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تاریخ پذیرش1395/12/28:

چکیده
با وجود تمايل زيادي که در کشورمان براي الکترونيکي کردن دادرسي وجوود دارد
چالشهاي عمدهاي بر سر راه اين نوع از دادرسي وجود دارد يا حودالل انتاوار مويرود
که وجود داشوته باشودب بايود توجوه داشوق کوه لواعود مواهوي مت واوتي بور دادرسوي
الکترونيکي حاکم نيسق؛ در عين حال اگر لرار باشود از ارتاااواا الکترونيکوي بوراي
برگزاري جلسه رسيدگي استماع شهادا شهود تاادل لوايح ابوغ وبب اسوت اده شوود
واضح اسق که تشري اا (آيين دادرسي) تا حدود زيادي مت اوا خواهد بودب اين مقاله
به بررسي رسويدگي و اسوتماع الکترونيکوي احوراز هويوق اورصين و اونق صراي ود
رسيدگي ااوول تشوري اتي حواکم بور دادرسوي مودني الکترونيکوي صراي ود اعتورا
الکترونيکي بوه ر ي و حووزههواي اثرگوااري ص واوري ااغعواا ررداختوه و در رايوان
راهکارهاي عملي و اجرايي براي ناام دادرسي کشورمان ارايه ميک دب
واژگان کليودي :دادرسوي الکترونيکوي شوهادا از راه دور احوراز هويوق صراي ود
دادرسيب

*دانشجوي دکتري حقوق خصواي واحد کرج دانشگاه آزاد اسغمي کرج ايران
**استاد دانشگاه تهران (نويس ده مسئول)
***استاديار دانشگاه شهيد بهشتي
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مقدمه
ريشرصق و ص اوري به ع وان يکي از موضوعاتي که در جامعه بشري همواره در حال
تداوم و گسترش اسق؛ داراي آثاري اسق کوه در سووو مختلو

از جملوه آمووزش

تجارا ا عق و ببب ديده مي شودب براي مثال آموزش از راه دور و وجود دانشگاه هواي
مجازي تجارا الکترونيک و مان د آن نمونه هوايي از ايون امور هسوت دب ناوام عودالق
کي ري و روند دادرسي نيز به ع وان يک نهاد ايجاد شده توسط انسان از ايون ريشورصق
و ص اوري بيتأثير ناوده و بر ما اي نيازهاي روز تغييراتي ياصته کوه بوه بهاوود آن کموک
نموده اسقب موضوع اين تغييراا توسعه عدالق اسق يا حدالل سوعي شوده توا رونود
حرکتي آن به اين سمق باشدب ورود ص اوري و مجازي شدن دادرسوي يکوي از ماواهر
اين تغييراا اسق که در آن با کاستن از زمان رسيدگي (عودم توويول دادرسوي) و کوم
کردن هزي هها به نوعي «عدالق مجازي» مورد نار بوده اسقب
در اين مقاله ضمن ر ج گ تار بهترتيب اين مااحو

بررسوي مويشوود :رسويدگي و

استماع الکترونيکي (گ تار اول) احراز هويق ارصين و انق صراي د رسويدگي (گ توار
دوم) ااول تشري اتي حاکم بر دادرسي مدني الکترونيکي (گ تار سوم) صراي د اعترا
الکترونيکي به ر ي (گ تار چهارم) و حووزههواي اثرگوااري ص واوري ااغعواا (گ توار
ر جم)ب
گفتار اول :رسیدگی و استماع الکترونیکی
اين حق که بايد دعواي هر يک از ارصين به اور کامل ش يده شود نووعي تعامول و
تقابل با دو خصيصوه سورعق و ارزانوي داردب ارکوان آن عاوارا از  )1صوراهم سواختن
صراق هاي الزم و امکاناا ص ي م اسب به التضاي مولعيقها و مت اسب با ماواحثي کوه
ريش ميآيد و  )2است اده از شيوههاي م اسب براي استماع ادلوه مويباشودب رکون دوم
بهويژه بايد در دادرسيهايي که در آن سرعق مدنار اسق لناظ شودب
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رکن نخستين حق استماع يع ي اعواي صراق و امکاناا م اسب بسته به مولعيوق
و نوع الدام مولوب و صراهم ساختن امکان عمول متقابول در مقابول الوداماا دادرسوي
ارف ديگر ممکن اسق در دادرسي مدني الکترونيکي موورد م الشوه باشود :آيوا والعوا
ميتوان ماادله چ د نامه الکترونيکي را کاصي دانسق؛ يا گواه ميزگورد ديوداري يوا تل وي
ضرورا دارد؟ ررواضح اسوق کوه يکوي از نقووه ضوع هواي عموده دادرسوي مودني
الکترونيکي صقدان ارتااط رو دررو ميباشدب ارتاااي که امکان تصميمگيوري اونيح را
از اريق احساس بي ارصي ادالق در اظهاراا شکل بيان و يا صضاي حاکم بر جلسوه
دادرسي صراهم مي آوردب حتي با ميزگرد ديداري يا تل ي هم اين ضع

به سختي لابول

جاران اسقب اما ناايد انکار کرد که حتي در دادرسي بورونخوط نيوز ايون رويوه مقاوول
مي باشد که حضور شخصي (صيزيکي) براي مسلم شدن رعايق حق اسوتماع ضورورتي
نداردب

1

ب ابراين يکي از مهمترين مشکغا دادرسي مدني کامغ الکترونيکوي عودم حضوور
صيزيکي و آثار حقولي و رواني ناشي از اين وضعيق ميباشدب گ تگوي تل ي يا ارتاواط
زنده ي تصويري هيچگاه نميتواند ماين تمام والعياتي باشد که ماهيق اختغف اورصين
يا ذه يق ارف متخل

