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Abstract 
Proper implementation of the law in order to establish justice is the 

concern of all legal systems and requires some changes in the course of 
procedure. Some changes, due to the increasing progress of new 
communication methods, in addition to providing a safe communication 
mainline between judicial authorities and judicial officers, will play a 
notable role in documentations recording and maintaining confidentiality of 
documents. Therefore, the encounter of the judiciary with electronic 
communications and the need to prepare the executive arrangements for this 
process of cooperation with the cooperation of e-service providers, both 
public and private, seems to be inevitable and essential. The Legislator, by 
enacting Article 175 and Section 9 of 2013 Criminal Procedure Code, 
prescribed the Electronic Procedure for the first time. In recent decade, the 
Judiciary has made its efforts paving the way and securing the necessary 
infrastructure by issuing numerous bylaws including the Bylaw on the Way 
to Use Computer and Telecommunication Systems. At the time, many of the 
procedure-related affairs are conducted electronically and the Judiciary’s 
Center for Statics and Information Technology and Information Center 
supervising subsidiary judicial offices is responsible for it. By exact 
investigation of the functioning of bodies responsible for electronic 
procedure, analyzing existing laws through examination of the infrastructure 
needed to create a system for e-proceedings, and identifying some problems 
including non-obligatoriness of using this type of procedure, the necessity to 
change the way for notification and electronic holding of proceedings 
inspired by French laws and providing appropriate solutions including the 
need to develop regulations and related instructions are among the goals of 
this article. 

Key words: Electronic Procedure, Formalities and Principles of 
Procedure, Electronic Signature, Electronic Notification, Notification 
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 یقی رد حقوق فرانسهاه و رفع تعارض مقررات مربوط هب داردسی الکترونیکی رد نظام حقوقی اریان با نگرش تطب ربرسی چالش
 1یمهدی وحدت

 2حسین طاهرخانی
 3پرویز ساورائی
4جمشید نورشرق

 

 چكيده 
های حقوقی های کلیه نظاماجرای صحیح قانون در راستای ایجاد عدالت، از دغدغه

بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است. برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت 
مابین راه امن ارتباطی مهمی فیتباطی عالوه بر اینکه شاهشهای نوین ارروزافزون رو

سزایی در ثبت و ضبط نماید، نقش بهمقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می
مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند داشت. لذا رویارویی دستگاه قضایی با 

یی این نحوه از ناپذیر و لزوم تدارک مقدمات اجراارتباطات الکترونیکی اجتناب
، دهندگان خدمات الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصیرسیدگی با همکاری ارائه

( و بخش نهم قانون آئین 571رسد. قانونگذار با تصویب ماده )ضروری به نظر می
الکترونیکی را تجویز و برای اولین بار دادرسی 5931دادرسی کیفری در سال 

 نحوه نامهاز جمله آیین متعدد هاینامهآیین ضعو با اخیر دهه در قضایی دستگاه
 زیر تأمین و ایجاد بستر مخابراتی، در راستای یا ایرایانه هایسامانه از استفاده
 طریق از اموردادرسی غالب اکنون و بکارگرفته را خود الزم، اهتمام هایساخت

عات قوه قضاییه گیرد و تولیت آن با مرکز آمار و فناوری اطالمی صورت الکترونیکی
باشد. با تدقیق در نحوه کارکرد ناظر بر دفاتر خدمات قضایی زیر مجموعه می

نهادهای متولی امر دادرسی الکترونیکی، تحلیل قوانین موجود با بررسی زیر 
الکترونیکی و شناسایی های ای برای دادرسیساختهای مورد نیاز جهت ایجاد سامانه

امی شدن استفاده از این نحوه دادرسی، لزوم تغییر برخی مشکالت از جمله غیرالز
نحوه ابالغ و نحوه تشکیل جلسات دادرسی به صورت الکترونیک با الهام از قوانین 

-کشور فرانسه و ارائه راهکار مناسب از جمله لزوم تدوین آئین نامه و دستورالعمل

 .باشدهای مربوط به آن، از اهداف این مقاله می
دادرسی،  امضاء الکترونیکی،   الکترونیکی، تشریفات و اصولادرسید :یدیواژگان کل

 .الکترونیکی، سابقه ابالغ ابالغ

                                 
 ،جزیره کیش،ایران.بین الملل کیش واحددانشگاه آزاد اسالمی،  گروه حقوق،دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، .1

                      )نویسنده مسئول(؛،جنوب تهران واحد اسالمی، آزاد شگاهدان خصوصی، حقوق گروه استادیار .2
   h_ taherkhani@azad.ac.irرایانامه: 

 شهید بهشتی. خصوصی ، دانشگاه حقوق گروه استادیار .3

 جنوب. تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه خصوصی، حقوق گروه استادیار .4

  11/13/99پذیرش  تاریخ  -   11/11/98  دریافت تاریخ
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 مقدمه

رعایت اصول و تشریفات دادرسی از ارکان مهم یک دادرسی صحیح است. تغییر نحوه 

یر رعایت اصول و تشریفات می تواند به اعتبار دادرسی افزوده و یا آنرا زایل نماید.  تغی

نحوه دادرسی نه از باب تغییر قوانین بلکه تغییر نحوه اجرای آنها مورد نظر است اما 

عندالزوم نیازمند تغییر قوانین نیز می باشد. در شیوه غیر الکترونیکی دادرسی شخص تظلم 

خواه با مراجعه به دستگاه قضایی و تقدیم دادخواست یا شکواییه، تظلم خواهی خود را 

علیه با بررسی ی روند قانونی ارجاع، ثبت و پرداخت هزینه، شعبه مرجوعمطرح و پس از ط

ادعا و دعوت از طرف دعوی و تشکیل جلسه، ضمن استماع اظهارات طرفین و عندالزوم 

های مورد نیاز و تحقیقات مورد نیاز از جمله ارجاع امر به کارشناسی، تحقیق محلی،استعالم

-نماید.کلیه این امور زیر مجموعه قانوند تصمیم میاستماع شهادت شهود، اقدام به اتخا

مدنی یا کیفری که از قواعد آمره و الزم االجرا بوده قرار داشته و عدم رعایت دادرسیآئین

الکترونیکی و تغییر تواند موجبات نقض رای را فراهم آورد. با ورود سیستمهایآنها می

کی و لزوم ارتباط کلیه دفاتر و شعب نحوه ارتباط سنتی کاغذی به شکل نوین الکترونی

های قضایی در سطح کشور به یکدیگر، اجرای قوانین آمره سنتی و الکترونیکی در مجتمع

 پی در نیز فرانسه در» کند. دعاوی حقوقی و کیفری ، دستگاه قضایی را با چالش روبرو می

 قانونی آنرا که 2118تحت عنوان مارشال  1مالی قوانین به مربوط ارگانیک قانون تصویب

 برنامه و ماموریت در هاوزارتخانه ، اعتبارات نواقص تعریف 2112 سال که از انقالبی

-می ارزیابی را آنها نتایج و نموده را بررسی عمومی از اعم اهداف که امری گردید، الزامی

"وسیله  بر مبتنی منطق " از ارزیابی روش قانون این موجب به حقیقت، در. کند
 منطبق" به 2

                                 
1   Raine  

2   Logique de performance et de résultats  
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"نتیجه بر مبتنی
 اعمال کیفیت ارزیابی سمت به خود نوبة به نیز دادگستری و یافت تغییر 1

 کارآمدی برای اروپایی کمیسیون " گزارش بنابر حاضر حال در. کرد حرکت خود

" دادگستری
 پیامداده الکترونیک، نوشتار شیوة در است توانسته فرانسه 2111 سال در  2

 در رسانی اطالع سامانه ها،پرونده ثبت اینترنت، به ارتباط ایمیل، یی،قضا رویة الکترونیکی

 در و کامل طور به الکترونیکی فرمهای مالی، سامانه اطالعات ها،دادگاه مدیریت خصوص

 01 از کمتر اینترنتی سایت خصوص در و درصد 01 از بیشتر الکترونیکی هایپرونده مورد

 گزارش) نماید عملیاتی و اجرا کشور تمام در را هصدراالشار معیارهای کلیة از درصد

 وزیر اخیر بخشنامة اساس بر ( 99 : 2111 ، دادگستری کارآمدی برای اروپایی کمیسیون

 31 رسمی روزنامه در مندرج 2111 مارس 31 مورخ کشور این هایآزادی و دادگستری

-دادگاه و رشناسانکا و وکال مانند دادگستری وابستگان تمامی 0211 صفحه 2111 مارس

 طور به است الزامی وکالء حضور که هاییدادرسی در توانندمی تجدیدنظر های

 به بخشنامه این در.  نمایند اطالعات تبادل الکترونیک دفتر از استفاده با و الکترونیکی

 شده داده عمومیت الکترونیک طریق از دادرسی در کردن شرکت و خواهیپژوهش امکان

 الزامی و شده خارج اختیاری حالت از اطالعات تبادل نوع این سال همان سپتامبر از و

( قانونگذار ایران در تبصره ماده 118:  1391محسنی، رضایی نژاد ،« )  3گردید. خواهد

قضاییه با کیفری،تدوین آئین نامه مربوطه را برعهده ریاست قوهدادرسی( قانون آئین110)

 سامانه های از استفاده نحوه نامهآیین "که تحت عنوان پیشنهاد وزیر دادگستری نهاده 

قضاییه رسیده و با به تصویب ریاست وقت قوه 24/0/1390در تاریخ  "مخابراتی  یا ایرایانه

الکترونیکی ساری و جاری شده الزم االجرا بودن آن در سالهای اخیر تا حدی دادرسی

ات از جمله الزامی بودن استفاده از است . آئین نامه موصوف از باب نحوه اجرای مقرر

سامانه دادرسی الکترونیکی برای کلیه مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی،اقدامات اولیه 

ها و ابالغ الکترونیکی الزاماتی را تشکیل پرونده و انجام امور شعب در رسیدگی به پرونده

                                 
1   Logique de moyen   

2   Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ)  

 3  A. 30 mars 2011 : JO 31 mars 2011, p. 5600 
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ن موضوعه در تعارض برای دستگاه قضایی و اصحاب دعوی مقرر داشته که با برخی قوانی

و مغایر است. مضاف بر این نحوه تشکیل جلسه دادرسی به نحوه تمام الکترونیک علیرغم 

اشاره آن در قانون به دلیل ضرورت وجود برخی بایدها بالتکلیف مانده است. موارد فوق 

وم مورد بحث و بررسی قرارگرفته و با تطبیق آنها با قانون فرانسه، راهکار مناسب و عندالز

 پیشنهاد تغییر قوانین ارائه خواهد شد.

 

 حقوقی فقه و دکترین در دادرسی الكترونيكی جایگاه. 1

اساس حکومت اسالمی بر عدل و انصاف نهاده شده و محقق نمی شود مگر با دادرسی 

 مکتب این آور الزام احکام که قواعد و متون از ای مجموعه عنوان به امامیه فقه» عادالنه. 

