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  ۱۳۹۱ ، بهار ـ تابستان۳شمارة ، دانشگاه علوم اسالمي رضويحقوق كيفري، هاي  آموزه

  

  ؛يكيترونك اليهايدادرس

ضرورتها، الزامات و چالشها
  

  ستّار زركالم  
١

  

  چكيده

ه و يـ  از حقـوق اول يكـي  ، و احقاق حـق  يمراجعه به دادگستر  در جوامع مدني،    
 بـه ويـژه  افـزار و     نـرم  ،انهيش را يدايتا قبل از پ   . رود  به شمار مي  م شهروندان   مسلّ

 اصـحاب   حـضوري مراجعة   ،نترنتيا ا ي ي اطالعات يظهور و گسترش شاهراهها   
ــرا،ياغــذك هــاي و اســتفاده از قالبيدعــو ــوع دادرســي ب  و ي ضــروري هــر ن

حــضور لــزوم  ،يط و ارتبــاي اطالعــاتي ابزارهــاةبــا توســع. ر بــوديناپــذ اجتنــاب
ش يبـ . است كاهش يافته    يدادرسفرايند  اغذ در   ك و استفاده از     ياصحاب دعو 

 يها شدن روند دادرسيكيترونك ال يشرفته برا ي پ يشورهاككه   دهه است    يكاز  

 از  يريـ گ  از راه دور و با بهره      يروند دادرس تا  ند و در صدد هستند      كن   مي تالش
تـا پـس از    كوشـد     ميلف  ؤ م ،قالهن م يدر ا . ردي صورت گ  يكيترونكالي  روشها
 شـدن   يكـي ترونكال  ضـرورت  ، آن يهـاي ژگي و و  يكيترونكال يف دادرس يتوص

 و سـرانجام    يها در دادرسـ   يكـي ترونك ال ي، الزامات اسـتفاده از روشـها      هايدادرس

                                                        

 ۱۳/۷/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۳/۴/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  

  .(sattarzarkalam@gmail.com)استاديار دانشگاه شاهد . ١
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  .دده مورد مطالعه قرار يصورت علمه را باي  ن استفادهيچني  حقوقچالشهاي

پيـام،   اي كـردن اطالعـات، داده      ، رايانـه  دادرسـي الكترونيكـي    :يواژگان كليد 
  .امضاي الكترونيكي، گواهي الكترونيكي، اصول اسناد الكترونيكي

  مقدمه

جـويي در     صـرفه   و الكترونيكي شدن دادرسيها عالوه بر كاستن حجم مبادالت كاغـذي         
كند و احقاق حقوق مـردم را در          دادرسي جلوگيري مي  اطالة   از   ،ها، وقت و انرژي     هزينه
 ،هاي الكترونيكـي در فرآينـد دادرسـي         استفاده از شيوه  . سازد  ميممكن  تري    كوتاه زمان

 باال بردن سطح اعتماد عمومي :توان به همراه دارد كه از آن جمله مينيز به نتايج ديگري  
به دستگاههاي اجرايي، كاستن از نارضايتيهاي عمـومي و حتـي كـاهش جـرايم مـرتبط                 

  .گي و جرايم عليه تماميت جسماني و اموال اشاره كردجرايم راهنمايي و رانندمانند 

 الكترونيكي مانند سـاير ابعـاد دولـت الكترونيـك،      يبا اين همه براي تأمين دادرسيها     
 ظاهراً چند ،زيرساختهاي فنيزمينة در . وجود زيرساختهاي فني و حقوقي ضرورت دارد     

اي حقـوقي هـم      زيرسـاخته  بـارة در. مشكالت موجود برطرف شده است    كه  سالي است   
 اساسـي  هـاي اي گام با تصويب قـانون تجـارت و قـانون جـرايم رايانـه     كه توان گفت   مي

هـاي متعـدد ديگـر تكميـل          نامـه   ولي اين قوانين بايد با قوانين و آيـين        . استشده  برداشته  
 اقتـصادي، اجتمـاعي و      ة پـنجم توسـع    ةآخرين اقدام قانوني مهم در اين زمينه برنام       . شود

 است كه يك فـصل را       ۳۰/۱۰/۱۳۸۹مصوب  ) ۹۴ـ۹۰( اسالمي ايران    فرهنگي جمهوري 
 ۴۹ تـا    ۴۶اختـصاص داده و در مـواد         » اطالعـات  يت فنـاور  يري و مـد   ينظام ادار «به  

برشـمرده   يكترونكبه اهداف دولت ال   دستيابي   يبرارا   يي اجرا يف دستگاهها يالكت
 ليـ مك را ت  يـك ترونك مقـررات قـانون تجـارت ال       ،ن قـانون  يـ  ا ۴۸ ة مـاد  به ويژه . است
  .ردي مورد استفاده قرار گيكيترونك اليهاي دادرسيتواند در سازمانده  ميند وك مي

تبيـين   ، به دنبال  يكيترونك ال ي دادرس يهايژگي مفهوم و و   يمقاله پس از بررس   اين  
 ي در دادرســيبــازنگر و ين در رونــد دادرســي نــويهــاياســتفاده از فناور ضــرورت

و نيـز تعيـين قلمـرو و محـدوده بـراي             ،نفـع  ي اشخاص ذ  حضوريمراجعة   و   ياغذك
 يكـي ترونك و الزامـات ال هـا ازين شي پـ  ،گـر ي د ياز سـو  .  اسـت  يكيترونك ال هاييدادرس

شـدن اطالعـات    اي    انـه يراتـرين آنهـا       از مهـم  ه  كـ  كنـد   را بررسي مـي    يهاشدن دادرس 
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  . استيكيترونك الي و امضايستم گواهي و سير حقوقي و غحقوقي

ه كه الكترونيكي شدن دادرسـيها بـ      پردازد    ميچالشهايي  ررسي  بقسمت آخر مقاله به     
ها و دادخواستها و ساير اوراق قضايي  ها چگونگي تنظيم شكواييهآنترين  مهم. رددنبال دا

ها با استفاده از روشـهاي الكترونيكـي و           انجام استعالمها و ابالغها و ارسال احضاريه      نيز  و  
  .ندك  مي مطرحيكيترونكاصول اسناد ال ارائةه لزوم ك است هاييسرانجام پرسش

  يها شدن دادرسيكيترونك اليهايژگيمفهوم و و

١يكيترونك ال يدادرس
 ٣،يتـال يجي د ي دادرسـ  ٢،يكـي ترونك ال يه از آن بـه دادگـستر      ك 

٦از راه دور  اي    انـه ي را يدادرسـ  ٥،يبري سـا  يدادرس ٤،ي مجاز يدادرس
 ريـ هـم تعب   ... و 

  بـه ، اروپـا ة توسط اتحاديـ ،(Edvardo de Resende Chaves Junior, 2010: 195)شود  مي

ف شـده اسـت     يـ  تعر ي دادگـستر  ةطـ ي در ح  ي و ارتبـاط   ي اطالعات ي ابزارها استفاده از 
(European Council, 2000) .از يبـردار   بهـره ،يكـي ترونك الين منظور از دادرسـ يابنابر 

دگـاه و    در دا  ي طـرح دعـو    ي برا ي و اطالعات  ي ارتباط يكيترونك ال هايابزارها و روش  
 تــا ييه و ابــالغ اوراق قــضاييواكم دادخواســت و شــي از تــسلي دادرســفراينــدانجــام 

 يتلفـن همـراه، نـشان     .  آن اسـت   ي و اجـرا   يأل و صدور ر   ي و دال  ي به دعو  يدگيرس
  . هستندين ابزارهان ايتر  از مهمينترنتياوبگاههاي و رايانامه 

 ي دادرس ي برا يژگيا و ي وجود هفت اصل     ،يليبرز و حقوقدان ي  قاضيك  نظر  ه  ب
ن يا. (Edvardo de Resende Chaves Junior, 2010: 202-215) الكترونيكي ضروري است

 ٩،گـري   واسـطه  ٨، اتصال به شبكه   ٧،ماهيت غير مادي  : عبارتند از طور خالصه   ه  ويژگيها ب 
                                                        

1. Electronic proceeding. 

2. E-justice. 

3. Digital proceeding. 

4. Virtual proceeding. 

5. Cybernetic proceeding. 

6. Tele-computerized proceeding. 

7. Immateriality. 

8. Connection. 

9. Intermediality. 
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. بودنيفرامرز  و٣تي فور٢، تعامل١، فوق واقعماهيت
٤

  

  يها شدن دادرسيكيترونكال ضرورت

  :ضرورت داردبه دو دليل ه از فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي نوين در دادرسيها استفاد