را تشکيل ميدهدب با اامي ان ميتوان اين ادعا را مور ساخق

که اين اشکال ويژگي دايمي تمامي انواع رسيدگيهاي کامغ الکترونيکي خواهد بوود و
بايد با لناظ معايب و مزايايي که اين شيوه از دادرسي دارد در مورد هر ررونده به اور
خاص اين امر را بررسي کرد که آيا ميتوان از اين شيوه بهره گرصق يا نهب براي مثوال
در موورد اختغصواتي کوه دادرس يووا داور نيوازي بوه حضووور و بوه ااووغ دادرسووي
اختصاري نميبي د ميتوان از دادرسي برخط است اده کردب تعداد اين دعاوي آنقدر زيواد
اسق که بتوان به آي ده دادرسي برخط و سهم عمده ي آن از اختغصاا بازرگاني بهويژه
در حوزه دعاوي مالي و تجاري اميدوار بودب

 1ربکب :السان مصو ي ج اههاي حقولي داوري آنالين نامه م يد شماره  58اس د 1385ب
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است اده از شيوه هاي برخط با اين خور روبروسوق کوه اصوراد ميرمجواز بوه صراي ود
دادرسي دسترسي ريدا کرده و با ااغع از ولايع ررونده حتي ر ي اوادره را دسوتکاري
مي ک دب اين خور نيز از جمله نقوهضع هاي دادرسي برخط به شمار ميآيد کوه بايود
آن را با است اده از ريشرصتهترين وسايل ارتاااي و رعايوق جوانوب احتيواط بوه حودالل
ممکن رسانيدب
دومين رکن حق استماع توجه کامل به ادله اثااتي اسق که خود ميتواند در منويط
برخط مسألهساز باشدب 1املب احتمال است اد به مدارک موجود در تارنما يوا رايگواه داده
وجود داردب براي بازيابي و بازبي ي ااغعاا و مدارک در منيط برخط در اکثور مووارد
به متخصص ثالثي نياز اسق که همين امر با اال استماع مستقيم ادلوه ت والد داشوته و
دخالق ديگري را در متن ررونده و جريان دادرسي م جر ميشودب عغوه بر اين است اده
از خدماا تخصصي خودبخود هزي ه دادرسي را اصزايش داده و م جر به اتوغف ولوق
مي گرددب مسايل ديگري راجع به ادله مور ميشوند که در اين منيط بايود نسواق بوه
آنها دلق کاصي مااول داشق :ادله ناايد در معر

گم شدن يا تنري

لرار گيرد و بايد

امکان تشخيص هويق شهود و مولعين به لناظ علمي و ص ي صراهم باشدب امکان اخيور
با روشهاي رمزگااري و ش اسايي همچون امضاي ديجيتالي ميسر ميگرددب
صقدان ارتااط صيزيکي در رابوه دادرس و شاهد عمغ مانع از کش

تموام والعيواتي

اسق که در دادرسي س تي امکان آن وجود داردب اين اشکال را ميتوان با سپردن تنقيوق
(حضوري) از شهود به دادگاه يا مرجع داوري به گونوهاي کوه نتيجوه آن را بوه مرجوع
برخط اعغم دارد به حدالل رسانيدب ررواضح اسق که تمسک به راهکار اخير رسيدگي
را از حالق کامغ برخط خارج ميسازد و همين امر لزوما اعتمواد دادرس بورخط را بوه
دناال نداردب به عغوه صقدان ارتااط مستقيم بين دادرس و شاهد امکوان دارد بوه ع ووان
مانعي در راه حق استماع منسوب گرددب
Girsberger, Daniel & Schramm, Dorothee, Cyber-Arbitration, European

1

Business Organization Law Review, Vol. 3, 2002, pp. 612-613.
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اشکاالا صوق ساب ار ررسش دليقتري ميشود :چرا بايود دادرس بورخط ت هوا
مندود به همان نوع (برخط) باشد و آيا اساسا و حتي با وجود تواصق ميان ارصين ما ي
بر برخط بودن سراسر صراي د دادرسي و دادرس يا داور ميتواند دستور انجوام برخوي از
مراحل رسيدگي همچون تنقيق از شهود و مولعين را به شيوه س تي اادر ک د؟ راسو،
به اور لوع مثاق اسقب در والع تواصق خصواي ارصين اگرچوه در اکثور مووارد صالود
انعواف و بيتوجه به تمام والعياا دادرسي ميباشد اما ناصي ايون حقيقوق نيسوق کوه
مهم در دادرسي دسق ياصتن به «عدالق» اسق و جوز در حالوق سوازش ميوان اورصين
دادرس يا داور براي نيل به اين هدف ميتواند به تمام رويههاي متعارف و کوه الاتوه در
دادرسيهاي مات ي بر «تراضي» همچوون داوري ناايود بوه اوور کلوي خوارج از «اراده
اريح يا ضم ي» ارصين اختغف باشد و متمسک شودب
ايراداا صوق عامل اور سولال ديگوري مويشووند :آيوا اورصين دادرسوي بورخط
مي توان د از حقولي که در دادرسي دارند ارفنار نماي د؟ در راس ،بايد اظهار داشوق
که امکان عدول از حقوق ب يادي ي که هر يک از ارصين دارند به هيچوجه وجود نوداردب
آزادي و اراده از جمله لواعد آمره به شمار ميآيد که عدول از آن لابل تصور نيسقب
گفتار دوم :احراز هویت طرفین و صحت فرایند رسیدگی
در دادرسي برخط همان دادرسي معمول بايد هويق ارصين رسيدگي و نيوز شوهود
و مولعين احراز شودب ساز و کاري که ميتواند در ايون خصووص موورد اسوت اده لورار
گيرد حضور در يک مرجع رسمي (مان د دادگاه) و احوراز هويوق در آن منول اسوق؛
حتي اگر آن مرجع اغحيق رسويدگي بوه ااول دعووا را نداشوته باشودب مگور اي کوه
ابزارهاي دليقي براي احراز هويق از اريق ااغعاا م نصر بهصردي که لاغ از شخص
به ثاق رسيده وجود داشته باشدب مان د اي که خواهان در دادگاه يا مرجع لانوني ديگري
حاضر شده و اثر انگشق و شوکل اوورا وي بوه وسويله دسوتگاههاي دليوق ذخيوره
ميشودب رس از آن وي ميتواند از اريق رايانه شخصي يا با حضور در منل خااي که
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در نار گرصته شده بعد از توايق سوابق موجود با ااغعواا ورود در رونود دادرسوي و
به ع وان يکي از ارصين دعوا يا شاهد يا مولع و شرکق نمايودب در ايون موورد هرچ ود
اشووکال عوودم رو در رويووي صيزيکووي بووالي موويمانوود امووا موويتوووان بووا نوورماصزارهووا و
سخقاصزارهاي ريشرصته اين اشکال و نيز احتمال سرلق هويوق را بوه حودالل ممکون
رسانيدب
مرجع رسيدگيک ده در دادرسي ميرحضوري مويتوانود از کارشو اس و متخصوص
ارتااااا و ص اوري ااغعاا براي احراز هويق و نيز اامي ان نساق بوهدرسوتي صراي ود
دادرسي است اده نمايدب با توجه بوه مواده  11قبابا م وع لوانوني در اجوراي تشوري اا
رسيدگي به اورا برخط وجود ندارد؛ مگر اي که در عمل با است اده از اين شيوه نتوان
امکان دادرسي عادالنه (در م هوم عام آن) را صراهم ساخقب
گفتار سوم :اصل همگامی با پیشرفتها و استانداردهای جهانی
يکي از ااول نووين موور در دادرسوي مودني ااول همگوامي بوا ريشورصقهوا و
استانداردهاي جهاني مويباشودب سوابقهاي بوراي ايون ااول در مقورراا بوينالمللوي و
تنقيقاا انجام ياصته مغحاه نشدب با اين همه آن را بايد از آن جهق در زمرهي ااوول
دادرسي م ص انه منسوب داشق کوه حوق هور کسوي برخوورداري و اسوت اده از آثوار
ريشرصق ميباشد و ناام دادرسي نميتواند از تنوالتي که به خصووص در روي معرصوي
روش هاي جديد ارتااط بايگاني ابغ و تنصيل دليل منقق شده خود را به دور نگوه
داردب
هرچ د ضرورا تغيير ساختاري ناام دادرسي همگام با ريشرصقهاي جهاني داخول
در شمول اين اال ميباشد اما آثار آن را بيشوتر بايود در خصووص نقوش ص واوري در
دادرسي هاي نوين مورد بررسي لرار دادب امروزه در ايون موورد اجمواع وجوود دارد کوه
بايگاني الکترونيکي اس اد مدارک رروندهها لوايح نتيجهي تنقيقاا و آزموايشهوا وبب
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بهترين راهکار براي رايان دادن به تراکم کاما بهانهجويي دصواتر منواکم ما وي بور گوم
شدن و کل يا اوراق و ررونده و دسترسي آسان به تمام سوابق و آرا ميباشدب