 در ، نماید می بیان اعم معنای در حقوقی وقایع از ناشی الزامات و حقوقی ابطرو در را

.  است نداشته نمودی مسلمانان اجتماع در چندان اسالم دین ظهور نخستین قرون

 هیچ کوتاهی تاریخی مقاطع در جز ؛ اند بوده تسنن اهل فقه قواعد تابع اسالمی حکومتهای

.  است نبوده امامیه فقهای بحث محل آن سنتی شکل در حتی دادگستری تشکیالت گاه

 در حضور جهت خوانده به اخطار و ابالغ خصوص در موضوعاتی فقهی متون در هرچند

اصل تناظر یکی از ( 10،181 :1391نژاد، رضایی.«)  است شده مطرح محاکمه جلسه

ی ملزومات دادرسی عادالنه است ، حق شخص در دفاع از خود در نزد عقالء واجب عقل

 در علی امام» است و در صورت فقدان آن حق دفاع در آتی برای غایب متصور است . 

 تو نزد وقت هر:  فرمودند فرستادند یمن سمت به مرا پیامبر که هنگامی:  فرماید می روایتی

 ، صدوق.« )  بشنوی را دیگری دفاع آنکه مگر نکن حکم یک هیچ نفع به ، شد طرح دعوا

 غایب شخص علیه هرگاه»ی در حق دفاع غایب از خود آورده است حرعامل(  20 :  1318

 او بدهی و شود می فروخته او مال و شد خواهد انجام او علیه قضاوت ، شود اقامه بینه

.  است باقی دلیل اقامه حق حضور از پس غایب شخص برای اما ، گردد می پرداخت

 ، 18: 1414  حرعاملی،.«)است کفیل اخذ به منوط بستانکاران به بدهی پرداخت همچنین

 امام از مسلم بن محمد روایت » مسلم آورده است بن محمد حرعاملی در روایت( 212

 ":  اند فرموده نقل اسالم )ص( گرامی پیامبر از خصوص این در که است )ع( باقر محمد
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 دو هرگاه که معنا این به "االخر من یسمع حتی لالول یقضی فال ، رجالن الیک تقاضی اذا

 دفاع و سخن تا ها آن از یکی اظهارات شنیدن از پس آمدند تو نزد قضاوت برای نفر

 پیامبر نظر مد که آنچه گقت بتوان شاید.  نکن حکم اولی نفع به ای نشنیده را دیگری

 حق و مدعی ادعای از اطالع ضرورت بر مبنی علیه مدعی حق بیان است بوده اسالم

 طرف دفاعیات شنیدن بر خصومت فصل و قضاوت کردن موکول نه اوست پاسخگویی

 موارد از بعضی در همیشه برای بسا چه گردد امر این به موکول قضاوت اگر که چرا. مقابل

 این در دیگری روایت(  180 ،11 :1414حرعاملی،) «.نگردد فراهم حکم صدور امکان

 عَلَى الْحُکْمَ یَرَى کَانَ أَنَّه: اند فرموده ایشان که است شده صادق)ع( نقل امام از زمینه

 عَلَیْهِ أُخِذَ لَهُ الْمَحْکُومِ بِالْغَرِیمِ یُوثَقْ لَمْ فَإِنْ لَهُ کَانَتْ إِنْ حُجَّتِهِ عَلَى الْغَائِبُ یَکُونُ وَ الْغَائِبِ

 یْهِإِلَ رُدَّ حُجَّةٌ لَهُ کَانَتْ فَإِنْ الْغَائِبِ مَالِ مِنْ]  إِلَیْه[ یُدْفَعُ بِمَا کَفِیلٌ

 می صادر حکم غایب علیه مدعی ضرر بر حاکم اگر که است این فوق روایت معنای »

 از داشت دلیلی بازگشت از پس چنانچه که دارد می محفوظ او برای نیز را دفاع حق و کند

 به و نمود تحویل محکمه به غایب از مالی حکم، صدور با حاکم چنانچه و کند دفاع خود

 دلیل با و شد حاضر غایب اگر تا طلبد می کفیل وی از مال آن رابرب در نداشت اطمینان او

 ، نوری. « )  نماید مسترد وی به و گرفته له محکوم از را مال نمود محکومیت رفع خود از

اساس دادرسی در اسالم بر عقل و خرد استوار است  و در همین راستا  ( 411 ،11 : 1418

 رجل فی الساّلم علیه الفقیه الی کتب رجال ان»نمود خدیجه اشاره  ابی می توان  به  حدیث

 فغاب صاحبه دون منا واحد علی الکتاب ترد ال فقاال، رجل؛ من لهما شراء رجالن الیه دفع

 الی اآلخر فجاء القباله، یعنی الشراء فانکر منهما، باع الذی جاء و بیته فی تواری او احدهما

 من و منی البیع انکر قد صاحبی فان البینه، علی نعرضه حتی الشراء اخرج له فقال العدل،

 العدل علی یجب فهل علی الفساد یرید بیته فی جلس قد لعله و غائب؛ صاحبی و صاحبی،

 علیه فوقع یجتمعا؟ حتی ذلک یجوز ال ام  لهذا؟ یشهدوا حتی البینه علی الشراء یعرض ان

 ....«.اهلل شاء ان باس فال القوم امر صالح ذلک فی کان اذا: السالم

 کسب ای قضیه مورد در )ع( امام به خطاب شرحی طی شخصی فوق حدیث موجب به

 صورت به که را ملکی معامله قباله نفر دو: است قرار این از قضیه است؛ کرده تکلیف
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 اند خواسته او از حدیث در) اند سپرده امانت شخصی نزد و بودند کرده خریداری مشترک

 امین شخص از و قباله معنای به شراء ندهد تحویل را مکتوب شند،نبا حاضر دو هر که مادام

 معامله اصل فروشنده و شده مخفی یا و غایب شریک دو از احدی( است شده تعبیر عدل به

 او از و مراجعه بوده او نزد قباله که عدل شخص به دیگر شریک. است شده منکر را

 قباله وجود به قاضی نزد شهود تا برساند شهود رؤیت به را قباله که نموده درخواست

 به مجاز او آیا که است موقعیت این در عدل شخص وظیفه سؤال موضوع. دهند شهادت

 امور مصلحت چنانچه: است فرموده مرقوم پاسخ در امام خیر؟ یا باشد می مزبور سند ارائه

 به تاس جالب بسیار حدیث این. است مانع بال سند ارائه کند، می اقتضا چنین مردم

 است امری کامال اسالمی، قضای که کند می تایید کامال را معنی این که آن ذیل خصوص

 چند هر که داشت توجه باید البته. است شده استوار مردم زندگی صالح مبنای بر و عقالیی

 شده السالم علیه امام از عدل شخص وظیفه مورد در که است استفتایی حدیث، این مضمون

 برای امر این چنانچه که کرد اذعان باید گمان بی ولی. ندارد قاضی ظیفهو به ربطی و است

 صورت همین به هم قاضی شد، می رجوع قاضی به که معنی بدین افتاد می اتفاق هم قاضی

 جانبه همه ضابطه و کلی امر یک حدیث ذیل از که آن خصوص به. کرد می قضاوت

 (211  ،18 :1414 حرعاملی،. )شود می استفاده

 از منظور » اندگفته اطالعات لفظ کارگیری به با برخی دادرسی الکترونیکی تعریف رد

 دارد وجود دادگاه محیط در که است اطالعاتی انتقال شدن الکترونیکی مجازی، دادرسی

 هیأت تصمیم دادگاه،(  حکم یا قرار) دستورات ادله، شامل می تواند اطالعات این و

( 39 ، 13 : 1388 عبدالهی، نیا، شهبازی)  «.باشد...  و شاهد اظهارات متهم، منصفه،اقاریر

دادرسی شامل اصول و تشریفات خاص خود است که در روش غیر  باید توجه داشت

الکترونیکی توسط مسئولین شعب و ضابطین قضایی انجام می شود.در روش الکترونیکی 

اده و در بستر مبادالت می توان پذیرفت برخی از دستورات و اقدامات کاغذی به صورت د

الکترونیکی منتقل می شوند اما به دلیل لزوم ضبط فیزیکی برخی اسناد در پرونده و عدم 

امکان انجام برخی امور که الزاما می بایست توسط اشخاص صورت گیرد،نمی توان گفت 

لذا دادرسی تمام الکترونیک محقق شده و در تعریف آن صرفا به انتقال دادها  اشاره نمود. 
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 صحیح بدانیم ها داده انتقال شدن الکترونیکی در صرفا را الکترونیکی دادرسی که نظر این

آئین  قانون در ».  است دادرسی الکترونیکی یک از انتقال داده ها بخشی بلکه نیست،

 ارتباطات ساماندهی منظور به است موظف قضاییه قوه که است آمده دادرسی کیفری

(  عدالت ملی شبکه)   کارگیری به با تابعه دستگاههای و ضابطانمحاکم، بین الکترونیکی

 است نیاز آنها اطالعات به دادرسی جریان در که حقوقی و حقیقی اشخاص سایر نیز و خود

می  نیز قضایی مراجع. کند راه اندازی امضای الکترونیکی قبیل از مطمئن امنیتی تمهیدات

 عمل به عدالت ملی شبکه طریق از را الزم اطالعات کسب و قضایی استعالمات توانند

 شخصیتهای و غیردولتی عمومی دولتی،نهادهای دستگاه های صورت این در. آورند

  فیضی،)   «.کنند اعالم مزبور شبکه طریق از را الزم پاسخ موظفند خصوصی بخش حقوقی

 (98 ، 22 :1383 ، مقدسی

 معنای به دادرسی الکترونیکی »برخی دیگر در تعریف دادرسی الکترونیکی آورده اند 

دادرسی  برای تعریف این ولی است الکترونیکی ابزارهای و امکانات طریق از دادرسی

 که است فرآیندی دادرسی حالیکه دارد،در ابزارگرایانه و ظاهری رویکردی الکترونیکی

 لتعدا احیای و نظم برقراری یعنی آن اهداف محوریت با ویژه به آن موضوعات و نهادها

 منظر از دادرسی الکترونیکی تعریف گرددکه روشن باید و است مهمتر بسیار ظاهرش از

 یا موضوع است قرار دادرسی الکترونیکی در. شود تعریف و بررسی و نهاد موضوع،فرآیند

 بوده کاغذ روی قبال که اطالعاتی داده سازی بدون. شوند تبدیل داده به پرونده ها محتوای

دادرسی کیفری  از می یافته اند،نمی توان نمود پرونده ها البالی در ظاهری بطور و اند

 و کاغذی اطالعات کردن داده ای همان دادرسی الکترونیکی پس گفت سخن الکترونیکی

 111 :1392 ، روستا ، موذن زادگان)  «. است پرونده ها با مرتبط(  سنتی اطالعات)  شفاهی

بهره  معنای به دادرسی الکترونیکی»بیان داشته اند برخی در تعریفی دیگر (   111 -112  ،

 به شکایت،رسیدگی طرح که نحوی به.  است امور کل در فناوری اطالعات از گیری

 به نیاز که بازجویی ها از بعضی حتی و... (  و اخطاریه،احضاریه)  اوراق پرونده ها،ابالغ