  ها هنيو هز يدر وقت، انرژ ييجو صرفه) الف

 يحـضور مراجعـة   و ياغـذ ك بـر مبـادالت   ياحقاق حق در دادگستردر حال حاضر  
 طرح دعوا، اعتراض به آرا، ثبـت  يبراكنندگان   ه مراجع  و نفع استوار است   ي ذ طرفين

و منتظـر شـوند      هاد سـاعت  يـ  با ...ت پرونـده و   ي از وضع  ي آگاه ،هاح، انجام استعالم  يالو
حتي ممكن است كارشان به روزهاي بعد موكول شود و اين مستلزم صرف وقـت و                 

 ... گـاز و ،نير بنـز ي نظي انرژهايهم شامل استفاده از حاملي ن انرژي ا انرژي است كه  

 در راهروهاي دادگستري به جاي       و توان  روينصرف   يمعناتواند به     مي و هم    شود  مي
  .باشدار و تخصص ك يراستاكارگيري آن در  به

  به عدالت يآسان و فور يدسترسكوتاه كردن دادرسي با ) ب

 شورها و مقــرراتكــ ي برخــيه در حقــوق داخلــكــ يم دادرســ از اصــول مــسلّكــيي

احقـاق حـق     و   يسـ دادرفراينـد   ت در   يـ  لـزوم فور   ، قرار گرفته  تأكيدمورد  المللي    بين
  :دليل اين ضرورت چنين بيان شده است .است

كشد، مراجعان بـه دادگـستري         غير معقولي به درازا مي     ةدادرسيها به گون   ...هنگامي كه 
  .)۲۰۵: ۱۳۸۳كاشاني، ( ...دهند  ميد به احقاق حق و دفع ستم و تجاوز را از دستيام

 ۷ در مـادة     ٥يص حقوق خـصو   سازي  نواختيك المللي بين ةمؤسس ،نهين زم يدر هم 
  :دارد  مقرر مي»اجراي فوري عدالت« تحت عنوان ِ ينويس اصول دادرسي فراملّ پيشاز 

  .ندكن را در مدت زمان متعارف حل و فصل يد اختالف طرفي دادگاه باـ۱ـ۷

                                                        

1. Hyper-reality. 

2. Interaction. 

3. Instantaneity. 

4. Deterritorialization. 

5. UNIDROIT. 
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طـور  ه  ه بـ  كـ ننـد و حـق دارنـد        ك ياركـ لفند بـا دادگـاه هم     ك اصحاب دعوا م   ـ۲ـ۷
 ي زمـان  ةبرنام. رندي قرار گ  يدگي رس ي زمان ةمتعارف طرف مشورت دادگاه در برنام     

 يي و دسـتورات قـضا     ي و مواعـد آن بـه موجـب قواعـد دادرسـ            يدگيمتعارف رسـ  

  .)۳۱: ۱۳۸۷(.. .شوند  مينييدادگاه تع

 ياد دعـاو  يـ جه تعـداد ز   يشده و در نت     مطرح يدعاوكثرت   كنوني، يدر دادگستر 
 و  ياغـذ كبـادالت   ه بـر م   كيـ ت، ت يريمبود قضات و ضعف مد    ك به هر شعبه،     يورود

رسيدگي  روند   يندك و   يدادرساطالة  نفع باعث    ي اشخاص ذ  يحضورلزوم مراجعة   
گلدوسـت جويبـاري و     ( هم وجـود دارد      يفركي يهايدادرس  در يتين وضع يچن .شده است 

 قابـل   ه صـورت  تواند ب  يها مي  شدن دادرس  يكيترونك ال ،ديبدون ترد . )۲۸۹ :۱۳۹۰اكبري،  
  .دسرعت دهاحقاق حق روند  بكاهد و به يوادگي به دعاي از مدت زمان رسي مالحظه

  يها شدن دادرسيكيترونكقلمرو ال

پايـة  بـر    هكـ  ينـون ك يهايدادرسـ  ايـ ه آ كـ است  آن  نه  ين زم ي در ا  ي اساس هايپرسش از
و  ه شـكلي كامـل    د بـ  يـ ن اسـتوار هـستند با     ي طرف يحضورمراجعة   و   ياغذكمبادالت  

 اعمال  يه تمام اي ك   گونهه   ب ، بدهند يكيونترك ال يهاي خود را به دادرس    ي جا آور  الزام
 از راه دور و بـا اسـتفاده از      ـ  مك به دعوا و صدور ح     يدگيرسمانند   ـ يمرتبط با دادرس  

نفرانس صورت  وكئيدر و يگر نظ ي د يل ارتباط يا وسا ي يكيترونك ال هايام و روش  يپ داده
ه بـه   كـ  باشـد  ي و معطـوف بـه امـور       ياريد اخت ين با ي نو يهايا استفاده از فناور   ي يردگ

  منجــرهــا هنــيهزانــرژي و  در زمــان، ييجــو و احقــاق حــق و صــرفهتــسريع دادرســي 

  :پردازيم  دو راهكار فراروي ماست كه به بررسي هر يك ميشود؟ مي

بـراي اصـحاب   فرايند دادرسـي الكترونيكـي    بودن   اختياري )الف
  )مطلوب(دعوي 

 ةاالت متحـد  يـ ا، آلمـان، ا   يـ تالي فرانـسه، ا   يشورهاكـ در  شـده     ات انجام بر اساس مطالع  
 ياسـتفاده از روشـها    بودن   ياريت اخت يشورها بر ماه  كن  ي ا بيشتر ،ا و انگلستان  يكآمر
  ولـي .(Gacón Inchausti, 2010: 55) انـد  ردهكـ  تأكيـد  يان دادرسـ ي در جريكيترونكال
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 كيـك ل بـه تف   ئ دخالت دارنـد قـا     يه در امر دادگستر   ك ي اشخاص مختلف  ميان ،برخي

ه در  كـ اسـت   معتقـد    ـرسد  مي نظره   و موجه ب   يه منطق ك ـ   دگاه  ين د يا. (.Ibid) اند  شده
آنهـا  ه  كـ تـوان انتظـار داشـت         مي شود  مي  مربوط ييومت و دستگاه قضا   كآنچه به ح  

ها و به ويـژه تـسريع در احقـاق حقـوق               دادرسي و تراكم پرونده    ةبراي جلوگيري از اطال   
از  يتوان برخ   مي نهين زم يدر ا . نندكه   استفاد يكيترونك ال هايمردم، از ابزارها و روش    

 ،سـو  يـك از . ردكـ ف ين راستا توصـ ي در ا  ي پنجم توسعه را گام    ةمقررات قانون برنام  
رده اسـت   كـ لف  ك را م  يي اجرا ي دستگاهها ، پنجم توسعه  ة قانون برنام  ۴۶ ةبند ج ماد  

ن ي بـ   اسـتعالمات  ةيلك يكيترونكافت ال يان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و در        يتا پا «
ت يـ ت امنيـ  اطالعـات و رعا ي ملـ ةك آنها با استفاده از شب  ة تابع ي و واحدها  يدستگاه
  :دارد  مير پنجم توسعه مقّرة قانون برنام۴۸ ة بند ج ماد،گري دي از سوو» ندياقدام نما

 يدر هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنـين صـدور يـا اعطـا                   
 آن يكـي ترونك باشد، انجام ال  ي وجه و مانند آن ضرور     ةمبادلمجوز، اخطار و ابالغ،     

  .يدنما يت ميفاك مجاز بوده و يكترونكت مفاد قانون تجارت اليبا رعا

 ي اسـتفاده از روشـها  ِتي بـر رضـا   ي و مبتنـ   ياريـ ت اخت يـ در حقوق فرانسه بـر ماه     
ت و ين رضـا يـ  ا،گـر ي دياز سـو  .  شده است  تأكيد ي ادار يهاي در دادرس  يكيترونكال

شـود   ي مي  مفروض تلق  يكيترونك ال هايا طرف دعوا از روش    يل  كي و ةار با استفاد  ياخت
  .)۲۰۱۱ اكتبر ۱۳شده در تاريخ   نگارش كنترل۲۰۰۵ مارس ۱۰ مورخ ۲۰۰۵ ـ۲۲۲ ة شمارةنام آيين(

ه به اصـحاب    ك حداقل در آنچه     ،يهان در دادرس  ي نو يهاين استفاده از فناور   يبنابرا
 و رفـع    يفات دادرسـ  ي تـشر  ي و محـدود بـه برخـ       ياري اخت ديشود با   مي  مربوط يدعو

