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چکیده
عدالت مفهومي است که بشر از آغاز تمدن خود میشناخته و برای استقرار آن کوشیده است.
حقوقدانان همواره در تالش بوده اند تا با ارائه راهکارهای مناسب به دادرسي سرعت بخشند و اجرای
عدالت را در کمترين زمان میسر سازند .در اين راستا ميتوان از دادرسي الکترونیک جهت رفع اطاله
دادرسي ،تسريع در امور جاری محاکم ،افزايش دقت ،جلوگیری از سردرگمي اشخاص در پیگیری
پروندهها ،جلوگیری از طرح دعاوی تکراری ،پیشگیری از وقوع جرم و  ، ...بهره جست .دادرسي
الکترونیک فرايندی نوين است که ميتواند بسیاری از مشکالت روند دادرسي در نظام حقوقي را
برطرف ساخته و کمک بزرگي در جهت تحقق هدف اساسي حقوق ،يعني برقراری عدالت و پاسخ گويي
قانوني در کوتاه ترين زمان ،باشد .به لطف دادرسي الکترونیکي محدوديتهای زماني و مکاني به طرز
شگرفي کاهش يافته است .کاهش هزينه های سیستم قضايي ،افزايش سرعت انجام کارها ،انسجام در
مجموعه اطالعات سیستم قضايي ،افزايش امنیت قضايي و اداری از ديگر دستاوردهای دادرسي
الکترونیکي است .در اين تحقیق نويسنده برآن است تا با بررسي اهداف ،مباني و ويژگي ها آيین
پاسخ گويد.
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حقوقدانان همواره در تالشند تا به روند دادرسي سرعت بخشيده ،اجراي عدالت را در
کمترین زمان ميسر ساخته و اعتماد اشخاص به دستگاه قضایي را افزایش دهند .منظور از
تسریع این است که تا حد امکان در دادرسي گام سریعي بدون این که حقوق اساسي فرد ،مانند
اصل برائت ،حق دفاع او و نظم قضایي صدمه اي وارد آید ،برداشته شود( .خزایي ،۱376 ،ص
)۱43
امروزه اهميت فناوري اطالعات بهمنظور افزایش سرعت و دقت فعاليتهاي مختلف
سازمانها و در نتيجه باال بردن بهرهوري آنها به روشني مشخص شده است .خصوصاً
سازمانهایي که بخشهاي مختلف آن در مناطق جغرافيایي پراکنده و دور از یکدیگر قرار
گرفته اند و یا موسساتي که موظف به انجام کارهاي متنوع و متعدد هستند ،بسياري از مشکالت
خود را از طریق این فناوري رفع ميکنند .از جمله این سازمانها ،قوه قضایيه ميباشد.
الکترونيکي شدن دادرسيها ،روندي است که بيش از یک دهه در کشورهاي پيشرفته مورد
استفاده قرار ميگيرد .منظور از دادرسي الکترونيکي ،بهرهبرداري از ابزارها و روشهاي
الکترونيکي ارتباطي و اطالعاتي براي طرح دعوي در دادگاه و انجام فرایند دادرسي از تسليم
دادخواست و شکوایيه و ابالغ اوراق قضایي تا رسيدگي به دعوي و دالیل و صدور رأي و اجراي
آن است .تلفن همراه ،نشاني رایانامه و وب گاه هاي اینترنتي از مهم ترین این ابزارها هستند.
(زرکالم ،۱3۹۱ ،ص )۱3۱
در واقع دادرسي الکترونيکي به معناي استفاده از سيستم الکترونيکي و انجام فعاليتها به
روشي غير از روش سنتي ميباشد .بنابراین اصطالح دادرسي الکترونيکي به نوع متفاوتي از
رسيدگي ماهيتي یا به نوع متفاوتي از عدالت اشاره ندارد ،بلکه منظور توان قضایي متفاوت
ميباشد که دادگاهها از ابزارهاي نوین در رسيدگيهاي قضایي خود استفاده ميکنند .ليکن این
امر به معناي تغيير ماهيت رسيدگي نميباشد بلکه تنها تفاوت در ساختار خارجي رویهها دیده
ميشود( .پوراستاد ،گلنوش)۱38۹ ،
در این نوع از دادرسي اصل بر حضور غيرفيزیکي در طول دادرسي و محاکمه است .جهت
تحقق این امر نيز از فناوريهاي رایانهاي و اینترنتي استفاده ميگردد .بدین صورت که از طرح
دعوي تا رسيدگي و محاکمه و صدور حکم ،روند دادرسي به صورت الکترونيکي و غير حضوري
انجام مي گيرد و اشخاص دخيل در پرونده از طریق رایانه و ارتباط از راه دور در جلسه محاکمه
حاضر ميشوند .این روند که از ابتداي دهه  80شمسي در ایران با استفاده از سيستم مدیریت
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پرونده قضایي  ۱cmsدر قوه قضایيه شروع شد ،در سال  ۱3۹2با تصویب قانون آیين دادرسي
الکترونيکي وجهه قانوني به خود یافت.
در این مقاله در سه بخش به جلوههاي آیين دادرسي الکترونيکي در حقوق ایران ،تحت
عناوین اهداف ،مباني و ویژگيها پرداخته ایم و بدین طریق خواستهایم تا دادرسي الکترونيکي
را بيشتر معرفي نموده و خالهاي موجود در این موضع را پاسخ داده باشيم.
 – 1اهداف آیین دادرسی الکترونیک
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از نظر حقوقدانان ،قانونگذار حکيم است و تصویب هر قانوني حکمت و هدفي دارد .براي
رسيدن به یک هدف خوب کافي نيست که متني از یک کتابي ترجمه شود و یا یک قانوني از
یک کشور خارجي اقتباس شود .باید دید این قانون در این محيط و با وضع فعلي چه بازتابي
دارد و چه نتایجي ممکن است بر آن بار بشود و به آن نتایج توجه شود( .کاتوزیان )۱377 ،در
این جا نيز دو دیدگاه وجود دارد :یک دیدگاه معتقد است که؛ مبنا در قانون ،عدالت است .اما
نظریه دیگر بر آن است که مبنا در قانون ،اراده و قدرت حکومت است( .کاتوزیان ،۱387 ،ص
)32
به بياني دیگر ،همانگونه که اصل  ۱56قانون اساسي نيز به آن اشاره دارد ،هدف اصلي از
تمامي قانونگذاريها ،تحقق نظم و عدالت در جامعه ميباشد .مطابق این اصل « :قوه قضایيه
قوهاي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت
است » .بنابراین براي آنکه قانون بتواند عدالت را تأمين کند ،ابتدائاً باید خود قانون بر پایه
عدالت شکل بگيرد ،سپس به طور کامل نيز اجرا گردد .با این وجود در وهله عمل اجراي قانون
و دادرسي با مشکالتي تحت عنوان اطاله دادرسي رو به رو است ،که باعث کندي روند دارسي
ميگردد .عوامل زیادي مي توانند باعث ایجاد اطاله دادرسي شوند ،که بعضي از آنها عبارتند از :
طرح دعاوي غير صحيح ،وجود اشکاالت و اشتباهات در روند ابالغ اوراق قضایي ،تعلل و تأخير
ادارات و نهادهاي دولتي در پاسخ به استعالمات ،عدم استفاده از خدمات الکترونيکي و ابزار
پيشرفته و تکنولوژیک در بخشهاي مرتبط با دادرسي و قضاوت ،افزایش مراحل دادرسي،
افزایش جمعيت دادگاهي ،در نتيجه مراجعه حضوري به دادگاهها جهت اقامه دعوي و ...