 دیگر معنای به.   می شود انجام اینترنت طریق از و دور راه از و ندارند دادگاه در حضور
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 عملیات در اینترنت مجازی فضای از استفاده و دارد امکان که جایی تا کاغذ حذف

 (211  : 1392 ، حیدری ، میرزاپور) «.گویند دادرسی الکترونیکی را دادرسی

قانون آئین  بیان قانونگذار در به دلیل دادرسی الکترونیکی معتقدند حقوقدانان برخی

 ، 111 :1392 ، روستا ، زادگان موذن. ) است کیفری امور مختص فقط کیفری دادرسی

 فحوای و کیفری امور به صرفاً قانوگذار توجه عدم و قانونی تعریف در مداقه با(  192-129

 صرف به نمی توان دیگر عبارت به.  دارد وجود نیز مدنی امور به آن تعمیم قانون،امکان

 و جزایی قوانین دانست،اصوال قانون همان در اجرا مختص آنرا قانون یک در ماده ای بیان

 مقام در دادرسی الکترونیکی به مربوط مواد اما هستند شده منفک مفاهیم دارای حقوقی

 نحوه راستای در و نبوده تجارت یا مدنی حقوق در قاعده ای وضع و جرم، مجازات تعیین

 به آن تعمیم امکان و عام بصورت  شده نبیا اصول بلکه است برنیامده نیز آنها به بررسی

دادرسی  قضایی دستگاه حاضر حال در که است،همچنان امکان پذیر نیز حقوقی دعاوی

 . می کند اجرا دعاوی کلیه در آنرا مقدمات و الکترونیکی

 

 دادرسی الكترونيكی در دادرسی اصول و تشریفات رعایت لزوم. 2

اصول دادرسی در معانی  . است متمایز آن اتتشریف از دادرسی اصول داشت توجه باید

اما مقصود از اصول دادرسی  مختلفی از جمله راجح ، قاعده و استصحاب بکار برده اند 

به عبارتی اصول دادرسی آن چنان پر اهمیت اند که واقعیت حیات » معانی فوق نیست  

 اصول همان دادرسی ( اصول   Jean Vincent ,2003:483« ) دادرسی را به جلو می رانند.

ایده »در تعریفی دیگر  . اند شده واقع حقوقی نظامهای اکثر قبول مورد و بوده حقوقی کلی

(  13،  32:  1310بوالنژه ، « ) اصولی که مجموعه مواد قانونی حول آن ارایه می شود.

برخی از اصول دادرسی ممکن است از اصول کلی حقوقی باشند. در تعریف این اصول 

شده  پذیرفته حقوقی نظامهای تمام در که کلی اند قواعدی حقوقی کلی اصول» اند آورده 

 حقوق تر جزئی احکام تمام بر است حقوقی احکام اساسی ترین شامل که اصول این. اند

و  دائمی به می توان اصول این ویژگیهای از(  198 : 1393 ، جعفری تبار.«  ) اند حاکم

مقصود از انتزاعی بودن اصول حقوقی آن است که در » .  دنمو اشاره آنها انتزاعی بودن



لش ی چا
س ربر

تعا فع  اه و ر
نسه ا فر وق 

حق ی رد 
تطبیق

ش 
نگر ن با 

 اریا
قی حقو ظام 

ن رد 
نیکی  لکترو سی ا ارد ط هب د

بو مر ت 
ا مقرر ض 

ر
 

 

 

 

 

122 

 

عالم ذهن قابل تصوراند،اگرچه در عالم عین مصادیق آن دیده می شود . به عبارت دیگر 

این اصول مجرد از عین اند . از اصول کلی حقوقی،می توان اصول برابری را نام برد که 

ر است . اصول دیگری همچون حق صرف نظر از عینیات در عالم انتزاع و ذهن قابل تصو

دفاع،اصل تناظر و بی طرفی،اگرچه در عالم ذهن و مجردییات قابل درک اند ولی کمتر 

.« ) انتزاعی اند و بیشترقابل لمس. درجه تجریدی بودن اصول کلی حقوقی،یکسان نیست 

 ابلق اجرا محل و زمان تناسب به اصول خالف بر دادرسی (  تشریفات 32:  1384صادقی ، 

داد. در تعریف تشریفات دادرسی آورده اند  تغییر را آنها اقتضاء به می توان و بوده تغییر

مقررات شکلی که صرفاً جنبه تشریفاتی دارند و به آسانی می توان آنها را حذف و تعدیل »

کرد و مقررات کلی دیگر که به بیخ و بن خود مساله عدالت مربوط می شوند و حفظ آنها 

 باید توجه داشت  (  393:  1381صانعی ، « ) رای عدالت واقعی و ضروری است.از نظر اج

 االجرا الزم قانونی تشریفات و اصول زمان هر در و بوده ومقرراتی قوانین تابع نیز تغییر این

 تشریفات به معتقد برخی. بود خواهند رسیدگی روند بی اعتباری موجبات از نشود رعایت

 مقررات از مجموعه ای پایة بر دادرسی معنا این در» هستند ونیکیدادرسی الکتر در زدایی

 و مرج و هرج مانع و هستند طمانینه و امنیت ضامن که می شود انجام معلوم و مقرر پیش از

 و حقوقی تشریفات حذف زدایی تشریفات از مقصود. می شوند دادرسی در باری و بند بی

 به مادی و قانونی منظر از می توان را تشریفاتمنظور، این به. است آئین دادرسی از مادی

 نیز اخیر مورد تجویز چه اگر نمود تقسیم  مادی تشریفات و حقوقی تشریفات دستة دو

 به مقنن که می شود دیده قوانین در که اساس،هنگامی این بر. دارد قانون حکم در ریشه

 " عبارت از متداعیین اقتصادی هزینة از کاستن و دادرسی سرعت افزایش همچون دالیلی

 در مداقه با( 192-23،193-24: 1380محسنی،.« )می کند استفاده  " تشریفات رعایت بدون

اصول دادرسی از جمله ترافعی و علنی  رعایت الکترونیکی دادرسی گفته،در پیش نظریات

ضروری است اما  دادرسی از جمله قرارهای تامین کیفری و اصالح رای تشریفات و بودن

 رسیدگی تشریفات و اصول ماهیت تغییر مقام در الکترونیکی توجه داشت دادرسی باید

 .است کشیده چالش به را آنها رعایت و اجرا نحوه بلکه نیست
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 علنی دادرسی در.  است دادرسی بودن علنی اصل دیگر دادرسی عادالنه مصادیق از

 الزمه که باشند داشته حضور توانند می نیز خبرنگاران و عادی اشخاص ، طرفین بر عالوه

 و اساسی معیارهای از یکی دادرسی بودن علنی اصل. »  است دادرسی جلسه از اطالع آن

 ، دادرسی جلسات در افراد آزادانه حضور ، آن از منظور. است منصفانه دادرسی بنیادی

 واقعی عدالت وجود و دادرسان طرفی بی از اطمینان حصول و قوانین دقیق اجرای مشاهده

 دانشمندان از گروهی ، رسیدگی جلسه در بجاست( »  213 : 1381 ، آخوندی.« )  ستا

 مسئله چنانچه تا باشند داشته حضور سنت اهل فقهی مکاتب از یک هر از تن یک و شیعه

 به قاضی( »  91 :1381 ، طوسی.« )  کند سوال آنها از نیاز صورت در قاضی ، آید پیش ای

 خطایی صورتیکه در تا باشند حاضر دادگاه در دادرسی هنگام ات دهد می فرمان دانشمندان

 توضیح آنان از آمد پیش او برای علمی مشکل اگر و سازند آگاه را او ، زند سر وی از

 سیره و(  ص)  پیامبر سیره فقهی متون بر عالوه( »  428 ، 3 : 1413 ، حلی.« )  بخواهد

 اسالم کیفری نظام در محاکمه بودن علنی لزوم بر دلیل مهمترین(  ع)  المومنین امیر قضایی

 حضور در اسالم درصدر ها دادرسی بیشتر دهد می گواهی اسالمی دادرسی تاریخ.  است

 چنین ، دادرسی در علوی رفتار از اسالمی دادرسی نظام مولفان. شد می انجام مردم عموم

 بودن علنی اصل عایتر ، مسجد در دادرسی جلسات برگزاری فلسفه که اند کرده استنباط

 (114 : 1419 ، موسوی.« )  است بوده محاکمه جلسه در مردم حضور تسهیل و رسیدگی

 

 الكترونيكیمتولی دادرسی. 3

بر خالف دادرسی غیرالکترونیکی که متولی آن در هر حوزه قضایی، دادگاه مستقر در 

یفات آن مرکز آمار و الکترونیکی متولی اجرای تشرباشد، در سامانه دادرسیآن حوزه می

قضاییه در سطح کشور است . دراین شیوه دادرسی کلیه امور از طریق فناوری اطالعات قوه

 گیرد.سامانه خدمات الکترونیک ) سخا ( صورت می

در دادرسی غیرالکترونیکی امور اجرایی هر حوزه قضایی توسط مسئولین مربوطه و به 

دادرسی الکترونیکی کلیه امور مربوطه  روش کاغذی صورت می گرفت اما در سامانه

ای که توسط مرکز آمار و فناوری اطالعات توسط همان اشخاص در سامانه یکپارچه
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گیرد . کلیه تشریفات بصورت متمرکز از طریق سامانه اندازی شده صورت میطراحی و راه

،تنها موردی باشدای آن ذخیره و بصورت همزمان قابل رویت و کنترل میو در پایگاه داده

الکترونیکی است . انجام این نوع ابالغ های قضایی خارج شده ابالغکه از اختیارت حوزه

منوط به ثبت نام و ایجاد حساب کاربری برای مخاطب ابالغ بوده و در صورت عدم انجام 

شود. در صورت دارا بودن حساب این امر،ابالغ به شیوه غیرالکترونیکی و کاغذی انجام می

ری توسط مخاطب ابالغ،ارسال ابالغیه توسط شعبه از طریق سامانه سراسری ابالغ کارب

الکترونیکی صورت گرفته و این امر از صالحیت مامورین ابالغ مستقر در حوزه قضایی 

 خارج و بر اساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد.

