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 دادرسی مجازي، مفهومی نوین در عدالت قضایی

  

  مهرافشانرضا  علی

  

  چکیده
عدالت قضایی در هر جامعه یک آرمان می باشد که افراد آن جامعه، همواره در 

ن دادرسی در این میا. راه استفاده از روشهایی هستند که به این هدف دست یابند

در این . هر مفهوم جدیدي که به آن کمک نماید، می تواند مطلوب باشد الکترونیک و

مقاله سعی بر آنست تا با تشریح معناي دادرسی الکترونیک در سه عنوان کلیات، حوزه 

در . هاي آن و در نهایت معایب و مزایا، راه براي طرح آن توسط سایر نویسندگان باز شود

یشینه، انواع و برخی مفاهیم اولیه بررسی می گردد تا راه براي فهم کلیات مفهوم، پ

براي فهم اینکه در دنیا وقتی صحبت از دادرسی الکترونیک می . بخشهاي بعد باز گردد

در نهایت نیز چون . شود چه عناوینی به ذهن متبادر می گردد، بخش دوم را طرح کرده ایم

دادگاهها می باشد باید آن را مورد نقد قرار دهیم و هدف وارد نمودن این نوع از دادرسی در 

 . معایب و مزایاي آنرا چالش نماییم
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  مقدمه

ت که دستگاه قضایی به عنوان یکی از سه قوه محرکه هر کشور، داراي مخاطبانی اس            

این مخاطبان، یعنی مردم چه آنهـایی    . انتظاراتی از آن براي برآورده نمودن نیازهاي خود دارند        

که در یک پرونده قضایی به صورت بالفعل درگیر می باشند یا آنهایی که از نتـایج تـصمیمات       

نتظـار  ا) چه در دادگاه پرونده داشته باشند یا نه   (درست یا نادرست این دستگاه متاثر می باشند         

در گذشته، روشهاي سنتیِ رسـیدگیِ قـضایی از تـشکیل         . بهترین عملکرد را از دادگاهها دارند     

امروزه پیشرفت تکنولوژي در همـه ابعـاد، رسـیدگیِ قـضاییِ            . پرونده تا مرحله اجرا، حاکم بود     

 پرونده ها، الکترونیکی دسته بندي می شوند؛ رسیدگی       . سنتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است       

در ایـن تحـول، هـدف    . به نحو مجازي می باشد و نحوه ارایه ادلـه الکترونیکـی شـده اسـت             

برآوردن همان انتظارات مخاطبین بوده که آینده پـیش رو، میـزان مطلوبیـت و مرتفـع شـدن              

در این مقاله، مواردي از روشـهاي نـوین دادرسـی عنـوان       . انتظارات را به تصویر خواهد کشید     

ست که بیان شود رسیدگی مجازي خوب می باشد یا بد؛ زیرا دادرسـی  می شود و هدف این نی    

ایـن  . الکترونیک مطلب جدیدي است که نیاز به مقاالت و مطالعات زیادي در کـشورمان دارد              

مقاله شروعی براي این مطالعات می باشد و خواسته ایم تا برخی مفاهیمی را که در این حـوزه   

 ایاالت متحده آمریکا در این مسیر پیشگام بـوده؛ در ایـن            از آنجا که  . وجود دارد را شرح دهیم    

تحقیق قوانین آن کشور و نظراتی که نویسندگان آمریکایی بیان نموده اند، بررسی مـی گـردد      

و به همین دلیل به جهت خال تقنینی کشورمان، مطالب زیـادي نمـی تـوان در مـورد حقـوق            

 حقوق ایران نیز زده شده است؛ ولـی بیـشتر   هرچند در برخی موارد گریزي به . ایران بیان نمود  

هدف اینست که با نگاشتن این مقاله و سایر مقـاالت، سـنگ بنـاي دادرسـی الکترونیـک در                 

 .حقوق ایران به نحو تئوریک گذاشته شود

  

  مفهوم، پیشینه، انواع و برخی مفاهیم اولیه. بخش اول

رونیک ذکر گردد تا در در این بخش سعی بر آنست تا کلیاتی راجع به دادرسی الکت

 .بخشهاي بعد که به مطالب جزیی تر پرداخته می شود، مفهوم مبهمی باقی نمانده باشد

    

  مفهوم دادرسی الکترونیک .1

کـه خـود بـه دو نـوع     (این مفهوم از دو جزء ترکیب یافته که در یک جزء آن دادرسی      

مفهـوم  . ازي نهفته است  و در جزء دیگر آن الکترونیک یا مج       ) کیفري و مدنی تقسیم می شود     
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دادرسی که مرتبط با مباحث شکلی علم حقوق می باشد، شامل مواردي مانند ادلـه، رسـیدگی         

مقدماتی، صدور کیفرخواست، صدور قرار تـأمین، صـدور حکـم، تجدیـدنظر خـواهی، معاملـه               

طه انجام هر کدام از ایـن مراحـل اگـر بـه واسـ     .  است3 و اقرار به جرم2 سؤاالت متقابل 1اتهام،

صورت پـذیرد؛  ... ابزارها و امکانات تکنولوژیک مانند صفحۀ نمایشگر، ضبط صوت، اینترنت و        

براي مثال سابقاً پرونده ها در کاغذ بـه طـور فیزیکـی و    . به معنی مجازي شدن دادرسی است  

 4فایلهـاي الکترونیکـی  , ملموس، ثبت می شدند، ولی در حال حاضـر بـا اسـتفاده از کـامپیوتر         

برخی بـا  . که هم کم حجم تر و هم از جهت امکانِِ از بین رفتن، امن تر می باشندمطرح شده  

گفته اند منظور از دادرسی مجـازي، الکترونیکـی شـدن انتقـال            » اطالعات«به کارگیري لفظ    

اطالعاتی است که در محیط دادگاه وجود دارد و این اطالعات می تواند شامل ادله، دسـتوراتِ   

 The). باشـد ... ه، تصمیم هیأت منصفه، اقاریر متهم، اظهـارات شـاهد و   دادگا) قرار یا حکم(

Road to the Virtual Courtroom, Lederer/801)     بـه عبـارتی دیگـر در دنیـاي  

 نیـز طـرح   6 مفهـوم دادرسـی مجـازي   5امروز به دلیل مطرح شدن بحث مـدیریت اطالعـات،       

وردِ تبادل در نظام عدالت قـضایی،      م» اطالعات«گردید؛ زیرا در دادرسی مجازي نیز به نوعی         

 البته گاهی اوقات مفهوم دادرسـی الکترونیـک از          (Ibid/803). تحت مدیریت قرار می گیرد    

آنچه ذکر شد عام تر می شود؛ مثالً تأسیس کتابخانه هـاي حقـوقی مجـازي کـه بـه انتـشار                

ـ            ی بـر رویـه مـی    مقاالت و حتی خالصۀ آراء می پردازند و به نوعی در نظام کامن ال که مبتن

باشد؛ به امکان دسترسی وکال و قضات به پرونده ها کمک می کنند، خـود نـوعی مـرتبط بـا         

مفهوم دادرسی الکترونیک می باشد که بهتر است عنوان اخیر را بهبود دهنده و ارتقـاء دهنـدة       

 7.مفهوم دادرسی الکترونیک بدانیم و نه جزئی از آن

  

                                                        
1-Plea Bargaining  
2-Cross Examination.  
3-Guilty Pleas  
4-E- Filling  
5-Information Management  

»   virtual«   و گـاهی از کلمـه   »cyber«در حقوق خارجی گـاهی از کلمـه   » مجازي«در مقابل لفظ  -6

 :  می توان به منبع مقابل اشاره کردcyber براي کلمه .استفاده شده است که هر دو به یک معنی می باشد

  Stanfield, Alison, cyber court: using the internet to assist court processes, vol 
8, journal of law and information science, 1997. 

  , Heinonline.Org   Westlawاز جمله این سایتها و کتابخانه هاي مجازي می توان بـه سـایت     -7

  .اشاره کرد
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  پیشینه . 2

 روش کنفرانس ویـدئویی بـراي جلـسه تعیـین قـرار در         1972 براي اولین بار در سال    

 1974متعاقباً دادگاه فیالدلفیا روش تلویزیون مدار بـسته را در سـال             . دادگاه ایلیونز مطرح شد   

 ایـن روش را بـراي   1983دادگاه فلوریـدا در سـال     . براي جلسه مقدماتی دادگاه به کار گرفت      

 Videoconferencing in Immigration). جــرایم جنحــه اي بــه کـــار بــرد    

Proceeding, Haas/62)   بـا تـصویب   1995 اولین قوانین مرتبط با این امر نیـز در سـال 

به موجب این قانون امکان طرح دعاوي       .  مطرح گشت  1قانون اصالح دعاوي مرتبط با حبس       

قال فـرد از  از طریق تلفن، ویدئو کنفرانس یا سایر تکنولوژیها، بدون انت      ) بازداشتی(افراد زندانی   

 امکان طرح ویدئو کنفـرانس در دعـاوي مـدنی بـه     1996در سال . زندان به دادگاه عنوان شد   

 قانونی وضع شد تا امکـان انجـام ویـدئو کنفـرانس فقـط در برخـی           2001در سال   . میان آمد 

 ,Videoconferencing in Criminal Proceedings). جـرایم وجـود داشـته باشـد    

Treadway, and Wiggins/213)   با مالحظه این تاریخچه به قدمت و قوت ایـن نظـام 

حقوقی پی می بریم و اینکه آینده حقوق ایران در بحث دادرسی الکترونیک بایـد تحـت تـاثیر      

سابقه نسبتا زیاد این کـشور در دادرسـی الکترونیـک، باعـث      . تجربیات چنین کشورهایی باشد   

رخورد نمایند؛ کما اینکه هر کشوري وقتـی    شده تا امروزه به شکل کارامدتري با این موضوع ب         

  .در یک موضوع داراي پیشگامی و سابقه بیشتر است، داراي موفقیت بیشتري نیز می باشد

  

   انواع دادرسی الکترونیک .3

در حـوزه  . دادرسی الکترونیک می تواند در موضوعات کیفـري یـا مـدنی ارایـه گـردد         

 آن پرداخته می شود؛ می تواند موضـوعاتی         کیفري که در این مقاله در بخشهاي بعد بیشتر به         

. مانند شهادت الکترونیکی براي اثبات جرم و رسیدگی به اتهام از طریق ویدئو کنفرانس باشـد           

در شهادت الکترونیکی موضوعاتی از قبیل رعایت شرط مواجهه، موارد استثناي عـدم رعایـت               

ـ . شـرط مواجهـه و موضـوعاتی از ایــن قبیـل مطـرح اسـت       ه اتهـام از طریــق  در رســیدگی ب

