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اکبر اسمعیلی :دانشآموخته كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مراغه
بابک پورقهرمانی :استاديار گروه حقوق دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد مراغه

چکیده
با توسعه فناوريِ اطالعات و ارتباطات ،لزومِ حضورِاصحاب دعوي و استفاده از كاغهذ در بخشهی از
فرايند دادرسی كاهش يافته است .با اينكه دادرسی الكترونیكی دسترسی آسان همگان به عدالت و كوتاه
شدن مسیر دادرسی را میسر میسازد اما اين نوع دادرسی با چالش هاي متعددي روبهرو اسهت .پهژوهش
حاضر از نظر هدف ،كاربردي و از نظر روش ،توصیفی -تحلیلی است درصدد بررسی چالشهاي حقوقی
و اجرايی فراروي دادرسی الكترونیكی در ايران .نتايج تحقیق حكايت از آن دارد كه كاهش هزينهها و
تسريع دادرسی ،رهاورد ظاهري ورود فناوري اطالعات به مراجع قضايی بهوده اسهت همینهین میهزان
فناوري نوين با اصول دادرسی عادالنه ،ازجمله اصل برابري اصحاب دعوي ،اصل مواجههه ،علنهی بهودن
دادرسی و  ...مورد بررسی قرار میگیرد .در كنار اينها چالش هاي اجرايی نظیر :فقدان امنیت سهايبري،
پايین بودن فرهنگِ الكترونی

ِ قضايی و  ...مالحظه میشود كه البته می توان با ارتقاء امنیهت سهايبري

الزم ،توسعه دادرسی الكترونی

(بدون محدوديت زمان و مكان) و نیز ارتقاء آموزش و فرهنگسهازي

نسبت به رفع چالشهاي مذكور اقدام كرد.
کلیدواژهها :دادرسی الكترونیكی ،فضاي مجازي ،فناوري اطالعات ،نظارت الكترونیكی.
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 نویسنده مسئول

>E- mail: <pourghahamani@iau-mawagheh.ac.ir
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مقدمه
سیستم الکترونیکی یا سیستم منطبق با فناوری اطالعات و ارتباطات روی آورد؛ بهنحویکه قوۀ
قضاییه جمهوری اسالمی ایران نیز در راستایِ سیاستها و راهبردهای خویش ،اقداماتی در راستای
الکترونیکی کردن دادرسی انجام داده است .روندِ الکترونیک کردن مراحل دادرسی در ایران ،از
اوایل دهه هشتاد شمسی شروع شد و نتیجه آن راهاندازی سیستم مدیریت پرونده قضایی 1است .از
طریق این سیستم ،عالوه بر مکانیزه شدن امور اداری دستگاه قضایی ،برخی خدمات قضایی از
قبیل :ارائه دادخواست ،پیگیری پرونده و ،...نیز بهصورت الکترونیکی و اینترنتی به مردم ارائه
میشود (حسنپور.)1 :1393 ،
از آنجا که سرعت و دقت در دادرسی یکی از مشخصههای اصلی در تأمینِ اهدافِ نظامِ
قضایی است (نگاهداری جوزانی)17- 18 :1393 ،؛ دادرسی الکترونیکی در واقع تحولی در
کیفیت دادرسی و به نوعی اعتراض به اطاله دادرسی سنتی بوده است ،هم در رویه قضایی و هم بین
دکترین حقوقی ،کیفیت دادرسی و به نوعی در ادبیات داخلی بیشتر با رویکرد سلبی از قبیل اطاله
دادرسی ،موردتوجه قرارگرفته است (افشارنیا15 :1389 ،؛ سامع )22 :1385 ،و در ادبیات بینالمللی
نیز ،بیشتر با رویکرد ایجابی و در قالب مفاهیمی همچون دادرسی معقول و متعارف ،دادرسی
سریع ،همکاری حداکثری در جریان دادرسی ،بهداشت حقوقی -قضایی و غیره موردتوجه بوده
است ( .)Drahozal, 2002: 3این مهم در جمهوری اسالمی ایران ابتدا در بند ( 2)6سیاستهای
کلی قضایی پنجساله ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 1آذر 1388و بند (ج) ماده  48قانون برنامه
پنجم توسعه کشور 3و به دنبال آن ادامه تبصره بند (ج) ماده  11قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و
مقابله با فساد ،مصوب  1390و در راستای رفع اطاله دادرسی ماده  7آییننامه ارائه خدمات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1. Case Management System (CMS
 .2بند« .6توسعه ،تکمیل و روزآمد کردن بهرهبرداری از فنـاوریهـای نـوین خصوصـاً در زمینـههـای اطالعـات ،ارتباطـات ،فراینـد
دادرسی و خدمات ثبتی».
 .3بند ج« :در هر موردی که به موجب قانون ،تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز ،اخطـار و ابـالغ ،مبادلـه وجـه و
مانند آن ضروری باشد  ،انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت مینماید».
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الکترونیک قضایی مصوب 22خرداد 1391قوه قضاییه مطرح و سپس در برنامه پنجم توسعه در
بخشی از ماده  211بهعنوان یکی از برنامههای میانمدت قوه قضاییه درنظر گرفته شد 1.دادرسی
برنامه های اصلی قوه قضائیه برای توسعه قضایی کشور است که دارای اهدافی ،ازجمله تغییر
فرهنگ دادرسی ،رفع اطاله دادرسی و منطقی ساختن زمان (تحقیق ،دادرسی و اجرا) ،ارتقای
کیفیت تحقیق و دادرسی و اتقان آرای صادره ،تشریفات زدایی مادی ،استفاده از ابزارهای نرم به
جای وسایل سخت در دادگستری ،تسریع در خدماترسانی قضایی به مردم ،کاهش جمعیت
دادگاهی ،کاهش منازعات مردمی ،جلوگیری از انحرافات اداری ،کاهش هزینه ،امکان دسترسی
سریع و آسان به سوابق قضایی افراد در سراسر کشور ،کاهش حجم امور کاغذی در قوه قضاییه و
نظاممند ساختن سیستم بایگانی این نهاد ،ایجاد شناسنامه حقوقی برای اشخاص ،ساماندهی نظام
دسترسی اشخاص به اسناد و مدارک ،استاندارد سازی و ارتقا سطح حفاظت و امنیت فیزیکی اسناد
و مدارک و اماکن نگهداری از آنها ،سازماندهی خدمات و آمار و اطالعات دقیق قضایی از
طریق تشکیل مرکز ملی دادههای قوه قضاییه  ...میباشد (زاده حسین علیائی و احمدی:1397 ،
 .)118حصول به اهداف فوق نتایج مثبتی ،ازجمله باال رفتن سطح اعتماد عمومی به دستگاههای
اجرائی ،کاهش نارضایتیهای عمومی و کاهش جرائم مرتبط مثل جرائم راهنمایی و رانندگی،
جرائم علیه تمامیت جسمانی واموال را به دنبال خواهد داشت (زرکالم .)130 :1391 ،البته رسیدن
به اهداف فوق و الکترونیکی شدن کامل شیوه دادرسی نیازمند زیرساختهای فنی و حقوقی است.
لذا فقدان یا عدم ایجاد زیرساختهای الزم ،دادرسی الکترونیکی را با چالشهایی مواجه میکند.
اکنون پرسش اصلی تحقیق این است که؛ دادرسی الکترونیکی با چه چالشهای حقوقی و اجرائی
مواجه است؟ فرضیه ارائهشده این خواهد بود که دادرسی الکترونیک با چالشهایی همچون :تقابل
با استانداردهای دادرسی منصفانه ،عدم آگاهی کاربران نسبت به الکترونیکی شدن دادرسی ،فقدان
امنیت سایبری ،فقدان ضمانت اجرای دادرسی الکترونیک مواجه است .مقاله حاضر در تالش است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1در راستای برنامه مذکور و در اجرای فصل  123قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون «آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
و دادرسی الکترونیکی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ  1392/7/8با اجرای آزمایشی به مدت سه سال موافقت گردید ،مواد
 649– 663آن به دادرسی الکترونیکی اختصاص یافت.
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تا ضمن پاسخ به پرسش فوق ،به بررسی چالشهای یادشده این شیوهِ دادرسی بپردازد.