جـاد  ي ايحـضور مراجعـة   اغـذ و    ك بر   يستم مبتن يه در حال حاضر س    ك شود   يالتكمش
، دادخواسـت  يفـر كي ةييواكم شـ ي تقـد ةنـ ي در زم  بـه ويـژه   الت  كن مش يا. رده است ك

  . وجود داردها و استعالمييح، ابالغ اوراق قضاي، اعتراضات و لوايحقوق

ي بـا    و الزامي نقش قاضـي و اصـحاب دعـو          كامليني  جايگز) ب
  )نامطلوب(ابزارها و روشهاي الكترونيكي 

 در رونـد  ير چنـدان يثأ تـ  ي اصـحاب دعـو    يحـضور مراجعـة   ه  كـ  يها دادرس يدر برخ 
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بـه طـور كامـل       يكـي ترونك ال ي دادرسـ  يان سـازمانده  ك ام ، به پرونده ندارد   رسيدگي
وان يـ  قابل طـرح در د     ي دعاو به ويژه  يت ادار ي ماه ي دارا يدعاو: ؛ مانند وجود دارد 
رف  ِصـ  ِ  يم ماد يا جرا ي ير تخلفات رانندگ  ي نظ يفركي ي دعاو يا برخ ي يعدالت ادار 

 امـور   ي هماننـد دعـاو    ي مـدن  يدعـاو برخـي    و   ينشدن  پرداخت كصدور چ همچون  
 اصـحاب   يحـضور مراجعـة   ه  كـ  يس، در دعـاو   كعرب. رهي و غ  ي، طالق توافق  يحسب
ردن كـ  يكـي ترونك ال ،ثر است ؤ و م  ي ضرور ،يسات دادرس  در دادگاه و در جل     يدعو

 ،رنـگ شـود    مكـ  ي و اصـحاب دعـو     يه نقش قاض  اي ك    به گونه  يرسدروند دا كامل  
ض، يت اصـل عـدم تبعـ      يـ توان بـه لـزوم رعا       مي دگاهين د يه ا يدر توج . ستيمطلوب ن 

  .توجه به نقش قاضي در سازش بين طرفين و حفظ ماهيت انساني دادرسي اشاره كرد

  ضيا اصل عدم تبعي ي در دادرسياصحاب دعو يصل برابرا. ۱

د از  يـ  با ين دعـو  يطـرف يعني  .  اصحاب دعواست  ي برابر ،ي از اصول مهم دادرس    كيي
 هرگونـه خـوردار شـوند و از   يـات خـود بر   طـرح ادعاهـا و دفاع    ي برابر بـرا   هايفرصت

شده هادشنيـ پي   اصول دادرسـي فراملّـ     ۳ ةاين اصل در ماد   . تبعيض بين آنان اجتناب شود    
  : آمده استي حقوق خصوصيساز نواختيك المللي بين ةمؤسستوسط 

ن از رفتـار برابـر و فرصـت متعـارف           يي متـداع  يان برخـوردار  كـ د ام يدادگاه با ـ  ۱ـ۳
  .ندكن يا دفاع آنان را تضميجهت طرح ادعا 

ض ين از رفتـار برابـر شـامل اجتنـاب از هـر نـوع تبعـ                يي متداع ي حق برخوردار  ـ۲ـ۳
  .)۳۱: ۱۳۸۷(... شود  مينيا محل اقامت طرفيت ي تابعيخصوص بر مبنانامشروع، به 

 نـه تنهـا بـه       ي اصحاب دعو  ةهمكه  كند    ايجاب مي  دادرسيكامل  الكترونيكي شدن   
 ِ   بلكه داراي امضاي الكترونيكي    ،اينترنت و ساير وسايل ارتباطي الكترونيكي مجهز باشند       

بـديهي اسـت تـصور      . باشـند يكـي   دفاتر خدمات گـواهي الكترون    قابل گواهي به كمك     
 آينـده از چنـين      ةتواننـد حـداقل تـا دو دهـ        بكننـدگان بـه دادگـستري        اينكه تمام مراجعه  

اسـتفاده   بـه    يبنابراين الزام اصحاب دعو   . بينانه است  مند باشند بسيار خوش     امكاناتي بهره 
ه  و سلب حق مراجعـ     ي به نوعي تبعيض بين طرفين دعو      ،اطالعاتينوين  از فناوريهاي   

  .دهد  را در موقعيت نابرابر قرار ميو آنهاشود  به دادگستري و احقاق حق منجر مي
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  نين طرفيط سازش بيردن شراكفراهم  .۲

افتـه  يبـه درخواسـت سـازش اختـصاص     مـدني   ين دادرسيي قانون آ  ۱۸۷ و ۱۸۶مواد  
 ن سازش يگزيتواند جا   نمي زيم دادگاه ن  كن ح يتر ن و عادالنه  يتر قيدقترديد    بي. است

 ةشيـ ر و  خواهد بوديم ناراضكن حي از اي طرف دعو يكرا در هر صورت     ي ز ؛شود
 ةاسـتفاد . شـود   مـي ان برداشـته ياز مفقط با سازش و مصالحه    ي واقع يمعناه  اختالف ب 

ن يگزيجـا تواند    نميام  يپ ق داده ي نظرات از طر   ة و مبادل  يكيترونك ال يرف از دادرس  ِص
اب حن اصـ  يبـ (ثر متقابـل    أر و تـ   يثأو و تـ   ر در  رو ين و گفتگـو   ي طرف يحضورمراجعة  

ط الزم  يشـود و شـرا    ) گري د يسو  از ي و قاض  ين اصحاب دعو  يب سو و  يك از   يدعو
  . سازش فراهم سازديرا برا

  يروند دادرس يت انسانيحفظ ماه. ۳

ن دادگـاه و    ي تعامـل بـ    ة نحـو  ، ارتباطـات و اطالعـات     ةني در زم  ي فنّ هايشرفتيهرچند پ 
ن يا استفاده از ا   ي آ ي ول ،ر داده يي را تغ  يوابسته به دادگستر  ر اشخاص   يشهروندان و سا  

 را ي جمله رفتار انـسان يكثر متقابل و در   أر و ت  يثأ، ت يينش، دانا كتواند وا  يها مي فناور

همراه داشـته باشـد؟     ه   ب ، بر گفتگو وجود دارد    ي و مبتن  حضوري ي دادرس يكه در   ك
 كهن پرسش مطرح است     يز ا يشود ن   مي  و عمل قضاوت مربوط    يه به قاض  كدر آنچه   

 ي، هوشمند يريپذ يريثأنش، ت كن وا يتواند جانش  مي ي فناور ي مصنوع يا هوشمند يآ
   شود؟ي قاضيك يات و پختگي، تجربيانسان

جـويي در وقـت و هزينـه و          دانـان در مقابـل پرسـشي مـشابه، صـرفه           برخي از حقـوق   
دن دادرسـي و رويـارويي   البداهه بو دسترسي به دادگستري در هر زمان و مكاني را به في     

 ،(Carrington, 2010: 166-167) اند داده حي و حضور گواهان ترجين دعويطرفمستقيم 
.  اسـت  ي منفـ  ،يملأتـ هـيچ    پاسخ در هر دو مورد و بـدون          ،گري د ي به اعتقاد برخ   يول

 موضـوع و تـالش      يـك  ارزيابيدها،  ي، ترد يعي طب هاينشك متقابل، وا  كگفتگو و در  
 و ي قاضـ هـاي  هالبداهه با توجه به گفتـ  ي فهايلمرو آن، استدالل محتوا و ق ك در يبرا

سر اسـت  يـ  مي انـسان ة بـر رابطـ   يو مبتنـ  حضوري   ي دادرس يكطرف مقابل، فقط در     
(Binet, 2005).  
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   دادرسيهاي الكترونيكيالزامات

 لـزوم سيـستم    عـالوه بـر      ،يفركي و   ي اعم از حقوق   يهاردن دادرس ك يكيترونك ال يبرا

اي  انـه ي رانيـز  انجـام شـده و   ي ادارههاي دسـتگا  ةبـاً در همـ    يه تقر ك اداريون  ياتوماس
انجام شـود و سـر       مي ديا تول يافت  ي در يي اجرا يه توسط دستگاهها  ك يردن اطالعات ك

هاي قـضايي و نظريـات         رويه ها،  نامه  آيين،  اي كردن اطالعات حقوقي شامل قوانين       رايانه
هـا، اصـحاب     دادگاه ة اسـتفاد  ،يها شدن دادرس  يكيترونك ال ةن مقدم يتر  مهم ،يمشورت
 ي از امــضا و گــواه،ير اشــخاص وابــسته بــه دادگــستري آنــان و ســايالكــ وي،دعــو