 ابالغ الكترونيكی انجام متولی .1-3

 سامانه طراحی در قانون آئین دادرسی مدنی سوم فصل از دوم مبحث مفاد خالف بر

 قانون آئین دادرسی کیفری نهم بخش (202) و (201) مادتین از مستفاد و الکترونیکی ابالغ

 مخابراتی یا رایانه ای سامانه های از استفاده نحوه آئین نامه (1) ماده ح و ج ، الف بندهای و

 ، 1390 مصوب کشور توسعه برنامه های دائمی احکام اجرای قانون (38) ماده ت بند و

 اطالعات فناوری و آمار سازمان)  قوه قضاییه مجموعه زیر حقوقی شخصیت ابالغ مامور

 ایجاد ، آئین نامه (1) ماده الف بند.   می باشد عدالت ملی بستر از استفاده با(  قضاییه قوه

 این وظایف شرح و بیان را قوه قضاییه اطالعات فناوری و آمار مرکز عنوان تحت مرکزی

 طرح امکان ساختن فراهم جهت الزم رایانه ای سامانه های ایجاد ، (2) ماده در را مرکز

 قضایی نیابت و قضایی اوراق ابالغ ، متهم احضار ، پرونده ارجاع ، شکایت یا دعوا

 از  0 ماده وفق کیفری و حقوقی دعوی طرح امکان و نموده تعریف الکترونیکی بصورت

 وظایف از (1) ماده ت بند تعریف به توجه با(  سخا)  الکترونیکی خدمات سامانه طریق

 آئین نامه (23) ماده ، قانون آئین دادرسی کیفری (112) ماده در.  باشد می مرکز این دیگر

 امکان ، دادرسی الکترونیکی بحث در قانون آئین دادرسی کیفری (200) ماده (2) تبصره و

.  است گرفته قرار قانونگذار توجه مورد خصوصی بخش توسط ابالغ نوین روش این انجام

 خدمات دفاتر طریق از موارد سایر و دعاوی طرح به مربوط امور انجام حاضر حال در

 توسط کماکان قضایی اوراق ابالغ اما شده واگذار خصوصی بخش به قضایی الکترونیکی
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 را ابالغ مامورین فرانسه حقوقی نظام. می پذیرد انجام قوه اطالعات فناوری و آمار مرکز

 را مهم این  اجرا و ابالغ مأموران ملی اتاق تشکیل با و دانسته مربوطه مختص مقررات تحت

 حقوقی نظام در ابالغ مامورین ویژه و خاص اختیارات به نظر.   است نهاده آنها عهده بر

 و ابالغ مامورین ، دادگاه به مراجعه از قبل اتاق این در دعاوی اکثر فصل و حل و فرانسه

 خاص صالحیتهای و اختیارات دارای اختالفات فصل و حل در قاضی و وکیل مانند به اجرا

 قرار اشاره مورد اختالف حل شوراهای قانون (1) ماده در نوعی به فوق مراتب ؛ 1می باشند

 به مراجعه از قبل دعاوی حل و فصل آن تشکیل اهداف از یکی گفت می توان و گرفته

 ماده به توجه با مدنی دادرسی آئین قانون در ابالغ مامور تکالیف از برخی. است محاکم

 جمله از ، است شده ملغی ابالغ الکترونیکی در ، قانون آئین دادرسی کیفری (111)

 ماده)  اوراق گرفتن از او امتناع قید و مخاطب از رسید اخذ لزوم به می توان آنها مهمترین

 مخاطب توسط اوراق گرفتن از استنکاف اعالم(  29 ماده)  خادمان یا بستگان هب ابالغ(  28

 معین اهالی به ابالغ(  12 ماده)  نشانی شناسایی عدم(  11 ماده)  محل در الصاق و بستگان یا

 حقوقی و حقیقی اشخاص به ابالغ نحوه بودن یکسان(  14 ماده)  بخش یا شهر یا ده از اعم

 .نمود اشاره ،(  مهنا آئین 11 ماده) 

 این شدن طوالنی از مانع نیز ابالغ الکترونیکی سامانه در آن ارسال روز در ابالغ امکان

 ممکن پرونده کثرت دلیل به(  شعبه مسئولین)  امر متولیان که همچنان ، نشده ابالغ روند

 اختیار مدنی سیدادر آئین قانون در فرانسه قانونگذار.   دهند انجام تاخیر با را مهم این است

می  یکدیگر به اوراق ابالغ جهت وکال.  است گرفته نظر در ابالغ در وکال برای ویژه ای

 و مراجعه دیگر وکیل به شخصا خود یا(  212 ماده)  نموده رجوع ابالغ مامور به توانند

 امانج پست طریق از وکال به ابالغ 211 ماده اساس بر(  213 ماده)  نمایند ابالغ را اوراق

 مذکور موارد در داده اجازه دادگستری وکالی به فرانسوی قانونگذار ، باری. »  نمی شود

 (   Lamarche , 2015 : 225.« )شود ساده تر فرآنید تا نموده مؤثر مداخلة ابالغ امر در

 

                                 
 1   www.huissier-justice.fr/conseils-aux-professionnels   

http://www.huissier-justice.fr/conseils-aux-professionnels
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 الكترونيكی بر اساس قوانيننحوه انجام دادرسی. 4

برخی انواع  مخابراتی یا ایرایانه هایامانهس از استفاده نحوه ( آیین نامه1بند ت ماده )

خدمات قضایی در دادرسی الکترونیکی اعم از طرح دعوا یا شکایت،اعالم جرم،ارسال 

( مرکز را موظف به طراحی 2ها و احضاریه بیان نموده و در ماده )لوایح،ابالغ اخطاریه

متهم،ابالغ اوراق  سامانه به نحوی که امکان طرح شکایت و دعوا،ارجاع پرونده،احضار

قضایی و نیابت قضایی مهیا باشد نموده و مراکز قضایی و ضابطین را مکلف به استفاده از 

 این سامانه نموده است .

 ثبت الكترونيكی پرونده ، اظهارنامه و الیحه .1-4

به مانند شیوه غیر الکترونیکی طرح دعوی،صحت اطالعات ارائه شده توسط خواهان 

 نشانی،مشخصات طرف دعوی و اطالعات هویتی و ارتباطی مفروض یا شاکی از جمله

است. تصویر ضمائم نیز پس از تصدیق آنها توسط وکیل یا ارائه اصول آنها توسط شخص 

عادی به دادخواست یا شکواییه الکترونیکی ) اعم از دعاوی بدوی،اعتراضی و طاری ( 

ه مجتمع قضایی ذیصالح  ارسال منضم و پس از پرداخت الکترونیکی هزینه های مربوطه،ب

شود. ثبت و ارسال اظهارنامه به مخاطب و ارسال الیحه به شعبه رسیدگی کننده به می

پرونده نیز به روش فوق صورت گرفته و تشریفات ثبت الکترونیکی کلیه موارد بر اساس 

 دستورالعمل های تدوین شده و در سامانه خدمات الکترونیک قضایی صورت می گیرد .

 هانحوه رسيدگی به پرونده .2-4

به جز تشکیل فیزیکی به پرونده نظر به ضرورت ثبت اصول برخی از اسناد ،سایر 

ها و تعیین اوقات دادرسی به شیوه نیمه الکترونیکی اقدامات اعم از مکاتبات،اخطاریه

گیرد ،مهمترین چالش در دادرسی تمام الکترونیک برگزاری جلسه دادرسی و صورت می

ریفات آن از جمله حضورطرفین دعوی در جلسه ، احراز هویت ایشان،ارائه مستندات و تش

 استماع شهادت شهود می باشد .
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 دادرسی تمام الكترونيكی .3-4

در صورت تحقق این مهم که هدف و غایت یک دادرسی است،عالوه بر تسهیل 

برون شهری،در دسترسی افراد به سامانه قضایی در محل خود و کاهش سفرهای درون و 

 روند رسیدگی نیز تسریع خواهد شد .

  - 180- 118مدنی مواد )دادرسیاز فحوای فصول سوم و چهارم باب سوم قانون آئین

-برد جلسهتوان پیکیفری میدادرسی( و سایر مواد قانون آئین192 – 191 -189 – 182

توان در دو ی را میشود . دادرسی تمام الکترونیکرسیدگی در محل دادگاه تشکیل می

فرض متصور شد ، فرض اول محلی در دادگاه محل سکونت شخص برای این امر در نظر 

-گرفته شده که تحت نظارت مقامات قضایی امکان برگزاری جلسات دادرسی را مهیا می

 سازد و فرض دوم شرکت شخص در جلسه دادرسی از محل سکونت خود .

حضور اصحاب دعوی، احراز هویت است به اولین مقدمه تشکیل جلسه دادرسی با 

عبارت دیگر اصیل و وکیل پرونده باید مدارک هویتی خود را برای شناسایی به قاضی 

آید. ارائه نمایند . در دادرسی تمام الکترونیکی احراز هویت یک چالش مهم به حساب می

-آئین( قانون92چالش دیگر ارائه اسناد،مدارک و لوایح در حین دادرسی است. مفاد ماده )

دادرسی مدنی در لزوم ارائه اصول اسناد توسط طرفین در دادگاه و حق انکار و تردید 

باشد،در دادرسی تمام نسبت به سند توسط طرف مقابل که الزمه آن رویت اصل آن می

 نوشته های فرانسهمدنیقانون (1312-1) الکترونیکی چالش دیگری است . ماده

 و تسلیم و تجزیه به راجع نامهآئین (0) ماده و نموده قلمداد کاغذی حکم در را الکترونیکی

 و 2110 مصوب الکترونیک طریق از تصمیمات ابالغ و ها، لوایحدادخواست انتقال

 توسط الکترونیک به طریق دادگاه به ارسالی لوایح و هاآن، دادخواست بعدی اصالحات

توسط  ماده 2 بند در مذکور بخشنامه در هشد بینی پیش اصول مطابق آنان وکالی یا طرفین

 قانون مواد اجرای در امضاء حکم در گواهی این. شوندمی مسئولین مربوطه گواهی

 یا دادگاه رئیس داشته مقرر (0) ماده (2) بند صورت هر در و است ادارای دادگستری

 که را ایالیحه یا دادخواست از اینسخه بخواهد ذینفع شخص از تواندمی اداری شورای

 .دهد شده،ارائه درج آن روی بر او دستی امضای
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( قانون مدنی و 1313استماع شهادت شهود و احراز شرایط مقرر برای شاهد در مادتین )

اسالمی با توجه به اینکه شهادت جزء ادله اثبات دعوی است،چالش مجازات(  قانون111)

یق جلسه الکترونیکی است. دیگری در جهت احراز شرایط شهود و کشف حقیقت از طر

نظر به اینکه احراز شرایط مقرر قانونی شاهد توسط قاضی صورت می گیرد ، این امر به هر 

روش اعم از دادرسی سنتی یا الکترونیکی که محقق شود، شهادت معتبر و قابل استناد 

ایط خواهد بود زیرا الزمه اعتبار شهادت احراز شرایط توسط قاضی بوده و روش احراز شر

 تاثیری در اعتبار شهادت نخواهد داشت.