الزم است برای بیان مفهوم دادرسی الکترونیک به عنوان اصطالح مرکب ،عناصر آن را که در
یک جز آن دادرسی و در جز دیگر آن ،الکترونیکی نهفته است ،بهصورت مجزا تعریف کنیم.
 .1-1دادرسی
از منظر حقوقی واژه «دادرسی» دو معنای عام و خاص دارد .معنای عام ،افاده «فرایند دادرسی»
میکند و در واقع ،تشریفات اعمال قانون بر موضوع مورد تنازع مدنظر است (دادرسی فرآیندی).
در این مفهوم معموالً واژه «دادرسی» همراه با «آیین» بکار برده میشود .آیین هم در لغت فارسی به
معنای رسم ،روش و شیوه آمده است .آیین دادرسی که در اسالم آن را طریقُالحکم یا
طریقالقاضی نامیدهاند؛ علمی است که واقعیتهای حقوقی را احراز میکند .از این منظر ،عبارت
است از مجموعه قواعد و تشریفاتی که اصحاب دعوا هنگام رجوع به مراجع قضایی برای
دادخواهی و نیز مراجع قضایی در مورد آنها ،باید رعایت نمایند تا احقاق حق صورت گیرد
(انصاری و طاهری.)946 :1384 ،
معنای خاص دادرسی آن را از اصطالحاتی همچون «آیین دادرسی» و «دادخواهی» تفکیک
می نماید و اشاره به محتوای دادرسی که همان اقامه قسط و عدل است ،داشته و دربردارنده
دادرسی ماهوی است (دادرسی موضوعی) که دادرسی در معنای خاص اشاره به رسیدگی قضایی
به امور موضوعی و حکمی میان طرفین ،در دعوای کیفری یا مدنی ،دارد .معنای خاص دادرسی
آن را از اصطالحاتی همچون «آیین دادرسی» و «دادخواهی» تفکیک مینماید و اشاره به محتوای
دادرسی که همان اقامه قسط و عدل است ،داشته و دربردارنده دادرسی ماهوی است (دادرسی
موضوعی) که دادرسی در معنای خاص اشاره به رسیدگی قضایی به امور موضوعی و حکمی میان
طرفین ،در دعوای کیفری یا مدنی ،دارد (فضائلی47 :1387 ،؛ الماسی و حبیبی.)46 :1391 ،
 .2-1الکترونیک
در این نوشتار ،الکترونیک ،یعنی هر چیزی که به فناوریهای الکتریک ،دیجیتال ،مغناطیس،
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بیسیم ،نوری ،الکترومغناطیس و سایر موارد با قابلیتهای مشابه ،مرتبط است 1گفته میشود.
منظور از «دادرسی مجازی» ،الکترونیکی شدن انتقال اطالعاتی است که در فضای مرجع قضایی
هیئتمنصفه ،اقرار متهم ،اظهارات شاهد و  ...باشد.
 .3-1دادرسی الکترونیکی
با توجه به مفاهیم بیانشده ،میتوان گفت که «دادرسی الکترونیکی» 2که از آن به «دادگستری
الکترونیکی»« 3،دادرسی دیجیتالی»« 4،دادرسی مجازی»« 5،دادرسی سایبری»« 6،دادرسی رایانهای از
راه دور»7و ...هم تعبیر میشود ( )Edvardo de Resende Chaves Junior, 2010: 102و توسط
اتحادیه اروپا ،به استفاده از ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی در حیطه دادگستری تعریفشده است
( .)European Council, 2000بنابراین منظور از دادرسی الکترونیکی ،بهرهبرداری از ابزارها و
روش های الکترونیکی ارتباطی و اطالعاتی برای طرح دعوی در دادگاه و انجام فرایند دادرسی از
تسلیم دادخواست ،شکوائیه و ابالغ اوراق قضایی تا رسیدگی به دعوی و دالیل و صدور رأی و
اجرای آن است (زرکالم .)131 :1391 ،به سخن دیگر« ،در واقع دادرسی الکترونیکی به معنای
استفاده از سیستم الکترونیکی و انجام فعالیتها به روشی غیر از روش سنتی میباشد و اصطالح
دادرسی الکترونیکی به نوع متفاوتی از رسیدگی ماهیتی یا به نوع متفاوتی از عدالت اشاره ندارد
بلکه منظور توان قضایی متفاوت میباشد که دادگاهها از ابزارهای نوین در رسیدگیهای قضایی
خود استفاده میکنند» (زاده حسین علیائی و احمدی.)118 :1397 ،

الزم به ذکر است که امروزۀ وقتی در دنیا صحبت از دادرسی الکترونیکی میشود؛ حوزههای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Australia Electronic Transactions (Miscellaneous) Amendment Act,s 1, 2011.
2. Electronic Proceeding
3. E- justice
4. Digital Proceeding
5. Virtual Proceeding
6. Cybernetic Proceeding
7. Tele- computerized Proceeding
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مختلفی را شامل میشود :شهادت مجازی ،اتهام کنفرانسی ،پروندههای الکترونیکی و سایر موارد،
از جمله ابالغ اوراق و تصمیمات مراجع را شامل میشود .که در سیستم فعلی قضایی ایران،
الکترونیکی مثل ،شهادت مجازی ،اداره جلسه دادگاه ،استماع اظهارات طرفین و  ...در حال حاضر
امکان اجرایی وجود ندارد.
 .2پیشینه دادرسی الکترونیکی
دادرسی الکترونیکی یکی از آثار و نتایج دولت الکترونیک است .واژه دولت الکترونیک
برای اولین بار در ایاالتمتحده و در سال  1970به کار گرفته شد (

Heeks & Bailur, 2007:

 .)243- 265بنا بر تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 1دولت الکترونیک عبارت است از
استفاده از فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی بهویژه اینترنت بهعنوان ابزاری برای تحقق دولتی
کارآمدتر ( ) OECD, 2003: 23پس از پیدایش دولت الکترونیک برای اولین بار در سال 1972
روش کنفرانس ویدئویی برای جلسه تعیین قرار در دادگاه ایلیونز -پنجمین ایالت بزرگ آمریکا-
مطرح شد .متعاقباً دادگاه فیالدلفیا در ایاالتمتحده آمریکا روش تلویزیون مداربسته را در سال
 1974برای جلسه مقدماتی دادگاه به کار گرفت .دادگاه فلوریدا در سال  1983این روش را برای
جرائم جنحهای به کار برد ( .)Haas, 2007: 62اولین قوانین مرتبط با این امر نیز در ایاالتمتحده
آمریکا در سال  1995با تصویب قانون اصالح دعاوی مرتبط با حبس 2مطرح گشت .بهموجب این
قانون امکان طرح دعاوی افراد زندانی (بازداشتی) از طریق تلفن ،ویدئوکنفرانس یا سایر فنّاوریها،
بدون انتقال فرد از زندان به دادگاه مطرح شد .در سال  1996امکان اجرای ویدئوکنفرانس در
دعاوی مدنی به میان آمد .در سال  2001قانونی وضع شد تا امکان انجام ویدئوکنفرانس فقط در
برخی جرائم وجود داشته باشد (.)Treadway and Wiggins, 2006: 213
در ایران اولین اقدام در جهت مکانیزه نمودن سیستم قضایی در دادگستریها با ایجاد «سیستم
مدیریت پرونده قضایی» یا « »CMSاجرایی شد .این سامانه که بهمنظور مرتفع نمودن مشکالت و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD).
2. Prison Litigation Reform Act of 1995.
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نیز توسعه نظام قضایی کشور در سال  1380پیشنهاد گردید ،عبارت است از سامانهای که هدف از
طراحی آن ثبت و نگهداری خالصه اطالعات یک پرونده بهصورت مکانیزه و امکان جستجو و
بعدی درزمینة تحقق فناوری اطالعات در قوه قضاییه ،راهاندازی محاکم الکترونیک بوده است.
زمستان سال  1382پیشنمایش اولیه سیستم نرمافزاری آیین دادرسی مدنی الکترونیکی آماده و
راه اندازی شد .بعد از یک ماه و نیم بررسی و مشخص شدن مشکالت و ضعفهای سیستم،
طراحی مجدد آن شروع شد( .هاشمی و یوسفی )199 :1394 ،مهرماه  1384و پس از پایان فعالیت
آزمایشی این طرح و مستقل شدن مجتمع عدالت ،این مجتمع بهعنوان نخستین دادگاه مدنی
الکترونیکی فعالیت خود را بهصورت کامالً مکانیزه آغاز کرد .پس از راهاندازی دادگاه مدنی
الکترونیکی مذکور ،دادسرای قم نخستین دادسرای کیفری کشور بود که در بهمن  1384برای این
منظور انتخاب شد.
 .3چالشهای دادرسی الکترونیکی
دادرسی الکترونیکی در کنار محاسنی 1که دارد ممکن است با چالشهایِ حقوقی و اجرایی
متعددی روبرو شود که این مسئله در دو مقوله متفاوت بررسی میشود:
 .1-3چالشهای حقوقی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1اهم محاسن و مزایایی :با اجرای این طرح اصل سرعت و دقت در رسیدگی بـه پرونـدههـا رعایـت مـیشـود؛ از طرفـی دادرسـی
الکترونیکی در عصر فناوری اطالعات میتواند بهعنوان یک حق شهروندی تلقی میشـود و شـهروندان حـق دارنـد بـه هـر طریقـی
دسترسی به عدالت را دارا باشند و الزمه رسیدن به این حق وجود یکسری مقدمات اساسی است .مقدمه اول مربوط بهحق دسترسـی
به رایانه است .مقدمه دوم حق دسترسی به اینترنت بهعنوان مهمترین راه ارتبـاطی و اطـالعرسـانی و مقدمـه سـوم حـق دسترسـی بـه
اینترنت پرسرعت است .از طرف دیگر ارتباط الکترونیک قضایی بهعنوان مقولهای امنیتی– نظارتی میتواند تلقی شود بهنحـویکـه
میتوان به کمک ارتباط الکترونیک قضایی به کشف فساد قضایی پرداخت .اصطالح «اتاق شیشهای» برگرفته از یک نظریهای است
که طی آنهمه فرآیند دادرسی در هرلحظه میتواند مـورد نظـارت درونسـازمانی و بـرونسـازمانی قـرار گیـرد .ازجملـه ابزارهـای
درونسازمانی را میتوان «تعیین مدتزمان رسیدگی برای هر دعوا»« ،نظارت بر پروندههای تحت رسیدگی از طریق سامانه سـمپ»،
«انتشار آرای قضایی» و غیره به شمار آورد .نظارت برون سازمانی نیز حق دسترسی الکترونیکی به پرونده توسط شهروندان و آگاهی
از آخرین تغییرات آن می تواند باشد .همچنین دادرسـی الکترونیکـی موجـب ایجـاد یکپـارچگی قضـایی ،افـزایش دقـت قضـایی و
دسترسی فراگیر به اطالعات و اسناد شود (مؤذن زادگاه و روستا.)189- 190 :1396 ،
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برای تأمین دادرسیهای الکترونیکی ،مانند سایر ابعاد دولت الکترونیک ،وجود زیرساختهای
قانونی ضرورت دارد لکن استفاده از روشهای الکترونیکی در دادرسیها با چالشهایی
اصول پایهای دادرسی عادالنه نظیر :اصل تناظر ،تقابل و مواجهه و اقرار الکترونیکی اشاره کرد.
 .1-1-3سوءاستفاده از ابالغ الکترونیکی
یکی از مشکالت ریشهای ،ساختار سنتی و شیوه ابالغ کاغذی بود که بهرغم هزینههای بسیار
زیادی که بر حاکمیت تحمیل میکرد ،کارآمدی نداشت .در ابالغ سنتی بخش قابلتوجهی از
ابالغها به مخاطبین نمیرسید ،این مسئله ریشه در دو نوع سوءاستفاده قرار داشت که این دو شیوه
عبارتاند از:
الف) شاکی یا خواهان به هر دلیل ،تمایل دارد که ابالغ دادگاه به دست متشاکی یا خوانده
نرسد تا او در دادگاه حاضر نشود .از همین رو آدرس صحیح از خوانده (کسی که دعوایی علیه او
مطرحشده است) را به دادگاه ارائه نمیکند.
ب) شخص متهم یا مجرم میداند که به احتمال قوی از او شکایت خواهد شد .به همین دلیل
به هر طریق ممکن میخواهد که از دریافت ابالغیه دادگاه سرباز زند تا فرصت سوءاستفاده از
فرآیند رأی غیابی و بهتبع آن واخواهی را داشته باشد.
لذا طرح ابالغ الکترونیک برای حل معضل ابالغهایی که به دست مخاطبین نمیرسند ،اجرایی
شده ،قابل پیش بینی بود که بعد از ثبت اطالعات برای همه افراد در سامانه طرح ابالغ الکترونیکی
و تخصیص حساب کاربری برای آنها ،درصد باالیی از مسئله ابالغ حل میشود اما مشکل دوم
حل نخواهد شد و همچنان معضلی برای قوه قضاییه خواهد بود چراکه در آییننامه اجرایی این
طرح ،بابی برای سوءاستفاده از روش دوم مفتوح مانده است .ماده  13آییننامه نحوه استفاده از
سامانههای رایانهای و مخابراتی مصوب  1395عنوان میکند« :وصول الکترونیکی اوراق قضایی
بهحساب کاربری مخاطب در سامانه ابالغ ،ابالغ محسوب میشود .رؤیت اوراق قضایی در سامانه
ابالغ ،با ثبت زمان و سایر جزئیات ،ذخیره میشود و کلیه آثار ابالغ واقعی بر آن مترتب میگردد.
ورود به سامانه ابالغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق بهمنزله رسید است» .این
ماده جایگاه نسبتاً باالیی را به ابالغ الکترونیک میدهد و از به وجود آمدن بسیاری از مشکالت و
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مسائل ابالغ جلوگیری میکند و بهطورکلی میتوان گفت که طرح ابالغ الکترونیک فواید زیادی،
از جمله جلوگیری از تشریفات طوالنی ابالغ در داخل یا خارج از کشور ،صرفهجویی در
احضاریه ،کاهش و حذف بسترهای جرم خیز در ابالغ کاغذی و  ...را به همراه خواهد داشت اما
تبصره  1ماده  13آیین نامه یاد شده ،باب مفتوحی برای به وجود آمدن مشکالتی عمدتاً از نوع دوم،
یعنی سرباززدن اشخاص (متهم ،مجرم ،مطلع و  )...از دریافت و رؤیت ابالغ ،بازکرده است .تبصره
 1ماده  13ازاینقرار است« :در ابالغ الکترونیک ،مخاطب در صورتی میتواند اظهار بیاطالعی
کند که ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانهای و سامانه مخابراتی از مفاد
ابالغ مطلع نشده است» .با وجود این تبصره ،شخص متهم میتواند به هر بهانهای از مراجعه به
سایت و رؤیت مفاد ابالغ الکترونیکی سرباز زند و به هر نحو ممکن که شده از این مجرا
سوءاستفاده کرده و با استناد به عدم رؤیت ابالغیه ،حق تقاضای واخواهی را برای خود محفوظ
بداند .همچنین با استفاده از این حق در برخی پروندهها از اجرای حکم جلوگیری نماید و یا در
برخی دیگر موجب طوالنی شدن فرآیند رسیدگی گردد .هرچند به نظر میرسد راهکار خاصی
برای این امر وجود نخواهد داشت مگر اینکه سامانههای الکترونیکی چنان مجهز باشند که حق
عدول از آن به سهولت قابلپذیرش نباشد .ولی درهرحال نباید موجبات سوءاستفاده از یک
فناوری ،اصل کلیت آن نظام دادرسی یا سیستم رسیدگی را زیر سؤال ببرد.
نکته دیگری که در این میان باید یادآور شد؛ موضوع ابالغ واقعی و قانونی است چراکه نحوه
ابالغ در مسائل مهمی ،ازجمله مهلت تجدیدنظر ،قابلیت ثبت اعتراض در خارج از مهلت و ...
تأثیرگذار خواهد بود .در دادرسی الکترونیک حساب کاربری فرد بهنوعی اقامتگاه فرد تلقی
میش ود .اینکه ابالغ چه زمانی واقعی است و چه زمانی قانونی ،مقنن راهکار خاصی در این زمینه
ارائه نداده است (محسنی .)328 :1397 ،آنچه از ماده  13آییننامه قابلبرداشت هست اینکه صرف
ارسال اوراق به سامانه مخاطب ابالغ قانونی است و اگر مخاطب به سامانه شخصی خود مراجعه
کرد صرف ورود به سامانه شخصی ابالغ واقعی تلقی میشود ،حتی اگر نتواند محتوای ابالغ را
مطلع شود و یا مطالعه کند .به عبارت دیگر تا زمانی که شخص به سامانه مراجعه نکرده چنین
ابالغی قانونی است و در صورت مراجعه ابالغ واقعی تلقی خواهد شد ،حتی اگر از محتوای ابالغ

Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir at 9:33 +0330 on Thursday November 26th 2020

هزینه های فرآیند دادرسی ،جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان از طریق ابالغ بهموقع اخطاریه یا

38

فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی

دورۀ  ،24شمارۀ  ،87پاییز 1398

به دلیل بیسواد بودن و  ...مطلع نباشد .البته این شیوه ابالغ برای افراد مجهولالمکان– فاقد حساب
کاربری -و یا افراد ساکن خارج از کشور -به دلیل داخلی بودن شبکه -امکانپذیر نخواهد بود.

دادرسی الکترونیکی با اصول و ویژگیهای استانداردهای دادرسی عادالنه در کل و بهویژه در
حقوق کیفری ایران در تعارض و تضاد آشکار قرار دارد .دادرسی عادالنه اشاره به استانداردهایی
دارد که مفاهیم اصلی عدالت را در حلوفصل اختالفات تبیین مینماید (پوراستاد.)13 :1387 ،
برخی از حقوقدانان نیز این استانداردها را در مجموعهای به نام اصول راهبردی حاکم بر دادرسی
مطرح میکنند و سه عنوان؛ «اصول تضمینکننده دادرسی منصفانه با رعایت برابری اصحاب
دعوا»« ،اصول مربوط به نقش متقابل اصحاب دعوا و قاضی» و «اصل حق دفاع و اصل تناظر» را
برای بررسی این استانداردها درنظر میگیرند .ازنظر ایشان ،این اصول بنیادهای نظری حاکم بر
دادرسی را تشکیل میدهند (شمس .)128 :1383 ،این در حالی است که دادرسی الکترونیکی با
هر سه اصل بنیادین حاکم بر دادرسی در تعارض و تقابل قرار دارد؛ سه بحث پیشرو به این
تعارضات میپردازد:
 .1-2-1-3تعارض دادرسی الکترونیکی با اصل عدم تبعیض 1یا اصل برابری اصحاب دعوی
ماده  2ق .آ .د .ک ،تضمین حقوق طرفین را از شرایط الزامی آیین دادرسی کیفری تلقی
نموده است 2.نظام دادرسی کیفریای که بتواند حقوق طرفین دعوا را تضمین نماید ،اعتماد کسانی
که درگیر فرآیند کیفری میشوند را موجب خواهد شد .از طرفی یکی از حقوق طرفین دعوی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1اصل عدم تبعیض یا اصل برابری اصحاب دعوی به این معنا است که هریک از طرفهـای دعـوا بایـد بتوانـد ادعـای خـود را در
شرایطی مطرح سازد که او را نسبت بهطرف مقابل خود در وضعیت نامناسبتری قرار ندهد .امروزۀ اصل مزبور در سـطح جهـانی و
منطقه ای موردتوجه قرارگرفته و از دید اسناد بین المللی ،پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که
در موضوع مورد بحث ،بی سوادی الکترونیکی یکی از اصحاب دعوی نسبت بهطرف مقابـل -کـه بـا مهـارتهـای فنـی مربـوط بـه
الکترونیکی شدن محاکم آشنایی دارد -و یا دسترسی صرفاً یکی از اصحاب دعوی موجب برهم خوردن اصل عدم تبعیض و اصـل
برابری اصحاب دعوی میشود.
« .2دادرسی کیفری باید  ...حقوق طرفین دعوی را تضمین کند».
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اصل برابری اصحاب دعوی در دادرسی یا اصل عدم تبعیض است 1.بهموجب این اصل همه افراد
در برابر مقررات آیین دادرسی کیفری با همدیگر برابر هستند .اصل مذکور در ماده  3اصول
تأکید واقعشده است (مؤسسه بینالمللی یکنواختسازی حقوق خصوصی.)31 :1387 ،