  . ویدئوکنفرانس نیز به اتهام متهم از راه دور به واسطه صفحه نمایشگر، رسیدگی می گردد

در دادرسی مدنی که یک نمونـه آن در ایـاالت متحـده در دادگـاه میـشیگان مطـرح             

دادگاه میـشیگان بـه صـورت       . گردیده؛ موضوعاتی مانند دادرسی تجاري، مورد رسیدگی است       

                                                        
1-Prison Litigation Reform Act of 1995  
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 the) شد تا نظر شهود، قـضات، هیـات منـصفه و طـرفین دعـوا کـسب شـود       آزمایشی اجرا

Michigan cyber court, ponte/56)   ،در این دادگاه موضوعات جزایی، شبه جـرم 

همانند دادگاههاي الکترونیک   ) ibid/60. (استخدام و مانند آن مورد رسیدگی قرار نمی گیرد        

ی پیش آمده که توسـعه آنهـا را بـا مـشکالتی     جزایی  در این نوع از دادگاهها معموال مشکالت     

ریسک پذیر بودن استفاده از دادگاهی که تا کنون فردي از آن استفاده نکـرده             . 1: مواجه کرده 

    .(Ibid/75). ناآگاهی از نحوه استفاده این دادگاه. 3ناآگاهی از هزینه هاي این دادگاه . 2

اشـتباهات موجـود در آن منجـر بـه     در دادرسیِ مدنیِ الکترونیکی، چون نتیجه امـر و        

سلب آزادیهاي اولیه اي مانند حبس یا انواع مجازاتها نمـی شـود؛ حـساسیتهایی کـه در امـور              

شرط مواجهه یا اشـتباه در تعیـین نـوع قـرار        . کیفري پیش می آید؛ در اینجا عنوان نمی گردد        

اشتباهات مطـرح  . یستتامین که در دادرسیِ جزاییِ الکترونیک پیش می آید؛ در اینجا مطرح ن  

شده در امور مدنی، برگشت پذیر تر از امور کیفري هستند؛ به همین جهت گرایش بـه سـمت               

الکترونیکی کردن دادگاهها در امور مدنی نسبت به امور کیفري با حـساسیت کمتـري همـراه                 

ـ                . هست د حداکثر اینکه برخی نویسندگان گفته اند که در دادگاهی مانند میـشیگان، بیـشتر بای

  . (Ibid/83)جنبه داوري مطرح گردد تا صدور حکم 

 

  اجباري یا اختیاري بودن .4

از آنجا که پذیرش دادگاه الکترونیک اوال هزینه هایی براي افـراد همـراه دارد و ثانیـا                  

بستگی به میزان آگاهی فرد از نحوه کارکرد این دادگاهها دارد، شاید در برخی مـوارد تحمیـل          

این موضوع به این بستگی دارد که مـا بـه         .  بر افراد کار درستی نباشد     یک جانبه این دادگاهها   

در موضوعات کیفري چـون جنبـه عمـومی      . یک موضوع کیفري رسیدگی می نماییم یا مدنی       

قضیه قوي تر است، نمی توان این دادگاه را اختیاري دانست؛ یعنی نمی توان از طـرفین دعـوا      

پس اگـر در ایـن   .  بر آنها حاکم شود یا دادگاه معمولیسوال نمود که قواعد دادگاه الکترونیکی     

دادگاهها قرار بر اینست که به اتهام متهمی کـه در زنـدان اسـت از طریـق صـفحه نمایـشگر        

 . رسیدگی شود؛ شاکی دعوا نمی تواند اعتراض کند

در مقابل در دعاوي مدنی که یک نمونه آن در میشیگان اجـرا شـده؛ ایـن امـر مـورد            

در این دادگاه در عرض چهارده روز از ثبت دعوا، از طرفین سوال می شـود کـه        . پذیرش است 

آیا می خواهند دادرسی الکترونیک حاکم باشد یا نه؟ اگر هر دو طرف، دادرسـی الکترونیـک را        

پذیرفتند؛ قواعد آن بر آنها حاکم می شود کـه از جملـه آنهـا تـشکیل پرونـده الکترونیکـی در        

البتـه وضـعیت   ) Ibid/61. ( اوراق دعاوي از طریق اینترنت می باشداینترنت و پر کردن تمام  
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مرتبط با زمانی است که دادرسی الکترونیک و وجـود دادگاههـاي      ) اختیاري بودن دادگاه  (اخیر  

کامال الکترونیک، تازه در حال شکل گیـري بـوده اسـت؛ ایـن رونـد بـا توسـعه دادگاههـاي                      

.  دعاوي مدنی به سمت اجباري بودن پیش مـی رود الکترونیک حداقل در برخی ابعاد، حتی در    

نمونه آن در پرونده هاي الکترونیک می باشد که امروزه در اکثر دادگاههاي آمریکـا بـه طـور                  

  .  الکترونیکی می باشد

  

  ملزومات دادرسی الکترونیک.  5

اي در دادرسی سنتی، نیازي به امکانات و ابزار نیست به همین دلیل پیچیدگی خاصـی در اجـر     

دادرسی وجود ندارد ولی در دادرسی الکترونیک به جهت مطرح شـدن یـک سـري امکانـات،              

  :روشهایی براي استفاده و نگهداري آنها وجود دارد که می آید

در مرحله اول نیاز است تا ساختار فیزیکی دادگاه طوري طراحـی شـود کـه بتـوان                 . 1

ري بایـد باشـد کـه دسـتگاههاي     امکانات الکترونیـک را در آنهـا نـصب نمـود و دادگـاه طـو          

الکترونیک به خوبی بتوانند مورد استفاده قرار گیرند؛ بخصوص از جهـت وسـعت یـا کـوچکی             

   1.اتاق دادگاه، به نحوي که مانیتورها بتوانند حاضران در دادرسی را پوشش دهند

در مرحله دوم بحث نصب امکانات الکترونیک می باشد؛ یعنی عـالوه بـر در نظـر                 . 2

 فضاي اطاق و دادگاه که از نظر معماري باید مناسب باشد، بایـد امکانـات نیـز طـوري           گرفتن

  2.نصب گردند که تمام زوایا را در نظر بگیرند

مرحله سوم راه اندازي این سیستم ها می باشد کـه توسـط اهـل فـن و تخـصص           . 3

  3.ود نیایدصورت می گیرد و باید این مرحله طوري اجرا گردد که در حین دادرسی خللی بوج

در مرحله چهارم این مساله مطرح است که باالخره افرادي که می خواهنـد از ایـن           . 4

سیستم ها استفاده کنند از جمله قاضی، هیات منصفه و طرفین دعوا، باید آموزش کافی دیـده             

 مثال می توان سمینارهایی را براي آگاهی قضات و مقامات دادگاه از این نوع دادرسـی         4.باشند

البته به نظر می رسد باید این آموزشها از دانشکده هاي حقوق شروع شده و بـا             . نهاد نمود پیش

  .گنجاندن یک واحد درسی در دروس، از قبل آگاهی کافی بوجود آمده باشد

                                                        
1-Courtroom specific design 
2-Instalation 
3-Operation 
4-Training 
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 ایـن سیـستم هـا مطـرح اسـت و اینکـه بـراي اسـتفاده            1در مرحله آخر، نگهداري   . 5

              . افــراد متخصــصی آنهــا را بــازبینی نماینــدشایـسته، همــواره بایــد آمــاده و مجهــز باشــند و 

) (Lederer, op cit/830-831   
این پنج مرحله به آن معناست که دادرسی الکترونیـک عالرغـم دادرسـی سـنتی کـه          

در آن مطرح بود؛ در اینجا عالوه بـر فـرد   ) همه شرکت کنندگان در دادرسی    (فقط فرد انسانی    

اتی روبرو هستیم که بر این فرد انسانی چه مقامات دادگاه باشد و چه             انسانی، با ابزارها و امکان    

به همین منظور براي اینکه این تاثیرگذاري مثبت باشد، بهتـر اسـت در    . شاکی تاثیر می گذارد   

  .به کارگیري ان پنج مرحله دقت شود

  

   حوزه هاي دادرسی الکترونیک:بخش دوم

رونیک می شود، حوزه هاي مختلفی مطرح اسـت         امروزه در دنیا وقتی صحبت از دادرسی الکت       

  . که ما در این مقاله به سه حوزه مهم آن می پردازیم

  

   شهادت مجازي .1

خـود  . شهادتی که در آن فرد در دادگاه حضور فیزیکی نداشته باشد، مجازي می باشد             

 و به سه روش قابل ارایه است که عبارتند از شهادت از طریق صفحه نمایشگر، نـوار ویـدئویی   

  .کنفرانس تلفنی که ذیال توضیح آنها ذکر می گردد

  

  )ویدئوکنفرانس( شهادت از طریق صفحه نمایشگر -1-1

شیوه اي است که به موجب آن در یک طرف در خارج از دادگاه، شاهد قـرار دارد کـه            

یک صفحۀ نمایشگر و میکروفن جلوي او وجود دارد و شـرکت کننـدگان در دادرسـی را مـی            

رف دیگر قاضی و هیأت منصفه می باشند که به همراه دادستان و وکیـل مـتهم و   بیند و در ط  

متهم در دادگاه حاضر شده و چهره شاهد را از طریـق صـفحۀ نمایـشگر مـی بیننـد و هـر دو         

  .طرف می تواند به تعامل و گفتگو بپردازند

  

   2 نوار ویدئویی -1-2

                                                        
1-Maintenance 
2-Videotape  
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که بخـصوص مـرتبط بـا شـهادت     این روش اصوالً براي ارائه ادله اي به کار می رود  

یعنی گاهی بنا به دالیلی که خواهد آمد، حـضور          . می باشند و در مورد متهمین کاربردي ندارد       

باید توجه داشت که در ایـن  . شاهد با مشکل مواجه است؛ پس شهادت ویدئویی ارائه می شود       

 مـی  روش شاهد، صدا و تصویرش ضبط شده و برخالف شهادت کنفرانسی، پخش غیر زنـده          

در  . داشـت؛ مطـرح شـد   1از نظر حقوقی این روش به جهت ایراداتی که شهادت کتبـی . باشد

شهادت کتبی فقط نوشته و کلمه وجود دارد؛ درحالیکه در شهادت ویدئویی، حرکات فیزیکـی،            

نیز دیده می شود کـه همـه      ...) خوشحالی، ناراحتی، عصبی بودن، استرس و       (وضعیت صورت   

ــد در د  ــی توان ــا م ــاند    اینه ــهادت را برس ــقم ش ــحت و س ــد و ص ــذار باش ــی تأثیرگ . ادرس

.(Videotaped Trial Court Proceeding, Salamone/1592)   نوار ویدئویی بـه  

عنوان یکی از روشهاي اثباتی می باشد که در حقوق کامن ال استثنایی بر شهادت بر شـهادت         