الکترونیکی صرفا شامل جرائم و دعاوی مربوط به قانون برگزاری جلسه دادرسی

تجارت الکترونیکی نبوده و این روش دادرسی شامل کلیه دعاوی اعم ازحقوقی وکیفری و 

هم قانون بخش ن  (223) الی (249) درکلیه دعاوی متصور است . قانونگذار با وضع مواد

کیفری، سعی در تبیین این روش رسیدگی داشته اما بیشتر به نحوه جمع آوری دادرسیآئین

قانون مارالذکر یکی  209ادله الکترونیک پرداخته است تا برگزاری جلسات دادرسی. ماده 

از موادی است به مهمترین بخش از دادرسی الکترونیکی همان برگزاری جلسه می باشد، 

های های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه. ماده امکان بکارگیری سامانهپرداخته است

داند که احراز هویت و اعتبار اظهارات افراد ارتباطات الکترونیکی را در صورتی مجاز می

و ثبت مطمئن سوابق صورت گیرد. ماده در رابطه با نحوه و چگونگی تشکیل جلسه از 

به میان  بت مطمئن سوابق و نگهداری آنها ذکریطریق ویدئو کنفرانس و احراز هویت و ث

نامه ننموده است. الزمه ثبت سوابق نیاورده و نحوه انجام آن را نیز منوط به تدوین آئین

بصورت مطمئن به شکل الکترونیکی مستلزم وجود سامانه ای است که با توجه به قواعد 

وابق از آن طریق صورت مقرر در قانون تجارت الکترونیکی ایجاد و ثبت و نگهداری س

 مدت با برابر الکترونیکی اسناد اصول از نگهداری زمان مدت فرانسه حقوق در»گیرد.

 مرور مدت گرفتن نظر در با و اسناد موضوع به توجه با که است کاغذی اسناد از نگهداری

 اصول از نگهداری مدت تجاری مسائل در بنابراین. شودمی تعیین قانون موجب به یا زمان

 2 قانون به توجه با قراردادها خصوص در.  است سال 31 مدنی امور در و سال 11 پیام داده

 : Feral , 2006 « ) .است انعقاد تاریخ از سال 11 قراردادها نگهداری مدت 2110 فوریه
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 فرانسه ، انگلستان ، کانادا شامل 8 گروه کشورهای کارشناسان 2111 سال در» ( 443-446

 دالیل ارائه در که کردند پیشنهاد آمریکا متحده ایاالت و روسیه ، ژاپن ، الیاایت ، آلمان ،

 عدم تضمین ، دلیل ارائه برای قانونی تشریفات رعایت :  شود توجه اصل 2 به ، دیجیتال

 ، اراده هرگونه بودن مستند ، ذینفع برای آنها به استناد امکان ، دالیل در تغییر و خدشه

 دلیل پردازش مسئولیت به توجه ، دیجیتالی دالیل انتقال یا یسازذخیره ، دسترسی

 اجرایی نامهآئین یک موجب به نیز چین عمومی امنیت وزارت 2110 سال در. الکترونیکی

.«  نمود مقرر دیجیتالی دالیل بررسی و ارائه بر حاکم اصول عنوان به را مشابهی اصول ،

(Baosheng , 2010 : 143 ) 

 رونيكیالكت امضاء .4-4

انجام امور مربوط به پرونده های قضایی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی،درج 

امضای شخص در ذیل برگه که داللت بر انتساب سند به او دارد ضروری است. عالوه بر 

این درج امضای مسئولین شعب و قاضی در دستورات و اقدامات معمول عالوه بر متنسب 

رای آنرا برای مخاطب اقدام یا دستور الزامی می نماید. باید آنها به شخص امضاء کننده،اج

 این سنتی روش در.  است قضایی مقام از دستور اخذ مستلزم قضایی اقدام توجه داشت هر

 الکترونیکیدادرسی سیستم در. رسدمی وی امضاء به و تحریر قاضی شخص توسط دستور

 بایستمی قاضی امضاء لذا. گیردمی رتصو سامانه طریق از نیز قاضی دستورات کلیه بالتبع

)  قضایی پرونده مدیریت سامانه در امضاء این.  شود درج دستور در الکترونیکی بصورت

 الکترونیکیامضای مورد در قانون در که چند هر». است استناد قابل و  ،درج( سمپ

 در. تاس نشده ذکر مطلبی قضات امضای الکترونیکی مورد در اما شده تصریح اشخاص

 هم قضات توسط رأی انشای قانون، توسط کلی مجوزهای برخی اعطای دلیل به که حالی

 همان از و آمده آن ذیل در نیز قاضی الکترونیکیامضای و باشد موارد این شامل تواندمی

 بر حاکم روح که معتقدند گروهی. شود ابالغ پرونده وکالی و طرفین به نیز طریق

 بر حاکم سنتی قواعد برخی مورد در مجوزهایی اعطای دهنده نشان الکترونیکی،دادرسی

 موارد این جمله از که باشد سنتی صورت به حتماً نیست آن،الزم اساس بر که بوده دادرسی

الزامات آئین نامه یا  ( 312 : 1384 اصالنی،) «. است خاصی مقررات دارای که است ابالغ
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ا تغییر دهد،به عبارت دیگر نسخ یا نغییر قانون نمی تواند مقررات آمره را نقض ی

قانون،نیازمند قانون دیگری با رعایت تشریفات تصویب آن به همراه نسخ ضمنی یا صریح 

است . روح حاکم بر دادرسی الکترونیک می تواند در تغایر با اصول و تشریفات دادرسی 

ریفات نیست و الزمه آن باشد اما این مغایرت الزاماً به معنی نفی این دسته از اصول و تش

 تغییر قوانین است .

 الكترونيكی سند .5-4

 طرفین استناد مورد و آن در استفاده مورد اسناد الکترونیکی دادرسی الزامات از یکی

سند عادی یا رسمی  جنبه از آنها بودن،اعتبار اماره یا دلیل حیث از اسناد این اعتبار.  است

 این ارائه نحوه. است اهمیت حائز الکترونیکی غیر یدادرس مانند به آن حکم در بودن و

 آن اثباتی ارزش میزان و اعتبار و اصالت احراز و الکترونیکی دادرسی جلسه در اسناد

 اسناد از دسته داشت. این خواهد رسیدگی روند در سزایی به تاثیر قضایی توسط مقام

 اسناد مثابه به آنها اعتبار اما باشندمی فیزیکی اسناد از متفاوت شکلی و ماهیت دارای

 تجارت ( قانون10و  14 - 13 – 12 – 8 – 1 – 2) مواد در مهم این.  است کاغذی

 تعهدات و محتویات،امضاء حیث از آنها اصالت احراز و قرارگرفته اشاره مورد الکترونیکی

ی و اجرای مفاد آن در صورتکیه داده ییام به شیوه مطمئن تولید و نگهدار سند درحکم

 مانند به مطمئن پیام داده خصوص در بوده و قضایی مراجع در استناد قابل و شده باشد،معتبر

لذا می توان گفت این . است دانسته نسبت به آن مسموع را جعل ادعای فقط رسمی اسناد

 به الکترونیکی افزار سخت یا افزار نرم ». هستند کاغذی اسناد با واحد اعتبار دارای اسناد

 مورد کیفری ویژه به و قضایی هایپرونده در است ممکن خارجی احوال و ضاعاو عنوان

 و قرائن تشکیل تواندمی دیگری خارجی امر هر مانند صورت این در و گیرد قرار استناد

 این بین حیث این از و گردد واقع پذیرش مورد دلیل عنوان به نتیجه در و دهد امارات

 داشته ادلهای چنین ویژه مطالعه اقتضاء خصوصیتی تا نیست تفاوتی امارات سایر و دالئل

 مفید صورت در( الکترونیکی تجارت قانون)  اخیرالتصویب قانون موجب به لکن. باشد

 بودن دلیل یا اماره در( » 13 : 1382 زرکالم،) «.داشت خواهند اعتبار قاضی برای بودن علم

 نوعی مدنی قانون (1321) ر مادهوفق تعریف اماره د.  است نظر اختالف الکترونیک سند
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 برای ظنّی دلیل اماره که گفت توان می اماره تعریف در بنابراین شودمی محسوب دلیل

 (1284) در معنای عام،تعریف ماده(   128 : 1380 ، اخالقى) «.است حق موضوعی اثبات

 و ایرایانه تاطالعا چاپ از نوشته اینکه از اعم شودمی اینوشته نوع هر شامل مدنیقانون

 امر این به الکترونیکتجارت قانون (12 و 2) مادتین.  باشد شده حاصل الکترونیک دلیل

-تجارت موضوع در را قوانین اصلی یپیکره »است.  نموده قلمداد دلیل آنرا و داشته اشاره

  ، 2 : 1383 کوهن،)« دهد.  می تشکیل امضاء الکترونیکی و نوشته اعتبار الکترونیکی،بحث

 در 4/11/1318 مورخ 0294/1 شماره به قضاییه قوه حقوقی کل اداره مشورتی نظریه(   28

-تجارت قانون تصویب از پس اما داشته تردید ایرایانه اطالعات شدن تلقی نوشته

 . نیست مباحثه جای مهم،دیگر این به قانونگذار تصریح و الکترونیکی

 پیامداده یک ایجاد صورت در بوده و عادی اسناد مانند الکترونیکی ادله اثباتی قدرت

 تلقی رسمی اسناد زمره در مطمئن،آنرا پیام داده (10) ماده در قانونی مقرر شرایط اساس بر

 ارائه. است مسموع آنها به نسبت جعل ادعای صرفاً مدنی قانون (1292) ماده اساس بر و

زیر  قضاییالکترونیک  خدمات بخش خصوصی تحت عنوان دفاتر توسط خدمات

 مصوب قوانین اساس بر آنها تشکیل مجموعه مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه و

 اسناد توانمی لذا گیردمی صورت باشند می قانون حکم در که دولتی های نامه آئین یا

» . برشمرد مدنی قانون (1281) ماده موضوع رسمی اسناد زمره در را دفاتر این تنظیمی

 با قاضی الکترونیکی با سنتی دالیل تعارض حل ادله،در این ارزش شدن مشخص با بنابراین

. کندمی تعارض حل سنتی دالیل تعارض بر حاکم کلی قواعد و اصول همان به تمسک

 الکترونیکی باشد،دلیل تعارض در سنتی عادی اسناد با مطمئن الکترونیکی دلیل اگر بنابراین

 در معمولی رسمی اسناد با دلیل همان اگر و شودمی مقدم است رسمی سند حکم در که

 ماده به عنایت با دارد حقیقت کشف در قاضی که اختیاری به توجه قرارگیرد،با تعارض

« کند.می گیریتصمیم باره این در عمومی قواعد رعایت و تجارت الکترونیکی قانون (13)

 ( 82 ، 48 :1388 ، شایگان ، زادگان موذن)
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 الكترونيكیختياری بودن دادرسیاجباری یا ا. 5

هرچند استفاده از این روش دادرسی مزایایی به همراه داشته اما قطعا یکی از معایب آن 

های مازاد بر دادرسی است. به عبارت دیگر فراهم نمودن زیر ساختها،مستلزم هزینه از هزینه

دعوی مستلزم  دهندگان خدمات بوده و استفاده ازآن برای اشخاص و اصحابسوی ارائه

پرداخت هزینه از باب تامین سخت افزار،نرم افزار و اشتراک شبکه است. اجباری نمودن 

استفاده از این سامانه در فرض صحت کارکرد آن عالوه براینکه طرف دعوی را مجبور به 

نماید ممکن است به دلیل عدم اطالع و آگاهی از نحوه کارکرد این پرداخت هزینه می

رسی موجب تضییع حق وی شود. اختیاری بودن آن به معنای انتخاب این روش نحوه از داد

بر » ها باشد. تواند موجب اخالل در روند رسیدگیدادرسی توسط طرفین دعوی نیز می

آمریکا و متحدهاساس مطالعات انجام شده در کشورهای فرانسه ، ایتالیا ، آلمان ،ایاالت

اهیت اختیاری بودن استفاده از روشهای الکترونیکی در انگلستان ، بیشتر این کشورها بر م

  توانمی را آن ( نمونه  Gascon ، Fernando  55 : 2010 ,)« جریان دادرسی تاکید دارند.