1

در کشورمان الداماتي براي بايگاني الکترونيکي رروندهها و رايانهاي کردن برخوي از
الداماا همچون تقديم لوايح و دصاعياا در برخي از شعب به اور خواص (در تهوران
مجتمع لضايي عدالق) انجام گرصته و الداماا و صعاليقهايي نيز از سوي لوهي لضواييه
در حال ريگيري و انجام ميباشدب 2ضمن اعغم لابل تقدير بودن اين الداماا کوه نشوان
از رايرش ص اوري در ناوام لضوايي کشوورمان دارد بايود اظهوار داشوق کوه رويکورد
دادگستري کشورمان به است اده از ص اوري در دادگستري کُ د و موردي ميباشدب
ولتي در ساير کشورها از جمله ايواالا متنوده کانوادا و انگلويس تودابيري بوراي
برگزاري برخط (آنالين) جلساا دادرسي  3ماادلوهي اي ترنتوي لووايح ابوغ از اريوق
نامهي الکترونيکي  4اي ترنتي کردن جلساا دادرسي تا حد امکان و مواجههي ديوداريو
ش يداري شهود و مولعين از اريق شاکه ي داخلي دادگستري يا اي ترنق انديشيده شده

;McMillan, James E, Toward the Electronic Court, trial, 1995, pp. 23-24

1

Jacobius, A, Two More Courts Add Electronic Filing, American Bar
Association Journal, Vol. 20, 1995, p. 20; Kirdendall, J. N, Where Judges Fit in
to Electronic Future, Judge Journal, Vol. 35 (1), 1996.
 2براي مثال مجتمع لضايي شمارهي ( 34شوراي حل اختغصاا اي ترنتي) ويژهي دعاوي اي ترنتي اسق
و هر زمان که صردي در حوزهي اي ترنق مشکلي داشته باشد ميتواند به شکل حضوري و يا به اورا
رونوشق اعترا

خود را به اورا اي ترنتي به آدرس shora@isp.irاعغم ک دب

See: Ponte, Lucille M, The Michigan Cyber Court: A Bold Experiment in the

3

Development of the First Public Virtual Courthouse, The North Carolina
Journal of Law & Technology, Vol. 4, 2002, pp. 51-92.
The Commercial and Admiralty Courts, E-mail Communication with the

4

Court (Guidance); See: Brooke, Vol. 2, op. cit, pp. 271-273.
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اسق؛ 1تغش هاي کشورمان را در الکترونيکي کردن منواکم علويرموم آشو ايي نسواتا
خوب مردم به ص اوريهاي نوين و مزاياي آن بايد ناچيز ارزيابي کردب
لاعده  26از لواعد آبدبم اياالا متنده بر ضرورا ابراز ادله مدارک و دادهريامهاي
الکترونيکي از سوي ارصين دعوا تأکيد کورده و بوراي آن مهلوق  14روزهاي را بعود از
دستور دادگاه براي برگزاري نشسق مشترک که املب  120روز رس از ثاق درخواسق
رسيدگي تعيين مي شود مقرر نموده اسقب به عغوه لواعد  12و  56هموين کشوور بوه
ننوهي ارزيابي با مدارک الکترونيکي ارتااط داردب ب ابراين ميتوان لاول اس اد و مودارک
الکترونيکي را به ع وان دليل در مناکم کامنال به وضو مشاهده کردب
در حقوق انگليس لواعد متعددي به نقش ارتااااا الکترونيکي در دادرسوي مودني
ررداختهاند؛ از جمله لاعده  5که به «مدارک دادگاه» اختصاص دارد در ب دهاي مختلو
ننوه ي تهيه امضا تنويل ابغ بايگاني و ارسال مودارک را بوه شويوهي الکترونيکوي
مدنار لرار داده اسقب 2عغوه بور آن ننووهي تعامول از اريوق ناموهي الکترونيکوي در
لواعد مختل

