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بهنام سرخوش منجق تپه ،1هما داودی گرمارودی
تاریخ دریافت1397/11/08 :

تاریخ پذیرش1398/02/14 :

صفحات  55تا 79

چکیده
بهرهگیریازفناوریهایالکترونیکیدرحوزهدادرسیچند سالیاستکهدردستورکارکشورهایتوسعهیافتهقرارگرفتههوبریهی
کشورهایکامن المانندایاالتمتحدهآمریکا،کاناداواسترالیادربرگزاریجلساتدادرسیبهصورتالکترونیکیپیشروهستند.درایراننیز
مدتیاستکهروندالکترونیکیشدنفرآینددادرسیآغازشدهاستاما تاکنونبهجلساتدادگاهراهنیافتهاستاماباتوجهبهرشدشتابان
هاینویناینشیوهبرایتشکیلجلسةدادرسیدرآیندهنهچنداندورضرورتمییابد،بههمهینیها ربایهدابتهداجوانهدآندر

فناوری
هایپیرامونیبررسیشودتاآسیدهایآنکاهشیابد .


فضایعلمیوازمنظردانش
ایراوقتیمعتبرمیداندکهآدابومعیارهایفقهیدرآنرعایتشود.فقهها

یکیازایندانشهایپیرامونیفقهاستکهچنینجلسه
هاباجلسهالکترونیکیمیتوانایهنمعیارههارادرسههدسهته


اندودرتطبیقآن
اینآدابرابهواجد،مستحد،حرامومکروهتقسیمکرده
تقسیم بندیکرد:اولمعیارهاییکهاجرایآنهادرجلسهالکترونیکیتفاوتیباجلسهسنتیندارد،دوممعیارهاییکهبرگزاریجلسهبه هور
هارامیسرمی سازدودستهسوممعیارهاییهستندکهبرگزاریجلسهبه ورالکترونیکیامکانرعایتآنها


الکترونیکیامکانرعایتبهترآن
راکمترمیسازد؛چراکهارتباطالکترونیکیبهیا رمحدودیتهاوکاستی هاییکهدرمقایسهباارتباطحضوریدارد،کلیهمهواردیراکهه
مستلزمدرکحاالتمتقابلقاضیو رفیندعوااست،تضعیفمیکند.بههمینیا ربهرهگیریازتجهیزاتالکترونیکیدرفرآینددادرسی
علیرغمآثاروبرکاتمثبتیکهدارداماتفاوت هایجدیبادادرسیسنتیداردوبهیا ریطیربودنامرقضاوتکهآنرانیازمنددقتنظر
سازد،نمیتوانآنراکامالًهم ترازدادرسیحضوریدانست،چراکهماهیتاًدرانعکاسشرایطکیفی،


بیشترنسبتبهسایرمسائلاجتماعیمی
جلسهدادر سیالکترونیکینسبتبهدادرسیسنتیضعفجهدیداردوعلیهرغمضهرورتبههرهگیهریازتجهیهزاتالکترونیکهیدرکلیهه
فرآ یندهایدادرسی،بایددربکارگیریآندرجلسهدادگاهاحتیاطکردوبهمیزانیکهموضوعدعوییطیرترباشد،برگزاریآنبههصهورت
ویسادهتروموارداضطراریشود .

الکترونیکیمحدودترومختصبهدعا
واژگان کلیدی:دادرسیالکترونیکی،فقه،جلسهدادرسی،آدابقضا.

دانشجویدکتریحقوقکیفریوجرمشناسی،واحدکرج،دانشگاهآزاداسالمی،کرج،ایران.

*
**استادیارگروهحقوق،واحدکرج،دانشگاهآزاداسالمی،کرج،ایران.نویسندهمسئول،ایمیل:

homa_nama@yahoo.com
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مقدمه
باتوسعهفناوریالکترونیکدردنیایامروزفعالیتهایمهمیدرایهنبسهترانجهام

شدهاستکهازجملههآنههامهیتهوانبههگسهترجتجهارتالکترونیکهیوآمهوزج
الکترونیکیاشارهکرد.ازسال1970میالدیاینفناوریبهحوزهدادرسیهمراهیافت
والکترونیکیکردنفرآینددادرسیدردسهتورکهارکشهورهایپیشهرفتهقهرارگرفهت.
کشورهاییکهامروزهدریطمقدمتولیددانهشایسهتادهانهد،درایهنراهازپیشهگامان
استفادهوتوسعهسریعاینپدیدهبودهوبیشترینمنافعرانیزازآنیهودکهردهانهد.در
میانکشورهایباسیستمحقوقیکامنال،ایهاالتمتحهدهآمریکها،کانهاداواسهترالیادر
برگزاریجلساتدادرسیبهشیوهالکترونیکیپیشروهستند .
ازسال1380شمسیدستگاهقضاییایراننیزدرمسیربههرهگیهریازایهنفنهاوری
وبرییازفعالیتهاییکهدرچهارچوبسیستممهدیریتپرونهدهقضهایی

قرارگرفت
انجامشدهاست،مربوطبهجلسهدادرسیاستاماازآنجهاکهههنهوزتشهکیلجلسهه
دادرسیدرمرحلهایدهونظراستوقهدمبههمرحلههعمهلنگهاشهته،ایهندسهتاز
اقداماتنیزشکلاجراییبهیودنگرفتهاستاماباتوجهبهرشدشتابانفنهاوریههای
نوینواقبالگستردةمردمبهآنبهنظرمیرسداینشیوهبرایتشکیلجلسهةدادرسهی

شیوه ایاستکهدرآیندهنهچنداندورگریزیازآننخواهدبهود.بنهابراینضهروری

استدرابتداهمهجواندکاردرفضایعلمیموردبررسیقرارگیردوتمامیجنبههها

ابعادآنبررسیشودتاآسیدهایاحتمالیدرمرحلةاجرابهحداقلبرسد .

و
گونهبهنظرمیآیدکهتغییرشیوةبرگزاریجلسهدادرسهیاز

اگرچهدرنگاهاولاین
سنتیبهالکترونیکیصرفاًیکتغییرشکلیاستومیتوانباهمینقهوانینموجهودآن
مسئلهمارابامجموعهایازسهاالههاوابهامهاتمواجهه

رااجراکردامانگاهدقیقتربه

کندکهبدونپاسخبهآنسااالتورفعآنابهاماتنمیتوانباا مینانیها رگهام


می
دراینراهنهاد.سواالتیماننداینکهآیهاتشهکیلچنهینجلسههایازمنظهردانهشههای
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میشود؛همچونحقوق،فقه،مباحث
پیرامونیآنکهاینمولوددردامانآنعلوممتولد 
عقلیوفلسهفی،علهومرایانههایورویکردههایفرهنگهیواجتمهاعیو...مطلهوبو
امکانپهیراست؟ 
همانطورکهجلسةدادرسیالکترونیکیوقتیازنظرحقوقیتاییدمیشودکهاصول

دادرسیدرآنرعایتشود.دانشفقهنیز-کهیکیازمنابعاصلیحقوقایراناسهت-
وقتیآنراتاییدمیکندکهبامعیارهایآنتعارضنداشتهباشد.ازآنجاکهقلمهروفقهه

بسیارگستردهوپردامنهاستوبهیکبعدازابعادگوناگونزندگیافهرادبشهربسهنده
نکردهوهمهابعادوجواندآنرادرنظرداشتهوبهگونههاییها