الکترونیکی شدن کامل دادرسی ایجاب میکند که همه اصحاب دعوی نهتنها به اینترنت و
سایر وسایل ارتباطی الکترونیکی مجهز باشند بلکه دارای امضای الکترونیکی قابل گواهی به
کمک دفاتر خدمات گواهی الکترونیکی باشند بنابراین الزام اصحاب دعوی به استفاده از
فناوریهای نوین اطالعاتی ،بهنوعی تبعیض بین طرفین دعوی وسلب حق مراجعه به دادگستری و
احقاق حق منجر میشود و آنها را در موقعیت نابرابر قرار میدهد( .دهقاننیک)331- 340 :1392 ،

چراکه پذیرش دادرسی الکترونیک از طرفی همراه با تحمیل هزینههایی برای اشخاص بوده و از
طرفی دیگر بستگی به میزان آگاهی افراد از نحوه کارکرد این دادگاهها دارد لذا تحمیل چنین
دادگاههایی خالی از ایراد نیست.
نقضِ اصل برابریِ اصحاب دعوی در آئیننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی
کامالً مشهود است .یکی از پیششرطهای دادرسی منصفانه ،فراهم بودن مقدماتِ فهم و درکِ
موضوع ورقه احضاریه از سوی مخاطب است .بر این پایه ،قانونگذار در ماده  173ق .آ .د .ک.
میگوید« :هرگاه شخص احضار شده بیسواد باشد ،مأمور ابالغ ،مفاد احضاریه را به وی تفهیم
میکند ».قانونگذار صرفاً ارسال ورقه قضایی و یا حتی تحویل آن به شخص مخاطب را کافی
نمیداند و ازاین رو مأمور ابالغ افزون بر وظیفه رساندن و تحویل ورقه موظف شده است مفاد
احضاریه را به مخاطب تفهیم نماید! ولی در آییننامه موردبحث ،نهتنها هیچ تمهیدی برای اجرای
مفاد ماده یادشده و تفهیم مفاد احضاریه به مخاطبان اندیشیده نشده بلکه در همان وظیفه رساندن و
تحویل نامه به اینگونه افراد نیز خلل واردشده است (حسینیپویا .)11- 15 :1395 ،مطابق مواد  9تا
 15آییننامه ،شیوه سنتی و آسان ورقه احضاریه به شیوه پیچیده و سختتر ،با سامانههای
الکترونیکی بدل شده است ،به نظر میرسد شرایط افراد بیسواد یا کم سواد نسبت به گذشته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده  2ق .آ .د .ک «...قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی ،به سـبب ارتکـاب جـرائم مشـابه ،تحـت تعقیـب قـرار
میگیرند ،بهصورت یکسان اعمال شود».
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سختتر و غیرمنصفانه تر شده است .در شیوه کنونی ،ناتوانانی در خواندن و نوشتن و ناآشنایی با
رایانه و سامانههای رایانهای ،سبب عدم دریافت همان ورقه احضاریه -حتی بدون تفهیم مفاد آن
آییننامه؛ مخاطب صرفاً در صورتی میتواند از مفاد احضاریه اظهار بیاطالعی کند که ثابت نماید
به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانهای و سامانه مخابراتی از مفاد ابالغ مطلع نشده است؛
حالآنکه با استناد به ماده  173قانون یادشده ،عدم آگاهی از مفاد احضاریه به دلیل بیسوادی و
عدم تفهیم مفاد احضاریه در مورد افراد بیسواد (به معنای اعم) باید از جهات موجه برای اظهار
بی اطالعی از مفاد ابالغ به شمار آید لذا کامالً روشن است که طرح ابالغ الکترونیک و رؤیت
اوراق قضایی در سیستم ابالغ برای افراد آشنا به سامانه رایانهای و افراد دارای سواد الکترونیکی
بیشک مؤثر بوده اما برای طرف بدون سواد ،نوعی نقض اصل برابری محسوب میگردد استفاده
از فنّاوریهای جدید و روند دادرسی الکترونیکی ،زمانی میتواند مؤثر باشد که بسترسازی مناسب
فرهنگی و تجهیزاتی در بطن جامعه فراهم باشد (بیداروند )332 :1392 ،و همه افراد جامعه در
سطح قابل قبولی امکان برقراری ارتباط با محیط مجازی و نیز دسترسی به امکانات و فنّاوریهای
جدید برخوردار باشد.
 .2-2-1-3تعارض دادرسی الکترونیکی با دادرسی ترافعی
ترافعی بودن به معنای مرافعه طرفین اصحاب در برابر هم نزد قاضی بیطرف است .این مهم در
مواد  192و  359قانون آیین دادرسی کیفری بهصراحت پیشبینیشده است .این حق که باید
دعوای طرفین به طور کامل استماع شود ،نوعی تعامل و تقابل با دو خصیصه سرعت و ارزانی دارد.
ارکان دادرسی ترافعی عبارت است از :ایجادِ فرصتهای الزم و امکانات فنی مناسب به اقتضای
موقعیتها متناسب با مباحثی که پیش میآید و استفاده از شیوههای مناسب برای استماع ادله و
رکن دوم که بهویژه باید در برخی دادرسیها لحاظ شود ،سرعت است.
رکن اول ممکن است در رسیدگیِ بر خط مورد مناقشه باشد؛ آیا واقعاً میتوان مبادله چند نامه
الکترونیکی را کافی دانست؟ یا گاهی باید میزگرد دیداری یا تلفنی برگزار کرد؟ واضح است که
یکی از ضعفهای عمده دادرسی بر خط ،فقدان ارتباط چهرهبهچهره ،ارتباطی که امکان
تصمیمگیری صحیح را از طریق احساس بیطرفی ،صداقت در اظهارات ،شکلِ بیان و یا فضای
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حاکم بر جلسه دادرسی فراهم میکند .این ضعف حتی با میزگرد دیداری یا تلفنی هم بهسختی
قابل جبران است .رکن دوم ،توجه کامل به ادله اثباتی است که خود میتواند در محیط برخط
بازیابی و بازبینی اطالعات و مدارک در محیط برخط ،در اکثر موارد به متخصص ثالثی نیاز است
که همین ام ر با اصل استماع مستقیم ادله تناقض داشته ،دخالت دیگری را در متن پرونده و جریان
دادرسی منجر میشود (السان )206- 207 :1393 ،لذا اصل مواجهه شاهد و متهم جز در
محاکمهای حضوری و علنی نمیتواند رعایت گردد بنابراین دادرسی الکترونیکی در چالشی
قابلتوجه -با اصل حقوقی مواجهه -قرار دارد.
در مواجهه حضوری اصوالً یکی از اهدافی که تعقیب میگردد ،این است که متهم به راحتی
بتواند شاهد را مورد سؤاالت متقابل قرار دهد ،ازجمله حقوقی که متهم در مرحله محاکمه از آن
برخوردار است؛ حق پرسش متقابل از شاهدی است که علیه او شهادت داده است .در پرسش
متقابل یکی از طرفین دادرسی ،صداقت شاهد و صحت اظهاراتی که علیه او و به نفع طرف دیگر
بیانشده است را موردتردید قرار میدهد و همچنین حقایقی که ممکن است به نفع او باشد از
شاهد اخذ میکند ( .)Murphy, 1985: 385حق پرسش متقابل از شاهد زمانی ممکن میگردد که
اصل مواجهه شاهد و متهم محقق باشد؛ از نظر علم روانشناسی مواجهه دارای آثاری 1هست که در
دادرسی الکترونیک تأمین نخواهد شد ( )Friedman, 2002: 697لذا بهتر است که جهت تحقق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1از نظر علم روانشناسی دیدن چهره شاهد توسط متهم از نزدیک دارای آثاری است؛ ازجمله این که به راحتـی مـیتـوان اسـترس
روانی شاهد ،حرکات صورت ،حرکـات دسـت ،لـرزش صـدا و ماننـد آن را بـه وضـوح مشـاهده نمـود و احتمـال دروغ یـا صـدق
حرف های شاهد را فهمید .این امر در شهادت ،باحضور فیزیکی بیشتر محقق است .در خصوص مواجهه در مقابل متهم ،باید گفـت
که در هر فردی سه شاخص قابلبررسی است :صورت ،بدن ،صدا .رخنهپذیرترین این شاخصها صدا میباشد .پس احتمال باالتری
وجود دارد وقتی فرد دروغ می گوید ،در صدایش این را دریابیم .در مقابل ،اعضای بدن قابلکنترلتر است ،یعنی کمتر میتـوان از
حرکات بدن شاهد ،دروغ وی را فهمید و «صورت» بین این دو شاخص قرار دارد .حرکت چشم ،حرکت بدن و نداشتن تمرکـز در
نگاه کردن به یک نفر و مانند آن ،نشانگر دروغ و فریب نیست .افراد دروغگو معموالً چون میدانند که دیگران نسبت بـه حرکـات
بدنی آن ها حساس هستند؛ از حرکات بدنی پرهیز میکنند .به همین جهت تمرکز هیئتمنصفه بر روی حرکات صورت و بدن برای
فهم دروغگویی ،بیفایده است و باید بر صدای فرد تمرکز کند .)Roth, 2000: 208( .لذا بـا دیـدن چهـره بـه چهـره یکـدیگر،
احتمال دروغ کاهش یابد و شاهدی که بدون حضور متهم شهادت میدهد؛ شاید راحت تر بتواند واقعیات را انکار کند و حقـایق را
کتمان نماید ولی با حضور وی (متهم) تأثیر روانی دیدن چهره متهم ،حتما شاهد را از این کار بازمیدارد.
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اصل مواجهه شاهد و متهم و حق پرسش متقابل جلسه استماع شهود تا حد امکان حضوری (چهره
به چهره) و بدون ویدئوکنفرانس برگزار شود تا «اصل مربوط به نقش متقابل اصحاب دعوا و