از جمله لاعده ( 6 )2()1و ( 6 )2()7مور شده اسقب

در مورد رايرش ادله و مدارک الکترونيکي به ع وان دليل اثااا دعاوي مودني بايود
اظهار داشق که با توجه به ااول دادرسي ناايد شکل و ساختار مت اوا مودارک موانع
از رايرش آنها به ع وان دليل اثااتي يا م جر به لايل شدن ارزش اثااتي کمتر بوراي آنهوا
در مقايسه با اس اد کاماي باشدب

3

Stanfield, Allison, Cyber Courts: Using the Internet to Assist Court

1

Processes, Journal of Law and Information Science, Vol. 8, 1997.
;See: Practice Direction-Communication and Filing of Documents by E-mail

2

The Practice Direction Supplements UK-CPR, Rule 5.5.
 3بر ااق ماده  6قانون تجارت الکترونیکی «هر گاه وجود يک نوشته از نار لانون الزم باشد «داده
ريام» در حکم نوشته اسق بب»؛ نيز ب ابر ماده  7همان قانون «هرگاه لانون وجود امضا را الزم بداند
امضاي الکترونيکي مک ي اسق» و موابق با ماده  12همان قانون «اس اد و ادله اثااا دعوي ممکن
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هرچ د به لناظ مقرراا تشري اتي و است اده از ارتااااا الکترونيکي در دادگواههوا
الداماا همه جاناه و روزآمدي براي همواه گي بوا معيارهواي جهواني اوورا نگرصتوه
اسق؛ با اين حال تصويب و ريش هاد مقرراا ماهوي راجع بوه تجوارا الکترونيکوي 1و
الينهي مجازاا جرايم رايانهاي و نيز امضاي عهدنامه سازمان ملل متند درباره است اده
از ارتااااا الکترونيکي در لراردادهواي بوينالمللوي مصووب  23نووامار  2005مجموع
عمومي  2نويدبخش آي دهاي لابل اتکا از حي

مقرراا همگام با ريشرصقهواي جهواني

به شمار ميآيدب
گفتار چهارم :اصل رعایت برابری و عدم تبعیض
هرگاه ساز و کاري که براي دادرسي الکترونيکي انديشيده ميشوود بوه لنواظ ص وي
نتواند امکاناا برابري را در اختيار ارصين دعوا لورار دهود نمويتووان آن را بوه ع ووان
جزيي از آيين دادرسي انيح (عادالنه) به رسميق ش اخقب

اسق به اورا داده ريام بوده و در هيچ منکمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس لواعد ادله موجود
ارزش اثااتي «داده ريام» را ارصا به دليل شکل و لالب آن رد کرد»ب
 1لانون تجارا الکترونيکي در ه دهم بهمنماه سال  1382در مجلس شواري اسغمي تصويب شده و
در تاري 82/10/24 ،به تأييد شوراي نگهاان رسيده اسق؛ (نک :روزنامه رسمي  1382/11/11و سال
 59شماره )17167ب عليرمم التااس اين لانون از برخي مقرراا معتار بينالمللي ورود در برخي
مسايل ص ي و ميرضروري آن را براي مناکم ميرلابل است اد ساختهاسق؛ بهگونهاي که تاک ون رويهي
لضايي خااي به است اد آن شکل نگرصته اسقب
2

ايران در تاري 27 ،سپتامار  )1386/7/15( 2007عهدنامه سازمان ملل متند درباره است اده از

ارتااااا الکترونيکي در لراردادهاي بينالمللي را امضا کرده اسقب برخغف بسياري از عهدنامههاي
بينالمللي که به داليل نامعلوم در امضا و الناق به آنها تأخير شده سرعق الدام لوهي مجريه در
امضاي زوده گام عهدنامهي ماکور که داللق بر عغله ايران به تصويب رسمي آن دارد ستودني اسقب
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با توضيناا صوق مي توان درياصق کوه در موورد اختغصواا حقوولي کوه از اريوق
دادرسي الکترونيکي حل و صصل مي شود بايد احتياط ويژهاي به کوار گرصتوه شوود توا
رويه اي که در صراي د رسيدگي به اختغصاا در ريش گرصته ميشوود م جور بوه تاعويد
ميان ارصين يا منروميق آنها از حقوق لانوني خويش نگرددب در نتيجه هور آيي وي کوه
معرصي ميشو د بايد با ايون رويکورد اراحوي و اجورا شوود کوه اورصين بتوان ود ادلوه و
مست داا خود را و که ما اي االي ر ي مرجوع رسويدگيک وده را تشوکيل مويدهود و
آزادانه و بدون هر نوع مشکل ص ي که ارزش يا داللق دليل را متاثر ميسازد در صضواي
مجازي ارايه نماي دب
گفتار سوم :اعتراض الکترونیکی نسبت به رأی
اعترا

به ر ي ميتواند به اورا الکترونيکي انجام گيردب در موورد دادرسويهواي

تمامالکترونيکي مان د رسيدگي به دعواي راجع به نامدام ه اگر لانون شکايق از ر ي را
لاول کرده باشد اعمال اين حق بايد به اورا الکترونيکي انجوام گيوردب همچ وين در
دادرسي س تي ميتوان برخي از مراحل شکايق مان ود ثاوق دادخواسوق (تجديودنار
صرجام اعترا