یهاازراهعنهوان

کلی،آن راموردنظرداشتهوحکمیبرایآنبیانکهردهاسهت.فقیههانعدهردرههر
جامعهایبایدبرایموضوعاتیکهازنظرماهویوکیفیمتحولشدهاندحکمجدیهدی
صادرکنند.یافتنپاسخاینپرسش،موضوعمقالهحاضهراسهتوالزماسهتبههایهن
بحثپردایتهشودکهآیهااصهوالًازمنظهرفقههی،تشهکیلجلسههدادرسهیبههشهیوه
الکترونیکیومجازیمعتبراستیاییرواگرپاسخمثبتاست،ایناعتبارازکدامادله
شود؟وآیامیتوانجلسهالکترونیکیرانیزهمچهونجلسهه


فقهیوچگونهحاصلمی
سنتیدانست؟ 
برایاینسوالمیتواندوپاسخارائهکرد:پاسخاولمثبتاستوجلسهدادرسهی

سنتیبانوعالکترونیکیآنازنظرماهویتفاوتینداردومفهومجلسهبهرههردونهوع
آنصدقمیکند.درهردووکالواصحابدعوامهیتواننهدحاضهرشهوندوبهه هور

مستقیمازتمامیفرصتهاییکجلسهدادرسیبهرهمندشوند.تنههاتفهاوتآنههادر

بستربرگزاریآنهاست،بهاینصورتکهجلسهدادرسیالکترونیکیدربستراینترنت

گیردکهاینهمتفاوتیعرضیاستوجوهروماهیتآنراتغییرنمیدهد .


شکلمی
پاسخدومبهسوالمطرحشدهمنفیاست.بنابرایندیدگاه،اگرچهجلسههدادرسهی
الکترونیکینیزنوعیجلسهدادرسیاستوازایننظرمیاندونوعحقیقهیومجهازی
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هانیزنمیتهوانبههراحتهیگهشهتوههر

آنشباهتوجوددارداماازتفاوتهایآن

دویآنهاراذیلحکمواحدقرارداد .

بهدلیلحهفارتباطفیزیکیدرایننوعجلساتوایجهادارتبهاطمخهابراتیمیهان
وتهاسهتکههدر
حضورواقعیوحضورازراهدورتفاوتوجهودداردوهمهینتفها 
حوزههاییچونآموزجالکترونیکیموجدشدهکارشناسانفنتمهیداتیبرایازبهین

هاوجبراننقصهایاحتمالیشیوهجدیدبیندیشهند.حهالدر


هایمیانآن

بردنتفاوت
تریاندیشیدتاضعفهایآنجبهران


زمینهدادرسیالکترونیکینیزبایدتمهیداتاضافه
یایبسیارآنباحداقلآسیدبهرهبرداریشود .

شودوازمزا

 .1پیشینه تحقیق
تحقیقاتیکهتاکنوندرکشورماصورتگرفتهاست،درقالدکتابوپایهاننامههو
تواندرسهمحورکلیدستهبندیکرد :


مقالهرامی
دسهتهاولتحقیقههاتیاسههتکهههبهههبررسههی«مبههانینظههریدادرسههیالکترونیکههی»
پردایتهاندکهدرآنمباحثیمانندضرورت،مزایاومعایدایننهوعدادرسهی،تهاثیرآن
بردادرسیمندفانه،نقشآندرتوسعهقضایی،ا الهدادرسیو...مطهرحشهدهاسهت:
مقاله«دادرسیمجازی،مفهومینویندرعدالتقضایی»علیرضامهرافشان،مقاله«مزایها
ومعایددادرسیالکترونیک»بهنامحبیبی،پایاننامه«دادرسیالکترونیکیوتاثیرآنبهر
دادرسیمندهفانهدرعهدالتکیفهریایهران»نهرج روسهتا،پایهاننامهه«بایسهتهههاو
چالشهایدادرسیکیفریالکترونیکیدرپرتهوالیحهةجدیهدآئهیندادرسهیکیفهری»
فرزانهحسنپور،پایاننامه«تبییننقشدادرسیالکترونیکهیدرتوسهعةقضهاییورفهع
ا الهدادرسی»سهرابزندیهاشمی،پایاننامه«نقشابزارهایالکترونیکدرپیشگیری
سنجیبهرهگیریازفضهایمجهازیدر

ازا الةدادرسی»مجیدرحیمی،پایاننامه« 
امکان
فرآینددادرسی»مریمابراهیمی.
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دستهدومتحقیقاتیاسهتکههبهامحوریهتیکهیاز«مراحهلسههگانههدادرسهی
الکترونیکی»(.1مرحلةپیشازدادرسهیوتحقیقهاتمقهدماتی.2مرحلههدادرسهی.3
مرحلهپ ازدادرسیوصهدورحکهمصصهورتگرفتههاسهتکههعبارتنهداز:کتهاب
«دادرسیالکترونیکهی:ازمهدیریتپرونهدهتهاراهبهریدادرسهی»امیرحسهینجاللهی،
پایاننامه«تشکیلجلسهدادرسیبهروجالکترونیکی»عباسبنایی،مقاله«اسهتنادپهیری
ادلهالکترونیکیدرحقوقکیفریایران»امیرحسینجاللی،مقاله«نظارتبرمحکهومین
از ریقسامانههایالکترونیکی»محمدحسینزاده،مقاله«تهاثیرالکترونیکهیبهرتکهرار
جرم»رضااحسانپور،مقاله«نظارتالکترونیکیگامیبهسویجهایگزینههایزنهدان»
عباستدین،مقاله« مطالعههتطبیقهینظهارتالکترونیکهیدرحقهوقایهرانوآمریکها»
اهللفروغی،مقاله«نظارتالکترونیکیبربزهکاران»غالمرضامحمدنسل .


فضل
دستهسومنیزبهبررسیپیامدهاونتهای عملهیبههکهارگیریایهنروجدرایهران
پردایتهاستکهباتوجهبهجدیدبودناینموضهوعوفاصهلةزمهانیکوتهاهیکههاز
تدویداینقوانیندرایرانمیگهرد،تاکنوندراینزمینههتحقیقهاتزیهادیصهورت
نگرفتهاست.مانندپایاننامهه«رضهایتمندیاصهحابدعهواازدادرسهیالکترونیکهیدر
محاکمکیفری»ندابیگدلیآذری .
تحقیقحاضررا-کهبهواکاوینظرفقهدربارهاینموضوعپردایتهاسهت–بایهد
درقسمتاولیعنی«مبانینظریدادرسیالکترونیکی»جایدادودربارهاینموضهوع
تاکنونتحقیقییافتنشدوموضوعازاینمنظرجدیداست .

 .2روش تحقیق
براینیلبهمقدودوحسدموردپاسخگوییبههسهوالمطروحهه،منهابعوم یهه
متعددیموردبهرهبرداریقرارگرفتهاست.بدینساننوعپژوهش،بنیادیوبههروج
تحقیقتوصیفی-تحلیلیبودهوبااستفادهازمنابعکتابخانهایانجامگرفتهاست .
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 .3تعریف جلسه دادرسی الکترونیکی
جلسهدرلغتبهاجتماعجمعیازمردمبرایانجامامرییاشنیدننطقیباداشهتن
یکرئی ا القمیشود(.دهخهدا354:1377،صدادرسهیدرلغهتبههمعنهای«عمهل
دادرس،قضاءومحکمه»،بهدادمظلومرسیدن،رسیدگیبهدادیواهیدادیواه»(معین،
 1479:1360صآمدهاستودرفقهوحقوقبهرسیدگیشهکلیومهاهویقضهاییبهه
ادعای رحشدهازسویمدعی(یواهانصبارعایتمقرراتقانونیدرا هالعدادنبهه
مدعیعلیهوشنوددفاعویوصدوررایدادرسیگفتهمیشود»(.انداریو اهری،
946:1384صدراینتحقیقمنظورازجلسةدادرسیهماندادرسهیبههمفههومایهص
استکهرسیدگیمرجعقضاوتیبهدعوایاامهرمطروحههبهرایصهدوررایرادربهر
می گیردودادرسیدراینمفهومدربیشترمهواردبهاپیشهوندجلسههبههکهارمهیرود.
(شم 112:1386،صموضوعپژوهشحاضراززمانتشکیلجلسةدادرسهیتهاپایهان
آناستوبهسایراقداماتمربوطبهدادرسیاعمازقبلوبعهدازجلسههماننهدارائهة
دادیواست،ابالغاحضاریه،ابالغرایو...ورودندارد .
درباره«جلسهدادرسی»آمدهاست«:تعریفقهانونینهداردومسهتفادازمهوادآئهین
دادرسیمدنیایناستکهجلسهعبارتاستازیکوضعقانونیکهدستکهمقهائم
بهوجوددادرس(یاقائممقامقانونیاوکهمتددیجلسهاستصومسهبوقبههجریهان
تشریفاتمخدو