 البته وضعیت اخیر )» نمود. مشاهده متحده ایاالت در میشیگان ایالت دادگاههای در

سی الکترونیک و وجود دادگاه های (مرتبط با زمانی است که دادر دادگاه بودن اختیاری

دادگاههـای  توسـعه بـا رونـد اسـت؛ایـن بـوده گیـری شکل حال در الکترونیک،تازه کامال

 مـی پیش بودن اجباری سمت به مدنی دعاوی در ابعاد،حتی برخی در حداقل الکترونیک

 آمریکـا گاههایداد اکثر در امروزه که باشد می الکترونیکی های پرونده در آن رود. نمونه

 روز 14 ( در این روش ظرف 124، 0:  1391مهرافشان ،« ) .طـورالکترونیکی می باشد بـه

 یا باشد حاکم الکترونیکیدادرسی خواهند می آیا شودمی سوال طرفین از دعوا ثبت از

 البته. شود می حاکم آنها بر قواعدآن پذیرفتند را دادرسی روش این طرف دو هر اگر خیر،

 می بودن اجباری سمت به مدنی دعاوی ابعاد،در برخی در الکترونیکیهایدادگاه توسعه با

 13 در شده کنترل نگارش 2110 مارس 11 مورخ 2110-222 شماره نامه آئین طبق .رود

-روشهای از استفاده رضایت بر مبتنی و اختیاری ماهیت بر فرانسه حقوق در 2111 اکتبر

 با اختیار و رضایت این دیگر سوی از.  است شده تاکید اداری دادرسی در الکترونیکی

( 110ماده ) . شود می تلقی مفروض الکترونیکیروشهای از دعوا طرف یا وکیل استفاده
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قانون آئین دادرسی کیفری استفاده از سامانه دادرسی الکترونیک را بالمانع دانسته است . 

تفاده از آنها را تلقی نمود اما متاسفانه از بالمانع بودن انجام یک امر نمی توان لزوم اس

ریاست محترم قوه قضاییه وقت در تصویب آئین نامه موضوع تبصره ماده فوق الذکر تحت 

به  1390مصوب "مخابراتی  یا رایانه ای سامانه های از استفاده نحوه نامه آیین "عنوان 

ص و اصحاب دعوی الزامی نحوی عمل نموده اند که استفاده از این سامانه برای کلیه اشخا

( آن کلیه اشخاص مراجعه کننده به دستگاه قضایی را مکلف به 10( و )11-9و در مواد )

 استفاده از این سامانه نموده است .

 

 الكترونيكیابالغ. 6

 آغاز ابالغ تاریخ و بوده قضایی سیستم در چالشها بزرگترین از یکی قضایی اوراق ابالغ

 خود حق احقاق به نسبت تواندمی ابالغ زمان از و بوده مخاطب برای قانونی هایمهلت

 اعتراض در حق ایجادکننده ؛ دانست حق موجد قواعد از یکی را ابالغ توانمی. نماید اقدام

احکام و قرارها ، حق دفاع از خود و ارائه مستندات در جلسات رسیدگی و حق استفاده  به

. شود منجر شخص حق تضییع یا احقاق به تواندمی هاز مهلت های قانونی از تاریخ ابالغ  ک

 رویارویی خود قانون این اجرای نحوه بودن الکترونیکی ارتباطی، نوین هایشیوه ایجاد با

 بستگان به ابالغ شدن منسوخ به توجهاً ابالغ نحوه باب از دادگستری سنتی نظام با جدیدی

 مشاهده و سامانه در درج جهت از الغاب سابقه و تاریخ ، قانونی مواد در اشخاص سایر و

 .است  آن بودن الزامی و  ابالغ تاریخ دو وجود و مخاطب

 در خداوند شرع مقدس نیز به این مقوله پرداخته و اعتبار زیادی برای آن قائل است. 

  رَبِّکَ مِنْ یْکَإِلَ أُنْزِلَ مَا بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهَا یَا: » فرماید می (21) آیه مائده سوره کریم قرآن

.« الْکَافِرِینَ الْقَوْمَ یَهْدِی لَا اللَّهَ إِنَّ  النَّاسِ مِنَ یَعْصِمُکَ وَاللَّهُ  رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ

 اگر و! برسان( مردم به) کامال است، شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه! پیامبر ای

 دارد می نگاه مردم،( احتمالی خطرات) از را تو خداوند! ای نداده انجام را او رسالت نکنی،

 به امر خود پیامبر به خداوند آیه این در. کند نمی هدایت را کافران جمعیت خداوند، و

 اتمام به ایشان رسالت گویی زند، سرباز ابالغ امر از پیامبر چنانچه و است نموده وحی ابالغ
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 ای ویژه جایگاه از اسالمی فقه در ابالغ امر که کرد استنباط نتوا می لذا. است نرسیده

 مهمی بخشی عنوان به قضاوت در ابالغ امر چگونگی بررسی به حال. باشد می برخوردار

 رسیدگی جهت ابالغ علیه مدعی به قضاوت در اگر. شود می پرداخته اسالمی ازفقه

 قرآن در خداوند که است لیحا در این و گردد می سلب وی از دفاع حق نپذیرد صورت

 وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ یَأْمُرُکُمْ اللَّهَ إِنَّ: » فرماید می نساء سوره (08) آیه کریم

 خدا.« بَصِیرًا سَمِیعًا کَانَ اللَّهَ إِنَّ  بِهِ یَعِظُکُمْ نِعِمَّا اللَّهَ إِنَّ  بِالْعَدْلِ تَحْکُمُوا أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَکَمْتُمْ

 داوری مردم میان چون و کنید رد آنها صاحبان به را ها سپرده که دهد می فرمان شما به

 پند آن به را شما خدا که است چیزی نیکو حقیقت در کنید داوری عدالت به کنید می

 هپای هم عدالت، به( اشخاص)مردم میان قضاوت آیه این در. بیناست شنوای خدا دهد می

 آیه این در. است گردیده تلقی پروردگار جانب از سودمند پندی و داری امانت اصل

 بین است امری قضاوت گفت توان می پس. است رفته کار به الناس بین حکمتم کلمات

 حضور این و دارد محکمه در اشخاص حضور به اشاره تلویحا این و( نفر یک از بیش)افراد

 شوند حاضر رسیدگی جلسه در بتوانند افراد تا پذیرد صورت( غابال)قبلی اطالع با باید قطعا

 شخص از دفاع امکان نپذیرد، صورت ابالغ اگر پس. بپردازند خود حقوق از دفاع به و

 دارد منافات( بالعدل تحکموا) فوق آیه در خداوند صریح دستور با امر این و گردیده سلب

 .گردد می صادره حکم و رای اعتباری بی سبب و

 و گردیده مطرح اسالم فقهای و متکلمین بین در که است ای قاعده مالزمه، اعدهق

«  الشرع به حکم العقل به حکم ما کل» اصل. است گرفته قرار شیعه و معتزله پذیرش مورد

 دارای را فعلی یا دانست قبیح یا حسن را فعلی مستقل صورت به عقل گاه هر: دارد می بیان

 امر حکم فعل، آن به نسبت نیز مقدس شارع که شود می شفک دانست، مفسده و مصلحت

 ابالغ علیه مدعی به که هنگامی. شود می منتقل شرعی حکم به عقلی حکم از. دارد نهی یا

 پس. داشت نخواهد را انتسابی اتهام از دفاع و دادگاه در حضور امکان وی نگیرد صورت

 عقلی حکمی قضایی ابالغ که الح. پذیرد صورت ابالغ امر وی به که کند می حکم عقل

 .گردد می محسوب نیز شرعی حکمی پس شد تلقی
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 الكترونيكیابالغ سامانه از استفاده بودن الزامی .1-6

 کلیه برای کاربری حساب ایجاد به موظف را مرکز ، نامهآئین (10) و (11 – 9) مواد

 کفیل، گذار، وثیقه نده،خوا ، متهم قانونی نمایندگان ، کارشناسان ، وکال ، دعوا اصحاب

 مذکور اشخاص به نمودن تکلیف با متقابالً و نموده مرتبط اشخاص دیگر و داور ، شاهد

 امور انجام برای قضایی خدمات سامانه از استفاده به ملزم را آنها ، کاربری حساب ایجاد در

 سامانه طریق از صرفاً را اوراق ابالغ هرگونه انجام (9) ماده تبصره و نموده خود قضایی

-دادرسیآئینقانون (110) ماده تبصره اساس بر نامهآئین این اینکه به نظر. است دانسته میسر

 آورالزام ، ماده منطوق و مفهوم در مداقه با ، باشدمی ماده تابع بالتبع و تصویب کیفری

 آن تفسیر در و شده اشاره امر این بودن بالمانع به آن ذیل در و شودنمی احراز آن بودن

 از استفاده تجویز بلکه شودنمی مشاهده نوین روشهای از استفاده در الزامی اینکه بر عالوه

 شماره نامهآئین (8) ماده .  است بوده قانونگذار نظر مورد دعوی اصحاب انتخاب با آن

 ابالغ و لوایح و هادادخواست انتقال و تسلیم به راجع فرانسه حقوق در 222/2110

 موردی در:  است داده قرار روی پیش را ایدوگانه حل راه الکترونیکیطریق از تصمیمات

 ، گزینندمی بر  را داده اتنقال الکترونیکیشیوه  از استفاده آنها وکالی یا دعوی طرفهای که

  تاریخ آن در اشخاص این که شده ابالغ آنها به زمانی مستندات که شودمی فرض چنین

 از روز 10 اینصورت غیر در یا کنندمی مالحظه را اسناد این الکترونیکیشیوه از استقاده با

 قانونگذار 1شود.می محسوب شده ابالغ آنها به الکترونیکیطریق به آنها ارسال تاریخ

 را الکترونیکیارتباطات سامانه از استفاده مدنیدادرسیآئینقانون (148-0) ماده در فرانسه

 و ندانسته کاغذی بصورت قضایی تصمیمات و آراء ارسال برای طرفین درخواست از مانع

 است. نموده شخص درخواست به منوط را قضایی تصمیمات و اوراق ابالغ از استفاده

 پذیرش عدم یا پذیرش خصوص در نظر اظهار حق متداعیین اصلی حقوق از یکی»

 علی 1388 سال از قبل تا( »  Croze  5 : 2009 ,) «است. ابالغ و دادخواهی جدید روش

 فرمهای ذیل در ، قوانین در قضایی اوراق الکترونیکی ابالغ ویژة مقررات وجود رغم

                                 
1  Decret n.2009 – 1524 du – 9 decembre 2009  
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 عنوان به قضاییه قوة ریزیبرنامه و تشکیالت کل ادارة توسط شده منتشر جدید دادخواست