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این در حالي است که اجراي عدالت و قانون به طور کامل ،رفع اطاله دادرسي و اجراي
دادرسي در سریع ترین زمان ممکن از اهداف اصلي تمام نظامهاي حقوقي دنيا بوده است .در
این راستا نظام هاي حقوقي از تمامي امکاناتي که بتواند این هدف را محقق کند ،استفاده
ميکنند .بدین جهت استفاده از اختراعات و یافتههاي تکنولوژیکي بشري در سازمانهاي
قضایي ،ميتواند بسيار مؤثر واقع گردد .امکانات اینترنتي و رایانهاي همچنان که باعث تحول
نظام جهاني شدهاند ،ميتوانند باعث پيشرفت نظام دادرسي شده و مشکالت مربوط به کندي
روند دادرسي را از ميان بردارند .براي تحقق این هدف در تابستان سال  ۱380رئيس قوه
قضایيه مأموریت بررسي مشکالت و مسائل موجود در این قوه را به تيمي  ۱۹نفره متشکل از 6
کارشناس مسائل سيستمي و  ۱3کارشناس حقوقي سپرد ،تا آنها با حضور در « مجتمع
قضایي شميران» به بررسي سيستمي و گردش پرونده در آن محل بپردازند .نتيجه تالش یک
ساله این گروه انتشار  ۱3جلد کتاب شامل  ۱۱جلد مطالعات استراتژیک ،یک جلد مطالعات
تطبيقي از  20کشور جهان و یک جلد کتاب « تحليل و بررسي وضعيت موجود و راهکارهاي
آینده » بود( .غنيان ،مهدیه )۱387 ،در این کتابها ،مسائل و مشکالت بر سر راه توسعه قضایي
کشور به تصویر کشيده شده و هشت استراتژي مهم براي مرتفع شدن آنها پيشنهاد و بر همين
اساس طرح ده ساله توسعه قضایي نيز ارائه شد .مکانيزه کردن قوه قضایيه یکي از هشت
استراتژي مهمي بود که براي توسعه قضایي کشور پيشنهاد و به منظور محقق شدن این امر،
چندین طرح تعریف شد ،که دادگاه الکترونيکي یکي از طرحهاي تعریف شده در این بخش بود.
در این جهت ،قوه قضایيه ،در سال  ۱38۱طرح سيستم مدیریت پرونده قضایي را مطرح کرد.
این سيستم که از آن به عنوان دادرسي الکترونيکي نيز نام برده ميشد ،بر الکترونيکي و مکانيزه
کردن برخي از مراحل دادرسي استوار بود .ليکن با وجود تعریف کارکردهاي متعدد براي این
سيستم ،در ابتدا قوه قضایيه این سيستم را براي جا به جایي اطالعات و انجام امور اداري خود
مورد استفاده قرار داد .اما بعدها در سال  ۱3۹۱با انتشار آیين نامه ارائه خدمات الکترونيکي
قضایي امکان استفاده مردمي ،از این سيستم را نيز فراهم نمود .این آیين نامه نيز با وجود در
بر گرفتن موارد متعدد جهت الکترونيکي کردن و سرعت بخشيدن به دادرسي از قبيل ایجاد
دفاتر الکترونيکي مربوطه ،طرح و ثبت دعاوي حقوقي و کيفري ،امضا ،ابالغ ،احضار الکترونيکي
و دریافت هزینه دادرسي بصورت الکترونيکي؛ در عمل ،خدمات دفاتر قضایي تأسيس شده بر
اساس این آیين نامه فقط محدود به ثبت پروندههاي حقوقي و نه کيفري ،دریافت هزینههاي
دادرسي ،امضاي الکترونيکي و ارائه شماره پيگيري جهت مشاهده روند دادرسي از طریق
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اینترنت بود .با وجود غير قابل انکار بودن تأثيرات مثبت اقدامات انجام گرفته ،نياز به یک طرح
قويتر ،کاملتر و قانونمندتر جهت افزایش بازخورد دادرسي به شکل محسوسي نمایان بود .در
سال  ۱3۹0قوه قضایيه طرح راهبرد و اهداف برنامه پنج ساله قوه قضایيه را در جهت توسعه و
بهبود سيستم قضایي تصویب و ابالغ نمود .راهبردي که بعد ها با توجه به اهداف ذکر شده در
آن ميتوان گفت مهمترین منشا تصویب قانون دادرسي الکترونيکي بود .در سال  ۱3۹2قانون
آیين دادرسي الکترونيکي به تصویب رسيد .در تاریخ  ۱3۹5 / 5 / 24نيز در راستاي اجراي
مواد  ۱75و  ۱76قانون آیين دادرسي کيفري «آیين نامه نحوهي استفاده از سامانههاي رایانهاي
یا مخابراتي» به تصویب رئيس قوه قضایيه رسيد.