مـورد  ) نقـل و قـول شـده       (2به عبارت دیگر در حقوق کامن ال شهادت دسـت دوم          . می باشد 

  3.پذیرش نیست مگر در این حالت، آن هم به شرطی که واقعا به شاهد دسترسی نباشد

  

   کنفرانس تلفنی1-3

در این روش دادگاه به . این روش هم در مورد متهم و هم در مورد شاهد، قابل طرح می باشد             

و شهادت از طریـق تلفـن   صورت زنده با شاهد یا متهم تماس تلفنی برقرار می کند و به دعوا   

صداي وي براي حضار دادگاه پخش می شود؛ ولی تـصویري در آن رؤیـت    . رسیدگی می کند  

همانطور که گفته شده، داراي مزایایی است از جمله اینکه هزینه هاي رفت آمـد را         . نمی گردد 

حـضور  به دلیل عـدم  ... (از بین می برد، احتمال لغو جلسه دادرسی به جهت بدي آب و هوا و         

                                                        
1-Transcript Testimony  
2-Hearsay Evidence      

گاه شاهد، مستقیماً واقعه را ندیده و نشنیده، ولی از فردي که شاهد امر بوده، نسبت به وقوع آن اطالع  -3

به عبارت دیگر مشهود به خود شهادت دیگري است، که اصطالحاً شهادت فرع یا شهادت بر . یافته است

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمینولوژي حقوق، چاپ نهم، انتشارات گنج دانش، : رك .شهادت می نامند

« عه آمده در لم. شهادت بر شهادت از نظر فقهی فقط در حقوق الناس قابل اجراست  .398، ص 1377تهران، 

شهید اول، اللمعه الدمشقیه، : رك» ...و محلها حقوق الناس کافه سواء کانت عقوبه کالقصاص، او غیر عقوبه 

: براي درك بهتر مفهوم شهادت بر شهادت در حقوق انگلیس رك. 85، ص 1374نشر یلدا، تهران، چاپ دوم، 

گلیس، مجله دانشگاه رضوي، انتشارات لو، علیرضا، شهادت بر شهادت در حقوق کیفري ایران و ان قرجه

 .75-79، صص 1387، سال هشتم، تابستان 28موسسه فرهنگی قدس، شماره 
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 در آمریکـا  1983از بین می رود و مزایاي دیگري کـه موجـب شـده از سـال                ) شاهد یا متهم  

 بـیش از دو هـزار     1993تـا سـال     . براي اولین بار در دادگاه تجدیدنظر مینوستا مطـرح گـردد          

 روز جلــوگیري 120پرونـده در ایـن دادگـاه، بـه ایـن روش اســتماع شـد کـه از هـدر رفـتن          

ــود  Minnesota Court of Appeals Hears Oral Argument via).نم

Interactive Teleconferencing Technology, Toussaint/396) ــال  در س

 که اتهام فرد به طور تلفنی رسیدگی می شد، حکـم اخـراج یـک مـتهمِ           1 در پرونده اي   1989

 شیوع استفاده از آن نسبت به ویدئو کنفرانس کمتر (Haas, Op Cit/80). مهاجر صادر شد

است ولی در کشوري مانند آمریکا که در آن تنوع استفاده از روشهاي مختلف در دادرسی بـاال      

اینکه دقیقا در چه دعاوي کـاربرد داشـته، مـستلزم یـک         . است؛ مورد استفاده قرار گرفته است     

تحقیق مجزا است ولی از نظر ایرادات، همان ایراداتیکه به ویدئوکنفرانس وارد اسـت در اینجـا       

مهمترین ایراد عدم رعایت شرط مواجهه است کـه متعاقبـا     . یق اولی می توان وارد نمود     به طر 

 .می آید

  

  اتهام کنفرانسی. 2

در این عنوان با استفاده از همان امکاناتی که در شهادت کنفرانسی گفته شد، به دعواي مـتهم   

به همین منظـور،    یعنی بنا به دالیلی، امکان حضور متهم در دادگاه نیست؛           . رسیدگی می شود  

متهم به طور مجازي از طریق صفحۀ نمایشگر در دادگاه حاضر می شود؛ در حالیکه بـه طـور                  

در مورد اتهام کنفرانسی برخی نویـسندگان بحـث را جزئـی تـر     . فیزیکی در زندان حضور دارد   

 نموده اند و رسیدگی به اتهامات مهاجرین را به طور خاص از رسیدگی به اتهامات همـه افـراد       

براي مثال اینکه آیا می توان جرایم انجام گرفته توسط مهـاجرین را        . جدا کرده اند  ) از راه دور  (

از راه دور بررسی نمود و حکم اخراج آنها را غیر حضوري صادر نمود؛ خـود موضـوع جداگانـه                   

شهادت کنفرانسی و رسیدگی بـه      (  در مورد نام گذاري این دو عبارت          (Ibid/60). اي است 

در منابع حقوقی هر دو عنوان تحت قالب ویدئو کنفرانس مطرح شده اند کـه        ) نفرانسیاتهام ک 

 3»رسیدگی به اتهامِ مـتهم، از راه دور « و دیگري    2»شهادت از راه دور   «به طور دقیق تر یکی      

 .نامیده می شوند

  

                                                        
1-Purba v. INS 
2-Remote Testimony  
3-Remote Defendant  
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  1پرونده هاي الکترونیکی. 3

سـنتی، حـوزه هـاي مختلفـی      با شروع روند جایگزینی دادرسی الکترونیکی به جاي دادرسـی           

حجـیم بـودن و   . تحت تاثیر قرار گرفته اند که از جمله آنها پرونده هاي نظام قضایی می باشد   

بسیاري مشکالت دیگر که در جاي خود در بخشهاي بعد بررسی می شود؛ منجر به ایـن شـد        

  . تا پرونده هاي الکترونیک مطرح گردد

کترونیکـی مطـرح باشـد؛ موضـوع ثبـت جریـان        در این خصوص قبل از اینکه بحث پرونده ال        

جریان دادگاه توسط منشی ثبت     .  مطرح است که قسمتی از محتویات پرونده می باشد         2دادگاه

ایـن ثبـت شـامل      . و سپس به فایلهاي الکترونیکی تبدیل شده و در اینترنت قـرار مـی گیـرد               

ست که در دادرسی قرار   اظهارات قاضی، طرفین دعوا، وکال، دادستان و شهود و سایر افرادي ا           

ثبت جریان دادگاه که متعاقبا به صورت فایل و پرونده الکترونیکی در می آید؛ می توانـد   . دارند

در یک روش، ثبت ویدئویی یـا بـصري مطـرح اسـت کـه از جریـان        . به دو نحو صورت گیرد    

هـا، آن را  دادگاه فیلمبرداري می شود که در حال حاضر به غیـر از ایالـت کنتـاکی، سـایر ایالت                  

 قرار دارد که در آن جریان دادگـاه عـالوه بـر اینکـه               3در روش دیگر ثبت سمعی    . نپذیرفته اند 

.  می شود؛ توسط وسایل ضبط صوت، ضبط نیز می شـود 4توسط منشی دادگاه خالصه نویسی   

یـک نـوع   . الزم به ذکر است که ثبت الکترونیکی نیز، به دو شاخه دیگر تقسیم بندي می شود 

 در ضـمن، پرونـده الکترونیکـی، مـی     5 .ی تواند آنالوگ و نوع دیگر آن دیجیتال باشداز ثبت م 

گاهی محتواي آن، همان چیزهـایی اسـت کـه در جریـان             . تواند دو گونه محتوي داشته باشد     

دادگاه توسط امکانات الکترونیکی ثبت شده و در فایلهاي کامپیوتري قرار گرفتـه، گـاهی نیـز               

براي مثال ممکن   . ت که پیش از شروع جلسه دادگاه ثبت شده است         محتواي آن، چیزهایی اس   

است به جهت قرار داشتن شاهد در بیمارستان، شهادت وي، قبل از شروع دادرسی اخذ شده و        

                                                        
1-Electronic Filing   
2-Electroni Recording 
3-Audio Recording 
4-Stenographic 

 خاصی محدود شده ٔست که هم از نظر زمان رخداد و هم از نظر مقدار در بازهسیگنال دیجیتال، سیگنالی ا -5

شود، که در آن حدودي براي پارامترهاي فوق   می تعریفسیگنال آنالوگسیگنال دیجیتال در مقابل . باشد

هاي منطقی  از نظر ریاضی سیگنالی است که فقط از صفرها و یک دیجیتالسیگنال . شود الذکر تعریف نمی

هاي مختلفی نشان داده شوند که به این شیوه،   یک و صفرها ممکن است به شیوهاین. تشکیل شده باشد

  org.wikipedia.fa://http:  به نقل از.  سیگنال گویندکدینگ
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بـا ایـن توضـیحات،    ) Lederer, op cit (811-808/. در پرونده الکترونیکی گنجانده شود

نـه تبـدیل دادرسـی سـنتی بـه دادرسـی       معلوم می شود که شاخص ترین تغییري کـه در زمی        

الکترونیک صورت گرفته در همین بعد می باشد؛ زیرا پرونـده هـا یکـی از مهمتـرین اجزایـی              

نگهداري، جلوگیري از مخـدوش شـدن و ارایـه آنهـا در     . هستند که در هر دادرسی وجود دارد   

مطلـوب تـري    مواقع لزوم، همه از مواردي هستند که با الکترونیکی شدن دادرسـی بـه نحـو                 

  .  صورت می گیرند

 
  سایر موارد .4

در این قسمت نیز می توان مواردي را آورد کـه هرچنـد نـسبت بـه مـوارد پیـشین در        

 ابـالغ نمونـه آن  . درجه فرعی تري قرار می گیرند ولی در جاي خـود داراي اهمیـت هـستند   

لکترونیکـی   است که به منظور تسریع دادرسی می توانـد بـه صـورت ا    اوراق، آراء و تصمیمات   

انجام الکترونیکی این موارد، با اصول خاصی در دادرسی در تعارض نمـی باشـند؛           . انجام گردد 

زیرا هدف آگاهی طرفین دعوا از تصمیمات دادگاه مـی باشـد کـه از طریـق فـوق نیـز قابـل                   

چه بسا احتمال رسیدن تصمیم دادگاه به اطالع طرفین، در این روش یقینی تـر              . حصول است 

اشد؛ زیرا در روش سنتی ممکن بود آدرس فرد یافت نشود یا مـامور ابـالغ در انجـام              نیز می ب  

بـراي تـشریح امـر مـی        . وظیفه کوتاهی کند که این ایرادات در روش الکترونیکی وجود ندارد          

. توانیم به یک نمونه از مواردي که در قانون گذاریهاي کشور ایران صورت گر فته اشاره کنـیم      