قانونیاست»(.لنگرودی9:1376،صجلسهبدونقیدهمانجلسهه

دادرسیاست.درفقهبهآن«مجل القضهاء»«،مجله الحکومهه»و«مجله الحکهم»
میگویند(.لنگرودی1560:1377،صدرحقیقتجلسهدادرسینشستیاستکههدرآن

بهدادیواهیدادیواهرسیدگیمیشود.معنایاصطالحیاینعبارتبهرمعنهایلغهوی

آنمنطبقاست.چنانچهقاضیمرجعقضاوتیباتعیینوقتودعوتقبلیازاصهحاب
دعوایاوکالیآنهاحضوریافتهتابهدعوایاامریکهیواهانمطرحکردهیابهادعاها

وادلهاصحابدعوارسیدگیکند،جلسهدادرسیتشکیلشدهاسهت.جلسههدادرسهی
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ممکناستدردادگاهیایارجآنتشکیلشود.بنابراینجلسهتحقیقمحلهیومعاینهه
محل،جلسهدادرسیشمردهمیشود(.شم 131:1386،ص 

باتوجهبهمطالدباالدرتعریفجلسهدادرسیالکترونیکیبایدگفهت«:رسهیدگی
زمانبااستفادهازواسطههایالکترونیهک».بهه

بهدادیواهیاز ریقبرقراریارتباطهم
تدیگر،روجیاالگوییاستکهاهدافوبرنامههایجلسهدادرسیسهنتیرابها

عبار
کمکفناوریا العاتوارتبا اتفراهممیکند .
درهیچیکازقوانینبهویژگیهاوشرایطتشکیلجلسهدادرسهیتدهریننشهده

است.بهنظرمیرسداینعدمتدرینبهاینجهتباشدکههدرعهرفمعنهایجلسهه

روشناستوقانوننیزباسکوتیودقددداشتهتهاجلسههرابههمتبهادرعرفهیآن
حملکندکهعبارتاستازاجتماعگروهیازمردمدریکمکانفیزیکهی.بهراسهاس
همینتحلیلاستکهبرییمعتقدندناگزیربایداشتراکموجوددرلفه جلسههدردو
کاربردجلسهدادرسیسنتیوجلسهدادرسیالکترونیکیراصرفاًازنوعاشتراکلفظهی
بهحسابآوردوبهتفاوتمعناییمیانآندوحکمکرد.
درستاستکهقانونگهارشرایطجلسهدادرسیراباسکوتبرگهزارکهردهوایهن
سکوترابایدبرارادهقانونگهارنسبتبهترجینمعنایعرفیجلسهحملکردامهادر
تحوالتدرمعنایعرفیجلسهبیتوجهبود.درگهشتهوپهیش

اینمیاننبایدنسبتبه
ازفراگیرشدنابزارهایارتباطمجازی،جلسهصرفاًدرشکلسنتیآنقابلتدوربهود
ومردمتشکیلجلسهراتنهابهاگهردههمآمهدندریهکمکهانفیزیکهیقابهلتحقهق
میدانستنداماامروزهاینمفهومازجلسهمتحولشدهوازاینواژهمعناییگسهتردهتهر

ارادهمیشود.بهنحویکهتشکیلکنفهران ههایمجهازیدرههردوشهکلرسهمیو

غیررسمیآنمتداولشدهاست.دراینشرایطاگردریکسازمانبافراهمآمدنبسهتر
الزمکلیهاعضایاتعهدادیازآنهانبههصهورتالکترونیکهیدرجلسههشهرکتکننهد،
ایتردیدبهیودراهنمیدهد.


لچنینجلسه
هیچک درتشکی
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دردادرسیالکترونیکی،هدفکاهشحضورفیزیکیدردادگاهاست.جهتتحقهق
اینهدفنیزدردادگاهالکترونیکیازابزارهاوروجهایالکترونیکیاستفادهمیگردد،
ازقبیلویدئوکنفران بامانیتورهاودوربینها،نوارویدئویی،مکالماتتلفنهیو...بهه
عنوانمثال،درموردشهادتبهصورتویدئوکنفران یک رفبهعنهوانشهاهددر
یارجازدادگاهکهیکصفحهنمایشگروهمچنینیکمیکروفونجلویاوقرارداشته
واوشرکتکنندگاندردادرسیرامیبیندودر رفدیگرنیزقاضیوهیهتتمندهفه
هستندکهبههمرا هدادستان،وکیلمتهمومتهمدردادگاهحاضرشدهوچهرهشهاهدرا
از ریقصفحهنمایشگرمیبینندوهردو رفمیتوانندبهتعاملوگفتگهوبپردازنهد.
گاهینیزبنابهدالیلیحضورشاهدبامشکلمواجهاستوبرهمیناساساسهتکهه
شهادتویدئوییارایهمیشودکهدراینروجشاهد،صهداوتدهویرجضهبطشهده
استوبریالفشهادتکنفرانسی،پخشغیرزندهاسهت.درشههادتیکههبهه ریهق
ویدئوکنفران انجاممیشودحرکاتفیزیکی،وضعیتصورت(یوشهحال،نهاراحتی،
عدبیبودن،استرسو...صنیزدیدهمیشودکهتمامیاینمهواردمهیتوانهددردادگهاه
تاثیربسزاییواردکندوصحتوسقمشهادترابرساند(.مهرافشان12:1390،ص 
تحدیلدلیلازمحوریترینموضوعاتحقوقیوبهویهژهحقهوقکیفهریاسهت.
دالیلسنتیدرقوانینآییندادرسیمهدنیومجهازاتاسهالمیاحدهاءشهدهانهدودر
فرآینددادرسییادالیلاز رف رفیندعویابرازمهیگردنهدیهااینکههتوسهطمقهام
قضاییکشفمیشود.دربعدحقوقی،ارائهدلیلوظیفه رفیندعواستکههدرمعنهای
سنتییوداغلدباحضورفیزیکیوارائهشهادت،ارائهسندیهاههرنوشهتهدیگهربهه
شکلدستی،اقرارباحضوراقرارکنندهدردادگاهیابهاوقهوعاقهراریهارجازدادگهاهو
احرازمتعاقدآندردادگاهوهمچنینیوردنسوگنددردادگاهصورتمهیپههیرد.در
امورکیفرینیزارائهدلیلبهروجسنتیهمانندامورحقوقیصورتمهیگیهردوالبتهه
ایتیارقاضیدرامورکیفریبرایجمعآوریدالیلوکشفواقهعبهیشازامهورمهدنی
است،تاحدیکهمیتوانگفتتحدیلدلیلبرایدادگاهکیفرینههتنههامجهازاسهت
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بلکهضروریاست(.مدنی16:1370،صدرکناراینشکلسنتیارائهدلیل،مهیتهواناز
شکلنوینارائهدلیلالکترونیککهحاصلانعطافدرسیستمادلهسهنتیاسهتسهخن
گفت.ارائهدلیلبهدوگونهعمدهمهی توانهدتحقهقیابهد:یکهیارائههدلیهلدرقالهد
سختافزارهایحاملا العاتالکترونیکودیجیتالودیگریارائهآنبهشکلبریط

است.