راهبردها و سياستهایي که قوه قضایيه هر کشور اتخاذ مينماید به نوعي شکل دهنده
اهداف قانون گذاري آن کشور است .با توجه به سير اقدامات و قانونگذاريهایي که براي
الکترونيکي شدن دادرسي در ایران صورت گرفته است ،ميتوان موارد ذیل را به عنوان اهداف
آیين دادرسي الکترونيک در حقوق ایران نام برد:
تغيير فرهنگ دادرسي ،رفع اطاله دادرسي و منطقي ساختن زمان تحقيق ،دادرسي و اجرا،
ارتقاي کيفيت تحقيق و دادرسي و اتقان آراي صادره ،تشریفات زدایي مادي ،استفاده از
ابزارهاي نرم به جاي وسایل سخت در دادگستري ،تسریع در خدماترساني قضایي به مردم،
کاهش جمعيت دادگاهي ،کاهش منازعات مردمي ،جلوگيري از انحرافات اداري ،کاهش هزینه،
امکان دسترسي سریع و آسان به سوابق قضایي افراد در سراسر کشور ،ارتقاي سطح امنيت
شبکههاي الکترونيکي و بانکهاي اطالعاتي ،کاهش حجم کاغذي در قوه قضایيه و نظام مند
ساختن سيستم بایگاني این نهاد ،حذف برخي واسطهها در روند رسيدگي به یک پرونده ،ایجاد
شناسنامه حقوقي براي اشخاص ،ساماندهي نظام دسترسي اشخاص به اسناد و مدارک،
استانداردسازي و ارتقا سطح حفاظت و امنيت فيزیکي اسناد و مدارک و اماکن نگهداري از آنها،
توسعه خدمات الکترونيک ،توسعه زیرساخت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات ،توسعه آمادگي
سازماني در بهرهگيري از فناوريهاي نوین کاربردي ،هوشمندسازي و کارآمدسازي نظام قضایي
مبتني بر به کارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات ،توسعه و ارتقاي آیيندادرسي کيفري از
طریق شوراي راهبردي الکترونيک ،سازماندهي خدمات و آمار و اطالعات دقيق قضایي از طریق
تشکيل مرکز ملي داده هاي قوه قضایيه ،ساماندهي اطالعات و ارتباطات الکترونيکي بين
ضابطان و دستگاههاي قضایي ،محاکم و سایر اشخاص حقيقي و حقوقي و امکان دسترسي به
اطالعات از طریق شبکه ملي عدالت اصالح فرایند تقدیم لوایح قضایي به مجلس ،توسعه کمي و
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کيفي اطالع رساني و پاسخگویي در جامعه ،افزایش سطح ارتباطات و همکاريهاي بين المللي،
توسعه تعامل و ارتباطات با دولت ،مجلس و سایر نهادها ،ارتقاي کارآیي و اثربخشي نظام کنترل
و نظارت سازماني ،توسعه ارتباطات آموزشي و پژوهشي از طریق راهاندازي درگاه ملي قوه
قضایيه آموزش ،اصالح و تنقيح قوانين حقوقي و کيفري با رویکرد حبس زدایي ،بهبود وضعيت
دسترسي به قوانين ،تنقيح و یکپارچهسازي قوانين ،حفظ منابع طبيعي؛ در دادرسي الکترونيکي
نسخههاي کاغذي ،پروندهها ،مدارک و  ...به یک نسخه الکترونيکي تبدیل ميشود و با این عمل
با کاهش موارد مصرف موجبات کارآیي و در نتيجه بهرهوري را هر چه بيشتر فراهم ميکند و ...
 – 2مبانی دادرسی الکترونیک در حقوق ایران
واژه « مبنا » در دانش حقوق ،عبارت است از نيروي الزام آور حقوق و مقامي که ارزش
قواعد حقوق را تأمين ميکند و پایه همه قواعد آن به شمار ميآید (کاتوزیان ،۱387،ص .)۱3
در این مبحث به مباني دادرسي الکترونيکي در دو عنوان اطاله دادرسي و پدیدار شدن جرایم
رایانه اي و سایبري ميپردازیم.
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توسعه قضایي آرماني اجتماعي است و در ساختار قضایي کشور دنبال ميشود .اما هميشه
مشکالتي بر سر راه تحقق آن وجود دارد که به استناد گفتههاي مختلف مقامهاي قضایي
ميتوان مهم ترین آن را اطاله دادرسي دانست .این مشکل باعث تراکم پروندهها در مراجع
قضایي ،کاهش اقتدار قوه قضایيه و مهمتر از همه ،ایجاد فاصله بين کيفر و عمل مجرمانه و اثر
باز دارندگي مجازات شده است.
اطاله که در لغت به معناي دراز کردن ،به درازا کشيدن است (معين ،۱382 ،ص  ،)6در
اصطالح حقوقي به معناي طوالني شدن نامعقول و غير متعارف جریان رسيدگي به پروندهها در
مراجع قضایي است و یا هر آن چيزي که به صورت غير طبيعي موجب شود دادرسي بيش از
موعد مناسب خود به طول انجامد( .هدایتي ،۱342،ص )6
در دادگستري کنوني ،کثرت دعاوي مطرح شده و در نتيجه تعداد زیاد دعاوي ورودي به هر
شعبه ،کمبود قضات و ضعف مدیریت ،تکيه بر مبادالت کاغذي و لزوم مراجعه حضوري اشخاص
ذي نفع باعث اطاله دادرسي و کندي روند رسيدگي شده است .چنين وضعيتي در دادرسيهاي
کيفري هم وجود دارد( .گلدوست جویباري ،اکبري )۱3۹0 ،بدون تردید الکترونيکي شدن
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دادرسيها ميتواند به صورت قابل مالحظهاي از مدت زمان رسيدگي به دعاوي بکاهد و به روند
احقاق حق سرعت دهد .اطاله دادرسي از مهمترین عوامل تاثيرگذار در روند الکترونيکي شدن
دادرسيهاست ،چرا که یکي از اهداف اصلي پایهریزي دادرسي الکترونيکي در قوه قضایيه ،رفع
اطاله دادرسي و تسریع در دادرسي است .عوامل مختلف و زیادي ميتواند باعث اطاله دادرسي
گردد ،که در ذیل به عواملي که بيشتر در شکل گيري امر دادرسي الکترونيکي نقش داشته اند
اشاره ميگردد.
 -1–1–2کثرت قوانین و پراکندگی آنها
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مطابق با اصل  ۱67قانون اساسي ،قضات موظفند حکم مربوط به دعوي را مستند به قانون
صادر نمایند .این امر نيز مستلزم تسلط کامل بر قوانين و آرا وحدت رویه ميباشد .با اینکه
تسلط و آگاهي قضات بر قوانين ،انتظاري معقول است .ليکن با توجه به دو مقوله ،کثرت و
پراکندگي قوانين ،باید گفت که این امر کاریست دشوار.
از آنجایي که در هر رشته اي از علوم ،متخصصين آن براي خود ابزار کار دارند ،در امر قضا و
قضاوت نيز ابزار کار براي هر قاضي قانون موضوعه است .هر چقدر ابزار کار دقيق باشد قاضي را
سریعتر به سر منزل مقصود که همانا احقاق حق و اجراي عدالت است ،رهنمون خواهد کرد .در
حال حاضر تعداد قوانين فعلي آنقدر کثير است که قاضي یا وکيل را سر در گم ميکند.
(ابراهيمي ،۱37۹ ،ص  )۱75مسئله کثرت قوانين ،که از آن تحت عنوان تورم قانوني یاد
ميشود ،یکي از اصليترین معضالت موجود در نظامهاي حقوقي کنوني است و غالباً در حوزه
قوانين کيفري مشاهده ميشود و به عنوان پدیده تورم کيفري شناخته ميشود .منظور از تورم
کيفري ،تصویب بدون ضرورت مقررات کيفري و قطور نمودن بيرویه مجموعه قوانين جزایي با
جرم انگاري هاي جدید است( .پاشاوند ،۱3۹۱ ،ص )۹
جهت حل این مشکل ،قوه قضایيه راه حلي تحت عنوان مکانيزه کردن یا خود کارسازي
فرایند دادرسي (از اولين گام هاي الکترونيکي کردن دادرسيها) را به اجرا درآورده است .این
پروژه تمامي مواد قانوني مربوط به یک موضوع و عنوان مجرمانه را گردآوري نموده و در حافظه
رایانه گنجانده است ،که با وارد کردن عنوان مربوطه و فشار یک کليد تمامي مواد مربوط به آن
عنوان در دسترس دادرس قرار ميگيرد .به این ترتيب قاضي از جستار در کتب قانوني و یافتن
قانون حاکم که گاهي بسيار زمان بر است ،بي نياز ميگردد.