ن يـ ا مانند اينكه    وجود دارد نيز   يگري د هايشرط شين منظور پ  يبد.  است يكيترونكال
 يكــيترونك مبــادالت الي الزم بــرايافزارهــا افزارهــا و نــرم د از ســختيــاشــخاص با

  . الزم را فرا گرفته باشندهاين ابزارها آموزشي استفاده از ايبرابرخوردار باشند و 

  يكيترونك اليف و انواع امضايرد، تعركارك) الف

ننده يي امـضاك   شناسـا  :نـد ك   مي فاي را ا  يرد اصل كارك امضا سه    ،ياغذك هايطيدر مح 
 دخالـت شـخص در عمـل امـضا        ينـان الزم بـرا    يجـاد اطم  ي، ا )تين هو ييرد تع كارك(
رد كاركـ ( سـند    يننده و محتـوا   ين امضاك وند ب ي پ يو برقرار ) ليعنوان دل رد به   كارك(

 سـند و نـشان      يـك  يننده به محتوا  امضاكتعهد  امضا،   هايردكاركاز ديگر   ). انتساب

كميـسيون حقـوق تجـارت     ( اسـت ان مـشخص    كـ ا م يـ  زمـان    يكدادن حضور شخص در     
ه اوراق  ك ي اشخاص ،ي دادرس نديادر فر . )۳۴ :۱۳۹۰،  »آنسيترال«المللي سازمان ملل متحد      بين
 ... و هـا   ييـه ، آرا، اجرا  هاح، ابالغ يه، اعتراضات، لوا  ييواكدادخواست، ش : مانند ،ييقضا

 وسـتن يم سـند و پ    يدر تنظـ   ، دخالـت  يـت د بتوانند هو  ي با ،فرستند  مي را به طرف مقابل   

 قـانون   ۵۱ ة مـاد  ۷در خصوص دادخواست، بنـد      . نندك سند اثبات    يبه محتوا خود را   
دهنـده و در    دادخواسـت  يط دادخواسـت، امـضا    يراجع بـه شـرا    مدني   يادرسن د ييآ

ر يه سـا  كـ ست  ي ن يدين ترد يابنابر. داند  ي مي اثر انگشت او را ضرور    ناتواني،  صورت  
  مقـرر  يـك ترونك قـانون تجـارت ال     ۷ ةمـاد . امـضا باشـند   داراي  د  يز با ي ن يياوراق قضا 

 يفـ ك ميكـي ترونك الي، امـضا  بدانديگاه قانون وجود امضا را ضرور  هر« كه   دارد مي
 عبـارت از هـر نـوع        يكيترونك ال يامضا«قانون  اين   ۲ ة ماد يت به بند    ي و با عنا   »است
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يي  شناسـا  يه بـرا  كـ ام اسـت    يپ شده به داده    متصل يمنطق ا به نحو  يشده    منضم عالمت
ام يـ پ داده«ن قـانون    ي همـ  ۲ ةبند الف ماد  طبق  . »رديگ  مي ننده مورد استفاده قرار   امضاك

ا يـ  و   ي، نـور  يكـي ترونكل ال يه بـا وسـا    كا مفهوم است    ي از واقعه، اطالعات     يمادهر ن 
ايـن  . »شـود   ميا پردازشيره  يافت، ذخ يد، ارسال، در  ي تول ،د اطالعات ي جد يهايفناور
 ي امـضا  ،در مقابـل  .  سـاده اسـت    يكيترونك ال يف امضا يواقع تعر  ف از امضا در   يتعر

 قانون تجـارت الكترونيـك بايـد داراي      ۱۰ ةادالكترونيكي مطمئن يا پيشرفته با توجه به م       
 ةننديـت امـضاك   فـرد باشـد، هو    ه  ننده منحـصر بـ    نسبت به امـضاك   : باشدويژگي  چهار  
جـاد شـده   ي او اي انحـصار ةا تحـت اراد يـ ننده  امضاكلةيند، به وسكام را معلوم    يپ داده

ام قابـل  يـ پ  در دادهيرييـ ه هـر تغ كـ ام باشـد  يپ د و متصل به دادهي تول يا  گونهباشد و به    
  .)۲۰۷ـ۱۵۱ :۱۳۹۰ لينان دبلفون، :ك. ر،براي توضيح بيشتر( شف باشدكص و يتشخ

  يكيترونك اليف و انواع گواهيرد، تعركارك) ب

در كـه    يزيـ ا چ يـ  يسكـ ا  يـ ه آ ينكـ ن ا يي تع ين الزم را برا   ي تضم ،يكيترونك ال يگواه
ب، يـ ن ترت يبـد . سـازد   مي  فراهم ،ندك   مي ه ادعا ك است   يهماناست،   يتاليجيط د يمح

  و يكـي ترونكت ال يري، مـد  يـك ترونك تجـارت ال   ينـان بـرا   ي اطم ي در برقـرار   ،يگواه

ن عنـصر  ي همچنـ يگـواه . نـد ك  مـي فـا ي ايگر نقش اساسـ يشمار د ي ب ِ  يروابط اجتماع 
، يا هك و شــبي اطالعــاتهايستميــت از سيــ حماةنــي در زمي هرگونــه اســتراتژِ ياصــل
ا يـ ر مجـاز    يـ  غ ي در مقابـل دسترسـ     هـا   هداد ريسـا   و ي، اطالعات شخص  ي مال هاي  هداد

يت ولئ مس ي برقرار ي برا يكيترونك ال يسرانجام، گواه . ديآ  مي شماره  ت ب يسرقت هو 
١برخط

دو اصطالح  . )۲۰۰۷،  (OECD) اقتصادي   ةسازمان همكاري و توسع   (ناپذير است     اجتناب 
 رايـ  ز ؛رونـد   مـي  اركـ ه  هـم بـ     معمـوالً بـا    يكـي ترونك ال ي و گـواه   يكيترونك ال يامضا

گواهيهاي الكترونيكـي   . صورت الكترونيكي گواهي شوند   ه  امضاهاي الكترونيكي بايد ب   
 افـراد،  يي شناسـا :نـد كد ييـ أرا تزيـر  رد ا مـو  ،تواند حسب مورد    مي  به نوع آن   با توجه 
ــصد ــق هويت ــاربران، تمامكــت ي ــت پي ــام ي ــستندات الي ــانگيكــيترونكا م ، ي، محرم

  .)۵۲ :۱۳۹۰نوروزي اصفهاني،  و ن كاشانيمؤم(ت ارتباطات ي امنتأمين، يريناپذكاران

                                                        

1. Online. 
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 ،در واقـع  . د باشـد  يـ توانـد مف    مـي  ات حقوق فرانسه  ي استفاده از تجرب   ،نهين زم ي ا در
م كـ  را در ح   يكـي ترونك ال هـاي   هشور نوشـت  كـ  آن   ي قـانون مـدن    ۱۳۱۶ـ  ۱ ةچند مـاد  هر
تقال م و ان  ي تسل ة راجع به تجرب   ةنام  آيين ۵ ة بر اساس ماد   ١،ردهك قلمداد   ياغذك ةنوشت

ــت ــواهادادخواس ــصم ي، ل ــالغ ت ــمات از طريح و اب ــي ترونكق الي ــصوب يك  و ۲۰۰۵م

ــت«  آن،ياصــالحات بعــد ــواهادادخواس ــالي و ل ــ يح ارس ــه دادگــاه ب ــه  ب  روش ياري

 ةشـده در بخـشنام     بينـي  الكترونيكي انتقال توسط طرفين يا وكالي آنان مطابق فنون پيش         
 اين گواهي در حكـم امـضا در اجـراي           .شوند   گواهي مي  ۱ ة ماد ۲دولتي مذكور در بند     

ه كـ دهـد     مي  ادامه ۵ ة بند دوم ماد   ،ن حال يبا ا . » است ي ادار يقانون دادگستر  ...مواد
از اي    نفـع بخواهـد نـسخه      يتوانـد از شـخص ذ      يمـ  ...ي ادار يا شـورا  يس دادگاه   يئر

  .ندك ارائه ، آن درج شدهي او بر روي دستيه امضاكرا اي  حهيا اليدادخواست 

  يكيترونك الي دادرسهايچالش

 ي حقـوق  هايرسـاخت ي ز ،۱۳۸۲ مـصوب  يـك ترونكب قانون تجارت ال   يچند با تصو  هر
 ةنـ ين قـانون در زم    ي مقررات ا  ، فراهم شده است   ي شدن دادرس  يكيترونك ال يالزم برا 