 محتـرم  ریاسـت  تصویب و تأیید به 16/1/1388 تاریخ در که اختالف حل شوراهاي نامه  آیین

 و درج کـشور  رسـمی  روزنامـه  23/1/88 یکـشنبه  مـورخ  18670 شماره در رسید قضاییه قوه

اوراق، آراء و تصمیمات شـورا حـسب مـورد     ابالغ«:  این مقرره آمده35 در ماده .گردید منتشر

تلفنـی، ارسـال پیـام کوتـاه و ماننـد آن انجـام        ماسهاي الکترونیکی، ت به صورت کتبی، نامه

موضـوع   شورا اطمینان حاصل شود مخاطب از  به نحوي که براي اعضاء یا قاضی؛شد خواهد

 این ماده گامی به پیش در نظام حقـوقی ایـران   .»شود ابالغ مطلع گردیده واال باید کتباً انجام

که در دیگر کـشور هـا تحقـق پیـدا           می باشد که می تواند شروعی براي سایر سطوحی باشد           

البته این امر مستلزم اینست که مـا بـا نظـم در ارسـال چنـین اوراقـی، اطمینـان                     . کرده است 

  .مخاطبین دستگاه قضایی را به استفاده از دادرسی الکترونیک افزایش دهیم

   معایب و مزایاي دادرسی الکترونیک:بخش سوم

هاي دادرسـی الکترونیـک کـه داراي اهمیـت     از نظر نگارنده به غیر از کلیات و حوزه        

خاصی بوده و در دو بخش قبل به آن اشاره شد؛ یک موضوع دیگر نیز قابـل ذکـر اسـت کـه           
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علت آن نیز اشاره اي می باشد که توسط اکثر نویسندگان این حوزه، به این دو موضـوع شـده        

الکترونیـک  و در ضمن حساسیتی که دادگاهها در ایـن خـصوص در پـذیرش یـا رد دادرسـی        

 این موضوع، معایب و مزایایی است که دادرسی الکترونیک دارد و در بخـش آتـی                 1.داشته اند 

  . به آن اشاره می گردد

  

  معایب. 1

در بحث معایب، گاهی عیوب مرتبط با اصول دادرسی، گاهی مرتبط با دادرسی غیر حـضوري              

بـه غیـراز   (سـته اول و دوم   در د . و در نهایت برخی عیوب مرتبط با مسایل امنیتی مـی باشـد            

عیب دادرسی الکترونیک غالبـا در حـالتی اسـت      ) بحث عدم رعایت اصل علنی بودن دادرسی      

در حالت سوم نیز اشکاالتی در رابطه بـا بـه کـارگیري             . که از ویدئوکنفرانس استفاده می شود     

  . پرونده هاي الکترونیک وجود دارد

  

   در تعارض با اصول دادرسی-1-1

ولی که در این چالش وجود دارند، اصل مواجهه شهود و متهمین و اصـل      مهمترین اص 

علنی بودن دادرسی می باشد که مورد اول در حقوق ما کمرنگ تر و مـورد دوم دقیقتـر مـورد       

یعنی در قانون آیین دادرسی کیفري ایران همانگونه کـه خواهـد آمـد؛             . اشاره قرار گرفته است   

به همین جهت ضرورت ذکر حقوق آمریکا در این بعـد    بحث مواجهه، مفصل و کامل نیست و        

  .به منظور اقتباس وجود دارد

  

 شرط مواجهه  .1- 1-1

از نظر علم روانشناسی دیدن چهره شاهد توسط متهم از نزدیک داراي آثاري است؛ از             

جمله این که به راحتی می توان استرس روانی شاهد، حرکات صورت، حرکات دسـت، لـرزش      

. وضوح مشاهده نمود و احتمال دروغ یا صدق حرفهاي شـاهد را فهمیـد   صدا و مانند آن را به       

در خصوص اهمیـت رعایـت شـرط        . این امر در شهادت، با حضور فیزیکی بیشتر محقق است         

 ژرمنی نیست که کسی را بـه  _این روش حقوق رومی «: مواجهه در حقوق رومی ژرمنی آمده     

                                                        
ها به جهت وجود یکی از همین معایب، دادرسی الکترونیک را نپذیرفته اند و   یعنی در بسیاري موارد، دادگاه     -1

  .گاهی به جهت یکی از مزایا آن را پذیرفته اند
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ه به چهره شـود و نـسبت بـه اتهـام وارده     کام مرگ بسپارند، قبل از اینکه متهم با شاکی چهر   

مواجهه شاهد و متهم به عنوان یک اصل می باشد که مفهوم شـاکی در حقـوق               . »پاسخ دهد 

   (Testimony, Friedman/697. ژرمنی بعدها به شاهد نیز تسري پیدا کـرد _رومی

(Remote . یکی از اصول دادرسـی، رعایـت شـرط مواجهـه    1به موجب قانون اساسی آمریکا  

 این شرط در قوانین عادي آمریکا تفسیر شده کـه فقـط در برخـی از       2.شاهد و متهم می باشد    

 البته صرف مواجهه شاهد و متهم مطرح نیـست؛          3.موارد استثنایی، مواجهه فیزیکی نیاز نیست     

بلکه در تفسیري که توسط حقوقدانان صورت گرفته، به طور ضمنی مواجهه شـاهد و مقامـات    

 .نیز قابل طرح است) هیات منصفهقاضی و (دادگاه 

در خصوص مواجهه در مقابل متهم، باید گفت که در هـر فـردي سـه شـاخص قابـل       

پـس احتمـال    . رخنه پذیرترین این شاخصها صدا می باشـد       . صورت، بدن ، صدا   : بررسی است 

در مقابـل، اعـضاي    . باالتري وجود دارد وقتی فرد دروغ می گوید، در صدایش این را دریـابیم             

ن قابل کنترل تر است؛ یعنی کمتر می توان از حرکات بـدن شـاهد، دروغ وي را فهمیـد و                 بد

حرکت چشم، حرکت بدن و نداشتن تمرکـز در نگـاه   . بین این دو شاخص قرار دارد     » صورت«

افراد دروغگـو معمـوال چـون مـی     . کردن به یک نفر و مانند آن، نشانگر دروغ و فریب نیست           

. حرکات بدنی آنها حساس هستند؛ از حرکات بدنی پرهیز می کننـد  دانند که دیگران نسبت به      

به همین جهت تمرکز هیات منصفه بر روي حرکات صورت و بدن براي فهم دروغگویی، بـی       

 ,Laissez-Faire Videoconferencing) . فایده است و باید بر صداي فرد تمرکز کند

Roth/207-208)              فاقـد کنتـرل کـه ناشـی از      اما باید توجـه داشـت کـه صـداي لـرزان و

دروغگویی می باشد در چه زمانی ایجاد می شود؟ مسلما وقتی شاهد با متهم چهره به چهـره                   

                                                        
رعایـت شـرط   ) sixth amendment( اصالحی قانون اساسی ایاالت متحده آمریکـا  6به موجب اصل  -1

 : مواجهه ضروري است

"In all Criminal Prosecutions, the Accused Shall Enjoy the Right ...to be 
Confronted with the Witnesses Against him" 

شرط مواجهه داراي آنچنان جزئیاتی است که در پرونده اي در دادگاههاي آمریکا در مورد شهادت یک زنِ  -2

، آیا شرط مواجهه »روبند«ادن شهادت از زیر این سوال مطرح شد که در صورت د» روبند«مسلمانِ دارايِ 

 : نقض شده است؟ رك

Brian, Murray, Confronting Religion: Veiled Muslim Witnesses and the 
Confrontation Clause, Vol 85, Notre Dame Law Review, 2009-2010, pp 1728-
1729. 

  . این موارد استثنایی در بحث مزایا خواهد آمد -3
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است این حالت بیشتر پیش می آید و با وجود ویدئوکنفرانس، شاهد راحت تر دروغ مـی گویـد      

 بـا ایـن وصـف   . و هیات منصفه و قاضی راحت تر به گفته هاي شاهد یقـین پیـدا مـی کننـد           

ضرورت مواجهه شاهد و متهم آشکار می گردد؛ زیرا مواجهه ایـن دو، نتیجـه اش در تـصمیم                   

  .اتخاذي توسط هیات منصفه و قاضی معین می گردد

نیز ابتـدا همـان   ) قاضی و هیات منصفه   (در خصوص مواجهه در مقابل مقامات دادگاه        

ي مثال تحقیقـات  بحث علمی مطح است؛ یعنی حرکات صورت از نظر علمی بررسی شده؛ برا     

نشان داده که هشت وضعیت براي ابرو و پیشانی، هفده وضعیت براي چشم و پلک و چهـل و      

پنج وضعیت براي پائین تر از پلک و چشم وجود دارد که هر کدام نمایانگر یکی از احـساسات                

 حال بـا ایـن اوصـاف    (Bodily communication, Argyle/31-122). می باشد

کت ظریف در صورت می تواند چه نشانه هایی را از خود بـروز دهـد و              تصور کنید که یک حر    

چه بـسا برخـی از ایـن حـاالت در ویـدئو کنفـرانس بـه        . چه تأثیري بر دید حضار داشته باشد  

به عبارت دیگر قاضی و هیات منصفه  . وضوح درك نشوند و تصمیم قاضی با خطا همراه شود         

می توانند در مورد صحت و سقم حرفهاي شاهد         با دیدن چهره شاهد در هنگام شهادت، بهتر         

 . بیشتر میسر است) چهره به چهره(تصمیم گیري کنند و این امر در شهادت حضوري 

یکی از موضوعاتی که می توان مورد توجه قرار داد اینست که آیا شهادت از طریـق               

 سـوال   ویدئو کنفرانس، شهادت عندالحاکم را مخدوش می کنـد یـا نـه؟ پاسـگویی بـه ایـن                  

اگـر قایـل   . مستلزم اینست که ما براي شهادت عند الحاکم موضوعیت قایل شویم یا طریقیت          

باشیم که هدف اجراي هرچه بیشتر یک دادرسی عادالنه است؛ فرقی ندارد که این شهادت بـا    

این امر مشروط بر اینست که دادرسی مجازي مانع این نباشـد  . حضور فیزیکی باشد یا مجازي  

. هد محرز نگردد و امکان گفتگو و سوال و جواب بین شاهد و دادگاه مقدور باشد             که هویت شا  

  . بنابراین با طریقیت قایل شدن به این موضوع، مشکل حل است

در آخر پیشنهاد می شود براي رفع ایراد مرتبط با شرط مواجهه، جرایم را به دو درجـه                

مانند قتل تا آنجـا کـه امکـان دارد از      در مورد جرایم دسته اول      . مهم و غیرمهم تقسیم نماییم    