 .4بررسی و مقایسه ماهیت جلسه سنتی و جلسه الکترونیکی
«حضورمجازی»مهمترینیدوصیتووجهتمایزیکجلسههدادرسهیسهنتیبها
جلسهدادرسیالکترونیکیاست.اصهوالًآنچههدرجلسههدادرسهیالکترونیکهیشهکل
می گیرد،گردهمآمدنافرادمرتبطبایکدعوایکیفریدریکفضایمشهترکاسهت،

بدونهمراهیبدنآنها.درچنینفضهاییازجهتهیحضهورشهکلگرفتههاسهتواز

جهتدیگرغیبت؛حضورازجهتفکریوذهنیوغیبتازجنبههبهدنیوفیزیکهی.
ایناتفاقایتدا

بهجلسهدادرسیالکترونیکینداردوامروزهمابسهیاریازکارهها

وفعالیت هارامانندیریدکردن،تحقیقکردنو...بدونیارجشهدنازاتاقمهانانجهام

دهیمودرهمهاینفعالیتهایکامرمشترکوجودداردوآنعدمحضورفیزیکهی


می
است.البتهبایدتوجهداشتدراینجامنظورازبدنفقطجسمفیزیکیمهانیسهتبلکهه
شاملایالقواحوالماهمهستکهبهچیزهاموضوعیتمیبخشدومنظهورازبهدن

تمامنمودهایمحدودیتوآسیدپهیریماست(.بنایی35:1391،ص 

پیشازورودبهبحثاصلیالزماستبررسیشوداگهرفهرضکنهیمیهکجلسهه
الکترونیکیدادرسیباکاملترینشهکلآن– کهههمهانبریهورداریازصهدا،تدهویر،
سرعتو–...مناسدومطلوبباشد،دراینصورتآیامهیتهوانیمحکهمکنهیمههیچ
تفاوتیبایکجلسهحضوریسنتیندارد؟ 
اینسوالدرمسائلدیگرهممطرحشدهاست؛مانندآموزجالکترونیکیکههبهرای
آموزجدرفضایمجازیبایدبستههایآموزشیآفالیندرنظهرگرفهت.همهیننشهان


.......64تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال دوازدهم ،شماره چهل و سوم ،بهار 1398

می دهدکهکارشناساناینحوزه،جلساتآنالینوغیرحضوریرابرایآموزجناکافی

هابااینکارمییواهنداینپیامرامنتقلکنندکهبهدلیلنقدیکهدریهک


دانند.آن

می
ارتباطمستقیممجازینسبتبهنوعحضوریآنوجوددارد،همههنتهای یهککهالس
ستنمی آیدوالزماستبرایجبرانآنجلساتآفالیهنوحضهوریرا

حضوریبهد
همدرنظرگرفتیاحتیباالترازآنازآموزجالکترونیکیترکیبیاستفادهکرد.
درمقایسهآموزجدرکالسوآموزجازراهدورگفتهشدهاست:درکالسوقتهی
کندیاتوضیحیمییواهد،استادمتوجهبسهیاریچیزههایدیگهردر


شاگردیسوالمی
بیندبقیهشاگردهاهمباسوالاوسرتکانمیدهند،متوجهه

کالسهست،مثالًوقتیمی
شودسوالبرایبقیههممهماستودرجوابدادندقتبیشتریبهیرجمیدههد


می
یاوقتیشاگرداناحساسیستگیویوابآلودگیدارند،سعیمیکندفضهاراتغییهر

درحالیاستکهدرآموزجازراهدورنمیتواناینمسائلراح کرد .

دهد.این
درکالسحضوریاستادهنگامدرسدادنبه ور بیعیزاویههدیهدیراانتخهاب
کندکهراحتترینزاویهدیدباشدوازآنجاازهمهکالسیبرداشتهباشدامهاایهن


می
امکاندرکالسمجهازیوجهودنهدارد.بیشهتریناحسهاساسهتادازحضهورمسهتقیم
شاگرداندرکالسازتواناییبرقرارکردنتماسچشمیباآنهاحاصهلمهیشهود.در

ارتباطبارایانههرچهسیستمپخشهمیوبباشد،نمیتواناز ریقکانالتدهویری

تماسچشمیبرقرارکرد.بنابراینآنچهدرحضورازراهدورازدستمیرود،توانهایی

کنت رلحرکاتبهدنبهرایفههمبیشهتردنیهااسهت.ازهمهینروسهتکههدرآمهوزج
الکترونیکینیزگاهکارکردآنرابهکسانیمحدودمیکنندکهامکانآمهوزجحضهوری

ندارند،مانندزنانیانهداروافرادشاغل .

درارتباطمجازیح تشخیصزمینهوموقعیتازدستدادهمیشهود.منظهوراز
زمینه ،حالوهوایحاکمبریکمحیطاست.درحالتکلی،یلهقویهویمهردمدر
یکمحیطوجومعین،انسانراقادرمیسازدباآنفضامانوسشود.برایلهتبهردن

واقعیازیکجشنبایددرآنجاحضورداشتونگاهازراهدورکافینیسهت.دریهک
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ودداردوهمینمشخصمیکنهد

جلسهوجمعاغلدحالوهوایکلیومشترکیوج
چهچیزاهمیتپیداکند،چهچیزجالدوچهچیزیکسلکنندهباشد،چهچیهزاصهلی

باشدوچهچیزحاشیهای،چهچیزمربوطباشدوچهچیزنامربوط .

همچنینتفاوتایهندونهوعتعامهلرادرارزشهیکههمهردمبهرایتماشهاییهک
هاحاضرندبهایندلیلکهمیتواننهددر


شاهدهکرد.آن
نمایشنامهقائلهستند،میتوانم

حالوهوایتئاترقراربگیرندوبدوندیالتکارگرداندرانتخابآنههابهررویههر

یکازبازیگرانکهمییواهندزومکنند،پولبیشتریبرایتماشایآنپردایهتکننهد.

شهایتماشاچیان،یهودرابهاآنهان
بازیگرانتئاترنیزقادریواهندبودباتوجهبهواکن 
وفقدهندوحالوهوایبرنامهراکنترلکنند(.دریفوس79:1383،ص 
موضوعدیگر،تحققیافتناعتماددراینفضااست.ایجاداعتمادتنهاازراهارتبهاط
فیزیکیمیسراست.ماننداینکهسرمایهگهارانبرایاینکهدومدیربههماعتمادکنندکه

شرکتهایشانراادغامکنند،کافینیستکهتلهکنفران هایزیادیباهمداشتهباشند.