 .3-2-1-3تعارض دادرسی الکترونیکی با اصل علنی بودن دادرسی
علنی بودن دادرسی یکی از تضمینات مهم رسیدگیهای کیفری است که در قوانین اساسی
بسیاری از کشورها و اسناد بینالمللی مختلف مورد تأکید قرارگرفته است .در ایران نیز این اصل با
قرار گرفتن در قانون اساسی و از رهگذر تصویب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسط
کشورمان از جایگاه ممتاز و ویژهای برخوردار گشته است (خالقی.)29- 49 :1383 ،
ماده  10اعالمیه جهانی حقوق بشر ،بند  1ماده  14میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،ماده
 67و  68اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی ،ماده  6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند  5ماده 8
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ،به اصل علنی بودن دادرسی اشارهکردهاند (آشوری و دیگران،
 .)195 :1383در نظام حقوقی ایران به تبعیت از اسناد بینالمللی حقوق بشر ،این اصل بهعنوان یکی
از مسائل بنیادین در دو اصل  165و  168قانون اساسی و همچنین در ماده  352قانون آیین دادرسی
کیفری پیشبینیشده است .این امر خود حاکی از توجه قانونگذار ایرانی به اهمیت و تأثیر اصل
مزبور در تضمین حقوق و امنیت قضایی افراد است .اصل  165قانون اساسی ،اصل علنی بودن
محاکمات را مورد تأکید قرار داده و تنها سه استثنا را در این زمینه پذیرفته که عبارت است از :نظم
عمومی ،عفت عمومی و تقاضای طرفین در دعاوی خصوصی.
صرفنظر از انتقادات وارد برکلی بودن دو استثنای اول که ممکن است مبنایی برای
سوءاستفاده حاکمان سیاسی باشد (هاشمی ،)409- 411 :1382 ،از وجود این اصل در قانون اساسی
میتوان دریافت که اصل علنی بودن محاکمه بهعنوان یک استاندارد دادرسی در حقوق ایران
پذیرفتهشده است .هرچند حذف این اصل از قانون آیین دادرسی مدنی و نگاهداشتن آن در قانون
آیین دادرسی کیفری ،نشاندهنده کمدقتی قانونگذار نسبت بهتصریح استانداردهای دادرسی در
نصوص قانونی است.
اصل علنی بودن دادرسی متکفل تأمین دو مصلحت است؛ یکی حمایت از متهم در برابر
محاکمات سری ،و دیگری جلب اعتماد عمومی به اجرای عدالت (رضویفرد و قربانزاده:1395 ،

Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir at 9:33 +0330 on Thursday November 26th 2020

قاضی» و «اصل حق دفاع و اصل تناظر» مخدوش نگردد.

اکبر اسمعیلی ،بابک پورقهرمانی

چالشهای فرارویِ دادرسی الکترونیک در ایران

43

 .) 163- 176علنی بودن دادرسی ،نماد اجرای عدالت و عنصر اساسی در تضمین حق بر محاکمه
عادالنه به شمار میرود .بهاینترتیب ،عدول از اصل علنی بودن دادرسی ،جز در موارد مصرح در
می شود ،نقض اصول دادرسی منصفانه و نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد تلقی میگردد.
در اینجا سؤالی که مطرح می شود این است که با اجرای دادرسی الکترونیک ،آیا بازهم شرط
علنی بودن دادرسی رعایت میشود .در وضعیتی که در عین الکترونیکی بودن دادگاه ،مردم نیز
آزادانه می توانند در محیط دادگاه حضور فیزیکی داشته باشند .پس اشکالی برای این اصل ایجاد
نشده است .مشکل در جایی رخ مینماید که در دادگاههای الکترونیک ،حضور مردم با ممنوعیت
مواجه شود و آنها فقط بتوانند از طریق اینترنت جلسه دادگاه را هرچند بهطور همزمان مشاهده
کنند .ظاهراً در این حالت اخیر ،اصل علنی بودن رعایت شده ولی درواقع اینگونه نیست ،یعنی با
حضور فیزیکی افراد در دادگاه نوعی فشار عمومی ملموس و محسوس بر مقامات دادگاه وارد
است؛ تا بهنوعی از خودرایی آنها جلوگیری شود .به همین نحو؛ این فشار عمومی ناشی از حضور
فیزیکی (که در حضور اینترنتی ،الکترونیکی و مجازی کمتر است) بر شهود و طرفین دعوا نیز وارد
است و تا حدی آنها را از خطا و دروغ ،به دور نگاه میدارد .با این اوصاف دادرسی الکترونیک
بهنحویکه مردم از شرکت در دادرسی بازداشته شوند ،فلسفه علنی بودن دادگاهها زیر سؤال
میرود و این اصل قدیمی که امروزۀ نیز میتواند دارای کاربرد باشد ،متروک میماند .به نظر
میرسد که بهترین راه ،پیشنهاد اصل مشاهده دادرسی از طریق اینترنت ،امری موازی در کنار
امکان حضور فیزیکی مردم در دادگاه باشد .بهعبارتدیگر نباید به بهانة اینکه امکان مشاهده از
طریق اینترنت وجود دارد ،حضور فیزیکی مردم با ممنوعیت مواجه شود .البته باید توجه داشت که
همان طور که در دادرسی سنتی نیز در برخی موارد خانوادگی یا امنیتی ،امکان حضور فیزیکی
افراد نیست در دادرسی مجازی نیز باید این مسئله رعایت شود (مهر افشان.)133 :1390 ،
 .4-2-1-3چالشهای دادرسی الکترونیکی مرتبط با دادرسی غیرحضوری
در دادرسی الکترونیک امکان دارد از بهکارگیری سامانههای «ویدیو کنفرانس و سایر
ارتباطات الکترونیکی» در جهت رسیدگی استفاده شود که ماده  659ق .آ .د .ک به آن اشاره
داشته است .در این راستا چالشهای حقوقی ،به وضعیت متهمی برمیگردد که در زندان میباشد و
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قرار است به جرم او از طریق «ویدئوکنفرانس» یا سایر «وسایل الکترونیکی» رسیدگی شود ،در
مورد این فرد ،در دو وضعیتِ «تعیینِ قرار تأمین» و «تعیینِ مجازاتِ مناسب» مشکالتی در صورت

الف .چالشهای مرتبط با تعیینِ قرارِ تأمین
مطابق ماده  217ق .آ .د .ک؛ «بهمنظور دسترسی به متهم و حضور بهموقع وی ،در موارد لزوم
و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ،قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی،
یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر کند».
همانطور که مالحظه می شود اوالً تشخیص مواردی مثل لزوم جلوگیری از فرار یا پنهان شدن
یا تبانی ،مصادیقی می باشند که نیاز به حضور فیزیکی متهم دارند زیرا به حاالت متهم بستگی
دارند؛ ثانیاً همان طور که در ذیل ماده ،انواع قرارها اعم از وثیقه یا بازداشت تعیین گردیده ،صدور
هرکدام از این موارد که برخی شدید و برخی خفیف هستند (به عبارتی برخی ،فرد را آزاد نموده
و برخی آزادی او را محدود میکنند)؛ بستگی به این دارد که متهم چه شخصیتی دارد و آیا فرضاً
ملتزم به این میگردد که در روز محاکمه حاضر گردد .ماده  243ق .آ .د .ک مقرر میدارد:
«بازپرس می تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون ،قرار تأمین صادره را
تشدید کند یا تخفیف دهد» .بیشک تشخیص موارد تشدید یا تخفیف قرار و قانون مذکور قرار
نیز یک امر کیفی است و نیاز به حضور فیزیکی دارد .مطابق تبصره  2ماده  244قانون مذکور «قرار
تأمین باید بااهمیت جرم و شدت مجازات و دالیل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن
آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد ».واژه «متناسب» در تعیینِ
قرارِ تأمین نیاز به دادرسی حضوری دارد .این موضوع همچنین در اثبات یا رد دفاعیات متهم نیز
صدق میکند .یکی از «دالیل» اثبات یا رد دفاعیات متهم از سوی دادگاه ،میتواند قوت یا ضعف
کلماتی باشد که متهم در دفاع از خود میگوید رصد جزییات رفتار متهم از نزدیک ،میتواند
صدق یا کذب اظهارات وی را تأیید کند و بهعنوان امارهای برای تأثیرگذاری بر ذهن قاضی مورد
استفاده قرار بگیرد و درنهایت قاضی را مجاب کند که آیا با این اوضاع ،دالیل کافی برای ارتکاب
جرم از ناحیه متهم وجود دارد یا نه؟ از طرف دیگر واضح است که برخی موضوعات مهم را از
طریق فنّاوریهای اینچنینی نمی توان به مباحثه گذاشت لذا نیاز به ارتباط حضوری با فرد مخاطب
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هست؛ زیرا بسیاری از حاالت روحی و روانی ،فقط از طریق تماس چهره به چهره منتقل میشوند.
همین مسئله در مورد وضعیت متهم نیز صادق است و به این معنی که فنّاوری یکی مانع است تا
صادر میشد .حتی اِیما و اشارات صورتی متهم و حِسی که در مواجهه حضوری میتواند به قاضی
منتقل کند ،در ویدئوکنفرانس با نقص همراه است .همچنین به ویدئوکنفرانس در رسیدگی به اتهام
متهمی که در زندان است و به اتهام او از طریق صفحه نمایش رسیدگی میشود ،همین ایرادات
وارد است .از طرفی وی (متهم) بهراحتی میتواند در حضور فیزیکی با دوستان و خانواده خود که
در دادگاه هستند؛ رایزنی کند و آنها بهنوعی به همراه وکیل ،قاضی را مجاب کنند که متهم حتماً
در جلسات دادگاه حاضر میشود و آنها حاضرند تضمینهایی را بپردازند تا متهم بازداشت نشود.
پس این امر نیز نیاز به حضور فیزیکی دارد یا حداقل اینکه اگر حضور فیزیکی نباشد؛ انجام چنین
کارهایی سخت میشود (.)Bowen Poulin, 2004: 1147
به هر حال حضورفیزیکی در دادگاه دارای اثر دهی خاصی است که در ویدئوکنفرانس و
دادرسی مجازی دیده نمیشود .ساختار ظاهری دادگاه و ترتیبی که شرکتکنندگان در دادرسی،
ازجمله دادستان ،قاضی ،هیئتمنصفه ،حضار و  ...در ردیفها و صندلیهای خود نشستهاند؛
انتقالدهنده میزان نظم جامعه بر دادگاه میباشد و چهبسا خود ،قاطعیت و جذبه نظام قضایی را
منتقل میکند .چنین وضعی در محیط زندان وجود ندارد و اینکه متهم موارد مذکور را صرفاً از
طریق یک صفحه نمایشگر میبیند ،دارای چنین تأثیری که گفته شد ،نیست (