ویدئو کنفرانس استفاده نشود؛ به جز در مواردي که شاهد یک تبعـه خـارجی اسـت و امکـان                    

در مورد جرایم غیر مهم نیـز  .دادن ویزا و ورود مجدد آن به کشور محل وقوع جرم وجود ندارد            

فاده کنیم مشروط بر اینکـه  مانند سرقتهاي ساده و غیر مشدد می توانیم از ویدئو کنفرانس است      

تکنولوژي به کار رفته در آن در حدي باشد که ایرادات مرتبط با دادرسی غیر حـضوري کمتـر             
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براي مثال وضوح تصویر در حدي باشد کـه قاضـی بتوانـد حالتهـاي روانـی و                . به چشم بیاید  

  .رفتاري فرد قرار گرفته در پشت دوربین را درك کند

 
 اصل علنی بودن دادرسی .2- 1-1

الی که مطرح می شود اینست که با وجود دادرسی الکترونیک، آیـا بـاز هـم شـرط      سو

در وضعیتی که در عین الکترونیکی بودن دادگـاه، مـردم       . علنی بودن دادرسی رعایت می شود     

نیز آزادانه می توانند در محیط دادگاه حضور فیزیکی داشته باشند؛ مـشکلی بـراي ایـن اصـل                 

یی اسـت کـه در دادگاههـاي الکترونیـک، حـضور مـردم بـا          مشکل در جـا   . ایجاد نشده است  

ممنوعیت مواجه شود و آنها فقط بتوانند از طریق اینترنت جلسه دادگـاه را بـه طـور همزمـان                     

ظاهرا در این حالت اخیر نیز، اصل علنی بودن رعایت شـده، ولـی در واقـع بـه                . مشاهده کنند 

فـراد در دادگـاه؛ نـوعی فـشار عمـومی       یعنی با حضور فیزیکـی ا     . نظر می رسد اینگونه نیست    

. ملموس و محسوس بر مقامات دادگاه وارد است؛ تا به نوعی از خودرایی آنها جلـوگیري شـود         

بـر  ) که در حضور اینترنتی کمتر است(به همین نحو؛ این فشار عمومی ناشی ازحضور فیزیکی      

بـا  .  به دور نگاه مـی دارد شهود و طرفین دعوا نیز وارد است و تا حدي آنها را از خطا و دروغ،              

این اوصاف با وجود دادرسی الکترونیک به نحوي که مـردم را از شـرکت در دارسـی بازداشـه          

شوند، فلسفه علنی بودن دادگاهها زیر سوال می رود و این اصل قدیمی کـه امـروزه نیـز مـی      

  .تواند داراي کاربرد باشد، متروك می ماند

صل مـشاهده دادرسـی از طریـق اینترنـت امـري          در این زمینه پیشنهاد می شود که ا       

بـه عبـارت دیگـر نبایـد بـه بهانـه       . موازي در کنار امکان حضور فیزیکی مردم در دادگاه باشد   

اینکه امکان مشاهده از طریق اینترنت وجود دارد، حضور فیزیکی مـردم بـا ممنوعیـت مواجـه            

یز در برخی موارد خانوادگی یـا   البته باید توجه داشت که همانطور که در دادرسی سنتی ن          . شود

  . امنیتی امکان حضور فیزیکی افراد نیست در دادرسی مجازي نیز باید این مساله رعایت شود

  

  عیوب مرتبط با دادرسی غیر حضوري -1-2

در اینجا ما صراحتا با اصولی مانند آنچه که فوقا گفته شـد روبـرو نیـستیم؛ در عـوض       

در . ادرسی بوجود می آید که به آنهـا اشـاره مـی شـود          ایراداتی به جهت غیر حضوري شدن د      

ایرادات ذیل، وضعیت به متهمی برمی گردد که در زندان می باشد و قرار است بـه جـرم او از                  

در مورد این فرد در دو وضعیتِ تعیینِ قرارِ تامین و تعیینِ            . طریق ویدئوکنفرانس رسیدگی شود   

  .وکنفرانس پیش می آیدمجازاتِ مناسب مشکالتی در صورت اجراي ویدئ
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   ایراد مرتبط با قرار تامین-1-2-1

به منظـور  «: ك ایران و بسیاري کشورها اعالم می دارد   .د.آ. ق 132همانگونه که ماده    

دسترسی به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگیري از فرار یا پنهـان شـدن یـا        

هام به وي یکی از قرارهاي تأمین کیفـري  تبانی با دیگري، قاضی مکلف است پس از تفهیم ات  

همـانطور کـه مالحظـه مـی شـود اوالً تـشخیص مـواردي مثـل لـزوم                   . »...زیر را صادر کند   

جلوگیري از فرار یا پنهان شدن یا تبانی، مصادیقی می باشند که نیاز به حضور فیزیکی مـتهم               

یل ماده، انـواع قرارهـا اعـم از     ثانیاً همانطور که در ذ    . دارند؛ زیرا به حاالت متهم بستگی دارند      

وثیقه یا بازداشت تعیین گردیده، صدور هر کدام از این موارد که برخی شدید و برخـی خفیـف                

بـستگی بـه   ) به عبارتی برخی، فرد را آزاد نموده و برخی آزادي او را محدود می کنند    (هستند؛  

گـردد کـه در روز محاکمـه    این دارد که متهم چه شخصیتی دارد و آیا فرضاً ملتزم به این می           

مـاده  . تشخیص این موارد نیز یک امر کیفی است و نیاز به حـضور فیزیکـی دارد        . حاضر گردد 

تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دالیل و اسباب اتهام و احتمـال      «:  می گوید  134

او متناسـب  فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیـت                   

کامالً گویاي مطلبی است که بیان شد و این مـاده بـا صـراحت               » وضعیت مزاج «واژه  . »باشد

از نظـر حقـوق ایـران و نـه      .  گفتیم؛ تکرار می کند    132بیشتري مطلبی را که در توضیح ماده        

توان از متهم تأمین گرفت که دلیـل و قرینـه کـافی بـر ارتکـاب بـزه و                 وقتی می «صرفا فقه   

آن به شخص مورد تعقیب وجود داشته باشد و اال باید از آن صرفنظر گردد؛ زیرا وقتی              انتساب  

براي احضار متهم باید به اندازه کافی دلیل وجود داشته باشد، براي اخذ تأمین به طریق اولـی                 

بنابراین در صورت وجود دلیل کافی، باید بررسی شـود       . باید دلیل کافی در دست داشته باشیم      

یکـی  ) 2/142/آخوندي، آیین دادرسی کیفـري  . (»ر قرار تأمین اجباري است یا نه؟      که آیا صدو  

. نیز می تواند قوت یا ضعف کلماتی باشد که مـتهم در دفـاع از خـود مـی گویـد                  » دالیل«از  

جزییات رفتار متهم که بررسی شد، همه می توانند صدق یا کذب اظهارات وي را تاییـد کننـد     

تاثیرگذاري بر ذهن قاضی مورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد و در نهایـت     و به عنوان اماره اي براي      

قاضی را مجاب کنند که آیا با این اوضاع، دالیل کافی براي ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجـود   

از طرف دیگر همانگونه که همه ما در زندگی شخصی خود نیز تجربـه کـرده ایـم،              . دارد یا نه  

ن و یا تکنولوژیهاي اینچنینـی نمـی تـوانیم بـه مباحثـه           برخی موضوعات مهم را از طریق تلف      

خاطب داریم؛ زیرا بسیاري از حاالت روحی و روانی،       بگذاریم و نیاز به ارتباط حضوري با فرد م        

همین مساله در مـورد مـتهم نیـز صـادق     . فقط از طریق تماس چهره به چره منتقل می شوند   
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است و تکنولوژي مانع است تا با آزادي کامل بتواند دالیلی را بیاورد که بی گناه بـوده و نبایـد     

رات صـورتی مـتهم و حـسی کـه در مواجهـه             حتی ایما و اشا   . در مورد او بازداشت صادر شود     

بـه  . حضوري می توانـد بـه قاضـی منتقـل کنـد، در ویـدئوکنفرانس بـا نقـص همـراه اسـت                 

ویدئوکنفرانس در رسیدگی به اتهام متهمی که در زندان است و به اتهام او از طریـق صـفحه                  

 . نمایش رسیدگی می شود، همین ایرادات وارد است

ی می تواند در حضور فیزیکی با دوستان و خـانواده خـود       به راحت ) متهم(از طرفی وي    

که در دادگاه هستند رایزنی کند و آنها به نوعی به همراه وکیـل، قاضـی را مجـاب کننـد کـه        

متهم حتماً در جلسات دادگاه حاضر می شود و آنها حاضرند تضمینهایی را بپردازنـد تـا مـتهم            

یزیکی دارد یا حداقل اینکه اگر حـضور فیزیکـی          بازداشت نشود که این امر نیز نیاز به حضور ف         

ــی شــود      ــایی ســخت م ــام چنــین کاره ــد؛ انج  Criminal Justice and). نباش

Videoconferencing Technology, Bowen Poulin /1147)  

از نظر فقهی ممنوعیتی راجع به گرفتن وثیقه وجود ندارد، ولی باید توجه داشت که مستند بـه                 

بازداشت در مورد متهم نمی توان صادر کرد، جز در مـورد دعـواي قتـل            روایات مختلفی، قرار    

ظاهر روایات، اختصاص به اتهام قتل دارد و در مـورد     «: از جمله صاحب جواهر می گوید     . عمد

جراحات این حکم اجرا نمی شود؛ پس از آنجایی که این مساله خالف اصل اسـت الزم اسـت           

با این وصـف، بررسـی اوضـاع    ) 276/ 42/هر الکالمجوا. (»که به مورد خود روایات عمل شود    

ظاهري متهم که در ویدئو کنفرانس تا حدي مشکل است؛ در زمینه صـدور قـرار بازداشـت از               

نظر فقهی، سالبه به انتفاع موضوع می باشد؛ فقط در انتخـاب سـایر قرارهـاي تـامین، ماننـد                    

ور فیزیکی براي انتخاب نوع قـرار،  کفالت و وثیقه است که ارزیابی  رفتار و گفتار متهم در حض       

 .داراي اهمیت است

قبل از اینکه ما پیشنهادي در مورد رفع این ایراد ذکر کنیم؛ یادآور می شـوم کـه ایـن             

یعنی وضعیتی کـه در آن مـتهم بـه طـور غیـر حـضوري مـورد        (نوع از دادرسی غیر حضوري     

علـت آن  . محاکم بوده استموضوعی است که کمتر مورد استفاده در    ) رسیدگی قرار می گیرد   

نیز واضح است زیرا اگر ما اغماضهایی را در مورد شهادت غیر حـضوري داشـته باشـیم؛ ایـن                     