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 -2–1–2فراوانی جمعیت مراجعین به دادگاه

علت نيمي از مراجعه کنندگان به دادگاه ،طرح دعوي و اطالع یافتن از وضعيت پرونده
مطروحه بوده است .این امر باعث ميشود تا جمعيت دادگاهي افزایش پيدا کرده و مسئولين
دادگاه ناتوان در پاسخ گویي به مراجعين شوند .کاستن این آمار از یک طرف و لزوم اطالع
رساني و پاسخ گویي به ارباب رجوع از طرف دیگر ،امري بود که قوه قضایيه را بر آن داشت تا از
امکانات الکترونيکي جهت حل این مسئله استفاده کند .بدین صورت که با طرح پرونده از طریق
رایانه و اینترنت مشکل مراجعه به دادگاه و با راه اندازي وب سایت متعلق به قوه قضایيه مشکل
پاسخگویي حضوري به مراجعين ،مي توانست برطرف گردد .این سيستم به هر پرونده یک
شماره  ۱6رقمي اختصاص ميدهد که در سطح کشور منحصر به فرد است و مراجعين
ميتوانند از طریق این شماره و رمز شخصي  5رقمياي که در زمان ثبت پرونده کاربر در اختيار
آنها قرار ميگيرد با مراجعه به سایت قوه قضایيه نسبت به پيگيري و اطالع از اقدامات انجام
گرفته بر روي پرونده آگاهي حاصل نمایند .نتيجه این امر نيز ،کاهش مراجعات غيرضروري
است( .هاشمي ،یوسفي ،۱3۹4 ،ص )۱۹8

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

شماره  ،35بهار ۱3۹7

 -3-1-2عدم توانایی در پاسخ گویی مناسب
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یکي از خواستههاي اساسي و بحق مراجعين دادگستري پاسخگویي سریع و انجام امور در
کمترین زمان و بدون معطلي است ،امري که در سيستم سنتي به علت زمان بر بودن انجام
کارها ،مراجعات مکرر و  ...تحقق آن با دشواري مواجه بود؛ لذا شيوه سنتي زمينه بروز نارضایتي
را فراهم ميساخت .اما امروزه ميتوان با استفاده از فناوري اطالعات و قابليتهاي سيستم
مکانيزه ،از طریق تسریع در پاسخگویي ،صرفه جویي در زمان ،بهبود کيفيت ،بهبود نحوه ارائه
خدمت ،بهبود تعامل با مراجعين و ایجاد زمينه ارتباط غيرحضوري؛ موجبات تأمين رضایت
مراجعين را به سادگي فراهم ساخت .همچنين با توجه به اینکه ،شفافسازي و مستندسازي
نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع یکي از محورهاي طرح تکریم ارباب رجوع ميباشد ،ميتوان از
سيستم مکانيزه و الکترونيکي اداري به عنوان راهکار پيادهسازي این امر در سازمانها بهره
جست( .هاشمي ،یوسفي ،۱3۹4 ،ص )202
 -4-1-2مفقود شدن پرونده ها و ضعف در سیستم بایگانی

گاهاً به جهت کوتاهي کارمندان اداري دادگاهها ،در تنظيم ،نگهداري و بایگاني کردن
پروندهها ،پرونده اي در دادگاه به طور موقت و یا حتي براي هميشه مفقود و یا برگههایي از آن
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گم ميشد( ،گلدوست جویباري ،اکبري ،۱3۹0 ،ص  )30۱امري که عالوه بر اطاله دادرسي
موجب تضييع حقوق اشخاص ميگشت .این مشکل از طریق طرح دعوي ،ارسال پرونده ،ثبت
پرونده ،بایگاني کردن پرونده به صورت مجازي و الکترونيکي قابل حل بود .بدین جهت نيز
سيستم الکترونيکي قوه قضایيه راه اندازي شد .در این سيستم کليه عمليات کاري مانند ثبت،
تعيين وقت ،آمار کردن دادنامه ،اندیکاتور وارده و صادره ،صدور انواع اوراق قضایي ،جستجوي
پرونده ،کپيبرداري در زمان انتقال و گزارش هاي مختلف به صورت مکانيزه انجام ميشود.
 -5-1-2عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته جهت تسریع در کارها

عدالت قضایي و اجراي آن منوط به داشتن یک سيستم غني و قوي دادرسي است که با
روشها و شيوههاي علمي و عملي به نيازهاي انسان امروز و پيچيدگي مسائل مبتال به او ،اعم از
حقوقي و قضایي پاسخ گوید .یک سيستم دادرسي مطلوب آن است که در کوتاهترین زمان به
جریان یک دعوي با رعایت تمامي اصول و قواعد آیين دادرسي رسيدگي شده و رأي نهایي
صادر و بدون فوت وقت اجرا گردد .همچنين امروزه برخي از جرایم طوري طراحي شده اند که
با وسایل سنتي نمي توان آنها را کشف نمود ،همانند کالهبرداري رایانهاي ،سرقت رایانه اي و ...
( .ابراهيمي ،۱37۹ ،ص  )۱8۱انجام تمامي امور در فرایند دادرسي به صورت دستي و سنتي
مانع تحقق این هدف ميگردید.
از این رو الزم بود که قوه قضایيه نيز به منظور کشف سریع جرایم و رسيدگي به دعاوي
مطروحه مجهز به تکنولوژي روز باشد و دادگاهها با استفاده از آن ،هر چه سریعتر به پروندهها
رسيدگي کرده و مانع اطاله دادرسي گردند .براي این منظور نيز دادرسي الکترونيکي و استفاده
از تجهيزات تکنولوژیکي ميتوانست راهکار درستي باشد.
