـه بـه داده.كنـد هاي منقـول خريـدار اجـرا مـي دادگاه را از طريق فروش عمومي دارايي

درو آوري شده توسط پروژه انجام كسب جمع يك قـرارداد در جمهـوري اسـالمي ايـران كار، اجراي

و در سال39، 2013سال  مي 505مرحله دارد،40، 2014مرحله و روز طول درصد ارزش17كشد

در اينبر. آورد خواسته، هزينه به بار مي ه انـداز در جايگـا كشورهاي منطقه چشـم ميان اساس ايران

و و بعد از كشورهاي آذربايجان، قزاقسـتان، گرجسـتان، تركيـه، تاجيكسـتان، يمـن، ازبكسـتان نهم

.قرقيزستان قرار دارد

در هـا آزمـايي مراحـل اجـراي قرارداد توان چندان به نتيجه حاصـل از راسـتي با اين وجود نمي

 ايــن نتــايج هــانيج بانــك نــدارد وجــود اطمينــاني اينكــهازصــرفنظر كــه كشــور دلگــرم بــود؛ چــرا

هر سال كشورها براي ارتقاي جايگـاه خـود كند، اعمال خود بعدي هاي گزارشدررا آزمايي راستي

و رويه اصالحات تازههادر نماگر اجراي قرارداد اعمـال هاي خـودو كارآمدتري در قوانين، مقررات

ت، چه اينكه بـه يـاد آوريـم، شايسته نيسموجود نسبتاً خوب به همين دليل اكتفا به وضعيت. كنند مي

و صورتي تعريف شده است كه خـود بـه خـود وضـعيت دادگـاه اصل نماگر اجراي قراردادها به هـا
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و مطلوب مي دادرسي در ايران را خوب و با توجه به مطالعات ميداني تر از شرايط آرماني جلوه دهد

و حاكميت قانون در محيط كسب موجود، واقعيت اي هاي دادرسي ران به وضعيت مطلوب نزديك وكار

و كارآمدتر كردن نماگر اجراي قرارداد. نيست اصالحاتي را در قـوانين،هابنابراين بايد براي اصالح

و رويه  تشـريفات ايـن اصـالحات عمـدتاً بايـد بـا رويكـرد حـذف. هـاي موجـود آغـاز كـرد مقررات

و ايجاد محاكم اختصاصي تجار ايي باشد كه بخـش عمـده غيرضرور، توسعه دادرسي الكترونيكي

ميقضائيه قوه از آنها به كاركرد مي. شود مربوط جمهوري توان اميدوار بود كه جايگاه بدين ترتيب

و به جايگاههاايران در نماگر اجراي قرارداداسالمي  خود در ميـان شايسته بيش از پيش بهبود يابد

افق كشورهاي عضو سند چشم .برسد 1404انداز در

اسـاسبرهـا نشـان داد توسـط محققـين مركـز پـژوهش هـا اجـراي قرارداد واقعـي مراحل بررسي

و اجرايي كشـور واقعيت يـاد شـدهيهـا مرحلـه بـراي اجـراي قرارداد28در عمـل،هاي قانوني، مقرراتي

و ساير  بانك جهاني براساس آن رتبه ايران در اين نمـاگر را تعيـين 2013كه گزارشيمراحلوجود دارد

و مقرراتي در نظـام قضـايي كنـوني كشـور قوانين منسوخ گذشته بوده يا مبنايي رويهبراساس كرده، اي

،2014در سـال هـا سـازي وضـعيت كشـورها از نظـر نمـاگر اجـراي قرارداد اساس با شبيه اينبر. ندارند

و رتبـه نخسـت كشـورهاي كشور مذكور در گزارش كسـب 189در ميان18 رتبهكشور ايران در وكـار

ميانداز چشمندس اي كـه هرچنـد از انتظـار كارشناسـان شـايد دور باشـد امـا براسـاس رتبه. گيرد قرار

و نيز وضعيت ديگر كشورها در اين نماگر، واقعي است و مفروضات تعيين شده براي اين نماگر . شرايط

و تشـك سـوي بـه هاي اخيـر، حركـت اين خوشبختانه در سالبر عالوه يل دادرسـي الكترونيكـي

مي دادگاه  هـا تواند در بهبود نماگر اجراي قرارداد هاي اختصاصي نيز شتاب گرفته است كه اين خود

.در آينده تأثير قابل توجهي داشته باشد

 مقدمه

را» وكـار سـهولت انجـام كسـب«ـ كـه شاخصـي بـا عنـوان» وكار انجام كسب«هاي ساليانه گزارش

ـ از سال ارزيابي مي مي ميالدي 2005كنند  هاي مذكور، در گزارش. شوند توسط بانك جهاني منتشر

و اداريوضعيت به كسب محيط حقوقي صورت رتبه هـر كشـور در هـر وكار در كشورهاي مختلف

مي نماگر نه. شودو رتبه كلي كشور معرفي مي اطالعات اين پروژه كننـد، تنها ابعاد موانع را برجسته

اي موانـع، بـه سياسـتگذاران در طراحـي اصـالحات يـاريهـ بلكه ضمن كمـك بـه شناسـايي ريشـه 

كـار بهبـودو بـراي كسـبرا تالشند تا محيط مقرراتـي اقتصـادي كه در سياستگذارانبراي.رسانند مي
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نقطـه خـوبي بـراي بخشند، آگاه شدن از نتايج مقايسه محيط مقرراتي كشورشان بـا سـاير كشـورها،

.است شروع

ميوكا گزارش سهولت انجام كسب تـا 2012هـاي طي سالجمهوري اسالمي ايران رتبه دهدر نشان

در 2013 بـا توجـه بـه.رسـيده اسـت كشـور 185از ميـان 145بـه 144از اين شاخصبا يك پله تنزل،

هـاي مجلـس جمهـوري اسـالمي ايـران در گـزارش مـذكور، مركـز پـژوهش رتبه وضعيت نامناسب 

هد شوراي اسالمي، پروژه دراي مطالعاتي با و كـارو كسـب المللـي بـين بندي ردهف بهبود رتبه ايران

.ه اسـت آغـاز كـرد 1392را در تابسـتان انداز چشم دستيابي به جايگاه اول در ميان كشورهاي سند

و اجرايي بهبـود رتبـه در نمـاگر اجـراي قراردادهـارو پيش گزارش ، به راهكارهاي قانوني، مقرراتي

.پيمايشي انجام شده است اين مطالعه به روش. پردازد مي

در كسب يكي از ده نماگر شاخص سهولت اجراي قراردادهانماگر وكار بانك جهـاني اسـت كـه

مي كشور اندازه 185 به 2014در گزارش(شود گيري كشور افزايش پيـدا كـرده 189تعداد كشورها

مي). است در مقايسـه بـا ادهـا اجـراي قرارد دهد در سال مـورد بررسـي، اين گزارش تا حدودي نشان

بانـك جهـاني»وكـار كسب انجام«هاي گزارش. ساير كشورها به چه ميزان سهل يا دشوار بوده است

و هزينه انجام كسباجراي قراردادهادر نماگر  مي، مراحل، زمان و با همـين مؤلفـه وكار را هـا سنجد

عملكـرد. سـتها عملكـرد دادگـاه دهنده نشان بنابراين، نماگر مذكور.كند در ساير كشورها مقايسه مي

ميو ها به صاحبان كسب مناسب دادگاه و شـبكه خـود را توسـعه دهنـد كار كمك در. كند تا بازارهـا

و صورت فقدان اجراي مؤثر قرارداد، اين احتمال وجود دارد كـه مـردم فقـط بـا خـانواده، دوسـتان

ضـمانت در اقتصـادهايي كـه.م دهنـد افرادي كه با آنها روابط ديرينه دارند فعاليـت اقتصـادي انجـا 

گيرندگان يا مشتريان جديـد ها تمايل بيشتري براي تعامل با وام كارآمد است، بنگاه اجراي قراردادها

و دسترسي بيشتري به منابع اعتباري دارند  .)309-1389:307دسوتو،(داشته

فصـل اختالفـاتو يي در حـل، كارآيي نظـام قضـا اجراي قراردادهاكار در نماگرو پروژه انجام كسب

 كـار از طريـق دنبـال كـردنو پـروژه انجـام كسـب. كنـد گيـري مـي هاي محلي را انـدازه تجاري در دادگاه

و پيچيـدگي گامبه گام مراحل تحولي يك پرونده مفروض اسـتاندارد، اطالعـات مربـوط بـه زمـان، هزينـه

حل رويه يكو اي براي در مبنـاي رتبـه.دكنـ آوري مـي تجـاري را جمـع دعوايفصل اجـراي نمـاگر بنـدي

و هزينـه: قراردادها، ميانگين ساده رتبه صدك اجزاي نماگر است كه عبارتنـد از  مراحـل دادرسـي، زمـان

.)71: 2013 جهاني، بانك»وكار كسب انجام« گزارشدر ايران وضعيت( مربوط به هر مرحله

نسـبت بـه سـال قبـل، بـا»ي قراردادهااجرانماگر«، 2013با وجود تنزل رتبه كلي كشور در سال

كـار اجـراي يـكو پروژه انجام كسـبدرآوري شده هاي جمع داده براساس.بهبود روبرو بوده است

مي39قرارداد در  و هزينـه روز طول مـي 505شود، مرحله انجام درصـد ارزش17اي معـادل كشـد
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 در رتبـه اجراي قراردادهادر سهولت كشور 185ايران در بين جمهوري اسالمي. خواسته خواهد داشت

اسـاس ). رسـيده اسـت كشـور 189از ميـان51اين رتبه 2014وكار در گزارش كسب( قرار دارد 53

اي خاص است كـه اي از مراحل رويه بر مجموعه براي ايران، مبتني فصلارائه شده در اين نماگرهاي

يك اختالف تجاري استاندارد از طريق دادو براي حل و. ها الزامي اسـت گاهفصل ايـن مراحـل، زمـان

و سـاير مقـررات حـاكم بـر دادگـاه  هـا هزينه اتمام آنها، از راه بررسي قانون آيـين دادرسـي مـدني

چهـارم كشـورهاي مـوردو قضـات در يـك(بر اين وكالي دعاوي محلـي عالوه. شوند شناسايي مي

د) كارو بررسي پروژه انجام كسب و هزينـه از طريق تكميـل پرسشـنامه ر شناسـايي مراحـل، زمـان

.اند مرتبط با آنها نقش داشته

اجـراي وكـار بانـك جهـاني، بـراي مقايسـه كشـورها از نظـر نمـاگر در گزارش سهولت كسـب

و مالك قـرار گرفتـه اسـت قراردادها و اختالف فرضي ميان دو فعال اقتصادي مبنا  بـراي.يك دعوا

 فرضيات كارو مقايسه باشند، پروژه انجام كسب بررسي قابل هاي مورد در همه اقتصادها داده اينكه

و مشتركي ميپرونده در موردرا خاص و توجـه بـه مفروضـات در تمـامي تحليـل. گيرد در نظر هـا

و ناديده گرفتن برخي پيش بررسي هـا فرض هاي راجع به اين نماگر از اهميت زيادي برخوردار است

وكار اين است كـه موضـوع كسب فرض گزارش انجام. ها شودلممكن است منجر به اشتباه در تحلي

يك قرارداد فروش بين دو فعال اقتصـادي متعلـق بـه اتبـاع داخلـي اسـت  .اختالف، نقض قرارداد در

ميبراساس قـادرردهد، امـا خريـدا اين قرارداد، خريدار كاالي خاصي متناسب با نياز خود سفارش

. كنـد شـكايت مـيرين دليل فروشنده در دادگاه صالح از خريـدا نيست بهاي آن را پرداخت كند به هم

شـود، قاضـي بـراي صـدور رأي، قـرار ارجـاع بـه در نتيجه پرونده در مرجـع قضـايي تشـكيل مـي

و در دادگـاه در ادامه، كارشناس منتخـب نظـر خواهـان را تأييـد مـي. كند كارشناسي صادر مي كنـد

و قطعي مي و وي نيز از ايـن بدوي رأي به نفع خواهان صادر . كنـد تجديـدنظرخواهي نمـي رأي شود

در عـين حـال ارجـاع بـه كارشناسـي، بنابراين موضوع پرونده از پيچيدگي زيادي برخوردار نيست

:زير هستندشرحبه ساير مفروضات اين پرونده. له استئجزء فروض مس

و خريدار در بزرگ.1 اد واقـع شـده اسـت ترين شهر تجاري هر اقتص موقعيت مكاني فروشنده

.دهد يعني در كشور ما اختالف در تهران رخ مي

.دهد، اما قادر به پرداخت بهاي آن نيست سفارشمي] متناسب با نياز خود[خريدار كاالي سفارشي.2

مي.3 .است» دادگاه بدوي تهران«نام دادگاه،. كند فروشنده در دادگاه صالح از خريدار شكايت

وكـار بانـك جهـاني در گزارش كسـب. درصد درآمد سرانه كشور است 200ارزش خواسته.4

در.آمريكا درج شده استردال 7,211درآمد سرانه كشور  بنابراين با حساب نرخ ارز بانك مركـزي

يك پرونده حدوداً) ريال 24,815(زمان نگارش اين متن  بنابراين. ميليون توماني مواجه هستيم36با



___________________________________________________________5

مفروضـات براسـاس تنهـا ده در شوراي حل اختالف منتفي است؛ چرا كه نـه فرض رسيدگي به پرون

هاي عمومي شهر تهران صالح به رسيدگي هستند، بلكه خواسـته نيـز از نصـاب مـالي پرونده دادگاه

.شوراهاي حل اختالف بسيار باالتر است

مي.5 صافروشنده درخواست .در شودكند كه پيش از برگزاري دادگاه قرار تأمين خواسته

.نظر در مورد كيفيت كاال ضروري است اظهارنظر كارشناس رسمي درخصوص اختالف.6

به.7 و درخواست تجديدنظر ارائه نميرأي نفع فروشنده قاضي .شود داده

 وضـعيت( كنـد هاي منقول خريدار اجرا مـي فروشنده حكم را از طريق فروش عمومي دارايي.8

.)72: 2013 جهاني، بانك»وكار كسب انجام« گزارشدر ايران

مي هايي را اندازه چه مؤلفه اجراي قراردادهانماگر.1جدول  كنند؟ گيري

)تعداد(مراحل اجراي يك قرارداد از طريق دادگاه

 مراحل تشكيل تا ابالغ پرونده،•

و قضاوت،•  مراحل دادرسي

.مراحل اجراي حكم•

ت( زمان مورد نياز براي انجام مراحل )قويميروز

 زمان تشكيل تا ابالغ پرونده،•

و قضاوت،•  زمان دادرسي

.زمان اجراي حكم•

)درصدي از خواسته( هزينه مورد نياز براي انجام مراحل

 شود، رشوه لحاظ نمي•

 هاي وكيل، ميانگين هزينه•

 هاي دادگاه، هزينه•

. هاي اجرا هزينه•

 اجـراي قراردادهـا گانـه39گفتـه، بررسـي مراحـلشرو براي رسيدن به اهداف پـي در گزارش پيش

براسـاس در كشـور ايـران اجراي قراردادهاوضعيت موجود نماگر ابتدادر. مورد توجه قرار گرفته است

پس از مروري بر تجربيات موفق سـاير كشـورها در اصـالح. بانك جهاني ارائه شده است 2013گزارش 

در 2013آزمـايي تحليلـي مفـاد منـدرج در گـزارش از راسـتي گزارشي وضعيت نماگر اجراي قراردادها،

در گـزارش اجـراي قراردادهـا گانـه39ارائه شده است تا جـدول مراحـل اجراي قراردادهارابطه با نماگر

و اجرايي نظام قضايي كشور منطبق شود جهاني با واقعيت بانك در بخـش پايـاني،. هاي قانوني، مقرراتي

و پيشنهادهاي شدراهكارها ـ مقرراتي يا شيوه اجراي قانون ارائه خواهد .ي در چارچوب قانوني

و مراحل سه مؤلفه زمان، هزينه  اجـراي قراردادهـا اي هستند كـه بـراي تعيـين وضـعيت نمـاگر ها

و تـأثير آن بـر اجراي قراردادهانقش محوري مراحل دليلبه گيرند با وجود اين، مورد بررسي قرار مي
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و هزينه و اجراي قراردادهـا، گزارش بهبود رتبه كشور ايران در نماگرها زمان ، عمـدتاً بـر پايـه تحليـل

 بـا مسـتقيم رابطـه زمـانو هزينـهو دادرسي مراحل.تهيه شده است اجراي قراردادهابررسي مراحل

 صـرف نيـز كمتـري زمـانو هزينه باشد، كمتر دادرسي مراحل هرچهكه توضيح اينبا. دارند يكديگر

ايــن، بــر عــالوه.داشــت خواهــد همــراه بــهرا بيشــتر فســاد بيشــتر پيچيــدگي در مقابــل،. شــد خواهــد

در 505آزمايي تعداد راستي اجـراي روزي كـه در گـزارش بانـك جهـاني مربـوط بـه زمـان دادرسـي

 ضـروريو ميسـر نيسـت اتكـا، قابـلو دقيق اطالعاتو آماربه دسترسي عدمدليلبه است قراردادها

قض است .كند فراهمرا مقوله اين آزمايي راستي امكان الزم اطالعاتو آمار انتشارباائيه قوه

بانك جهاني در سـال» وكار انجام كسب«اطالعات گزارش براساس است كه اين گزارشذكربه الزم

در آخرين مراحل تهيه گـزارش 2014» وكار گزارش انجام كسب«انتشار دليلبه اما،تهيه شده است 2013

.اضر، برخي اطالعات مورد نياز از آخرين گزارش بانك جهاني نيز مورد توجه قرار گرفته استح

1»وكار انجام كسب« 2013گزارش براساس اجراي قراردادهاايران در نماگر جايگاه.1

و«وكار بانك جهاني، كشور ايـران در گـروه كشـورهاي كسب انجامدر گزارش منطقـه خاورميانـه

و. قرار گرفته است» شمال آفريقا بـا وجـود برخـي اشـتراكات ميـان كشـورهاي عضـو ايـن گـروه

به»انداز كشورهاي منطقه در سند چشم« كشـورهاي منطقـه در سـند، بررسي وضعيت ايران نسبت

اين بخـش داراي. رسدمينظربه ها در اعضاي اين دو گروه ضروري برخي تفاوتدليلبه انداز چشم

كلـي صورتبه اجراي قراردادها نماگردر اسالمي جمهوري اقتصاد، جايگاه»1« در بند. بند استود

 اجـراي قراردادهـا هاي مربوط به نماگرهاي با استخراج داده»2«در بند. گيرد مورد بررسي قرار مي

در ايـران انـداز، از گـزارش مربـوط بـه هـر كشـور، جايگـاه مربوط به كشورهاي منطقه سند چشـم

اي اطالعـات رتبـه رقبـاي منطقـه. شـود انداز بررسـي مـي چشم سنددر منطقه هايكشور مقايسه با

مي اجراي قراردادهانظام مفيدي در مورد ارزيابي كارآمدي  . كند در جمهوري اسالمي ايران ارائه

 اجراي قراردادهاجمهوري اسالمي ايران در نماگر وضعيت.1-1

، اجـراي يـك 2013كـار در سـالو پـروژه انجـام كسـب آوري شده توسط هاي جمع با توجه به داده

مي39قرارداد از طريق مراجعه به دادگاه در ايران در و روز طول مـي 505شود، مرحله انجام كشـد

كشـور در نمـاگر 185رتبـه جهـاني ايـران در بـين. درصـد ارزش خواسـته دارد17اي معـادل هزينه

.است53 اجراي قراردادهاسهولت 

مي.1 كه» 2013،وكار بانك جهاني انجام كسب«وضعيت ايران در گزارش«توانيد به گزارش براي مطالعه بيشتر در اين خصوص

.هاي مجلس شوراي اسالمي ترجمه شده است مراجعه كنيد وكار مركز پژوهش توسط دفتر كسب
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درخال.2جدول و هزينه مرتبط با آنها و زمان  جمهوري اسالمي ايران صه مراحل اجراي يك قرارداد

 نماگر
جمهوري اسالمي

 ايران

ميانگين منطقه

و شمال آفريقا خاورميانه

متوسط كشورهاي با درآمد

 OECDباالي عضو

 510 652 505)روز(زمان

و به جريان انداختن پرونده  30تشكيل

و قضا  295وتدادرسي

 180 اجراي حكم

9/231/20 17)درصدي از ارزش خواسته(هزينه

درصـدي از ارزش(دستمزد وكيـل

)خواسته
10 3/327/42

ــه دادگــاه درصــدي از ارزش(هزين

)خواسته
2

ــم ــه اجــراي حك درصــدي از(هزين

)ارزش خواسته
5

 31 44 39)تعداد(مراحل

ص 2013جهاني، بانك»وكار كسب انجام« گزارشدرنايرا بانك جهاني، وضعيت: مأخذ ،77.

مي روند تغيير داده3جدول دهد كه براساس گزارش ها در طول زمان در كشور ايران را نشان

و در كدام زمينه بانك جهاني چه جنبه ها بيشترين امكان بهبود وجود هايي از اين فرآيند تغيير كرده

و تغييري در زمان، هزينه 2010تا 2004هاي ني در فاصله سالهاي بانك جها در گزارش. دارد ها

در. وجود نيامده استبه اجراي قراردادهامراحل  اين موضوع در كنار پيشرفت برخي كشورها

 2010اما در سال،شده است اجراي قراردادهاها، باعث تنزل رتبه ايران در نماگر بهبود اين شاخص

مي با كاهش زمان، رتبه ايران و باز ارتقا پيدا و دليلبه كند عدم تداوم اقدامات اصالحي، مراحل

مي هزينه .كند ها، رتبه ايران به مرور تنزل پيدا

 در جمهوري اسالمي ايران اجراي قراردادهاروند تغيير ميزان سهولت.3جدول

 كارو هاي ساليانه پروژه انجام كسب براساس گزارش

.2013،يبانك جهان» وكار كسب انجام« گزارشدر رانياتيوضع:مأخذ

هاي مندرج در ذيل رتبه. به اين معناست كه وضعيت اقتصاد در سال مورد نظر بررسي نشده است» موجود نيست«عبارت:توضيح

عواملي با اعمال تأثيرات 2012بندي گزارش هاي منتشر شده در گزارش سال گذشته نيستند، بلكه مقايسه رتبه رتبه 2012ستون 

و اضافه شدن مانند تصحيح داده و مالت به گزارش اين سال است2ها .اقتصاد باربادوس

 نماگر 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 رتبه ...... ...... ...... 33 57 56 53 49 54 53

)روز(زمان 520 520 520 520 520 520 520 505 505 505

)درصد ارزش خواسته(هزينه 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

)تعداد(مراحل 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
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در ايران اصالحات قابل 2013گزارش بانك جهاني در سال براساس:اصالحات قضايي

در كشور ايران داشته باشد، تا اين تاريخ انجام اجراي قراردادهاتوجهي كه تأثير مثبتي بر نماگر 

باو پروژه انجام كسب. استنشده  جمهوري براي اجراي قراردادهاكار اصالحات زير را در ارتباط

).4جدول(اسالمي ايران ثبت كرده است 

 هاي بررسي شده را در سال اجراي قراردادهااسالمي ايران چگونه جمهوري.4جدول

و يا دشوارتر كرده است؟ كار سادهو توسط پروژه انجام كسب  تر

اصالحاتان گزارشعنو

هيچ اصالحي را ثبت نكرده استكاروپروژه انجام كسب2008

هيچ اصالحي را ثبت نكرده استكاروپروژه انجام كسب2009

هيچ اصالحي را ثبت نكرده استكاروپروژه انجام كسب2010

2011 

ورتصـها را از طريق تشـكيل پرونـده بـهاسالمي ايران اجراي قراردادجمهوري

و الكترونيكــي در مــورد برخــي اســناد، اطــالع رســاني از طريــق ارســال پيامــك

و تسريع كرد بهره  گيري از يك سامانه الكترونيكي مديريت پرونده تسهيل

هيچ اصالحي را ثبت نكرده استكاروپروژه انجام كسب2012

هيچ اصالحي را ثبت نكرده استكاروپروژه انجام كسب2013
.انهم: مأخذ

به پايگاه اينترنتي) تاكنون 2005از سال(هاي قبل براي دريافت اطالعات مربوط به اصالحات صورت گرفته در سال: توضيح

.مراجعه كنيد www.doingbusiness.orgپروژه به آدرس 

ني براي اصالح نظام قضايي كشور انجام هاي گذشته اقدامات قانو البته بايد پذيرفت در سال

و هزينه  مي اجراي قراردادهاشده است كه بر زمان، رويه ميعنوانبه.گذارد تأثير تواند از بند مثال

 ارائهدر كارآييو سرعت نام برد كه براي افزايش1قانون برنامه پنجم توسعه)211(ماده»ح«

و منظوربه:قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است)211(ماده»ح«در بند1 و كـارآيي در ارائـه خـدمات حقـوقي افزايش سـرعت

و ارتباطات انجام دهدقضائيه قوه قضايي، :مكلف است اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطالعات

و توسعه سطح استفاده از فناوري اطالعات سامانه.1 به هاي عملياتي هـاي قضـايي، ويژه سـامانه مـديريت پرونـدهو ارتباطات

و تكميل سامانه مديريت امنيت اطالعات، عرضه خدمات حقوقي الكترونيـك بـه مـردم، قضائيه، قوه هاي اندازي مركز ملي داده راه اجرا

و ساير نهادهاي تابعه يـا  و استفاده از فناوري اطالعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضايي مـرتبط از قبيـل سـازمان ثبـت اسـناد

و ارتقا يابد ها، سازمان پزشكي قانوني راه امالك كشور، سازمان زندان .اندازي، گسترش

و امالك كشور مكلف است.2 هاي مرتبط بـا ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پروندهيارتقامنظوربه سازمان ثبت اسناد

و اجرااسناد در محاكم قضايي، رقومي نمو ي نمودن ثبت نـوين بـا اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات، نسـبت بـهيدن اقالم اطالعاتي سند

.تعويض اسناد مالكيت اقدام كند

14ارائه خـدمات الكترونيـك قضـايي در نامه جمله، آييناز.در حال انجام استقضائيه قوه براي اجراي اين اهداف، اقدماتي در

و ، فـاز اول دفتـر 1391عـالوه بـر ايـن، در تيرمـاه. يه رسيده اسـتئقوه قضارئيس به تصويب 22/3/1391تبصره، در تاريخ2ماده

چكقضائيه قوه در اين فاز. خدمات الكترونيك قضايي افتتاح شد و قصد رسيدگي به مسائل مربوط به ها را از طريق الكترونيـك دارد

شد در صورت موفقيت فاز اول اين طرح، مراحل بعدي اجرايي .خواهد
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و اطالعات فناوري توسعه به اقداماتي در جهتفرا مكلقضائيه قوه قضايي،و حقوقي خدمات

توانند در بهبود اما اين اقدامات تا زماني كه جامه عمل به خود نپوشند نمي،ارتباطات كرده است

آن تأثير ايجاد دفاتر خدماتبر عالوه. تأثيري داشته باشند اجراي قراردادهارتبه ايران در نماگر 

صورتبه عكس نشده است كه با توجه به آغاز كار اين دفاترمن 2013قضايي نيز در گزارش سال 

و معدود در ابتداي سال  .رسدمينظربه طبيعي 2013آزمايشي

از طريق اجراي قراردادهادر گزارش بانك جهاني مراحل:در ايران اجراي قراردادهامراحل

و به جريان انداختن پرونده و دادگاه در كشور ايران در سه مقطع تشكيل و قضاوت ، دادرسي

: زير بيان شده استشرحبه مرحله39اجراي حكم

 از طريق مراجعه به دادگاه اجراي قراردادهامراحل.5جدول

 مرحلهرديف

و به جريان انداختن پرونده  تشكيل

1
به: پرداخت شود} كه بهاي كاال{ كند خواهان درخواست مي از خوانده صورت شفاهي يا كتبي خواهان يا وكيل او

 كنند كه مفاد قرارداد را رعايت كند درخواست مي

مي2 مي: كند خواهان وكيل استخدام  كند تا به نمايندگي از او در دادگاه حاضر شود خواهان يك وكيل استخدام

و صدور احضاريه تشكيل پرونده مي1* و صـدور احضـاريه،به: دهد خواهان براي دادخواست منظـور دادخواسـت

بهخواه مي ان  دهد صورت شفاهي يا كتبي در دادگاه تشكيل پرونده

*
مي خواهان هزينه و يـا سـاير انـواع هزينـه خواهان هزينه: كند هاي دادگاه را پرداخت هـايهاي دادگاه، حـق تمبـر

 كند دادگاه را پرداخت مي

3
مي: ثبت پرونده در دادگاه فر. كند دفتر دادگاه دعوي يا پرونده را ثبت آيند شامل تعيين يك شماره ارجاع براياين

 دعوي يا پرونده است

*
صـورت توانـد بـه فرآينـد ارجـاع مـي. شـود پرونده به يك قاضي خـاص ارجـاع مـي: ارجاع پرونده به يك قاضي

و يا ساير روش تصادفي، به  ها انجام شود صورت خودكار، براساس نظر يك قاضي اجرايي، مأمور دادگاه

4
و صدور احضاريه را به دقت مورد بررسي قرار مـي دادگاه دادخوا و صـدور: دهـد ست يـك قاضـي دادخواسـت

 كند احضاريه از طرف خواهان را از منظر الزامات رسمي بررسي مي

*
و صـدور احضـاريه را مـي گيـرد پـس از تأييـد الزامـات رسـمي، قاضـي تصـميم مـي: پـذيرد قاضي دادخواست

و صدور احضاريه خواهان  را بپذيرددادخواست

5

و احضاريه به مأمور مجاز تحويل مي قاضـي: شود تا اقدامات الزم براي ابالغ به خوانده انجام شـود دادخواست

دهـد تـا اقـدامات تحويـل مـي) ازجمله خواهان(يا مأمور دادگاه احضاريه را به اداره ابالغ، مأمور يا فرد ذيصالح

 الزم براي ابالغ به خوانده انجام شود

6
و احضـاريه در مراجعـه اول بـه: لين اقدام براي تحويل فيزيكياو صـورت فيزيكـي بـه در اغلب مواقع دادخواست

 شود خوانده تحويل مي

*
خواهان يك درخواست كتبي براي توقيف اموال خوانده پيش از: درخواست توقيف اموال پيش از برگزاري دادگاه

)مراجعه كنيد5به فرض شماره(كند برگزاري دادگاه تسليم مي

مي.1 .شود عالمت ستاره ذيل هر مرحله نشان از آن دارد كه اين مرحله همزمان با مرحله قبل از آن انجام




	��� �و��__________________________________________________���������را�ا 10 

 مرحلهرديف

*

مي: اتخاذ تصميم درخصوص توقيف اموال پيش از برگزاري دادگاه بـر گيـرد كـه درخواسـت خواهـان مبنـي قاضي تصميم

و خوانده را از تصميم خود آگاه مي و خواهان اين مرحلـه ممكـن. كند توقيف اموال خوانده پيش از برگزاري دادگاه را بپذيرد

 براي ارائه وثايق يا تضاميني باشد كه منافع خوانده را تضمين كند است شامل درخواست از خواهان

7
خواهان معموالً وثايق يا تضاميني را براي تضمين منافع خوانـده: كنند وثايقي كه اموال توقيف شده را تضمين مي

)مراجعه كنيد5به فرض شماره(كند در برابر خسارات احتمالي به اموال توقيف شده ارائه مي

8
توانـد بـه شـكل توقيـف مـي. شـود اموال خوانده پيش از برگزاري دادگاه توقيـف مـي: توقيف اموال پيش از برگزاري دادگاه

و يا از طريق ثبت، فهرست و يا جداسازي اموال انجام شود فيزيكي )مراجعه كنيد5به فرض شماره(برداري، بدهكار كردن

9
و يـا: اري دادگاهمحافظت از اموال توقيف شده پيش از برگز اموال توقيف شده خوانده تحت مراقبت مأمور اجـرا

مي) بخش خصوصي(فرد امين )مراجعه كنيد5به فرض شماره(گيرد قرار

و قضاوت  دادرسي

10 

مي خوانده اليحه دفاعيه ارائه مي و يا به ادعاي خواهان پاسخ كنـد كـه خوانده يك اليحه كتبـي ارائـه مـي: دهد كند

پاسخ كتبي خوانده ممكـن اسـت شـامل شـهادت شـهود،. بر دفاع يا پاسخ وي براساس مفاد پرونده استمشتمل

مي نظريات كارشناسي، اسنادي كه خوانده به و توضيحات حقوقي باشدعنوان داليل خود ارائه  كند

11 
و: خوانده پاسخ مكتوب خواهان به دفاعيات يا پاسخ ي بـا يـك اليحـه پاسـخخواهان به دفاعيه خوانده يـا پاسـخ

مي. دهد مي  باشد) عنوان دليلبه(تواند شامل شهادت شهود يا اظهارات يك كارشناس پاسخ خواهان

12 
به): جلسه دادگاه(تعويق مي روند رسيدگي دادگاه و دليل درخواست يكي از طرفين يا هر دوي آنها به تعويق افتـد

.شود فرصتي براي ارائه دفاعيه كتبي ايجاد مي

*
ـناس مسـتقلي را جهـت: انتصاب كارشناس مستقل ازسوي دادگاه ـا بـه تشـخيص خـود كارش قاضي بنا به درخواست طرفين ي

)مراجعه كنيد6به فرض شماره(كند اظهارنظر درخصوص كفايت كيفيت كاالهاي تحويل داده شده توسط خواهان منصوب مي

13 
دادگـاه هـر دو طـرف را از انتصـاب كارشـناس: دادگاهرساني درخصوص تعيين كارشناس مستقل توسط اطالع

)مراجعه كنيد6به فرض شماره(كند مستقل آگاه مي

*
كارشـناس مسـتقل منصـوب دادگـاه نظريـه: ارائه نظر كارشناسي توسط كارشناس تعيين شده ازسـوي دادگـاه

)مراجعه كنيد6به فرض شماره(كند كارشناسي خود را به دادگاه ارائه مي

*
و ميانجيگري بين طـرفين تعيـين مـي: تعيين تاريخ براي سازش .كنـد قاضي تاريخي را براي رسيدگي به موضوع

.گاهي اوقات اين جلسه يك جلسه قبل از رسيدگي رسمي است كه قبالً تاريخ آن به طرفين اعالم شده است

14 

حل: جلسه سازش تر قاضي طي يك جلسه غيررسمي طرفين را به در ايـن جلسـه. كنـد غيـب مـي وفصـل اخـتالف

مي قاضي به وفصـل نشـود، قاضـي گـزارش جلسـه را تنظـيم كه اختالف حـل در صورتي. كند عنوان ميانجي عمل

مي. كند مي  شود پس از آن پرونده براي رسيدگي به قاضي ديگري ارجاع

و: درخواست صدور دستور موقت* مي خوانده ايرادات اوليه مانند عدم صالحيت، مرور زمان  كند ساير موارد را مطرح

*
دادگاه درخصوص ايراداتي كه خوانده مطرح كرده با صدور دسـتور موقـت: صدور دستور موقت توسط دادگاه

 گيرد تصميم مي

*
رسـيدگي شـفاهي يـا جلسـه دادگـاه را)ها(قاضي تاريخ: براي رسيدگي شفاهي يا جلسه دادگاه)ها(تعيين تاريخ

 كند تعيين مي

15 
به): جلسه دادگاه(ق تعوي مي روند رسيدگي دادگاه و دليل درخواست يكي از طرفين يا هر دوي آنها به تعويق افتـد

 شود فرصتي براي آمادگي جهت حضور در جلسه دادگاه مهيا مي

16 

طرفين در مورد مفاد قرارداد در يك جلسه رسيدگي شـفاهي در حضـور): رايج در قانون مدني(رسيدگي شفاهي

ميقاضي و گفتگو و كارشناس مستقل منصوب دادگاه. كنندبحث در جلسه رسيدگي شفاهي ممكن است از شاهد

و يا از آنها سؤاالتي پرسيده شود  خواسته شود كه نظرات خود را بيان كنند
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17 
به): جلسه دادگاه(تعويق گيدليل درخواست يكي از طرفين يا هر دوي آنها در جريان جلسه رسـيد روند رسيدگي

مي شفاهي به تعويق مي  شود افتد كه اين موضوع منجر به برگزاري جلسات ديگر دادگاه يا رسيدگي شفاهي

مي هاي مبتني قاضي تاريخي را براي ارائه آخرين استدالل:ها دستور ارائه آخرين استدالل 18 و واقعيت تعيين  كند بر قوانين

*
خو طرفين آخرين استدالل: آخرين استدالل و واقعيت را بـهد مبتنيهاي و يـا از طريـق بر قوانين صـورت شـفاهي

 كنند تنظيم اليحه ارائه مي

را: انشاي حكم 19  كندمي انشاقاضي يك نسخه كتبي از حكم

مي: ثبت حكم 20  كند دفتر دادگاه حكم را پس از دريافت نسخ كتبي آن ثبت

21 
كت اطالع مي:بيرساني دادگاه درخصوص در دسترس بودن حكم دهـد كـه حكـم كتبـي در دادگاه به طرفين اطالع

 مجتمع قضايي در دسترس است

ميخواهان نسخه: اي از حكم كتبي توسط خواهان دريافت نسخه 22  كند اي از حكم كتبي را دريافت

23 
به: رساني به خوانده در مورد حكم اطالع .دهنـدع مـي صورت رسمي صـدور حكـم را بـه خوانـده اطـال خواهان يا دادگاه

مي دوره زماني تجديدنظر به خواهي از روزي شروع  صورت رسمي از صدور حكم مطلع شده است شود كه خوانده

24 

براساس قانون، خواهان از اين فرصت برخوردار است كه در مورد حكـم صـادره: خواهي دوره زماني تجديدنظر

گيـرد كـه خواهـان تصـميم مـي. خـواهي كنـدظردر يك دوره زماني خاص تعيين شده در قانون تقاضاي تجديـدن

مي حكم در روزي كه مهلت تجديدنظر. خواهي نكند تجديدنظر مي خواهي به پايان  شود رسد نهايي تلقي

25 
مي: كند خوانده مبالغي را كه خواهان در دادگاه هزينه كرده به او مسترد مي كند كه مبالغي را حكم خوانده را ملزم