متهم به عنوان فردي که نتیجه دادرسـی متوجـه اوسـت،           . اغماضها در مورد متهم کمتر است     

  . حساسیت بیشتري براي او در روند دادرسی متصور می باشد

، هیأت منصفه و دیگران که بارها در دادگـاه آن را تجربـه    ویدئو کنفرانس براي قاضی   

نموده اند؛ استرس خاصی ندارد ولی همین تکنولـوژي بـراي مـتهم کـه بـراي بـار اول آن را              

از طرف دیگـر راجـع   . تجربه می کند، داراي اثر روانی است و براي او ایجاد استرس می نماید        



  90 زمستانپاییز و  ـ 5   ـ شماره3ـــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمی ـ سال ـــــــ ـــ136
  

 اثردهی خاصی است که در ویـدئو کنفـرانس         به حضور فیزیکی در دادگاه گفته شده که داراي        

ساختار ظاهري دادگاه و ترتیبی کـه شـرکت کننـدگان در دادرسـی از جملـه                 . دیده نمی شود  

در ردیف ها و صندلی هاي خود نشسته اند؛ انتقـال  ... دادستان، قاضی، هیأت منصفه، حضار و   

ذبـه نظـام قـضایی را    دهنده احساس حاکم بر دادگاه می باشد و چه بـسا خـود، قاطعیـت و ج      

منتقل می کند؛ به این ترتیب چنین وضعی در مورد محیط زندان وجود نـدارد و اینکـه مـتهم                  

موارد مذکور را صرفاً از طریق یک صفحۀ نمایشگر می بیند، داراي چنـین تـأثیري کـه گفتـه              

 (Bowen Poulin,op cit 1133-1134). شد، نمی باشد

ر صورت نیاز به این نوع از دادرسی باید موارد آن محـدود          با این وجود پیشنهاد می گردد که د       

باشد و در ضمن تا آنجا که امکان دارد از نوعی تکنولـوژي اسـتفاده شـود کـه ایـرادات را بـه            

وکیلی تعیـین گـردد تـا در    ) عالوه بر دادگاه(همچنین براي متهم در زندان نیز . حداقل برساند 

  .رت و رایزنی کندحین دادرسی به راحتی بتواند با او مشو

  

   ایراد مرتبط در تعیین مجازاتها-1-2-2

در مرحلۀ تعیین مجازات، موضوعاتی مانند تـشدید، تخفیـف، تعلیـق، آزادي مـشروط،       

به عبارت دیگر، اصل فردي کردن مجازاتها مستلزم این اسـت           . تبدیل و مانند آن مطرح است     

.  مجـازاتی متناسـب را تعیـین کنـد    که قاضی بتواند با توجه به نوع شخصیت مـتهم، بـراي او    

. گاهی مجرم داراي حاالت خطرناکی است که باید حـداکثر مجـازات بـراي او اعمـال گـردد                   

در . گاهی نیز به جهت شخصیت اخالقی وي، الزم است تا مالیمت نسبت به او اعمال گـردد           

 اصالح بهتـر   برخی موارد نیز مجازات مقرره در قانون با روحیات متهم همخوانی ندارد و براي             

همه این موارد مستلزم این اسـت کـه   ). تبدیل(او باید مجازات از نوع دیگر در نظر گرفته شود     

قاضی به طور حضوري با متهم تماس برقرار کند تـا وضـعیت جـسمی، روحـی و شخـصیت                     

در نتیجه ویدئوکنفرانس این امکان را از قاضی مـی  . اخالقی او را بیشتر مورد بررسی قرار دهد     

 قـانون مجـازات اسـالمی       22براي مثـال مـاده      . د و قدرت سنجش او را کاهش می دهد        گیر

دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیـري و      «:  می گوید  1370مصوب  

نوع دیگري نمایـد کـه مناسـبتر بـه حـال       یا بازدانده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از

شـاید بـراي   .  »..وضع خاص متهم یا سـابقه او  . 5 …: ارتند از متهم باشد، جهات مخففه عب 

. دیدن چهره و وضـع ظـاهري مـتهم از نزدیـک ضـروري باشـد       » وضع خاص «فهمیدن این   

حقوقدانان کیفري نیز در این مورد موقعیت فردي و اجتمـاعی و اینکـه فـرد احـساس نـدامت          
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 را به قوانین در احـراز شـرط پـنجم    داشته یا نه و در برخی موارد بررسی آشنایی یا جهل متهم  

در ایـن ایـراد نیـز چـون     ) 385/گلدوزیان،  بایسته هاي حقوق جزاي عمومی  . (موثر دانسته اند  

مشکل ناشی از نوعی دادرسی غیر حضوري در مورد متهم می باشد همان پیشنهادات موجـود         

 .در بحث قرار تامین توصیه می گردد

  

   عیوب امنیتی-1-3

، مواردي می باشد که در یک دسته ممکن است پرونده هـاي موجـود          منظور از امنیت  

در اینترنت، معدوم یا مخدوش شوند و در دسته دیگر، امکان فاش شدن مشخصات خصوصی             

  .افراد باشد

 

   امکان مخدوش شدن اطالعات-1-3-1

جعـل  «اولـین مطلـب در مـورد امکـان     . در این قسمت چند موضوع قابل تامل اسـت  

یعنی وقتی ما بپذیریم که عنوانی ماننـد دادرسـی الکترونیـک وجـود              . می باشد  1»الکترونیکی

 یـا حافظـه هـاي الکترونیکـی کـه در بردارنـده           CDدارد؛ به مرور ادله الکترونیکی از جملـه         

در مـورد ایـن     . محتواهاي اثبات کننده موضوعات مدنی و کیفري هستند، نیز پدیدار می گردد           

یعنی ممکن است اقرار مندرج در آنها یا فیلمی کـه از تـصویر     . ردادله نیز، امکان جعل وجود دا     

) جعـل الکترونیکـی  (با این اوضاع، نیاز هست تا با این پدیده        . یک سارق است؛ ساختگی باشد    

که نتیجه روي کار آمدن فرایند دادرسـی الکترونیـک مـی باشـد، بـا اسـتفاده از کارشناسـان                    

ه بحث جعل در ادله، بحث جدیدي نیـست؛ یعنـی در            البت. مربوط، به نحو مقتضی برخورد کرد     

ادله سنتی که عمدتا بر روي کاغذ مکتوب می باشند، نیز ما با عنوان جعل روبرو هـستیم؛ امـا           

بخـصوص  . شناسایی آن جعل، به ظرافت و دقتی که در ادله الکترونیکی رخ  می دهد؛ نیست               

ر شـده و ثبـت گردیـده؛ یعنـی     گاه این جعل در مطالبی می باشد که در حـین دادرسـی اظهـا     

همچنان که قبال گفته شد یکی از موضوعاتی که در دادرسی الکترونیـک مطـرح مـی گـردد،            

موضوع پرونده هاي الکترونیک می باشد که یـک جـزء آن مجمـوع مـذاکرات و صـحبتهاي                

این پرونده ها نیز همانگونه که گفته شـد در اینترنـت قـرار         . انجام شده در حین دادرسی است     

 آنها را کـه  2»حکِ الکترونیکی«با این اوصاف ممکن است افرادي با انجام جعل یا       . می گیرند 

                                                        
1- igital Alteration or Fabrication 
2-Hacking  
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چه بسا در بردارنده اقرار، نظر کارشناس و سایر ادله الکترونیکـی هـستند، مـورد خدشـه قـرار              

یعنی بحث جعل عالوه بر اینکه راجع به مدارکی است که طرفین به دادگاه تقـدیم مـی     . دهند

مانند اقرار یـا نظـر کارشناسـی و    (که شامل مدارکی نیز می باشد که در حین دادرسی         کنند، بل 

بدسـت آمـده و در سـایت مربوطـه قـرار      ) سایر جزئیاتی که می تواند له یا علیه طرفین باشـد     

پیشنهاد ما براي ایـن قـسمت   .  یا تغییر قرار گیرند   1»استراق سمع «گرفته و ممکن است مورد      

 از تکنولوژیهاي قوي، امکان دسترسی افـراد بـه ایـن فایلهـا بـه حـداقل       اینست که با استفاده  

به هر حال ما نمی توانیم به خـاطر وجـود چنـین ایراداتـی، اصـل اسـتفاده از فایلهـاي               . برسد

الکترونکی را زیر سوال ببـریم؛ بایـد چـاره اي اندیـشیده شـود و بهتـرین آن نیـز اسـتفاده از                    

  .نفوذ می باشندتکنولوژیهایی است که کمتر قابل 

  

   حریم خصوصی-1-3-2

دولـت در معنـاي   (به موجب حقی که براي مردم در خصوص نظارت بر رفتـار دولـت       

وجود دارد، در بسیاري از کشورها از جملـه آمریکـا   ) عام آن که شامل قوه قضائیه نیز می شود        

ی داشـته  قوانینی وضع شده که مردم و عموم افراد بتوانند بـه پرونـده هـاي قـضایی دسترسـ           

 مـی باشـد کـه در آن     2» 2002قانون دولت الکترونیک مصوب «از جمله این قوانین . باشند

بـه موجـب   . مقرر شده تا امکان دسترسی و نظارت بر رفتار دولت از طریق اینترنت مهیا باشـد  

این مقرره، عموم افراد می توانند از طریق اینترنت بـه موضـوعات دفتـر ثبـت دعـاوي، همـه              

حـق شـناخته شـده بـا حـق      . اي الکترونیک و نظریات دادگاه، دسترسی داشته باشند  پرونده ه 

متعاقـب ایـن امـر، قـوانینی تـصویب      .  بـود 3دیگري تعارض داشت که آن نیز حریم خصوصی   

قواعـد آیـین   «بـه موجـب   . گشت که در آنها برخی موارد را از دسترسی عمومی، استثنا نمـود            

  کـه از اول دسـامبر سـال        5»ن دادرسی کیفري فـدرال    قواعد آیی « و   4» دادرسی مدنی فدرال  

 امنیتی، شماره   -شماره ملی :  اجرایی گشتند، موارد ذیل از دسترسی عمومی خارج شدند         2007

-E)). (بـه جـز شـهر و ایالـت        (شناسایی مودیان مالیاتی، تاریخ تولد، نام افراد و آدرس منزل           

filing and privacy, Hulse/14-15  

                                                        
1-Eavesdropping 
2-E-Goverment Act 2002. 
3-Privacy 
4-

Federal Rule of Civil Procedure 5.2, Federal Rule of Criminal Procedure 49.1 
5-Balancing Party Privacy with Public Access 
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دسترسـی  «و » حـریم خـصوصی  «که برخی از آن به توازن میان    این موضوعی است    

به موجب نظر این عده، براي رفع معزل افـشاي اطالعـات خـصوصی              . یاد کرده اند  » عمومی