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با توجه به فني و تخصصي بودن برخي از امور و عدم امکان اشرافيت به تمامي آنها ،به ناچار
باید از متخصصين و مطلعين امر و نهادهاي مرتبط با مسئله ،کمک گرفت و از آنها استعالم
خواست .در بسياري از موارد استعالمات قضایي از مراجع اداري و پاسخگویي به موقع آنان نقش
مؤثري در نتيجه دادن دادرسي بين طرفين دعوي دارد و به همان ميزان که پاسخ استعالمات
مراجع قضایي از سوي ادارات اجرایي و یا ارگانهاي دولتي با تأخير واصل گردد ،به همان ميزان
رسيدگي محاکم قضایي با تأخير و تطویل مواجه خواهد شد .متأسفانه در حال حاضر روند
پاسخگویي به استعالمات طوالني بوده ،بعضاً چندین ماه به طول ميانجامد و گاهاً نيز پاسخ
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 -6-1-2دیرکرد در پاسخ گویی به استعالمات
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داده شده صحيح نمي باشد .هرچند که ضمانت اجراي عدم اجراي دستورات قضایي و یا عدم
پاسخ به استعالمات مراجع قضایي در مدت زمان معقول و منطقي با مراجع قضایي ميباشد،
ليکن به لحاظ محدودیتهاي زماني و مدیریتي اکثر قریب به اتفاق قضات از این ضمانت اجرا
استفاده نمينمایند .اکثر مدیران قضایي بر این باورند که تشکيل چنين پروندههایي به صالح
تشکيالت قضایي و مدیران اجرایي نميباشد ،بهعنوان مثال وقتي براي وصول پاسخ یک
استعالم ،محکمهاي به مدت ده ماه پرونده را در نوبت قرار ميدهد و پس از وصول پاسخ
استعالم به خاطر وجود ابهام در پاسخ مذکور و یا اخذ توضيح در راستاي پاسخ ارائه شده از
اداره مزبور به مدت چهارسال در انتظار مينشيند ،آیا نباید تدبير دیگري در این خصوص
اندیشيد تا گناه این کم کاري به عهده قوه قضایيه نيفتد .اگر استعالم مراجع قضایي از مراجع
غير دولتي و یا شرکتهاي غير دولتي باشد نيز همين وضعيت حکم فرما خواهد بود .با این
تفاوت که ضمانت اجرایي براي آنها در نظر گرفته نشده است (عبادي ،۱385 ،ص  .)36بدین
جهت مکانيزه و الکترونيکي کردن اطالعات در سيستم هر سازمان و پاسخ گویي به استعالمات
از طریق رایانه ،مي تواند کمک بزرگي در تسریع دادرسي باشد.
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 -7-1-2-ناکارآمد بودن نظام ابالغ
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موتور محرک یک دادرسي ،ابالغ درست و قانوني دستورات و احکام و قرارهاي مراجع
قانوني ميباشد .زیرا رسيدگي تمام مراجع زماني ميتواند قانوني باشد که مخاطب از جریان
رسيدگي نسبت به خود اطالع داشته باشد و این اطالع زماني محقق ميگردد که تمام مراجع از
یک واحد ابالغ کارآمد و آموزش دیده و آگاه به قوانين ابالغ برخوردار باشند (خورشيدي،
 .)۱3۹4در بسياري از مواقع مشاهده شده که اطاله دادرسي ناشي از ایرادات در امر ابالغ
ميباشد .که این امر موجب هزینههاي بسياري براي دادگستري و طرفين پرونده ميباشد.
مشکالت حاصل از ابالغ اوراق قضایي همواره در نظام دادرسي موجود بوده است ،همانند ابالغ
ناقص ،عدم رعایت تشریفات ابالغ ،عدم اعاده به موقع اوراق بعد از ابالغ به مرجع قانوني ،عدم
رعایت مهلت قانوني در امر ابالغ تا جلسه رسيدگي ،عدم رعایت مواد  72و  54ق.آ.د.م به وسيله
دفاتر دادگاه در ارسال اخطار رفع نقص به خواهان تا روز جلسه دادرسي و ...
ابالغ از جمله موارد متنابه در ایجاد اطاله دادرسي محسوب ميگردد .ابالغها با سرعت
مطلوب و دقت مورد انتظار انجام نميشوند و در تمام مواردي که ابالغ مطابق قانون انجام نشود،
اگر هریک از طرفين مخاطب چنين ابالغي در جلسه دادرسي حاضر نگردند ،به دليل وجود
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نقص ،ابالغ انجام گرفته باطل تلقي شده و تجدید وقت صورت ميگيرد .مشکلي که ميتوان با
بهره جستن از فناوريهاي الکترونيکي در فرایند ابالغ و اطالعرساني از طریق پست الکترونيکي
از مضرات آن کاست.
 -8-1-2بیدقتی در تحویل و ثبت لوایح ،درخواستها ،اعتراضها و انجام امور مربوطه

در مواردي کادر اداري به خصوص مدیر دفتر در ثبت دقيق لوایح ،اعتراضها ،درخواستها و
دادخواستهاي تجدید نظر و غيره و اقدامات الزم براي به جریان انداختن آنها نظير تنظيم و
تدارک پرونده تجدید نظر جهت ارسال به مراجع ذيربط کوتاهي ميکنند .در این زمينه
بایستي عدم دقت مدیران دفاتر را به هنگام تحویل اسناد و مدارک و دیگر اوراق مربوطه نيز
اضافه کرد .کوتاهي کادر دفتري در تنظيم صحيح اوراق و شمارهگذاري آنها ،در مواردي باعث
ميشود که یک برگ کوچک در پرونده به خصوص پرونده هاي قطور و پيچيده پيدا نشود و به
دنبال آن ،جلسه رسيدگي به هم خورده و تجدید شود (گلدوست جویباري ،اکبري ،۱3۹0 ،ص
 .)2۹۹در حالي که جهت حل این مشکل ميتوان از سيستم مجازي دادرسي الکترونيکي جهت
ثبت و نگهداري پروندهها و اوراق قضایي استفاده کرد.
 -9-1-2نیابت قضایی
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هدف از تدوین مقررات قانوني نيابت قضایي در قالب مقررات شکلي در مسائل حقوقي،
جلوگيري از وقفه احتمالي در رسيدگيها است .هر مرجع قضایي از لحاظ صالحيت محدود به
یک حوزه مشخص است ،اما هميشه نميتوان رسيدگي را محدود به همان حوزه قضایي کرد.
چه گاهي دعوا در صالحيت یک حوزه قضایي است اما دالیل و رسيدگي به آن در حوزه دادگاه
دیگري باید به عمل آید یا اساساً در خارج از مرزهاي کشور است؛ نيابت قضایي براي رفع چنين
مشکلي طرح ميشود( .خالقي ،۱3۹4 ،ص  )220با این حال گاهاً نيابت قضایي بصورت کلي و
مبهم و بدون تعيين دقيق موضوع نيابت صادر ميگردد و یا مقام اجرا کننده نيابت موارد نيابت
را به صورت کامل و یا صحيح انجام نميدهد .امر نيابت قضایي با توجه به این موارد ميتواند اثر
معکوسي داشته و باعث اطاله دادرسي گردد ،چرا که نيابت از طریق مکاتبات با مرجع مخاطب
نيابت صورت مي گيرد و هر گونه نقص در امور نيابتي مستلزم صدور نيابت مجدد است .کاربرد
فناوريهاي نوین دادرسي الکترونيکي ميتواند زمان این روند را کاهش داده و باعث افزایش
سرعت رسيدگي گردد .بدین جهت نيز این مورد را ميتوان از موارد مباني دادرسي الکترونيکي
محسوب کرد.