شخص ثال ) و ابغ به ااوناب شوکايق و بايگواني را بوه اوورا

الکترونيکي درآوردب با اين روش در مصرف کاما و نيز در هزي ه و ولق ارصهجوويي
لابل توجهي اورا ميگيردب
شکايق الکترونيکي از ر ي تابع همان مندوديتها و ضوابوي اسق که در قبآبدبم و
لوانين و مقرراا مرتاط معين شده اسقب از جمله اي که شاکي بايد مهلوق شوکايق را
رعايق ک د؛ دادگاه حتما بايد «تاادل لوايح» و ااول ت واظر را در رابووه اورصين اعموال
نمايد (ماده  346قبآبدبم) و ااناب دعوا بايد نشاني معتار الکترونيکي بوراي خوود و و
حسب مورد مخااب و جهق انجام انيح ابغ معرصي ک دب
نکته مهم آن اسق کوه چوون در مقوااع و مراحلوي همچوون تجديودنار و صرجوام
تشکيل جلسه دادرسي الزامي نيسق؛ بخش بيشتري از ايون رسويدگيهوا مويتوانود بوه
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اورا الکترونيکي درآيدب حتي با ريشبي ي تمهيداا الزم ميتووان ر ي اوادره را بوه
اورا الکترونيکي به ارصين ابغ نمود يا در اورا ارجاع امر بوه کارشو اس ابوغ
رونوشق اوراق و مدارک و لرار کارش اسي به وي به اورا کامغ الکترونيکوي انجوام
گيردب
بووديهي اسووق کووه چ ووين الووداماتي از جملووه نيازم وود صووراهم بووودن زمي ووههووا و
زيرساخقهايي اسق که در اين رژوهش به ت صيل مورد بررسي لرار گرصته اسقب
مبحث پنجم :حوزههای تأثیرگذاری فناوری اطالعات
حوزههاي تاثير گاارگااري ص اوري ااغعاا در دو لسمق مورد بررسي لرار داد:
ال ) ج اه هاي ماهوي :بررسي کلياا جرايم تجارا الکترونيکوي و سوپس ع ااور
اختصااي هر يک از آنهاب
ب) ج اه هاي شکلي :بررسي آيين دادرسي و کشو

علموي ويوژه جورايم تجوارا

الکترونيکي از جهق سياسق کي ري صقوط جرايموي مويبايسوق تنوق ع ووان جورايم
تجارا الکترونيکي جرم انگاري شوند که به تشخيص لانونگاار به لناظ عميقتر بودن
خساراا ناشي از آنها در بستر ماادالا مالي الکترونيکي مستوجب برخورد شوديدتري
نساق به جرايم رايانهاي عام يا جرايم س تي مربواه باش دب

1

لانون تجارا الکترونيکي ايران از چ ين صلس ه اي براي جرم انگاري تاعيوق ن مووده
اسقب با نيم نگاهي به مااح

جرم ش اسوي ريشوگيرانه راهکارهواي ريشوگيري ص وي و

ام يق شاکه نقش مهمي در مهار جرايم تجارا الکترونيکي اي ا ميک دب

 1صرخرهلو عادالنسين و بصيري ساسان ااول اراحي درگاه دولق الکترونيک تنول اداري دوره
نهم شماره  1385 51ص 92ب
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گفتار اول :ارائه مجوز تلفنی به ضابطین در موارد فوری
با توجه به بخشي از ماده  47لانون آيين دادرسي کي ري کوه بيوان موي دارد« :هرگواه
صردي خارج از ولق اداري به علق هر يک از ع اوين مجرمانه تنق ناور لورار گيورد
بايد حداکثر ظرف يک ساعق مراتب به دادستان يا لاضي کشيک اعوغم شوود ببب» و در
راس ،به اي که «اعغم» بايد تل ي يا مکتوب باشد بايد گ ق لاعدتا هموه ايون اعغمهوا و
ااغعاا و حتي گرصتن مجوزها بايد کتاي باشدب
رويه لضايي نيز در املب موارد به اين اورا اسق که اگر اين اعغمهوا در خوارج
از ساعاا اداري يا در روزهاي تعويل باشد و نيز در
مواردي که لضاا کشيک حضور ندارند اگر مسئله داراي اهميق و جديق خااي
بوده و ضابوين دادگستري نياز داشته باش د که به سرعق موضوع را ريگيري ک د مان د
ررونده هاي لتل معموال به اورا تل ي مجوز داده مي شودب بوه ع ووان مثوال تواک ون
براي گرصتن مواردي مان د حکم جلب يا دستور ورود به م زل لانون الزام کرده بود کوه
اين الدام بايد با مجوز دادسرا باشد اما همانوور که گ ته شد در موارد داراي اهميوق و
صوريق بسيار که درياصق مجوز از مقوام لضوايي بوراي ضوابوين دادگسوتري امکانپواير
نيسق معموال ضابوين خود وارد عمل شده و روس از آن مجووز کتاوي اخوا کورده و
همراه با تاري ،و ساعق مقدم بر روي ررونده لرار مي ده دب الاته اين موضوع در املوب
موارد مربوط به ررونده هايي اسق که ضابوين بر اساس رويه لضوايي ااوغع دارنود کوه
مقام لضايي حتما مجوز الزم را به آنها خواهد دادب مثالي که ميتوان بوه آن اشواره کورد
مربوط به ررونده هاي مواد مخدر اسق که ضوابوين ممکون اسوق بوه اوور ناگهواني از
خريد و صروش مواد مخدر مولع شووند و در اوورا در دسوترس ناوودن بوازررس يوا
دادستان در منل جرم حاضر شده و بعدا مجوز مورد نياز را از دادستان درياصق ک ودب

1

(دژرس د  1382ص )241ب با اي که در لانون آيين دادرسوي کي وري بوه ايون موضووع
 1دژرس د صرهاد تجارا الکترونيک ابزاري براي کاهش شکاف ديجيتالي صصل امه عصر ارتااط شماره
 1382 20ص 241ب
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تصريح شده اسق که «مراتب به دادستان يا لاضي کشيک اعغم شود» اما در عمول ايون
الدام و ريگيري به اورا تل ي يا احتماال از اريق شاکه ملي عدالق بوده که در لانون
آيين دادرسي الکترونيکي به آن اشاره شده و چيزي شايه اتوماسيون اداري اسقب
در اين روش از اريق اتوماسيون اداري اين مووارد در کارتابول دادسوتان لورار داده
شده و اي گونه مراتب به او اعغم ميشودب در اين لوانون آموده اسوق کوه لووه لضواييه
موظو