افراد، می توان اطالعات خصوصی افراد را در بخـش عمـومی اینترنـت قـرار نـداد تـا افکـار                       

صات افراد و اگر فردي بـا انتـشار         عمومی جامعه صرفا متمایل به جریان دعوا باشد و نه مشخ          

 ,Ponte) . آن رضایت داشت، می تواند به طور کتبی رضایت نامه مربوطـه را امـضاء کنـد   

op cit/84-85)    در نهایت می توان گفت آنچه که ما به عنوان عیـب دادرسـی الکترونیـک

 .مطرح نمودیم با رعایت اصولی که ذکر شد، می تواند از محدوده عیوب خارج شود

  

  مزایا . 2

همانند عیوبی که براي دادرسی الکترونیک وجود دارد، مزایا و محسناتی نیز بـراي آن متـصور         

این مزایا در زمینه هاي مختلف قابل رویت است و بعد از عقب گردي که بـا توجـه بـه                 . است

امـا  . را براي پذیرش دادرسی الکترونیک به پیش مـی راننـد   معایب بوجود آمد تا حدي آنها ما

محاسن، کدامیک بر دیگري غلبه دارد، امري است کـه   اینکه باالخره با توجه به این معایب و

  .در نتیجه گیري معلوم می شود

  

   در ارتباط با شهادت مجازي-2-1

از معایـب   » شـرط مواجهـه   «هرچند که در بحث شهادت مجازي گفته شد که عـدم رعایـت              

ت که در مواردي که کم نیز نیـستند، دادرسـی   دادرسی الکترونیک می باشد؛ اما باید توجه داش 

یعنی گاهی شهادت به دلیلـی کـه ذیـال          . الکترونیک می تواند در این بعد داراي مزایایی باشد        

می آید، نمی تواند حضوري صورت گیـرد و دادرسـی الکترونیـک، شـهادت غیـر حـضوري را        

 آیـین دادرسـی   15 بـه موجـب قاعـده        1.میسر می کند و مانع متوقف شدن دادرسی می شود         

                                                        
همیت باالیی است و توصیه هاي زیادي شده که در اداي آن شهادت از نظر فقه اسالمی نیز داراي ا -1

اگر کسی از تو درخواست شهادت دادن کرد شهادت « : از جمله در حدیثی از امام رضا ذکر شده. کوتاهی نشود

بده، همانا خداوند متعال فرموده که امانات را به اهلش برگردانید و کسی که کتمان شهادت کند ظلم کرده 

، 1367، تهران، المکتبه السالمیه، چاپ ششم، 1لعاملی، محمد بن الحسن، وسائل اشیعه، جلد الحر ا. »است

حلی، جعفر بن حسن، . از نظر فقهاي شیعه شهادت یک تکلیف و اداي آن واجب شمرده شده است. 120ص 

ن، جلد چهارم، ابوالقاسم ابن احمد، انتشارات دانشگاه تهرا: شرایع السالم فی مسائل حالل و الحرام، ترجمه

تواند  با این تاکیدات پذیرش ویدئو کنفرانس در حقوق ایران در قوانین آینده نمی. 138، ص 1372چاپ پنجم، 

با مانع فقهی جدي مواجه باشد، زیرا آنچه واضح است اینکه از نظر فقهی نیز آنچه مهم است ابراز شهادت 
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، بحث شده که اصل بر شهادت حضوري است جز در موارد اسـتثنایی کـه ایـن           1فدرال آمریکا 

حمایـت از  «یکی از ایـن مـوارد     . موارد استثنایی نیز در پرونده هاي مختلف بررسی شده است         

پرونده هایی وجود دارد که در آنها بر مبنـاي دالیـل حمایـت از شـاهد کـه            . می باشد » شاهد

اهمیـت ایـن   . ا نیز اطفال بزه دیده از جرم می باشند، شهادت مجازي پذیرفته شده است     عموم

 سـوء اسـتفاده   5400 در اکالهاما 1985موضوع تا آنجاست که طبق یک نقل و قول در سال          

 Criminal procedure: closed circuit). جنسی از اطفـال گـزارش شـده اسـت    

testimony of child victim, curtis/69)    
به منظور تشریح بیشتر مواردي که در آنهـا از دارسـی الکترونیـک در حـوزه شـهادت          

در اکثـر ایـن پرونـده هـا شـهادت مجـازي،       . استفاده شده، به برخی پرونده ها اشاره می شود  

در پرونـده   . پذیرفته شده است  » حمایت از طفل  «عالرغم عدم رعایت شرط مواجهه، به دلیل        

 و مـتهم نـسبت بـه    3 به یک طفل، ویدئوي یک طرفه مطـرح شـد   راجع به تجاوز جنسی  2اي

. 4محکومیت و عدم مواجهه فیزیکی اعتراض نمود و رأي محکومیت در تجدید نظـر لغـو شـد        

پرونـده تجـاوز جنـسی بـه     . ( مواجهه غیرفیزیکی پذیرفته شد5دو سال بعد در پرونده اي دیگر    

 ,Going too Far in United  States v. Yates)) طفل همانند پرونده ي قبلـی 

Rocha/371)     یعنـی  .  اتخاذي در این زمینـه اعـالم شـد         6»سیاست عمومی «علت آن نیز

 در پرونده حاضـر، نظـر مخـالف     Coyگفته شد که عالرغم نظر قبلی دیوان عالی در پرونده 

داده می شود؛ به دلیل وجود خط مشی و سیاست قضایی اتخـاذي ذکـر شـده کـه عمـده آن            

تجـاوز جنـسی   (  دیگر7در پرونده. تا صدمات روحی بیشتري نبیند» فل می باشدحمایت از ط«

                                                                                                                             
دي که در این مقاله آمده از اهمیت باالیی برخوردار براي احقاق حق می باشد و صورت و ظاهر آن جز در موار

 ..نیست
1-Rule 15 of the Federal Rules of Criminal Procedure  
2- Coy v. Iowa 1988  

 می باشـد کـه در   Closed-Circuit Television یا one way videoمنظور از این روش همان   -3

 .و شاهد آنها را نمی بیندآن فقط حاضران در دادگاه، شاهد را می بینند 

این پرونده از موارد معدودي است که در آن عدم رعایت شرط مواجهـه موجـب نقـض حکـم محکومیـت                   -4

  .گشت
5-Maryland v. Graiy   
6-Public Policy   

7-US v. Carrier 1993 
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 1»ویدئویی دو طرفـه «به دلیل ترس مجنی علیه از حضور در مقابل متهم،   ) به سه دختر جوان   

 مـردي مـتهم بـه قتـل     2همچنین در موردي دیگر. در دادگاه بدوي و تجدید نظر پذیرفته شد       

د شد و از ویدئوي دو طرفه استفاده شـد و مراجـع بـدوي و       سه دختر خو   3غیر عمديِ اختیاري  

 فردي متهم به ربـودن یـک پـسر    4در موردي دیگر نیز. تجدیدنظر محکومیت را  تأیید نمودند 

.  ســاله و تجـاوز بــه آنهـا شــد و ماننــد پرونـده قبــل تـصمیم صــورت گرفــت    2 سـاله و  11

)Ibid/374-375 ( بـه جهـت   » گـري « پرونـده  در سه پرونده اخیر استدالل شد که همانند

 شهادت از راه دور مورد پذیرش مـی  5حمایت از طفل، جهت جلوگیري از آسیب روانی اضافی،        

   6.باشد

 گاهی نیز  شهادت مجازي بـه جهـت دوري راه یـا بـه جهـت بیمـاري و حـضور در          

 فردي متهم به سـرقت از یـک        7در پرونده ي  . بیمارستان یا مواردي مانند این مطرح می شود       

دادگاه براي شهادت بـزه دیـدگان، ویـدئوي دو          . ج آرژانتینی در نزدیکی فرودگاه میامی شد      زو

و امکـان  (طرفه را پذیرفت با این استدالل که یکی از قربانیان از سالمت کمی برخوردار است        

و دیگر اینکه هر دو بزه دیـده در کـشور دیگـري سـکونت            ).مسافرت مجدد به آمریکا را ندارد     

پرونـده بـا اعتـراض مـتهم     . هت مشکالت روادید، قادر به آمدن به آمریکا نیستند  دارند و به ج   

. به خاطر عدم رعایت شرط مواجهـه، بـه دیـوان عـالی رفـت              ) بعد از صدور حکم محکومیت    (

دیوان عالی استثنا موجود در قانون براي پذیرش شهادت مجـازي را در ایـن پرونـده، بنـا بـه                    

ر خارج از حوزه اقتدارات دادگاه بـراي احـضار سـکونت دارد             شاهد د . 1: دالیلی موجود دانست  

ضروري بودن شـهادت ایـن دو نفـر در    . 3بیماري یکی از شهود   . 2)  سکونت در کشور دیگر   (

                                                        
ه  اینست کـه همزمـان شـاهد و افـراد حاضـر در دادگـا      (Two-Way Video) منظور از این روش  -1

 .بتوانند یکدیگر را ببینند

2-US v. Quintero 1994 
3-Voluntary Manslaughter  
4-US v. Weekely   

 :دانسته اند رك» بزه دیدگی مجدد طفل«برخی از نویسندگان هدف را در چنین پرونده هایی جلوگیري از  -5

 Hudspeth, Nicole, Remote testimony and executive order 13430: a 
missed opportunity, vol 57, naval law review, 2009,p310. 