د ر دادگاه هزينه كرده به او مسترد كند، چراكه خوانده پرونده را باخته استكه خواهان قبالً

 اجراي حكم

26 

براي اجـراي حكـم،: براي اجراي حكم) خصوصي(طرح موضوع با مأمور اجراي دادگاه يا مأمور اجراي كالنتري

و يـا يـك مـأمور اجـرايخواهان موضوع را با يك مأمور اجراي دادگاه مانند مأمور اجراي دادگـاه يـا كالنتـر ي

 كند خصوصي طرح بحث مي

*
مي: درخواست خواهان براي اجراي حكم مهـر(كند كه دستور اجرا را دريافـت كنـد خواهان از دادگاه درخواست

)تأييد بر حكم

را: انضمام دستور اجرا به حكم 27 مي) با مهر تأييد( قاضي دستور اجرا  كند به حكم منضم

*
و يـا مـأمور اجـراي:راتحويل دستور اج تحويـل) خصوصـي(دستور اجراي دادگاه به يك مأمور اجراي دادگـاه

 شود مي

28 

و يا مأمور اجراي: درخواست از خوانده براي تبعيت داوطلبانه از حكم )خصوصي(خواهان، مأمور اجراي دادگاه

به از خوانده درخواست مي و كنند كه به خوانده بـراي آخـرين بـار فرصـتصورت داوطلبانه از حكم تبعيت كرده

به مي  صورت داوطلبانه بپذيرد دهند كه مفاد حكم را

مي: كندخواهان اموال خوانده را براي توقيف شناسايي مي 29 كند خواهان اموال خوانده را با هدف توقيف شناسايي

30 
و يا مـأمور اجـراي: رساني در مورد قصد توقيف اطالع سـاير طلبكـاران را در) صوصـيخ(مأمور اجراي دادگاه

 كنند مورد قصد توقيف اموال خوانده آگاه مي

31 
مي: توقيف اموال و يـا از طريـق ثبـت، فهرسـت(شـوند اموال منقول خوانده توقيف بـرداري يـا بـه شـكل فيزيكـي

)جداسازي اموال

32 
و يـا مـأمور اجـراي خصوصـ: گزارش درخصوص نحـوه اجـراي توقيـف ي گزارشـي رامـأمور اجـراي دادگـاه

 كند درخصوص نحوه اجراي توقيف اموال منقول خوانده به قاضي ارائه مي

33 
و يا كارشناس ارزيـابي منصـوب دادگـاه امـوال توقيـف: ارزشگذاري يا ارزيابي اموال منقول توقيف شده دادگاه

 كند شده را ارزيابي مي
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34 
هـا بـراي قيمتگـذاري عمـومي يا انتشار در روزنامـه هايي مانند تبليغقاضي از روش: فراخوان قيمتگذاري عمومي

 دهد فراخوان مي

مي: فروش از طريق قيمتگذاري عمومي 35  شود اموال منقول خوانده در يك قيمتگذاري عمومي فروخته

36 
قاضـي درخصـوص كفايـت پيشـنهادهاي قيمتـي ارائـه شـده در: تصميم قاضي درخصوص پيشنهادهاي قيمتـي

ميقيمتگذاري عمومي تص  گيرد ميم

37 
و) ازجملـه خواهـان(عوايد حاصل از فروش از طريق قيمتگذاري عمومي بـين بسـتانكاران مختلـف: توزيع عوايد

ميبراساس  شودقوانين حق تقدم توزيع

38 
هايي را كه خواهان قـبالً بـراي اجـرا خوانده هزينه: هايي كه خواهان براي اجرا پرداخت كرده است استرداد هزينه

ميپرد  كند اخت كرده مسترد

39 
مي: پرداخت و يـا فـروش مسـتقيم بـه دادگاه دستور دهد كه عوايد حاصل از فروش از طريق قيمتگذاري عمـومي

 خواهان پرداخت شود

.همان: مأخذ

 در نماگر اجراي قرارداد انداز وضعيت كشورهاي سند چشم.2-1

شامل آسياي ميانه، قفقاز،(اي جنوب غربي كشورهاي منطقه آسي...« 1404انداز چشم سند براساس

و كشورهاي همسايه و رقباي ما در منطقه محسوب كشورهاي عضو سند چشم» )...خاورميانه انداز

ميبراساس.شوند مي  سند مذكوربراساس كشورهاي زيركهگردد تعريف مذكور، استنباط

پ بايد 1404انداز منطقه چشميكشورهاعنوان به و اردن، آذربايجان،: قرار گيرندايش مورد توجه

،اشغالگر قدسميارمنستان، عربستان سعودي، قطر، ازبكستان، ايران، تركمنستان، عمان، كويت، رژ

بحرين، تركيه، فلسطين، گرجستان، مصر، افغانستان، پاكستان، سوريه، قرقيزستان، لبنان، امارات

.يمنو متحده عربي، تاجيكستان، عراق، قزاقستان

از وضـعيت محـيط كسـب خصـوصدر به گزارش بانـك جهـانيكه صورتي در وكـار هـر يـك

و بـه بررسـي تطبيقـي وضـعيت نمـاگر  در ايـن اجـراي قراردادهـا كشورهاي مذكور مراجعـه كنـيم

مي)6جدول(كشورها بپردازيم  شود كـه كشـور مـا در ميـان كشـورهاي منطقـه در سـند مشخص

كشورهاي آذربايجان، قزاقستان، گرجستان، تركيه، تاجيكستان،. انداز در جايگاه نهم قرار دارد چشم

و قرقيزستان در ميان كشورهاي منطقه در سـند چشـم  اجـراي انـداز از نظـر نمـاگر يمن، ازبكستان

جايگـاه كشـورهاي منطقـه در سـند6جـدول. انـد در جايگـاه اول تـا هشـتم قـرار گرفتـه قراردادها

مي دهااجراي قرارداانداز در نماگر چشم . دهدو اطالعات مربوط به هر شاخص را نشان
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نماگر.6جدول وضعيت تطبيقي قراردادهابررسي چشماجراي سند منطقه كشورهاي كسبدر انجام گزارش در سالانداز در 2013وكار

نماگررتبه در

قراردادها اجراي

منطقه در

كشور

در كشور رتبه

اجراينماگر

قراردادها

مراحل)خواستهدرصد(هاهزينه)روز(زمان

مجموع
به و جريانتشكيل

پرونده انداختن

و دادرسي

ر يأصدور

اجراي

حكم
مجموع

هايهزينه

وكيل

هايهزينه

دادگاه

هايهزينه

اجرا
مجموع

به و جريانتشكيل

پرونده انداختن

و دادرسي

ر يأصدور

اجراي

حكم

5/164/161/113911209روز252372712090آذربايجان1

2837015135220225/85/3103711207قزاقستان2

30285351001509/291859/6339177گرجستان3

40420302901009/241239/93610189تركيه4

43430401202705/255/81523561713تاجيكستان5

45596303242155/16105/0636101720يمن6

4619530601052/22105/37/84282114ازبكستان7

47260209015029712103891713قرقيزستان8

53505302951801710253991614ايران9

914402030012019122549112216ارمنستان10

وكرانه11 94890155153603/257/154/62/33561812غزهباختري

9557060450606/215/155/26/34391915قطر12

عربي13 متحده 104524343461445/19105/8149123019امارات

107598284501205/13109/26/051151918عمان14

11363530545607/14104/33/148122214بحرين15

117566264201208/187/106/25/550162312كويت16

121721155561508/308/24333781812لبنان17

سعودي18 124635303652405/27205/704092112عربستان

129689374621902/3182/8153872012اردن19

141520603601001/285/223/23/351162015عراق20

155976965803008/237/169/52/146141616پاكستان21

16416424014201822524104792414افغانستان22

176872585902243/293/165/45/855132418سوريه23

ميانتركمنستان24 در تركمنستان كسب184كشور گزارش در موجود نيستوكشور جهاني بانك .كار
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زاندا در گزارش بانك جهاني يك مرحله از مجموع مراحل برخي كشورهاي منطقه سند چشم●

و عمانجمله از  آذربايجان، اردن، ازبكستان، تركيه، قرقيزستان، لبنان، تاجيكستان، قزاقستان، يمن

.هاي تخصصي تجاري كاسته شده است تشكيل دادگاهدليل به

و غزه● دليلبه در گزارش بانك جهاني از مجموع مراحل برخي كشورها مثل كرانه باختري

يك مرحله كاسته شده است .الكترونيكي كردن دادرسي

و امارات متحده● در گزارش بانك جهاني از مجموع مراحل برخي كشورها مثل عربستان

م يك مرحلهدليلبه رحلهعربي يك و هاي وجود دادگاهدليلبه تكميل الكترونيكي پرونده قضايي

.تخصصي تجاري كاسته شده است

يك مرحله از تعدادكه در صورتيبنابراين يك از اصالحات فوق در كشور ما اجرا شود هر

شد مراحل رسيدگي به پرونده در گزارش كسب .وكار بانك جهاني كاسته خواهد

 اجراي قراردادها نماگرتجربيات موفق ساير كشورها در بهبود.2

مياجراي قراردادهارو در نماگر اقدامات عملي با استفاده از تجربيات موفق كشورهاي پيش تواند رتبه،

و مقرراتي با اين هدف تا زماني. را بهبود بخشد اجراي قراردادهاايران در نماگر  بنابراين تصويب قوانين

. كشور ايران مؤثر باشد اجراي قراردادها نماگرتواند در بهبود عمل به اجرا درنيامده باشد نمي كه در

مي اجراي قراردادهانماگر با. هاي متفاوتي بهبود يابد تواند به روش در يك نظام قضايي اقتصادهاي

اف كارگيري فناوري درآمد باال تمايل دارند كه از طريق به با. زايش دهندهاي نوين، كارآيي را كشورهاي

را دنبال اين هستند كه كارهاي عقب درآمد پايين اغلب به و با هدف هاي دوره طريق بازبينياز افتاده اي

و همچنين تسريع در انجام فرآيندها كاهش دهند پاكسازي پرونده . هاي راكد

اجـراير، يـازده اصـالح در نمـاگ 2012ـ 2011هـاي وكـار در سـال طبق گزارش انجام كسـب

در. ثبت شده است قراردادها لهستان در دهه اخير بيشـترين اصـالحات را بـراي بهبـود رتبـه خـود

(وكار انجام داده است گزارش انجام كسب كنـد اين آمار بر اين واقعيت داللت مـي)4: 1392عامري،.

بـر روي هاي انجـام شـده پژوهش. كه كشورها بر بهبود وضعيت خود در اين نماگر حساس هستند

وكـار بانـك جهـاني كشورهاي موفق در بهبود رتبه نماگر اجراي قراردادها در گزارش انجـام كسـب 

دهد اصالحات زير در جهت كارآيي الزام به ايفاي تعهدات قراردادي از طريـق مراجعـه بـه نشان مي

. است دادگاه موفق بوده

چ پيش از بررسي اين اصالحات تأكيد مي لهسـتان جملـهاز نـد كشـور شود اصـالحات زيـر در

و به همين دليل تأثير مثبت بر محيط كسب هـايي توصـيه عنـوان بـه بانك جهانيسوياز وكار داشته
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اما ممكن است در كشور ما بعضـي،شده استارائه وكار در ساير كشورها براي بهبود محيط كسب

هـان است بعضي از ايـن توصـيه حتي ممك. از آنها قابليت اجرايي نداشته باشند يا مؤثر واقع نشوند

مي. قبالً در كشور ما تحقق پيدا كرده باشد شود امـا در هفت بند، تجربيات موفق ساير كشورها بيان

و اجرايي كه مي در كشـور مـا اجراي قراردادهاتواند براي بهبود نماگر راهكارهاي قانوني، مقرراتي

و پاياني اين گزارش مورد بر .رسي قرار خواهد گرفتمفيد باشد در بخش سوم

و آمارهاي قضايي هاي اطالعاتي مربوط به گردش پرونده اندازي نظام راهـ  ها

ــده آمــار قضــايي بايــد تعــداد دادخواســت و پرون هــا در مراحــل مختلــف قضــايي، مشخصــات هــا

 ها، ماهيت دعاوي، تعداد دعـاوي، تعـداد مـوارد تجديـدنظرخواهي را دربـر كنندگان به دادگاه مراجعه

و شفافيت را افزايش دهند اين آمارها بايد علني باشند تا مسئوليت. گيرد .)4: 1392عامري،(پذيري

ها خارج كردن امور غيرترافعي از وظايف دادگاهـ

هـا اجراي قراردادها برخي كشورها امور غيرترافعـي را از شـرح وظـايف دادگـاه نماگربراي بهبود

و آنها را به ديگر نها . اند باشند، واگذار كردهقوه قضائيه دها كه ممكن است در چارچوبخارج كرده

و نياز به دفـاع دو طـرف دعـوا در برابـر هـم اموري مانند ثبت شركت ها داراي جنبه ترافعي نيستند

.)4:همان(ها خارج كرد توان آنها را از وظايف دادگاه ندارند بنابراين مي

 سازي تشريفات دادرسي سادهـ

كردن تشريفات دادرسي اصالحات متعددي در دستور كار نظام قضايي برخي كشـورها براي ساده

هاي مكتوب، تسهيل فرايند ابـالغ، محـدود هاي شفاهي به جاي رويه شناسايي رويه: قرار گرفته است

و دفعات تجديدنظرخواهي، كاهش يا حذف ضرورت توجيه حقوقي، تسـهيل ادلـه اثبـات  كردن زمان

و هزينه سازي ساده. دعوا ميهاي تشريفات دادرسي موجب كاهش زمان .)5:همان( شود دادرسي

هـاي مربـوط بـه دعـاوي كوچـك يـا با هدف تأسيس دادگـاه قوه قضائيه اصالح ساختارـ

 هاي مربوط به دعاوي تخصصي تجاري دادگاه

مي اگر نظام قضايي قادر به ايجاد دادگاه صـي در تواند از قضات تخص هاي تخصصي تجاري نيست

و هلنـد دادگاه. هاي عمومي بهره گيرد دادگاه هاي تجاري تخصصي در كشورهايي مانند آلمان، ژاپن

و كـاهش هزينـه  هـا قضـات زيـرا در ايـن دادگـاه،انـد هـاي آن شـده موجب افزايش سرعت دادرسي

و رويه جر. هاي رسيدگي نيز اغلب شفاهي است متخصص حضور دارند تـوان گفـت ايـنت مـي ئـ به

تا گاهداد كشـورهايي كـه داراي دادگـاه بـراي. دهنـد درصد سـرعت رسـيدگي را افـزايش مـي50ها

و)ماننـد شـوراهاي حـل اخـتالف در ايـران(رسيدگي به دعاوي كوچك هسـتند  ، ماننـد ژاپـن، هلنـد

د عنـوانبه.اند ها را افزايش داده حاضر مبالغ دعاوي قابل طرح در اين دادگاهحالدر بريتانيا، ر مثـال
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هـاي، در كشور لهستان قانون آيين دادرسي مدني تغيير يافت كه هـدف آن حـذف رويـه 2012سال

و دادورزها در شهرستان. غيراختصاصي در دعاوي تجاري بود و بخش همچنين، تعداد قضات ها ها

و دامنه وظايف كمك قضات گسترش يافـت ايـن در گـزارش انجـام بـر عـالوه.)5:همان(افزوده شد

مي كار، كشورهايي كه اقدام به ايجاد دادگاهو كسب يك مرحله هاي اختصاصي تجاري كنند با كاستن

1.گيرند از مجموع مراحل آنها مورد تشويق قرار مي

و خصوصي برونـ  سازي برخي خدمات قضايي سپاري

 اجراي قراردادهايي موجب بهبود نماگر خدمات قضايبرخيسازيو خصوصيسپار برون

 اجراي قراردادهامثال كشور لهستان كه يكي از كشورهاي پيشرو در بهبود نماگر عنوانبه شود مي

و اوراق را به بخش خصوصي واگذار 2007بوده است در سال خدمات مربوط به ابالغ اخطارها

و به اين ترتيب، تعداد  بنابراين حركت.)4:همان( دهندگان خدمات قضايي را افزايش داد ارائه كرد

مي خصوصييسو به  اجراي قراردادهانماگر تواند از راهكارهايي بهبود سازي خدمات قضايي

.باشد

ها الكترونيكي كردن دادرسيـ

و مديريت الكترونيك پرونده از الكترونيكي شدن ثبت دادخواست ها راهكارهاي ديگري براي كاستن

راهكارها از آنها به خوبي بسياري از كشورها با علم به مزاياي اين.ندهست تشريفات دادرسي

به. اند استقبال كرده آشكار است كه استفاده از ابزارهاي الكترونيك از تخريب يا آسيب رسيدن

مي. كند اسناد دادگاه پيشگيري مي مي همچنين، شفافيت افزايش و جلوي فساد گرفته 2.شود يابد

يك مرحله از مراحلك كشورهايي كه اقدام به ايجاد سازوكار دادرسي الكترونيكي مي نند با كاستن

ميسوياز اجراي قراردادها به اين. گيرند بانك جهاني در گزارش اين كشورها مورد تشويق قرار

الكترونيكي3.شود موضوع در انتهاي گزارش مراحل اين كشورها در جدولي جداگانه اشاره مي

و هزينه رسيدگي استكردن دادرسي يكي از راهكارهاي پراستفاده در كاهش مراحل، زم در. ان

شود كه بانك جهاني از مجموعمي در كشورها مشاهده اجراي قراردادهاحقيقت با بررسي مراحل

.را الكترونيكي كرده يك مرحله كاسته استها مراحل رسيدگي به پرونده در كشوري كه دادرسي

ربه.1 .:ك. عنوان نمونه،
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/saudi-arabia/enforcing-contracts/ 
2. The International Bank for Reconstruction and Development, 2013, p 91. 

ربه.3 .:ك. عنوان نمونه،
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/saudi-arabia/enforcing-contracts/ 
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 تمركز بيشتر بر كاهش مراحل دادرسيـ

و مراد از مراحل دادرسي هرگون و مواجهه ميان اصحاب دعوا با يكديگر، ميان اصحاب دعوا ه تعامل

و زمان. كند قضات يا كاركنان دادگاه است كه قانون يا رويه آن را ايجاب مي و هزينه مراحل دادرسي

و زمان كمتري. رابطه مستقيم با يكديگر دارند با اين توضيح كه هرچه مراحل دادرسي كمتر باشد، هزينه

شدنيز صرف  بنابراين با2.وانگهي، پيچيدگي بيشتر فساد بيشتر را به همراه خواهد داشت1.خواهد

يعني زمان اجراي قراردادهانماگر هاي توان شاهد كاهش ديگر مؤلفه كاهش مراحل دادرسي در عمل مي

با بررسي تطبيقي اين مراحل.)4جدول(مرحله بود39مراحل رسيدگي در كشور ايران.و هزينه بود

دارند اجراي قراردادهاكشور از نظر نماگر 185وضعيت كشورهايي كه بهترين شرايط را در ميان

و بالروسك،يبلژش،يسنگاپور، اتر رلند،يا( مي) لوكزامبورگ، هلند در نشان دهد برخي از مراحل موجود

د نظام قضايي كشور ايران به و برخي بهكلي در هيچ يك از اين كشورها وجود ندارد ندرت در نظام يگر

مي. شود قضايي كشوري يافت مي شود كه كشورها براي كاهش با بررسي تطبيقي اين مراحل مشخص

و اين تجربه ها را حذف كرده مراحل رسيدگي كدام مرحله مي اند در ها تواند در كاهش تعداد مراحل

به يك پرونده در ايران در مراحل موجود در رسيدگي9و7،8 جداولدر. كشور ما نيز مفيد باشد

و اختصار به جاي شرح كامل هر مرحله تنها عدد آن  و براي رعايت ايجاز ستون اول مشخص شده

در هر ستون)(عالمت ). مراجعه كنيد3براي اطالع از شرح هر مرحله به جدول(بيان شده است 

و كشور پيشرو در وجود مرحله مذكور نشان و عالمت دهنده اشتراك كشور ايران  نشان)-(است

به مي .رغم وجود مرحله مذكور در كشور ما، نظام قضايي كشور پيشرو فاقد اين مرحله است دهد كه

به.7جدول و  جريان انداختن پرونده در ايران بررسي تطبيقي مرحله تشكيل

 با كشورهاي پيشرو در اين رويه

 ايران

تعداد مراحل

39 

 ايرلند

تعداد

 مراحل

21 

 اپورسنگ

تعداد مراحل

21 

 اتريش

تعداد مراحل

25 

 بلژيك

تعداد

 مراحل

28 

 لوكزامبورگ

تعداد مراحل

28 

 هلند

تعداد مراحل

28 

 بالروس

تعداد مراحل

29 

1√√√√√√√

2√√√√√√-

*√√√√-√√

*√√√√-√√

3√√-√√√√

*-√√√√√√

1. Doing Business in 2004: Understanding Regulation. 2003, p. 46. 
2. Ibid.,. p. 47. 
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 ايران

تعداد مراحل

39 

 ايرلند

تعداد

 مراحل

21 

 اپورسنگ

تعداد مراحل

21 

 اتريش

تعداد مراحل

25 

 بلژيك

تعداد

 مراحل

28 

 لوكزامبورگ

تعداد مراحل

28 

 هلند

تعداد مراحل

28 

 بالروس

تعداد مراحل

29 

4---√---√

*--√---√

5√√-√√√√

6-√--√√√

*√--√√√√

*√--√√√√

7-------

8√--√√√√

9-------

» محافظت از اموال توقيف شـده پـيش از برگـزاري دادگـاه«يعني9، مرحله7با توجه به جدول

و به جريان انداختن پر ونده در هيچ يـك از كشـورهاي مـورد مقايسـه ذكـر در مقطع تشكيل پرونده

و در توقيـف حقـوقي نيـازي بـه. نشده بود و ممكن است حقوقي باشد توقيف هميشه فيزيكي نيست

ايـن،بر عالوه. كند محافظت فيزيكي از اموال وجود ندارد؛ بنابراين اين رويه در همه موارد صدق نمي

ش دررويه مذكور به اموال منقول مربوط خواهد و اموال غيرمنقول را در،گيـرد نمـي بـرد امـا چـون

را هاي فرض. شود وجود اين مرحله موجه است فرض پرونده، اموال منقول توقيف مي پرونده نمونه

.توانيد در مقدمه ببينيد مي

و صدور.8جدول  در ايران با كشورهاي پيشرو در اين رويهرأي بررسي تطبيقي مرحله دادرسي

 ايران

د مراحل تعدا

39 

 ايرلند

تعداد مراحل

21 

 سنگاپور

تعداد مراحل

21 

 اتريش

تعداد مراحل

25 

 بلژيك

تعداد مراحل

28 

 لوكزامبورگ

تعداد مراحل

28 

 هلند

تعداد مراحل

28 

 بالروس

تعداد مراحل

29 

10 √√√√√√√

11 -√-√√-√

12 √-√√-√-

*--√√√√√

13 ---√√√√

*--√√√√√

*-------

14 -------

*-------

*-------
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 ايران

د مراحل تعدا

39 

 ايرلند

تعداد مراحل

21 

 سنگاپور

تعداد مراحل

21 

 اتريش

تعداد مراحل

25 

 بلژيك

تعداد مراحل

28 

 لوكزامبورگ

تعداد مراحل

28 

 هلند

تعداد مراحل

28 

 بالروس

تعداد مراحل

29 

*√√√-√√√

15 -------

16--√√√√√

17 -------

18 -√-----

*√√-----√√

19 ----√√√√√

20 ------√√√√

21 --------√-- √

22 ----√√√-- √

23 √-- --√√-- √

24 √√√√√√√

25 √√√√-- √√

صدور«،»درخواست صدور دستور موقت«،»جلسه سازش«،»تعيين تاريخ براي سازش«

دو»)جلسه دادگاه(تعويق«و در نهايت»دستور موقت توسط دادگاه ذكر17و15بار در مراحل كه

و قضاوت ذكر شده گزارش انجام كسب شده است، در طور اما همان،اند وكار، جزء مقطع دادرسي

مي8كه در جدول  اند فاقد شود، ساير كشورهايي كه از اين نظر مورد مقايسه قرار گرفته مشاهده

يك از مراحل فوق با مباني چنان كه بخش دوم توضيح داده خواهد شد، هيچ. اين مراحل هستند

و رويه و در كشور ما نيز قانوني اي نظام قضايي در كشور ما در پرونده مفروض همخواني ندارد

. يد حذف شونداين مراحل با

 بررسي تطبيقي مرحله اجراي حكم در ايران با كشورهاي پيشرو در اين رويه.9جدول

 ايران

39تعداد مراحل

 ايرلند

تعداد مراحل

21 

 سنگاپور

21تعداد مراحل

 اتريش

25تعداد مراحل

 بلژيك

تعداد مراحل

28 

 لوكزامبورگ

28تعداد مراحل

 هلند

28تعداد مراحل

 بالروس

29مراحل تعداد

26 √-- --√√√-- 

*√√√√√-- √

27 √-- √-- √-- √

*√√-- √√-- --

28 ------√√√√

29 √√-- --√√-- 

30 -------

31 √√√√√√√
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 ايران

39تعداد مراحل

 ايرلند

تعداد مراحل

21 

 سنگاپور

21تعداد مراحل

 اتريش

25تعداد مراحل

 بلژيك

تعداد مراحل

28 

 لوكزامبورگ

28تعداد مراحل

 هلند

28تعداد مراحل

 بالروس

29مراحل تعداد

32 --√√√-- --√

33 -------

34 √-- √-- ----√

35 √√√√√√√

36 ----√--- ------

37 √√√√-- √-- 

38 √√√√√√-- 

39 √-- √-- √√√

 كشوردر تنها اموال، توقيف قصد مورددر رساني اطالع يعني،30 مرحله،9 جدولبه توجه با

در حتي مرحله اين مفروض پروندهدركهشد خواهد داده توضيح دوم بخشدر. دارد وجود ايران

 اجرارأي مال، معرفيوعليه محكوم توسطرأي اجراي عدمازپس. ندارد وجود نيز ايران كشور

يا ارزشگذاري يعني33 مرحله. نيست ايران قضايي نظامدر توقيف قصد ابالغبه نيازيو شود مي

 كشورهاي قضايي نظامدرو دارد وجود ايران كشوردر تنها نيز شده توقيف منقول اموال ارزيابي

دركه چنان وجود اينبا.است نگرفته قرار اشاره مورد مفروض پروندهدر مرحله اين ايسهمق مورد

 اين حذف امكان مدني، احكام اجراي قانون)73( مادهبه توجهبا شود،مي داده توضيحدو بخش

.ندارد وجود مرحله

به گزارش اين ادامه در اجرايحلمرا جدول آزمايي راستيبه مربوط دوم بخشدر ويژهو

.گرفت خواهند قرار استناد مورد فوق جداول است، شده منتشر جهاني بانكسويازكه قراردادها

1»وكار انجام كسب«آزمايي تحليلي مراحل مندرج در گزارش راستي.3

در گزارش راستي ارائه و اجرايي از مفاد مندرج آزمايي تحليلي در سه حوزه قانوني، مقرراتي

مي اجراي قراردادهانماگر خصوصدر»وكار انجام كسب« 2013گزارش  از نشان دهد كه برخي

در نظام قضايي كشور ما وجود ندارد يا در محل صحيح خود قرار مذكورمراحل مندرج در گزارش 

 
ت چنان.1 گز» وكار انجام كسب«كيد شده است گزارشأكه در مقدمه نيز و هر دعـواي محتملـي كـه براساس ارش حاضربانك جهاني

و خوانده در رابطه با موضوعات تجاري واقع شود تنظيم نشده است؛ بلكه دعوا بهيبين خواهان ترسـيم عنوان الگـوي كه بانك جهاني

و بحث در مـورد آنهـا بـه ايـن فـر.ستها كرده است، مالك بررسي وض توجـه اين دعوا فروضي دارد كه حتماً بايد در تحليل مراحل

در بنابراين تأكيـد مـي. فروض دعوا در انتهاي مقدمه اين گزارش مورد اشاره قرار گرفته است. شود شـود كـه توجـه بـه مفروضـات

و بررسي تمامي تحليل و ناديـده گـرفتن برخـي پـيش ها هـا فـرض هاي راجع به نماگر اجراي قرارداد از اهميت زيادي برخوردار اسـت

.ها متفاوت شود ممكن است منجر به تحليل
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و راستي. نگرفته است و مباني براساس آزمايي اين مراحل بخش اول به بررسي قوانين، مقررات

 اجراي قراردادهادر بخش دوم جدول مراحل. قضايي كشور اختصاص دارداي كنوني نظام رويه

و اصطالحات ارائه مي و اصالح مراحل .شود بعد از بازنگري

»وكار انجام كسب«گانه نماگر اجراي قراردادها در گزارش39آزمايي مراحل راستي.1-3

مي در كشور ايران در گزارش اجراي قراردادهاگانه39مراحل4جدول . دهد بانك جهاني را نشان

از بررسي اين جدول نشان مي دهد كه اگر چه بسياري از اين مراحل در كشور ما وجود دارد، اما برخي

و اجرايي نظام قضايي كشور ما انطباق ندارد مراحل با واقعيت به. هاي قانوني، مقرراتي در ادامه

هر راستي وبراساس يك از اين مراحل آزمايي هاي موجود در ايران در دوره زماني زمستان رويه قوانين

بوده است 2013آوري اطالعات مرتبط با گزارش كه دوره زماني جمع 1391 ماه تا خرداد 1390

هاي امروز نظام قضايي كشور با واقعيت اجراي قراردادهاهمچنين براي اينكه جدول مراحل. پردازيم مي

ي با آن روبرو 1392 ماه تا خرداد 1391 ماهك از اين مراحل از خردادمطابقت داشته باشد تغييراتي كه هر

ابتدا هر مرحله با وضعيت مراحل مذكور در كشور ايران در قالب جدولي. بوده است بررسي خواهد شد

و رويه و سپس مباني قانوني و توضيحات آن خواهد آمد بيان خواهد شد .اي

ان: مقطع اول.1-1-3 و به جريان  داختن پروندهتشكيل

 ذكر شده در گزارش بانك جهاني مرحلهمرحله
درمرحلهوضعيت

 ايران

1
خواهـان يـا وكيـل او:پرداخـت شـود]كـه بهـاي كـاال[كنـدخواهان درخواست مي

كنند كه مفاد قرارداد را رعايت كند صورت شفاهي يا كتبي از خوانده درخواستمي به
√

و رويه .دندار:اي مباني قانوني

و مطالبـه انجـام تعهـد، بـه اسـتناد مـاده:توضيح )156(در نظام قضايي ايران ارسال اظهارنامه

اما تنها با اين استدالل كـه2شرط ضروري براي پذيرش دادخواست نيست،1قانون آيين دادرسي مدني

 
مي«: قانون آيين دادرسي مدني)156(ماده1 به هركس وسيله اظهارنامه از ديگـري مطالبـه تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را

رابه. رسيده باشد كه موعد مطالبهاين نمايد، مشروط بر و تعهـدات خـود بـا طور كلي هركس حق دارد اظهاراتي كه راجع بـه معـامالت

بهدي و بخواهد به گري است به وي برساند ضمن طور رسمي .»طرف ابالغ نمايد اظهارنامه

مي.2 مي البته در موارد استثنايي قانون مطالبه انجام تعهد را الزامي عنوان مثال مـوادبه. شود داند كه معموالً از طريق اظهارنامه انجام

مـ)14(ماده»1«و تبصره»9«و بند)13(قانون آيين دادرسي مدني، ماده)171(و)522( و مسـتأجر سـالؤقانون روابـط ، 1356جر

مي...و قانون تجارت)280(ماده كـه موعـديبـر ايـن، اجـراي تعهـد در قراردادهـاي عـالوه. كنند مطالبه دين را شرط اقامه دعوا عنوان

ارسال اظهارنامه براي مطالبه خسـارت ضمناً. رنامه اثبات شوداجراي معيني ندارند منوط به مطالبه است كه بايد از طريق ارسال اظها

توان غافل بود اما در پرونده مفروضي كـه كند بنابراين از آثار اظهارنامه نمي در صورت طرح دعوا با فرض نقض تعهد اهميت پيدا مي

.مبناي گزارش بانك جهاني بوده است نيازي به ارسال اظهارنامه نيست
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بـا. شـود بانـك جهـاني اسـت ايـن رويـه حـذف نمـي سوياز مفروضات پروندهءمطالبه بهاي كاال جز

مي7مراجعه به جدول  شود كه در جدول مراحل كشورهاي موفق در ايـن نمـاگر ايـن مرحلـه مشاهده

از«: كنـد مقرر مـي1اليحه دادرسي تجاري)29(با اين وجود ماده. لحاظ شده است خواهـان بايـد قبـل

خواهـد كه مـي پيام از شخصي اقامه دعوي، حق مورد ادعاي خود را با ارسال اظهارنامه قانوني يا داده

.»صورت حق مطالبه خسارت دادرسي را نخواهد داشـت در غير اين. عليه او اقامه دعوا كند، مطالبه كند

.بنابراين با تصويب اليحه دادرسي تجاري اين مرحله در عمل مبناي قانوني پيدا خواهد كرد

2
اينـدگي از او در دادگـاهكنـد تـا بـه نم خواهان يك وكيل استخدام مي:كندخواهان وكيل استخدام مي

 حاضر شود

وجود

 ندارد

و رويه  ديـوان عمـومي هيئـت 11/12/1388ــ 714 شماره رويه وحدترأي:اي مباني قانوني

 كـس هـرو اسـت فردهر مسلمحق دادخواهي«: اساسي قانون وچهارمسي اصل طبق« كشور عالي

كه دادگاهياز توان نميراكس هيچو..يدنما رجوع صالح هاي دادگاهبه دادخواهيمنظوربه تواند مي

 اصـلدر مقـرر حكـم بـه بنـا هـم وكيل انتخاب.»كرد منع داردراآنبه مراجعهحق قانونموجب به

و عمـومي هـاي دادگـاه دادرسـي آيين قانونو دعواست اصحاب حقوقاز اساسي قانون پنجمو سي

 مـادهدر وكيـل، انتخـابدر متداعيينحقبريدتأكبا نيز مدني اموردر)21/1/1379مصوب(انقالب

 اشـخاصيا شخص اينكه مگر كند رسيدگي دعواييبه تواند نمي دادگاهي هيچ«: مقرر كرده است)2(

 نمـوده درخواسـت قانون برابررا دعوابه رسيدگي آنان قانوني نمايندهيا مقام قائميا وكيلياذينفع

 خـود استعفاي وكيلكه در صورتي«:مذكور تصريح شده استقانون)39( مادهدر همچنين.»باشند

را دادرسـي جديـد، وكيـل توسطيا شخصاًكه كندمي اخطار موكلبه دادگاه دهد، اطالع دادگاهبه را

 فصـلدر 1356 سـال مصـوب دادگسـتري قـوانينازاي پاره اصالح قانون همچنين.»...نمايد تعقيب

 مراجعـهو تظلـمحق نبايد فصل اين مقررات اجرايكه شده آورياد)34( ماده اخير قسمتدر هشتم

بـه بنـابراين نمايـد سـلب آنانازرا كشور عالي ديوانوها دادگاهبه اشخاص مانع بدونو مستقيم

 حقـوقي، دعـاوي اقامـه بـراي كشـور عـالي ديـوان عمومي هيئت اعضاي اتفاقبه قريب اكثريتنظر 

 27/8/1385ــ 1220 شماره دادنامهو نيست الزامي قانوناً وكيل خالتد آنهااز دفاعو آرااز شكايت

 بـا منطبـقو صحيح نتيجتاً دارد مطابقت نظر اينباكه تهران استان تجديدنظر دادگاه پانزدهم شعبه

.»گرددمي تشخيص قانوني موازين

م.1 ، شـماره 6/4/1391ستند به اليحه آيين دادرسي تجاري، دوره نهم مجلس شوراي اسـالمي، سـال اول، تـاريخ چـاپ اين اطالعات

.باشدمي54و شماره ثبت58چاپ
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نفردوتا اكثرحد خود براي توانند مي متداعييناز هريك:قانون آيين دادرسي مدني)31( ماده

.نمايند معرفيو انتخاب وكيل

 دادخواستو نيست الزامي وكال طريقاز حقوقي دعواي طرح حقوقي ايران، نظامدر: توضيح

 وكيلكه ندارد تكليف خواهان باشد مبلغيهر خواسته. شودمي پذيرفته نيز وكيل معرفي بدون

. است مرحله اين فاقد بالروس كشوركه شودمي مشاهده7 جدولبه مراجعهبا. كند استخدام

.نيست جهاني بانك گزارش هاي فرض پيشءجزو دارد وجود مرحله اين حذف امكان بنابراين

است كه در اليحه اصالح قانون آيين دادرسي مدني قاعده اجباري بودن شروع ذكربه الزم

و استثناهاي آن پيش شد بيني شده كه در ادامه دعوا با استفاده از وكيل .بررسي خواهد

*2
و صدور احضاريه تشكيل پرونده مي و به:دهدخواهان براي دادخواست منظور دادخواست

مي صدور احضاريه، خواهان به  دهد صورت شفاهي يا كتبي در دادگاه تشكيل پرونده
√

و رويه  شـروع«:)21/1/1379مصـوب(مـدني دادرسي آيين قانون)48( ماده:اي مباني قانوني

 نقاطيدرو صالح دادگاه دفتربه دادخواست باشد،مي دادخواست تقديم مستلزم دادگاهدر رسيدگي

.»گرددمي تسليم اول شعبه دفتربه است متعدد شعب داراي دادگاه كه

 رعايـت بـاو كتبـي صـورت بـه الزامـاً كيفـري دعوايخالفبر حقوقي دعواي شروع: توضيح

 طريقاز دعاوي طرح امكان حاضرحالدر.است مدني دادرسينآيي قانوندر دادخواست تشريفات

 درگاه طريقاز دادخواست ثبت هاي زيرساخت همچنين. دارد وجود قضايي الكترونيك خدمات دفاتر

 نشده فراهم امكان اين هنوز اما دارد وجود) www.adliran.ir آدرسبه(قضايي الكترونيك خدمات