آنهابایدباهمچندروزبهمحیطمشترکیواکنشنشاندهندوبهاحتمالزیادسرمیز

شامبهتوافقیواهندرسید .
ایدیگرازاهمیتحضوربرایجلداعتمادرامیتواندرروابهطدیپلماسهی


نمونه
میانکشورهامالحظهکرد.آنجاکهروسهایکشهورهابههجهایاسهتفادهازکانهالههای
ارتبا یموجودهمچونتلفنو...ترجینمیدهندهرازچنهدگهاهیموضهوعاتمههم
یودرارودررومطرحوبررسیکنند.البتهاعتمادانواعمختلفیدارد؛مهثالًاعتمهادبهه
یرساند،نیازیبهنگاهکردنبهچشماناوودستدادنبها
پستچیمحلکهنامههارام 

اوندارد.آننوعاعتمادکهنیازبهبرقراریتماسجسمانیدارد،اعتمادبهایناستکهه
کسیباعالیقماهمدردیکند،حتیاگراینکاربهاعالیهقیهودجدرتضهادباشهد.
(دریفوس79:1383،ص 
اشکاالتیادشدهمسلماًدرعرصهحقوقکههماحدهلمباحهثنظهریدرآنبایهد
برایاجراییشدنبهشکلقانونارائهشود،درداوریمهورداسهتفادهقهرارگیهردودر
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نهایتدریدمتاجرایعدالتباشد،بسیارمهمتراست؛یدوصاًاینکهمسئلهقضادر
اسالمبسیاریطیروحساساستوچنینعرصهایدیگرعرصهمهبهمگهویینیسهتو

بایدشفافوروشنبهاینموضوعپردایت .

 .5بایدها و نبایدهای فقهی جلسه دادرسی
برایرسیدنبها میناندرصحتانشایرأیوقضاوتواعتبارحکهمبهارعایهت
عدالتومطابقتباحکمیداورسول(

ص،قضاوتاحکاموآدابیداردکهدرآثهار

فقهیبهصورتمفدلذکرشدهوبرایهرکدامدالیلیآوردهشدهاست.گرچههاگهر
قاضیپایبندبهبرییازاینآدابنباشد،بهعادالنهبودنحکمشضررنمیرساندوبر

قطعیتوتنفیهحکمآسیبیواردنمیکند،اماالتزاموعملبدینآداب،موجهدحسسهن

وکمالمراحلدادرسیشدهوشخصقاضیراپسندیدهومحترممیگرداند.فقهاایهن

آدابرابهواجد،مستحد،حرامومکروهتقسیمکردهاند:

 .1 -5آداب مستحب
. 1-1-5قاضیبایدوقتحضوریودرادردادگاهبه ریقهیمطمهئنبهها هالع
مردمبرساندودادگاهرادرفضاییوسیعبهصورتعلنیتشکیلدهدتادسترسیبهاو
برایهمهمردمآسانباشد (.وسی86:1388،ص 
.2-1-5شایستهاستازاهلشهرکسانیرابرگزیندکهدرامورموردنیهازمنطقهه
ازایشههانیههاریگیههرد(.محقههقحلههی72:1366،صزیههراقاضههیدراجههرایوظههایفو
مسئولیتهایقضایییودنیازمندشنایتمعتمدانمحلهیواشهخا


عهادلومهورد

ا مینانوعلمااست،تابرایا مینانیا رازدرسهتیودریافهتا العهاتدرمهورد
برییریدادهاوتحقیقدربعضیحوادثوفهمیدنفسادیاعدمفسادامور،بههآنهان
مراجعهواعتمادکنند .
.3-1-5وقتههیبهههمنطقهههمتموریههترسههید،درمرکههزشهههرسههاکنشههودتهها
مراجعهکنندگانبهاندازهمساویبهاودسترسیداشتهباشند(.محققحلهی72:1366،ص
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مقدودازسکونتومسکن،منزلشخدیکهقاضیووالیآنجهابهایهانوادهزنهدگی
می کنندنیست،زیهراآنجهامحهلاسهتراحتوزنهدگیشخدهیاسهت،بلکههمقدهود

دارالوالیه(فرماندارییااستانداریصودکةالقضاء(دادگستریصاست .
.4-1-5ازدیگرآداباینکهبرایقضاوتدرجهاییبنشهیندکههبهرایمردمهان
مشخصوآشکارباشد،مانندصحنوسرایامحیطبازکهدسترسیبههویبهرایههر
یواهد،آسانباشد.درسرایینرودکهبرییازمردمازآنجامیهراسند،تها

ک کهمی
نیازمندانبتوانندبهراحتیبهحقّشانبرسهند(.جبعهیعهاملی365:1368،صامهاظهاهراً
مقدودازجلوسقاضیدرجایآشکارومعلومیبرایقضهاوتربطهیبههدسترسهی
آسانبدوومراجعهراحتمردمندارد،زیرااینمطلددرموردمحلقضاوتبیانشده
است.افزونبراین«مکانبارز» بهمعنایجهایمعلهومیاسهتکههبههراحتهیتوسهط
حاضراندیدهشود،نهاینکهدسترسیبدانجاراحتباشد،ازاینروگویابایدمحهل
نشستنقاضی،مرتفعومشخصومتمهایزازمحهلنشسهتدیگهرانحتهیمعاونهانو
مشاورانشباشد،تابرفضایدادگاهوحاضراندرآنجاتسلّطداشتهوبهراحتیبتوانهد
آنانراببیندوآنانهمقاضیراببینند .
مطلبیکهشهیددرمسالکبداناشارهکهرده(یعنهیقاضهیمحهلحضهورجرادر
جاییقرارندهدکهمردمیابرییازاینان،ازآنجابهراسندصظاهراًبهاینمعناسهتکهه
ایباشدکهمراجعهکنندهازآنجانترسد،تابهدان


بایدمکانمحکمهودکةالقضاءبهگونه
حدکهازمطالبهحقّشمندرفشودوبهسبدترسازوضعمحل،مراجعهنکند.ایهن
ازاموریاستکهرعایتشبرحاکمانوقاضیانالزماستوارتبا یبااینادبنهدارد
کهمحلنشستنقاضیدردادگاه،درجایبلندیباشد.گهشتهازایهنکههنبایهدمحهل
دادگسترییادادگاهترسناکورعدآورباشد(.یزدی23:1374،ص 

قاضیازمیانعالمان،کسانیرابهمحکمهاحضارکندتاشاهدحکموی

.5-1-5
باشندواگریطاکرداوراهشداردهندودرمسائلنظریمشتبه،باآنانمشورتکنهد

تافتوایالزمحاصلشود.مقدودازاهلعلم،مجتهداندراحکامشرعیاند،نههمطلهق
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علماونیزمقدودآننیستکهقاضیازاینان،درمسهئلهتقلیهدکنهد(.جبعهیعهاملی،
357:1368ص 
.6-1-5برایقاضیدرحالقضامسهتحداسهتهیئتهیشهکوهمندوآرامهشو
وقاریمناسدقضاوتداشتهباشد(.نجفی77:1370،صنشستندرمجل قضاوپرس
و جووتحقیقونظارتمستلزموقاروآرامشاست،بیآنکههاضهطرابوشهتابو
ییره سریدرمیانباشد،مبادامتهمبههحیهفومیهلیهاسهتمیهاعهدمدقهتوعهدم

شایستگیوبیکفایتیشود.افزونبرایهنقاضهیبایهددرحهالیشهموگرسهنگیو

تشنگی(کهاغلدمستلزماضطرابونداشهتنوقهاروآرامهشاسهتصقضهاوتنکنهد،
روایاتنیزبراینمطلدداللتدارد .
 .7-1-5اگریکیازدو رف،دردادگاهایاللکند،قاضهیبههنرمهیوآرامهش،
یطایشرابهویتهکرمیدهد،اگردوبارهایاللکرد،ویرابازمهیدارد.اگهربهازهم