  :رك. متهم می تواند از حق مواجهه چشم پوشی کند -6

Kay, curtis, criminal procedure: closed circuit testimony of child victim, 
Vol 40, Oklahoma law review, 1987, p 82 
7-Harrell v. Butter worth 2001 
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 2. مـرتبط مـی باشـد     1»خط مـشی قـضایی    «دیوان استدالل کرد این سه دلیل با        . این پرونده 

)Ibid/378-380 ( 

لکترونیکی اینست که پرونده هـا حجـم کمـی را     دومین فایده در پرونده هاي ا      -2-2

همین مورد می توانـد بـه   . می گیرند و احتمال مخدوش شدن یا گم شدن آنها کمتر می شود         

طور مستقیم به پیشرفت روند عدالت قضایی کمک بیشتري بنماید و از بی اعتمادي عموم بـه    

  . دستگاه قضایی، بکاهد

یعنـی  . نده ها و محتواي آنها مـی باشـد     سومین فایده سهولت دسترسی به پرو      -2-3

اگر قرار باشد کلمه اي یا اسم فردي را در بین پرونده ها جستجو کنند، در سیستم الکترونیـک        

  . این امر ساده تر است؛ به این ترتیب باز هم از اتالف وقت و هزینه جلوگیري می شود

دستگاه قـضایی در   دادرسی الکترونیک می تواند براي جلوگیري از اتالف وقت    -2-4

براي مثال دعـاوي راهنمـایی و راننـدگی    . رسیدگی به پرونده هاي کوچک مورد استفاده باشد     

. که جزء پرونده هاي کوچک هستند از دو جهت می تواند به طور الکترونیکی رسـیدگی شـود             

اول اینکه اگر شاکی نسبت به تصمیم پلیس در صدور جریمه شکایت دارد، مـی توانـد بـدون               

 فیزیکی در دادگاه، دعوایش را طرح کند و مامور پلیس نیز بدون حـضور در دادگـاه، بـه     حضور

دوم اینکه اگر فرد محکوم شد، بـه طـور الکترونیکـی بتوانـد         . ادعاي او پاسخ الکترونیکی دهد    

به این ترتیب وقت بیشتري بـراي دعـاوي   Op cit/838)  (Lederer,. جریمه را بپردازد

باقی می ماند و تمرکز دستگاه قضایی نیز در دعاوي اخیـر        ...  سرقت و  کیفري مهم مانند قتل،   

  . بیشتر می شود

 گفته شد که دادرسی الکترونیک در مفهوم عام و گـسترده آن شـامل تاسـیس            -2-5

با ایجاد این سایتها بخصوص در نظامهـاي حقـوقی کـامن ال،        . سایتهاي حقوقی نیز می باشد    

هتر می توانند در مورد پرونـده هـاي کنـونی تـصمیم گیـري          قضات با آگاهی از آراء پیشین، ب      

وکال نیز با خواندن پرونده هاي مشابه می توانند در مورد پرونده حاضر، الیحـه بهتـري               . کنند

                                                        
1-Public Policy 

در واقع در اینجا به نوعی دالیل اقتصادي نیز وجود دارد؛ زیرا هزینه رفت و آمد از یـک کـشور بـه کـشور           -2

در پرونده اي که علیه تِد کازینسکی مطـرح  . در مورد متهمین نیز همین دلیل قابل اعمال است    . دیگر باالست 

اه نیوجرسی محاکمه شـود کـه از محـل زنـدانی     قرار بود وي در دادگ. شد؛ وي متهم به قتل درجه یک گردید      

 هزار دالر پیش بینی شد که بـا انجـام ویـدئو     30هزینه انتقال او به دادگاه      . شدن او در کالیفرنیا بسیار دور بود      

  : رك. همین موضوع در مورد شاهد نیز قابل طرح است.  دالر کاهش یافت45کنفرانس به 
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دانشکده هاي حقوق نیز با دسترسی بیـشتر و بهتـر بـه پرونـده هـاي موجـود در                    . را بنویسند 

ردازند و به پیشرفت علم حقـوق کمـک بیـشتري           سایتها، می توانند به تجزیه و تحلیل آنها بپ        

  .بنمایند

همانگونه که می دانیم یکـی      .  فایده دیگر کوتاه شدن مدت دادرسی می باشد        -2-6 

طوالنی شدن فرایند رسیدگی، منجر مـی شـود     . از عیوب نظام دادرسی، تطویل دادرسی است      

هر چند بـراي چنـین معـضلی    . تا شاکی تشفی خاطر پیدا نکند و متهم نیز تکلیف خود را نداند  

و » مرور زمـان تعقیـب  «مواردي مانند مرور زمان پیش بینی شده است؛ ولی باید توجه داشت       

راه حل مناسبی براي ضمانت اجراي تطویل دادرسی نیـست؛ زیـرا بـه هـر        » مرور زمان اجرا  «

ـ     . حال دادرسی طوالنی اثرات منفی خود را دارد   ا حـد  با بـه کـارگیري دادرسـی الکترونیـک، ت

دادخواستها و شکایات زودتر ثبت می شوند و رفت و آمـد  . زیادي این فرایند کوتاه تر می شود     

بـراي مثـال اگـر مـتهم     . اضافی، که خود عاملِ کنديِ مراحل دادرسی است، کاهش می یابـد      

مریض باشد از همان بیمارستان به اتهام او رسیدگی می شود و به جهـت غیبـت او، دادرسـی       

  . ی افتدبه تاخیر نم

 در  (Ponte, op cit/64). ساعته بودن ایـن دادگاههاسـت  24 فایده دیگر -2-7

دادگاههاي عادي مراجعه به دادگاه فقط در ساعات اداري و روزهاي غیر تعطیل ممکن اسـت؛      

پس در مواردي غیر از ساعات و روزهاي مذکور، امکان ثبت دادخواست یـا شـکایت و انجـام                   

ارد؛ در حالیکه در دادگاههاي مجازي در هر ساعتی از شـبانه روز، مـی               امور اینچنینی وجود ند   

همـین  . مقدور اسـت؛ دسـت زد  ) الکترونیک(توان به اموري که از طریق مراجعه غیر حضوري  

امر باعث می شود تا در روزهایی که دادگاه باز می باشد حجـم مـراجعین کـاهش یابـد؛ زیـرا            

  .کار خود را انجام داده اندبسیاري از آنها در ساعات غیر اداري، 

 فایده دیگر، دسترسی راحت تر و سریعتر رسانه ها به اطالعات دادگاه از طریق              -2-8

همانطور که می دانیم یکـی  ) Ibid/85. (اینترنت، ضمن حفظ حریم خصوصی افراد می باشد  

ه از وظایف رسانه ها، اطالع رسانی به مردم در موضـوعات مختلـف از جملـه کـارکرد دسـتگا           

به این ترتیب با وجود دادگاههاي الکترونیک، این اطالع رسانی هـم         . عدالت قضایی می باشد   

سریعتر وهم راحت تر صورت می گیرد و مردم سریعتر و بهتر از جریان یک پرونده آگاه شـده                 

به عبارتی دیگر بـا وجـود دارسـی الکترونیـک افکـار             . و نسبت به آن واکنش نشان می دهند       

  .ل بیشتري در رابطه با وظایف دولت خواهند داشتعمومی سرعت عم
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  نتیجه گیري

از نظـر  . به مانند سه بخشی که بیان شد می توان سه نتیجه گیري را عنـوان نمـود            

مفهوم آنچه که واضح است این می باشد که تعریف دادرسی الکترونیک ابتدا توسـط دکتـرین        

 صحیح می توان محدوده اي را کـه  با انجام یک تعریف. و سپس توسط مقنن تبیین می گردد  

این نوع از دادرسی در آن قرار می گیرد معـین نمـود و کـار دادگاههـا و طـرفین دعـوا را  در                   

بـه عبـارت دیگـر بـراي اینکـه بتـوانیم حـوزه هـاي دادرسـی          . مواجهه با آن آسان تـر نمـود    

ف درستی از مفهـوم   الکترونیک را که در بخش دوم آمده، معین نماییم نیازمندیم که ابتدا تعری            

به همین نحو در بخش دوم ما بـا بـا ایـن چـالش روبـرو              . دادرسی الکترونیک به دست دهیم    

با معین شدن این امـر از دو  . بودیم که چه موضوعاتی داخل دادرسی الکترونیک قرار می گیرد       

 اول اینکه قانونگذار را در قانون نویسی و فصل بنـدي کتـاب            . جهت آسوده خاطر خواهیم شد    

دوم اینکـه بـا معـین شـدن     . قانون خود یاري خواهیم نمود تا حوزه هاي تقنینیش معین گردد          

این حوزه ها، ما می توانیم موضوعات را با توجه به درجه اهمیت تقسیم بندي نموده و در نقـد      

در نهایـت در  . و بررسی آنها این امر را لحاظ کنیم؛ کاري که در بخش سوم انجـام مـی شـود     

بـراي  . ن موضوع مورد نظر است که هر نوع از دادرسی بر اصولی اسـتوار اسـت              بخش سوم ای  

سـوال  . مثال در دادرسی سنتی ما با شرط مواجهه روبرو هـستیم کـه غیـر قابـل انکـار اسـت         

اینست که با الکترونیکی شدن دادرسی آیا این اصول قابل رعایت هستند؟ از طـرف دیگـر مـا       

برو هستیم که ما را در پذیرش ایـن نـوع از دادرسـی ترغیـب       به غیر از این مورد با مزایایی رو       

به طور خالصه نظـام   . براي مثال جلوگیري از تطویل دادرسی یکی از آن موارد است          . می کند 

دادرسی الکترونیک داراي معایب و مزایایی است که در هر قسمت باید به طور مجزا مـساله را     

درسی را تسریع کند؛ نیـاز بـه حـضور فیزیکـی را        این نظام می تواند دا    . مورد سنجش قرار داد   

اما باید توجه داشـت، در      . کاهش دهد و به طور کل در جهاتی عدالت قضایی را میسرتر نماید            

برخی موارد نیز از جمله در آن قسمت هایی که بخصوص در امـور کیفـري دیـدن حرکـات و            

ین کند، ما نمی تـوانیم بـا   ظواهر متهم یا شاهد، می تواند صحت و سقم حرفهاي آن ها را مع         

پذیرش بی حد و حصر دادرسی الکترونیک، به صورت یک دستگاه و به طـور خودکـار عمـل                   

 .این نتیجه اي است که از بخش سوم می توان گرفت. کنیم

در نهایت نتیجه قابل حصول از سه بخش این است کـه  نفـی یـا پـذیرش مطلـق دادرسـی                        

هاي حقوقی از جمله کشور ایـران، مـی تواننـد بـه       مهمه نظا . الکترونیک، امر صحیحی نیست   

چـه بـسا مـی    . صورت گام به گام و تدریجی این نوع از دادرسی را وارد دستگاه قضایی کننـد      
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و سـپس بـا   ) مانند دادگـاه میـشیگان    (توانند این را به صورت آزمایشی در چند دادگاه بپذیرند           

این کـاري اسـت کـه در کـشور آمریکـا            . هاي بیشتري تعمیم دهند    رفع ایرادات آن، به دادگاه    

بـه تـدریج سـایر    . صورت گرفته و در برخی کشورها از جمله سنگاپور نیز در حال انجام اسـت      

کشورها از جمله ایران نیز می توانند با استفاده از تجربه آن کشورها و بـا انجـام مطالعـاتی در            

ایط بومی و قوانین داخلـی کـشور     مراکز حقوقی، به طور پله پله آن را بپذیرند؛ ضمن اینکه شر           

را در زمینه هاي مرتبط در نظر بگیرند و به یاد داشته باشند کـه همگـام بـا ورود ایـن نـوع از          

نظام دادرسی، باید قوانین خاص آن نیز وضع شود و برخی قوانین فعلی نیز تغییر یابـد؛ کـاري          

  .انجام می باشدکه در کشورهاي پیشگام انجام گرفته و در حال حاضر نیز در حال 
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