در ايـن خصـوص)22/3/1392مصـوب(الكترونيـك قضـايي خـدمات ارائه نامه آيين)1(ماده.است

 امـور سـايرو شـكاياتو دعـاوي پيگيـريو طـرح جهـت حقـوقييا حقيقي اشخاص«: كند مقرر مي

 هـاي سـامانهاز اسـتفاده بـاو»قضـايي خـدمات درگاه«يا»قضايي خدمات دفاتر« طريقاز قضايي،

.»نمايند اقدام مخابراتيو الكترونيكي

*2
و يا ساير خواهان هزينه:كندهاي دادگاه را پرداخت ميخواهان هزينه هاي دادگاه، حق تمبر

مي انواع هزينه .كند هاي دادگاه را پرداخت
√

 زيـر مـوارددر«:قـانون آيـين دادرسـي مـدني)53(مـاده»1«بنـد:ايو رويـه مباني قانوني

 آتـي مواد شرحبه بايدآن افتادن جريانبه براي لكن شودمي پذيرفته دادگاه دفتر توسط دادخواست

: شود تكميل
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 يـاد هزينـه يـا نشـده الصـاق تمبر قانون برابرآن هاي پيوستو دادخواستبهكه صورتيدرـ

.»...باشد نشده تأديه شده

 قبـل مـادهدودر شده ياد مقررات برابركه دادخواستي«: قانون آيين دادرسي مدني)383(ماده

.»افتد نمي جريانبه باشد نگرديده پرداختآن دادرسي هزينهياو نشده تقديم

 مصـوب( معـين مـوارددرآن مصـرفو دولـت از درآمـدهاي برخـي وصـول قانون)3( ماده

 مشـروحه خـدمات جملهاز قضايي خدمات درآمدهاي كليه است موظفقضائيه قوه«): 28/12/1373

 ...:نمايد واريز كشور عمومي درآمد حساببهو دريافترا زير

 مستلزم مقرر حقوقبر عالوه قضايي مراجعبه كيفري تعقيب درخواستو دادخواست تقديم.4

 ...باشدمي ريال)1000( هزاريك مبلغبه تمبر ابطالو الصاق

 اختالفحلهاي هيئتوها دادگاه احكام اجرائيه برگو اظهارنامهو دادخواست اوراق بهاي.6

 ريال) 100( يكصد برگهر شودمي تهيه دادگستري طرفاز نمونه طبقكه كار نونقا موضوع

.»گرددمي تعيين

 اختيـار بنـابر،18/1/1389مـورخ 9000/1402/100 شـماره بخشـنامه است كـه در ذكربه الزم

 كشـور كـل 1389 سال بودجهدر شده اعمال متفرقه تغييرات ششم بخش»36« بنددر شده تفويض

در منـدرج قضـايي خـدمات هـاي تعرفـه دادگستري، وزير پيشنهادموجببهوقضائيه قوهيسرئ به

 اجـرا برايو اصالح معين موارددرآن مصرفو دولت درآمدهاياز برخي وصول قانون)3(هدما

.حاضر افزايش يافته استحالدر بنابراين مبالغ فوق.شده است ابالغ ربطيذ مراجع به

ميحالدر: توضيح در حاضر هزينه دعاوي كه در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي اقامه شود

و به روش مي محل اين موضوع در كاهش زمان مؤثر خواهد بود؛ اما. شود هاي الكترونيكي پرداخت

مي دفاتر خدمات الكترونيك قضايي براي ارائه اين خدمات هزينه  افـزايش كنند كـه موجـب اي دريافت

 سـته خوااز انـدكي درصـدو نـاچيز يافتـه افـزايش مبلغ اين چندهر(شد خواهديرسيدگ هاي هزينه

در).بود خواهد مفروض محاسـبه هزينـه«بخشي به نام» درگاه خدمات الكترونيك قضايي«همچنين

مي» ارائه خدمات الكترونيك قضايي ها از اين بخـش كمـك توان براي تعيين اين هزينه وجود دارد كه

و روش  ارائـه نامـه آيين)4(ماده. هاي دادرسي را توسعه دادي پرداخت غيرحضوري هزينهها گرفت

 درگـاه، طريـقاز اقـدام روشدر«: قضايي در ايـن خصـوص مقـرر كـرده اسـت الكترونيك خدمات

صـورتبه مربوطه، مستندات همراهبهرا خود شكايتيا درخواستيا دادخواست شاكييا خواهان

 الكترونيـك پرداخـتو سامانه توسط دادرسي هزينه محاسبهازپسو نموده تبديل الكترونيكي سند

. نمايـد مـي مراجعه قضايي خدمات دفتربه مستندات، اصل داشتن همراهباو اخذرا رهگيريكد آن،

سـوياز ابـرازي اوراق بـا شـده تهيـه الكترونيكـي اسـناد مطابقتتأييدازپس قضايي خدمات دفتر
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)5(همچنين مـاده.»نمايدمي ارسالذيربط مرجعبه قضايي خدمات سامانه طريقازراآن متقاضي،

 يـا دادخواسـت شـاكي يـا خواهـان دفتر، طريقاز اقدام روشدر«:مذكور مقرر كرده استنامه آيين

 دفتـر. دهـد مـي تحويـل قضـايي خدمات دفتربهآن مستندات همراهبهرا خود شكايتيا درخواست

 آن، الكترونيـك پرداخـتو سـامانه طريـقاز دادرسـي هزينه محاسبهو هويتزاحراازپس مذكور

تأييـداز پـسو رسـاند مـي متقاضـي رؤيـت بـهو كرده تبديل الكترونيكي سندبهرا شده ياد اسناد

 خـدمات سـامانه طريـقازراآن وي،سـوياز ابـرازي اوراقبا شده تهيه الكترونيكي اسناد مطابقت

.»نمايدمي ارسال ربطذي مرجعبه قضايي

عدم امكان ثبت درخواست، دليلبه خدمات الكترونيكيارائه نامه آيين)4(حال حاضر ماده در

در» درگاه خدمات الكترونيك قضايي«دادخواست يا شكايت از طريق  )5(اما ماده،آيد نمي به اجرا

از» قضاييدفاتر خدمات الكترونيك«اقدام از طريق خصوصدر نامه مذكور آيين با اختصاص تعدادي

البته تنها دعاوي. شود دفاتر اسناد رسمي به انجام وظايف دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، اجرا مي

.در ادامه، به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداخت. تعيين شده از طريق اين دفاتر قابل طرح هستند

3
ميدفتر دادگاه دعوي يا پروند:ثبت پرونده در دادگاه ايـن فرآينـد شـامل تعيـين يـك. كنـده را ثبت

.شماره ارجاع براي دعوي يا پرونده است
√

و رويه  وصولازپس دادگاه دفتر مدير: قانون آيين دادرسي مدني)49( ماده:اي مباني قانوني

و ماه،روز( تسليم تاريخ، خوانده، خواهان نامبر مشتمل رسيدي، كرده ثبتراآن فوري بايد دادخواست

.نمايد قيدرا تسليم تاريخ دادخواست برگدرو بدهد دادخواست كننده تقديمبه ثبت شماره ذكربا) سال

*

توانـد فرآينـد ارجـاع مـي. شـود پرونده به يك قاضي خاص ارجاع مي:ارجاع پرونده به يك قاضي

به به و يـا سـاير صورت خودكار، براساس نظر يك قاضي اجرايي، مـأمور داد صورت تصادفي، گـاه

.ها انجام شود روش
√

و رويه  شعب داراي دادگاه هرگاه«:قانون آيين دادرسي مدني)50( ماده:اي مباني قانوني

نظربه شعب،از يكيبه ارجاع جهتراآن دادخواست، ثبتازپس فوري بايد دفتر مدير باشد متعدد

.»برساندوي معاونيا اول شعبه رئيس

4
د و صدور احضاريه را به دقت مورد بررسي قرار ميدادگاه يك قاضي دادخواست:دهدادخواست

.كندو صدور احضاريه از طرف خواهان را از منظر تشريفات رسمي بررسي مي
√
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و رويه ازپس بايد دادگاه دفتر مدير«:قانون آيين دادرسي مدني)64( ماده:اي مباني قانوني

كه در صورتيو مالحظهرا پرونده دادگاه. دهد قرار دادگاه اختياردر فوراًراآن، پرونده تكميل

،ساعت( دادرسيوقتتا نمايدمي اعاده دفتربهوقت تعيين دستور صدوربارا پرونده باشد كامل

 معين طوري بايد جلسهوقت. نمايد صادررا دادخواست ابالغ دستورو تعيينرا) سالو ماه، روز

.»نباشد روز پنجاز كمتر جلسه روزو دعوا اصحاببهوقت ابالغينب فاصلهكه شود

*
و صدور احضاريه را مي پس از تأييـد الزامـات رسـمي، قاضـي تصـميم:پذيردقاضي دادخواست

و صدور احضاريه خواهان را بپذيرد مي .گيرد دادخواست
√

و رويه ازپس بايد دادگاه دفتر مدير«:قانون آيين دادرسي مدني)64( ماده:اي مباني قانوني

كه در صورتيو مالحظهرا پرونده دادگاه. دهد قرار دادگاه اختياردر فوراًراآن، پرونده تكميل

ساعت،( دادرسيوقتتا نمايدمي اعاده دفتربهوقت تعيين دستور صدوربارا پرونده باشد كامل

و سال  معين طوري بايد جلسهوقت. نمايد صادررا دادخواست ابالغ دستورو تعيينرا) روز، ماه

.»نباشد روز پنجاز كمتر جلسه روزو دعوا اصحاببهوقت ابالغ بين فاصلهكه شود

مي: توضيح .گيردهمزمان با اين مرحله تعيين وقت رسيدگي نيز صورت

5

و احضاريه به مأمور مجاز تحويل مي خواندهشود تا اقدامات الزم براي ابالغ بهدادخواست

ازجمله(قاضي يا مأمور دادگاه احضاريه را به اداره ابالغ، مأمور يا فرد ذيصالح:انجام شود

مي) خواهان .دهد تا اقدامات الزم براي ابالغ به خوانده انجام شود تحويل
√

و رويه ازپس بايد دادگاه دفتر مدير«:قانون آيين دادرسي مدني)64( ماده:اي مباني قانوني

كه در صورتيو مالحظهرا پرونده دادگاه. دهد قرار دادگاه اختياردر فوراًراآن، پرونده ميلتك

،ساعت( دادرسيوقتتا نمايدمي اعاده دفتربهوقت تعيين دستور صدوربارا پرونده باشد كامل

 معينريطو بايد جلسهوقت. نمايد صادررا دادخواست ابالغ دستورو تعيينرا) سالو ماه، روز

.»نباشد روز پنجاز كمتر جلسه روزو دعوا اصحاببهوقت ابالغ بين فاصلهكه شود

 مدير دعوا، اوراق ابالغبه داير دادگاه دستورازپس«:قانون آيين دادرسي مدني)67( ماده

را هاي پيوستو دادخواستاز نسخهيك دفتر بارا ديگر نسخهو كندمي بايگاني پروندهدر آن

.»داردمي ارسال خواندهبه تسليمو ابالغ جهت اخطاريهوآنمئضما
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را الكترونيك خدمات ارائه نامه آيين)10(ماده: توضيح قضايي در اين خصوص تحوالتي

و سوي دادرسي الكترونيكي دارد نامه، آيين اين تصويب تاريخاز«:ايجاد كرده است كه رو به سمت

و قانوني پزشـكي هاي سازمان دادگستري، وكالي رسمي، كارشناسان دادگستري، ضابطان

 اجرايوها گزارشو اقدامات نتيجه مكلفند دادرسي،با مرتبط نهادهايو اشخاص سايروها زندان

 طريقبه قضايي خدمات سامانه طريقاز رهگيريكد اخذو نام ثبتازپسرا قضايي دستورات

گ.»نمايند ارسال الكترونيك ميبنابراين .تواند از طريق الكترونيكي ارائه شود زارش ابالغ

فصلي به دادرسي الكترونيكي اختصاص داده شده1اين در اليحه آيين دادرسي كيفريبر عالوه

و قرار است متني جداگانه به تصويب عنوانبه است كه در آخرين تحوالت از اين اليحه جدا شده

رونيكي اشاره شده است كه در ادامه به بررسي آن پرداخته در اين متن به مقررات ابالغ الكت. برسد

.خواهد شد

6
و احضاريه در مراجعه اول به:اولين اقدام براي تحويل فيزيكي صورت در اغلب مواقع دادخواست

.شود فيزيكي به خوانده تحويل مي
√

و رويه  حداكثر است مكلف ابالغ مأمور:قانون آيين دادرسي مدني)68( ماده:اي مباني قانوني

در. بگيرد رسيد اخطاريه ديگر برگدرو كند تسليم خوانده شخصبهرا اوراق روزدو ظرف

.نمايدمي اعادهو قيد اخطاريه برگدررااو امتناع، اوراق گرفتناز خوانده امتناع صورت

به الكترونيك خدمات ارائهنامه آيين)6(ماده: توضيح به قضايي ابالغ الكترونيكي خواهان را

 نشاني اخذازپس اسناد، گيرنده تحويل قضايي خدمات دفتر:بيني كرده است اين شرح پيش

 همراهبهرا پروندهبه مربوط رهگيري شماره شاكي،يا خواهان همراهتلفن شمارهو الكترونيكي

 راجعرساني اطالعههرگونكه كندمي ابالغ كتباًاوبهو نمايدمي تحويلويبه خدمات دفتر تأييديه

.شد خواهد انجام مذكور طرقاز تنها رسيدگي، مرحله آخرينتا قوانين طبق مذكور پرونده به

 همراه تلفن شمارهيا الكترونيكي نشانيدر تغيير هرگونه شودمي متعهد شاكييا خواهان همچنين

 شده ابالغ ارسالي،هايمپيا داده صورت اين غيردر نمايد ثبت مربوط پايگاهبه ورودبارا خود

.شودمي محسوب

در57، شماره چاپ 6/4/1391اليحه آيين دادرسي كيفري، دوره نهم مجلس شوراي اسالمي، سال دوم، تاريخ چاپ.1 قابل دسترس

 http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/720670: آدرس
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قضايي ابالغ الكترونيكي به خوانده را به اين شرح الكترونيك خدمات ارائه نامه آيين)7(ماده

 هرگونه ابالغوعنه مشتكي احضارو خواندهبهآنضمائمو دادخواست ابالغ: بيني كرده است پيش

.پذيردمي انجام الكترونيكيورتصبه ذيربط، مخاطبانبه قضايي دستورو قرار

و ابالغ همراه، تلفن شمارهو الكترونيكي نشانيبه دسترسي عدم صورتدرـ»1«تبصره

 كتباًراعنه مشتكييا خوانده است مكلف قضايي مرجع.شد خواهد انجام فيزيكيصورتبه احضار

.نمايد داللت قضايي خدمات سامانهاز استفاده به

 باشد زندانيا بازداشتگاهدر مخاطبياٌعنه مشتكييا خواندهكهر صورتيدـ»2«تبصره

 اداره وسيلهبهتا شودمي ارسال بازداشتگاهيا زندان اداره ارتباطييا الكترونيكي آدرسبه اوراق

.گردد ابالغ نامبردهبه كتباً زندان

*

:هتأمين خواسته يا درخواست توقيف اموال پيش از برگزاري دادگا

خواهان يك درخواست كتبي براي توقيف اموال خوانده پيش از

)مراجعه كنيد5به فرض شماره(كند برگزاري دادگاه تسليم مي

وجود دارد اما به ذيل مرحله

دوم يعني ثبت دادخواست، منتقل

.شود مي

و رويه  تقديمازبلق تواندمي خواهان:قانون آيين دادرسي مدني)108( ماده:اي مباني قانوني

 قطعي حكمكه وقتيتا دادرسي جرياندريا دعوا اصلبه راجع دادخواست ضمنيا دادخواست

.نمايد خواسته تأمين خواستدر است نشده صادر

:تأمين خواسته در سه مقطع ممكن است: توضيح

 قبل از تقديم دادخواست؛.1

 همزمان با تقديم دادخواست؛.2

صد.3 .ور حكم قطعيدر جريان دادرسي تا

و صرفه جويي در زمان اين درخواست را همزمان اما در عمل خواهان براي حفظ حقوق خود

بنابراين اگر از موارد غالب پيروي كنيم بايد اين مرحله را ذيل. دهد با تقديم دادخواست ارائه مي

. مرحله دوم يعني ثبت دادخواست ذكر كنيم

*

قاضـي تصـميم:پيش از برگزاري دادگـاهاتخاذ تصميم درخصوص توقيف اموال

بر توقيف اموال خوانده پيش از برگزاري دادگاه گيرد كه درخواست خواهان مبني مي

و خوانده را از تصميم خود آگاه مي و خواهان اين مرحله ممكن اسـت. كند را بپذيرد

را شامل درخواست از خواهان براي ارائه وثايق يا تضاميني باشد كه منافع خوانـده 

.تضمين كند

وجود دارد اما به

ذيل مرحله چهار 

.شود منتقل مي
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و رويه  درخواستكه در صورتي«:قانون آيين دادرسي مدني)115( ماده:اي مباني قانوني

 اخطار بدون دادگاه، برساند دادگاهنظربه فوريرا پرونده است مكلف دفتر مدير باشد شده تأمين

.»نمايدميردراآنيا صادر تأمين قرار، نموده رسيدگي كننده درخواست داليلبه، طرف به

. فرض فوق را بپذيريم، اين مورد بايد ذيل ستاره مرحله چهارم درج شودكه در صورتي: توضيح

و صدور دستور ابالغ تأمين خواسته نيز خصوصدر چراكه قاضي ضمن پذيرش دادخواست

مي تصميم مي قانون آيين 115ماده. كند گيري كه درصورتي«: كند دادرسي مدني در اين خصوص مقرر

 بدون دادگاه برساند، دادگاهنظربه فوريرا پرونده است مكلف دفتر مدير باشد شده تأمين درخواست

.»نمايدميردراآنيا صادر تأمين قرار نموده، رسيدگي كننده درخواست داليلبه طرف،به اخطار

7

خواهان معموالً وثايق يا تضاميني را براي:كنندف شده را تضمين ميوثايقي كه اموال توقي

به فرض شماره(كند تضمين منافع خوانده در برابر خسارات احتمالي به اموال توقيف شده ارائه مي

)مراجعه كنيد5
√

و رويه  ديمتقاز قبل تواندمي خواهان: قانون آيين دادرسي مدني)108( ماده:اي مباني قانوني

 صادر قطعي حكمكه وقتيتا دادرسي جرياندريا دعوا اصلبه راجع دادخواست ضمنيا دادخواست

:استآن قبولبه مكلف دادگاهو نمايد خواسته تأمين درخواست دادگاهاز زير موارددر است نشده

.باشد رسمي سندبه مستند دعوا)الف

.باشد تفريطيا تضييع معرضدر خواسته)ب

 قبولبه مكلف دادگاه، قانونموجببهكه شده واخواست تجاري قبيلاز موارديرد)ج

.باشد تأمين خواست در

.بپردازد دادگستري صندوقبه نقداً آيد وارد مقابل طرفبه است ممكنكهرا خساراتي، خواهان)د

در، احتمالي خسارت ميزان تعيينـ تبصره  است دگاهيدانظربه خواسته ميزان گرفتن نظر با

.بود خواهد خسارت ايداعبه موكول تأمين قرار صدور. پذيردميرا تأمين درخواست كه

مي چنان: توضيح شود، در برخي موارد استثنايي براي صدور قرار تأمين خواسته، كه مشاهده

اما با مراجعه به فروض دعواي نمونه،خواهان ضروري نيستسوياز پرداخت خسارت احتمالي

مي كه در شود كه دعواي مفروض شرايط معافيت از پرداخت خسارت مقدمه بيان شد، مشاهده

.احتمالي را ندارد بنابراين اين مرحله قابل حذف نيست

8

. شود اموال خوانده پيش از برگزاري دادگاه توقيف مي:توقيف اموال پيش از برگزاري دادگاه

ثب توقيف مي و يا از طريق و يا جداسازي ت، فهرستتواند به شكل فيزيكي برداري، بدهكار كردن

)مراجعه كنيد5به فرض شماره(اموال انجام شود 
√
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و رويه به فوري بايد تأمين قرار قانون آيين دادرسي مدني)117( ماده:اي مباني قانوني

 اعثب اجرا تأخيرو نباشد ممكن فوري ابالغكه در مواردي. شود اجراآنازپسو ابالغ خوانده

.شودمي ابالغ سپسو اجرا تأمين قرار ابتدا گردد خواسته تفريطيا تضييع

و مبحث هشتم فصل دوم)61(از ماده) منقول اموال توقيفدر( دوم فصل دوم؛ مبحث به بعد

.1/8/1356به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب)99(از ماده) توقيف اموال غيرمنقول(

اوالً اگر به فروض پرونده.ف اموال توجه به دو نكته ضرورت داردتوقيخصوصدر:توضيح

ثانياً موضوع توقيف اموال. مفروض است» منقول«در مقدمه اين گزارش مراجعه كنيد، توقيف اموال 

كهدر يك مرحله مورد اشاره قرار گرفته است،عنوانبه در مقطع اجراي حكم بار ديگر در حالي

ا ميصورت توقيف اموال تا و نيازي به توقيف مجدد مال جراي حكم همان مال در توقيف ماند

مي. نيست در«: آيين دادرسي مدني ذكر شده است) 118(شود در ماده مواردي كه تأمين مرتفع

 حكم صدور صورتدر. داد خواهدرا تأمينرفع قرار دادگاه گردد مرتفع تأمين موجبكه صورتي

از هيچ.»شودمي مرتفع خودبه خود تأمين دادخواست،ياو دعوا استرداديا خواهان عليه قطعي يك

و اين موارد در پرونده مفروض رخ نداده است بنابراين در فرض پرونده، تأمين تا انتهاي دادرسي

.شود اجراي حكم مرتفع نمي

و غيرمنقول افراد است كه ايجاد سامانهذكربه الزم تا مرحله اي براي دسترسي به اموال منقول

و غيرمنقـول را حـذف كنـد مراجعه به اداره در. هاي مختلف براي توقيف اموال منقـول ايـن سـامانه

اي در اليحـه دادرسـي حاضـر چنـين سـامانه حـالدر.بيني شـده اسـت اليحه دادرسي تجاري پيش

و اليحه اجراي محكوميت در. بيني شده، اما هنوز بـه تصـويب نرسـيده اسـت هاي مالي پيش تجاري

.ادامه به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت

9
اموال توقيف شده خوانده تحت مراقبت:محافظت از اموال توقيف شده پيش از برگزاري دادگاه

و يا فرد امين  مي) بخش خصوصي(مأمور اجرا .)مراجعه كنيد5به فرض شماره(گيرد قرار
√

و رويه جا هماندر شده توقيف اموال«:اي احكام مدنيقانون اجر)77( ماده:اي مباني قانوني

.»باشد داشته ضرورت ديگري محلهب اموالنقل اينكه مگر شودميحفظ هست كه

توقيف هميشه فيزيكي نيست بلكه ممكن است توقيف حقوقي باشد؛ بنابراين اين رويه:توضيح

و اموال در عين اينكه اين رويه به اموال منقول. كند در همه موارد صدق نمي مربوط خواهد شد

مي،گيرد نميبر غيرمنقول را در شود وجود اين اما چون در فرض پرونده، اموال منقول توقيف

مي. مرحله موجه است .توانيد در مقدمه ببينيد فروض پرونده نمونه را
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و قضاوت: مقطع دوم.2-1-3  دادرسي

10

مي خخوانده اليحه دفاعيه ارائه و يا به ادعاي ميكند خوانده يـك اليحـه:دهدواهان پاسخ

پاسـخ كتبـي. كند كه مشتمل بر دفاع يا پاسخ وي براساس مفـاد پرونـده اسـت كتبي ارائه مي

عنـوان خوانده ممكن است شامل شهادت شهود، نظريات كارشناسي، اسنادي كـه خوانـده بـه

و توضيحات حقوقي باشد داليل خود ارائه مي .كند

وجود

 ندارد

و حاضر رسيدگي به پروندهحالدر:توضيح براسـاس ها در مرحله نخستين حضـوري بـوده

تـا)111(مـواد موجـب بـه است سيسـتم تبـادل لـوايح ذكربه الزم(شود نظام تبادل لوايح انجام نمي

بيني شده بود كه با تصويب قانون جديد آيـين دادرسـي پيش 1318قانون آيين دادرسي مدني) 115(

و و در نظـام فعلـي ايـن سيسـتم از دادرسـي)529(ماده موجببه مدني آن، نسـخ صـريح گرديـده

).موضوعاً منتفي است

و رويه  1318قانون آيين دادرسي مدني مصوب)115(تا)111(ماده: اي سابق مباني قانوني

زير شرحبه نسخ شده است 1379قانون آيين دادرسي مدني)529(ماده موجببه حاضرحالدر كه

:تندهس

 پاسخ مدعي به ادعاي دادخواست رسيدازپس روزده ظرفدر بايدعليه مدعيـ) 111( ماده

 دعوي كتبي پاسخ ضمندرو نمايد پيوسترا خودليدالو اسناد كليه شده گواهي رونوشت داده

كهار دفاعيو ايراد نوعهرو كارشناساز استعالمو محلي تحقيق درخواستو معاينهو سند جعل

تا)74( موادو)72( مادهاز6 قسمت مفاد رعايتو كند اظهار داندمي مؤثر مدعي دعويهب نسبت

. بنمايد خود پاسخدررا محاكمات اصول)78(

 مدعيان عدةهب مدعي تعدد صورتدرو نسخهدودر بايدآن هاي پيوستوعليه مدعي پاسخ

 دادگاه دفتر باشد نسخهيكآن هاي پيوستباعليه مدعي پاسخ اگر باشد نسخهيك عالوههب

را هزينهو نموده تهيه مدعيان عدههبراآن رونوشت  اجرا مأمور وسيلههبعليه مدعياز برابردو آن

. نمايدمي وصول

 هاي پيوستبارا پاسخاز نسخهيك بايد دفتر مديرعليه مدعي پاسخ رسيداز بعدـ) 112( ماده

. كند ابالغ مأمور وسيلههب روزدو ظرفدرآن هاي پيوستبارا ديگر نسخهونيبايگا آن

هراز نيز به مدعي ابالغ برايعليه مدعيبه دعوي هاي برگ به ابالغ راجع مقرراتـ) 113( ماده

. شودمي منظور جهت

 گواهييا به اسناد اگرو نوشته) 111( ماده مطابق داردكه پاسخيهر بايد مدعيـ) 114( ماده

راها گواهي نامو اسنادآن رونوشت است كرده استنادعليه مدعي مدافعاتاز پاسخ براي جديدي

. كند تسليم دادگاه به دفتر روزده ظرفدر كرده نسخههر پيوست
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 ابالغ براي ابالغ مأمور وسيلهبهرا مدعي پاسخ روزدو ظرفدر بايد دفتر مديرـ) 115( ماده

.برساند دادگاه به دفتر روزدهتا بايدرا خود پاسخ آخرين اليهمشارو بفرستدعليه مدعيهب

و رويه بر نسخ مباني قانوني قانون آيين دادسي مدني)529( اي سابق ماده ادله قانوني

 قاتالحاو 1318 سال مصوب مدني دادرسي آيين قانون قانون، اين شدن االجرا الزم تاريخاز:1379

 انقالبو عمومي هاي دادگاه تشكيل قانون)31(و)24(،)23(،)21(،)19(،)18( موادوآن اصالحاتو

. گرددمي ملغي مغاير موارددر مقرراتو قوانين سايرو 1373 سال مصوب

و رويه مصوب مدني دادرسي آيين قانون)96( مادهبه اي كنوني مستند مباني قانوني

 جلسهدرهم است كرده دادخواست ضميمهراآنها رونوشتكه اسنادي اصلدباي خواهان: 1379

 جلسهدر كند استنادآنهابه خواهدميكهرا اسنادي اصل بايد نيز خوانده نمايد حاضر دادرسي

 چنانچه، شود حاضر دادگاهدر نتوانديا نخواهد دعوا اصحاباز يكي گاههر.كند حاضر دادرسي

يا وكيلبهرا اسناد رونوشتو اصل است خوانده اگرورا خود اسناد اصل بايد است خواهان

.بفرستد طرف مالحظهو دادگاهدر ارائه براي خود نماينده

11

خواهان به دفاعيه خوانـده يـا:خواندهپاسخ مكتوب خواهان به دفاعيات يا پاسخ

يك اليحه پاسخ مي مي. دهد پاسخ وي با شـهادت شـهود تواند شـامل پاسخ خواهان

يك كارشناس .باشد) عنوان دليلبه(يا اظهارات

وجود

 ندارد

.به توضيح بند پيشين مراجعه شود

12
دليل درخواست يكي از طرفين يا هـر دوي روند رسيدگي دادگاه به):جلسه دادگاه(تعويق

مي آنها به تعويق مي و فرصتي براي ارائه دفاعيه كتبي ايجاد .شودافتد

وجود

 داردن

با توجه به اينكه تبادل لوايح از سيستم قضايي حذف شده است، طبعاً اين مرحله نيز:توضيح

از. موضوعاً منتفي است در فرض پرونده، تنها يكبار تعويق جلسه رسيدگي امكانپذير است كه بعد

و رويهو باشد تشكيل جلسه دادرسي مي .رداي ندا تعويق جلسه بيش از يكبار مبناي قانوني

*

قاضي بنا به درخواسـت طـرفين:دادگاهسويازانتصاب كارشناس مستقل

يا به تشخيص خود كارشناس مستقلي را جهت اظهارنظر درخصوص كفايت

بـه فـرض(كنـد كيفيت كاالهاي تحويل داده شده توسط خواهان منصوب مي

)مراجعه كنيد6شماره

وجود دارد اما محل

قرار گرفتن اين مرحله

ب اين جدول»16«ند ذيل

.است
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و رويه بهيا ساًأر تواندمي دادگاه:قانون آيين دادرسي مدني)257( ماده:اي مباني قانوني

، دادگاه قراردر. نمايد صادررا كارشناسبه امر ارجاع قرار دعوا اصحابازيكهر خواست در

، كند عقيده اظهار بايد رشناسكاكه مدتي نيزو است الزمآنبه نسبت كارشناس نظركه موضوعي

.گرددمي تعيين

كارشناس همزمان با مرحله تشكيل جلسه دادرسي انجامبه امر ارجاع صدور قرار: توضيح

.شود مي

13 

رسـاني درخصـوص تعيـين كارشـناس اطالع

دادگاه هر دو طرف را از:مستقل توسط دادگاه

به فرض(كند انتصاب كارشناس مستقل آگاه مي

.)مراجعه كنيد6شماره

مرحله مذكور وجود ندارد اما جاي يك مرحلـه خـالي

:رسدمينظر به

قـانون آيـين)260(حسب مـاده: ابالغ واريز وجه: 13

و انقـالب در امـور مـدنيدادرسي دادگاه هاي عمومي

شود كه براي واريـز به متقاضي كارشناسي ابالغ مي

.وجه كارشناسي اقدام كند

و در هرگاه):منسوخ( 1318قانون آيين دادرسي مدني)448( ماده:اي رويهمباني قانوني

 طرفاز كارشناس تعيين اعالم تاريخاز روزسه مدتدر آنانرد نشود تراضي كارشناسان تعيين

در گردد حادثياو معلوم بعدرد جهت اينكه مگر شود اظهار بايد دعوي به اصحاب دادگاه

.است جايز آنها رأي صدوراز قبلتا اند شده معينكه كارشناسانيياو كارشناسرد صورت اين

 آيين قانون قانون، اين شدن االجرا الزم تاريخاز:1379قانون آيين دادسي مدني)529( ماده

و)24(،)23(،)21(،)19(،)18( موادوآن اصالحاتو الحاقاتو 1318 سال مصوب مدني دادرسي

در مقرراتو قوانين سايرو 1373 سال مصوب انقالبو عمومي هاي دادگاه تشكيل قانون)31(

.گرددمي ملغي مغاير موارد

 1379قانون آيين دادرسي مدني)260( اما مبناي قانوني جايگزين كردن مرحله جديد ماده

هدادگا دستمزد، ايداعو كارشناس انتخابو كارشناسي قرار صدورازپس«:كند است كه مقرر مي

. نمايد تقديمرا خود نظر كارشناسي، قراردر شده تعيين مهلت ظرفكه كندمي اخطار كارشناس به

به ابالغ تاريخاز هفتهيك ظرف توانندمي طرفين شد، خواهد ابالغ طرفينبه كارشناس نظر وصول

 كتبي طورهب اثباتاًاي نفياً دارند مطلبي چنانچه كارشناس نظر مالحظهباو كنند مراجعه دادگاه دفتر

 بودن، آماده صورتدرو مالحظهرا پرونده دادگاه شده، ياد مدت انقضايازپس. نمايند اظهار

.»نمايدمي رأي انشايبه مبادرت
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هم اطالع: توضيح بهكه در صورتيرساني در مورد تعيين كارشناس آن انتخاب كارشناس

آ)448(تراضي طرفين نباشد در ماده  در پيش 1318يين دادرسي مدني قانون بيني شده بود ولي

)260(و)259(د حال آنچه در موا با اين. بيني نشده است پيش) 21/1/1379مصوب(قانون جديد 

و انقالب آمده است ابالغ براي ايداع دستمزد كارشناس قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي

شو13مرحله عنوانبه تواند است كه مي .دتعريف

*
كارشـناس مسـتقل منصـوب:ارائه نظر كارشناسي توسط كارشناس تعيين شده ازسوي دادگاه

.)مراجعه كنيد6به فرض شماره(كند دادگاه نظريه كارشناسي خود را به دادگاه ارائه مي
√

و رويه  مقرر مدتدر بايد كارشناس:قانون آيين دادرسي مدني)262( ماده:اي مباني قانوني

 ميسر مدتآندر اظهارنظركه باشد امورياز موضوعاينكه مگر، دارد تقديم كتباًرا خود نظر

و كارشناسبهو تعيين ديگري مناسب مهلت دادگاه كارشناس تقاضايبه صورت ايندر. نباشد

.باشد موجهو صريح بايد كارشناس اظهارنظر حالهردر. كندمي اعالم طرفين

نظ: توضيح ميبعد از ارائه از. شودر كارشناسي اين موضوع به طرفين ابالغ يك هفته طرفين

كه بنابراين ابالغ نظر كارشناس مرحله. كارشناس دارندنظربه زمان ابالغ مهلت اعتراض اي است

قانون آيين دادرسي مدني در اين خصوص)260( ماده.تواند به مراحل موجود اضافه شود مي

به دادگاه دستمزد، ايداعو كارشناس انتخابو كارشناسي قرار صدورازپس:كند مقرر مي

. نمايد تقديمرا خود نظر كارشناسي، قراردر شده تعيين مهلت ظرفكه كندمي اخطار كارشناس

به ابالغ تاريخاز هفتهيك ظرف توانندمي طرفين شد، خواهد ابالغ طرفينبه كارشناس نظر وصول

 كتبي طورهب اثباتاًيا نفياً دارند مطلبي چنانچه كارشناس نظر مالحظهباودكنن مراجعه دادگاه دفتر

 بودن، آماده در صورتو مالحظهرا پرونده دادگاه شده، ياد مدت انقضايازپس. نمايند اظهار

.نمايدمي رأي انشايبه مبادرت

ك آيين)10( ماده صورتبه ارشناسنامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي امكان ارائه نظر

 كارشناسان دادگستري، ضابطاننامه، آيين اين تصويب تاريخاز«: الكترونيكي را فراهم كرده است

 نهادهايو اشخاص سايروها زندانو قانوني پزشـكيهاي سازمان دادگستري، وكالي رسمي،

و نام ثبتازپسار قضايي دستورات اجرايوها گزارشو اقدامات نتيجه مكلفند دادرسي،با مرتبط

.»نمايند ارسال الكترونيك طريقبه قضايي خدمات سامانه طريقاز رهگيريكد اخذ

*

و ميـانجيگري بـين:تعيين تاريخ براي سازش قاضي تاريخي را براي رسيدگي به موضـوع

گاهي اوقات اين جلسه يك جلسه قبل از رسيدگي رسمي اسـت كـه قـبالً. كند طرفين تعيين مي

.آن به طرفين اعالم شده استتاريخ

وجود

 ندارد
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و رويه كه:اي مباني قانوني تنها در قانون حمايت خانواده الزام به سازش وجود دارد

: قانون حمايت خانواده مقرر كرده است)27( ماده. كند ارتباطي با دعاوي اجراي قراردادها پيدا نمي

 سازشو صلح ايجادمنظوربه بايد دادگاه توافقي، طالقجزب طالق، درخواست موارد كليهدر«

و صادر رأي داوراننظربه توجهبا بايد موارد ايندر دادگاه. كند ارجاع داوريبهرا موضوع

.»كندرد دليل ذكربارا داوران نظريه نپذيرد،راآن چنانچه

و در عمل نيز اتفاق نمي در قوانين مربوط چنين مرحله: توضيح .فتدا اي وجود ندارد

14

وفصـل اخـتالف ترغيـب قاضي طي يك جلسه غيررسـمي طـرفين را بـه حـل:جلسه سازش

به. كند مي مي در اين جلسه قاضي وفصـل كه اختالف حـل در صورتي. كند عنوان ميانجي عمل

پـس از آن پرونـده بـراي رسـيدگي بـه قاضـي. كندنشود، قاضي گزارش جلسه را تنظيم مي

.شود ديگري ارجاع مي

 وجود

 ندارد

-

.به توضيح بند پيشين مراجعه كنيد

*
و ساير:درخواست صدور دستور موقت خوانده ايرادات اوليه مانند عدم صالحيت، مرور زمان

.كند موارد را مطرح مي
√

و رويه  تواندمي خوانده زير موارددر:قانون آيين دادرسي مدني)84( ماده:اي مباني قانوني