ایاللکردویرابرحسدحالشتتدیدمیکند،البتهدرتتدیداوبهانهدازهایکههدر

رونددادرسیالزماست،بسندهمیشود(.محققحلی75:1366،ص 

. 8-1-5ترغیدمتخاصمانبهسازجقبلازصدورحکم(.محمدبنمکی:1406،
75ص 
 .2-5آداب مکروه 
 .1-2-5ازآدابناپسندومکروه،آناستکهقاضیدرهنگامقضاوت،حاجدو
دربانبگهارد(.محققحلی74:1366،صکراهتحاجدداشتنکسانیکههمهردمبهدانها
کنندمانندپزشکوفقیهوحاکموقاضیمعلوماستوایناننهیشدهانداز


مراجعهمی
اینکهمراجعهمردمرانقمتودردسربدانند؛بهویژهاگرپاسخگوییورفعمشکلبهر
مسئولواجدعینیباشد،یعنیکسیدیگرینباشدکهکفایتامرکند،دراینصهورت
ایجادمانعوحاجدحراماست.
مطلدگفتهشدهدرصورتیاستکهمعنای«حاجد»شخصواشخاصیباشدکهه
مانعتماسمردمانبامسئوالنباشندوازارتباطمردمباکسیکهبهدونیازمندنهدووی
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تواندرفعنیازکند،جلوگیریکنند،بهگونهایکهنتوانارتباطبرقهرارکهردمگهربها


می
برجوعونیازمندانمیکوشندازهرراهممکهنرضهایت

اجازهاو.دراینصورتاربا
حاجدراجلدکنند،حتیباوعدووعیدورشوه،بیآنکهمسئول(مرجعاصهلیصاز
مانعتراشیحاجدآگاهیوا العداشتهباشد.امااگر«حاجد»بهمعنایدربهانباشهد
کهمانعدسترسیمردمبهنیازشاننیست،بلکهنوبتمراجعهکنندگانراتنظیمومرتهد
میکند،اینگونهحاجد،کراهتینداشته،بلکهگاهواجداست .

.2-2-5مکروهاستقاضیقضاوتکند،درحالیکهغضبناکاستونیزمکروه
استدرهرحالیکههمانندغضد،ذهنآدمیرامشهغولمهیکنهد،مهثالًگرسهنگیو
تشنگیوغموشادیودردومالمتوچیرهشدنچرتویواب.اگردراینحاالت
قضاوتکرد،امابهحقودرستبود،حکمنافهومعتبراست.
براینمطلد،پیشازاعتبارجایگاهوشتنقضاوت،روایاتبابداللتدارد :
نخسهت:رسههولیهدا(

صفرمههود:مَهنابتلههیبالقضهاءفالیقضههیوههوغضههبان.

اعهدهدارشد،درحالیشمقضاوتنکند .

(حرعاملی143:1416،صهرک قضاوتر
دوم:امیرمومنان(عصبهشُرینقاضیفرمود:التشاور(تسارّصأحداًفیمجلسهکونن
غضبتفقموالتقضینّوأنتغضبان(...حرعهاملی163:1416،صبهااحهدیدرجلسهه
دادگاهمشورتمکن(درگوشیصحبتنکنصواگریشمناکشدی،برییزودرحهال
یشمهرگزقضاوتنکن .
سوم:علی(عصبهشرینفرمود:والتقعدفیمجل القضاءحتّیتُطعهم(.حرعهاملی،
تاغهانخوردهای،درجلسهقضاوتمنشین .

93:1416ص
درحدیثدیگراست:الیقضینالّوهوشبعانریّان(.بیهقهی،بیتها106:صقضهاوت
نکندمگرآنکهسیروسیرابباشد .
یاتبلکهتدرینآنهاحرمتوعهدمجهوازقضهاوتدرحهاالتمزبهور

ظاهرروا
است،زیرابا«نونثقیله»موکداًنهیشده،نیزاصلنهیازرسولیداوامامعلیاست.
مقتضایشتنقضانیزهمیناست؛زیرایشم،آدمیراازدقتودرنگوسالمتفکهر
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درحالانشایرأیبازمیدارد،درحالیکهحکممتوقفبرآناستکهانسانبریود

مسلّطبوده،برجواندحکماِشرافوآگاهیداشتهباشد،تهابتوانهدازلغهزجویطها
مدونبماند.همیناقتضایشتنقضاوت،منشتتسرّیایننهیبهحاالتدیگهراسهت
گرچهدرروایاتبابنیامدهمانندمحدوربودنیاغلبهیواببرقاضی،یاحتیدردو
ماللتیاغموشادی،زیرادراینحاالتنیهزانسهانایمهنازلغهزجویطهانیسهت،
گهشتهازیطایمتعارفیکههمیشهباآدمیاستکهدچارسهوونسیاناست.ممکهن
استگفتهشوداینحکم،دراینجابهتناسدحکموموضوع،مسهتنبطالعلههاسهت،
اگرنگوییممندو

العلهاست؛زیرایطاواشتباهبهسبدغضدویشهموحهاالت

مشابهآناستونهیازقضاوتدرحالتیشموحهاالتهماننهدآن،تعبّهدمحه



نیست،بهگونهایکهعدماینحاالتدرصحتواعتبارقضاوتشرطاسهت،یهاایهن

حاالتمانعتحققواجرایقضاوتصحینمیگردند،چنانکهدرقضهاوتسهتمگرو

جائراست.اینشرطفقطبرایآناستکهیطاولغزشیصهورتنگیهرد،ازایهنرو
اگردرحالیشمیاحاالتمشابهقضاوتکهردامهابههنظهرقضهاتعهادل،حکمهش
درستبودیایودقاضی،پ ازآنکهیشمشفروکشکردواینحالتبر رفشد
وبهحالعادیبرگشت،فهمیددرستقضاوتکردهوحکمشباتمامیشرایطشهرع
وضوابطقانونیهمخواناست،تردیدیدردرستیحکموینیست،چنانکهصهاحد
شرائعبداناشارهدارد:اگردراینحاالتقضاوتکردامابهحقودرستبود،حکهم
ازاینرو،نهی،برکراهتحملمیشود .

اونافهومعتبراست.
پ حقآناستکهحاالتیکهانسانرادروضعیا

وغیرعادیقرارمیدهدو

داردواحتمالیطاراافزایشمیدههد،قضهاوت


اجراازدقتودرستیبازمی

اندیشه
درآنحاالتشدیداًمکروهوناپسندبودهوسهزاواراسهتازآندوریشهود.بهدترین
حاالتبرایقضاوت،یشماست،بنابراینههرغهموشهادییهاگرسهنگیوتشهنگی،
ارد،مگرچنانشدیدباشدکههمپایه یشمگرددوگرنههانسهانبههواسهطه

کراهتند
دهدیاازاومیگیرد،بدونشادیوغمنیست،گاهمدهیبتی


هاییکهیدابدومی

نعمت
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یابدویوشحالمیگهردد.دنیهاسهرایی


شودوگاهتوفیقیمی

رسدوغمناکمی

بدومی
ینسراوجامعهزندگیمیکنهدوههرچههرا

پرازبالوگرفتاریاستوقاضیدرهم
دیگراندرزندگیبدانمبتالیند،وینیزبدانگرفتاراست .
گونهترجرویباشهدکههنتهواندلیهلوحجّهترا

.3-2-5مکروهاستقاضیآن
گفتونیزکراهتداردآنقدریوشرویباشدکهایمنازجسارتوگستایییدوم
نباشد(.محققحلی74:1366،صازروایاتبابآمیختگیوتعامهلبهامهردمدرروابهط
گشادهوکمسخنباشدوسهخن