اسوق بوه م اووور سواماندهي ارتاااواا الکترونيکووي بوين منواکم ضووابوان و

دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقولي که در جريان دادرسوي بوه
ااغعاا آنها نياز اسق «شاکه ملي عدالق» را با به کارگيري تمهيداا ام يتي موموئن از
لايل امضاي الکترونيکي راه اندازي ک دب مراجع لضايي نيز مي توان د استعغماا لضوايي
و کسب ااغعاا الزم را از اريق شاکه ملي عدالق به عمول آورنودب در ايون اوورا
دسووتگاههاي دولتووي نهادهوواي عمووومي ميردولتووي و شخصوويقهوواي حقووولي بخووش
خصواي موظ د راس ،الزم را از اريق شاکه مزبور اعغم ک دب

1

شهادت مجازی و مواجهه
2

به موجب لانون اساسي آمريکا وي از ااول دادرسي رعايق شرط مواجهه شواهد
و متهم اسقب اين شرط در لوانين عادي آمريکا ت سير شده که لزوما در برخي از مووارد
استث ايي مواجهه صيزيکي نياز نيسقب به موجب لاعده  15آيين دادرسي صودرال 3بنو
1

صيضي کامران و مقدسي عليرضا موانع و راهکارهاي شکلگيري دولق الکترونيک در ايران مجله

توسعه و مديريق شماره  1383 22ص 98ب
 -2به موجب اال  6ااغحي لانون اساسي اياالا متنده امريکا ( )sixth amendmentرعايق
شرط مواجهه ضروري اسق:
"In all Criminal Prosecutions, the Accused Shall Enjoy the Right...to be
"Confronted with the Witnesses Against him
. Rule 15 of the Federal Rules of Criminal Procedure

3
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شده که اال بر شهادا حضوري اسق جز در موارد استث ايي که ايون مووارد اسوتث ايي
نيز در ررونده هاي مختل

بررسي شده اسقب براي مثال در ررونده اي 1که لرار بود يوک

ا لِ مورد تجاوز ج سي عليه متهم شهادا دهد؛ به دليل امکان صشار رواني وارده بر او
در ه گام شهادا صيزيکي در مورد او شهادا ک رانسي مور شدب (رچوا  2006ص
)372ب مان

حاضر در مورد وضعيتي اسق که «متهم» حضور صيزيکي ندارد ولي چوون

به هر حال چه متهم در دادگاه حضور نداشته باشود و چوه شواهد ايوراد عودم مواجهوه
مور ميشود ما «شرط مواجهه» را بررسي ميک يمب
در مواجهه ااوال دو هدف تعقيب مي گردد که الاته اهداف صرعي ديگري نيز ممکون
اسق در ک ار آنها وجود داشته باشدب هدف اول از مواجهه شاهد و متهم ايون اسوق کوه
متهم به راحتي بتواند شاهد را مورد سلاالا متقابل 2لرار دهدب هدف دوم نيز اين اسوق
که با ديدن چهره به چهره يکديگر احتمال درو کاهش يابدب به عاارا ديگور شواهدي
که بدون حضور متهم شهادا مي دهد؛ شايد راحق تر بتوانود والعيواا را انکوار ک ود و
حقايق را کتمان نمايد ولي با حضور وي (متهم) تأثير رواني ديودن چهوره موتهم شوايد
شاهد را از اين کار باز بداردب با اين اوااف اين سلال موور اسوق کوه آيوا بوا وجوود
حضور متهم در زندان اين دو هدف تأمين ميگردد يا خيرب

3

بند اول :مواضعه و گفتگوی طرفین
. Maryland v. Graiy

1

 -2توضيح اين م هوم متعالاا خواهد آمدب
 -3شرط مواجهه داراي آنچ ان جزيياتي اسق که در رروندهاي در دادگاههاي امريکا در مورد شهادا
يک زن مسلمان داراي «روب ده» اين سوال مور شد که در اورا دادن شهادا از زير «روب ده» آيا
شرط مواجهه نقد شده اسق ( Brian, Murray, Confronting Religion: Veiled Muslim
Witnesses and the Confrontation Clause, Vol 85, Notre Dame Law Review,
)2009-2010, pp 1728-1729ب
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همانگونه که بيان شد دو هدف در بررسي مواجهه وجوود دارد؛ موورد اول سولاالا
متقابل و ديگري مواجهه به لصد رويارويي رواني متهم و شاهد اسق که ذيغ ميآيدب
مواضعه و گ تگوي ارصين 1ااواحي اسق که در مواده  198لوانون آيوين دادرسوي
کي ري مصوب  1392به کار رصته« :از متهمي جز در مورد مواجهه به اوورا ان ورادي
بازجويي به عمل مي آيد و ناايد با همديگر وارد در گ تگوو و مواضوعه شووندب رعايوق
موازين شرعي در مورد متهمين زن ضروري مي باشدب» شايه به اين ااووغ در حقووق
آمريکا بن

«سواالا متقابل» اسقب سلاالا متقابل دو حالق داردب در يک حالق متهم

و يا وکيل او از شاهد دادستاني سلاالتي را مينماي د؛ يع وي زمواني کوه شواهد موالوب
خود را گ ق؛ ارف مقابول ايون حوق را دارد کوه بوا اور سولاالتي اونق و سوقم
حرف هاي شاهد را متوجه شودب به عاارتي ديگر در اين حالق با درگير کردن شواهد در
راره اي از سلاالا ت الضاا اناق هاي او آشوکار موي شوودب در مقابول دادسوتان نيوز
مي تواند بعد از اي که شاهد متهم شوهادا داد؛ سولاالتي را از او بپرسودب آنچوه موور
مي شود اين اسق که آيا متهم در ويديو ک رانس به راحتي موي توانود سولاالا خوود را
بپرسدب در اي جا بايد لايل به ت ويق شدب در اورتي که متهم داراي وکيل باشود و وکيول
او نيز در دادگاه حضور صيزيکي داشته باشد (نه اي که در زندان به همراه او باشود) ايون
مشکل تا حد بيشتري حل ميشود؛ ولي در اورا عدم حضور وکيول در دادگواه؛ ايون
مشکل بالي اسقب راس ،به ا معضل ريشتر در بن

شرکق متهم در دادرسي آمدب

عده اي همين مشکل را در مورد شهادا مجازي ار نموده اند؛ به اين مع وا کوه در
شهادا مجازي نيز چون تصوير و اداي متهم با ول ه و کي يق کمتر رخش موي شوود؛
امکان انجام سلاالا متقابل توسط وکيل متهم با مشکل مواجه اسوق (صريودمن 2002