:كند ايراد دعوا ماهيتبه نسبت پاسخ ضمن

.باشد نداشته صالحيت دادگاه.1

 تحتو شده اقامه قبالً ديگري عرضهم دادگاهيا دادگاه هماندر اشخاص همان بين دعوا.2

.دارد كامل ارتباط خواهان ادعايباكه باشد دعوايي نيست دعوا همان اگرياو باشد رسيدگي

در تصرفاز ممنوعيتيا جنون رشد، عدم صغر، قبيلزا قانوني از جهات جهتيبه خواهان.3

.باشد نداشته دعوا اقامه براي قانوني اهليت ورشكستگي، حكم نتيجهدر اموال

.نباشد خوانده شخص متوجه ادعا.4

او سمتوتيقيموميا واليتيا وكالت قبيلاز كرده دعوا اقامه نمايندگيعنوانبهكه كسي.5

.نباشد محرز

 آنان مقام قائم دعوا اصحابكه اشخاصييا اشخاص همان بين سابقاً شده طرح وايدع.6

.باشد شده صادر قطعي حكمآنبه نسبت شده رسيدگي هستند،

.قبض بدون هبهووقف قبيلاز باشد نداشته قانوني اثر ثبوت، فرضبر دعوا.7
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.نباشد مشروع دعوا مورد.8

.باشد احتمالييا ظني بلكه نبوده جزمي دعوا.9

.نباشدذينفع مطروحه دعوايدر خواهان.10

.باشد شده اقامه قانوني موعداز خارج دعوا.11

به بعد)84(موضوع مواد(خوانده است سوياز منظور از اين مرحله طرح ايرادات: توضيح

. گيردميانجام)16مرحله(كه در نظام حقوقي ما در جلسه دادرسي) قانون آيين دادرسي مدني

.است» ايراداتخصوصدر تقاضاي اتخاذ تصميم فوري«بنابراين عنوان صحيح براي اين مرحله

*
دادگاه درخصوص ايراداتي كه خوانده مطرح كرده بـا صـدور:صدور دستور موقت توسط دادگاه

.گيرد دستور موقت تصميم مي
√

و رويه  ماهيتدر وروداز قبل دادگاه:مدنيقانون آيين دادرسي)88( ماده:اي مباني قانوني

، ايراد شناختن مردود صورتدر. نمايدمي تصميم اتخاذ وارده اعتراضاتو ايراداتبه نسبت، دعوا

.نمود خواهد رسيدگي شده دعوا ماهيت وارد

ما» دادگاهسوياز اتخاذ تصميم در مورد ايرادات«منظور: توضيح است كه در نظام حقوقي

مي)16مرحله(ي در جلسه دادرس .عنوان مناسبي براي اين مرحله اتخاذ نشده است. گيرد انجام

*
) هـا(قاضـي تـاريخ:براي رسيدگي شفاهي يا جلسه دادگاه)ها(تعيين تاريخ

.كند رسيدگي شفاهي يا جلسه دادگاه را تعيين مي

وجود دارد اما بايد

.جا شودجاب

و رويه پس بايد دادگاه دفتر مدير قانون آيين دادرسي مدني،)64( طبق ماده:اي مباني قانوني

كه در صورتيو مالحظهرا پرونده دادگاه. دهد قرار دادگاه اختياردر فوراًراآن، پرونده تكميل از

،ساعت( دادرسيوقتتا نمايدمي اعاده دفتربهوقت تعيين دستور صدوربارا پرونده باشد كامل

 معين طوري بايد جلسهوقت. نمايد صادررا دادخواست ابالغ دستورو تعيينرا) سالو ماه،روز

.نباشد روز پنجاز كمتر جلسه روزو دعوا اصحاببهوقت ابالغ بين فاصلهكه شود

به تشكيل مقطعدر بايد مرحله اين: توضيح  مرحله اين.شدمي جريان انداختن پرونده ذكرو

.مورد اشاره قرار گيرد4ذيل رديف بايد بنابراين. شودمي انجام قضاوتو دادرسياز قبل

15
دليل درخواست يكي از طرفين يـا هـر دو طـرف روند رسيدگي دادگاه به):جلسه دادگاه(تعويق

مي به تعويق مي و فرصتي براي آمادگي جهت حضور در جلسه دادگاه مهيا .شود افتد

وجود

.ندارد
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يك مورد تعويق در قانون آيين دادرسي دادگاه: توضيح و انقالب در امور مدني هاي عمومي

.بنابراين اين مرحله وجود ندارد. به آن اشاره شده است17جلسه بيشتر وجود ندارد كه در رديف 

16

طرفين در مورد مفـاد قـرارداد در يـك جلسـه رسـيدگي):رايج در قانون مدني(رسيدگي شفاهي

و گفتگو مي و.دكنن شفاهي در حضور قاضي بحث در جلسه رسيدگي شفاهي ممكن است از شاهد

و يا از آنهـا سـؤاالتي كارشناس مستقل منصوب دادگاه خواسته شود كه نظرات خود را بيان كنند

.پرسيده شود

√

و رويه :قانون آيين دادرسي مدني به اين شرح)104(تا)93(ماده:اي مباني قانوني

.نمايند ارسال اليحهيا يافته حضور دادرسي جلسهرد توانندمي دعوا اصحابـ)93( ماده

ولي نمايند معرفي دادگاهبه وكيل خود جايبه توانندمي دعوا اصحاباز هريكـ)94( ماده

در موضوع اين بداند الزمرادوهريا خواندهيا خواهان شخص حضور دادرسكه مواردي در

.بود خواهند حضوربه مكلف شخصاً صورت ايندر. شودمي قيد اخطاريه برگ

 مانع دادرسي جلسهدر آنان وكيلياو دعوا اصحاباز هريك حضور عدمـ)95( ماده

و باشد داشته نياز خواهاناز توضيح اخذبه دادگاهكه مورديدر. نيست تصميم اتخاذو رسيدگي

 بدهد، رأي نتواند ادگاهدهم خواندهاز توضيح اخذباو نشود حاضر شده تعيين جلسهدر نامبرده

در نتواند دادگاهو نشوند حاضر دعوا اصحابازيك هيچ قبلي دعوتباكه در صورتي همچنين

.شد خواهد ابطال دادخواست كند صادر رأي توضيح اخذ بدون دعوا ماهيت

 باشد، الزم ديگري جلسه قانوني جهاتبه چنانچه دادرسي جلسههر پاياندرـ) 104( ماده

 خواهد ابالغ دعوا اصحاببهو تعيين بعد جلسه ساعتو روزو قيد صورتجلسه زير مزبور، علت

 دادگاه باشد، رأي صدور مقتضيآناز قسمتيفقطو بوده تجزيه قابل دعواكه در صورتي.شد

.داد خواهد ادامهرا رسيدگي ديگر قسمتيبه نسبتو دهدمي رأي قسمت همانبه نسبت

17

دليل درخواست يكي از طرفين يا هر دوي آنها در جريان روند رسيدگي به):لسه دادگاهج(تعويق

افتد كه اين موضوع منجر به برگزاري جلسات ديگر دادگاه يا جلسه رسيدگي شفاهي به تعويق مي

.شود رسيدگي شفاهي مي
√

و رويه  دادرسي جلسه تواندمي دادگاه:قانون آيين دادرسي مدني)99( ماده:اي مباني قانوني

.ندازدابي تأخيربه باريك برايفقط دعوا اصحاب رضايتو درخواستبه را

تأخير جلسه دادرسي به درخواست هر دو طرف دعوا امكانپذير خواهد بود بنابراين: توضيح
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تأخير جلسه دادگاه عنوان. توضيحاتي كه براي اين مرحله ذكر شده است نيز بايد اصالح شود

تعويق جلسه«با وجود اينكه در گزارش بانك جهاني چندين مرحله با عنوان. ري استت مناسب

مي» دادگاه .كند وجود دارد اما در پرونده مفروض تنها همين مورد مصداق پيدا

18
بـر هـاي مبتنـي قاضي تاريخي را براي ارائه آخرين استدالل:هادستور ارائه آخرين استدالل

و واقعيت تعيين .كندميقوانين

وجود

.ندارد

و رويه و رويه:اي مباني قانوني )193(ماده دادرسي مدني ندارد؛ اما هاي مباني در قوانين

درو عمومي هاي دادگاه دادرسي آيين قانون كيفري مقرره مشابهي دارد كه مقرر امور انقالب

 موردكهرا طرفيك اظهارات عينو دعوا طرفين اظهارات مفاد است مكلف دادگاه«: دارد مي

 منعكس مجلس صورتدررا خبره اهلو شهود اظهارات عين همچنينو باشد ديگر طرف استفاده

و داده صحبت اجازهاو وكيليا متهمبه دفاع آخرينعنوانبه مذاكرات پايانازپس دادگاه.نمايد

.»كندمي ختمرا رسيدگي طرفينيامضااز پس

و روي:توضيح اي با اين عنوان وجود ندارد، هاي مربوط به دادرسي مدني مرحلههدر قوانين

.دارد اختصاص به رسيدگي كيفري» آخرين دفاع«بلكه با عنوان 

*
و واقعيـت را بـه هاي خود مبتني طرفين آخرين استدالل:آخرين استدالل صـورت بر قوانين

و يا از طريق تنظيم اليحه ارائه مي .كنند شفاهي

ــود وجـــ

.ندارد

.كنيدهبه توضيح بند پيشين مراجع

√.كندمي انشاقاضي يك نسخه كتبي از حكم را:انشاي حكم 19

و رويه  دادرسي ختم اعالمازپس«:قانون آيين دادرسي مدني)295( ماده:اي مباني قانوني

در ايد؛نممي اعالم دعوا اصحاببهو نموده رأييانشا جلسه در همان دادگاه امكان صورت در

.»كندمي رأي اعالمو انشا هفتهيك ظرف حداكثر صورت اين غير

بهو شده نوشته بايد لفظييانشاازپس دادگاه رأي«: قانون آيين دادرسي مدني)296( ماده

.»...برسد دادرسانيا دادرس امضاي

√.كند دفتر دادگاه حكم را پس از دريافت نسخ كتبي آن ثبت مي:ثبت حكم 20
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و رويه  پنج ظرف بايد دادگاه رأي«:قانون آيين دادرسي مدني)297( ماده:اي مباني قانوني

.»برسد رأي صادركننده دادرسانيا دادرس امضايبهو شده پاكنويس صدور تاريخاز روز

و هزينه ناچيز: توضيح نظربه هر چند تأثير اين مرحله در مقايسه با ساير مراحل، در زمان

مي اما در رويه موجود، رأي دادگاه،رسد مي و در جريان صدور. شود ها ثبت رأي بنابراين در عمل

و رويه. اي وجود داردو ابالغ آن چنين رويه در نتيجه وجود اين مرحله نسبت به حذف آن به واقع

.تر است موجود نزديك

21

رســاني دادگــاه درخصــوص در دســترس اطـالع

مي دادگاه:بودن حكم كتبي كه به طرفين اطالع دهد

.حكم كتبي در مجتمع قضايي در دسترس است

اين مرحله وجود ندارد امـا تسـليم رونوشـتي از

و رأي به مـأمور ابـالغ بـراي ابـالغ بـه خواهـان

ــده ــاده(خوان ــي))300(م ــوان را م ــه ت ــوان ب عن

اي جداگانه به جاي ايـن مرحلـه جـايگزين مرحله

.كرد

اي به اين نحو وجود ندارد اما تسليم رونوشتي از رأي به مأمور ابالغ اگرچه مرحله: توضيح

و خوانده   قانون آيين دادرسي مدني)300(ماده. وجود دارد))300(ماده(براي ابالغ به خواهان

مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد«:كند مقرر مي

و در صورتياصحاب دعوا تهي يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان يا وكيل كه شخصاًه

و و توسط وي به اصحاب دعوا ابالغ گردد ابالغ نمايد .»اال به مأمور ابالغ تسليم

مي خواهان نسخه:اي از حكم كتبي توسط خواهاندريافت نسخه22 √كند اي از حكم كتبي را دريافت

و  دفتر مدير«:قانون آيين دادرسي مدني مقرر كرده است)300( ماده:اي رويه مباني قانوني

درو تهيه دعوا اصحاب تعدادبهراآن رونوشت دادنامه، امضايازپس فوري است موظف دادگاه

 مأموربهاالو نمايد ابالغ آنانبه دارند حضور آنها قانوني نمايندهيا وكيليا شخصاًكه صورتي

.»گردد ابالغ دعوا اصحاببهوي توسطو سليمت ابالغ

مي: توضيح و خوانده ابالغ و خوانده همزمان انجام. شود رأي به خواهان ابالغ به خواهان

مي23و22شود بنابراين مرحله مي نيز ابالغ6در مرحله. افتد همزمان در نظام قضايي ما اتفاق

ب يك مرحله و خوانده ضمن و در ابالغ رأي دليلي براي تقسيم دادخواست به خواهان يان شده است

.آن به دو مرحله وجود ندارد
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نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي ابالغ الكترونيكي به خواهان را تا آخرين آيين)6(ماده

 نشاني اخذازپس اسناد، گيرنده تحويل قضايي خدمات دفتر:مرحله رسيدگي پذيرفته است

 همراهبهرا پروندهبه مربوط رهگيري شماره شاكي،يا خواهان همراهلفنت شمارهو الكترونيكي

 راجعرساني اطالع هرگونهكه كندمي ابالغ كتباًاوبهو نمايدمي تحويلويبه خدمات دفتر تأييديه

.شد خواهد انجام مذكور طرقاز تنها رسيدگي، مرحله آخرينتا قوانين طبق مذكور پرونده به

 همراه تلفن شمارهيا الكترونيكي نشانيدر تغيير هرگونه شودمي متعهد شاكيياانخواه همچنين

 شده ابالغ ارسالي،هاي پيام داده صورت اين غيردر نمايد ثبت مربوط پايگاهبه ورودبارا خود

.شودمي محسوب

23

حك خواهان يا دادگاه به:رساني به خوانده در مورد حكماطالع م صورت رسمي صدور

مي دوره زماني تجديدنظر. دهند را به خوانده اطالع مي كه خواهي از روزي شروع شود

.صورت رسمي از صدور حكم مطلع شده است خوانده به

همزمان با

 مرحله قبل

مي: توضيح شود چنين مرحله مستقلي وجود ندارد با توجه به توضيحات دو بند قبل مشخص

يك مرحله اتفاق ضمن6طور كه در مرحله بلكه همان يك مرحله بيان شده بود اينجا نيز در قالب

.افتد مي

و يكي از مقررات تازه مبناي قانوني اين عنوانبه اي كه در اين خصوص به تصويب رسيده

كه آيين)7(داد، ماده توان مورد اشاره قرار مرحله مي نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي است

مي. به خوانده را ايجاد كرده است امكان ابالغ الكترونيكي و دادخواست ابالغ«:كند اين ماده مقرر

 مخاطبانبه قضايي دستورو قرار هرگونه ابالغوٌعنه مشتكي احضارو خواندهبهآنضمائم

.پذيردمي انجام الكترونيكيصورتبه ذيربط،

و ابالغ همراه،فنتل شمارهو الكترونيكي نشانيبه دسترسي عدم صورتدرـ»1«تبصره

 كتباًراعنه مشتكييا خوانده است مكلف قضايي مرجع.شد خواهد انجام فيزيكيصورتبه احضار

.نمايد داللت قضايي خدمات سامانهاز استفاده به

 باشد زندانيا بازداشتگاهدر مخاطبياعنه مشتكييا خواندهكه در صورتيـ»2«تبصره

 اداره وسيلهبهتا شودمي ارسال بازداشتگاهيا زندان اداره ارتباطييايالكترونيك آدرسبه اوراق

نامه، با وجود قواعد سنتي ابالغ خصوص جايگاه مفاد اين آييندر.»گردد ابالغ نامبردهبه كتباً زندان

و مقرراتي بيشتر توضيح داده خواهد شد .در قانون آيين دادرسي مدني، در راهكارهاي تقنيني
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24

براساس قانون، خواهان از ايـن فرصـت برخـوردار اسـت كـه در:خواهيره زماني تجديدنظردو

. خواهي كنـد مورد حكم صادره در يك دوره زماني خاص تعيين شده در قانون، تقاضاي تجديدنظر

خـواهي بـه حكم در روزي كه مهلـت تجديـدنظر. خواهي نكند گيرد كه تجديدنظر خواهان تصميم مي

ميرسد پايان مي .شود نهايي تلقي

√

و رويه  تجديدنظر درخواست مهلت«:قانون آيين دادرسي مدني)336( ماده:اي مباني قانوني

از دوماه كشوراز خارج مقيم اشخاص برايو روز بيست ايران مقيم اشخاص براي دعوا، اصحاب

.»است واخواهي مدت انقضاييا ابالغ تاريخ

ــيح ــوم:توض ــه محك ــاس علي ــت براس ــده اس ــاني خوان ــك جه ــده بان ــرض پرون ــابراين. ف بن

.خوانده مطرح است در نتيجه متن رويه بايد اصالح نگارشي شودسوياز تجديدنظرخواهي

25

خوانده مبالغي را كه خواهان در دادگاه هزينه كرده به او

مي:كند مسترد مي كه حكم خوانده را ملزم كند كه مبالغي را

ه هزينه كرده به او مسترد كند، چراكه خواهان قبالً در دادگا

.خوانده پرونده را باخته است

ذكر38همزمان با مرحلهاصالحبا

 خواهانكه هايي هزينه استرداد: شود

 كرده پرداخت اجراو دادرسي براي

.است

 دادرسي هايو هزينه اجرا نيم عشر هزينه. گيرد در اين مرحله پرداختي صورت نمي: توضيح

درهمه همز .ابالغو حكم صدوراز بعدنه شودمي گرفتهعليه محكوماز38 مرحله مان

 اجراي حكم: مقطع سوم.3-1-3

26

بـراي اجـراي)خصوصي(طرح موضوع با مأمور اجراي دادگاه يا مأمور اجراي كالنتري

 براي اجراي حكم، خواهان موضوع را با يك مأمور اجراي دادگاه مانند مـأمور اجـراي:حكم

و يا يك مأمور اجراي خصوصي طرح بحث مي .كند دادگاه يا كالنتري

وجود

.ندارد

و رويه در 1356در قانون اجراي احكام مدني مصوب:اي مباني قانوني كه قانون حاكم

.اي وجود ندارد اجراي احكام است چنين مرحله

و رويه عملي چنين موضوعي وجود ندارد: توضيح .در قوانين مربوط

*
را خواهان از دادگاه درخواست مي:درخواست خواهان براي اجراي حكم كند كه دستور اجرا

.)مهر تأييد بر حكم(دريافت كند
√
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و رويه  دادگستري هاي دادگاه احكام«: قانون اجراي احكام مدني)2( ماده:اي مباني قانوني

و شده ابالغاو قانوني مقام قائميا وكيلياعليه محكومبهكه شودمي گذارده اجرا موقعبه وقتي

بنمايد دادگاهازرا تقاضا اين كتباًاو قانوني مقام قائمياو نمايندهياله محكوم«.

و هزينه هزينه:توضيح مي هاي اجرا شامل حق اجراي حكم  حكم اجراي برايكه شود هايي

.آنرينظاو اموال حفاظتحقو ارزيابو كارشناسو خبره الزحمهحق مانند دارد، ضرورت

در. ها جزء مراحل دادرسي است كه بايد در اين مقطع مورد اشاره قرار گيرد پرداخت اين هزينه

.به جدول مراحل اضافه شده است27مرحله عنوانبه اين مرحله 2014وكار گزارش كسب

)Doing Business 2014, Economy Profile: Iran, Islamic rep. 87(.قانوني مربوط مبناي

و مواد  . به بعد اين قانون است)158(به اين مرحله جديد، فصل هشتم قانون اجراي احكام مدني

مي) با مهر تأييد( قاضي دستور اجرا را:انضمام دستور اجرا به حكم 27 √.كند به حكم منضم

و رويه بهاجرائيه صدوربا حكم اجراي«:قانون اجراي احكام مدني)4( ماده:اي مباني قانوني

 اعالمي جنبه دادگاهكه موارديدر.باشد شده مقرر ديگري ترتيب قانوندراينكه مگر آيدمي عمل

اجرائيه سند، بطالنيا اصالت اعالم قبيلاز نيستعليه محكوم طرفاز عملي انجام مستلزمو داشته

 طرف دولتبه وابستهو دولتي مؤسساتوها سازمانكه موارديدر همچنين. شود نمي صادر

و نيست الزميهئاجرا صدور گيرد صورت آنهاوسيلهبه بايد حكم اجرايولي نبوده دعوي

.»كنند اجرارا حكم دادگاه دستوربه مكلفند مزبور مؤسساتوها سازمان

*
و يـا مـأمور اجـراي:تحويل دستور اجـرا دسـتور اجـراي دادگـاه بـه يـك مـأمور اجـراي دادگـاه

مي) خصوصي( .شود تحويل
√

و رويه  خانوادگي نامو ناماجرائيهدر«:قانون اجراي احكام مدني)6( ماده:اي مباني قانوني

به اجراحق پرداختاينكهوآن موضوعو حكم مشخصاتوعليه محكوموله محكوم اقامت محلو

 دادگاه مهربه رسيده دفتر مديرو گاهدادرئيسيامضابهو شده نوشته باشدميعليه محكوم عهده

.»شودمي فرستاده ابالغ برايو ممهور

28

و يا مأمور:درخواست از خوانده براي تبعيت داوطلبانه از حكم خواهان، مأمور اجراي دادگاه

مي) خصوصي(اجراي به از خوانده درخواست به كنند كه و صورت داوطلبانه از حكم تبعيت كرده

مي خوانده براي به آخرين بار فرصت .صورت داوطلبانه بپذيرد دهند كه مفاد حكم را
√
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و رويه عليه محكومبهاجرائيهكه همين:قانون اجراي احكام مدني)34( ماده:اي مباني قانوني

 براي ترتيبييا بگذارد اجرا موقعبهراآن مفاد روز10 ظرف است مكلفعليه محكومشد ابالغ

و باشد ميسرآنازٌبه محكومياستيفاو حكم اجرايكه كند معرفي مالييا بدهدٌبهممحكو پرداخت

را خود دارايي جامع مزبور مهلت ظرف بايد ندانداجرائيه مفاد اجرايبه قادررا خودكه در صورتي

از بعد سالسه ظرف گاههر.نمايد اعالم صريحاً ندارد مالي اگرو كند تسليم اجرا قسمت به

كنل،بودهٌبه محكوم پرداختو حكم اجرايبه قادرعليه محكومكه شود معلوم مذكور مهلتيانقضا

كه نحويبه داده خود دارايياز واقع خالف صورتيا نكرده معرفيرا خود اموالآناز فرار براي

تا روزيكوتشصازاي جنحه حبسبه باشد گرديده متعسراجرائيه مفاداز قسمتييا تمام اجراي

.»شد خواهد محكوم ماه شش

به: توضيح ميعليه محكوم وقتي اجرائيه وي ابالغ روز فرصت دارد كه رأي را طوعا10ًشود

از اجرا كند نه اينكه ابالغ جداگانه صادر رأي اي براي درخواست از خوانده براي تبعيت داوطلبانه

م10ظرف رأي اگر. شود ميروز اجرا نشد نوبت به و توقيف مال رسد، ولي در ظرف رحله معرفي

: بنابراين بهتر است اين مرحله به اين ترتيب انشا شود. توانيم مال را توقيف كنيم روز نمي10اين 

و اعطاي مهلت« .»روزه از تاريخ ابالغ براي اجراي اختياري حكم10ابالغ اجرائيه

29

خواهــان امــوال خوانــده را بــراي توقيــف

را:كندميشناسايي خواهان امـوال خوانـده

.كند با هدف توقيف شناسايي مي

اين مرحله وجود دارد امـا يكبـار در جريـان دادرسـي

و بـه اتفاق مي افتد بنابراين ذكر آن در مرحلـه تشـكيل

و زمــاني كــه امــوال منقــول جريــان انــداختن پرونــده

مي خوانده توقيف مي .كند شود كفايت

و رويه از بعد تواندميله محكوم«:قانون اجراي احكام)35(ماده»1« تبصره:اي مباني قانوني

بهٌبه محكوم تأمين برايراعليه محكوم اموال قبل مواددر مقرر مهلت انقضاياز قبلواجرائيه ابالغ

در نيز مزبور مهلت انقضايازپس. استآن قبولبه مكلف اجرا قسمتو كند معرفي اجرا قسمت

 ميسرآنازٌبه محكوم استيفايو حكم اجرايكه باشد نكرده معرفي ماليعليه محكومكهتيصور

 مالآنازراٌبه محكوم استيفاي آيد دستبهعليه محكوماز ماليوقتهر تواندميله محكوم باشد

.»بخواهد

نابراين اين مرحلهب. اين كار بايد انجام شود)8رديف(قبالً در جريان تأمين خواسته: توضيح

و به جريان انداختن پرونده ذكر شود و در مرحله تشكيل قانون اجراي)49( ماده. بايد جابجا شود

 برايكه موعديدرعليه محكومكه در صورتي«: احكام مدني در اين خصوص قابل استناد است

 ندهد حكم اجراي برايلهممحكوبا قرارييا ننمايد اجرا طوعاًرا حكم مدلول است مقرر حكم اجراي
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كه كند درخواست تواندميله محكوم باشد نشده توقيفو تأميناواز مالييا نكند معرفيهم ماليو

.»گردد توقيف ٌبه محكوم معادلعليه محكوم اموال از

و نيازي به توقيف مجدد در صورت توقيف اموال تا اجراي حكم همان مال در توقيف مي ماند

مي. نيستمال  در«: آيين دادرسي مدني ذكر شده است)118(شود در ماده مواردي كه تأمين مرتفع

 حكم صدور صورتدر. داد خواهدرا تأمينرفع قرار دادگاه گردد مرتفع تأمين موجبكه صورتي

ا هيچ.»شودمي مرتفع خودبه خود تأمين دادخواست،ياو دعوا استرداديا خواهان عليه قطعي زيك

و اين موارد در پرونده مفروض رخ نداده است؛ بنابراين در فرض پرونده، تأمين تا انتهاي دادرسي

و نياز به تأمين مجدد نيست اجراي حكم مرتفع نمي .شود

30
و يا مأمور اجراي:رساني در مورد قصد توقيفاطالع ) خصوصي(مأمور اجراي دادگاه

ميساير طلبكاران را در مورد قصد توقيف .كنند اموال خوانده آگاه

وجود

.ندارد

و رويه و رويه عملي چنين موضوعي وجود ندارد:اي مباني قانوني .در قوانين مربوط

 نيازيو شودمي اجرارأي مال، معرفيو عليه محكوم توسطرأي اجراي عدمازپس:توضيح

. نيست ايران حقوقي فعلي نظامدر توقيف قصد ابالغ به

31

شوند اموال منقول خوانده توقيف مي:ف اموالتوقي

و يا از طريق ثبت، فهرست( برداري به شكل فيزيكي

) يا جداسازي اموال

وجود دارد اما يكبار در جريان دادرسي اتفاق

افتد بنابراين ذكر آن در مرحله هشت كفايت مي

و اين مرحله بايد حذف شود مي .كند

و رويه  قانون اجراي احكام مدني به بعد)49( مواد:اي مباني قانوني

كهدر،است8در عمل اين مرحله تكرار مرحله:توضيح . نيازي به اين تكرار وجود نداردحالي

عليه محكومكه در صورتي«: قانون اجراي احكام مدني در اين خصوص قابل استناد است)49( ماده

له محكومبا قرارييا ننمايد اجرا طوعاًرا حكم مدلول است مقرر حكم اجراي برايكه موعدي در

له محكوم باشد نشده توقيفو تأميناواز مالييا نكند معرفيهم ماليو ندهد حكم اجراي براي

.»گردد توقيف ٌبه محكوم معادلعليه محكوم اموالازكه كند درخواست تواند مي

و نيازي به توقيف مجددمي در صورت توقيف اموال تا اجراي حكم همان مال در توقيف ماند

مي. مال نيست : آيين دادرسي مدني مقرر شده است)118(شود در ماده مواردي كه تأمين مرتفع

 صدور صورتدر. داد خواهدرا تأمينرفع قرار دادگاه گردد مرتفع تأمين موجبكه صورتيدر«

 هيچ.»شودمي مرتفع خودبه خودنتأمي دادخواست،ياو دعوا استرداديا خواهان عليه قطعي حكم
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بنابراين در فرض پرونده، تأمين تا انتهاي.يك از اين موارد در پرونده مفروض رخ نداده است

و اجراي حكم مرتفع نمي و نياز به تأمين مجدد نيست دادرسي .شود

32

و يا مأمور اجراي:گزارش درخصوص نحوه اجراي توقيف مأمور اجراي دادگاه

گ زارشي را درخصوص نحوه اجراي توقيف اموال منقول خوانده به قاضي ارائه خصوصي

.كند مي

وجود

 ندارد

و رويه عملي، غير از فهرست: توضيح برداري كه در بند قبل ذكر شده است، در قوانين مربوط

با تغييراتي كه در مراحل با اعمال اصالحات. اي تحت عنوان گزارش وجود ندارد مرحله جداگانه

.ذكر شده است9برداري در مرحله شود فهرست ايجاد مي

33
و يا كارشناس ارزيابي منصوب دادگاه:ارزشگذاري يا ارزيابي اموال منقول توقيف شده دادگاه

.كند اموال توقيف شده را ارزيابي مي
√

و رويه  حينلمنقو اموال ارزيابي«:قانون اجراي احكام مدني)73( ماده:اي مباني قانوني

بهعليه محكوموله محكومرا اموال قيمت شودمي درج اموال صورتدرو آيدمي عملبه توقيف

 قيمت تعييندرو بوده حاضريا نباشند حاضر توقيف حين طرفين گاههرو نمايندمي تعيين تراضي

.»شودمي معين ارزياب ننمايند تراضي

تا)73( مواددر مقرر ترتيببه منقول غير اموال رزيابيا«: قانون اجراي احكام مدني)110( ماده

مي.»آمد خواهد عملبه قانون اين)76( .شود البته در فرض پرونده اموال منقول توقيف

34
 ها براي هايي مانند تبليغ يا انتشار در روزنامه قاضي از روش:عموميقيمتگذاريفراخوان

ميقيمتگذاري .دهد عمومي فراخوان
√

و رويه  مزايده طريقاز اموال فروش«:قانون اجراي احكام مدني)114( ماده:اي مباني قانوني

.»آيدميعمل به

كهدر:توضيح به» مزايده«در متن قوانين از لفظ حالي از استفاده شده است، بهتر است جاي استفاده

در گزارش»Sale through public auction«كه ترجمه عبارت» عموميقيمتگذاري فراخوان«عبارت 

استفاده شود كه با منطوق» فراخوان مزايده«هاي داخلي از عبارت وكار است، در گزارش انجام كسب

وكار براي بيان الزم به توضيح است كه در گزارش انجام كسب. قوانين كشور هماهنگي بيشتري دارد
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تا مراحل كشورها عمدتاً از الفاظ يكساني استفاده مي مقايسه ميان كشورها امكانپذيرتر شود؛ اما با شود

و رويهبراساس آزمايي اين مراحل توجه به اينكه در اينجا در مقام راستي هاي كشورمان هستيم، قوانين

.آنچه در كشورمان مرسوم است اصالح كنيمبراساس بهتر است عبارات را

35
عمومي فروخته قيمتگذارييك اموال منقول خوانده در:عموميقيمتگذاريفروش از طريق

.شود مي
√

و رويه  ترتيببهكه قيمتياز مزايده«: قانون اجراي احكام مدني)128( ماده:اي مباني قانوني

 قيمت باالترينكه است به كسي متعلق مالو شودمي شروع شده معين)75(تا)73( مواددر مقرر

. است كرده قبول را

با منطوق قوانين» فروش از طريق مزايده«حات بند پيشين، عبارت با توجه به توضي: توضيح

.نيز مصداق دارد»39«و»37« هاي اين موضوع در بند. كشور هماهنگي بيشتري دارد

36
قاضي درخصوص كفايت پيشنهادهاي:تصميم قاضي درخصوص پيشنهادهاي قيمتي

.گيرد قيمتي ارائه شده در قيمتگذاري عمومي تصميم مي

د وجو

 ندارد

و رويه عملي نيازي به تصميم: توضيح و تأييد قاضي نيست در قوانين مربوط .گيري

37
ازجمله(عمومي بين بستانكاران مختلف قيمتگذاري عوايد حاصل از فروش از طريق:توزيع عوايد

ميبراساسو) خواهان .شود قوانين حق تقدم توزيع
√

و رويه  فروش نتيجهدركه وجوهي«:قانون اجراي احكام مدني)150( ماده:اي مباني قانوني

 هاي هزينهوٌبه محكوم به ميزان شودمي وصولعليه محكوماز ديگر به طريقيا شده توقيف مال

.»شودمي مستردعليه محكومبه بقيه باشد زائد اگروشد خواهد دادهله محكومبه اجرايي

و احكام مدني، وجوه وصول شده اگر زائد بر محكومقانون اجراي)150(در ماده:توضيح به

به هزينه مي بازپس عليه محكوم هاي اجرايي باشد نظربه37اما توضيح مرحله شماره،شود داده

و تقسيم اموال تاجر ورشكسته ميان غرما باشد مي چون ورشكستگي. رسد كه ناظر بر ورشكستگي

با37رسد اصالح متن مرحلهميرنظبه از فرض دعواي مفروض خارج است براي انطباق بيشتر

و رويه .هاي موجود مفيد باشد قوانين
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38
هـايي خوانده هزينه:هايي كه خواهان براي اجرا پرداخت كرده استاسترداد هزينه

.كند را كه خواهان قبالً براي اجرا پرداخت كرده مسترد مي

همزمان با

 مرحله فوق

و رو  فروش نتيجهدركه وجوهي«:قانون اجراي احكام مدني)150( ماده:اييهمباني قانوني

 هاي هزينهوٌبه محكوم ميزانهب شودمي وصولعليه محكوماز ديگر به طريقيا شده توقيف مال

.»شودمي مستردعليه محكومبه بقيه باشد زائد اگروشد خواهد دادهله محكومبهيياجرا

م:توضيح و مستقل از آن نيستبخشي از در25همچنين مرحله. رحله پيشين است نيز بايد

.اين مرحله ادغام شود

39
دهد كه عوايد حاصل از فروش از طريق قيمتگذاري دادگاه دستور مي:پرداخت

و يا فروش مستقيم به خواهان پرداخت شود .عمومي

همزمان با

 مرحله فوق

و رويه  فروش نتيجهدركه وجوهي«:قانون اجراي احكام مدني)150( اي ماده مباني قانوني

 هاي هزينهوٌبه محكوم ميزانبه شودمي وصولعليه محكوماز ديگر به طريقيا شده توقيف مال

.»شودمي مستردعليه محكومبه بقيه باشد زائد اگروشد خواهد دادهله محكومبه اجرايي

و مستقل از آن نيستمي37ه نيز بخشي از مرحل اين مرحله:توضيح قيمتگذاري«. باشد

لفظ» عمومي .جايگزين شود» مزايده«در اين بند نيز بهتر است با

 2014وكار در گزارش انجام كسب اجراي قراردادهاتغييرات نماگر.2-3

 2013وكار سال اطالعات مربوط به گزارش انجام كسببراساس چنانكه گفته شد، گزارش حاضر

ش شد 2014وكار سال ده است؛ اما در مراحل نهايي انجام كار، گزارش انجام كسبتهيه نيز منتشر

مختصر، مهمترين صورتبه در اين بخش. نمايد كه تغييراتي را در متن گزارش حاضر ايجاد مي

مياجراي قراردادهادر بخش مربوط به نماگر 2014وكار تغييرات گزارش كسب .شود، بررسي

)51رتبـه(در كشور ايران بهبود پيدا كرده است اجراي قراردادها نماگر، رتبه 2014در گزارش

 در اين گزارش تأكيد شده اسـت كـه هـيچ اصـالحي. اند كشور افزايش يافته 189و تعداد كشورها به

ــوي از ــود سـ ــراي بهبـ ــران بـ ــالمي ايـ ــوري اسـ ــاجمهـ ــراي قراردادهـ ــت اجـ ــده اسـ ــت نشـ  ثبـ

Doing Business 2014, Economy Profile: Iran, Islamic Rep. 83).(

طور كه در ادامه خواهيم ديد، عدم ثبت اصالحات در اين بخش به معني عدم اصالح نبوده همان

بهمينظربه است، بلكه در ادامه. شود درستي به بانك جهاني منتقل نمي رسد اقدامات اصالحي

مي 2014و 2013 هاي در سال اجراي قراردادهاهاي نماگر جدول شاخص : گيرد مورد مقايسه قرار
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در.10جدول و هزينه مرتبط با آنها و زمان  خالصه مراحل اجراي يك قرارداد

 2014و 2013هاي در سال جمهوري اسالمي ايران

 2014سال 2013سال نماگر

 505 505)روز(زمان

و ابالغ 3030 تشكيل پرونده

و قضاوت  295 295 دادرسي

 180 180 اجراي حكم

 17 17)درصدي از ارزش خواسته(هزينه

1010)درصدي از ارزش خواسته(دستمزد وكيل

22)درصدي از ارزش خواسته(هزينه دادگاه

55)درصدي از ارزش خواسته(هزينه اجراي حكم

 40 39)تعداد(مراحل

مي چنان در آخرين قراردادها اجرايشود، تنها تغييري كه نماگر كه در جدول فوق مشاهده

يك مرحله به تعداد مراحل رسيدگي در كشور ايران  گزارش بانك جهاني داشته است، اضافه شدن

و قضاوت در گزارش. است و دادرسي و به جريان انداختن پرونده به 2014دو مقطع تشكيل نسبت

ه بوده است كه در تغييري نداشته است، اما مقطع اجراي حكم با تغييراتي همرا 2013گزارش سال 

.پردازيم ادامه به بررسي آن مي

∗25
كند تا حكم را اجرا كند يـا در طـول خواهان وكيلي استخدام مي:كندخواهان وكيل استخدام مي

.شود اجراي حكم دادگاه همچنان توسط وكيل نمايندگي مي

وجود

 ندارد

بـ: توضيح و ا عالمـت سـتاره نشـان داده اين مرحله به ابتداي مقطع اجراي حكم اضـافه شـده

هم شده است؛ اين عالمت نشان مي دهنده از زماني آن با مرحله قبل از خود باشد كـه آخـرين مرحلـه

و قضـاوت محسـوب مـي   :Doing Business 2014, Economy Profile( شـود مقطـع دادرسـي

Iran, Islamic Rep. 87(

م در عين حال بايد پذيرفت كه نه ـ بلكه تنها مبناي قانوني ستقيمي براي اين مرحله وجود ندارد