 به اوراق باشد داشته تمایل خواهان که صورتی در ):  شدمی نوشته یک شمارة تذکر

 ابالغ وی به الکترونیکیپست یا نمابر یا تلفن طریق از یا( دادگاه دفتر در) ریحضو صورت

 ابالغ امر تا نماید، اعالم مربوطه هایشماره دقیق ذکر با دادخواست، شرح پایان در شود،

 آنان نظر اظهار جلب در دادخواهان  حق با مطابق را عبارت این باید. گیرد صورت تر سریع

 نوشتن با دادگستری به کنندگانمراجعه.  دانست ابالغ جهت شیوه این قبول خصوص در

 حقوق و داده رضایت ابالغ شیوة این به دادخواست ذیل در خود الکترونیکی پست نشانی

 ( 22:  1391، نژاد رضایی ، )محسنی «گردید.می حفظ نیز سنتی ابالغ شیوة به نسبت آنان

 طریق از ابالغ  را قانونی فرض و نهاده فراتر ار پا  ،  نامهآئین (13) ماده (1) تبصره

-آئین در ابالغ به مربوط قواعد اساس بر اینکه به نظر. است نموده قلمداد ایرایانه سیستم

 امر یک با که داشته اثبات به نیاز عدمی امر و بوده ابالغ عدم بر اصل ، مدنیدادرسی

 اصل این نمودن معکوس با نامهآئین ، باشدمی اثبات قابل(   ابالغ مامور گواهی)  وجودی

 و روز ابالغ سامانه. است نموده ابالغ انجام عدم اثبات به مکلف را ابالغ مخاطب ، قانونی

 اعالمی موعد در ابالغیه از اطالع عدم اثبات به ملزم شخص و اعالم را خاصی ساعت

 و اراده از امر این اثبات. است مخابراتی یا ایرایانه سامانه در نقص یا دسترسی عدم بلحاظ

 مبادالت بستر در بررسی و تصرف و دخل به وی توانایی عدم دلیل به شخص اختیار

 در سنتی ابالغ انجام رویه خالف بر . است خارج ، سامانه در نقص اثبات و الکترونیکی

 تعطیل روزهای در ابالغ امکان الکترونیکیابالغ در ، اداری ساعات و کاری روزهای

 به قریب اغلب دسترسی عدم و تعطیالت خصوص به زمانیبازه این در ابالغ.  دارد وجود

 متاسفانه و نموده فراهم را ایشان حق تضییع موجبات ، مختلف دالئل به سامانه به افراد اتفاق

-2) ماده در فرانسه است. قانونگذار نگرفته قرار نامهآئین در قانونگذار توجه مورد مهم این

 نموده منوط شخص رضایت به را ابالغ روش این از استفاده مدنیدادرسیآئین نقانو (148

 تضییع از جلوگیری جهت ، دارد وجود زمان هر در نیز عدول امکان (148-8) ماده وفق و
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 شخص صورتیکه در شده متصور را حق این (148-9) و (148-1) ماده در ،  افراد حق

 شیوه از مدت انقضای از قبل(  غیره یا تعطیالت)  خود به منتسب غیر عللی به نتواند

 ماده. یابدمی افزایش آن از بعد روزکاری اولین تا مهلت این ، کند استفاده الکترونیکی

 و یکشنبه روزهای در همچنین و شب 9 از بعد و صبح 8 ساعت از قبل ابالغ نیز (224)

-ابالغ نیز حقوقی امهاینظ برخی . است دانسته قضایی مقام تجویز به منوط را تعطیل

 در الزامی و دانسته پذیر امکان طرفین درخواست درصورت را قضایی اوراق الکترونیکی

 توانمی جمله از.  اندنداشته مقرر پرونده اشخاص سایر و دعوی اصحاب استفاده برای آن

 (2) بخش ،1902 مصوب مجارستان مدنیدادرسیآئینقانون سوم قسمت (119) بخش به

-دادرسیآئینکد (131) ماده  ولز، و انگلستان مدنیحقوق عملی هایدستورالعمل و عدقوا

 ، وکال خصوص در)  آلمان دادرسیآئینکد (114) (و 131A) بخشهای ، لهستان مدنی

 بند ،(  است اجباری عمومی مقامات و مالیاتی مشاورین ، اجرا مامورین ، رسمی اسناد دفاتر

 مدنیدادرسیقواعد (213) ماده (3) بند ، رومانی مدنیدادرسیینآئکد (104) ماده (2)

 دفاتر رسمی، هایانجمن ، حقوقی شخصیت دارای اشخاص ، شرکتها خصوص در)  اسپانیا

 مدنیدادرسیکد (42) ماده (4) و (3) بند و(  است الزامی احزاب نمایندگان و مالیاتی

 نمود. اشاره بلغارستان

 و باشد کار این  انجام به مخاطب رضایت حاوی باید الکترونیک روش به ابالغ سند» 

 مخاطب در که است )واقعی( شخص خود ابالغ به وقتی الکترونیک رسمی ابالغ این

به  باید ابالغ مأمور و است اقامت محل به ابالغ واال ببینید را آن سند، ارسال روز همان

که  عادی نامة موجب به کاری روز تیننخس در را مراتب الکترونیک ابالغ متقاضی ذینفع

 « ) دهد. اطالع است، متقاضی نام و سند ماهیت و الکترونیک رسمی ابالغ تحویل حاوی

Cadiet , 2016 : 446 ؛ Ghera , 2012 : 116    در ابالغیه درج ، نامهآئین (13) ( ماده 

 تفسیر در.  است دانسته اقعیو ابالغ آثار دارای را آن مشاهده و قانونی ابالغ را ابالغ سامانه

 درج زمانیبازه از فارغ سامانه در مخاطب توسط ابالغیه مشاهده پس گفت باید ، ماده
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 ابالغ نوع این از ناشی تبعات و آثار کلیه و تلقی وی به واقعی ابالغ ، آن مشاهده و ابالغیه

 ، قانونی ابالغ از پس مدتها مخاطب زمانیکه ماده در قانونگذار بیان.  شودمی بار وی به

 او بر کلی بصورت واقعی ابالغ آثار و شده وی حق تضییع موجب نماید مشاهده را ابالغیه

 الکترونیک، ابالغ هایآسیب کردن کمتر منظور به فرانسه حقوقی سیستم . شودمی تحمیل

 غیر در و دانسته آن وصف شدن واقعی موجب را ارسال روز در ابالغ رؤیت فقط

 .داندمی اقامتگاه به ابالغ را الکترونیک بالغا اینصورت

 سیستم در دخیل ایحرفه افراد از برخی الزام ، امور برخی تسریع و تسهیل راستای در

 اینکه به نظر ، ابالغ روش این از استفاده به وکالء و کارشناسان جمله از قضایی و حقوقی

 است شده عجین روش این با عمال و بوده قضایی دستگاه با کامل ارتباط در افراد این شغل

 سیستم مابینفی ارتباط سهولت تواندمی  رسیدگی روند اطاله از جلوگیری بر عالوه ،

-دادرسی(آئین 813-1) ماده مطابق میالدی 2110 سال از . بخشد بهبود را آنها با قضایی

 (2) بند.  ستا پذیرفته شده الزامی بصورت وکال برای الکترونیک ابالغ ، فرانسه کیفری

 وکالء و کارشناسان)  ای حرفه و عادی افرادی مابین فی شدن قائل تمایز با الذکر فوق ماده

 اشخاص برای اما تلقی رضایت اعالم را قضایی سامانه به افراد دسته این اتصال صرف( 

 با حقوقی نظامهای از برخی..  است ایشان درخواست و رضایت به منوط وابسته غیر عادی

-پرونده در دخیل اشخاص حقوق حفظ راستای در الکترونیکیارتباطات از استفاده دوجو

 نظر در قضایی اوراق ابالغ جهت هاروش این از استفاده برای جایگاهی ، قضایی های

 کشورهای به توانمی جمله از . انددانسته اعتبار مناط را ابالغ سنتی روش همچنان و نگرفته

 نمود. اشاره هلند و ایرلند ، لوکزامبورگ ، مالتا

 ابالغسابقه .2-6

 در آن مانند و همراه تلفن ، نام ، آدرس اعالم به ملزم را اشخاص نامهآئین (12) ماده

-دادرسیآئینقانون (19) ماده با منطبق را مراتب این صورت غیر در و نموده تغییر صورت

 ابالغ سابقه عنوان به ، دباشمی دعوی اصحاب نشانی تغییر خصوص در صرفاً که مدنی

 الکترونیکیپست یا همراه تلفن ، نامهآئین و الکترونیکیابالغ سامانه در.  است نموده قلمداد
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 اساس بر و شده تلقی فرد کاربری حساب به ابالغیه ارسال اعالم برای محلی عنوان به

 خاص محل و نشانی به فرد پیوند ، الکترونیکیابالغ سامانه در گفت توانمی فعلی مقررات

 صورت سنتی شیوه به ابالغ که مواردی جز مدنیدادرسیآئینقانون (81) ماده  راستای در

 حضوری و ابالغ برای مانعی اعالمی نشانی در مخاطب حضور عدم و رفته میان از گیردمی

 و داده دست از را خود مفهوم و معنی ، خاص محل در اوراق ابالغ لذا. نیست آن بودن

 تغییری ابالغ اساس و ماهیت در نامهآئین (12) ماده در تغییر صورت در نشانی اعالم وملز

 . کندنمی ایجاد

 در نموده قلمداد مدنیدادرسیآئینقانون (19) ماده مشمول را مهم این صرفا نامهآئین

.  شودمی نیز کیفریدادرسیآئینقانون (194) و (193) مواد مشمول  موضوع حالیکه

 از اعم دادرسی مراحل کلیه در سابقه این از استفاده بودن االتباعالزم در مهم ضوعمو

 کلیه در شودمی استنباط چنین ماده از. است واخواهی و دادرسی اعاده ، فرجام ، تجدیدنظر

 نشانی ارائه برای لزومی و ممکن سابقه این به استناد امکان پرونده یک دادرسی مراحل

 نشانی عنوان به فرد کاربری حساب الکترونیکیابالغ جدید روش در.  ندارد وجود جدید

 .گرفت خواهد قرار استناد و استفاده مورد نیز متفاوت هایپرونده در و قلمداد او مجازی

 از اعم)  رای از شکایت در و پذیرفته را ابالغ سابقه فرانسه مدنیدادرسیآئین (030) ماده

 تلقی حاضر ، ابالغیه در آمده نشانی در ابالغ مخاطب(  درسیدا اعاده و فرجام ، تجدیدنظر

 در ابالغ سابقه معنای به بلکه ابالغ بودن حضوری معنای به نه شدن تلقی حاضر.  است شده