 يفات دادرسـ  ي از تـشر   يردن برخـ  كـ  يكـي ترونك ال ي برا يكيترونك ال يل و امضا  يدال
ل يـ ت دال يري و مـد   ها، ابالغ يكيترونكبه اصول اسناد ال    در آنچه    به ويژه . ستي ن يافك
 يه وضع قواعد حقوق   ك است   ييها خأل يقانون دارا اين   ،شود  مي  مربوط يكيترونكال

ن يـي آ«،  »يها در دادرسـ   يا ارتباط ي ي اطالعات يهاياستفاده از فناور  «د تحت عنوان    يجد
 نين امـر همچنـ    يـ  ا .نمايد  ميي  را ضرور ديگر   ن مشابه يا عناو ي »يكيترونك ال يدادرس
  .ردي صورت پذيفركي و ين دادرسييتواند با اصالح قانون آ مي

  مشكالت تنظيم و تسليم اوراق قضايي با روشهاي الكترونيكي) الف

 قانوني بـودن    اوالً. سترو ه روب هايياستفاده از روشهاي الكترونيكي در دادرسيها با چالش       
ي تنظيم اوراق قـضايي و نيـز ابـالغ آنهـا در             روشها برا اين  و قابل استناد بودن استفاده از       

                                                        

 بـه ايـن قـانون    ۲۰۰۰سـال     فرانـسه كـه در     ي قانون مـدن   ۱۳۱۶ـ۴ تا   ۱۳۱۶ـ۱مواد   ة ترجم ة مالحظ يبرا. ١
،  وزارت بازرگـاني   قانون تجـارت الكترونيكـي    نويس    پيشگزارش توجيهي    :ك.، ر است اضافه شده 

۱۳۸۰: ۹۹.  



 

وزه
آم

 
ري

كيف
وق 

حق
اي 

ه
/

ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

۱۳۹
۱

 / 
رة 
شما

۳

۱۴۰  

 ابـالغ بـه    ةكـه نحـو   ي اسـت    ثانياً پاسخ به اين پرسـش ضـرور       . استمحل بحث    محاكم
اين پرسش  در نهايت    ؟استچه زماني   در  نفع در جريان دادرسي چگونه و        اشخاص ذي 

   ابالغي واقعي است يا قانوني؟،ابالغ الكترونيكي اوراق قضاييآيا وجود دارد كه 

  يكيترونك الهاي بودن استفاده از روشيقانون .۱

ح و  يم لـوا  ي دادخواست، تقد  ارائةمانند   يدادرستشريفات  ه  كن است   يل ا كن مش ياول
مـورد  ده،  ت شناخته ش  يرسمه   ب يكيترونك ال هاي با استفاده از روش    ييابالغ اوراق قضا  

جز در ( ام رايپ  داده،يكترونك قانون تجارت ال۶ ةچند مادهر. يردم قرار گكقبول محا
هنگامي كه وجود يك نوشته از نظر قانون الزم باشـد در حكـم نوشـته                ) مواردي خاص 

پيـام   صورت دادهه  زمينه را براي پذيرش دادخواستها و لوايحي كه ب،داند و اين حكم  مي
  .ن مورد ضرورت دارديگذار در ا ح قانوني تصري ول،رده استكباشد فراهم  مي

  :توان پاسخ به چنين ضرورتي دانست  پنجم توسعه را مية برنام قانون۴۸ ةبند ج ماد

ا يـ ن صـدور    يا اسـناد و همچنـ     يـ م اوراق   يه به موجـب قـانون، تنظـ       ك يدر هر مورد  
 وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكـي          ة مجوز، اخطار و ابالغ، مبادل     ياعطا

  .دينما يت ميافك مجاز بوده و يكترونكت مفاد قانون تجارت اليآن با رعا

  :رسد  مينظره  بيته ضروركر چند نك ذي قانونةرن مقّري ابارةدر

 ، نام برده نشدهييصراحت از اوراق قضا   ه   ب يم قانون كن ح يچند در ا  هره  كنياول ا 
ل ك شــ،م اوراق ضــرورت داشــته باشــديه تنظــكــه مقــنن در هــر مــورد كــاز آنجــا 

كـه  توان گفـت      مي ، دانسته يافكت مقررات قانون تجارت     ي آن را با رعا    يكيترونكال
 بـا اسـتفاده از    يي اوراق قـضا   ة همـ  ارائـة م و   ي، تنظـ  »اوراق«با توجه به اطـالق عبـارت        

  .ر استيپذ انك اميكيترونك الهايروش

ج يـز صـراحتاً در بنـد         ن يكـي ترونك ال هايبا استفاده از روش    ان ابالغ كه ام كنيدوم ا 
 شـده   ينـ يب شي پـ  ،در بـاال گفتـه شـد      ه  ك يشرحه   ب ، قانون برنامه پنجم توسعه    ۴۸ ةماد

 را از  يكيترونك ابالغ ال  هاي روش يم قانون كن ح ي ا يتواند بر مبنا   ي مي دادگستر. است

ت يـ د بـه ماه   يـ ه با نامـ   آيـين ن  يـ  ا ةيـ ن همـه، در ته    يـ با ا . ه مشخص سازد  نام  آيينق  يطر
. د در امر ابالغ توجه شو     يكيترونك ال هاي استفاده از روش   ِتي بر رضا  ي و مبتن  يارياخت
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ن ابـالغ در    يـ شـد، ا  قبالً به آن اشاره      شده و    ينيب شيه در حقوق فرانسه پ    كطور   همان
ن روش، اعـالم    ي اولـ  : قابل استناد باشـد    يتواند در مقابل اصحاب دعو      مي دو صورت 

 خـود   ة اسـتفاد  ،روش دوم .  اسـت  يكـي ترونك با ابالغ ال   ياصحاب دعو موافقِت   يتبك

ح ي و لـوا   هام و ارسـال دادخواسـت     ي تنظـ  يا بـر  يكيترونك ال هاي از روش  ياصحاب دعو 
  .ي الكترونيكي باشدروشهاآنها از به كارگيري ت يرضانشانة تواند   ميهكاست 

  يكيترونك احراز زمان ابالغ الي چگونگ.۲

نفع به مراجـع      يا تسليم آنها توسط اشخاص ذي      يتعيين زمان دقيق ابالغ به اصحاب دعو      
زيرا با عنايت به مواد متعـددي از قـانون          ؛  است ، از ديگر موضوعات حائز اهميت     قضايي

 قـوانين   نيـز آيين دادرسي مدني، قانون آيين دادرسي كيفـري و ديـوان عـدالت اداري و                
 زمان شروع مهلتهاي    ي، ساير مراجع رسيدگي اداري، زمان ابالغ به اصحاب دعو         ِ  خاص

هاي كارشناسـي   قانوني براي انجام يك عمل دادرسي، اعتراض به آرا، اعتراض به نظريه        
اعتـراض بـه    ماننـد   زمـان تـسليم و ارائـة برخـي اوراق قـضايي             بـر آن،    عـالوه   .  است ...و

 رعايت يا عدم رعايـت      ةكنند تعييني صادرشده،   اعتراض به آرا   هاي كارشناسي و    نظريه
بـراي يـافتن پاسـخ علمـي بـه          . نفـع اسـت    مهلتهاي قانوني اعتراض از سـوي شـخص ذي        

 موضـوع در محـيط واقعـي ضـرورت دارد تـا             ة مطالعـ  ، شـده  پرسشي كه در اينجا مطرح    
  .شود ي بررسيكيترونك الهايطي توقعات قانون در محتأمينچگونگي سپس 

  يواقع هايطي ابالغ در محةنيدر زم يتوقعات قانون

ه منظـور  كـ شـود    مـي  معلـوم ي مـدن  ين دادرسـ  يـي  قـانون آ   ۷۹ تـا    ۶۷با توجه به مـواد      
در مـورد   (نفـع    ي به اصـحاب ذ    ييم اوراق قضا  يول تسل  ا ة در وهل  ،گذار از ابالغ   قانون

اسـت و   ) يدر مـورد اشـخاص حقـوق      ( يندگان قانون يو ابالغ به نما   ) يقياشخاص حق 
م اوراق  يصـورت تـسل    نين افراد وجود نداشت، در ا     يا م اوراق به  يان تسل كچنانچه ام 
  .محسوب خواهد شدقانوني ر از آنان ابالغ ي غيبه اشخاص