و براي اجراي حكم، قرارداد چند در وكالتنامه وكال، گاهي مرحله اجراي حكم ذكر نمي هر شود

ـ وكالت جديدي منعقد مي را شود يك عنوانبه اما اين رويه آنچنان مرسوم نيست كه بخواهيم آن

 حاضرحالدر حال چنان كه توضيح داده شد، در عين. مرحله جديد به مراحل موجود اضافه كنيم

كشور، اجباري عالي ديوان عمومي هيئت 11/12/1388ـ 714 شماره رويه وحدترأي موجب به

و تعقيب دعاوي وجود ندارد رسد جاي طرحمينظربه اين،بر عالوه. براي استخدام وكال براي طرح
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و قضاوت اين مرحله نيز چندان توجيه نداشته باشد؛ چرا كه آخرين مرحله از مقطع رسيدگي

. زمان با اولين مرحله از مقطع اجراي حكم ذكر شده استهم

27
را پرداخت رأي هاي مربوط به اجراي خواهان هزينه:هاي اجرا توسط خواهانپرداخت هزينه

.كند مي

وجود

 دارد

و رويه  عبارت اجرايي هاي زينهه«: قانون اجراي احكام مدني)158( ماده:اي مباني قانوني

:از است

 دعاويدر. شودمي وصول اجرااز بعدكه حكم اجرايحق بابتٌبه محكوم مبلغ درصد1.5

 موردو تعيين دادخواستدركه خواسته بهاي مأخذبه اجراحق نيست،نقد وجه خواستهكه مالي

مي گرفته قرار حكم . باشد نموده معين خواسته رايب ديگري قيمت دادگاه اينكه مگر شود، محاسبه

و كارشناسو خبره الزحمهحق مانند باشد داشته ضرورت حكم اجراي برايكه هايي هزينه.2

.»آنرينظاو اموال حفاظتحقو ارزياب

از روز10 انقضايازپس اجراحق پرداخت«:قانون اجراي احكام مدني)160( بر اساس ماده

 خود بينيا كنند سازش طرفينكه صورتيدرولي استعليه محكومهعهدبر اجرائيه ابالغ تاريخ

 بيستٌبه محكومكه صورتيدروشد خواهد دريافت اجراحق نصف بدهند حكم اجراي براي ترتيبي

.»گرفت نخواهد تعلق اجراحق باشد كمتريا ريال هزار

نقد وجهٌبه محكوم اگر«: قانون اجراي احكام مدني مقرر شده است)161( همچنين در ماده

 رأساً اجرايي اقدامات شروعاز بعدله محكوم گاههرو گرددمي وصولآن ضمنهم اجراحق باشد

از مزبورحق نشود اجراحق به پرداخت حاضرعليه محكومو باشد نموده وصولراٌبه محكوم

 برايكه هايي هزينه صورتنايدر. گرددمي وصول احكام اجراي مقررات طبقعليه محكوم اموال

 وصولازپسو شده پرداخت دادگستري صندوقاز باشد الزمعليه محكوم اموال فروشو توقيف

.گرددمي مسترد صندوقبه آن

با مباني 2014رسد اضافه شدن اين مرحله به مراحل موجود در گزارش سالمينظربه:توضيح

و رويه دا قانوني  ,Doing Business 2014, Economy Profile: Iran(رداي كشور ما مطابقت

Islamic Rep. 87(هايي كه خواهان براي اجرا پرداخت به استرداد هزينه38ضمن اينكه در مرحله

.اي شود هاي مذكور در جدول مراحل اشاره پرداخت هزينهبه كرده است اشاره شده بدون اينكه
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و اصطالحاتب اجراي قراردادهاجدول مراحل.3-3  عد از بازنگري در مراحل

به هرچند نمي و قطعي كه همه بر آن اتفاق نظر داشته باشند براي مراحل رسيدگي توان يك فرمول دقيق

اجراي آزمايي جدول مراحل بيني كرد، اما بعد از راستي دعواي مفروض در نظام قضايي كشورمان پيش

با كه توسط بانك جهاني تهيه شده است قراردادها و با توجه به تغييرات زيادي كه براي انطباق

هاي قضايي كشور در اين جدول مورد اشاره قرار گرفت، جدول زير با توجه به پرونده مفروض، واقعيت

ميبراساس مراحل را و. كند آنچه امروز در نظام قضايي ايران وجود دارد منعكس برخي اصطالحات

. كشورمان اصالح شده است نظام حقوقيخاص عبارات نيز براي مطابقت با ادبيات 

و اصطالحات اجراي قراردادهامراحل.11جدول  بعد از بازنگري در مراحل

 مرحله رديف

و به جريان انداختن پرونده  تشكيل

1
از خواهـان يـا وكيـل او بـه: پرداخت شود] كه بهاي كاال[كند خواهان درخواست مي صـورت شـفاهي يـا كتبـي

.كنند كه مفاد قرارداد را رعايت كند خوانده درخواست مي

2
و و ابالغ دادخواست ميضمائم خواهان براي دادخواست و ابـالغبه: دهدآن تشكيل پرونده منظور دادخواسـت

ميكتبي در دادصورتبه آن، خواهان .دهد گاه تشكيل پرونده

*
خواهان يك درخواسـت كتبـي بـراي توقيـف امـوال خوانـده: درخواست توقيف اموال پيش از برگزاري دادگاه

و پيش از برگزاري دادگاه تسليم مي ).مراجعه كنيد5به فرض شماره(كند ضمن دادخواست خود

*
مي خواهان هزينه هز: كندهاي دادرسي را پرداخت هـاي هاي دادگاه، حق تمبر يا سـاير انـواع هزينـه ينهخواهان

.كند ميدادگاه را پرداخت 

3
مي: ثبت پرونده در دادگاه اين فرآيند شامل تعيين يـك شـماره ارجـاع. كند دفتر دادگاه دعوي يا پرونده را ثبت

.براي دعوي يا پرونده است

*
صـورت توانـد بـه فرآينـد ارجـاع مـي. شـودع مـي پرونده به يك قاضي خاص ارجا: ارجاع پرونده به يك قاضي

و يا ساير روش تصادفي، به .ها انجام شودصورت خودكار، براساس نظر يك قاضي اجرايي، مأمور دادگاه

4
و صـدور احضـاريه از طـرف: دهد دادگاه دادخواست را به دقت مورد بررسي قرار مي يك قاضي دادخواسـت

ب ميخواهان را از منظر الزامات رسمي .كند ررسي

*
مي قاضي دادخواست را مي و دستور ابالغ دادخواست را صادر پس از تأييد الزامات رسمي، قاضـي: كند پذيرد

مي تصميم مي و دستور ابالغ دادخواست .دهد گيرد دادخواست خواهان را بپذيرد

*
گي شفاهي يا جلسه دادگـاه رسيد)ها(قاضي تاريخ: تعيين وقت رسيدگي براي رسيدگي شفاهي يا جلسه دادگاه

.كند را تعيين مي

*

مي: اتخاذ تصميم درخصوص توقيف اموال پيش از برگزاري دادگاه گيرد كه درخواست خواهان قاضي تصميم

و خوانـده را از تصـميم خـود آگـاه مبني و خواهـان بر توقيف اموال خوانده پيش از برگزاري دادگاه را بپذيرد

است شامل درخواست از خواهان براي ارائه وثايق يا تضاميني باشد كه منافع خوانده اين مرحله ممكن. كند مي

.را تضمين كند

5

و احضاريه به مأمور مجاز تحويل مي : شود تـا اقـدامات الزم بـراي ابـالغ بـه خوانـده انجـام شـود دادخواست

دهـد تـا تحويل مـي) از جمله خواهان(قاضي يا مأمور دادگاه احضاريه را به اداره ابالغ، مأمور يا فرد ذيصالح

.اقدامات الزم براي ابالغ به خوانده انجام شود
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6
به: اولين اقدام براي تحويل فيزيكي و احضاريه در مراجعه اول صـورت فيزيكـي بـه در اغلب مواقع دادخواست

.شود خوانده تحويل مي

7

هايي را بـراي تضـمين منـافع وثايق يا تضمينخواهان معموالً: كنند وثايقي كه اموال توقيف شده را تضمين مي

مي كند كـه همـان خسـارت احتمـالي قـرار تـأمين خوانده در برابر خسارات احتمالي به اموال توقيف شده ارائه

.)مراجعه كنيد5به فرض شماره(خواسته است 

8
و معرفي مي خو: كنـد خواهان اموال خوانده را براي توقيف شناسايي انـده را بـا هـدف توقيـف خواهـان امـوال

و به دادگاه براي توقيف معرفي مي .كند شناسايي

9

مي: توقيف اموال پيش از برگزاري دادگاه توانـد توقيف مـي. شود اموال خوانده پيش از برگزاري دادگاه توقيف

و يا از طريق ثبت، فهرست و يا جداسازي اموال انجام شـود به شكل فيزيكي بـه فـرض(برداري، بدهكار كردن

.)مراجعه كنيد5شماره 

10 
و: محافظت از اموال توقيف شده پيش از برگزاري دادگاه اموال توقيف شده خوانده تحت مراقبت مـأمور اجـرا

مي) بخش خصوصي(يا فرد امين  .)مراجعه كنيد5به فرض شماره(گيرد قرار

 حكم صدورو رسيدگي

11 

 رسـيدگي جلسـه يـكدر قـرارداد مفـاد مورددر طرفين): رسي مدنيآيين داد قانوندر رايج( شفاهي رسيدگي

 كارشـناسو شـاهداز است ممكن شفاهي رسيدگي جلسهدر. كنندمي گفتگوو بحث قاضي حضوردر شفاهي

.شود پرسيده سؤاالتي آنهاازياو كنند بيانرا خود نظراتكه شود خواسته دادگاه منصوب مستقل

*
ف و: ايراداتخصوصدر وريتقاضاي اتخاذ تصميم خوانده ايرادات اوليه ماننـد عـدم صـالحيت، مـرور زمـان

.كند ساير موارد را مطرح مي

*
دادگاه درخصوص ايراداتـي كـه خوانـده مطـرح كـرده تصـميم: دادگاهسوياز اتخاذ تصميم در مورد ايرادات

.گيرد مي

*

در: دادگاهسوياز انتصاب كارشناس مستقل خواسـت طـرفين يـا بـه تشـخيص خـود كارشـناس قاضي بنا به

كنـد مستقلي را جهت اظهارنظر درخصوص كفايت كيفيت كاالهاي تحويل داده شده توسط خواهان منصوب مي

.)مراجعه كنيد6به فرض شماره(

12 
و انقالب در امور مدني به متقا قانون آيين دادرسي دادگاه)260(حسب ماده: ابالغ واريز وجه ضي هاي عمومي

.شود كه براي واريز وجه كارشناسي اقدام كند كارشناسي ابالغ مي

13 
كارشـناس مسـتقل منصـوب دادگـاه نظريـه: ارائه نظر كارشناسي توسط كارشناس تعيين شده ازسوي دادگاه

ميكارشناس .)مراجعه كنيد6به فرض شماره( كندي خود را به دادگاه ارائه

14 

د يكو ادگاه به طرفينابالغ وصول نظر كارشناس به  وصـول: كارشـناس نظربه اي اعتراض هفته شروع مهلت

 دادگـاه دفتـر بـه ابـالغ تـاريخاز هفتـه يـك ظـرف تواننـدمي طرفين شد، خواهد ابالغ طرفينبه كارشناس نظر

به مراحـل(نمايند اظهار كتبي طورهب اثباتاًيا نفياً دارند مطلبي چنانچه كارشناس نظر مالحظهباو كنند مراجعه

.)موجود اضافه شده است

15 
به): جلسه دادگاه(تأخير مي روند رسيدگي دادگاه و فرصـتي بـراي دليل درخواست طرفين دعوا به تعويق افتـد

.شود آمادگي جهت حضور در جلسه دادگاه مهيا مي

را: انشاي حكم 16 ميقاضي يك نسخه كتبي از حكم . كند انشا

ميدف: ثبت حكم 17 .كند تر دادگاه حكم را پس از دريافت نسخ كتبي آن ثبت

18 
و خوانـده براي ابالغ مأموربه رأياز رونوشتي تسليم  دادنامـه بـه مـأمور مجـاز تحويـل: ابـالغ بـه خواهـان

اق مي و خوانده انجام شوددشود تا .امات الزم براي ابالغ به خواهان

مي خواهان نسخه: هاناي از حكم كتبي توسط خوا دريافت نسخه 19 .كند اي از حكم كتبي را دريافت
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مي خوانده نسخه: اي از حكم كتبي توسط خوانده دريافت نسخه* .كند اي از حكم كتبي را دريافت

20 

از اين فرصت برخوردار است كه در مورد حكـم) خوانده(عليه محكوم براساس قانون،: خواهي نظر دوره زماني تجديد

گيـرد كـه خوانـده تصـميم مـي. خواهي كند دوره زماني خاص تعيين شده در قانون تقاضاي تجديدنظر صادره در يك

مي حكم در روزي كه مهلت تجديدنظر. خواهي نكند تجديدنظر مي خواهي به پايان .شود رسد نهايي تلقي

 اجراي حكم

21 
مي: درخواست خواهان براي اجراي حكم (كه دستور اجرا را دريافت كند كند خواهان از دادگاه درخواست مهر.

.)تأييد بر حكم

مي خواهان هزينه: هاي اجرا پرداخت هزينه 22 .پردازد هاي مربوط به اجراي حكم را

را: انضمام دستور اجرا به حكم 23 مي) با مهر تأييد( قاضي دستور اجرا .كند به حكم منضم

يك: تحويل دستور اجرا* مي دستور اجراي دادگاه به .شود مأمور اجراي دادگاه تحويل

24 
و اعطاي مهلت وقتي اجرائيه به خوانـده ابـالغ: روزه براي اجراي اختياري حكم از تاريخ ابالغ10ابالغ اجرائيه

.روز فرصت دارد كه رأي را طوعاً اجرا كند10شد وي

25 
ارزيـابي منصـوب دادگـاه امـوال توقيـف دادگاه يا كارشناس: ارزشگذاري يا ارزيابي اموال منقول توقيف شده

.كند شده را ارزيابي مي

مي هايي مانند تبليغ يا انتشار در روزنامه قاضي از روش: فراخوان مزايده 26 .دهد ها براي مزايده فراخوان

مي: فروش از طريق مزايده 27 .شود اموال منقول خوانده در يك مزايده فروخته

28 
بـه شـودمي وصولعليه محكوماز ديگر طريقهبيا شده توقيف مال فروش نتيجهردكه وجوهي: توزيع عوايد

.شودمي دادهله محكومهب اجرايي هاي هزينهوٌبه محكوم ميزان

*
هايي را كه خواهان قبالً خوانده هزينه.است كرده پرداخت اجراو دادرسي براي خواهانكه هايي هزينه استرداد

و اج ميبراي دادرسي .كند را پرداخت كرده مسترد

*
مي: پرداخت دهد كه عوايد حاصل از فـروش از طريـق مزايـده يـا فـروش مسـتقيم بـه خواهـان دادگاه دستور

.پرداخت شود

وكار بانك جهاني در گزارش انجام كسب18و12،14است در جدول فوق مراحل ذكربه الزم

و رويه و با توجه به قوانين نيز22مرحله. اندي موجود به مراحل موجود اضافه شدهها نبوده است

و رويه 2014وكار در گزارش كسب و با مباني قانوني . اي موجود همخواني دارد اضافه شده است

كه از طريق بانك جهاني تدارك ديده شده اجراي قراردادهاساز مراحل با استفاده از شبيه

را است، مي ميهك در صورتيتوان رتبه ايران . شد را تعيين كرد جدول مراحل به ترتيب فوق اصالح

نه اجراي قراردادهاآزمايي مراحل بر اين اساس، بعد از راستي 39مشخص شد كه تعداد مراحل

نه 2013مرحله مذكور در گزارش باشد، بلكه از ميانمي 2014مرحله مذكور در گزارش40و

و رويهمرحله با مباني قانو28تمامي اين مراحل  در اين. اي كنوني كشور ما همخواني دارند ني

 كشور قرار خواهد داشت، 189از ميان18در جايگاه اجراي قراردادهاصورت ايران از نظر سهولت 

كه در . قرار دارد51از اين نظر در جايگاه 2014وكار اكنون در گزارش كسبهمحالي
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خ.4-3  1392 ماه تا خرداد 1391 ماه ردادتغييرات اطالعات مندرج در گزارش از

با هدف گسترش خدمات دادرسـي الكترونيكـي 1392 ماه تا خرداد 1391 ماه در فاصله زماني خرداد

و اقداماتي در كشور انجام گرفته است كه بر نماگر  در. گـذارد تـأثير مـي اجراي قراردادهـا مصوبات

:پردازيم ادامه به بررسي اين اقدامات مي

از اين طريقاند راه.1 و ايجاد امكان تقديم دادخواست  دفاتر: ازي دفاتر الكترونيك قضايي

و هستند مجازي فضايدر مراجعان قضايي امور پيگيريو طرح براي دفاتري قضايي خدمات

آن غيريا رسمي اسناد دفاتر مياناز توانند مي  ارائهنامه آيين)2(ماده(شوند تأسيسيا برگزيده از

اندازي دفاتر خدمات ساز راه مصوباتي كه زمينه) 22/3/1391قضايي مصوب كترونيكال خدمات

:زير هستندشرحبه اند، الكترونيك قضايي شده

؛1/9/1388 ابالغي ساله پنج قضاييكلي هاي سياست»6« بندـ

؛1390كشور مصوب توسعه پنجم برنامه قانون)48( ماده»ج« بندـ

؛1390 مصوب فسادبا مقابلهو اداري نظام سالمتيارتقا قانون)11( ماده»ج« بند تبصرهـ

؛22/3/1391قضايي الكترونيك خدمات ارائه نامه آيينـ

قضايي الكترونيك خدمات دفتر انحاللو فعاليت تأسيس، شرايطو ضوابط دستورالعملـ

28/2/1391.

به شروع آزمايشيصورتبه 1391 ماه ارديبهشت2 تاريخاز قضايي الكترونيك خدمات دفاتر

در. است شده اجرا قضايي خدمات دفاتر آزمايشي طرحاز مرحله پنجو تاكنون1اند كرده فعاليت

 مشمول داشتند،را حقوقي وارده هاي پرونده آمار بيشترينكه متعددي دعاوي اول، مرحله چهار

از اعسار دعاوي چك،بهطمربو شكاياتو دعاوياز بودند عبارت دعاوي اين. شدند واقع طرح

 كارفرما،و كارگر اختالفحل دربارهاجرائيه صدور سفته، وجه مطالبه مهريه، به، محكوم پرداخت

 تقسيط تمكين،به الزام نفقه، مطالبه زوجيت، ايام المثل اجرت سازش، امكان عدم گواهي قيم، نصب

. خسارت مطالبه دعوايوبه محكوميطتقسو تعديل ديه، مطالبه شناسنامه، ابطالو اصالح مهريه،

با مرتبط عناوين جملگي واقعدركه جديد عنوان12، شودمي خوانده پنجم مرحلهكه آخر مرحله در

:از عبارتند دعاوي اين. گرفت قرار قضايي خدمات دفاتر كار دستوردر هستند، خانواده موضوع

 صدور مهريه، مطالبه طالق، حكم صدور،زوجيت رابطه اثبات فرزند،با مالقات حضانت، دعاوي

 اثبات طالق،و ازدواج واقعه ثبت مجدد، ازدواج تجويز جهيزيه، استرداد حكم صدور رشد، حكم

.نسبنفيو نسب

1. http://www.adliran.ir/News.aspx?ID=2 
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و هنوز در قالب قانون پيش است كه تشكيل اين دفاتر مستند به آيينذكربه الزم بيني نامه است

 1379كه تشريفات دادرسي همچنان از قانون آيين دادرسي مدني نشده است؛ بنابراين با توجه به اين

هايي با موضوع فوق خودداري كنند مرتكب مراجع قضايي از پذيرفتن دادخواست كند، اگر پيروي مي

تا. اند تخلف شده دفاتر خدمات جملهاز قوانين مرتبط با دادرسي الكترونيكي ضروري است

.اين نقصان برطرف شود الكترونيك قضايي به تصويب برسد تا

 خدمات درگاه):www.adliran.ir(ايجاد درگاه خدمات الكترونيك قضايي به آدرس.2

و آمار مركز توسطكه است مجازي فضايدر قضايي امور پيگيريو شروع براي مدخلي قضايي

و حاضر زيرساختحالدر.شده است ايجادقضائيه قوه اطالعات فناوري هاي الزم براي ارائه

پيگيري دادخواست، محاسبه هزينه دادرسي، محاسبه هزينه ارائه خدمات الكترونيك قضايي، 

و و واحدهاي قضايي ... پرداخت اينترنتي هزينه دادخواست، ارائه خدمات ويژه به وكال، كارشناسان

ت. در اين درگاه ايجاد شده است و امكان ارائه هاي آن استفاده نمي مامي ظرفيتبا اين وجود از شود

بنابراين براي ثبت دادخواست حضور فيزيكي در دفاتر الكترونيك قضايي. دادخواست وجود ندارد

حاضر بيشتر براي پيگيري مراحل دادخواست با ورود به آن حالدر سايت مذكوروب. الزامي است

.گيرد مورد استفاده قرار مي

و.3 در محل دفاتر محاسبه و هزينه خدمات الكترونيك قضايي پرداخت هزينه دادرسي

همين امكان. امكانپذير است (POS)انجام امور مذكور از طريق دستگاه:خدمات الكترونيك قضايي

.بالقوه وجود داردصورتبه در درگاه خدمات الكترونيك قضايي

و اينترنتي.4 و مقرراتي:ابالغ پيامكي اند ابالغ اينترنتي كه به تازگي تصويب شدهدر قوانين

با اين وجود به رسميت شناختن ابالغ.و پيامكي در كنار ابالغ به روش سنتي پذيرفته شده است

و پيامكي نيازمند اصالح قواعد ابالغ در قانون آيين دادرسي مدني، قانون مادر در عنوانبه اينترنتي

و براي تسريع حاضر ابالغ اينحالدر.اين حوزه است و پيامكي در كنار ابالغ به روش سنتي ترنتي

ميآدر فر و مقررات مصوب در اين خصوص. گيرد يند ابالغ سنتي مورد استفاده قرار  قوانين

:زير هستندشرح به

و دادخواست ابالغ«:22/3/1391 قضايي مصوب الكترونيك خدمات ارائه نامه آيين)7(مادهـ

 مخاطبانبه قضايي دستورو قرار هرگونه ابالغوعنه مشتكي احضارو خواندهبهآنضمائم

.پذيردمي انجام الكترونيكيصورتبه ذيربط،

و ابالغ همراه، تلفن شمارهو الكترونيكي نشانيبه دسترسي عدم صورتدرـ»1«تبصره

 كتباًراعنهيمشتكيا خوانده است مكلف قضايي مرجع.شد خواهد انجام فيزيكيصورتبه احضار

.نمايد داللت قضايي خدمات سامانهاز استفاده به
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 باشد زندانيا بازداشتگاهدر مخاطبياعنه مشتكييا خواندهكه در صورتيـ»2«تبصره

 اداره وسيلهبهتا شودمي ارسال بازداشتگاهيا زندان اداره ارتباطييا الكترونيكي آدرسبه اوراق

.»گردد ابالغ بردهنامبه كتباً زندان

 ابالغازپس«: 22/3/1391 قضايي مصوب الكترونيك خدمات ارائه نامه آيين)8(مادهـ

 پايگاهبه ورود طريقازويكه در صورتي عنه، مشتكييا خواندهبه قضايي اوراق الكترونيكي

ويبه بالغا گيرد، قرار ابالغ جرياندر ديجيتال امضاي طريقاز هويت احرازازپسو مربوط

.»بود خواهد قانوني ابالغ صورت، اين غيردرو باشدمي واقعي

 دادگاهدر ابالغ نحوهو تشريفات«:1/12/1391قانون حمايت خانواده مصوب)9( مادهـ

 لكن است، مدني اموردر انقالبو عمومي هاي دادگاه دادرسي آيين قانون مقررات تابع خانواده

 اين برايرا الكترونيك پستو تلفني پيام نمابر، پست، قبيلاز ديگري طرق دعوي طرفين چنانچه

 احراز صورت،هردر. دهد انجام طريقآنبهرا ابالغ تواندمي دادگاه كنند، اعالم دادگاهبه منظور

.»است دادگاهبا ابالغ صحت

م«: اداري عدالت ديوان دادرسي آيينو قانون تشكيالت)18(تبصره مادهـ توانديشاكي

رابر عالوه ابالغ منظوربه نشاني پستي، نشاني پست الكترونيكي يا شماره تلفن همراه يا نمابر خود

.»اوراق اعالم نمايد كه در اين صورت امر ابالغ به يكي از طرق مزبور كافي است

ن ديوايابالغ آرا«: اداري عدالت ديوان دادرسي آيينو تشكيالت قانون قانون)62( مادهـ

:دتواند به يكي از طرق زير صورت گير مي

ـ از طريق پست الكترونيك يا نمابر، به ادارات دولتي يا شكات به تقاضاي قبلي آنان براي پ

.»...استفاده از اين روش ابالغ

به» اليحه آيين دادرسي تجاري«: هاي اختصاصي تجاري اي براي ايجاد دادگاه تهيه اليحه.5

در تاريخ. به تصويب هيئت وزيران رسيده است 25/12/1390در جلسه مورخه قضائي قوه پيشنهاد

در 21/3/1391 و و تصويب در مجلس شوراي اسالمي فرستاده شده است اين اليحه براي بررسي

و قضايي مجلس و به كميسيون حقوقي عنوانبه مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول شده

اول اين اليحه به تشكيالت دادگاه تجاري اختصاص فصل.كميسيون اختصاصي ارسال شده است

و در ماده  در«: آن مقرر شده است)1(دارد و تسريع و افزايش دقت به منظور رسيدگي تخصصي

و تقويت نقش عرف در  و اجراي آراي ناظر به آن روند رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري

و مراحل با ايجاد اين دادگاه.»ودش رسيدگي به اين دعاوي، دادگاه تجاري تشكيل مي ها زمان، هزينه

دربر عالوه. كاهش خواهد يافت اجراي قراردادهارسيدگي به دعاوي مربوط به  اين بانك جهاني

از هاي اختصاصي كرده وكار، كشورهايي كه اقدام به ايجاد دادگاه گزارش انجام كسب اند يك مرحله
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رسي الكترونيكي نيز در مواد مختلف اين اليحه مورد داد. مجموع مراحل آن كشور كاسته است

.توجه قرار گرفته است

و:22/3/1391قضـايي مصـوب الكترونيـك خـدمات ارائه نامه تصويب آيين.6 آيـين طـرح

و ساير امور قضايي از طريق دفـاتر خـدمات قضـايي يـا درگـاه خـدمات  و شكايات پيگيري دعاوي

و با استفاده از سامانه در هاي قضايي و مخابراتي نامـه ارائـه خـدمات الكترونيـك آيين«الكترونيكي

و شـكايات. بيني شده است پيش» قضايي و پيگيري دعـاوي البته بايد توجه داشت كه تشريفات طرح

و با توجه به اينكه آيين در قوانين دادرسي پيش تواند مخالف قانون باشـد، ها نمي نامه بيني شده است

و. تواند الزام قانوني براي محاكم ايجاد كند نامه نمي آيينبنابراين مواد اين  بنـابراين اصـالح قـوانين

.دادرسي الكترونيكي ضروري استخصوصدر مقررات دادرسي

 خدمات دفتر انحاللو فعاليت تأسيس، شرايطو ضوابط دستورالعمل«تصويب.7

مر:28/2/1392» قضايي الكترونيك بوط به تشكيل دفاتر الكترونيك اين دستورالعمل شامل مقررات

و انتظامي حاكم بر اين دفاتر است و مقررات اداري . قضايي، فعاليت آنها

 سامانه، ايناز استفادهبا:اندازي سامانه پيام كوتاه خدمات الكترونيك قضايي راه.8

:نمايند يافتدر كوتاه پيام طريقاز خود، پروندهبا ارتباطدررا زير خدمات توانندمي شهروندان

 آدرس، مشاهدهو كننده رسيدگي شعبه پرونده، دريافت رمز پرونده، دريافت خالصه دريافت

و ارسال پرونده فهرست طور مستقيم در كاهش زمان، اگرچه اين خدمات به1.انتقاديا پيشنهاد ها

و مراحل  ي ابتدايي برايها مؤثر نيستند، اما به اين دليل كه در عمل گام اجراي قراردادهاهزينه

مي الكترونيكي كردن دادرسي محسوب مي و در توانند با كامل شوند، داراي اهميت هستند تر شدن

.هاي قضايي را برعهده گيرند مراحل بعد، خدمات ديگري همچون ابالغ

هاي ذيربط براي اصالح وضعيت موجود در يـك سـال آينـده هاي دستگاه برنامه.4

خر 1392 ماه خرداد( )1393 ماه دادتا

و قضائيه قوه با توجه به تكليف و ارتباطات براي افزايش سرعت براي توسعه فناوري اطالعات

و قضايي مصرح در بندآكار قانون برنامه پنجم توسعه،)211( ماده»ح« يي در ارائه خدمات حقوقي

و تسهيل  فاصله زماني(ده در يك سال آين اجراي قراردادهااقداماتي براي اصالح وضعيت موجود

كهحالدر)1393 ماه تا خرداد 1392 ماه خرداد :توان به موارد زير اشاره كردميجملهاز انجام است

1. http://www.adliran.ir/News.aspx?ID=3 
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در مجلس شوراي اسالمي.1 مي چند پيشهر:بررسي اليحه آيين دادرسي تجاري شود بيني

يك سال به اميد، اما بررسي طول خواهد انج كه تصويب اليحه آيين دادرسي تجاري مدتي بيش از

يك سال آينده  اجراي قراردادهاهايي است كه در ارتباط با بهبود نماگر فعاليتجملهاز اين اليحه در

.اهميت دارد

و الكترونيكي شدن دادرسي تشكيل دادگاه ها دو نمونه از اصالحاتي هاي اختصاصي تجاري

يك  هر هستند كه بانك جهاني با كاهش ميك مرحله در ازاي تحقق . كند دام از آنها كشورها را تشويق

بنابراين اليحه. بيني شده است در اليحه آيين دادرسي تجاري موادي براي تحقق اين دو هدف پيش

و زمان تواند از هزينه آيين دادرسي تجاري با داشتن نقاط قوت زير مي  اجراي قراردادهاها، مراحل

مياين نقاط قوت در ادامه بررس1.در كشور بكاهد شود، اما بايد توجه داشت كه با توجه به روندي

و تصويب لوايح قضايي در مجلس در سال در معمول بررسي هاي اخير، تصويب اين نقاط قوت

و اجرايي شدن آن، چندين سال طول خواهد كشيد كه اهميت سرعت بخشيدن به  قالب اليحه مذكور

:دهد اين اليحه را نشان مي

ت تشكيل دادگاهـ  تجاري؛ـ خصصيهاي

،)29(پيام در ماده مطالبه حق از طريق داده(هاي دادرسي الكترونيكي استفاده از ظرفيتـ

، تكليف به ابالغ از طريق)32(تكليف به قيد نشاني الكترونيكي خواهان در دادخواست در ماده

پا)33(وسايل ارتباط از راه دور در ابالغ در خارج از كشور در ماده رساني يگاه اطالع، ايجاد

؛...)و)34(و انتشار آگهي در اين پايگاه در ماده قضائيه قوه الكترونيكي

و مخابراتي از قبيل پست الكترونيكي، هاي رايانه فراهم كردن امكان استفاده از سامانهـ اي

و تلفن حسب مورد براي طرح دعوي، ارجاع پرونده، تشكيل  ارتباط تصويري از راه دور، نمابر

و اوراق مربوط به و ديگر اوراق قضايي جلسه دادرسي، استماع شهادت شهود، ابالغ دادنامه

و نيابت قضايي در مادهئاجرا ؛)59(يه

و راهـ ؛)129(اندازي بانك اطالعات سوابق قضايي محكومين قطعي در ماده تدوين

و راهـ و وجوه اندازي سامانه دسترسي اجراي احكام دادگستري به اطال تأسيس عات اموال

و احقاق تسهيل اجراي آراي دادگاهمنظوربه تجار با رعايت محرمانه ماندن اطالعات هاي تجاري

و بانك حق محكوم هاي له توسط وزارت دادگستري با همكاري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

و امالك كشور در ماده  و سازمان ثبت اسناد ).130(عامل

، 6/4/1391به اليحه آيين دادرسي تجاري، دوره نهم مجلس شوراي اسالمي، سال اول، تاريخ چاپ اطالعات اين بخش مستند.1

.گردآوري شده است54و شماره ثبت58شماره چاپ
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الزم.2 و  اجراي قراردادهااگرچه نماگر: االجرا شدن اليحه آيين دادرسي كيفري تصويب

و به دادرسي يك پرونده تجاري مطابق فروض بانك جهاني است مربوط به رسيدگي حقوقي به

مي كيفري ارتباط ندارد، اما اليحه آيين دادرسي كيفري اولين اليحه كه اي محسوب صورتبه شود

بخش هفتم اليحه آيين دادرسي كيفري از مواد. رونيكي پرداخته استجدي به مقررات دادرسي الكت

و زيرساخت)645( و دادرسي الكترونيكي اختصاص دارد به بعد به تشكيالت برخي از1.ها

زير است كه البته براي كمك به شرحبه دادرسي الكترونيكيخصوصدر هاي اليحه مذكور ويژگي

و الزم، نيااجراي قراردادهابهبود نماگر  .االجرا شدن داردز به تصويب

و تـدوين راهبردهـاي ملـي،» شوراي راهبري دادرسي الكترونيك«تشكيلـ براي سياسـتگذاري

و بلندمـ ريزي ميان برنامه و تـدوين آيـيندمدت و ارتقـاي دادرسـي نامـهت هـاي الزم بـراي توسـعه

داقضائيه قوه رتبه الكترونيكي با حضور مقامات عالي و فنـاوريو وزير و وزير ارتباطـات دگستري

؛)اليحه)645(ماده(اطالعات 

و ارائـه بهتـره براي ساماندهي پرونـد»يهئقضا هاي قوه مركز ملي داده«تشكيلـ هـاي قضـايي

و گردش كار قضايي  و دستيابي روزآمد به آمار و مكلف كـردن) اليحه)646(ماده(خدمات قضايي

؛)اليحه)647(ماده( به قرار دادن اطالعات خود در مركز مذكورقضائيه قوه هاي تابعه كليه دستگاه

وبه» شبكه ملي عدالت«سيسأتـ منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محـاكم، ضـابطان

و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطالعات آنهاها دستگاه و نيز ساير اشخاص حقيقي ي تابعه خود

؛)اليحه)648(ماده(نياز است

؛ اين اطالعات در هفت بنـد)اليحه)649(ماده(»يهئدرگاه ملي قوه قضا«ارائه اطالعات از طريقـ

و مقررات الزم شامل اطالع ، بـرخط صـورت بـه محـاكم سـوياز صـادرهيآرااالجرا، رساني قوانين

و و درك قابلآموزش آسان .شودمي... عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان

؛)اليحـه)650(مـاده(هـاي سراسـر كشـور اندازي تارنماي اختصاصـي بـراي دادگسـتري راهـ

سـايتوب. ها منتشر شود در هفت بند برشمرده شده اسـت اطالعاتي كه بايد در تارنماي دادگستري

كليه اطالعات مـورد نيـاز بـراي محاسـبه هزينـه دادرسـي، ارائه اطالعاتي مثلارائه مذكور از طريق

. مؤثر باشد اجراي قراردادهاتواند در بهبود نماگرمي)»ت«بند(اي امالك ند بهاي منطقهمان

و محتـواي الكترونيكـي صـورت بـه اعتبار بخشيدنـ  سـند، مـدرك، نوشـته، برگـه الكترونيكـي

رأاجرائيه، آنينشان،ييابالغ اوراق قضااثر انگشت، امضا،،ياوراق )اليحه)651(ماده(و مانند

مجلس 2/3/1390اطالعات اين بخش مستند به متن اليحه آيين دادرسي كيفري مصوب مجلس شوراي اسالمي است كه در جلسه.1

براي تأييد، به شوراي 1392متن مورد استناد در نيمه ابتدايي آذرماه. آن به مدت سه سال موافقت گرديده استبا اجراي آزمايشي 

و آخرين ويرايش منتشر شده از اين اليحه است در.نگهبان ارسال شده است الزم به ذكر است كه ممكن است شماره مواد قيد شده

. باشدتاين گزارش با متن نهايي مصوب متفاو
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تـ )اليحه1)651(ماده»2«تبصره(يي قضاكيدفاتر خدمات الكترونسيسأاعطاي مجوز

بهـ و شـماره تلفـن ارائهدرقضائيه قوه تكليف مراجعان مـاده»3«تبصـره(پست الكترونيكـي

در اين تبصره، در صورت عدم دسترسي به پست الكترونيك، مركز آمار ايران موظف شـده).)651(

و متقاضيان امكانات الزم براي دسترسي به پسـت الكترونيكـي ملـي قضـايي است براي شهر وندان

.جهت امور قضايي ايجاد كند

و احـراز اصـالتـ  فراهم آوردن تمهيدات امنيتي مطمئن براي امضاي الكترونيكي، احراز هويـت

و انكارناپـذيري اطالعـات مبادلـه منظور به و تماميت، اعتبـار و شـده ميـان شـهر حفظ صحت وندان

اندازي مركز صدور گواهي ريشـه بـرايو راه) اليحه) 652(ماده(قوه قضائيه محاكم قضايي توسط

.))652(تبصره ماده(قضائيه قوه امضاي الكترونيكي توسط

و توسعه خدمات پرداخت الكترونيكي هزينهـ و ساير اجرا ي مربوط بـهها پرداختهاي دادرسي

ش و اجراي حكم توسط و فناوري اطالعات قـوه قضـا دادرسي مـاده(يهئهروندان توسط مركز آمار

از در راسـتاي ترغيـب شـهروندان بـه بهـره: در ماده مذكور مقرر شده اسـت)اليحه)653( بـرداري

و حـداكثر تـا سـقف ده ميليـون درصد5هزينه دادرسي آنان در مرحله بدوي دادرسي الكترونيكي، 