آیدانسانبایدمیانهرووباوقارباچهره 


اجتماعیبرمی
بهراستیودرستیبگوید،نهبسیاربخنددومهزاحکنهدوپرحهرفباشهدودرسهخن
گفتنمبالغهکند(.مجلسی60:1373،صبایددلوزبانشیکیبهوده،بهریالفآنچههدر
دلدارد،چیزیاظهاروابرازنکند،تانفاقودوروییدراوبهوجودنیاید.
نهدواومیترسدودربیهاندالیهل

اگرقاضیچهرهدرهمکشد،در رفتتثیرمی
گیردونمیتوانددرستدفاعکند،درنتیجهگاهیازحقیودمحهروم


یود،زبانشمی
میشودومسبّدآنقاضیاست.پ الزماستازآنپرهیهزشهودتهارعایهتحهقو

عدالتشدهباشد.از رفی،مالیمتونرمشبادیگراننیزاگرباعثشود رفمقابل
جرأتپیداکند،ازآدابناپسنداست.نرمش،درقاضی،اثربیشتریدارد،هرگاه هرف
دعوااحساسنرمشوتتثیرپهیریدرقاضیکند،به معمیافتدودرگفتهاربههیهود
جرأتمی دهدکهناحقراحقجلوهدهد.مجل قضهاوت،مجله جهدیوجایگهاه

عدالتوحقیقتاست،نهمجل گفتگووشویی.الزماستقاضیاینشتنراحفه 
کند،بهصورتیکهاگردرسخنانهریکاز رفیندعوایاشاهدیهاوکیهلیهاههرک 
گوید،حرفیندهداریزدهشد،قاضیبهرمجله 


ازهقاضیسخنمی
دیگریکهبااج
مسلطباشد؛زیراویعالوهبراینکهقاضیاست،مدیریتمحکمههرانیهزبهرعههده
دارد(.یزدی13:1374،ص 
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 .3-5آداب واجب
.1-3-5قاضیبایددرسالمگفتنونشستنوسهخنگفهتنوتوجههبهه هرفین
دعویرعایتمساواترابنمایدوبهاظهارات رفینیکسانگوجدههدودرصهدور
حکم،عدالترارعایتکند(.السریسی76:1414،ص
. 2–3-5قاضیبایددرآغازاظهاراتمهدعیراگهوجکنهدواگهرمهدعیعلیهه
اظهاراتمدعیرابابیانیادعاییقطعکند،نبایدبهادعایاوتوجهکنهد،مگهرایهنکهه
مدعیعلیهجوابمدعیرابدهدوپاسخاومنتهیبهصدورحکمشود(.ابهنادریه ،
192:1411ص
 .4-5آداب حرام
.1-4-5قاضینبایدبهیکیازمتخاصمانمطلبیالقاکندکههموجهدغلبهةاوبهر
رفدیگرگردد(.محققحلی870:1366،ص
.قاضیمجازنیستدرحقالناسمانعاقراراصحابدعویشهود،ولهیدر

2-4-5
حقاهللاینامرجایزاست(.محققحلی870:1366،ص
.3-4-5قاضیموظفاستاز«تعنیت»شهاهدانبپرهیهزد.مهراداز«تعنیهت»،بهه
زحمتاندایتنشهودبههواسهطهتفریقشهانبهدوندلیهلوتوضهیناضهافیازآنهها
یواستناستومنظوراز«تعتعه»،دیالتدرشهادتشهوددرجههتتردیهدآنهانیها
کمکبهآناناست .قاضیبایدشهودرادراداءشههادتآزادگههاردوحهقنهداردبهه
دنبالشهادتآنانسخنیبگویدکهاگرآنرااظهارنمیکرد،شاهددرارائهآنبهتردید
می افتاد.درمواردمزبهوردیالهتقاضهیموجهدقضهاوتغیرعادالنههوابطهالحهق
میگردد.قاضینبایدشاهدیراکهدرادایشهادتتردیددارد،تشویقبهادایشهادت
کندونیزنبایهدهنگهامادایشههادتدرسهخنانشههوددیالهتکنهدواورادربیهان
شهادتبهامریکهمتضمننفعیاضرریکهیاز هرفیناسهت،ههدایتکنهد(.محقهق
حلی870:1366،صالبتهقاضیمیتواندازعدالتشهودتحقیقنمایدتاا مینانبیشتری
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نسبتبهآنانپیداکند.همچنیناگرقاضینسبتبهشهودمشکوکباشهدیهابدانهدبها
شهادتشاندرصورتانفراد،حقایقبیشتریمعلوممیگردد،دراینصورتمیتوانبهه
تفریقآناناقدامکرد.
پرسشیکهباقیمیماند،ایناست:اعتبارآدابیکهبرشمردیم،آیااستحبابشهرعی

دارد،یعنیمیتوانآنرابهشارعمنتسدومستندکردیااینکهامریعرفیوعقالیهی

استکهشرعازآنمنعنکردهاست؟رأینزدیکتربهواقهع،قهولدوماسهت(.یهزدی،
16:1370ص 

 .6امکانسنجی تحقق معیارهای فقهی در جلسه دادرسی الکترونیکی
شدهرادرسهدستهمیتوان بقهبندیکرد :

معیارهاییاد
.1-6معیارهاییکهاجرایآنهادرجلسهالکترونیکیتفاوتیباجلسهسنتیندارد:
بهنظرمیرسدبرییازآدابیادشدهدرجلسهبهشهکلسهنتییهاالکترونیکهیآن

تفاوتیزیادیایجادنمیکند،ماننداینکهقاضیدرصدورحکمعدالترارعایهتکنهد

یااینکهدرجلسهمساواترامیان رفینبرقرارسازد .
.2-6معیارهاییکهبرگزاریجلسهبه ورالکترونیکیامکانرعایتبهترآنههارا
میسرمیسازد :

اینکهبهتراستدادرسمکانواسعیایتیارکندتادسترسیاربهابرجهوعآسهانتر
شود.درجوامعامروزیباتوجهبهگسترجشهرهاوافزایشجمعیتدسترسیمشهکل
استوتنهاباایتیارمکانوسیعاینمنظورمحققنمیشودامابهابههرهگیهریمهردماز

تجهیزاتالکترونیکیدسترسیبیشهترمهردمبههدادرسبهتهرتحقهقیواههدیافهتو
برقراریارتباطوسرعتآنراافزایشیواهدداد .
عالمانومشاورهباآنهاباشیوهدادرسیسنتیبر

درشرایطفعلی،دشواریاحضار
کسیپوشیدهنیست.امادرمقابلدرشیوهدادرسیالکترونیکیایهنکهارمهیتوانهدبهه
راحتیانجامشود .
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امروزهموضوعبهیهدمتگهرفتندربهانوحاجهددردسهتگاهعهری

و ویهل

قضاییباشکلوشمایلیجدیدنمودبیشترییافتهاستکهاینیودباعهثمهیشهود
فردمتظلمدرمراجعهبهایندستگاهدچارترسوتشویششودیابههکلهیازپیگیهری
دادیواستیودمندرفشود.جلسهدادرسیالکترونیکیدرکنهارالکترونیکهیکهردن
هاراحهفمیکندواینیهود


سایریدماتوفرایندقضایی،مراجعهمستقیمبهدادگاه
تحققآرمانهایقضاییاست .