تعريف نشده است،  يا قانوني ي ابالغ واقع ،ياز مقررات قانون   يك چيچند در ه  هر
در مورد  (يا نمايندگان قانوني     )يقيدر مورد اشخاص حق   (نفع    به ذي ه اوراق   كهر جا   

صـورت ابـالغ بـه هـر         نير ا يو در غ  است   ي ابالغ واقع  تسليم شود،  )ياشخاص حقوق 
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با  .)۱۸۱ـ۱۳۶هاي   شماره: ۱۳۸۶شمس،  (است   ي، ابالغ قانون   انجام شود  گري د ةلي و وس  روش
ن يي به مقررات ابالغ در قانون آ      يفركي ين دادرس يي قانون آ  ۱۱۴ ةتوجه به ارجاع ماد   
  . در دادرسيهاي كيفري هم قابل اعمال خواهد بودپيشينگيريهاي  دادرسي مدني، نتيجه

را هـم در قـانون      ي ز ؛رف ندارد  صِ ي نظر ة جنب يقانونابالغ   از   ي ابالغ واقع  كيكتف
 يك هر   ي برا ي آثار متفاوت  يفركي ين دادرس يي و هم در قانون آ     ي مدن ين دادرس ييآ

ا يـ  ي، واقعـ  ي مـدن  ين دادرسـ  يـي در قـانون آ   . ل ابالغ شناخته شده است    كن دو ش  ياز ا 
، ۴، بنـد    ۳۰۶مـادة   ( يابي غ يت آرا يا عدم قطع  يت  يسو در قطع   يك از   ، بودن ابالغ  يقانون
. ثر اسـت ؤ مـ )۲ ةتبـصر ، ۳۰۶مادة  ( يابيم غ ك ح ي اجرا ةگر در نحو  ي د ي و از سو   )۱ ةتبصر

 مهلت  ي پس از ط   ، ابالغ شود  يصورت واقع ه   ب يابيم غ ك هم، اگر ح   يفركيامور  در  
  .)۲۱۷ ةماد، قانون آيين دادرسي كيفري ( ابدي  ميتي قطعيقانون

ابـالغ  چگونه بـا     ي واقع هايطي ابالغ در مح   ةني در زم  يد توقعات قانون  يد د يحال با 
  .شود  ميآوردهبر يكيترونكال هايروشه ب

  يكيترونكگذار در ابالغ ال  توقعات قانونتأمين ةنحو

ا يـ نفـع    ي بـه اشـخاص ذ     ييم اوراق قـضا   ي تسل ،ي واقع هايطيدر مح گذار    هدف قانون 
ن حال با   يبا ا .  است يگر ابالغ واقع  يعبارت د ه   ب و ي اشخاص حقوق  يندگان قانون ينما

 ، شـناخته شـده    ي و قـانون   يواقعـ   از دو ابـالغ    يـك  هر   يه برا ك يتوجه به آثار متفاوت   
نفع از مفاد اوراق     ي ذ ي واقع ي آگاه »ميتسل«منظور مقنن از عبارت     كه  شود    مي معلوم
 يكـي ترونك ال هاي اسـتفاده از روشـ     ،گـذار   نظر قانون  تأمين ين برا يبرابنا . است ييقضا

 .يابنـد طـالع   نفـع از مفـاد اوراق ا       يه اشـخاص ذ   كـ باشـد   اي    گونـه ه  د ب ي ابالغ با  يبرا

 ةت است و مـاد    ك سا يكيترونك احراز زمان ابالغ ال    ي چگونگ ةنيران در زم  يمقررات ا 
 بودن ي صرفاً ناظر بر قانون ،ح داده شد  يشتر توض يه پ كز  ي پنجم توسعه ن   ة قانون برنام  ۴۸

  . است، نه زمان احراز آنيكيترونكابالغ ال

 مـارس راجـع بـه    ۱۰ورخ   مـ  ۲۰۰۵ ـ۲۲۲ ة شمار ةنام  آيين ۸ ة ماد ،در حقوق فرانسه  
 راه  ،يكيترونكق ال يمات از طر  يح و ابالغ تصم   يلوا ،هام و انتقال دادخواست   يتسلة  تجرب

  :رده استك ينيب شيپرا اي  حل دوگانه
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 انتقال را   يكيترونك ال ةوي آنان استفاده از ش    يالكا و ي ي دعو هايطرف هك ي مورد در
شـده  يمات اتخاذ  و تـصم   كح، مـدار  يه لوا كشود    مي ن فرض ي چن ،نندك   مي انتخاب

 به آنان ابالغ شـده اسـت        ي زمان ،ييمات قضا ي به موضوع و تصم    يدگي رس ةجيدر نت 
 ن اسـناد را مالحظـه     ي ا يكيترونك ال ةويخ با استفاده از ش    ين اشخاص در آن تار    يه ا ك

 ةقـ يطره  خ ارسال آنها ب   ي روز از تار   ۱۵ ظرف مهلت    ،ن صورت ير ا يا در غ  ينند  ك  مي
. شـود   مي شده محسوب  ير به آنها ابالغ   خ اخ ين صورت در تار   يه در ا  ك يكيترونكال

  شــود  مــي ســند بــه دادگــاه ارســالة در زمــان مالحظــيكــيترونكافــت اليد دريرســ

(Décret n. 2009-1524 du 9 décembre 2009).  

 مرجع  ي از سو  يي اوراق قضا  ي حاو امِيپ تنها صرف ارسال داده     نه ،گريعبارت د ه  ب
ه كـ  اسـت    يه ضرور ك بل ،ستي ن يافكافت آن   ي در يا حت ينفع   ي به اشخاص ذ   ييقضا
نفع براي اثبات زمان مالحظـه بايـد          ذي ،بدين منظور .  از مفاد اوراق مطلع شده باشند      آنها

ه ولـي از آنجـا كـه ممكـن اسـت بـ            . رسيد دريافت الكترونيكي را به دادگاه ارسال كنـد        
 روز پـس از ارسـال   ۱۵را غ   زمان ابـال   هگذار فرانس   قانون ،داليلي اين اطالع حاصل نشود    

 را يتوان راه حل مشابه مينيز  رانيرسد در حقوق ا  مينظره  ب. رده است ك ياسناد تلق 

ر انداختن  يخأ به ت  ينفع برا  ين است اشخاص ذ   كممچون  ن همه،   يبا ا . ردك ينيب شيپ
 ا اطـالع از آن يـ  نخواهند از مفاد آن مطلع شوند  ،اميپ رغم وصول داده   ي عل ،يدگيرس

جـه موجـب   يل مواجه سـازند و در نت كق امر ابالغ را با مش    ين طر ير شوند و از ا    كمنرا  
 از مفـاد    ي اطـالع و   نـشانة  ،ام توسط شخص  يپ  داده افِتيد در ي شوند، با  ي دادرس ةاطال
 مـثالً بـا اثبـات       ،نـد كن اماره را اثبات     يد بتواند خالف ا   ينفع با  يالبته ذ .  شود تلقّيآن  
 ، زلزلـه ،يسوز  آتش،سرقت(وجود عوامل خارج از اراده     مانندل موجه   يداله  ه ب كنيا
 يستم اطالعـات  يـ ا س ين نبوده   ك مم ١يستم اطالعات ي به س  ي، دسترس )ر آن ي و نظا  يماريب

  . استممكن نبوده يي اوراق قضايام حاويپ داده  از مفاديبوده و آگاه خراب

ام مطـابق   يـ پ افـت داده  يزمـان در  « ،يـران  ا يـك ترونك قانون تجارت ال   ۲۷ ةبرابر ماد 
ام يـ پ افـت داده  ي در ي مخاطب بـرا   يستم اطالعات يـ اگر س   الف: ر خواهد بود  يط ز يشرا

                                                        

 (Information system) يستم اطالعــاتيــ س،يكــيترونك قــانون تجــارت ال۲ ةموجــب بنــد ز مــاده بــ. ١

  .ام استيپ ا پردازش دادهيره يافت، ذخيارسال، در) يساز اصل(د يول تي برايستميس
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 يستم اطالعـات  يـ ام بـه س   يـ پ ـ داده   ۱: هكـ شود   ي محقق م  يافت زمان ي شده باشد در   معين
ه كـ  يستميـ ر از س  ي مخاطب غ  يستم اطالعات يام به س  يپ ـ چنانچه داده  ۲. ن داده شود  يمع

ـ اگر مخاطب،  ب. پيام بازيافت شود  داده، وارد شود ،معين شده  منحصراً براي اين كار   
شـود   ي محقق ميافت زماني در،رده باشدكن نيافت معي دري برايستم اطالعات ي س يك
  .»ي مخاطب شودستم اطالعاتيام وارد سيپ ه دادهك