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 -10-1-2عدم اعزام زندانیها در وقت مقرر

این مشکل به دو علت روي ميدهد ،یکي کوتاهي مسئوالن زندان در اعزام زنداني و حاضر
نکردن به موقع او نزد دادگاه و دیگري کوتاهي مدیر دفتر شعبه در مکاتبه با مسئوالن زندان
براي حضور زنداني در دادگاه (گلدوست جویباري ،اکبري ،۱3۹0 ،ص  .)302نتيجه هر دو مورد
تجدید جلسه دادرسي و به دنبال آن طوالني شدن فرایند دادرسي خواهد بود.
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 -2-2پدیدار شدن جرایم رایانهای و سایبری
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با شيوع استفاده از رایانه ،اینترنت و ابزارهاي الکترونيکي مانند تلفن همراه ،دستگاههاي
پرداخت و … در زندگي شخصي و روابط اداري ،بزهکاري و تخلف در استفاده از این ابزارها
نيز ،واقعهاي اجتنابناپذیر است .آنچه امروز تحت عنوان جرایم رایانهاي ،جرایم اینترنتي و
جرایم فضاي سایبري نام برده ميشود ،مجموعهاي از همين تخلفات و بزهکاري هاست که از
طریق رایانه و ابزارهاي الکترونيکي یا مؤثر بر رایانه واقع ميشود و مصادیق متعددي از آن نيز
در ذهن ما نقش بسته است.
متأسفانه به موازات افزایش کاربري اینترنت و تجارت الکترونيکي شاهد افزایش خاصي در
ميزان جرایم سایبري بودهایم .تحقيقات نشان ميدهد که در سال  2004ميزان جرایم سایبري،
اشاعه ویروس  50درصد و کالهبرداري  30درصد ،افزایش داشته است .شایان ذکر است که
هيچ گونه آمار دقيقي از ميزان جرایم سایبري در ایران وجود ندارد ،تنها ميتوان گفت که با
توجه به حوادث مستند اخير ،این جرایم به طور چشمگيري درحال افزایش است( .عزتي،
 ،۱387ص ) 54
جرم سایبري را ميتوان اینگونه تعریف نمود ،جرمي عليه دادهها یا سامانههاي رایانهاي
ارتکاب یافته است ،یا اینکه دادهها یا سامانههاي رایانهاي وسيله ارتکاب آن بوده است.
(بهرهمند ،کوره پز ،سليمي ،۱3۹2 ،ص  )۱48به این ترتيب ،تنها جرایمي در دامنه شمول این
تعریف قرار ميگيرند که از طریق فضاي مجازي و با بهرهگيري از ابزارهاي اتصال به این فضا
ارتکاب مي یابند.
پدیداري جرایم رایانه اي ،باعث برهم ریختن نظم مجازي جهاني گشت .سهولت در ارتکاب
جرایم از طریق رایانه نيز باعث افزایش آمار این جرایم شد .با وجود تصویب قوانين متعدد در
جهان و ایران جهت مقابله با این جرایم ،نياز بود تا دادرسي مربوط به این جرایم نيز تغيير یافته
و همانند ارتکاب جرایم رایانهاي ،به راحتي قابل اجرا باشد .بيشک در عصر فنآوري اطالعات و
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ارتباطات نباید انتظار داشت که قوانين ناظر بر فضاي مجازي ،از جمله قانون جرایم رایانه اي،
تاب تحمل در مقابل پيشرفتهاي شگرف و بسيار سریع فنآوريها را داشته باشند .لذا ضرورت
احساس ميشود که قوانين مذکور متناسب با این تحوالت و با لحاظ ارزشها و مباني حقوقي و
اسالمي ،بازنگري شوند .در این راستا ،استفاده از دادرسي الکترونيکي ميتوانست ترفند مناسبي
در این زمينه محسوب گردد .به همين علت نيز در سال  ۱3۹۱دفاتر خدمات الکترونيک قضایي
و سپس در سال  ۱3۹2قانون آیين دادرسي الکترونيک شکل گرفتند.
 - 3ویژگی های دادرسی الکترونیک
به مانند هر موضوعي ،دادرسي الکترونيکي نيز داراي خصيصه و ویژگيهایي است که آن را
متمایز ساخته و از دادرسي سنتي تفکيک ميکند .که در ذیل به این ویژگيها ميپردازیم.
 -1-3غیر قابل لمس و غیر مادی بودن
در محاکمات سنتي اصول رسيدگي بر تنظيم درخواستهاي حقوقي و یا کيفري بر روي
کاغذ ،ضميمه نمودن دالیل و مدارک کاغذي بر درخواست ِطرح دعوي ،ابالغ حضوري و
کاغذي ِاوراق قضایي ،استوار است .بدین ترتيب در رسيدگي حقوقي ِسنتي دادرسي قابل لمس
بوده و ماهيتي مادي دارد .در حالي که در دادرسي الکترونيکي با توجه به ثبت درخواست
حقوقي و دالیل و مدارک در سيستم رایانهاي ،پيگيري پرونده از طریق رایانه و ابالغ
الکترونيکي ،ماهيت مادي و ویژگي قابل لمس بودن ،وجود ندارد ،به عبارت دیگر دادرسي
الکترونيکي ،غير قابل لمس و غير مادي است.
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منظور از فرامرزي بودن دادرسي الکترونيکي ،این است که این نوع دادرسي با فراهم نمودن
شرایط تشکيل دادگاه به صورت مجازي ،امکان حضور غير فيزیکي در دادگاه و حضور از طریق
رایانه و ویدئو کنفرانس ،مرزها و مشکالت ناشي از مسافت طوالني را از ميان برداشته و به
اشخاص این امکان را ميدهد که در هر محدوده جغرافيایي بتوانند در جلسه رسيدگي به
صورت مجازي حاضر بوده و به دعوي خود رسيدگي کنند.