Bowen Poulin,

 .)2004: 1133پیشنهاد میگردد که در صورت نیاز به این نوع از دادرسی ،موارد آن محدود باشد
و در ضمن تا آنجا که امکان دارد از نوعی فنّاوری استفاده شود که ایرادات را به حداقل برساند.
البته باید برای متهم در زندان نیز (عالوه بر دادگاه) وکیلی تعیین گردد تا درحین دادرسی به راحتی
بتواند با او مشورت و رایزنی کند.
ب .چالشهای مرتبط با نقضِ اصلِ فردی کردن مجازاتها
فرایندِ تعیینِ مجازات و صدور حکم محکومیت کیفری ،یکی از مراحل حساس در فرایند
کیفری اکثر کشورها محسوب می شود .حضور عناصر یک دعوی کیفری در این مرحله در حضور
دادرس الزم و ضروری است .در هر دادرسی ،ازجمله در دادرسی الکترونیکی عدم حضور طرفین

Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir at 9:33 +0330 on Thursday November 26th 2020

متهم با آزادی کامل بتواند دالیلی را بیاورد که بیان نماید بیگناه بوده و نباید در مورد او بازداشت

4۶

فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی

دورۀ  ،24شمارۀ  ،87پاییز 1398

موجب نقض اصل حق متهم در تعیین سرنوشت خویش میگردد؛ به این معنی که حضور طرفین
دعوای کیفری از چند نظر دارای اهمیت است زیرا از یکسو کسانی که فرد متهم را محاکمه
نوع و میزان مجازات مجرم را پس از بررسی محتوای پرونده و کسب نظر کارشناسان مختلف
تعیین میکنند 1.از سوی دیگر ،اصل فردی کردن مجازاتها مستلزم این است که قاضی بتواند با
توجه به نوع شخصیت متهم ،برای او مجازاتی متناسب را تعیین کند .رعایت اصل مذکور ،مستلزم
این است که قاضی بهطور حضوری متوجه حاالت متهم باشد تا وضعیت جسمی ،روحی و
شخصیت اخالقی او را بیشتر موردبررسی قرار دهد .درنتیجه ویدئوکنفرانس و جلسه دادرسی
الکترونیکی این امکان را از قاضی میگیرد و قدرت سنجش او را کاهش میدهد .برای مثال در
ماده  38قانون مجازات اسالمی یکی از جهات تخفیف «ندامت ،حسن سابقه و یا وضع خاص متهم
از قبیل کهولت یا بیماری» میباشد .ترجیحاً برای فهمیدن هرکدام از موارد موصوف دربند فوق،
یعنی احساس ندامت ،وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری و  ...دیدن چهره و وضع ظاهری
متهم از نزدیک ضروری میباشد .درک پشیمانی متهم جز بافاصله نزدیک و چهرهبه چهره و پس
از شنیدن گفتهها و حاالت صورت قابلدرک نخواهد بود .هیچ مشاور روانشناسی نمیتواند با تلفن
و یا ابزار ارتباطی راه دور بیماری را مداوا کند .مگر اینکه از نزدیک با او روبرو شود .حقوقدانان
کیفری نیز در این مورد موقعیت فردی و اجتماعی و اینکه فرد احساس ندامت داشته یا نه و در
برخی موارد بررسی آشنایی یا جهل متهم را به قوانین در احراز شرط مؤثر دانستهاند (گلدوزیان،
.)385 :1377
لزوم محاکمة حضوری مندرج در قوانین کیفری کشورهایی ،ازجمله ایران 2و انگلستان،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1تعیین مجازات در واقع پایان یک فرآیند طوالنی بوده که شامل دستگیری ،توقیف یا احضار مشخص مظنون میشود (مهرا،
.)49– 96 :1386
 . 2برخی از مقررات کیفری قانون مجازات اسالمی صحت این موضوع را تأیید مینماید .برای نمونه مـیتـوان از مقـررات مـاده 82
قانون مجازات اسالمی مصوب ( 1370سابق) نام برد که بیان میداشت درصورتیکه (مرد) غیرمسـلمان بـا زن مسـلمان مرتکـب زنـا
شود ،هرچند غیرمحصن باشد ،مجازات او قتل خواهد بـود .ایـن درحـالی اسـت کـه در فـرض مسـلمان و غیرمحصـن بـودن زانـی،
مجازات وی تنها یکصد ضربه شالق است؛ بنابراین می توان به این نتیجه قائل شد کـه در مقـررات کیفـری ایـران نـوع مـذهب بـه
معنای اعتقاد به دینی غیر از اسالم که دارای مذاهب متعدد است ،در تعیین کیفر نقش اساسـی ایفـاء مـینمایـد( .حـاجی ده آبـادی،
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خصوصیات قربانی جرم ،به ویژه مذهب و نژاد وی از عوامل اساسی و مهم برای تعیین کیفر است
اهمیت دوچندانی پیدا میکند که قطعاً دادرسی الکترونیکی این امکان را از قاضی میگیرد و
به نظر میرسد ماده  659ق .آ .د .ک را نباید به مورد دادرسی هم سوق داد بلکه صرفاً مجوز
تحقیق از اصحاب دعوی است.
 .3-1-3چالشهای دادرسی الکترونیکی مرتبط با اقرار الکترونیکی
یکی از مهمترین حقوق متهم ،ممنوعیت توسل به شکنجه ،اجبار یا اکراه در تحقیقات میباشد.
این موضوع در اصل  38قانون اساسی ،ماده  578قانون مجازات اسالمی ،ماده  4قانون آیین
دادرسی کیفری و بندهای  7 ،6و  9قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
تأکید شده است.
اکنون سؤال این است که اگر محاکمه از طریق ویدئوکنفرانس یا وسائل الکترونیکی باشد؛
قاضی پرونده چگونه متوجه میشود که اقرار متهم تحتفشار نبوده است؟ از طرفی ،قاضی باید
قبل از اقرار مطمئن شود که متهم از ماهیت اتهام و مجازات مربوطه آگاه است .درحالیکه رسیدن
قاضی به این اطمینان ،در ویدئوکنفرانس مشکل خواهد بود ( .)Bowen, 2003- 2004: 151از
طرف دیگر در حقوق ایران بهموجب اصل  32قانون اساسی 1و مواد  5و  46قانون آئین دادرسی
کیفری 2تفهیم اتهام ،موضوعی ضروری است و نیز قانع شدن قاضی در اینکه متهم بهدرستی از
موضوع اتهام (قبل از اقرار) آگاه گشته ،امری ضروری است لذا باوجود ویدئوکنفرانس این امور با
مشکل مواجه خواهند شد.