.))653( تبصره ماده( ريال كمتر خواهد بود

و تـأمين امنيـت پيشـ و قانوني الزم را بـراي حفـظ حـريم خصوصـي افـراد بيني تمهيدات فني

.)اليحه)654(ماده(قضائيه قوه هاي شخصي آنان توسط داده

و ساير سامانه كارگيري سامانهبهـ منظـور، بـه هاي ارتباطـات الكترونيكـي هاي ويدئو كنفرانس

كارگيريهب) اليحه)655(ماده(شهادت از شهود يا نظرات كارشناسيخذاتحقيق از اصحاب دعوي، 

و  اين امكانات در صورتي مجاز دانسته شده است كه احراز هويت، اعتبار اظهارات فـرد مـورد نظـر

.ثبت مطمئن سوابق صورت پذيرد

و مراجـعها دستگاهآموزش دادرسي الكترونيكي به قضات، كاركنان قضايي،ـ ي تابعه قضـايي

.)اليحه)658(ماده(قضائيه قوه انتظامي توسط

راـ بخشي عنوانبه اليحه آيين دادرسي كيفري اولين متني بود كه مقررات دادرسي الكترونيكي

مي 1392ماه انتشار آخرين ويرايش اين اليحه در آذر. جداگانه در خود جاي داده بود دهد كـه نشان

مـ بـه.ي الكترونيكي بهبود يافته اسـت مقررات اين اليحه در رابطه با دادرس )653(و)651(ادوويـژه

. اند اليحه مذكور، مقررات تأثيرگذاري را در خود جاي داده
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جرا.3 و دادرسي الكترونيكئبررسي طرح آيين دادرسي چه اين اگر1:م نيروهاي مسلح

مرتبط نيست، ولي به نحو مستقيم طرح با رسيدگي حقوقي به دعاوي راجع به اجراي قراردادها به

و بخشي از  اين دليل كه فصل اول بخش دوم اين طرح به دادرسي الكترونيك اختصاص داشت

در. مقررات دادرسي الكترونيكي كشور را در خود جاي داده بود بررسي آن حائز اهميت است البته

»مسلح نيروهايمئجرا دادرسي آيين«، 1392ماه آخرين تغييرات اليحه آيين دادرسي كيفري در آذر

و مقدم بر بخش عنوان به بخش ششم اليحه آيين دادرسي كيفري، در دل اين اليحه جاي گرفته است

و تصويب. قرار دارد» دادرسي الكترونيكي«  آيين طرح«بنابراين با اين تغييرات، در عمل بررسي

به اين دليل كه مواد اما،منتفي خواهد بود» الكترونيك دادرسيو مسلح نيروهايمئجرا دادرسي

اوليه نويس بخش دادرسي الكترونيك در اين طرح تكرار مواد بخش دادرسي الكترونيك در پيش

و جزء اولين تالش» اليحه آيين دادرسي كيفري« هاي قانونگذار براي تعيين مقررات دادرسي بود

اين،بر عالوه. هد بودشود، بررسي آن مفيد خوا الكترونيكي در تاريخ قانونگذاري كشور محسوب مي

با مقايسه مقررات مربوط به دادرسي الكترونيكي در اين طرح با آخرين تغييرات مربوط به بخش 

مي دادرسي الكترونيكي در اليحه آيين دادرسي كيفري به به خوبي مشخص شود كه مواد مربوط

يك  و پخته سال كامل تشريفات آيين دادرسي الكترونيك، در فاصله حدود شد تر مهمترين. انده تر

:زير هستندشرحبه مقررات مربوط به دادرسي الكترونيكي در طرح مذكور

و تدوين راهبردهاي منظوربه»كميسيون راهبري دادرسي الكترونيك«تشكيلـ سياستگذاري

و تدوين آيينتمد ريزي ميان ملي، برنامه و ارتقاي دادرسي نامهو بلندمدت  هاي الزم براي توسعه

و نظارت بر حسن اجراي آنها ؛))91(ماده(الكترونيكي

؛))92(ماده(هاي قضايي تشكيل مركز ملي دادهـ

و پيام تشكيل شبكه رايانهـ ؛))94(ماده(رسان داخلي قضايي كشور اي

؛))95(ماده(» درگاه ملي دادگستري ايران«به ارائه اطالعات از طريق قضائيه قوه تكليفـ

كه هاي رايانه سامانه بكارگيريـ و مخابراتي براي ارسال اطالعاتي قانون بايد به موجببه اي

؛))97(ماده(مخاطب ابالغ شود مشروط به رضايت 

و توسعه امكانات پرداخت الكترونيكي هزينهـ و ساير پرداخت اجرا به هاي دادرسي هاي مربوط

و اجراي حكم  ؛))99(ماده(دادرسي

و سايرئهاي ويدهبكارگيري سامانـ .هاي ارتباطات الكترونيكي سامانهو كنفرانس

و دادرسي الكترونيكي، سال اول، دوره نهم، تاريخ چاپ.1 اطالعات اين بخش مستند به متن طرح آيين دادرسي نيروهاي مسلح

و به شماره 201كه با شماره است 25/10/1391 .به چاپ رسيده است 375ثبت شده
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با توجه به روند 1393تصويب اين اليحه تا خردادماه:تدوين اليحه اجراي احكام مدني.4

يك سال آيندهمينظربه تصويب لوايح قضايي دور از ذهن جملهاز رسد، اما بررسي اين اليحه در

قانون اجراي احكام. اهميت دارد اجراي قراردادهااط با بهبود نماگر هايي است كه در ارتب فعاليت

و قانون حاكم بر اجراي احكام مدني است 1356مدني مصوب سال  . تاكنون بدون تغيير باقي مانده

در تدوين پيش گنجاندن. آغاز شده استقوه قضائيه نويس جديدي براي جايگزيني با اين قانون

و هزينه اجراي مقررات مربوط به دادرسي و كاهش تشريفات الكترونيك در مرحله اجراي حكم

و رويه حكم مي .داشته باشد اجراي قراردادهاهاي نماگر تواند نقش مهمي در كاهش زمان، هزينه

فراخوان تأسيس دفاتر خدمات الكترونيك:اجراي طرح دفاتر خدمات الكترونيك قضايي.5

قوه اطالعات فناوريو آمار مركز. منتشر شده استائيهقض قوه سوياز 1392قضايي در سال 

 شهردر شرايط واجد متقاضيان كليهاز قضايي الكترونيك خدمات دفاتر ايجاد راستايدرقضائيه 

.همكاري كرده استبه دعوت دارند،را نظر مورد خدمات ارائهو دفتر ايجاد آمادگيكه تهران

 ثبت( اسناد الكترونيك ثبت سامانهاز رسمي اسناد دفاتر استفاده نحوه دستورالعمل.6

از اند مكلف شده رسمي اسناد سردفتران دستورالعمل فوق موجببه):1392 ماه شهريور()آني

از دستورالعمل اين مطابقراآن تبعي امورو رسمي اسناد كليه صدورو تنظيم 26/6/1392 تاريخ

به.دهند انجام www.ssar.ir نشانيبه اسناد الكترونيك ثبت سامانه طريق طور اين موضوع اگرچه

 مرتبط نيست، اما از رويكرد موجود در نظام قضايي براي حركت اجراي قراردادهايم به نماگر مستق

و قضايي حكايت داردسوي به . الكترونيكي كردن خدمات حقوقي

1:)مدني اموردر(بانقالو عمومي هاي دادگاه دادرسي آيين قانون بررسي اليحه اصالح.7

يكمينظربه،با توجه به روال معمول تصويب لوايح قضايي رسد تصويب اين اليحه مدتي بيش از

يك سال آينده سال به كه فعاليتجملهاز طول خواهد انجاميد، اما بررسي اين اليحه در هايي است

اي براي اصالح اين قانون آيين اليحه. اهميت دارد اجراي قراردادهادر ارتباط با بهبود نماگر 

و انقالب در امور مدني در تاريخ دادرسي دادگاه در مجلس شوراي 25/4/1392هاي عمومي

بر. اسالمي اعالم وصول شده است در دو بخش اجراي قراردادها نماگرتأثير مواد اين اليحه

و كاهش تشريفات دادرسي قابل بررسي است  قانون اليحه اصالح«در ادامه. دادرسي الكترونيكي

و»)مدني اموردر( انقالبو عمومي هاي دادگاه دادرسي آيين  آيين قانون« به اختصار اليحه

.ناميده شده است»قانون«به اختصار»)مدني اموردر( انقالبو عمومي هاي دادگاه دادرسي

و انقال مستند اين بخش، اليحه اصالح قانون آيين دادرسي دادگاه.1 دوره نهم مجلس-1379مصوب-)در امور مدني(ب هاي عمومي

و لوايح دبيرخانه اداره كل قوانين شوراي اسالمي، شماره ثبت در دفتر طرح .باشدمي 25/4/1392، تاريخ اعالم وصول 335: ها
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 مواد مربوط به دادرسي الكترونيكيـ

در رابطه)29(ماده)الف ارجاع پرونده به شعبات از طريق: قانون)50(با اصالح ماده اليحه

اما تأثيري،بيني شده است كه در كاهش زمان مؤثر خواهد بود اي در اين ماده پيش سيستم رايانه

.ندارد اجراي قراردادهادر مراحل 

در رابطه با اصالح ماده)30(ماده)ب يا اضافه شدن شماره تلفن ثابت: قانون)51(اليحه

و خوانده به بندهاي و نشاني پست الكترونيكي خواهان از شرايط ضروري»2«و»1«همراه

.دادرسي الكترونيكي استسويبه كنندگان اليحه براي حركت دادخواست يكي از اقدامات تدوين

قانون فعلي)77(كه به ماده»2«در تبصره:قانون)77(اليحه ناظر به ماده)50(ماده)پ

مي«: فه خواهد شد مقرر شده استاضا تواند براي ابالغ اوراق از طرق الكترونيكي استفاده دادگاه

.»ابالغ به روش الكترونيكي در صورتي معتبر است كه براي دادگاه اطمينان حاصل كند. كند

هاي استفاده از سيستم«: مكرر به قانون)299(الحاق ماده خصوصدر اليحه) 139(ماده)ت

و تلفن، براي طرحهرايان و مخابراتي از قبيل پست الكترونيكي، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر اي

وددعوا، ارسال لوايح، ارجاع پرونده، تشكيل جلسه دا و ديگر اوراق قضايي رسي، ابالغ دادنامه

و مقررات اينئاوراق مربوط به اجرا و رعايت احكام و نيابت قضايي حسب مورد با حفظ قانون يه

و چگونگي استفاده از سيستم. بالمانع است اي است نامه آيينموجببه هاي موضوع اين ماده شرايط

و تخانهراالجرا شدن اين قانون توسط وزا ماه از تاريخ الزم6كه ظرف  و ارتباطات هاي دادگستري

ت و پس از .»رسدمي به تصويب هيئت وزيرانقضائيه قوهيسئردييأفناوري اطالعات تهيه

 مواد مربوط به كاهش تشريفات دادرسيـ

تقديم دادخواست در تمام«: مكرر به قانون)48(الحاق ماده خصوصدر اليحه)28(ماده)الف

و فرجام بايد به وسيله وكيل به عمل آيد در. دعاوي مدني اعم از نخستين، واخواهي، تجديدنظر

و وي همزمان با آن وكيل خود را معرفي ننمايد، دادخواست به وسيله اصيل تقديمكه صورتي شود

و برابر مقررات مربوط نسبت به رفع نقص اقدام مي . شود از موارد نقض دادخواست تلقي

رـ»1«تبصره در قضـائيه قـوهيسئـ الزامي بودن وكيل در دعـاوي مـدني بنـا بـه تشـخيص

و در دعــاوي غيرمــالي حــداك ثر ظــرف پــنج ســال از تــاريخ دعــاوي ملكــي حــداكثر ظــرف دو ســال

شد االجرا شدن اين قانون در حوزه الزم .»...هاي قضايي اعمال خواهد

بدين ترتيب با تصويب اين ماده استفاده از خدمات وكال قاعدتاً اجباري خواهد بود مگر در

. موارد استثنايي كه در قانون بيان شده است

مدير سوياز تعيين وقت دادرسي:قانون)67(اصالح ماده خصوصدر اليحه)44(ماده)ب

مي دفتر را محدود به مهلت سه .كند روزه كرده است كه از اتالف زمان جلوگيري
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در فرض عدم: قانون)73(الحاق يك تبصره به ماده خصوصدر اليحه)46(ماده)پ

يا استعالم 1379دسترسي به آدرس خوانده، خواهان را مخير به انتشار آگهي به روال قانون سال 

. آخرين نشاني خوانده در اين سازمان شده استخصوصدر از سازمان ثبت احوال

مقرر»2«در تبصره: قانون)83(الحاق دو تبصره به ماده خصوصدر اليحه)54(ماده)ت

تواند ابالغ اوراق قضايي را به بخش غيردولتي محول نمايد تا مأمورانميقوه قضائيه:شده است

از هاي الزم را گذرانده آنها كه آموزش دريافت نموده باشند مطابق قضائيه قوهو گواهي مربوط را

.مقررات اين مبحث اقدام كنند

مي«: قانون)99(اصالح ماده خصوصدر اليحه)68(ماده)ث را دادگاه تواند جلسه دادرسي

و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يكبار به تأخير چنانچه بين طرفين. ندازدابي به درخواست

و صالحديد دادگاه تأخير جلسه براي مذاكرات اصالحي مطرح باشد در اين صورت با تقاضاي آنها

.»پذير است يكبار ديگر نيز امكان

در اليحه نحوه اجراي محكوميت1:ماليهاي محكوميت اجراي نحوه بررسي اليحه.8 هاي مالي

به.ي اسالمي اعالم وصول شده استدر مجلس شورا 10/4/1391تاريخ  اما ذكر آن در اين قسمت

و در بهبود نماگر خاطر اصالحاتي است كه به اجراي تازگي در متن اوليه اليحه انجام گرفته

 برخي از آخرين اصالحاتي كه در متن اين اليحه انجام شده است. مؤثر خواهد بود قراردادها

ميشرح به :مفيد باشد اجراي قراردادها تواند در بهبود نماگر زير

 حقوقيو حقيقي اشخاص اموال شناسايي الكترونيكي سامانه ايجادـ

 تاريخاز سالدو ظرف است مكلفيهئقضا قوه«: مقرر كرده است اليحه مذكور)19( ماده

و حقيقي اشخاص اموال شناسايي الكترونيكي سامانه ايجادبه نسبت قانون اين شدن االجرا الزم

 نزدكه حقوقيو حقيقي اشخاص اموال كليهبه راجع اطالعات بايد سامانه ايندر. كند اقداموقيحق

 دسترسي قابل آنها انتقالونقل نوعهرو آنهابه راجع تغييرات كليهو شوندمي ثبت قانوني مراجع

 ثبت ازمانس مانند دارند، اشخاص اموال مورددر اطالعاتي نحوهربهكه مراجعي تمامي. باشد

 اوراقو بورس سازمان انتظامي، نيروي مالياتي، امور سازمان ها، شهرداري كشور، امالكو اسناد

 مورددر خود اطالعات كليه مكلفند اعتباريو مالي مؤسساتوها بانك كليهو مركزي بانك بهادار،

 آنها انتقالونقل نوعهرو آنهابه راجع تغييرات كليهو حقوقيو حقيقي اشخاصبه متعلق اموال

در باشد، دسترس قابل مذكور سامانه طريقاز آنيو برخطصورتبه اطالعات اينكه نحويبه را،

.دهند قرارقوه قضائيه اختيار

اعالم وصول، تاريخ95هاي مالي، دوره نهم مجلس شوراي اسالمي، شماره ثبت مستند اين بخش اليحه نحوه اجراي محكوميت.1

مي 10/4/1391 .باشدو آخرين تغييرات آن
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 ماده ايندر مذكور الكترونيكي سامانه طريقاز دسترسي قابل اطالعاتـ»1«تبصره

.گيردمي قرار آنان اختياردر صالح قضايي مراجع دستوربه صرفاًو است محرمانه

از پـس مـاه6 مـدت ظـرف كـه استاي نامه آيينموجببه ماده اين اجراي نحوهـ»2«تبصره

و ارتباطـات هـاي وزارتخانـه همكـاري بـاو دادگسـتري وزارت وسيلهبه قانون اين شدن االجرا الزم

.»رسدمي وزيرانتئهي تصويببهو تهيه داراييو اقتصادو اطالعات فناوري

به دستور مرجع اجراكننده عليه محكوم هاي تكليف بانك مركزي به ارائه فهرست كليه حسابـ

:رأي

 ماده موضوع سامانه كامل اندازي راه زمانتا«: اليحه مذكور مقرر شده است)20( در ماده

 كليه فهرستكه دهد دستور مركزي بانكبهله محكوم درخواستبه بايد رأي كننده اجرا مرجع،)19(

 مذكور مرجعبه توقيف برايرا اعتباريو مالي مؤسساتوها بانكدرعليه محكوم هاي حساب

از ذيربط مراجعبه اعسار دعواي خواندهياله محكوم درخواستبه بايد دادگاه همچنين. كند تسليم

 پالك مالك نامياملك كاملنينشابراساسكه دهد دستورها شهرداريو محل ثبت ادارات قبيل

 اين. كند اعالم دادگاهبه توقيف براي دارد وجودعليه محكومبهآن تعلق احتمالكهرا ملكي ثبتي

 مجري نيز دارند اشخاص اموال مورددر اطالعاتي نحوهربهكه مراجعي تمامي مورددر حكم

. است

و فهرست دادگاه دستوربه مكلفند)19( مادهو ماده ايندر مذكور مراجعـ»1«تبصره

 اموالدر ديگر تغيير نوعهرو انتقاالتونقل فهرست نيزوعليه محكومبه متعلق اموال مشخصات

.كنند اعالم دادگاهبهرا بعدبه قطعي حكم صدوراز قبل ساليك زماناز مذكور

 موضوع خواسته تأمين هايقرار اجراي مورددر)19( مادهو ماده اين مفادـ»2« تبصره

.»است مجري رسمي اسناد مفاد اجراي نيزو مدني دادرسي آيين قانون) 108( ماده

 تشكيل سامانه الكترونيكي سابقه محكومان ماليـ

كه مالي محكومان كليه هويت است مكلفيهئقضا قوه«: مقرر كرده است اليحه مذكور)26( ماده

 محكوميت، ميزان همراهبهرا شوندمي ديگريبه مالي نوعهر دادنٌبه محكوم قطعي حكمموجب به

 تشخيصبه اطالعات اين. نمايد درج بالفاصله كند،مي ايجاد منظور اينبهكه الكترونيكي سامانه در

.»گيردمي قرار متقاضيان اختياردر دادستان دستورو

بررسي حالدر يسيون تخصصيالبته اليحه فوق با تغييراتي كه به آن اشاره شد هنوز در كم

و به تصويب نهايي كميسيون نرسيده است .است
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بهها طرحاي مقايسهبررسي.5 و مصوبات مربوط  اجراي قراردادها، لوايح

و پس از بررسي طرح به در انتهاي بخش دوم و اقداماتي كه در جريان است يا ها، لوايح، مصوبات

و بر بهبود نماگر  مي قراردادها اجراينتيجه رسيده گذارد، در جدول زير امكان مقايسه محتوا تأثير

و ايجاد يك برداشت كلي از وضعيت موجود فراهم آمده است :و وضعيت آنها
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طرح.12جدول كلي برتصوير كه اخير مصوبات و لوايح قراردادهانماگرها، هستندگذارتأثيراجراي

معنوانرديف الكتؤموضوعات دادرسي بر مادهرونيكيثر وضعيتشماره آخرين

توسعه1 پنجم برنامه

تكم و مدلياجرا )211(ماده»ح«بنداطالعاتتيامنتيريسامانه

االجراالزم

حقوق خدمات مردمكيالكترونيعرضه )211(ماده»ح«بندبه

فناور از برقراراطالعاتياستفاده بيدر سانيارتباط و قضايي )211(ماده»ح«بندتابعهيانهادهريمراجع

اطالعاتيرقوم اقالم اجراينمودن و نوييسند ثبت فناورنينمودن از استفاده ثبتاطالعاتيبا سازمان )211(ماده»ح«بندتوسط

صادره آراي آنالين اشخاصسويازانتشار خصوصي حريم حفظ با )211(ماده»ج«بند»4«جزءمحاكم

)211(ماده»ز«بند»1«جزءافرادژنتيكيهويتاسنامهشنتهيه

كاداستر نقشه بندتهيه )211(ماده»ح«تبصره

كيفري2 دادرسي آيين اليحه

الكترونيك دادرسي راهبري شوراي 645تشكيل

چهارشنبه روز علني جلسه در

با19/11/1390مورخ مجلس

آزمايشي اليحهاجراي بهاين

م سال سه گرديدهمدت وافقت

آذرماه.است ابتدايي نيمه در

براي اليحه اين تغييرات آخرين

ارسالأت نگهبان شوراي به ييد

است .شده

داده ملي مركز :برايقضائيهقوههايتشكيل

پروند- قضاييهساماندهي اسناد و ها

قضايي- خدمات بهتر ارائه

قضايي- كار گردش و آمار به روزآمد دستيابي

تفصيلي- و دقيق اطالعات و آمار بزهئجراخصوصدرارائه متهمان، اطالعاتقضاييم، ساير و مجرمان و ديدگان

646

به عدالت ملي وشبكه ضابطان محاكم، بين الكترونيكي ارتباطات ساماندهي نيـزهادستگاهمنظور و خـود تابعـه ي

حقوقي و حقيقي اشخاص ساير
648

ا اطالعات طريقارائه قضا«ز قوه ملي 649»يهئدرگاه

دادگستريراه براي اختصاصي تارنماي كشوراندازي سراسر 650هاي

بخشيدن زيرصورتبهاعتبار موارد در الكترونيكي محتواي و :الكترونيكي

قضايي.1 اوراق ابالغ

اجرا.2 يهئبرگ

ر.3 يأاوراق

و.4 ...نشاني

651
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معنوانرديف الكتؤموضوعات دادرسي بر مادهرونيكيثر وضعيتشماره آخرين

تأسيس مجوز قضايياعطاي الكترونيك )651(ماده»2«تبصرهدفاتر

به قوهارائهتكليف به مراجعان براي تلفن شماره و الكترونيكي )651(ماده»3«تبصرهيهئقضاپست

اصالت احراز هويتو احراز الكترونيكي، امضاي براي مطمئن امنيتي تمهيدات آوردن 652فراهم

پردا خدمات توسعه و هزينهاجرا الكترونيكي سايرخت و دادرسي اجـرايهاپرداختهاي و دادرسـي به مربوط ي

شهروندان توسط حكم
653

بهره به شهروندان الكترونيكي،ترغيب دادرسي از ميـزانبابرداري بـه بـدوي مرحله در دادرسي هزينه 5تخفيف

ريالدرصد ميليون ده سقف تا حداكثر و
653

تمهيدپيش دادهبيني امنيت تأمين و افراد خصوصي حريم حفظ براي را الزم قانوني و فني آنـانات شخصـي هـاي

قوه يهئقضاتوسط
654

سامانهبه سامانهكارگيري ساير و كنفرانس ويدئو الكترونيكـيهاي ارتباطـات اصـحابمنظـور،بـههاي از تحقيـق

كارشناسيادعوي، نظرات يا شهود از شهادت خذ
655

قضايي، كاركنان قضات، به الكترونيكي توسطهادستگاهآموزشدادرسي انتظامي مراجع و قضايي تابعه 658قضائيهقوهي

تجاري3 دادرسي آيين اليحه

دادگاه تجاريتشكيل تخصصي 1هاي

تاريخ اعالم1391تير6در

كميسيون به و شده وصول

قضايي و عنوانبهحقوقي

ارجا اصلي دادهكميسيون ع

است .شده

داده طريق از حق 29پياممطالبه

دادخواست در خواهان الكترونيكي نشاني قيد به 32تكليف

كشور از خارج در ابالغ در دور راه از ارتباط وسايل طريق از ابالغ به 33تكليف

اطالع پايگاه الكترونيكيايجاد اقضائيهقوهرساني در آگهي انتشار پايگاهو 34ين

سامانه از رايانهاستفاده مـوردهاي تلفـنحسـب و نمابر دور، راه از ارتباطتصويري الكترونيكي، پست قبيل از مخابراتي و اي

اوراق و قضـايي اوراق ديگـر و دادنامـه ابالغ شهادتشهود، استماع دادرسي، جلسه تشكيل پرونده، ارجاع دعوي، طرح براي

اجر به نيابتقضايييهئامربوط و

59

راه و قطعيتدوين محكومين قضايي سوابق اطالعات بانك 129اندازي

راه تجارتأسيسو وجوه و اموال اطالعات به دادگستري احكام اجراي دسترسي 130اندازيسامانه

4
اصالح آيينقانوناليحه

عموميهايدادگاهدادرسي

رايانهارجا سيستم طريق از شعبات به پرونده تاريخاليحه)29(مادهايع در1392ماهتير25در

اعالم اسالمي شوراي مجلس شرايطضرور به خوانده و الكترونيكيخواهان پست نشاني و همراه يا ثابت تلفن شدنشماره دادخواستاضافه اليحه)30(مادهي
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معنوانرديف الكتؤموضوعات دادرسي بر مادهرونيكيثر وضعيتشماره آخرين

انقالبو

)مدنياموردر(

ابالغي چنين مشروط پذيرش و الكترونيكي طرق از اوراق بررسياليحه)50(مادهابالغ براي و شده وصول

ارجاع اختصاصي كميسيون به

است .شده

سيستم از رايانهاستفاده تلفـن،هاي و نمـابر دور، راه از تصويري ارتباط الكترونيكي، پست قبيل از مخابراتي و اي

ت پرونده، ارجاع لوايح، ارسال دعوا، طرح دابراي جلسه اوراقدشكيل و قضـايي اوراق ديگـر و دادنامه ابالغ رسي،

اجرا به قضاييئمربوط نيابت و يه

اليحه)139(ماده

وكال طريق از تجاري دعاوي طرح شدن اليحه)28(مادهالزامي

دادرسي وقت تعيين براي روزه سه دادگاهسويازمهلت دفتر اليحه)44(مادهمدير

فرض سالدر قانون روال به آگهي انتشار به مخير را خواهان خوانده، آدرس به دسترسي استعالم1379عدم يا

احوال ثبت سازمان استخصوصدراز شده سازمان اين در خوانده نشاني .آخرين
اليحه)46(ماده

غيردولتي بخش به قضايي اوراق ابالغ امر واگذاري امكان اليحه)54(مادهايجاد

5
اجراينحوهاليحه

ماليهايمحكوميت

با1392ماهشهريور18درتاريخ19حقوقيوحقيقياشخاصاموالشناساييالكترونيكيسامانهايجاد

اصالحاتيدركميسيونقضاييو

.حقوقيبهتصويبرسيدهاست

فهرستكليهحساب ارائه معليهمحكومهايتكليفبانكمركزيبه دستور اجرابه رأيرجع 20كننده

مالي محكومان سابقه الكترونيكي سامانه 26تشكيل

6
خدماتارائهنامهآيين

قضاييالكترونيك

خـدماتدرگـاه«يـا»قضاييخدماتدفاتر«طريقازقضايي،امورسايروشكاياتودعاويپيگيريوطرحجهت

مخابراتيوالكترونيكيهايسامانهازاستفادهباو»قضايي
1

االجراالزم

4آنالكترونيكپرداختوسامانهتوسطدادرسيهزينهمحاسبه

خوانده، به الكترونيكي ذيربطعنهمشتكيابالغ مخاطبان 7و

سـايروهـازنـدانوقـانونيپزشــكيهايسازماندادگستري،وكاليرسمي،كارشناساندادگستري،ضابطان

ازپـسراقضـاييدسـتوراتاجـرايوهاگزارشواقداماتنتيجهمكلفنددادرسي،بارتبطمنهادهايواشخاص

نمايندارسالالكترونيكطريقبهقضاييخدماتسامانهطريقازرهگيريكداخذونامثبت

10

خانواده7 حمايت پست،قانون طريق از طپستوتلفنيپيامنمابر،ابالغ اعالم دادگاهالكترونيكدرصورت به دعوا االجراالزم9رفين

8
آيينوتشكيالتقانون

اداريعدالتديواندادرسي

ازطريق نمابرابالغ يا تلفنهمراه 18درصورتاعالمبهديوانعدالتاداريپستالكترونيكيياشماره
االجراالزم

شكاتابالغ يا دولتي ادارات به نمابر، يا الكترونيك پست طريق آناناز قبلي تقاضاي 62به



___________________________________________________________69 

و اليحه موارد باال اليحه اجراي احكام مدني نيز در مرحله تدوين پيشبر عالوه نويس قرارداد

 دستورالعمل«همچنين. پليس قضايي در آينده نزديك به مجلس شوراي اسالمي تقديم خواهد شد

نيز يكي از مصوبات»)آني ثبت( اسناد الكترونيك ثبت سامانهاز رسمي اسناد دفاتر استفاده نحوه

. تأثيرگذار است اجراي قراردادهااالجرايي است كه بر نماگر الزم

بر توان به بررسي تطبيقي، طرح اما با استفاده از جدول فوق مي و مصوبات مؤثر ها، لوايح

كه. پرداخت اجراي قراردادهانماگر  در اين بر اين اساس، ابالغ الكترونيكي يكي از موضوعاتي است

و در مصوبات، طرح آن جدول بسيار تكرار شده است و لوايح مختلف به اَشكال مختلف به ها

)651(اليحه آيين دادرسي تجاري، ماده)55(و)33(توان به موادميجملهاز.پرداخته شده است

هاي عمومي اليحه اصالح قانون آيين دادرسي دادگاه)139(و)50(اليحه آيين دادرسي كيفري، مواد

قانون حمايت)2(خدمات الكترونيك قضايي، ماده ارائه نامه آيين)7(و انقالب در امور مدني، ماده 

و مواد  و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اشاره كرد)62(و)18(خانواده .قانون تشكيالت

اارائه نامه آيين)4(پرداخت الكترونيك هزينه دادرسي نيز در ماده و خدمات لكترونيك قضايي

.اليحه آيين دادرسي كيفري مورد اشاره قرار گرفته است)653(ماده 

و ساير سامانهئهاي ويد كارگيري سامانههب منظوربه هاي ارتباطات الكترونيكيو كنفرانس

و اليحه)655(در ماده ... تشكيل جلسه دادرسي، تحقيق از اصحاب دعوي، اخذ شهادت از شهود

و آيين دادرسي .اليحه دادرسي تجاري مورد اشاره قرار گرفته است)59( ماده كيفري

اليحه دادرسي تجاري،)32(يه در مادهئتكليف به قيد نشاني الكترونيكي در دادخواست يا شكوا

»3«انقالب در امور مدني، تبصرهو عمومي هاي دادگاه دادرسي آيين قانون اليحه اصالح)30(ماده 

و ماده)9(حه آيين دادرسي كيفري، مادهالي)651(ماده قانون تشكيالت)18(قانون حمايت خانواده

.بيني شده استو آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پيش

و لوايح فوق تشكيل نهادهايي همچنين در مجموعه مصوبات، طرح و پيشعنوانبه ها نيازها

كه زيربناهاي دادرسي الكترونيكي پيش و همكاريبيني شده است قوه عمدتاً نياز به مشاركت

:زير هستندشرحبه اين نهادها. داردقضائيه 

مد.1 ،)قانون برنامه پنجم توسعه)211(ماده»ح«بند( اطالعاتتيامنتيريسامانه

،)اليحه آيين دادرسي كيفري)645(ماده(شوراي راهبري دادرسي الكترونيك.2

،)اليحه آيين دادرسي كيفري)646(ماده(يه قضائ قوه هاي مركز ملي داده.3

،)اليحه آيين دادرسي كيفري)648(ماده(شبكه ملي عدالت.4

ملي.5 ،)اليحه آيين دادرسي كيفري)649(ماده(قوه قضائيه درگاه

،)اليحه آيين دادرسي تجاري)34(ماده(قضائيه قوه رساني الكترونيكي پايگاه اطالع.6
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،)اليحه آيين دادرسي تجاري)129(ماده(سوابق قضايي محكومين قطعي بانك اطالعات.7

و وجـوه تجـار.8 )130(مـاده(سامانه دسترسي اجراي احكام دادگستري بـه اطالعـات امـوال

،)اليحه آيين دادرسي تجاري

ــالي.9 ــان م ــابقه محكوم ــي س ــامانه الكترونيك ــكيل س ــاده(تش ــراي)26(م ــوه اج ــه نح اليح

م محكوميت ،)اليهاي

اليحـه نحـوه)19(مـاده(حقـوقيو حقيقـي اشـخاص امـوال شناسايي الكترونيكي سامانه. 10

،)هاي مالي اجراي محكوميت

 اسـناد دفـاتر اسـتفاده نحـوه دسـتورالعمل()آني ثبت( اسناد الكترونيك ثبت سامانه. 11

.)آني ثبت( اسناد الكترونيك ثبت سامانهاز رسمي

و پيشنها.6 و مقرراتراهكارها ـ مقرراتي يا اصالح شيوه اجراي قوانين  دهاي قانوني

28به اجراي قراردادهانشان از كاهش مراحل اجراي قراردادهاآزمايي مراحل با وجود اينكه راستي

و اين موضوع مي بهبود بخشد، اما اكتفا اجراي قراردادهاتواند جايگاه ايران را در نماگر مرحله دارد

و عدم پيشبه وضعيت موجو زودي وضـعيت كشـور را در نمـاگر بيني اصـالحاتي در قـوانين، بـهد

و كارآمـدتر كـردن نمـاگر. تنـزل خواهـد داد اجراي قراردادها اجـراي بنـابراين بايـد بـراي اصـالح

و رويه قراردادها ايـن اصـالحات در قالـب. هاي موجود آغـاز كـرد اصالحاتي را در قوانين، مقررات

ميراهكارهاي قانوني و اجرايي مورد بررسي قرار .گيرد، مقرراتي

 راهكارهاي قانوني.1-6

 راهكار قانوني براي بهبود نماگر اجراي قراردادها شامل مـواردي اسـت كـه نيازمنـد همكـاري قـوه

و يـا تصـويب يـك قـانون اسـت با قوهقضائيه قوه مجريه، در ادامـه بـه. مقننه براي اصالح، تغييـر

ميبررسي اين راهكا .پردازيم رها در جهت بهبود نماگر اجراي قرارداد

و تصويب قانون آيين دادرسي الكترونيكي.1-1-6 قانوني جامع عنوانبه تسريع در تدوين

 هاي الكترونيكي در حوزه دادرسي

و دادرســي جــرائم طــرح آيــين دادرســي«و» اليحــه آيــين دادرســي كيفــري«در نيروهــاي مســلح

عن» الكترونيك در. بينـي شـده بـود با موادي شبيه بـه هـم پـيش» دادرسي الكترونيكي«وان بخشي با

نيروهـاي مسـلح در جـرائم آخرين تغييرات اليحه آيين دادرسي كيفري، ضمن ادغام آيين دادرسـي

اليحه آيين دادرسي كيفري، بخش دادرسي الكترونيكي نيـز در اليحـه مـذكور بـا اصـالحاتي همـراه 
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تجميع تمامي مقررات پراكنـده دادرسـي الكترونيكـي در يـك مـتن منظوربه با اين وجود. بوده است

و براي اينكه مقررات دادرسي الكترونيكي تنها به رسيدگي هاي كيفري محدود نشود، پيشنهاد قانوني

ايـن در بـر عـالوه. شود بخش مذكور با اصالحاتي در قالب قانوني جداگانـه بـه تصـويب برسـد مي

تج« قـانون برنامـه پـنجم«،»نامه ارائـه خـدمات الكترونيـك قضـايي آيين«،»ارياليحه آيين دادرسي

و انقـالب در امـور مـدني اليحه اصالح قانون آيين دادرسي دادگاه«،»توسعه و برخـي» هاي عمومي

و لوايح، موادي به تشريفات دادرسي الكترونيكي اختصاص داده شده اسـت ديگر از قوانين، مقررات

شـود كـه برخـي از ايـن مـواد تأكيد مـي. قالب متن قانوني واحدي تجميع شودكه ضرورت دارد در 

و برخي ديگر نيز به  » هـاي كيفـري دادرسـي«يـا» هـاي تجـاري دادرسـي«نيازمند اصالحاتي هستند

مي محدود شده و هـا، بـه كارآمـدي رسـيدگي سـاير توان با گسترش دامنه آن به تمامي دادرسي اند

ميپيش. دعاوي نيز كمك كرد شود تمامي اين مقررات پراكنده در يـك قـانون مسـتقل بـا عنـوان نهاد

و مواد الزم براي ايجاد نظام كارآمـد آيـين دادرسـي» قانون آيين دادرسي الكترونيكي« تجميع شود

.الكترونيكي، با در نظر گرفتن پيشنهادهاي زير به اين قانون اضافه شود

و مواد پراكنده:اول تصـويب نـاظر بـه دادرسـي الكترونيكـي بـه مقررات تـازه اي كه در قوانين

و تصويب رسيده است در قالب قانون جديد دادرسي الكترونيكي جمع .شـود مـي تنقيحآوري، اصالح

قضـايي بـا اصـالحاتي در قالـب قـانون آيـين دادرسـي الكترونيـك خـدمات ارائـه نامه آيينجمله از

قـ الكترونيكي از قالب آيـين  و بـدين ترتيـب ايـراد وارد بـر بخشـنامه. انون شـود نامـه تبـديل بـه هـا

تشريفات دادرسـي الكترونيـك خصوصدر مبني بر مخالفت آنها با قوانينقضائيه قوه هاي نامه آيين

. برطرف خواهد شد

در:دوم و» اليحه دادرسي تجاري«مقررات مربوط به دادرسي الكترونيكي كـه مـوادي مطلـوب

و بـدين صورتبه روز هستند به و در قالب قانون دادرسي الكترونيكـي بـه تصـويب برسـد جداگانه

و دعاوي تسري پيدا كند ترتيب اجراي آنها به تمامي دادرسي اين مواد در ادامه مورد اشاره قرار. ها

.خواهند گرفت

و كارشناسان رسمي دادگسـتري ملـزم بـه اجـراي مقـررات دادرسـي الكترونيكـي:سوم وكال

و نهادهاي مربوط، شرايط ابالغ الكترونيكي به آنها فراهم ترتيب كه با همكاري كانونشوند؛ بدين  ها