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 -2-3فرامرزی بودن
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 -3-3مکانیزه بودن
فرایند دادرسي الکترونيکي ،بر انجام امور به صورت مجازي و مکانيزه استوار است .در این
راستا نيز از فناوريهاي تکنولوژیکي از قبيل سيستم سمپ ( ۱) cmsاستفاده ميکند .در سامانه
سمپ ،اطالعات پرونده بهصورت مکانيزه ثبت و نگهداري شده و امکان جست و جو و
گزارشگيري از ویژگيهاي مهم این سامانه است .اطالعاتي که تحت عنوان خالصه پرونده در
این سيستم ثبت و نگهداري ميشود عبارتند از ،اطالعات اشخاص پرونده ،خواستهها و اتهامهاي
مطروحه ،وقت رسيدگي تعيين شده ،دادنامههاي صادر شده ،قرارها و تصميمهاي مهم اتخاذ
شده .با استفاده از این سيستم ،عالوه بر تهيه گزارشهاي آماري که توسط این سامانه قابل ارائه
خ واهد بود ،نيازي به استفاده از دفترهاي اندیکاتور ،دادنامه ،ثبت عرایض ،اوقات و بازداشتي که
در شعب دادگاه مورد استفاده ميگرفت ،نيست و این دفاتر به صورت مکانيزه در اختيار کاربران
شعب است .از قابليتهاي مهم این سامانه رعایت مهلتها و مواعد در آیين دادرسي براي انجام
امور و ثبت به موقع اقدام ها در سيستم است که در صورت انجام نشدن به موقع و ثبت نشدن
آن در مهلت تعيين شده ،سيستم نمره منفي براي شعبه و کاربر مسئول ثبت خواهد کرد که
قابل بررسي و کنترل توسط مراجع قضایي باالتر است (نگاهداري جوزاني ،۱3۹3 ،ص .)۱8
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 -4-3سریع الوصول بودن
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منظور از سریع الوصول بودن دادرسي الکترونيکي ،امکان دسترسي آسان و بسيار سریع به
پرونده و اطالعات مربوط به آن است .استفاده از قالب الکترونيکي و مجازي در مدیریت و
بررسي پروندهها بسيار حائز اهميت ميباشد .به طوري که وکال نيز ميتوانند از پروندهها و
نرمافزارهاي متعدد مدیریتي جهت فهرستبندي پروندهها و عکس متهمان همانند اسناد دیگر
استفاده کنند .نرمافزارهاي مدیریتي ميتوانند براي مدیریت و بررسي پرونده و همچنين
پروندهسازي موثر واقع شوند .در گذشته نيز بررسي پروندهها به صورت ذخيره کردن ،جا سازي
و نسخه برداري تعداد زیادي ورق بود که امروزه با پيدایش تکنولوژي دیجيتالي ،همه این اصول
از ميان رفته است و در این روش مدیریت جستجو تنها با جستجو یک کلمه هم ميتواند انجام
شود .در حالي که در گذشته این بررسيها طاقت فرسا بود .اما امروزه ادارات قانوني متعهد به
تغيير پروندهها به پروندههاي الکترونيکي ميباشند تا از این طریق بتوانند پروندهها را در پایگاه
- Content Management System

1
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دادههاي الکترونيکي ذخيره کنند (حسني.)۱3۹2 ،
 -5-3امن بودن
مفقود شدن کل یا بعض پروندهها ،ضعف در سيستم بایگاني ،وجود خطرات احتمالي جاني
براي متهم و یا شهود در صورت حضور آنها در جلسه رسيدگي و  ...از جمله مشکالتي هستند
که ميتواند در روند دادرسي سنتي موجود باشد( .معاونت حقوقي و توسعه قضایي ،۱385 ،ص
 ) 5۱در حالي که این مشکالت با توجه به الکترونيکي و مجازي بودن امور در دادرسي
الکترونيکي ،بسيار پایينتر بوده و دادرسي الکترونيکي داراي امنيت باالتري است .دادگاه
الکترونيکي براي تامين امنيت و محفوظ ماندن مذاکرات ،از سيستم و تکنولوژي  ۱sslاستفاده
ميکند( .چاي بخش)۱387 ،
 -6-3غیر حضوری بودن
در آیين دادرسي الکترونيکي ،اصل بر غيرحضوري بودن دادرسي است .وضعيتي که در آن
متهم به طور غير حضوري مورد رسيدگي قرار ميگيرد ،بدین طریق که از ابتداي طرح دعوي تا
صدور حکم ،رسيدگي به صورت مجازي و الکترونيکي است و اشخاص دخيل در پرونده نيز فقط
از طریق رایانه و اینترنت در جلسه حاضر ميگردند.
 -7-3یکپارچگی
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- Secure Socket Layer
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در سيستم دادرسي الکترونيکي ،اطالعات مربوط به قوانين ،نهاد قوه قضایيه ،نهادهاي
مرتبط به قوه قضایيه ،وکال ،متهمان و پروندهها به طور هم زمان در اختيار کاربران متعدد قرار
ميگيرد و برنامههاي مربوط به تدوین اسناد اطالعاتي نظير اخطاریهها ،قرارها و تعهدات
(ضمانتها) بر روي وب سایت قوه قضایيه و به صورت طرحهاي تنظيم شده ارائه ميشود.
برنامههاي گزارش دهنده اطالعات مربوط به پروندهها به صورت جداولي ارائه ميشود تا کنترل
و نظارت بر کل جریان پروندهها را تسهيل نماید (قاضي دادگستر .)۱387 ،این ویژگي را
ميتوان در بطن مواد قانون آیين دادرسي الکترونيکي یافت ،از جمله مواد 654 ،653 ،650
قانون آیين دادرسي الکترونيکي.
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 -8-3اجباری و اختیاری بودن
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در خصوص اجباري و یا اختياري بودن دادرسي الکترونيکي ،نظر موجود به این صورت
است « :از آنجا که پذیرش دادگاه الکترونيک ،اوالً هزینههایي براي افراد همراه دارد و ثانياً
بستگي به ميزان آگاهي فرد از نحوه کارکرد این دادگاهها دارد ،شاید در برخي موارد تحميل
یک جانبه این دادگاهها بر افراد کار درستي نباشد .این موضوع به این بستگي دارد که ما به یک
موضوع کيفري رسيدگي مينمایيم یا مدني .در موضوعات کيفري چون جنبه عمومي قضيه
قويتر است ،نميتوان این دادگاه را اختياري دانست؛ یعني نميتوان از طرفين دعوي سؤال
نمود که قواعد دادگاه الکترونيکي بر آنها حاکم شود یا دادگاه معمولي .پس اگر در این دادگاهها
قرار بر اینست که به اتهام متهمي که در زندان است ،از طریق صفحه نمایشگر رسيدگي شود؛
شاکي دعوي نمي تواند اعتراض کند در مقابل در دعاوي مدني؛ این امر مورد پذیرش است.
البته وضعيت اخير اختياري بودن دادگاه مرتبط با زماني است که دادرسي الکترونيک و وجود
دادگاه هاي کامال الکترونيک ،تازه در حال شکلگيري بوده است؛ این روند با توسعه دادگاههاي
الکترونيک حداقل در برخي ابعاد ،حتي در دعاوي مدني به سمت اجباري بودن پيش مي رود
نمونه آن در پروندههاي الکترونيک ميباشد که امروزه در اکثر دادگاههاي آمریکا به طور
الکترونيکي ميباشد » (مهرافشان ،۱3۹0 ،ص )۱23
در حقوق ایران نص صریح قانونياي ،مبني بر اجباري و یا اختياري بودن دادرسي
الکترونيکي وجود ندارد .اما با استنباط از ماده  65۹قانون آیين دادرسي الکترونيکي ،مواد  4الي
 7آیين نامه ارائه خدمات الکترونيک قضایي و همچنين با توجه به رویه عملي موجود ،ميتوان
گفت که دادرسي الکترونيکي در برخي موارد اجباري و در برخي دیگر اختياري است .بدین
صورت که ،طبق مواد  4و  5آیين نامه ارائه خدمات الکترونيک قضایي ،مرحله تشکيل پرونده،
اخذ مدارک و مستندات دعوي ،اخذ امضا الکترونيکي ،اخذ هزینه دادرسي به صورت الکترونيکي
و ابالغ الکترونيکي در دفاتر خدمات قضایي و یا از طریق وب سایت الکترونيکي قوه قضایيه
(خارج از دفاتر از طریق اینترنت) ،امریست اجباري .البته در حال حاضر با وجود آنکه
پرونده هاي کيفري نيز شامل این مواد از آیين نامه مي شوند ،روند تشکيل آنها هنوز هم به
شکل سنتي و از طریق مراجعه به دادسرا انجام مي گيرد و فقط پروندههاي حقوقي در دفاتر
مربوطه ثبت ميگردند .علت این امر شاید نبود زیرساختها و امکانات الزم در این زمينه و
همچنين وجود حساسيت عمومي نسبت به امور کيفري باشد .با استناد به مواد  6و  7آیيننامه،
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ابالغ نيز امریست اجباري .ليکن در حال حاضر ابالغ الکترونيکي به صورت اطالع رساني محدود
از طریق پيامک تلفني صورت گرفته و ابالغ اصلي به روش سنتي کاغذي انجام ميگيرد.