 ،رايانامـه  نـشاني    ، با مرجع قـضايي    شده  طبق توافق انجام  نفع   در نتيجه هنگامي كه ذي    
افـت  ي زمـان در ،دهد  مين مرجع قرار  يار ا ي خود را در اخت    تلفن همراه  ةا شمار ي تيسا

 ي زمـان ابـالغ بـه و       ، ـ     فـوق  ۲۷ ةمطـابق مقـررات مـاد      ـ  يي اوراق قـضا   ي حاو امِيپ داده
 يل خرابـ  يـ دله  نفع بـ   ين است ذ  كه مم كن حال، از آنجا     يدر ع . محسوب خواهد شد  

 نـد، كافـت ن  ي را در  شـده    اسـناد ابـالغ    ،ن بـه آ   يا عدم دسترسـ   ي خود   يستم اطالعات يس

 ي زمان ابالغ تلقّـ    ،اميپ پس از ارسال داده   را   ي مدت زمان  ،توان مانند حقوق فرانسه    مي
  :دارد  ميرام مقّريپ  زمان ارسال دادهةني در زم،يكترونك قانون تجارت ال۲۶ ةماد .ردك

نتـرل  كارج از  خـ يستم اطالعـات يـ  س يكه به   كابد  ي   مي  تحقق يام زمان يپ ارسال داده 
١ساز اصل

  . وارد شودي ومقام مئيا قا 

  يكيترونكل اليالت مرتبط با دالك مش)ب

يكي از جهت نحوة مديريت آنها       ؛دناز به مطالعه دار   ينجنبه   از دو    يكينوتركل ال يدال
  .شوند مطرح مي آنهادر موارد استناد به ديگر از جهت چالشهايي كه روند دادرسي و در 

  يكيترونك الليدالمديريت  .۱

اي   نيكـي در دادگـاه بـا چـالش عمـده          و مديريت داليل الكتر   ة نحو ةحقوق ايران در زمين   
بـا  .  هرچند كه قوانين موجود در اين زمينه نياز به بازنگري و اصالح دارنـد      ،مواجه نيست 

 ،يـك ترونكال قـانون تجـارت      ۱۲ ةشود كه ماد    مرور مقررات قانون تجارت مشخص مي     
  :است دهكرح ي محاكم و ادارات تصري از سويكيل الكترونيرش داليلزوم پذبه 

 ةچ محكمـه و ادار    يام بـوده و در هـ      يـ پ  اثبات ممكن است به صـورت داده       ةاسناد ادل 
                                                        

ام اسـت   يپ  داده ي اصل أ منش (Originator)ساز   ، اصل يكيترونك قانون تجارت ال   ۲ ةبر اساس بند ب ماد    . ١
  .شود نميام يپ داده واسطه در  شامل شخص وشود  ميا ارساليد يتولآن  ةليام به وسيپ ه دادهك
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ل يام را صرفاً به دل    يپ  داده ي موجود، ارزش اثبات   ةتوان بر اساس قواعد ادل      نمي دولتي
  .»شكل و قالب آن رد كرد

تحـت عنـوان     گـر را  ي د هـاي   هام بـه داد   يـ پ ر داده ز ارجـاع د   ي همان قانون ن   ۱۷ ةماد
 ۹ ةو مـاد مطـرح كـرده    »ني طـرف ةام، عقـد و اراد يـ پ  در داده  يده  ارجاع ياعتبار قانون «
سـرانجام  .  است  داده ر را مورد توجه قرا    ياغذكبا اسناد   را  ام  يپ  داده ينيگزيان جا كام

 و  يكـي ترونكل ال يـ  دال ين ارزش اثبـات   ييان تع ك، ام قانوناين   ۱۶ تا   ۱۲مادة  با توجه به    

ل يـ دالميـان  حل تعارض . گر فراهم شده استيديكل با ين دالين ا ي حل تعارض ب   نيز
 ي اثبـات دعـو  ة هم با رجوع به مقررات عام راجع به ادل ياغذكل  ي دال و يكيترونكال
  .)۱۸۳ـ۱۷۶: ۱۳۹۰لينان دبلفون، : ك.توضيح بيشتر، ربراي (ن است كمم

  يكيترونكوابق اسناد الل مرتبط با اصول و سئ مسا.۲

 يط نگهداري و شرايكيترونك اصول اسناد، مفهوم اصل الارائةنه ضرورت ين زميدر ا 
  .دنريگ  مي مورد مطالعه قراريكيترونكاز سوابق و اصول ال

  يان دادرسي اصول اسناد در جرارائةضرورت 

در مـورد   همـان قـانون   ۲۲۰ ة و مادي در مورد اسناد عادين دادرس يي قانون آ  ۹۶ ةماد
ف از آن را  تخلّـ ين اسـناد و ضـمانت اجـرا       يـ  اصـول ا   ارائـة  ضـرورت    ،ياسناد رسم 
 ارائـة  ةز نحـو  يـ نمدني   ين دادرس يي قانون آ  ۲۱۵ تا   ۲۰۶مواد   در   .رده است كمشخص  

 ي كه نزد ادارات دولت    ي استناد به اسناد   يز چگونگ ي و ن  ي اصحاب دعو  ياسناد از سو  
 و مؤسسات مزبـور در      يف اصحاب دعو  يو تكل ده  شان  يباست   يا شهردار يا بانكها   ي

  .استگرديده نه روشن ين زميا

صـورت    به ي يكي از طرفين دعو     و مورد استنادِ   ي موضوع دعو  چنانچه سندِ بنابراين  
و اصـالت آنهـا نيـز بايـد بـا           است   ي ارائة اصل آن به مرجع قضايي ضرور       ،پيام باشد  داده

خـصوص قراردادهـاي     در. بـات شـود    قـانون تجـارت الكترونيـك اث       ۱۰ و   ۸توجه مواد   
 به تـصويب    ۲۰۰۵ چنانچه كنوانسيون سازمان ملل متحد سال        ،المللي هم   الكترونيكي بين 

ايـن   ۹ ة مـاد  ۵ و   ۴مجلس شوراي اسـالمي برسـد، رعايـت شـرايط و مقـررات بنـدهاي                
 مـتن   ةبـراي مالحظـ   ( كنوانسيون براي اثبات اصالت ايـن اسـناد ضـرورت خواهـد داشـت             
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: ك.، ر ون و تفسير آن و نيز مقررات مرتبط با مفهوم اصل از ديد اين كنوانـسيون               يين كنوانس  ا ةشد ترجمه
 باشـد   ي قرارداد ير و اجرا  ي چنانچه اختالف در تفس    راي نمونه،  ب .)۹۳ـ ۵۷: ۱۳۸۹رضايي،  

ن نسبت به اصل وجود ي از طرفيكيخط منعقد شده و   يكي و بر  ترونكصورت ال ه  ه ب ك
 مطمـئن   يكيترونكا در مورد سوابق ال    ي داشته باشد د  ي آن ترد   از مواد  يا برخ يقرارداد  

  . قرارداد ضرورت خواهد داشتيكيترونك اصل الارائة ،ندك جعل يادعا

  ط استناد به آنيو شرا يكيالكترون يامهايپ مفهوم اصل در داده

 ،لي اصـ  ِ  يكـي ترونكا اسناد ال  يام  يپ ف داده يبدون تعر  كي قانون تجارت الكترون   ۸ ةماد
ام و بـه صـورت اصـل    يـ پ بـه صـورت داده  را  اطالعات ارائة و   يط نگهدار ياً شرا صرف
 ةســابق« يكــيترونكام اليــپ ف دادهيــز بــدون تعريــ ن۱۱ ةمــاد. اســت  كــردهينــيب شيپــ
ستم يـ  سيـك ط يت شرايه با رعاك دانسته ياميپ  را عبارت از داده  » مطمئن يكيترونكال

در .  باشـد  ك دسـترس و قابـل در      هنگـام لـزوم در    به  ره شده و    ي مطمئن ذخ  ياطالعات
  . استيكيترونكنان نسبت به سوابق اليان سطح اطميواقع، منظور مقنن ب

ن يـ ه ا كـ  از آنجـا     ،شـود   مـي   مربـوط  يكيترونكت استناد سوابق ال   يدر آنچه به قابل   
ف يـ جعـل، تحر  مـورد    ،ا استفاده ي، ارسال   يساز رهيان ذخ ين است در جر   كسوابق مم 