 -1ماده  198لانون آيين دادرسي کي ري مصوب  1392از متهمي جز در مورد مواجهه به اورا
ان رادي بازجويي به عمل ميآيد و ناايد با همديگر وارد در گ تگو و مواضعه شوندب رعايق موازين
شرعي در مورد متهمي زن ضروري اسقب
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ص )702ب در مورد رسيدگي مجازي به اتهام نيز همين ايراد براي متهمي کوه در زنودان
حضور دارد وجود داردب

1

بند دوم :مشاهده حاالت روانی و رفتاری شاهد
در وضعي که شهادا به اور مجازي اورا مي گيرد؛ همين ايراد در موورد ديودن
حاالا رواني و رصتاري شاهد توسط مقاماا دادگاه لابل ار اسقب بوه عاوارا ديگور
ولتي شاهد به اور مجازي شهادا مي دهد؛ صشار رواني بر روي او کمتور اسوق و اگور
بخواهد درو بگويد راحق تر اين کار را انجام مي دهد؛ زيرا لضواا و هيوأا م صو ه
متهم را به اور چهره به چهره نميبي د تا آنها از نار رواني بر او مالب شووند (السوون
 2007ص )1677ب زماني که شاهد در دادگاه حضوور صيزيکوي دارد و موتهم در زنودان
اسق؛ ايراد ماکور در مقابل هيأا م ص ه و لاضي رصع شده (يع ي توأثير روانوي ديودن
چهره به چهره لاضي و شاهد به جاي خود بوالي اسوق) ولوي بوه دليول عودم حضوور
صيزيکي متهم در دادگاه همچ ان احتمال درومگويي شاهد وجود دارد؛ زيرا همانگونه که
گ ته شد؛ برخورد چهره به چهره تأثير رواني بيشتري به وجود ميآوردب

2

ااوال مواجهه در دو مرحله دادرسي لابليق اور داردب در مرحلوه اول مواجهوه در
تنقيقاا مقدماتي اسق که بهتر اسق جز در موارد ضروري از مواجهه جلوگيري شود
 1برخي نيز سه شرط را براي شهادا مجازي مور کردهاند؛ اول اي که اين شهادا بايد استث ايي باشدب
دوم اي که در اورا در دسترس ناودن متهم ميتوان شهادا مجازي را رايرصق و در نهايق در
شهادا مجازي بايد امکان رعايق سواالا مقابل وجود داشته باشد ( )Rocha, Op Cit/393مساله
اخير (رعايق سواالا متقابل) در مورد رسيدگي مجازي به اتهام نيز لابل ار اسق و عدم رعايق آن
به مع ي ناديده گرصتن شرط مواجهه اسقب
 2رجوع ک يد :صريدمن ريچارد دي شهادا از راه دور ترجمه عليرضا لرجهلو ماه امه حقولي کانون
سردصتران و دصترياران شماره  76دي  1386و مهراصشان عليرضا دادرسي مجازي م هومي نوين در
عدالق لضايي مجله موالعاا صقه و حقوق اسغمي سال سوم شماره  5راييز و زمستان 1390ب
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زيرا چه بسا باع

تااني شهود با يکديگر يا شهود و متهم مي شودب ماده  207لانون آيين

دادرسي کي ري در اين باره مي گويد« :لاضي از هر يک از شهود و مولعوين جداگانوه و
بدون حضور متهم تنقيق مينمايد و اظهاراتشان را نوشته به امضاء يا اثر انگشق آنوان
ميرساندب تنقيق مجدد و مواجهه آنان در اورا ضرورا بغمانع اسقب»
در مرحله دوم دادرسي که رسيدگي و ادور حکم اسوق نيوز موي تووان مواجهوه را
مور نمود م تهي در اي جا ب ا به اهداصي که از نار روانش اسي و حقولي گ توه شود بوا
بن

الزامي بودن مواجهه روبرو هستيمب ولي متأس انه مق ن ايراني اين مسأله را در ايون

مرحله به سکوا گااشته و الزامي به حضور چهره به چهره متهم و شواهد در ه گوامي
که شاهد شهادا مي دهد نيسقب با اين اوااف اگر زماني در ناام لضايي ايران مسوأله
شهادا الکترونيکي يا رسيدگي مجازي به اتهام مور گردد و بنثي در صصول دادرسوي
و ادور حکم راجع به الزامي بودن مواجهه نيامده باشد هويچ م عوي بوراي اسوت اده از
شهادا الکترونيکي يا رسيدگي مجوازي بوه اتهوام نخواهود بوود زيورا شورط مواجهوه
ضروري نيسق؛ الاته همانگونه که بيان شد رايرش بي ليد و شرط شهادا الکترونيکوي
يا رسيدگي مجازي به اتهام نتايج خوبي نخواهد داشقب
گفتار دوم :امضای الکترونیکی قاضی
امضاي الکترونيکي عاارا اسق از هر نوع عغمق م ضم شده يا به اريوق م وقوي
به داده ريام متصل شده باشد و براي ش اسايي امضاء ک ده داده ريام مورد اسوت اده لورار
مي گيردب امضاي الکترونيک در املب لراردادهوا تراک شوها و معوامغا الکترونيکوي در
حکم کارا ملي ش اس امه يا هر نوع س د ديگري که ضامن انق آن لورارداد اسوق
عمل ميک د و با است اده از آن ميتوان س ديق متون الکترونيکي را بررسي کرد و اسو اد
لابل ريگيري ميشوندب
امضاي ديجيتال بهترين و ريشرصته ترين و ررکاربردترين نوع از امضاهاي الکترونيوک
اسق که بوه دليول ام يوق بواالي آن جوايگزين سواير روشوهاي موجوود شوده و اکثور
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لانونگااران از جمله لانونگااران تجارا الکترونيوک ايوران کوه مرکوز توسوعه تجوارا
الکترونيک مي باشد اين شيوه امضا را رايرصته اسقب گواهي امضاي ديجيتال يوک سو د
الکترونيکي امضاء شده اسق و براي يک شخص يا سازمان اادر مي شود و بوا اسوت اده
از ااغعاا آن مي توان دارندة گواهي را براي برلراري ارتااط امن با وي ش اسايي کردب
ااحاان اين گواهي الکترونيکي اصراد حقيقي يا حقولي سازمانها ملسساا يوا شورکق
و يا ملل ه هاي سخق اصزاري و نرم اصزاري هست دب در اين گواهي موواردي نايور اي کوه
اين گواهي به چه م اوري اادر شده چقدر اامي ان حاال ک يم اادر ک ده کيسق و
تا چه زماني اعتاار دارد آورده شده اسقب
هر چ د که در لانون در مورد امضاي الکترونيک اشخاص تصريح شده اما در موورد
امضاي الکترونيک لضاا مولاي ذکر نشده اسقب در حالي که بوه دليول اعوواي برخوي
مجوزهاي کلي توسط لانون انشاي ر ي توسط لضاا هم مي توانود شوامل ايون مووارد
باشد و امضاي الکترونيک لاضي نيز در ذيل آن آمده و از همان اريق نيز بوه اورصين و
وکغي ررونده ابغ شودب گروهي معتقدند که رو