و براي ساير شهروندان نيز طي دوره. شود  هايي آموزشي براي رعايت مقـررات دادرسـي اينترنتـي

هـايي بـراي اليحه آيـين دادرسـي كيفـري مشـوق)653(در ماده. بيني شود الزم پيش امكانات تمهيد

هـا بـه تمـامي خـدمات بيني شـده كـه گسـترش ايـن مشـوق خت الكترونيك هزينه دادرسي پيشپردا

.تر دادرسي الكترونيكي مؤثر باشد تواند در گسترش هرچه سريع دادرسي الكترونيكي مي

و قضايي بـراي به فعليت رساندن اهداف برنامه پنج:چهارم ساله پنجم توسعه در بخش حقوقي
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مين در دادرسيهاي نوي توسعه فناوري . تواند بخشي از قانون آيـين دادرسـي الكترونيكـي باشـد ها

بنابراين در قانون دادرسي الكترونيكي بايد موادي به اجرايي شدن اهـداف برنامـه پـنجم توسـعه در

و برنامـه. حوزه دادرسي الكترونيكي اختصاص داده شود هـا در راهكارهاي اجرايي بـه ايـن اهـداف

.اشاره شده است

و تصويب اليحه آيين دادرسي تجاري.2-1-6  تسريع در بررسي

و الزم اجـراي« نمـاگر از جهات مختلف بر بهبـود» اليحه آيين دادرسي تجاري«االجرا شدن تصويب

: تأثير خواهد گذاشت» قراردادها

هاي قضايي كشورهاي مختلف بوده نخست دعواي مفروض بانك جهاني كه مالك بررسي نظام

د يك عواي تجاري ميان دو تاجر است كه در صورت تصـويب اليحـه آيـين دادرسـي تجـاري است،

گيـري بنابراين تصويب اين اليحه، تأثيري چشـمگير در انـدازه. مشمول اين قانون قرار خواهد گرفت

و مراحل هزينه . خواهد داشت اجراي قراردادهاها، زمان

مي هاي بانك جهاني يكي از موضوعاتي كه در گزارش دوم گيرد، تشـكيل مورد توجه ويژه قرار

اي اسـت اهميت اين موضوع بـه انـدازه. هاي تخصصي براي رسيدگي به دعاوي تجاري است دادگاه

زانـدا چشـم سـند منطقـه كشـورهاي برخـي مراحل مجموعاز مرحلهيك جهاني بانك گزارشدركه 

به عمانو يمن قزاقستان، تاجيكستان،ن،لبنا قرقيزستان، تركيه، ازبكستان، اردن، آذربايجان،جمله از

اليحـه آيـين«در صـورت تصـويب.اسـت شـده كاسـته تجاريـ تخصصي هاي دادگاه وجود خاطر

شد، بار ديگر دادگاه»دادرسي تجاري بنابراين همزمان. هاي تخصصي تجاري در كشور احيا خواهد

ب با اينكه اليحه دادرسي تجاري تشريفات تصويب را طي مي  قضـات فقـدان ايد براي رفع مشـكل كند

هم ايندر تخصص داراي و تربيت قضات متخصص از .انديشي شود اكنون چاره زمينه با آموزش

سـوياز در كشـورهاي مختلـف اجـراي قراردادهـا سوم موضوع ديگري كه در بررسي نمـاگر

ايـن موضـوع بـه اهميـت. بانك جهاني مورد توجه ويژه قرار دارد، الكترونيكي كردن دادرسي اسـت 

و بـاختري كرانـه جملـهاز كشـورها، برخي مراحل مجموعاز جهاني بانك حدي است كه در گزارش

» اليحه دادرسـي تجـاري«در.است شده كاسته مرحلهيك دادرسي كردن الكترونيكي خاطربه غزه،

ه پيشـنهاد هـاي ايـن اليحـ با در نظر گرفتن مزيـت. دادرسي الكترونيكي مورد توجه قرار گرفته است

و سرعت بيشتري دنبـال شـود مي و تصويب اليحه آيين دادرسي تجاري با اولويت شود كه بررسي

زيـر بـر نمـاگر شـرح بـه مواد اين اليحه از دو جنبـه.و اين اليحه هر چه زودتر تبديل به قانون شود

مي اجراي قراردادها :گذارد تأثير
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و تسـهي تشكيل دادگاه) الف اليحـه)1(مـاده:ل تشـريفات دادرسـي هاي تخصصـي تجـاري

و تسـريع در رونـد«: دادرسي تجاري مقرر كرده است و افزايش دقـت به منظور رسيدگي تخصصي

و تقويـت نقـش عـرف در  و اجـراي آراي نـاظر بـه آن رسيدگي به دعـاوي ناشـي از امـور تجـاري

مي رسيدگي به اين دعاوي، دادگاه .»شود هاي تجاري تشكيل

سا)ب مـواد مربـوط بـه دادرسـي الكترونيكـي در ايـن:زوكارهاي دادرسي الكترونيكيايجاد

باو با توجه به روند طوالني تصويب لوايح قضايي. اليحه صرفاً به دادرسي تجاري اختصاص دارد

ـ اعمـال آن حـالي كـهدر در نظر گرفتن اين موضوع كه اين مواد اختصاص به دعاوي تجاري دارنـد

ميمينظربه مفيد در ساير دعاوي نيز ـ پيشنهاد و بـا رسد شود در قالـب اليحـه دادرسـي تجـاري

و الزم مواد مربوط به دادرسي الكترونيـك در اليحـه دادرسـي. االجرا شود سرعت بيشتري تصويب

:زير هستندشرحبه تجاري

از طريق دادهـ واهـانخ«: اليحه دادرسي تجاري مقرر كرده است)29(ماده:پيام مطالبه حق

پيام از شخصي بايد قبل از اقامه دعوي، حق مورد ادعاي خود را با ارسال اظهارنامه قانوني يا داده

صورت، حق مطالبه خسـارت دادرسـي در غير اين. خواهد عليه او اقامه دعوا نمايد، مطالبه كند كه مي

.»را نخواهد داشت

در دادخواستـ چنانچه خواهان شخص حقـوقي«: تكليف به قيد نشاني الكترونيكي خواهان

نشاني محل اقامت خواهان بايد متضمنبر عالوهيا بازرگان داراي كارت بازرگاني باشد دادخواست 

عدم قيـد نشـاني الكترونيكـي خواهـان از مـوارد نقـض دادخواسـت. نشاني الكترونيكي او نيز باشد

.»شود محسوب مي

رـ از از طريق وسـايل ارتبـاط از كشـور تكليف به ابالغ در خـارج در ابـالغ ابـالغ«: اه دور

و ساير اوراق قضايي در خارج از كشور به وسيله مأموران رايزني يا سياسـي بـه عمـل دادخواست

و پيوست. آيد مي به دادگاه اوراق اخطاريه وقضائيه قوه هاي آن را مكلـف اسـت قضائيه قوه ارسال

از قبيل دورنگار يا پست الكترونيكـي بـه سـفارتخانه يـا اوراق را از طريق وسايل ارتباط از راه دور 

و .»...رايزني ايران در كشور محل اقامت خوانده ارسال كند

در ايـن پايگـاه قضـائيه قوه رساني الكترونيكي ايجاد پايگاه اطالعـ در«:و انتشـار آگهـي

رفعكه صورتي تع خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا پس از اخطار ين نشـاني يـ نقـص از

و دستور دادگاه مفاد دادخواست در پايگاه اطالع رساني اعالم ناتواني كند، بنا به درخواست خواهان

ميقضائيه قوه الكترونيكي تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسـيدگي نبايـد كمتـر از ده روز. شود آگهي

. باشد

ـ نكه در صورتي تبصره علم به المكـان اعـالم شاني خوانده او را مجهولثابت شود خواهان با
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كننده او را با صدور حكم به پرداخت جريمه نقدي از يـك ميليـون ريـال نموده است، دادگاه رسيدگي

.»تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است. نمايد تا بيست ميليون ريال در حق دولت محكوم مي

و ديگـر طرح دعوي، ارجاع پرونده، تشكيل جلسه دادرسـي، اسـتم اع شـهادت شـهود، ابـالغ دادنامـه

و اوراق مربوط به اجرا و نيابت قضايي از طريق سامانهئاوراق قضايي و مخابراتي هاي رايانه يه : اي

هـاي اسـتفاده از سـامانه«: كنـد اليحه دادرسي تجـاري در ايـن خصـوص مقـرر مـي)59(ماده

و مخابراتي از قبيل پست الكترونيكـي، ارتبـا رايانه و تلفـن حسـب اي ط تصـويري از راه دور، نمـابر

مورد براي طرح دعوي، ارجاع پرونده، تشكيل جلسه دادرسي، استماع شهادت شهود، ابـالغ دادنامـه

و اوراق مربوط به اجرا و نيابت قضايي بالمانع اسـتئو ديگر اوراق قضايي و چگـونگي. يه شـرايط

اي اسـت كـه بـا رعايـت قـانون تجـارت نامـه يينآموجببه هاي موضوع اين ماده استفاده از سامانه

ت ماه از تاريخ الزم6الكترونيك ظرف  و ييـدأاالجرا شدن اين قانون بـه پيشـنهاد وزارت دادگسـتري

اجــراي چنــين طرحــي نيــاز بــه.»بــه تصــويب هيئــت وزيــران خواهــد رســيدقضــائيه قــوه رئــيس

 تـا يابـد افـزايش قضـات دانـش بايـد سـطح اهـداف اين تحقق اينكه برايجملهاز نيازهايي دارد، پيش

.شود فراهم تخصصي محاكم اجراي امكانآنبراساس

اليحـه دادرسـي) 129(مـاده:اندازي بانك اطالعات سـوابق قضـايي محكـومين قطعـي راهـ

الزئقضا قوه«: تجاري مقرر كرده است االجرا شدن اين قانونم يه مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ

و تجارت بانك اطالعات سوابق قضايي محكومين قطعي دادگاهبا همكاري  هاي وزارت صنعت، معدن

و راه و دستگاه. اندازي نمايد تجاري را تدوين و مؤسسـات عمـومي غيردولتـي هـاي اجرايـي دولتـي

را ها مكلفند اعطاي مجوزها، تخفيف بانك و يا انعقاد قرارداد با آنها ايـن سـابقه يكـي از عنـوان بـه ها

مدخصشا و فني و آيين. نظر قرار دهند هاي صالحيت تجاري نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه

و نحوه ترتيب اثر دادن دستگاه ها به اين سوابق با همكـاري وزارت صـنعت، ميزان سوابق قابل ثبت

و و تجارت و بـه تصـويب هيئـت وزيـران خواهـد رسـيد قوه قضائيه معدن در تكميـل بانـك.»تهيه

 بسـيار قراردادهـا اجـراي تضـمين بـراي برگشتيو صادره هايچك ويژه طالعاتي مذكور سامانها

.رسدمينظربه ورشكسته نيز مفيديا متوقف تجار اسامي اعالم همچنينو است ضروري

وـ و وجـوه تجـار تأسيس سامانه دسترسي اجراي احكام دادگستري بـه اطالعـات امـوال

بـه منظـور«: اليحه آيين دادرسي تجاري مقـرر شـده اسـت)130(مادهدر:توسعه دامنه شمول آن

و احقاق حق محكوم تسهيل اجراي آراي دادگاه له، وزارت دادگستري بـا همكـاري بانـك هاي تجاري

و بانك و سـاير مركزي جمهوري اسالمي ايران و امـالك كشـور و سـازمان ثبـت اسـناد هاي عامل

و راههاي اجرايي ذيربط نسبت دستگاه اندازي سامانه دسترسي اجراي احكام دادگستري به تأسيس

و وجوه تجار با رعايت محرمانه ماندن اطالعات اقدام نمايد اين سامانه با رعايـت. به اطالعات اموال
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و حفظ حريم خصوصي افراد بر حسب درخواست دادگاه و حوزه اجـراي احكـام محرمانه ماندن ها

و مب و اجـراي الغ مورد نظر جهت تصميمدادگستري فقط در حدود گيـري در مـورد دعـاوي اعسـار

و كليه دسـتگاه. هاي تجاري قابل استفاده است احكام دادگاه هـاي اجرايـي مكلفنـد بـا رعايـت حـريم

و اجـراي احكـام حقوق خصوصي افراد همكـاري الزم را بـا رعايـت وزارت دادگسـتري، دادگـاه  هـا

از6نامه اجرايي اين مـاده ظـرف آيين. نياز معمول نماينددادگستري جهت ارائه اطالعات مورد  مـاه

و دارايـي، االجرا شدن ايـن قـانون توسـط وزارتخانـه تاريخ الزم هـاي دادگسـتري، امـور اقتصـادي

و امـالك  و سـازمان ثبـت اسـناد و بانك مركزي جمهـوري اسـالمي ايـران و تجارت صنعت، معدن

و به تصويب هيئت وزيران خو .»اهد رسيدكشور تهيه

و عمـومي هـاي دادگـاه دادرسـي آيين قانون اصالح اليحه تصويبو تكميل اصالح،.3-1-6

)مدني اموردر( انقالب

 نرسـيده، تصـويببه تجاري دعاويبه رسيدگي براي خاصي قانون حاضرحالدر اينكهبه توجه با

 ايـن. دانسـت اجـراي قراردادهـاگرنمابا رابطهدر قانون مهمترين بايدرا مدني دادرسي آيين قانون

 تاريخدر قانون اين اصالح براياي اليحه. كندمي بيانرا حقوقي دعاويبه رسيدگي تشريفات قانون

 بـه اليحـه ايـن تـوجيهي مقدمـهدر. است شده وصول اعالم اسالمي شوراي مجلسدر 25/4/1392

 اطالـه كـاهش اختالفـات، بـه دقيـقو سـريع رسيدگي دادرسي، نظام كارآمدسازي همچون مواردي

 راهكـاردو تـأمين بـا اليحـه ايـن مـواد. اسـت شـده اشارهها رسيدگي يندآفردر تسريعو دادرسي

 تأثير اجراي قراردادها نماگر بهبوددر»دادرسي تشريفات كاهش«و»الكترونيكي دادرسي گسترش«

 كـاهشو الكترونيكـي سـي دادر مقتضـيات بـه كـافي توجـه جديـد اليحـهدر امـا دارد؛ قابل توجهي

در اليحـه ايـن مـواددر زيـر اصـالحات آنكهاز بعد شودمي پيشنهاد. است نشده دادرسي تشريفات

 آيـين قـانون قالـبدر مواد اين شد، انجام دادرسي تشريفات كاهشو الكترونيكي دادرسيبا ارتباط

 بـه اسـت گرفتـه قـراررهاشـا مـورد گـزارش ايـندركه موادي ساير همراهبه الكترونيكي دادرسي

.برسد تصويب

 امـوردر( انقـالبو عمـومي هـاي دادگـاه دادرسي آيين قانون اصالح اليحه)30( ماده)الف

 امـوردر( انقـالبو عمـومي هـاي دادگاه دادرسي آيين قانون51 ماده اصالحبا رابطهدر)مدني

و تلفـن شـماره ذكرخصوصدر قانون)51( ماده اصالحاتخصوصدر:21/1/1379مصوب) مدني

 كـه آيـد برمـي چنـين مذكور ماده انشايازچه اگركه كرد تأكيد بايد دادخواستدر الكترونيك پست

 نشـده بينـي پـيشآن براي مؤثري اجراي ضمانت اما است، ضروري دادخواستدر فوق موارد ذكر

 تعيـين عـدم اجـراي مانتضـ خصـوصدر قـانون)56( مـاده بـا رابطهدر اليحه)35( مادهدر. است

اي اشـاره خواهـان الكترونيكـي نشـانيو ثابتو همراهتلفن شماره ذكر عدمبه خواهان مشخصات
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)32( مـاده»2« بنـداز امـا. ندارد وجود دادخواست شرايط اين براي اجرايي ضمانت نتيجهدر نكرده

و همـراهو ثابـت تلفـن شماره ذكر عدمكه كرد استنباط توانمي قانون)53( مادهبا رابطهدر اليحه

 رسـد مـي نظـر بـه.شـد خواهـد نقـص رفـع اخطـار موجـب دادخواستدر خوانده الكترونيكي پست

و خواهـان الكترونيـك پسـتو تلفـن شماره ذكر عدم اجراي ضمانت بايد زدايي ابهام براي قانونگذار

.كند اعالمنقصرفع اخطاررا خوانده

 فـراهم بـه توجـهباكه اند شده همراهيا ثابتتلفن شماره انتخاببه مخير ماده، ايندر خواهان

 ضـروري همراه تلفن شماره ذكر ثابت، تلفن هاي شمارهاز بسياري براي پيامكي ابالغ شرايط نبودن

.شود اصالح بايد نيز مذكور مادهاز بخش اين،بنابراين. رسدمينظر به

و ثابـت تلفـن شـماره درج بـهاي اشـاره وكيل مشخصاتخصوصدر ماده اين»3« تبصره در

كهدر است، نشده الكترونيكي پست نشانيو همراه  بـراي اول مرحلـهدر الكترونيكـي ابالغ بايدحالي

. شود اجباري وكال

 بـهاي اشـاره دادخواسـت شـرايط بيـاندر تجديدنظر مرحلهدركه است مفيد نيز نكته اين ذكر

.است نشده الكترونيكي پستسآدروتلفن شماره وجود ضرورت

 حـاوي بايـد مـدني دادرسـي آيين قانون اصالح: قانون)77( مادهبه ناظر اليحه)50( ماده)ب

 آينـده هـاي سـال براي بتواندتا كنوني باشد زماني برهه مقتضياتبا متناسب قانونگذار رويكردهاي

 دادگـاه گذاشتن مخير.درآيد اجرابهوم،مدا اصالحاتبه نياز بدون كارآمدو روزهب قانونيعنوان به

 اجراي قراردادها نماگربر مثبتي تأثيرو باشد سازگار روز تحوالتبا تواند نمي ابالغ نوع انتخاب در

 پيشـنهاد اسـت شـده بيـان گـزارش ايـندركه ترتيبيبه ابالغ شدن اجباري سازوكار ايجاد. بگذارد

. شود مي

 الكترونيكـي دادرسـي قواعد: قانون مكرر)299( ماده الحاق خصوصدر اليحه)139( ماده)پ

 رسـد،مي تصويببهقضائيه قوهو دولت همكاريباكه است شده ارجاعاي نامه آيينبه ماده اين در

كه در در مـذكور سـازوكارهاي كندمي ايجاب الكترونيكي دادرسي قواعدبه پرداختن ضرورتحالي

.برسد تصويببه الكترونيك دادرسي آيين قانون وضوعمبا جداگانه قانونيك قالب

 حـذف رسدمينظربه:قانون)73( مادهبه تبصرهيك الحاقخصوصدر اليحه)46( ماده)ت

 ارتبـاط سـامانه ايجـاد گـرفتن نظـردر بـا استعالم روشاز استفادهو ماده اين متندر آگهي روش

.كرد خواهد بيشتري كمك دادرسيتتشريفا كاهشبهها دستگاه ميان الكترونيكي

 جلسـه تـأخير مـوارد مـاده ايـندر:قانون)99( ماده اصالحخصوصدر اليحه)68( ماده)ث

 داده افـزايش مـورددو بـه 1379 سـال قانوندر مورديكازرا دعوا طرفين درخواستبه رسيدگي

. شـود جديـد مرحلـه يـك ايجـاد طريقاز اجراي قراردادها مراحل افزايشبه منجر تواندميكه است
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 قـرار اشـاره مـورد اليحـه توجيهي مقدمهدركه دادرسي تشريفات كاهش هدفبا ماده اين بنابراين

.ندارد همخواني.است گرفته

.اسـت برخـوردار نيـز قـوتي نقاطاز اجراي قراردادها نماگر بهبودبا ارتباطدر اليحه اين البته

دو الحـاق خصـوصدر اليحـه)54( مـادهدر غيردولتـي بخـش بـه اوراق ابالغ كردن واگذارجمله از

.شودمي محسوب اليحه قوت نقاطاز يكي قانون)83( مادهبه تبصره

 امـوردر( انقـالبو عمـومي هاي دادگاه دادرسي آيين قانون اصالح اليحه«اصالح مواد فوق از

پيشنهادهاي اصـالحيبر عالوه. رسدمينظربه ضروري اجراي قراردادهابراي بهبود نماگر»)مدني

 مفيـد اجراي قراردادهـا موادي به اليحه مذكور براي تأمين اهداف زير در بهبود نماگر» الحاق«فوق، 

:رسدمينظر به

و توقيـف دادرسـي:اول در: بازنگري در مقررات تجديد، تـأخير در قـانون آيـين دادرسـي مـدني

ميش موارد مختلفي جلسه رسيدگي تجديد مي شـود يـا جلسـه دادرسـي بـه تـأخير ود يا دادرسي متوقف

تنها يكبـار تـأخير دعواي نمونه مطرح كرده است، عمالًعنوانبه چند در فرضي كه بانك جهانيهر. افتد مي

تر همه ايـن مـوارد ممكـن اسـت حـادث هاي پيچيده افتد، با اين وجود در دادرسي جلسه دادرسي اتفاق مي

و با استناد يك فرشود و پيچيـده يند دادرسي طوالنيآي از طرفين دعوا به آنها، بررسـي ايـن. تـر شـود تـر

و كاهش آنها به موارد ضـروري مـي  و اصالح آنها در قانون آيين دادرسي مدني توانـد در كـاهش موارد

و رويه ويعمـوم هـاي دادگاه دادرسي آيين قانون اصالح اليحه1.ها مفيد باشد هاي دادرسي زمان، هزينه

مي.1 :تواند يك جلسه را تجديد كند، به تأخير اندازد يا باعث توقف دادرسي شود موارد زير در قانون آيين دادرسي مدني

.قانون آيين دادرسي مدني)104(انقضاي مدت جلسه با توجه به ماده)الف

:علل مربوط به ادله)ب

.قانون آيين دادرسي مدني)270ـ 217(دگي به ادعاي جعل با توجه به مواد رسي.1

.قانون آيين دادرسي مدني)215ـ 280( استناد به اسناد خارج از دادگاه با توجه به مواد.2

.قانون آيين دادرسي مدني) 215ـ 214( استناد به پرونده كيفري يا حقوقي با توجه به مواد.3

و مواد)229(هي ماده تمسك به گوا.4 هم)230(قانون آيين دادرسي مدني و قانون آيين)243(چنين ماده به بعد همان قانون

.دادرسي مدني

و معاينه محلي با توجه به ماده.5 .قانون آيين دادرسي مدني)248(تحقيق

.قانون آيين دادرسي مدني)99(و)97(ارائه دليل جديد با توجه به مواد.6

.قانون آيين دادرسي مدني)199(و)97(رائه ادله خواهان با توجه به موادا.7

از) قانون آيين دادرسي مدني)1295(ماده(ساير علل براي مثال سندي كه خارج از كشور تنظيم شده.8 و يا توضيح

.قانون آيين دادرسي مدني)269(كارشناس با توجه به ماده

.اقامه دعواي طاري.9

بر اصل عدم تأخير جلسه دادرسي به علل منتسب به وكيل استثنائاتي وجود دارد كه مورد بررسي منتسب به وكيلعلل)ج

:گيرد قرار مي

.)مدنيقانون آيين دادرسي)40(ماده(نياز به توضيح وكيل.1

.)مدنيدادرسي قانون آيين)41(ماده(عذر موجه وكيل.2

ميخصوص شرايطي كه وكيدر)39(ماده .دهدل استعفاي خود را به دادگاه اطالع
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.مجال مناسبي براي رسيدن به اين هدف است) مدني اموردر( انقالب

در مقررات كارشناسي: دوم و اجـراي قـرار كارشناسـي:بازنگري ارجاع امر بـه كارشناسـي

در پرونده مفروض بانك جهاني تنها سـه مرحلـه از ايـن مراحـل امكـان وقـوع. مراحل مختلفي دارد

در. تر شـدن دعـوا، تعـداد ايـن مراحـل افـزايش پيـدا كنـد داشت، اما ممكن است با پيچيده بـازنگري

مي مقررات كارشناسي با هدف ساده توانـد بـه افـزايش سـرعت رسـيدگي سازي تشريفات دادرسي

 اليحـه. تواند مفيد باشـد استفاده از مقررات دادرسي الكترونيكي در اين حوزه مي1.قضايي كمك كند

توانـد مجـال مناسـبي مـي) مـدني امـوردر( انقالبو عمومي هايهدادگا دادرسي آيين قانون اصالح

و كاهش آنها باشد و اجراي قرار كارشناسي .براي بازنگري در تشريفات صدور

 اصالح قانون اجراي احكام مدني.4-1-6

جـدول(وكار بانك جهاني منعكس شده است كه در گزارش كسب اجراي قراردادهادر جدول مراحل

بـا. داشـت» اجـراي حكـم«اختصـاص بـه مقطـع اجـراي قراردادهـا گانـه39از مراحل مرحله14)5

7بـه» مقطـع اجـراي حكـم«در اجـراي قراردادهـا آزمايي اطالعات اين جدول، تعـداد مراحـل راستي

و بـه جريـان«بنابراين در دعواي مفروض، بعد از مقاطع.)10جدول(مرحله كاهش پيدا كرد تشكيل

و صدور حكم«و» انداختن پرونده مرحله ديگر تا رسـيدن بـه خواسـته7له هنوز، محكوم»رسيدگي

به. خود در پيش دارد و«اين در حالي است كه در پرونده نمونه، تعداد مراحل مربوط مقطـع تشـكيل

 
:ساير موارد)د

.)مدنيدادرسي قانون آيين)99(ماده(درخواست اصحاب دعوا

در)19(ماده قانون آيين دادرسي مدني ناظر به موردي كه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن

.صالحيت دادگاه ديگري است

كه)105(ماده هربراساس قانون آيين دادرسي مدني گاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آن

و مراتب را به طرف ديگر اعالمئآنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زا ل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف

.دارد مي

تدر قانون آيين دادرسي مدني)109(ماده .مين دعواي واهيأخصوص

در)147(ماده ت قانون آيين دادرسي مدني .مين اتباع بيگانهأخصوص

و اجراي قرار كارشناسي وجود دارد كه در مواد.1 ن آيين دادرسي مدني مقرر به بعد قانو)257(مراحل مختلفي كه براي صدور

:شده است

،صدور قرار كارشناسيـ

و مدت كارـ ،شناسيتعيين موضوع

،تعيين كارشناسـ

،ابالغ پرداخت دستمزد كارشناسـ

و موجود بودن در دفتر دادگاه براي مالحظه طرفينـ ،ابالغ وصول نظر كارشناس به طرفين

يكـ ،هفته از تاريخ ابالغ به دفتر دادگاه براي مالحظه نظر كارشناس مراجعه طرفين ظرف

يـ ،ك هفتهمالحظه پرونده بعد از سپري شدن مدت

رـ ،ي در صورت آماده بودن پروندهأصدور
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و صدور حكم«و» به جريان انداختن پرونده مرحله است؛ يعنـي حـدود10هر كدام» مقطع رسيدگي

ويك و ها، مربوط به مرحله اجراي حكم مـي زمان دادرسي سوم مراحل باشـد كـه نيازمنـد بررسـي

مهمترين قانون مربوط به مرحله اجراي حكم، قانون اجراي احكام مدني مصـوب سـال. اصالح است

و منظوربه اصالح مواد اين قانون. است 1356 و كاسـتن از مراحـل كـاهش تشـريفات اجـراي حكـم

ايـن قـانون مقـرر)2(مثـال بخـش اخيـر مـاده عنـوانبه.ي ضرورت داردزمان اين مقطع از دادرس

مي احكام دادگاه«: كند مي به هاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده يا وكيـل عليه محكوم شود كه

و يا قائم و يا قائمياله محكوم مقام قانوني او ابالغ شده ا نماينده ز مقام قانوني او كتبـاً ايـن تقاضـا را

بر اجراي حكم، ضرورت درخواست كتبـي اجـراي له مبني با استصحاب اراده محكوم.»دادگاه بنمايد

له باشـد، مگـر آنكـه وي اجرايـي اصل بر اجراي حكم بدون درخواست محكومو حكم برداشته شود

شد. نشدن حكم را تقاضا كند يك مرحله از مراحل اجراي حكم حذف خواهد 1.بدين ترتيب

و قوانين اخير، موادي اين در متن برخي طرحبر عالوه منظـور بـه پراكنـده صـورت بـه ها، لوايح

و بهبود جريان اجراي احكام پيش در براي اينكه اين نوآوري. است بيني شده تسريع هاي قانونگـذار،

و مفيد واقع شود، الحاق آنها به قـانون اجـراي احكـا  م جريان اجراي تمامي احكام قابل استناد باشد

ميعنوانبه.مدني مفيد خواهد بود :توان به موارد زير اشاره كرد نمونه

ــ ــوقيو حقيقــي اشــخاص امــوال شناســايي الكترونيكــي ســامانه ايجــاد ـ اليحــه اجــراي( حق

تـأثير بـر عـالوه تشكيل اين سامانه از اهميت زيادي برخـوردار اسـت؛ چراكـه:)هاي مالي محكوميت

اجـراي يكـي ديگـر از نماگرهـاي» نمـاگر اخـذ اعتبـار«براي بهبـود دهااجراي قراردامثبت بر نماگر 

. نيز ضروري است قراردادها

 اجراكننـده مرجـع دستوربهعليه محكوم هاي حساب كليه فهرست ارائهبه مركزي بانك تكليفـ

؛)هاي مالي اليحه اجراي محكوميت(رأي

؛)هاي مالي حه اجراي محكوميتالي( مالي محكومان سابقه الكترونيكي سامانه تشكيلـ

و وجـوه تجـارـ اليحـه(تأسيس سامانه دسترسي اجراي احكام دادگستري به اطالعات امـوال

).آيين دادرسي تجاري

توانـد در كـاهش اين اجباري شدن اسـتفاده از خـدمات دادرسـي الكترونيكـي نيـز مـيبر عالوه

در بيني پيش بنابراين. مراحل در مقطع اجراي احكام مفيد واقع شود هاي الزم در اين خصـوص بايـد

و مفـاد ايـن قـانون بـر  ـ لحـاظ شـود ـ كه پيشنهاد تصويب آن ارائه شد قانون دادرسي الكترونيكي

. مقطع اجراي احكام نيز تسري پيدا كند

1.هاي اجرا له ممكن است نخواهد حكم اجرا كند؛ بنابراين نبايد هزينه نظر موافقان درخواست كتبي بر اجراي حكم اين است كه محكوم

.له بخواهد حكم اجرا شود عليه تحميل كنيم، بدون اينكه محكوم را بر محكوم
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 هاي مالي تسريع در تصويب اليحه اجراي محكوميت.5-1-6

 الكترونيكـي سـامانه ايجـاد خصـوصدر»اي مـاليهـ اليحه اجراي محكوميت«با توجه به نقاط قوت

 هـاي حسـاب كليـه فهرسـت ارائـهبه مركزي بانك حقوقي، تكليفو حقيقي اشخاص اموال شناسايي

مـالي، محكومـان سـابقه الكترونيكـي سـامانهو تشكيلرأي اجراكننده مرجع دستوربهعليه محكوم

از اجـراي قراردادهـان كه بـر بهبـود نمـاگر هاي ممتاز قانو شود ضمن حفظ اين ويژگي پيشنهاد مي

 البتـه. گذارد، متن آن با سرعت بيشتري به تصويب برسد طريق تسهيل شرايط اجراي حكم تأثير مي

درمينظر به و مقررات راجع به دادرسـي الكترونيكـي ذكـر ايـن مـواد رسد براي منقح شدن قوانين

.قانون دادرسي الكترونيكي مفيد باشد

 اجراي قراردادهايه اليحه پليس قضايي با در نظر گرفتن تأثير آن بر نماگرته.6-1-6

 هيئـتاز اليحـه ايـن هنـوز امـا شده ارجاع دولتبهقضائيه قوه سوياز اليحه تشكيل پليس قضايي

 هيئـت مجلس شوراي اسـالمي بـا سويازكه هايي رايزنيطي.است نشده فرستاده مجلسبه دولت

 كـارو بررسـي بـراي اليحـه ايـن تـر سـريع چـه هـر ارسال درخواستجلسم گرفته صورت دولت

در شـيوه بهترينبه قضايي اموربه رسيدگي وظيفه قضايي پليس1.كرده است را مطرح كارشناسي

مقررات اين قانون با توجه به ارتباطي نزديك با ابالغ.دارد عهدهبرراها دادگاه احكام اجرايو ابالغ

مي. خواهد بود اجراي قراردادهاعوامل مؤثر بر نماگرو اجراي آرا از  در به همين دليل توصيه شـود

و همچنين موضوع كاهش تشريفات دادرسي توجه  تدوين اين قانون به مقررات دادرسي الكترونيكي

و در سال. ويژه شود ، سابقه تقديم اليحه پليس قضـايي بـه مجلـس شـوراي 1384البته پيش از اين

 قـانون)211(مـاده»الـف«در بند. دارد؛ اما اين اليحه از دستور كار خارج شده است اسالمي وجود

بـار،15/10/1389 مـورخ علنـي جلسه مصوب ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم ساله پنج برنامه

اي را تهيـه مكلف شد كه تا پايان سال اول برنامه براي ايجاد پليس قضـايي اليحـه قضائيه قوه ديگر

.كند

)1/12/1391مصوب(خانوادهاز قانون حمايت)9( اصالح ماده.7-1-6

تصـويب ندارد، اما اين قانون تـازه اجراي قراردادهاهر چند قانون حمايت خانواده ارتباطي به نماگر

قانون حمايـت خـانواده)9(ماده. حاوي آخرين اراده قانونگذار در رابطه با دادرسي الكترونيك است

 دادرسـي آيـين قـانون مقـررات تـابع خـانواده دادگـاهدر ابـالغ نحوهو تشريفات«: استمقرر كرده 

 قبيـلاز ديگـري طـرق دعـوي طـرفين چنانچـه لكن است، مدني اموردر انقالبو عمومي هاي دادگاه

 توانـد مـي دادگـاه كنند، اعالم دادگاهبه منظور اين برايرا الكترونيك پستو تلفني پيام نمابر، پست،

1. http://rc.majlis.ir/fa/news/show/855594 
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در ايـن مـاده،.»اسـت دادگـاه بـا ابالغ صحت احراز صورت،هردر. دهد انجام طريقآنبهراالغاب

كهدر ابالغ اينترنتي مشروط به موافقت طرفين قرارداد شده است، و)6(بهتر است مطابق مواد حالي

و شـرط پذي آيين)7( . رفتـه شـود نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي، دادرسي الكترونيكي بدون قيد

 ايـن پيشـنهاد. شـود البته در صورت تصويب قانون دادرسي الكترونيكي حذف اين ماده پيشنهاد مي

اداري نيـز عـدالت ديوان دادرسي آيينو قانون تشكيالت)62(و ماده)18(تبصره ماده خصوص در

.قابل اجرا خواهد بود

و اجباري شدن استفاده از مقررات دادرسي الكترونيكـي.8-1-6 و كارشناسـان بـراي وكـال

 شهروندان

شود در مرحله اول اجراي مقررات دادرسي الكترونيكي در تمامي مراحل تشكيل پرونـده پيشنهاد مي

و اجراي حكم با كمك كانون هاي وكـالي دادگسـتري، بـراي وكـالي دادگسـتريو ثبت آن، دادرسي

يـا ارائـه نظريـه كارشناسـي صـرفاً از در مورد كارشناسان نيز امور مربوط به ابالغ. اجباري شود

و نهادهـاي مربـوط بدين منظور نقش كانون. طريق دادرسي الكترونيكي انجام شود خصـوصدر هـا

و همكـاري بـا درگـاه خـدمات  و كارشناسـان ايجاد پسـت الكترونيكـي سـازماني مخصـوص وكـال

الكترونيكـي بـراي همزمـان اسـتفاده از مقـررات دادرسـي. الكترونيك قضايي برجسته خواهـد بـود 

در مرحلــه بعــد اجــراي مقــررات دادرســي الكترونيكــي بــراي. اشــخاص حقــوقي نيــز الزامــي شــود

و تهيه شهروندان با ارائه آموزش كه. نيازها اجباري شود پيش هاي الزم اين راهكار از مواردي است

.بايد در قالب قانون آيين دادرسي الكترونيكي گنجانده شود

ها دادگاه وظايفاز غيرترافعي امورنكرد خارج.9-1-6

و امور حسبي امور مربوط به ثبت شركت در. اموري هسـتند كـه جنبـه غيرترافعـي دارنـد جملهاز ها

در ها از وظايف دادگاه كشور ما امور مربوط به ثبت شركت ها خـارج اسـت، امـا امـور حسـبي گـاه

مي دادگاه و رسيدگي كهدر شود؛ ها طرح كحالي توانـد در خـارج ترافعي دارد مـيه جنبه غيرمواردي

و در قالب مراجع تخصصي حل بنابراين اصالح قانون امور حسبي با رويكرد. وفصل شود از دادگاه

مي خروج امور غيرترافعي از صالحيت دادگاه و ارجاع آن به مراجع غيرتخصصي پيشنهاد . شـود ها

 حاضـر از حـالدر آن، رفـعو مـومو مهرو تحريرجملهاز حسبي، اموربه مربوط موارد البته اغلب

.است گرفته قرار اختالفحل شوراي صالحيتدرو شده خارج دادگاه صالحيت

 افزايش حد نصاب مالي شوراهاي حل اختالف.10-1-6

از كوچــك دعـاوي بــه مربـوط هــاي دادگـاه تأســيس هــدف بـايهئقضــاهقـوســاختار اصـالح يكــي

مـورد اسـتفاده قـرار اجراي قراردادهاهاي مختلف براي بهبود نماگر راهكارهايي است كه در كشور
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هـاي اخيـر، با توجه به تورم سال. اي دارند شوراهاي حل اختالف در كشور ما چنين وظيفه. گيرد مي

البتـه بـا. ها مؤثر باشـد تواند در كاهش بار دادگاه افزايش حد نصاب مالي شوراهاي حل اختالف مي

ـ كرد شورا با چالشتوجه به اينكه عمل اينكه برخـي اعضـاي شـوراي حـل جملهاز هايي روبرو است