39– 62 :1382؛ محقق داماد.)6 :1385 ،
 .1تفهیم اتهام در اصل  32قانون اساسی موردتوجه قرارگرفته و خصوصاً در مورد کسانی که تحت بازداشت موقت قرار میگیرنـد،
تفهیم فوری اتهام و بهصورت کتبی الزم شمردهشده است .البته باید توجه داشت که تفهیم اتهـام در همـه مراحـل ،ازجملـه مرحلـه
دستگیری توسط پلیس الزم بوده و در این مورد تأکید قانون اساسی به بازداشت موقت صحیح به نظر نمیرسد.
 .2ماده  5قانون آیین دادرسی کیفری ،به موضوع تفهیم اتهام پرداخته و مقرر داشته متهم باید در اسرع وقت ،از موضوع و ادله اتهام
انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود.
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 .2-3چالشهای اجرایی
عالوه بر چالشهای حقوقی یاد شده ،دادرسی الکترونیکی در ایران با چالشهای فنی و
فراهم نبودن زیرساختها و یا بستر مناسب ایجاد نشده است .قوه قضاییه بهمنظور پیادهسازی دادگاه
الکترونیک با مشکالتی نظیر :کمبود آگاهی و آموزشی همگانی مسائل ساختاری (هزینهبَر و
زمانبَر بودن دادرسی الکترونیکی) و فقدان امنیت الزم وعدم دسترسی به اینترنت پرسرعت مواجه
میباشد که در ذیل به آنها اشاره میشود.
 .1-2-3فقدانِ زیرساختهای فرهنگی و آموزشی
عالوه بر کاستی های مادی ،اداری و کمبود امکانات و نیروی انسانی کافی در قوه قضائیه (که
بهتدریج قابلحل است) ،زیرساختهای فرهنگی و آموزشی الزم برای اجرای این دستاورد جدید
قانون آیین دادرسیکیفری کمتر تدارک دیدهشده و برخی از مجریان عدالت کیفری اعم از
ضابطین و مقامات قضایی بر مبنای عرفی که در طول سالیان متمادی بر نحوه تعقیب و تحقیق
متهمین حاکم بوده است بهراحتی تن به اجرای مفاد این قانون نخواهند داد؛ تا جایی که باید شاهد
آن باشیم که موادی از این قانون در آینده به مواد قانونی متروک تبدیل شوند .بهویژه اینکه در
تبصره ماده  455ق .آ .د .ک نیز مقررشده «عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رأی
نیست» بنابراین تشریفات آیین دادرسی کیفری خیلی هم ازنظر قانونگذار مهم نبوده و اال عدم
رعایت آن باید منتهی به نقض رأی میشد .یکی از موادی که به لحاظ عدم بسترسازی مناسب و
کمبود امکانات زیرساختی الزم ،ممکن است مورد بیتوجهی قرار گیرد و اجرایی نشود ،تجویز
استفاده از سامانههای رایانه ای و مخابراتی جهت انجام امور دادرسی الکترونیکی است که
قانونگذار در ماده  175ق .آ .د .ک  1به این مهم پرداخته است.
با الکترونیکی شدن ،یک مرحله دیگر به مراحل طوالنی دادرسی اضافه شد؛ به این نحو که
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« .1استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی از قبیل پیام نگار (ایمیل) ،ارتباط تصویری از راه دور ،نمابر و تلفن ،برای طرح شکایت
یا دعوی ،ارجاع پرونده ،احضار متهم ،ابالغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکـی
بالمانع است».
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یک بار دادخواست در دفاتر الکترونیک ثبت و سپس به مراجع قضایی ارجاع و آنجا پرونده
بررسی و در صورت لزوم ،اخطار رفع نقص ارسال میشود که خود اینها دادرسی را تا رفع نقص
تصمیمات و اقدامهای مربوط به پرونده را در سایت قرار نمیدهد و اگرچه در برخی موارد موجب
کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی میشود اما اطمینانبخش نیست و همچنان مردم در بسیاری
از موارد ناچار از مراجعه به دفتر دادگاهها میشوند