 . است معین نشانی

 ابالغ تاریخ تعيين .3-6

 بسیار آن دقیق تعیین و بوده مخاطب برای مختلفی حقوق ایجاد منشاء سر ابالغ تاریخ

 شماره به الکترونیک خدمات ارائه نامه-آئین اولین (8) ماده در.  است همم

 قضایی اوراق الکترونیکیابالغ از پس » : است آمده 22/3/1391 مورخ 111/11118/9111

 احراز از پس و مربوط پایگاه به ورود طریق از وی صورتیکه در ، عنهمشتکی یا خوانده به

 و باشدمی واقعی وی به ابالغ ، گیرد قرار ابالغ جریان رد دیجیتال امضای طریق از هویت
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 موضوع نامهآئین و جدید مقررات وضع با «. بود خواهد قانونی ابالغ این صورت غیر در

 نامه آئین (13) ماده.  است شده طرف بر ابهامات این کیفریدادرسیآئینقانون (110) ماده

 تاریخ و قلمداد ابالغ را سامانه در مخاطب یکاربر حساب در الکترونیکیابالغیه وصول ،

 (224-1) ماده.  می گردد قلمداد قانونی ابالغ و بوده محاکم برای اعتبار مناط و ثبت آن

 ساعت و تاریخ در روشی صحیح و مطابق با اصول حقوقی ، فرانسه مدنیدادرسیآئین

 محسوب نموده است. ابالغ تاریخ مخاطب را  به ابالغیه ارسال

 

 گيری تيجهن

دادرسی الکترونیکی یکی از الزامات تسریع و تسهیل در امر قضا بوده و استفاده از 

روشهای نوین ارتباطی تاثیر به سزایی در این مهم خواهند داشت . در دهه اخیر با اهتمام 

روسای محترم قوه قضاییه و همکاری سایر نهادهای مرتبط با ارائه خدمات ارتباطات 

این نحوه رسیدگی با توجه به ویژگی ها منحصر به فرد از جمله عدم نیاز الکترونیکی ، 

مراجعه به مراجع قضایی در اکثر موارد و امکان دسترسی به اطالعات مورد نیاز در هر زمان 

و مکان مورد استقبال آحاد جامعه حقوقی قرار گرفته و جایگاه خود را مستحکم نموده 

 نحوه در موجود آمره رعایت قوانین مستلزم روش این زا است . باید توجه داشت استفاده

 تغییر نیازمند ضرورت به بنا و عندالزوم و بوده اصول حاکم به رسیدگی قضایی و تشکیل

موجود، می باشد .  شرایط با الکترونیکی دادرسی روش از استفاده شرایط تطبیق در قوانین

اعم از کهولت سن ، بی سوادی و در حال حاضر اشخاصی هستند که بنا به دالیل مختلف 

عدم آشنایی با نحوه کارکرد سامانه های الکترونیکی امکان دسترسی برای آنها میسر نبوده 

و الزامی بودن استفاده از این روش می تواند موجبات تضییع حق این دسته از اشخاص را 

یرات در قوانین فراهم آورد ، مضاف بر اینکه نتایج حاصله از این تحقیق،ضرورت برخی تغی

و مقررات و سامانه و نحوه اجرای آن را ایجاب می کند که در قالب پیشنهاد به شرح ذیل 

 بیان می شود .
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 توسط بودن انتخابی به استفاده از روش دادرسی الکترونیکی بودن آور الزام -1

 گرفته نظر در  انتخاب صورت در دادرسی شیوه این از انصراف امکان و تغییر اشخاص

 . شود

های فنی مربوطه جهت در هر حوزه قضایی به تعداد الزم محلی همراه با دستگاه -2

 احراز هویت اصحاب دعوی به منظور شرکت در جلسه دادرسی مهیا شود .

دبیر جلسه اسناد مورد استناد طرف را جهت بررسی همزمان دادگاه رسیدگی کننده  -3

م اصل سند برای ارسال به شعبه مربوطه تحویل در سامانه به رویت قاضی رسانده و عندالزو

 گرفته شود .

 امر ، اداری غیر ساعات در و تعطیل روزهای در که کند تغییر نحوی به را سامانه -4

ً  صرفا ، مخاطب مشاهده فرض در ابالغ و سامانه خطای صورت در. نگیرد صورت ابالغ

 .  باشد قانونی ابالغ آثار واجد

 در  ، افراد حقوق حفظ راستای در و ابالغ تاریخ تعدد از یجلوگیر راستای در -0

 غیر در و  واقعی ابالغ عنوان به اعتبار مناط ، سامانه در درج روز در ابالغیه مشاهده صورت

 . گردد قلمداد قانونی ابالغ اینصورت

 روند در تسریع راستای در و وکالء و کارشناسان میان ارتباط در تسهیل راستای در -2

 ابالغ امکان ، ابالغ امر به مربوط قوانین در مربوطه مقررات و قوانین اصالح با ، یدگیرس

 طریق از یکدیگر به قضایی  دستگاه در دخیل اشخاص سایر و کارشناسان ، وکال توسط

 .  شود مهیا الکترونیکیابالغ سامانه

 در کیفریرسیدادآئینقانون نهم بخش (201) ماده تکلیف انجام راستای در مرکز -1

 ایجاد ، راهنما بروشور چاپ از اعم الزم اقدامات انجام به الکترونیکیدادرسیباب

 نماید. اقدام سامانه با آشنایی های دوره برگذاری عندالزوم و اشخاص راهنمایی کیوسک

 

 :منابع

 قم. دانشگاه ،قم، کیفری دادرسی آئین ش، 1381 ، محمود ، آخوندی (1
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 المللى، تهران،مؤسسهبین تجارىقراردادهاىاصول ش، 1380اخالقى،بهروز،  (2

 .1حقوقى،چپژوهشهایومطالعات

 . 1میزان ، چ اطالعات،تهران،نشرفناوری ش،حقوق 1384حمیدرضا، اصالنی، (3

ش،  اصول کلی حقوقی و حقوق موضوعه ، ترجمه علیرضا  1312بوالنژه ، ژان ، (4

 .32سیاسی ، ش  محمدزاده وادقانی ، مجله دانشکده حقوق و علوم

-سهامیحقوقی، تهران،شرکتفلسفیتفسیرمبانی ش، 1393تبار،حسن،جعفری (0

 .1انتشار، چ

 بیروت ، انتشارات ، الشیعه وسایل ، ق 1414  ، الحسن بن محمد ، العاملی حر (2

 .2چ ، العربی التراث داراحیا

 ،قم، مالجرا و احالل معرفه فی االحکام قواعد ، ق 1314 ، یوسف بن حسن ، حلی (1

 . قم مدرسی جامعه

 از حرکت:غیابی حکم ش ، 1391 ، امیرحسین نژاد همایون؛رضایی ، نژاد رضایی (8

 . 10 ش ، دادگستری حقوقی مجله ، نوین رویکرد سمت به مبانی

-دادرسیکارآمدیبررسی ش، 1392سادات،میرسلیم،مرضیهرضوانی،سودابه؛آقا (9

 هایبایسته ، شهرالکترونیکهایمولفه ازیکیعنوان به آنوتحقق الکترونیک

 درپژوهش ملیهمایشنخستینبرگزیده مقاالت)  کیفریعدالت نظامدرپژوهش

 . 1ها (، تهران،نشرمیزان،چوچالشهافرصت کیفری؛عدالتنظام

 وچالشها،الکترونیکی؛ضرورتها،الزاماتهایش،دادرسی 1391ستار،  زرکالم، (11

 .3ش  رضوی،اسالمیشگاه علومکیفری،دانحقوقهایآموزهمجله

-اثباتادلهنظامدرآنجایگاهوالکترونیکیامضای ش، 1382، --------- (11

 .1مدرس،ش دعوا،مجله
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ش، حقوق و احتماع ، رابطه حقوق و عوامل اجتماعی و  1381صانعی ،   پرویز ،  (12

 روانی،تهران، طرح نو.

حقوق موضوعه ش، اصول حقوقی و جایگاه آن در  1384صادقی ، محسن ،  (13

 تهران، میزان .

 تهران،جهان. ، الرضا اخبار عیون ، ق 1318 ، علی بن محمد ، صدوق (14

 تهران،المکتبه ، االمامیه فقه فی المبسوط ق، 1381 ، حسن محمدبن ، طوسی (10

 المرتضویه.

-اسناددراصالت ش،احراز 1388نیا،مرتضی؛عبدالهی،محبوبه،شهبازی (12

 .13قوق تطبیقی،ش حپژوهشهایالکترونیکی،فصلنامه

-دردولتبازآفرینی:الکترونیکش،دولت 1384فیضی،کامران؛مقدسی،علیرضا؛ (11

 . 1ترمه،چعصراطالعات،تهران،نشر

 دولت گیریشکلراهکارهای و موانع  ش، 1383فیضی،کامران؛مقدسی،علیرضا؛ (18

 .22توسعه مدیریت،ش مجله ، ایراندر  الکترونیک

-برآناجمالیوبررسیالکترونیکیش،مراقبت 1383، ندبرترا ؛ مدینیه، کوهن،آندره (19

-وسیدحسن جاویدزادهحمیدرضا اسالمی،ترجمهفقههایآموزهاساس

 .2حقوق،ش وفقهتخصصیفصلنامه پیوندی،غالمرضامیرهادی،نقدوبررسی

-فناوریپیشرفتوش،دادگستری 1391نژاد،همایون؛محسنی،حسن؛رضایی (21

 . 2دانشگاه شیراز،ش حقوقیتارتباطات،مطالعاواطالعات

-تمیزوچگونگیآنهاتفسیرینقشودادرسیاصولمفهوم ش، 1380محسنی،حسن؛ (21

 .24-23مرکز،ش دادگستریکانون وکالیدادرسی،مجلهتشریفاتازاصولاین

 رویاروییدرالکترونیکیش،دادرسی 1392زادگان،حسنعلی؛روستا،نرجس؛موذن (22

 . 111دادگستری،ش حقوقیوبایسته ها،مجلههاچالش:ایرایانهجرایمبا
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-ادلهتحصیلوش،استنادپذیری 1388رسول،زادگان،حسنعلی؛شایگان،محمدموذن (23

 .48قضایی،ش حقوقکیفری ایران،دیدگاههایحقوقدرالکترونیکی

(  ع)  علی امام عند القضایی النظام و القضاء ق، 1419 ، باقر محسن ، موسوی (24

 الغدیر. بیروت،

ش،دادرسی مجازی، مفهومی نوین در عدالت قضایی،  1391شان ، علیرضا،مهراف (20

 .0مطالعات فقه و حقوق اسالمی، ش 

-والکترونیکدادرسیکارآمدی،بررسی ش 1392ولی، میرزاپور،سلمان؛حیدری، (22

-نظامدرپژوهشهایشهر الکترونیک،بایستههایمولفهازیکیعنوانبهآنتحقق

-عدالترنظامدپژوهشملیهمایشنخستینزیدهبرگمقاالت)کیفریعدالت

 . 1ها، تهران،نشرمیزان،چوچالشهاکیفری؛فرصت

 ، المسائل مستنبط و الوسائل مستدرک ، ق 1418 ، محمدتقی بن حسین ، نوری (21

 . التراث إلحیاء السالم علیهم البیت آل بیروت ، مؤسسة
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