ـ بايد تأكيد كـرد كـه پـيش از افـزايش حـد  و صالحيت الزم هستند اختالف در كشور فاقد تخصص

و اتقـان بيني تدابير الزم براي ارتقـاي كيفيـت رسـيدگي نصاب مالي شوراهاي حل اختالف، پيش هـا

.ي حل اختالف، امري ضروري استآراي صادره از شوراها

 قضايي خدمات برخي سازي خصوصيو سپاري برون.11-1-6

و خصوصـي تواند نقش مهمي در بـرون تشكيل دفاتر الكترونيك قضايي مي سـازي خـدمات سـپاري

و نيز استفاده از توانمندي. قضايي داشته باشد اي هاي بخش خصوصي در حوزه گسترش اين دفاتر

ميديگر مانند اج  تخصصي دليلبه امور اين حاضرحالدر البته. تواند مورد توجه قرار گيرد راي آرا

 بخـش مشـاركت موضـوع بنـابراين.شـود مـي قلمـداد حاكميتي امري مردم حقوقبا ارتباطو بودن

و مشروط به تضميندر خصوصي .است مردم حقوق خدمات قضايي، نيازمند مجوز قانوني

 الفات قراردادي به دادگاهكاهش ارجاع اخت.12-1-6

وآفر اجراي قراردادهانماگر يك اختالف از زمان ايجاد تا زماني كه بـا حكـم دادگـاه يند رسيدگي به

و آيـين دادرسـي. دهد اجراي آن حل شود را مورد ارزيابي قرار مي بنابراين عمدتاً با قواعـد شـكلي

ن. يابد ارتباط مي يـز تـأثير غيرقابـل انكـاري بـر اختالفـات اما مقـررات مـاهوي مربـوط بـه قـرارداد

بينـي وجـه هـايي بـراي تضـمين قراردادهـا چـون پـيش اتخـاذ روش مثـال عنـوانبه.قراردادي دارد

و يا سازوكار التزام هـاي نقـض قـرارداد بـه نحـو مـاهوي، بـراي هاي جبران خسارت هاي قراردادي

منظور بايد موادي به قانون مـدني يـا براي اين.رسديمنظربه كاهش اختالفات قراردادي ضروري

آ وفصـل اختالفـات بيني چنين مقرراتي با ايجاد امكان حـل پيش. ين دادرسي مدني ملحق شوديقانون

مي بدون مراجعه به دادگاه در عمل مانع از ورود اختالف به جريان حل شـود وفصل از طريق دادگاه

يك اختالف، در عمـل بـيش ها، مراحلهو چنين روشي با به حداقل رساندن هزين و زمان رسيدگي به

.وكار ما ياري خواهد رساند از هر چيز به بهبود محيط كسب

 راهكارهاي مقرراتي.2-6

راهكار مقرراتي براي بهبود نماگر اجراي قراردادها شامل مواردي است كه نيازمند اصالح، تغيير يـا

يك آيين .گاه ذيربط استنامه، بخشنامه يا دستورالعمل در دست ابالغ
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 نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي اصالح آيين.1-2-6

و آيين دادرسي تجاري پيش بينـي با توجه به اينكه تشريفات دادرسي در قوانين آيين دادرسي مدني

و آيين شده و بخشنامه نامه اند نامـه ارائـه توانند مخالف قانون باشند، بنـابراين تبـديل آيـين ها نمي ها

البتـه. ضـرورت دارد» قانون آيين دادرسي الكترونيكي«ات الكترونيك قضايي به قانون در قالب خدم

مي. رسدمينظربه نامه ضروري پيش از آن برخي اصالحات در متن اين آيين :شود پيشنهاد

مي.اصالح شودنامه آيين اين)4(ماده نخست  طريـقاز اقـدام روشدر«: كند ماده مذكور مقرر

 مربوطـه، مسـتندات همـراه بـهرا خود شكايتيا درخواستيا دادخواست شاكي،يا خواهان اه،درگ

 پرداخـتو سـامانه توسط دادرسي هزينه محاسبهازپسو نموده تبديل الكترونيكي سندصورت به

 مراجعـه قضايي خدمات دفتربه مستندات، اصل داشتن همراهباو اخذرا رهگيريكد آن، الكترونيك

 ابـرازي اوراق بـا شـده تهيـه الكترونيكـي اسـناد مطابقتتأييدازپس قضايي خدمات دفتر. نمايد مي

وكـالي.»نمايـد مـي ارسالذيربط مرجعبه قضايي خدمات سامانه طريقازراآن متقاضي،سوي از

و روگرفت اسناد موكل خود با اصل را گـواهي مـي  در. كننـد دادگستري مطابقت رونوشت بنـابراين

ض شروع دعاوي توسط وكالي دادگستري، نيازي به مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي فر

اين ماده با توجه به اين موضوع بايد تنها شامل فرض اقامـه دعـوا توسـط شـهروندان. وجود ندارد

.باشد

ه عنـ مشتكي احضارو خواندهبهآنضمائمو دادخواست ابالغ«: مقرر كرده است)7(ماده دوم

.پذيردمي انجام الكترونيكيصورتبه ذيربط، مخاطبانبه قضايي دستورو قرار هرگونه ابالغو

و ابـالغ همـراه، تلفـن شـمارهو الكترونيكي نشانيبه دسترسي عدم صورتدرـ»1« تبصره

 كتبـاًراعنـه مشتكييا خوانده است مكلف قضايي مرجع.شد خواهد انجام فيزيكيصورتبه احضار

.نمايد داللت قضايي خدمات سامانهاز استفادههب

 باشـد زنـدان يـا بازداشـتگاهدر مخاطـبياعنه مشتكييا خواندهكه در صورتيـ»2« تبصره

 اداره وسـيله بـهتا شودمي ارسال بازداشتگاهيا زندان اداره ارتباطييا الكترونيكي آدرسبه اوراق

.»گردد ابالغ نامبردهبه كتباً زندان

 تـا«همچنـين تكـرار عبـارت. تواند رافع ابهام باشد اشاره به ابالغ آراي قضايي در اين ماده مي

.استفاده شده است در اين ماده مفيد خواهد بود)6(كه در ماده» رسيدگي مرحله آخرين

 الكترونيكـي ابـالغاز پـس«: كنـد مقـرر مـي)8(ماده. نامه مذكور حذف شود آيين)8(ماده سوم

از پـسو مربوط پايگاهبه ورود طريقازويكه در صورتي عنه، مشتكييا خواندهبه قضايي اوراق

درو باشـد مـي واقعيويبه ابالغ گيرد، قرار ابالغ جرياندر ديجيتال امضاي طريقاز هويت احراز

يا.»بود خواهد قانوني ابالغ صورت، اين غير دهـد مـي امكانعنه مشتكي اين ماده در عمل به خوانده
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و رأي مقدمات صدور بيند، با عدم مراجعه به پايگاه مربوط، كه در مواردي كه به مصلحت مي غيابي

مي. طوالني كردن دادرسي را فراهم كند عنـه، شود به جاي اختيار براي خوانـده يـا مشـتكي پيشنهاد

خ. الزام براي ورود به سـامانه مزبـور ايجـاد شـود  واهـان از ايـن بـراي جلـوگيري از سوءاسـتفاده

و شماره تلفن اشتباه و ارائه آدرس الكترونيكي ايجاد مانع در مسير ابـالغ صـحيح منظوربه مقررات

و به خوانده، مي در فرض اثبات اين امـر، بـراي ... توان ضمن تأمين حقوق خوانده از طريق واخواهي

. خواهان نيز مجازات كيفري در نظر گرفت

حقنامه تعر آييناصالح.2-2-6 و هزينه سفر وكالي دادگستريحق الوكاله، فه بـا المشاوره

م  اجراي قراردادهادر نماگر لفه هزينهؤهدف بهبود

عنـوان بـه وكـار بانـك جهـاني در گـزارش كسـب اجراي قراردادهااي از نماگرلفهؤمعنوانبه هزينه

به. شود درصدي از خواسته ثبت مي » زيرميـزي«كل رشـوه يـا بـه شـ جملهاز طور غيرقانوني، آنچه

يكـي از عنـوان بـه در بررسـي هزينـه. شـود شود، جـزء هزينـه دادرسـي محاسـبه نمـي پرداخت مي

هـاي دادرسـي، هزينـه: شـود هـا بررسـي مـي، سه نوع از هزينـه اجراي قراردادهاسهولت هاي مؤلفه

ميو ميانگين هزينهرأي هاي اجراي هزينه .شود هايي كه به وكيل پرداخت

و هزينـه هـا شـامل همـه هزينـه ايـن هزينـه: هاي دادرسـي هزينه:نخست هـاي هـاي دادرسـي

.شود كه خواهان بايد بپردازد كارشناسي مي

مي اين هزينه: هاي اجراي حكم هزينه:دوم ) فروشـنده(شود كه خواهان ها شامل همه مخارجي

. اجرا شودرأي بايد بپردازد تا

مي مل آن دسته از هزينهشا: هاي وكيل ميانگين هزينه:سوم ) فروشنده(شود كه خواهان هايي

يك پرونده معمولي از موكل خود دفاع كند يك وكيل محلي در .بايد بپردازد تا

م  2003و همكـاران در سـال1اي كـه توسـط يـانكوف لفه هزينـه در مقالـهؤاين روش محاسبه

و توسط بانك جهاني با تغ 2.ييرات اندكي پذيرفته شده استپيشنهاد شده بود به وجود آمده است

هاي فـوق، هزينـه اسـتخدام وكيـل توسـط خواهـان سـهم بيشـتري در شـاخص از ميان هزينه

كه. ها دارد هزينه حاضر استفاده از خدمات وكال در نظام قضايي ايـران حالدر اما بايد توجه داشت

ديگر دعواي مفروض سوياز.اجباري نيست، بنابراين ممكن است خواهان اين هزينه را متقبل نشود

 
المللي اقتصاددان بلغارستاني است كه در پروژه اجراي قرارداد بانك جهاني با اين نهاد بين Simeon Djankov)(سيمون يانكوف.1

.همكاري داشته است

مق بــراي مطالعــه بيشــتر مــي.2  توســط 2002كــه در مــاه مــارس ســال»Courts: The Lex Mundi Project«الــه توانيــد بــه

Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer منتشـر شـده اسـت مراجعـه

.اند اين گروه، مقاالت متعدد ديگري نيز در اين حوزه منتشر كرده. كنيد
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مي در دادگاه و رقـابتي بـودن هاي تهران ارائه و با توجه به فراواني زياد وكال در شـهر تهـران شود

اين دعواي مفروض دعـوايي سـادهبر عالوه. اين حوزه، شهروندان از حق انتخاب كافي برخوردارند

مي.و بدون پيچيدگي است متعـارف خواهـان در اسـتفاده از هـاي تـوان گفـت كـه هزينـه در مجموع

و نه لزوماً  پيشـنهاد. درصدي كـه در جامعـه رواج دارد10خدمات وكال در حد تعرفه مصوب است

در مقرراتي در اين حوزه، نزديك كردن تعرفـه حـق  الوكالـه، حـق تعرفـه نامـه آيـين«الوكالـه مـذكور

بدين ترتيب كه با افزايش ميزان. با عرف جامعه است» دادگستري وكاليسفر هزينهو المشاورهحق 

و البتـه الوكاله مصوب در آيين تعرفه حق و نزديك كردن بـه سـطح متعـارف در جامعـه نامه مذكور

هـاي كمتر از آن، طرفين قرارداد وكالت به رعايـت آن تشـويق شـوند تـا بـدين ترتيـب سـهم هزينـه 

ش استفاده از خدمات وكال در هزينه هدف از اصالحات مذكور، نزديك.ودهاي اجراي قرارداد كاسته

الوكاله وكال به عرف جامعه است تا از اين طريق رعايت داوطلبانـه مقـررات كردن مقررات تعرفه حق

و تعرفه جديد آيين و نـه مكلـف عنوانبه نامه فوق افزايش نيابد عرف جديد در جامعه پذيرفتـه شـود

هـاي اين بايد توجه داشت كـه هزينـهبر عالوه.فالوكاله كمتر از حد متعار كردن وكال به پذيرش حق

هـاي شـود، بـر هزينـه دفـاتر خـدمات قضـايي الكترونيـك ارائـه مـي سوياز دادرسي الكترونيك كه

و اجراي حكم تأثير فزاينده مي و باعث افزايش اين هزينه دادرسي مي گذارد هر ها  چند اين تـأثير شود

و محدود استحال در . حاضر اندك

 راهكارهاي اجرايي.3-6

يارراهكار اجرايي براي بهبود نماگر اجراي قرا دادها شامل مواردي است كه فارغ از ضرورت تغيير

يك دستگاه يا مجموعه و مقررات در هـا اي از دسـتگاه اصالح قوانين مقررات به كيفيت اجراي قوانين

و مقررات، روشبه. مرتبط است هاي خـاص مجـري در اجـراي عنوان مثال، تفسير مجري از قوانين

و مقررات، ايجاد سامانه افزايش سطح تعامالت با سـايرو هاي الكترونيكي، ايجاد پنجره واحد قوانين

.ها دستگاه

»قضايي خدمات درگاه«هاي استفاده از ظرفيت.1-3-6

 توسـطكه است مجازي فضايدر قضايي امور پيگيريو شروع براي مدخلي قضايي خدمات درگاه

ايـــن درگـــاه در آدرس. شـــده اســـت ايجـــادقـــوه قضـــائيه اطالعـــات فنـــاوريو آمـــار كـــزمر

)www.adliran.ir(و زيرسـاخت و شـكوا ثبـت هـاي الزم بـراي ايجاد شده اسـت يه،ئدادخواسـت

و پيگيري اين دعاوي وجـود دارد پرداخت هزينه حـالدر دعـوا بـا وجـود ايـن، شـروع يـك. هاي آن

خدمات اين درگاه بيشتر ناظر به مرحلـه بعـد از شـروع. حاضر از طريق اين درگاه امكانپذير نيست

و براي اطالع از جريان پرونده است اندازي كامل ايـن درگـاه در مرحلـه اول بـراي وكـالي راه. دعوا
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و در مرحله دوم براي عموم شهروندان مي ه دادگستري و مراحل اجـراي تواند در كاهش زمان، زينه

و مفيد باشد در. قرارداد بسيار مؤثر نامـه ارائـه خـدمات يـينآمقررات مربوط به فعاليت اين درگـاه

از اقـدام روشدر«:كنـد نامه مذكور مقـرر مـي آيين)4(ماده. بيني شده است الكترونيك قضايي پيش

 مسـتندات همـراه بـهرادخـو شـكايت يـا درخواسـت يـا دادخواست شاكييا خواهان درگاه، طريق

و سـامانه توسـط دادرسي هزينه محاسبهازپسو نموده تبديل الكترونيكي سندصورتبه مربوطه،

 قضايي خدمات دفتربه مستندات، اصل داشتن همراهباو اخذرا رهگيريكد آن، الكترونيك پرداخت

 اوراق بـا شـده تهيـه كترونيكـيال اسـناد مطابقتتأييدازپس قضايي خدمات دفتر. نمايدمي مراجعه

.»نمايدمي ارسالذيربط مرجعبه قضايي خدمات سامانه طريقازراآن متقاضي،سوياز ابرازي

 ابالغ الكترونيكي اوراق قضايي.2-3-6

يكـي از عنـوان بـه نامه ارائـه خـدمات الكترونيـك قضـايي، ابـالغ الكترونيكـي آيين)7(و)6(در مواد

پذ شيوه اگرچه در قانون آيين دادرسي مدني كه قواعـد ابـالغ را در خـود. يرفته شده استهاي ابالغ

توانـد تـا تصـويب قـانون نامه مـذكور مـي جاي داده ابالغ الكترونيكي پذيرفته نشده، اما اجراي آيين

و آشنايي مردم بـا ايـن شـيوه از  دادرسي الكترونيكي، به توسعه فرهنگ ابالغ الكترونيكي در جامعه

و تا زماني كه به آن اعتراضبر عالوه. كمك كند ابالغ اين، مقررات ابالغ از حقوق مخاطب ابالغ است

نامـه ارائـه خـدمات بنابراين ابالغ الكترونيكـي مسـتند بـه آيـين. نكند دادگاه متعرض آن نخواهد شد

و مؤثر خواهد بود . الكترونيك قضايي مفيد

 قضايي آمارهايوها پرونده گردشبهوطمرب اطالعاتي هاي نظام اندازي راه.3-3-6

و خارج كردن آن از حالت محرمانگي از طريق ايجـاد نظـام هـاي اطالعـاتي انتشار آمارهاي قضايي

. تواند امكان تحليل اين آمارها را پژوهشگران براي ارائه راهكارهايي براي اصالح آن فـراهم كنـد مي

مليانداز راه ه از تكاليف مقرر در برنامه پنجم توسـعه اسـت در ايـنكقضائيه قوهيها دادهيمركز

و مؤثر باشد خصوص مي هـاي رسـد كـه گـزارش مـي نظـر بـه توضـيح ايـن نكتـه مفيـد. تواند مفيد

و فنـاوري اطالعـات» گزارش عملكرد واحدهاي قضايي«اي با عنوان ماهيانه قـوه توسط مركز آمـار

ميقضائيه  به ارزيابي عملكرد واحدهاي قضايي در دو بخـش هاي مذكور راجع گزارش. شود منتشر

بـا وجـود. كيفي، حاوي اطالعات مفيدي درخصوص كاركرد واحدهاي قضايي كل كشور استويكم

و طبعاً دسترسي بـه اين، متأسفانه گزارش محـدود آنهـا هاي مذكور، ممهور به مهر محرمانه هستند

و فـراهم رسد انتشار عمومي اين گزارشمينظربه چنانكه گفته شد،. استقوه قضائيه به مديران ها

و پژوهشگرانبه(كردن قابليت دسترسي همگان  توانـد هاي مذكور، مـي به گزارش) ويژه دانشگاهيان

و منافعي هم در جهت بهبود كاركردشرحبه بركات هم در راستاي ارتقاي حقـوق قوه قضائيه زير و

.شهروندي به همراه داشته باشد
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 جراي مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در رابطه با توسعه دادرسي الكترونيكيا.4-3-6

:زير هستندشرحبه تكاليف مذكور

و تكمـ مدلياجرا ؛))211(ماده»ح«بند( اطالعاتتيامنتيريسامانه

؛))211(ماده»ح«بند( به مردمكيالكترونيعرضه خدمات حقوقـ

بيبرقراردر اطالعاتياستفاده از فناورـ سانيارتباط و ايـ تابعـهينهادهاريمراجع قضايي

و امالك كشور، سازمان زندانليمرتبط از قب بنـد(ي قـانونيها، سازمان پزشـك سازمان ثبت اسناد

؛))211(ماده»ح«

و اجراينمودن اقالم اطالعاتيرقومـ نوييسند  اطالعـاتيبا استفاده از فنـاورنينمودن ثبت

؛))211(ماده»ح«بند(ثبت توسط سازمان

بنـد»4«جـزء(محاكم با حفظ حريم خصوصي اشـخاص سوياز انتشار آنالين آراي صادرهـ

؛))211( ماده»ج«

؛))211(ماده»ز«بند»1«جزء(افراد ژنتيكي هويت شناسنامه تهيهـ

).)211(ماده»ح«تبصره بند(تهيه نقشه كاداسترـ

ق.5-3-6  ضات متخصصآموزشو تربيت

زمـان بيني شده است، هـم هاي تجاري در اليحه دادرسي تجاري پيش با توجه به اينكه تشكيل دادگاه

 تخصـص داراي قضـات فقدان با طي تشريفات تصويب اليحه دادرسي تجاري، بايد براي رفع مشكل

هم اين در و تربيت قضات متخصص از )658( در مـاده. انديشـي شـود اكنون چاره زمينه با آموزش

.اليحه آيين دادرسي كيفري به اين موضوع توجه شده است

و فراهم آوردن پيشواي بودجه تأمين امكانات.6-3-6  نيازها اداري

و پيگيري اصالحات الزم براي بهبـود موانعاز يكي اداريواي بودجه امكانات فقدان متأسفانه ايجاد

و كشوردر اجراي قراردادهانماگر  بنـابراين.شـود محسـوب مـي كنـوني شرايطدر قاضي جذب ما

مي اجراي قراردادهاپيشنهادهايي كه براي بهبود نماگر  در موانـعبه توجه بدون شود، ارائه اجرايـي،

رسـد اصـالحات فـوق كـه بهبـود مـي نظربه لذا. كرد نخواهدحلما قضايي نظامازرا عمل مشكلي

ب محيط كسب اجراي قراردادهانماگر  وه دنبال خواهد داشت، بدون تأمين امكانات بودجـه وكار را اي

را اهميت تأمين پيش. اداري اثر معكوس خواهد داشت و امكانات چنان است كـه بايـد ايـن بنـد نيازها

و اجرايي دانست .مهمترين بند در ميان راهكارهاي قانوني، مقرراتي
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و جمع نتيجه  بندي گيري

سا» وكار انجام كسب«در گزارش و نظرسنجي از وكال، 2013ل در با بررسي مقررات دادرسي

و فعاالن اقتصادي، تعداد مراحل  از طريق مراجعه به دادگاه،)تعريف شده( اجراي قراردادهاقضات

و در سال39، 2013در كشور ايران در سال  با،شده است اعالممرحله40، 2014مرحله اما

و رويه و با در نظر گرفتن فروض هاي موجو بررسي قوانين، مقررات د در نظام قضايي كشور

در ايران اجراي قراردادهااي در جدول مراحل، معلوم شد كه اصالحات گستردهتعريف شدهپرونده

و اضافه كردن برخي مراحل مشخص شد كه تعدادو الزم است مراحل واقعي با حذف، جابجايي

ميم28)1392زمستان(درحال حاضر اجراي قراردادها به. باشد رحله مي اين موضوع تواند تنهايي

و هزينه  و رتبه ايران در نماگر اجراي قراردادهابر كاهش زمان به اجراي قراردادهامؤثر باشد را

و جايگاه اول منطقه سند 189در ميان18جايگاه  با اين وجود ارتقا دهد؛ انداز چشم كشور جهان

را نمي در كشور دلگرم بود؛هاآزمايي مراحل اجراي قرارداد ستيتوان چندان به نتيجه حاصل از

دررا آزمايي راستي اين نتايج جهاني بانك ندارد وجود اطميناني اينكهازصرفنظركه چرا

هر سال كشورها براي ارتقاي جايگاه خود در نماگر اجراي كند، اعمال خود بعدي هاي گزارش

در اصالحات تازههاقرارداد و رويهو كارآمدتري به همين. كنندميعمالا هاي خود قوانين، مقررات

شايسته نيست، چه اينكه به ياد آوريم، اصل نماگر اجراي موجود نسبتاً خوب دليل اكتفا به وضعيت 

را صورتي تعريف شده است كه خود به خود وضعيت دادگاه قراردادها به و دادرسي در ايران ها

و مطلوب ميتر از شرايط آرمان خوب و با توجه به مطالعات ميداني موجود، واقعيتي جلوه هاي دهد

و حاكميت قانون در محيط كسب بنابراين بايد. وكار ايران به وضعيت مطلوب نزديك نيست دادرسي

و كارآمدتر كردن نماگر اجراي قرارداد و رويههابراي اصالح هاي اصالحاتي را در قوانين، مقررات

غيرضرور، توسعه دادرسي تشريفات اصالحات عمدتاً بايد با رويكرد حذفاين. موجود آغاز كرد

و ايجاد محاكم اختصاصي تجاري باشد كه بخش عمده قضائيه قوه اي از آنها به كاركرد الكترونيكي

مي. شود مربوط مي ايران در نماگر اجراي جمهوري اسالمي توان اميدوار بود كه جايگاه بدين ترتيب

و به جايگاه بيشهاقرارداد خود در ميان كشورهاي عضو سند شايسته از پيش بهبود يابد

افق چشم .برسد 1404انداز در

تـا 1391 مـاه كـه در مـتن گـزارش توضـيح داده شـد، در فاصـله زمـاني خـرداد همچنين چنان

به 1392 ماه خرداد  ويژه براي توسعه دادرسي الكترونيكي در كشور انجـام شـده اسـت كـه اقداماتي

و با دقت به تهيه اگر به در كنندگان گزارش كسب درستي وكار بانك جهاني منعكس شود، اثر خـود را

كه. وكار نشان خواهد داد هاي بعدي انجام كسب گزارش اما بايد توجه داشت اين اصالحات تا زماني
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و در عمل به اجرا درنيايد، در گزارش  نـدان مـؤثرچهـاي بانـك جهـاني محدود به مواد قانوني باشد

 اجراي قراردادهااين، نظام قضايي كشور بايد به دنبال راهكارهاي بهبود نماگربر عالوه. نخواهد شد

. در آينده باشد

مي اجراي قراردادهاراهكارهاي بهبود نماگر : كلي بـه دو دسـته تقسـيم كـرد صورتبه توان را

و كـه در ايـ دسته اول مربوط به توسعه دادرسي الكترونيكي است ن خصـوص پيشـنهاد تـدوين

و تكميـل. شود تصويب قانون آيين دادرسي الكترونيكي ارائه مي اين قانون بايـد بـا تجميـع، اصـالح

و لـوايح تصـويب دادرسي الكترونيكي در قوانين، مقررات، طرحخصوصدر مواد پراكنده موجود هـا

سـازي تشـريفات سـاده دسته دوم مربـوط بـه. شود كه در متن گزارش به آنها اشاره شده است

و تشكيل دادگاه و توجـه بـه ايـن هاي اختصاصي است دادرسي كه نيازمند اصالح قوانين موجـود

.بنابراين تصويب قانون جداگانه در اين بخش ضرورتي ندارد. رويكرد در تدوين لوايح قضايي است

ميعنوان به د مهمترين اقدام در اين خصوص ادرسي تجاري اشاره توان به تسريع در تصويب اليحه

مي. كرد و بلنـد مدت، ميان توان به سه دوره كوتاه راهكارهاي فوق را در مدت مـدت تقسـيم كـرد كـه

.اند جدول انتهاي گزارش قيد شده

و هزينـه اجراي قراردادهاهرچند نماگر گيـرد، امـا هـا را دربرمـي سه شـاخص مراحـل، زمـان

اجراي مراحل. مراحل رسيدگي به پرونده مفروض استشده بيشتر ناظر به كاهش راهكارهاي ارائه

به قراردادها مي نحو مستقيم بر هزينه از طريق دادگاه و زمان تأثير گذارد؛ بنابراين كاهش مراحـل، ها

و كاهش هزينه شد باعث كاهش زمان رسيدگي درسوياز.هاي دادرسي خواهد  تـدوين جريان ديگر

 زمـان اجـراي قـرارداد، خصـوصدر اتكا قابلو دقيق اطالعاتبه دسترسي عدمدليلبه گزارش، اين

قـوه قضـائيه سـوياز الزم اطالعـات اسـت شايسـته. اين شاخص فراهم نبـود آزمايي راستي امكان

 اين شاخص با هدف كارآمدي نظـام قضـايي كشـورمان فـراهم آزمايي راستي امكانتا شود منتشر

.آيد

ب و تالش گسترده كشورها به ، انجام اقدامات فوق بايـد بـا اجراي قراردادهاهبود نماگر با توجه

تأخير در انجام اصالحات وضعيت كشور ايـران را در ميـان. در نظر گرفتن اهميت زمان انجام گيرد

حاضـر حالدر.تنزل خواهد داد اجراي قراردادهاانداز از نظر نماگر كشورهاي حاضر در سند چشم

د در اين نماگر، جايگـاه نهـم را از آن خـود 1404اندازر سند چشمايران در ميان كشورهاي حاضر

و اصالح مراحل با راستي. كرده است جايگاه ايران بهبود خواهد يافـت؛ امـا اجراي قراردادهاآزمايي

و جديت پيگيري نشودكه در صورتي بار ممكن است اصالحات زيربنايي در اين خصوص با سرعت

و در ميان كشورهاي حاضر در سـند اجراي قراردادهارمان در نماگر ديگر شاهد تنزل جايگاه كشو

.انداز خواهيم بود چشم
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و رويه خالصه توصيه.13جدول  هاي اجرايي براي ها براي اصالح قوانين، مقررات

»وكار انجام كسب«گزارش در بهبود نماگر اجراي قرارداد

تا(مدت بلند)ماه تا دو سال6(مدت ميان)ماه6تا(مدت كوتاه )سال5دو سال

راهكارهاي

 قانوني

ــريع.1 ــيدر تس ــه بررس اليح

 تجاري دادرسي آيين

بـه قضـايي پليس تقديم اليحه.2

و ــوراي اســـالمي ــس شـ مجلـ

ــا گــرفتن نظــردر بررســي آن ب

ــأثير ــاگر بـــرآن تـ اجـــراي نمـ

 قراردادها

دادرسـي طرح يا اليحه آيـين تدوين.1

كـه در قالـبمتني عنوانبه الكترونيكي

و تكميل قانوني جامع با تجميع، اصالح

مقررات موجـود در قـوانين، مقـررات،

و لـوايح موجـود در رابطـه بـا طرح ها

آيين دادرسي الكترونيكي بـه تصـويب

.خواهد رسيد

قــانون حمايــت)9( اصــالح مــاده.2

 خانواده

 شـوراهاي مـالي نصابحد افزايش.3

ا حل يـناختالف بعد از اصالح ساختار

 شوراها

و.4 بازنگري در مقررات تجديـد، تـأخير

توقف دادرسي در قانون آيـين دادرسـي

مــدني در اليحــه اصــالح آيــين دادرســي

اي مدني از طريق تـدوين طـرح يـا اليحـه

 براي اصالح قانون آيين دادرسي مدني

و.5 بازنگري در مقـررات كارشناسـي

كاهش تشـريفات آن در اليحـه اصـالح

درسـي كيفـري از طريـققانون آيين دا

اي بــراي اصــالح تهيــه طــرح يــا اليحــه

 قانون آيين دادرسي مدني

)2( مــاده اخيــر بخــش اصــالح.1

و احكــام اجــراي قــانون مــدني

ــاده ــراي س ــريفات اج ــازي تش س

 در اين قانونها احكام دادگاه

از غيرترافعي امور كردن خارج.3

ها با اصـالح قـانون دادگاه وظايف

 امور حسبي

ــر.4 ــپاريونبــــــــ و ســــــــ

خـدمات برخـي سـازي خصوصي

 قضايي

كــــاهش ارجــــاع اختالفــــات-5

 قراردادي به دادگاه

راهكارهاي

 مقرراتي

نامــه ارائــه خــدمات اصــالح آيــين.1

 الكترونيك قضايي

 الوكالـه، حـق تعرفه نامه آيين اصالح.2

وكــالي ســفر هزينــهو المشــاوره حــق

 شـاخص كـاهش هـدف بـا دادگستري

 اجراي قراردادها اگرنمدرها هزينه

راهكارهاي

 اجرايي

درگاه«هاي استفاده از ظرفيت.1

بــراي شــروع» قضــايي خــدمات

و و تقـــديم دادخواســـت دعـــوا

 پيگيري آن

ابـــــالغ الكترونيكـــــي اوراق.2

 قضايي

بيني تمهيدات الزم بـراي پيش.3

قضــــات تربيــــتو آمــــوزش

اجراي مقررات دادرسي الكترونيكي.1

و الزم ــن بــراي وكــال ــودن اي ــاع ب االتب

 مقررات براي آنها

اجــراي دسترسـي سـامانه تأسـيس.2

و امـوال اطالعاتبه دادگستري احكام

آن شـمول دامنه توسعهو تجار وجوه

)يحه دادرسي تجاريال(

ــدازي راه.3 ســوابق اطالعــات بانــك ان

اجــــراي مقــــررات دادرســــي

الكترونيكــي بــراي شــهروندان در

و شـهرهايي كـه مراكز اسـتان هـا

و وزارت دادگستري تعيين مي كند

ررات دادرسياجراي سراسري مق

 الكترونيكي
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تا(مدت بلند)ماه تا دو سال6(مدت ميان)ماه6تا(مدت كوتاه )سال5دو سال

متخصص در امور تجاري تا بـا

يلتصـويب اليحـه تجـارت تشـك

هـاي تجــاري بـا ســرعت دادگـاه

و بـا كيفيـت بـاال بـه دنبال شود

 دعاوي رسيدگي كند

 قطعي محكومين قضايي

تشـكيل پرونـده، ارجاع دعوي، طرح.4

شهود، شهادت استماع دادرسي، جلسه

و قضـايي اوراق ديگـرو دادنامه ابالغ

ــوط اوراق ــه مرب ــهئاجرا ب نيابــتو ي

اي رايانـه هـاي سامانه طريقاز قضايي

 مخابراتيو

ــاد.5 ــاه ايجــ ــاني اطــــالع پايگــ رســ

آگهي انتشاروقضائيه قوه الكترونيكي

 پايگاه اين در

وســايل طريــقاز ابــالغ بــه تكليــف.6

از خارجدر ابالغدر دور راهاز ارتباط

 كشور

الكترونيكــي نشــاني قيــد بــه تكليــف.7

 دادخواستدر خواهان

 پيام داده طريقازحق مطالبه.8

 تجاريهاي تخصصي تشكيل دادگاه.9

شناسـايي الكترونيكـي سـامانه ايجاد.10

 حقوقيو حقيقي اشخاص اموال

سـابقه الكترونيكـي سامانه تشكيل.11

 مالي محكومان

اداريواي بودجـه تأمين امكانـات. 12

 نيازهاو فراهم آوردن پيش

ــدازي راه.13 ــام ان ــاي نظ ــاتي ه اطالع

آمارهايوها پرونده گردشبه مربوط

 قضايي

 كاداستر نقشههتهي.14

افراد ژنتيكي هويت شناسنامه تهيه.15

صـــادره آراي آناليـــن انتشـــار.16

ــاكمســـوي از ــا محـ ــريم حفـــظ بـ حـ

 اشخاص خصوصي

و سـند اطالعاتي اقالم نمودن رقومي.17

از اسـتفاده بـا نـوين ثبـت نمودن اجرايي

 ثبت سازمان توسط اطالعات فناوري

ــتفاده.18 ــاورياز اسـ ــات فنـ در اطالعـ

و قضــايي مراجــع بــين ارتبــاط قــراريبر

قبيــلاز مــرتبط يــا تابعــه نهادهــاي ســاير

ــازمان ــت س ــناد ثب ــالكو اس ــور، ام كش

قانوني پزشكي سازمان ها، زندان سازمان
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و مĤخذ منابع

، ترجمه فريد قادري،»2013بانك جهاني،»وكار انجام كسب«وضعيت ايران در گزارش«بانك جهاني،.1

، 12948، شماره مسلسل)وكار گروه مطالعات محيط كسب(هاي مجلس شوراي اسالمي مركز پژوهش

.1392 ماه ارديبهشت

انجام«در گزارش اجراي قراردادهااي موفق در بهبود رتبه نماگر كشوره«عامري، فائزه، عملكرد.2

وكار، گروه مطالعات محيط كسب(» هاي مجلس شوراي اسالمي بانك جهاني؛ مركز پژوهش» وكار كسب

.1392 ماه، مهر13235شماره مسلسل 

.1389ني، نشر: تهران،، ترجمه جعفر خيرخواهانراه ديگردسوتو، هرناندو،.3
-The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Doing 
Business: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, 2013, available 
online at: http://www.doingbusiness.org. 
-Doing Business in 2004: Understanding Regulation, Author: Doing Business, Published: 
September 2003, available at http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-
business-2004. 
- The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Doing 
Business 2014, Economy Profile: Iran, Islamic Rep., Available at www.doingbusiness.org 

 

و مقررات  قوانين

.1356قانون اجراي احكام مدني مصوب سال.4

و انقالب گاهقانون آيين دادرسي داد.5 .1379مصوب) در امور مدني(هاي عمومي

.)1394ـ 1390(ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران قانون برنامه پنج.6

.1318قانون آيين دادرسي مدني.7

.22/3/1392نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي، مصوب آيين.8

 ماه شهريور،)ثبت آني(الكترونيك اسناد دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمي از سامانه ثبت.9

1392.

و لوايحها طرح

، شماره 6/4/1391اليحه آيين دادرسي كيفري، دوره نهم مجلس شوراي اسالمي، سال دوم، تاريخ چاپ.10

.57چاپ

و انقالب هاي اليحه اصالح قانون آيين دادرسي دادگاه.11 ، دوره 1379ـمصوب،)در امور مدني(عمومي

و لوايح دبيرخانه اداره كل قوانين شوراي اسالمي، شماره ثبت در دفتر طرحنهم مجلس ، تاريخ 335: ها

.25/4/1392اعالم وصول

، تاريخ اعالم95مالي، دوره نهم مجلس شوراي اسالمي، شماره ثبت هاي اليحه نحوه اجراي محكوميت.12

آن 10/4/1391وصول .و آخرين تغييرات

د.13 .6/4/1391، تاريخ اعالم وصول54وره نهم، شماره ثبت اليحه آيين دادرسي تجاري،

و دادرسي الكترونيكي، سال اول، دوره نهم، شماره.14 ، شماره ثبت 201طرح آيين دادرسي نيروهاي مسلح

.25/10/1391، تاريخ چاپ 375
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ها سايت وب
15. www.adliran.ir 
16. www.doingbusiness.org 
17. http://rc.majlis.ir 
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بانـك جهـاني» كـارو انجام كسـب«راهكارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش:عنوان گزارش

 نماگر اجراي قراردادها.1

)كارو كسب مطالعات محيط گروه( اقتصاديمطالعات:نام دفتر

و تدوين  اميد عبدالهيان:تهيه

، فريد قادريمالميري پور، احمد مركز محمدرضا رفيعي، سيدجعفر كاظم: مشاوران علمي

ش:علميانناظر ، مهدي عبدالملكيمسسيدبهزاد پورسيد، سيدامير سياح، شراگيم

و نظـارت بـر اجـراي سياسـت: متقاضي هـاي كلـي اصـل كميسيون حمايت از توليـد ملـي

 قانون اساسي)44(وچهارم چهل

 مريم احمديان: تخصصي ويراستار

 ـــــــ:ويراستار ادبي

:هاي كليدي واژه

 وكار انجام كسب.1

 اجراي قراردادها.2

 بانك جهاني.3

 نظام قضايي.4

 رسيداد.5

 وكار محيط كسب.6

 5/11/1392:تاريخ انتشار