(اسعدینژاد1.)1394 ،

عالوه بر موارد مذکور ،فرهنگسازی ،آموزش کاربران عادی و عادتآموزی متصدیان
دادرسی هنوز چالش اصلی این راه و مسیر گسترده است.
 .2-2-3فقدانِ امنیتِ سایبری
آنچه که در دنیای تبادل دادهها از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است ،بحث امنیت
میباشد .این موضوع آنچنان مهم و حیاتی است که قانونگذار در تدوین قانون آیین دادرسی
الکترونیکی چند ماده را به این مسئله اختصاص داده است و برای متخلفین نیز مجازاتهایی را
درنظر گرفته است .بر این اساس که هم هویت طرفین یا مخاطب به شکل قابلاطمینان قابلشناسایی
باشد ،هم حریم خصوصی افراد با استفاده از اینترنت و رایانه آشفته نگردد و سرانجام اینکه
ابزارهای مطمئن و موثق که از گواهیهای استاندارد شبکه جهانی استفاده میکنند محیط
سایبرنتیک امنی را برای متداعیین ایجاد نمایند (محسنی و رضائینژاد.)132 :1391 ،
منظور از امنیت ،مواردی میباشد که از یک سو ممکن است پروندههای موجود در اینترنت،
معدوم یا مخدوش شوند و از سوی دیگر ،امکان فاش شدن مشخصات خصوصی افراد باشد.
بسیاری از مدارک و گفتگوهایی که در جلسات رسیدگی مطرح میشوند جنبه محرمانه دارند؛ به
همین دلیل طرفین انتظار ندارند که مقام رسیدگیکننده اقدام به افشای آنها نمایند یا برای مبادله
آنها از ابزارهایی غیرمطمئن استفاده کند .هرگاه مدارک و لوایح بهصورت الکترونیکی ردوبدل
شود این واهمه وجود دارد که شخصی در شبکه نفوذ کند و به آنها دسترسی یابد یا محتوای
آنها را تغییر دهد (السان.)205 :1393 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1قابل دسترسی در ><https://www.yasa.com
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در مورد امکان مخدوش شدن اطالعات در دادرسی الکترونیکی چند موضوع قابلتأمل است:
اولین مطلب در مورد امکان «جعل الکترونیکی» میباشد ،یعنی وقتی بپذیریم که عنوانی مانند
که دربردارنده محتواهای اثباتکننده موضوعات مدنی و کیفری هستند ،نیز پدیدار میگردد .در
مورد این ادله نیز ،امکان جعل وجود دارد ،یعنی ممکن است اقرار مندرج در آنها یا فیلمی که از
تص ویر یک سارق است؛ ساختگی باشد .با این اوضاع ،نیاز هست تا با این پدیده (جعل
الکترونیکی) که نتیجه روی کار آمدن فرایند دادرسی الکترونیک میباشد ،با استفاده از
کارشناسان مربوط و به نحو مقتضی برخورد شود .بهخصوص گاه این جعل در مطالبی میباشد که
در حین دادرسی اظهارشده و ثبت میگردد ،یعنی یکی از موضوعاتی که در دادرسی الکترونیک
مطرح میگردد ،موضوع پروندههای الکترونیک میباشد که یک جزء آن مجموع مذاکرات و
صحبتهای انجامشده در حین دادرسی است .این پروندهها نیز همانگونه که گفته شد در بستر
فضای مجازی قرار میگیرند .با این اوصاف ممکن است افرادی با انجام جعل «هک الکترونی»1
آنها را -چه بسا دربردارنده اقرار ،نظریه کارشناس و سایر ادله الکترونیکی هستند -مورد خدشه
قرار دهند .بههرحال نمیتوان به خاطر وجود چنین ایراداتی ،اصل استفاده از فایلهای الکترونیکی
را زیر سؤال برد؛ باید چارهای اندیشیده شود و بهترین آن نیز استفاده از فنّاوریهایی است که کمتر
قابلنفوذ میباشند (مهرافشان.)138 :1390 ،
امکان نقضِ حریم خصوصی ،از دیگر چالشهای اجرایی دادرسی الکترونیکی به شمار میرود
که ممکن است به دنبال پیگیری سوابق پرونده قضایی و امکان دسترسی به پروندههای قضایی از
طریق کد رهگیری اتفاق بیفتد .بیتردید حق دسترسی به موضوعات دفتر ثبت دعاوی ،همه
پروندههای الکترونیک و نظریات دادگاه ،با حق شناختهشده دیگری در تعارض قرار دارد که آن
نیز حریم خصوصی 2است .بخش عمده دادرسی الکترونیکی در مرحله تحقیقات مقدماتی مظنون
محور است بهگونهای که برای کشف جرم یا پیشگیری از آن دیدهبانی الکترونیکی اثری از حریم
خصوصی شهروندان باقی نمیگذارد .درواقع ابزارها و شیوههایی که بهعنوان مایه دادرسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الکترونیکی دانسته میشود پای دولت به میزانی بیشتر از دولتهای خودکامه در حریم خصوصی
شهروندان باز میکند زیرا ابزارها و شیوههای الکترونیکی برای رویارویی با جرم ،برای امنیت
میشوند .بدین حال چون دادرسی الکترونیکی بر پایه دیدهبانی الکترونیکی و دسترسی به اطالعات
قرار دارد؛ نقطه مقابل رویکرد حقوق بشری است .در واقع گاهی ابزارهای الکترونیکی و فضای
سایبر بیشتر از آنکه ابزارهای مناسبی برای صیانت از حقوق شهروندان و بهطور ویژه حقوق متهم
محسوب شود برای امنیت و قدرت دولت به کار میآید (مؤذنزادگان و روستا.)179 :1396 ،
گذشته از موضوع اخیر جهت اعتبار بخشیدن به فرایند تبادل اطالعات دادرسی به فراخور
گستردگی پهنای باند اینترنتی و روزآمد کردن تأمین امنیت شبکههای الکترونیکی ،قانونگذاران
برخی از کشورها ازجمله ایران اقدام به پیشبینی سیستم شناسایی هویت اطراف دادرسی با توجه به
شماره بایگانی پروندهها ،امضای الکترونیکی و ایجاد سیستم کد رهگیری پروندهها نمودهاند
(شهبازی نیا و دیگران .)136 :1396 ،در نظام حقوقی ایران بااینکه  3ماده قانونی به حفظ حریم
خصوصی افراد در آیین دادرسی الکترونیکی اختصاصیافته اما هنوز ابهامات زیادی در این مورد
وجود دارد؛ ازجمله اینکه ماده  658مقرر میدارد« :قوه قضاییه موظف است تمهیدات فنی و قانونی
الزم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت دادههای شخصی آنان ،در چارچوب
اقدامات این بخش فراهم آورد» یا ماده  659که مقرر میدارد« :بهکارگیری سامانههای
ویدئوکنفرانس و سایر سامانههای ارتباطات الکترونیکی ،بهمنظور تحقیق از اصحاب دعوی ،اخذ
شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که با احراز هویت ،اعتبار اظهارات
فرد موردنظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد» و سرآخر ماده  660نیز مقرر میدارد« :چنانچه
اشخاصی که داده های موضوع این بخش را در اختیار دارند ،موجبات نقض حریم خصوصی افراد
یا محرمانگی اطالعات را فراهم آورند یا بهطور غیرمجاز آنها را افشا کرده یا در دسترس اشخاص
فاقد صالحیت قرار دهند ،به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون
ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد» .این ماده درباره افشای غیرارادی و
قهری یا سرقت دادهها سخنی به میان نیاورده است و تکلیف قضیه هنوز مشخص نیست.
همان طور که برای دادگاه معمولی تعداد زیادی مأمور و نگهبان الزم است ،به همان ترتیب
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مراحل امنیتی باید در دادگاه الکترونیکی به اجرا درآید .دادگاه الکترونیکی برای تأمین امنیت و
محفوظ ماندن مستندات باید از حاالت امنیتی ،مانند « 1»SSLاستفاده کند و بر لزوم استفاده از یک
میشود کار نفوذگران بهمراتب مشکل گردد چراکه بر اساس بررسیهای شرکت امنیتی سیمانتک
در سال  2006بزرگترین هدیه سازمانها به سارقان اطالعات ،تنها استفاده کاربران ناشی بوده
است (نوری آزاد .)10 :1388 ،یعنی ایمن نبودن محیط کاربران از دستبرد غیرکاربران و سارقان
محیطهای تجاری آزاد بوده است.
 .3-2-3عدم دسترسی تمامی مردم به اینترنت
استفاده از سامانه خدمات الکترونیک قضایی معروف به «ثَنا» نیازمند داشتن دانش و اطالعات
کافی نسبت به رایانه و اینترنت است .آخرین آمارها از تعداد کاربران اینترنت در ایران نشان
میدهد که  60درصد مردم از اینترنت استفاده میکنند البته  40درصد کاربران در گروه سنی -20
 29سال قرار دارند (فقیه آرام و دیگران 2.)112 :1395 ،ازاینجا میتوان نتیجه گرفت که  40درصد
از مردم ما به دانش کافی برای استفاده از اینترنت ندارند .مسئله بعدی اینکه  40درصد از  60درصد
کاربران اینترنت در گروه سنی  29- 20سال قرا دارند و تنها  34درصد آنها باالی  29و  30سال
هستند .درحالیکه کمتر دیده میشود افراد  20تا  30سال مخاطب ابالغ قضایی قرار بگیرند .با
عنایت به مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت که در جامعه ما سنین  29سال به باال فقط  20درصد از
آنها از اینترنت استفاده میکنند و اگر  80درصد افراد باالی  30سال از اینترنت نمیتوانند استفاده
کنند ،سامانه الکترونیک قضایی عمال نتیجه کاربردی و بهینه نخواهد داشت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Secure socket Layer. 1یا  SSLپروتکلی است که بهوسیله  Netscapeبرای انتقال پروندههای خصوصی روی اینترنت بـه
وجود آمده است SSL .توسط یک کلید شخصی کار میکند تـا اطالعـات انتقـالی در اینترنـت را بـرای شـما پنهـان کنـد .هـر دو
مرورگر اینترنت اکسپلورر و نت اسکیپ از  SSLپشتیبانی می کننـد؛ و بسـیاری از سـایت از ایـن پروتکـل اسـتفاده مـیکننـد تـا از
اطالعات محرمانه کاربران (مانند اطالعات کارت اعتباری) نگهداری کنند.
 .2بر اساس آمار منتشره در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی آمار مذکور تـا  1397/6/31بـه میـزان  86/80درصـد
بوده است < >https://www.cra.irتاریخ مراجعه.)1397/10/14:
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 .4-2-3عدمجامعیت دادرسی الکترونیک
آنچه در حال حاضر سامانه بهاصطالح (ثنا) ،خدمات الکترونیک قضایی ارائه میدهد عمدتاً
دیگر قضایی ازجمله ثبت شکوائیه ،دادخواست ،اظهارنامه و  ...برای همه شهروندان در دسترس
نیست؛ بهنحویکه باید برای آن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود .دادرسی
الکترونیک تمام عیار آن است که هر شخص یا وکیل با داشتن پورتال شخصی در سامانه بتواند
امورات دادرسی را بدون محدودیت زمانی و مکانی انجام دهد .اگر یکی از اهداف دادرسی
الکترونیک مراجعه کمتر به دادگستریها هست ،این هدف شاید تا حدی رفع شده است ولی
هدف دیگر که تسهیل امور مردم و دسترسی آسان به طرح دعوی و شکایت بوده ،عمالً محقق
نشده است چراکه همچنان مردم باید مجدد به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و
امورشان در آن دفاتر با پرداخت هزینه نهایی شود که این امر به نظر میرسد مشکالت مردم را
کماکان مرتفع نخواهد کرد.
از طرف دیگر به دلیل فقدان دادههای الزم و کافی از طرف مقابل پرونده (خوانده یا
مشتکی عنه) در حال حاضر شیوه دادرسی الکترونیکی کارایی الزم را نخواهد داشت بلکه ضرورتاً
باید همان شیوه سنتی قابلیت اجرا داشته باشد .میتوان گفت دادرسی الکترونیکی برای خواهان
دعوی است که با مراجعه به دادگستری ،ملزم به ثبت در سامانه ثنا میشود نه طرف مقابل دعوی.
در این صورت یکی از اهداف دادرسی الکترونیکی که تسریع در رسیدگیها هست محقق نخواهد
شد.
 .5-2-3فقدانِ ضمانتِ اجرای الزم برای اجرای دادرسی الکترونیک
طبق ماده  9آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی« :مرکز موظف است برای
کلیه اصحاب دعوا ،وکال ،نمایندگان قانونی ،کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی
حساب کاربری ایجاد نماید .همچنین ،مراجعین به قوه قضاییه نیز موظفاند جهت انجام امور
قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند» و نیز طبق ماده  11آییننامه مذکور« :اشخاص ذی
سمت یا مرتبط از قبیل متهم ،خوانده ،وثیقهگذار ،کفیل ،شاهد و داور موظفاند نسبت به ثبتنام
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در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند .واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی،
باید ایشان را برای ثبتنام به دفاتر خدمات قضایی داللت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به
سامانه ثنا خودداری میکند؛ ملزم کرد و چه ضمانت اجرایی برای آن پیشبینیشده است؟
همچنین شاهدی که برای کمک به دستگاه قضایی و یا برای اثبات حقیقت برای مرجع قضایی
وارد میشود؛ احتمال اینکه این اقدامات شاهد را از شهادت بر حذر دارد زیاد هست .وثیقهگذار،
کفیل و یا داور نیز چنین وضعیتی دارند.
به نظر میرسد تعیین ضمانت اجرا با اصول دادرسی عادالنه در تعارض باشد لذا این امر در
حال حاضر مقدور نخواهد شد جز اینکه دستگاه قضایی از طریق فرهنگسازی و نیز با در اختیار
داشتن دادههایی امکان الکترونیکی شدن دادرسی به معنی تمامعیار را فراهم نماید.
نتیجهگیری
ضرورت استفاده از ابزارهای الکترونیکی در دادرسیها (کیفری ،مدنی ،اداری و  )...برای
جلوگیری از اتالف وقت ،انرژی و هزینههای غیرضروری و نیز فوریت احقاق حق ،کمک بزرگی
در جهت تحقق دادرسی عادالنه اسـت .مقنن ایران نیز همگام با گسترش فناوری اطالعات و
ارتباطات با تصویب آیین دادرسی الکترونیکی گامی مهم در گسترش دادگستری الکترونیک
برداشت اما اجرای این امر در حال حاضر با چالشهای حقوقی متعددی مواجه است .سوءاستفاده
از ابالغ الکترونیکی ،نقض استانداردهای دادرسی عادالنه ازجمله :اصل عدم تبعیض و برابری
اصحاب دعوی ،اصل علنی بودن دادرسی ،الزامات مربوط به دادرسی ترافعی ،تعیین قرارها و
مجازاتها از دیگر چالشها به شمار میآیند .در کنار آن دادرسی الکترونیکی با چالشهای
اجرایی متعدد ازجمله فقدان زیرساختهای فرهنگی و آموزشی ،فقدان امنیت سایبری و امکان
نقض حریم خصوصی ،عدم شمولیت به تمام امور دادرسی و فقدان ضمانت اجرایی الزم مواجه
است ،یعنی ضرورتهای حاضر ،نمیتواند توسل به دادرسی الکترونیکی همهجانبه و الزامی را
توجیه کند؛ بهویژه در دادرسیهای کیفری که ،فقط در یک دادرسی حضوری ،امکان رعایت
برخی از اصول اساسی آیین دادرسی ،مانند اصل برابری و عدم تبعیض وجود دارد .بهعالوه،
قضاوت امری انسانی است و لذا در مبادالت الکترونیکی بین طرفین دعوی ،سیستم نمیتواند نقش
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یک قاضی را برای کشف حقیقت ایفا کند بنابراین در الکترونیکی شدن دادرسیها (دادرسی به
معنای خاص) ،به جز در مواردی نظیر رسیدگی به جرائم کماهمیت ،باید به انجام برخی تشریفات
الکترونیکی قادر به برچیدن کامل نظام دادرسی سنتی نمیباشد بلکه میتواند بهموازات این نظام
حرکت کرده و کارایی آن را بهبود ببخشد .پیشنهاد مشخص در حال حاضر محدود نشدن دادرسی
الکترونیکی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ایجاد امکان دادرسی الکترونیک از هر مکان و
زمان به عنوان رعایت اولین حق از حقوق شهروندی است.
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