انـادا،  ك شـامل    ۸ گـروه    يشورهاكـ ارشناسان  ك ،۲۰۰۰ل  رند، در سا  يا حذف قرار گ   ي
 ندردكشنهاد  يا پ يك آمر ةاالت متحد يه و ا  يا، ژاپن، روس  يتاليانگلستان، فرانسه، آلمان، ا   

 ي بـرا  يفات قـانون  يت تـشر  يـ  رعا :شـود  اصل توجه    ۶به   ،يتاليجيل د ي دال ارائةدر  كه  
نفع،  ي ذ يناد به آنها برا   ان است كل، ام ير در دال  يين عدم خدشه و تغ    يل، تضم ي دال ارائة

، توجـه بـه   يتاليجيل ديا انتقال دالي يساز رهي، ذخي، دسترسارائهمستند بودن هرگونه    
ز ين ن ي چ يت عموم ي، وزارت امن  ۲۰۰۵در سال   . يكيترونكل ال يت پردازش دال  يولئمس
 و  ارائـه م بـر    كعنوان اصـول حـا    ه   را ب  ي اصول مشابه  يي اجرا ةنام  آيين يكموجب  ه  ب

  .(Baosheng & Huang, 2010: 143) ردك مقرر يتاليجيل دي داليبررس

  يكيترونكاصول ال يمدت نگهدار

ف لّـ ك م ي تا چه مدت   يا حقوق ي يقياشخاص حق شود كه     اكنون اين پرسش مطرح مي    
  اين بـاره    در يكيترونك اسناد هستند؟ قانون تجارت ال     يكيترونك اصول ال  يبه نگهدار 
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 ييه توسط دستگاه قـضا    يكي ك ترونك ال  در خصوص سوابق   ي ول ،رده است ك سكوت

  :دارد  مي پنجم توسعه مقررة قانون برنام۲۱۱ ة بند ح ماد۳شود، قسمت   ميلكيتش

 ير دادگـستر  يه توسط وز  اي ك   نامه نيياساس آ  شود بر  يه اجازه داده م   يي قضا ةبه قو 
 ي اسـالم  ي جمهور يملّة  تابخانكشور و سازمان اسناد و      كل  ك ي دادستان ياركبا هم 

 يي قـضا  يهـا  رسد، اسناد و اوراق پرونده     يه م ييس قوه قضا  يد رئ ييه و به تأ   يران ته يا
 ي اطالعـات يهـا يباشـد را بـا اسـتفاده از فناور        ي مـ  ي سوابق آنها ضرور   يه نگهدار ك

 مشروط  ،يد آنها اقدام نما   يل و سپس نسبت به امحا     ي تبد يكيترونكروز، به اسناد ال   
  . ... آنها گذشته باشدي قطعيگاني سال از مدت بايه حداقل سبر آنك

 ، سـال  ۳۰پـس از    شـوند     تهيه مي  يالكترونيكرا كه به صورت     امكان امحاي اسنادي    
  .ت استناد ندارنديشده قابلياد اسناد ،ن مدتيه پس از اكرد كر يتوان تفس مين يچن

 ي و اسنادكه صادق است و در مورد مداريي قضاةمقررات صرفاً در مورد قو   اين  
ر يـ  غ ي عمـوم  هايه و سازمان  ي مجر ةقومانند   ي عموم ِ  ير اشخاص حقوق  يه توسط سا  ك

 يكـي ترونكصورت ال ه   از ابتدا ب   ي حقوق خصوص  ِ  يا حقوق ي يقيو اشخاص حق  ي  دولت

 است و با توجه به نسخ مقررات راجـع بـه مـرور              يل همچنان باق  كشوند مش   مي جاديا
لـف بـه   ك ميتـا چـه زمـان   كـه آنهـا    ست  ي مشخص ن  ،ي حقوق خصوص  ةطيزمان در ح  
  . هستنديكيترونك سوابق الينگهدار

 برابـر بـا مـدت       يكيترونك از اصول اسناد ال    يزمان نگهدار  در حقوق فرانسه مدت   
ه با توجه بـه موضـوع اسـناد و بـا در نظـر گـرفتن                 ك است   ياغذك از اسناد    ينگهدار

، مـدت  يل تجـار ئن در مسايبنابرا. شود  مينييموجب قانون تعه ا ب يمدت مرور زمان    
در خـصوص  .  سـال اسـت  ۳۰ ي سـال و در امـور مـدن   ۱۰ام يپ  از اصول داده ينگهدار

 سـال از    ۱۰ قراردادهـا    يمـدت نگهـدار    ۲۰۰۵ ةيـ  فور ۱۶قراردادها با توجه به قـانون       

  .(Feral-Schuhl, 2006: 443-446) خ انعقاد استيتار

 ي شـهروندان، دسـتگاهها    ي را بـرا   ياديـ الت ز كتواند مش  ميران  ياقانون  وت  كس
 ؛نـد كجـاد   يمـه ا  يسـسات ب  ؤ و م  كهار بان ي نظ ي اقتصاد ي بنگاهها ي برخ ي و حت  يياجرا
ان ي سـال  ي را بـرا   يكـي ترونكه اصـول اسـناد ال     كن اشخاص مجبور خواهند شد      يرا ا يز

  .ردك را طلب خواهد يادي زةني و هزيه انرژك ينند، امرك ي نگهداريمتماد
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  گيري نتيجه

ادرسيهاي كيفري و مدني براي جلوگيري از اتالف استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در د
 دادرسـي   ةفوريـت احقـاق حـق كـه الزمـ         نيـز   هاي غير ضروري و       وقت، انرژي و هزينه   

توانـد توسـل بـه دادرسـي          ضرورتهاي موجود نمي  هرچند  .  ضرورت دارد  ،عادالنه است 
ه بنيز  بعد ة حتي تا دو ده اي  چنين دادرسي .  و الزامي را توجيه كند     جانبه  همهالكترونيكي  

 ، زيرا به ويژه در دادرسيهاي كيفري مـرتبط        ؛ بلكه مطلوب هم نيست    وي مقدور   داليل فنّ 
 امكان رعايت برخي از اصـول اساسـي آيـين دادرسـي             حضوري،فقط در يك دادرسي     

 انـساني اسـت و   ي قـضاوت امـر  ،عـالوه ه  ب. اصل برابري و عدم تبعيض وجود دارد      مانند  
قاضـي   يـك    تواند نقش    نمي ،و قاضي آنها   و بين    يرفين دعو مبادالت الكترونيكي بين ط   

بنابراين در الكترونيكي شدن دادرسيها جز در مـواردي         . براي كشف حقيقت ايفا كند    را  
بايد بـه   ... و طالق توافقي    ،)غير ترافعي (اهميت، امور حسبي     نظير رسيدگي به جرايم كم    

وين اطالعـاتي و ارتبـاطي بـسنده        انجام برخي تشريفات دادرسي با استفاده از روشهاي نـ         
سـو معطـوف بـه فـراهم سـاختن        بايـد از يـك    ،اين كوشش . كرد و در اين زمينه كوشيد     
اي كردن اطالعات حقوقي و غير حقوقي و استفاده  رايانهمانند زيرساختهاي اداري و فني 

هـاي   ناظر به استفاده از تمامي ظرفيت      ،از امضا و گواهي الكترونيكي شود و از سوي ديگر         
ص آنها  ياقاي و ساير قوانين مرتبط و رفع ن         قانون تجارت الكترونيك، قانون جرايم رايانه     

هاي مرتبط با استفاده از روشهاي نوين و الكترونيكي در روند  نامه و تدوين قوانين و آيين    
به ويژه تدوين مقررات قانوني راجـع بـه    ـدر اين زمينه  . باشددادرسيهاي كيفري و مدني 

 ، دادخواسـتها ، كيفـري يها ها و شكواييه    اوراق قضايي، احضاريه   ِ  بالغ الكترونيكي زمان ا 
 ِ  تعيين تكليـف در مـورد ابـالغ الكترونيكـي         ، ـ  صورت الكترونيكي ه  اعتراضات و لوايح ب   

اسـتفاده از   «ص مرتبط با اصول اسناد الكترونيكي تحت عنوان         ياقواقعي و قانوني و رفع ن     
 يا عناوين   »آيين دادرسي الكترونيكي  «،  »ارتباطي در دادرسيها  فناوريهاي اطالعاتي يا    

 توافق اصـحاب    ةنامه در خصوص نحو      آيين ةهمچنين تهي . ضرورت دارد ديگر  مشابه  
 با مراجع قضايي براي ارسـال و دريافـت اوراق قـضايي خـواه در دادرسـيهاي                  يدعو

  .ر خواهد بودناپذي  اجتناب،كيفري يا مدني با استفاده از روشهاي الكترونيكي
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