همچنين ماده  65۹قانون آیيندادرسي الکترونيکي ،مقرر ميدارد « :بهکارگيري سامانههاي
ویدئو کنفرانس و سایر سامانه هاي ارتباطات الکترونيکي به منظور تحقيق از اصحاب دعوي،
اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسي در صورتي مجاز است که احراز هویت ،اعتبار
اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد ».مطابق با این ماده استفاده از
فناوري هاي الکترونيکي در فرایند دادرسي در مرحله تحقيقات و در دادگاه امري است اختياري،
اختياري که با توجه به محتوي ماده ،از جانب مقام قضایيست .بدین معنا که در صورتي که
مقام قضایي نظر بر انجام دادرسي به روش الکترونيکي داشته باشد ،به همان شکل نيز انجام
خواهد شد.
البته در این خصوص استثنایي در تبصره  2ماده  204قانون آیين دادرسي کيفري وجود
دارد .مطابق ب ا تبصره ،در صورتي که دعوي فقط مستند به اظهارات شاهد و مطلع باشد ،در این
حالت حضور فيزیکي شاهد و مطلع در دادسرا الزامي است .در این حالت استفاده از ابزار هاي
الکترونيکي جهت تحقيق و استماع اظهارات براي مقام قضایي مقدور نيست .که در اینجا اجبار
مقام قضایي به عدم استفاده از ابزار هاي الکترونيکي مطرح شده است.
 -9-3نداشتن محدودیت زمانی

تحقق عدالت و برابري در کوتاهترین زمان همواره هدف اساسي نظامهاي حقوقي دنيا بوده
است .این هدف جز با قانون محقق نميگردد ،قانوني که بر اساس اصول انساني و عدالت تدوین
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بازآفریني نقش دولتها در فضاي مجازي یک شعار بينالمللي است ،به این معنا که مردم
براي دریافت خدمات نياز به مراجعه حضوري نداشته باشند بلکه دولت در تمام روزهاي هفته به
صورت  24ساعته در خدمات مردم باشد (شهریاري .)۱3۹3 ،در دادرسي سنتي ،مدت زمان
طرح دعوي و پيگيري پرونده ،محدود به زمان اداري است ،این محدودیت در دادرسي
الکترونيکي وجود نداشته و به صورت  24ساعته و در هر زماني ميتوان از طریق سامانه
الکترونيکي قوه قضایيه اقدام نمود .بدین جهت ميتوان گفت که دادرسي الکترونيکي ،فرایندي
بدون زمان است.
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شده باشد .بدین جهت است که در تمامي نظامهاي حقوقي دنيا ،قانونگذاري از اقدامات و
سياستهاي اساسي آن نظام محسوب ميگردد .ليکن ،با وجود اینکه در این راستا
قانونگذاري هاي متعددي صورت گرفته است ،مشکالتي همچون اطاله دادرسي و پيدایش جرایم
رایانهاي همواره بر سر راه اجراي قانون وجود داشته که مانع تحقق هدف اساسي قانون ميشود.
مشکالتي که نظام هاي حقوقي را بر آن داشته تا از ابزارهاي نوین فناوري براي انجام دادرسيها
بهره ببرند .بدین جهت اجراي الکترونيکي دادرسيها مورد توجه کشورها قرار گرفته است.
دادرسي الکترونيک ،نوعي از دادرسي است که در آن کاغذي دیده نميشود و محاکمه به
صورت مجازي و رایانهاي است .در واقع دادرسي الکترونيک همان دادرسي سنتي اي است که با
هدف سرعت بخشي به دادرسيها ،به وسيله ابزارهاي الکترونيکي و نوین اجرا ميگردد.
در این تحقيق ابتدائاً در بند اول به اهداف دادرسي الکترونيک پرداخته شد .اهدافي که
شاید بعض آنها با اهداف سایر قوانين نيز مشترک باشند ،ليکن این اهداف در شکلدهي
دادرسي الکترونيک بيشتر مورد توجه و اهتمام بوده است .در بند دوم به بررسي مباني و چرایي
شکل گيري دادرسي الکترونيکي پرداختيم .عواملي که طي ساليان متوالي باعث کندي روند
دادرسي در قوه قضایيه ميشدند .اطاله دادرسي و پدیداري جرایم رایانهاي از مهمترین علل
شکلگيري این نوع از دادرسي محسوب ميگردند .در بند سوم نيز به بررسي ویژگيهاي
دادرسي الکترونيک پرداختيم .ویژگيهاي منحصر به دادرسي الکترونيک که آنرا را از دادرسي
سنتي به کلي متمایز ميسازد .ویژگيهایي که مزایاي دادرسي الکترونيک را بيشتر تبيين
مينمایند .در حالت کلي ميتوان گفت که دادرسي الکترونيک فرایندي نوین است که ميتواند
بسياري از مشکالت روند دادرسي در نظام حقوقي را برطرف سازد و کمک بزرگي در جهت
تحقق هدف اساسي حقوق ،یعني برقراري عدالت و پاسخ گویي قانوني در کوتاهترین زمان،
باشد.
ليکن ،الزم به ذکر است که با وجود تأثيرات مثبت دادرسي الکترونيک ،اجراي کامل و
کارآمد آن در ایران با خالءهایي مواجه است .این خالءها بيشتر مربوط به ضعف زیرساختهاي
مورد نياز ميباشند ،از قبيل؛ نبود امکانات تکنولوژیکي کامل و به روز ،پایين بودن سرعت
اینترنت ،عدم آشنایي کافي به این نوع از دادرسي .به نظر ميرسد که با تنظيم و تخصيص
بودجه بندي دقيق و صحيح جهت فراهم نمودن امکانات الزم ،باال بردن سرعت اینترنت ،باال
بردن آگاهي عمومي از طریق برنامه هاي اجتماعي ،بتوان این کاستيها را جبران نمود.
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