حاکم بر دادرسي الکترونيک نشوان

ده ده اعواي مجوزهايي در مورد برخي لواعد س تي حواکم بور دادرسوي بووده کوه بور
اساس آن الزم نيسق حتما به اورا س تي باشد که از جمله اين موارد ابغ اسق کوه
داراي مقرراا خااي اسقب

1

نتیجه و پیشنهادها
دستاوردهاي سريع ش اف و کارآمود ص واوريهواي نووين ااغعواا بوه لشورهاي
مختل

اجتماع و زندگي انساني تنميل شدهاندب ريشرصتهايي کوه در ايون زمي وه وجوود

دارد بدون اي که از اريق لوانين و مقرراا لابل ريشوگيري باشود ت هوا موديريقرواير
اسقب رايرش عمومي ارتااااا الکترونيکي به اور مسوتقيم بوا م ووق سورعق دلوق
هزي ه کم و ش اصيق در روابط اجتماعي ارتااط مييابدب با اين رشتوانههاي م وقي تقرياا
 1ااغني حميدرضا حقوق ص اوري ااغعاا تهران نشر ميزان چاپ نخسق  1384ص 306ب
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لانون هيچ کشوري نتوانسته در برابر اين ريشرصتها بياستد و ت ها و آن هم تا حد امکوان و
ص اوري را ناامم د کرده و در راستاي توسعه رايدار به کار گرصته اسقب
دادرسي الکترونيکي از اين چرخه عادي دور يا جدا نيسقب شويوه نووي ي کوه بوراي
تمام يا برخي از بخشهاي دادرسي حسب مورد معرصي ميشود آنچ ان م يد اسق کوه
خود را تنميل مي ک د و ناام دادرسي را مجاور ميسازد تا لواعد و مقرراا مورتاط بوا
آن را ت ايم و مناکم را به هماه گسازي خود با ريشرصتهاي زمان ملزم نمايدب
در رايان نکاا االي و راهکارهاي عملي به اوور خغاوه بوه شور زيور معرصوي
ميشوند:
 .1الکترونيکي شدن دادرسي لواعد ب يادين حواکم بور رسويدگي مودني را تغييور
نمي دهود؛ بلکوه ت هوا ابزارهوايي در خودمق ااوول و لواعود دادرسوي بوراي
رسيدگي بهتر و سريعتر اسقب
 .2ناام دادرسي بايد به تدريج با ارايه آموزشهاي کاصي بوه شوهروندان يوا لشور
مشخصووي از آنهووا (بووراي مثووال وکووغ و مشوواوران حقووولي) زمي ووه را بووراي
الکترونيکي کردن مراجعه مردم به دادگستري توا بيشوترين حود امکوان صوراهم
نمايدب تجربه نشان ميدهد که ايون رويکورد يکوي از بهتورين شويوههوا بوراي
کاستن از صساد اداري تنقق ش اصيق و سغمق لضايي اسقب
 .3در تدوين و اجراي لوانين و مقرراا راجع به دادرسي الکترونيکي بايد تا حد
امکان از ديوانساالري و ايجاد نهادهوا و تشوکيغا موديريتي بوا کارکردهواي
موازي يا بدون ضرورا خودداري شودب لانون آيين دادرسي جورايم نيروهواي
مسلح و دادرسي الکترونيکوي بوا چ وين اشوکالي در حووزه نهادسوازي بوراي
دادرسي الکترونيکي روبرو ميباشدب
 .4لانونگاار بايد ابغ الکترونيکي را در تمام انواع دادرسوي الزاموي نمايودب ايون
الدام بهتر از ابغ کاماي اسق که هيچ معياري براي واول آن وجود نوداردب
به ويژه در مواردي که ارصين الدام بوه معرصوي شوماره تل ون هموراه يوا آدرس
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ايميل به دادگاه ميک د و ابغ از اين اريق را کاصي ميدان د؛ الودام بوه ابوغ
کاماي ارصا اتغف ولق و هزي ه منسوب ميشودب
در ج اههاي انساني دادرسي که ذاتا جايگزين الکترونيکي ندارد الکترونيکوي کوردن
صراي د دادرسي مم وع و ميرلانوني اسقب بوراي مثوال مواجهوه شوهود بوا هموديگر يوا
ااناب دعوا در صضاي مجازي عمغ يا ميرممکن اسق يا اثور ويوژه چهوره بوه چهوره
شدن در صضاي صيزيکي را نداردب مق ن بايد اين حقايق را در لانونگااري خوود لنواظ و
دادرسان نيز بايد بر ما اي چ ين والعيقهايي عمل ک دب
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در ايران مجله توسعه و مديريق شماره 1383 22ب
لانون آيين دادرسي کي ري مصوب 1392ب
لانون تجارا الکترونيکوي مصووب  1382/11/17روزناموه رسومي  1382/11/11و
سال  59شماره 17167ب
مهراصشان عليرضا دادرسي مجازي م هومي نوين در عدالق لضايي مجله موالعاا
صقه و حقوق اسغمي سال سوم شماره  5راييز و زمستان 1390ب
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