گامیدرجهت
دادرسازقضاوتکردندرحاالتیکهذهنشمشوجاست؛ماننهدغضهد،انهدوه،
شادی،گرسنگیو...نهیشدهاستامادرصورتیکهامکاناتیهکارتبهاطمناسهدو
مطلوباینترنتیمهیاباشد،دادرسچهبسابخواهدبدون هیمسهافتمنهزلتهامحهل
دادگاهکهبخدو

درشهرهایبزرگبادشواریهمراهاست،ازهمانمنزلیهوددر

جلسهدادرسیشرکتکند.همچنینازآنجاکه رفیندعواحضورفیزیکهیدردادگهاه
هاکاهشمییابد.عهالوهبهر


ندارند،احتمالدرگیریفیزیکییاانجامرفتاریشندرآن
نظمیدادرسمیتواندبهراحتیباکلیککهردنیهکگزینهه


ایندرصورتمشاهدهبی
نظمرامحققکند.همهاینعواملباعثمیشودکهآرامشوسهایر


حکمایراجفردبی
شرایطمطلوببرایدادرسیباتشکیلجلسهدادرسیالکترونیکیبهترمحققشود .
تعنیتشهودیعنیتحمیلکردنمشقتوتکالیفسهنگینبهرشههودماننهدتفرقهه
اندایتنمیانآنانو.. .مکروهاست.بدیهیاستمکروهبودنتعنیتهنگامیاسهتکهه
دادرسدرصحتشهادتشهودشبههوتردیدینداشتهباشد.ولیدرصهورتیکههدر
صحتآنمرددباشداینعملجهایزبلکههمسهتحداسهت.دردادرسهیالکترونیکهی
تعنیتشهودکاهشمییابدبهدلیلاینکههاگهرالزمباشهدحهاکممیهانشههودجهدایی

بیندازدوازآنهابه ورجداگانهتحقیقکند،میتواندموقتاًارتبهاطسهایرشههودرابها

جلسهقطعکندوپ ازاستماعشهادتباقیماندهشهودبههمینترتیدسخنانشههود
دیگررانیزبشنود .
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همچنینمسلماستاموریمانندا العرسهانیاززمهانحضهوردردادگهاه،یهاری
گ رفتنازاهلشهردرمهواردمهوردنیهازومهواردمشهابهبهابههرهگیهریازتجهیهزات
الکترونیکیبسیاربهترمحققمیشود .

.3-6معیارهاییکهبرگزاریجلسهبه ورالکترونیکیامکانرعایتآنهاراکمتهر
میسازد :

به ورکلیمیتوانگفتارتباطالکترونیکیبهیها رمحهدودیتههاییکههدارد،
کلیهمواردیراکهمستلزمدرکحاالتمتقابلقاضیو هرفیندعهوااسهت،تضهعیف
میکند.ماننداینکهقاضیبایددرجلسهشکوهووقهارداشهتهباشهدیهاازترشهروییو

یوشروییبیشازحدبپرهیزدتافضاییبرجلسهحاکمشودکهسهتمدیدهبههگهرفتن
حقشامیدوارشودوستمکارازاجرایعدالتبیمناکباشد .

 .7نتیجهگیری 
باتاملدرمطالدگهشتهمیتوانبهپرسشنخستیناینتحقیهقاینگونههپاسهخداد

کهروشناستبهرهگیریازتجهیزاتالکترونیکیدرفرآینهددادرسهیآثهاروبرکهات

مثبتییدوصاًدردنیایکنونیداردامامسلماتفاوتهاییباشیوهدادرسهیسهنتیدارد
توانبهسادگیازکنارآنهاگهشتوبایهدبهرایآنههاراهچهارهایاندیشهید.


کهنمی
همانطورکهگفتهشهد،نهواقصوکاسهتیههایروجههایآمهوزجمجهازیازسهوی
اناکافیدانستهاندومسئلهقضاوتکهدرفقهه

کارشناسانآنپهیرفتهشدهواینشیوهر
وحساستراستوباجانومالوعرضونهاموسوزنهدگی

اسالمیبسیاریطیرتر
مردمسروکاردارد،نیازمنددقتنظروحساسیتبیشترینسبتبهسایرشئونزنهدگی
اجتماعیاست .
بهیا راهمیتفوقالعادهایکهامرقضاوتدراسالمدارد،نوعیرویکردکیفیبر
ستکهنمونهاعلیآنرادرقضاوتهایامیرمومنهان(عصمهیتهوانمشهاهده

آنحاکما
ادلهصوریبسندهنکردهوازروجهایعلمیو

کرد.آنحضرتبرایقضاوتتنهابه
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روانشنایتینیزبهرهمیگرفتند.برایرسیدنبهعدالتتنهادانستنقوانینکافینیسهت

وقانوندرییلیمواردازاجرایعدالتناتواناستوالزماستقاضهیبهادرایهتو
دقتوبریورداریازدانشهاوفنوندیگربهحقیقتدستیابد،اگرچهرویکردکیفی

آلاسالماست،درسیستمقضاییماکمرنگاست .


یادشدهکهایده
جلسهدادرسیالکترونیکیاگربه ورکاملاجراشودوتمهامکاسهتیههایفنهیو
اجراییوامنیتیآنبر رفشود،بازهمماهیتاًدرانعکاسشرایطکیفیجلسهدادرسی
نسبتبهدادرسیسنتیضعفجدیداردونمیتواندحالوهوایحاکمبهرمحهیطرا

به ورکاملمنتقلکندو رفینرابهافضهامهانوسنمایهدوماننهدجلسههحضهوری
موجدبرقراریارتباطچشمیوحسیبینقاضیوشهودو هرفیندعهواودیگهران
شودوفضاییایجادکندکهستمدیدهراامیدواروستمگررابیمناکسازد .
بههههمههینیهها راوالًبهههرهگیههریازایههنتجهیههزاتدردنیههایکنههونیضههرورتی
اجتنابناپهیراستواستفادهازآنبهارتقاءکارایینظامقضاییبسیارموثراسهت،ثانیهاً

شرایطامرقضاایجابمیکنددربرگزاریجلسهبهشهیوهالکترونیکهیاحتیهاطکهردو

لبهتفدیلشد.بدینصورتکهنمیتوانهمهدعاویرابههصهورتالکترونیکهی

قائ
برگزارکهردودرمهواردیماننهددعهاویکیفهریوآندسهتهازدعهاویحقهوقیکهه
شخدیتافرادازاهمیتبریورداراسهتماننهد هالق،ممکهناسهتکهارکردچنهین
جلسهایزیرسوالبرود.چراکهمحاکماتکیفریبههدلیهلارتبهاطمسهتقیمآنههابها
حقوقمتهمحساسیتبیشتریدارندوهموارهتاکیدمهیشهوددادگهاهههاییکههبهرای
هایجزاییتشکیلمیشهود،ازنظهرتشهریفاتورسهمیبهودنبهه


رسیدگیبهپرونده
گونهایباشدکهمتهمدرآنفضانتواندبهراحتهیمطالهدیهالفبهرزبهانآوردودر

مقابلایناعتمادوا مینانبرایاوحاصلشودکهدرچنینفضهاوچنهینجمعهیبهه
راحتیوبدوندلیلعلیهاوحکمصادرنخواهدشد .
همچنینباتوجهبهوابستگیجرمارتکابیومیزانمجازاتیکهقاضیبهرایمجهرم
شودکهحتیالمقهدوردادرس


کند،بهشخدیتمتهماینضرورتاحساسمی

تعیینمی
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بامتهمیامجرمپروندهیودمواجهههحضهوریداشهتهباشهد.ایهنمواجهههواسهتماع
دفاعیاتمتهمبهصورتحضوری،دادرسراباشرایطوشخدیتمتهمآشنامیکند .

میکندبرگزاریجلسههقضهابههصهورتالکترونیکهیمطلقها
مطالدیادشدهاقتضا 
جایگزینجلساتسنتینشودوبهمیزانیکهموضوعیطیرتهرباشهد،برگهزاریآنبهه
صورتالکترونیکیکمترشودومحدودبهدعاویسادهتروموارداضطراریشود .
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