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   های حقوقی دادرسی قضاییفناوری  اصول و الزامات حقوقی حاکم بر

 پورمحمدرضا علی، یعلی بهادری جهرم

 چکیده 

های  ست که با ظهور فناوریا   ترین موضوعاتیعنوان موضوع علم حقوق از مهمرفتارهای اجتماعی به
اند دسترسی  های حقوقی سعی نمودههای اخیر، فناوریاست. در ساله  یر قرار گرفتأثجدید تحت ت

ال دادرسی قضایی دولت، خدمات  عمها بر سه دسته ا  عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوری
تنظیم  ـحقوقی   اقدامات  و  اثر میقضایی خصوصی  دولت  توسعگر  های حقوقی فناوری  ۀگذارند. 

ریزی در مسیر و منطبق با مبانی نظام حقوقی است. عدم  حقوقی دیگر نیازمند برنامه ۀمانند هر پدید
سی قضایی با نظامات حقوقی حاکم بر  شده در دادر  کار گرفتهههای حقوقی بتوجه به تناسب فناوری

هایی  ای مشابه فناوریهای حقوقی وارداتی این حوزه نیز دچار تجربهشود که فناوریآن، باعث می
شوند که نه تنها موجب تسهیل و تقویت کیفیت اعمال سابق نگردیده، بلکه مشکالت بدتر و غیرقابل  

است با بررسی  ه  توصیفی سعی گردید  ـا روش تحلیلی  اند. در این مقاله بمراه داشتهه  جبرانی را نیز به
فناوری بر  ایران  اسالمی  جمهوری  حقوقی  نظام  الزامات  به  عادالنه،  دادرسی  حقوقی اصول  های 

 . دادرسی قضایی دست یابیم
 فناوری حقوقی، دادرسی عادالنه، دسترسی به عدالت، دادرسی فناورانه  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

دنبال آن چالش بزرگ برای است و به   های جدید، تحوالت سریع را به ارمغان آوردهفناوری رشد  
ساز شوند و در همان حال نیز نوین را جذب نموده و با آن هم   ۀ جوامع آن است که چگونه مدرنیت   ۀعمد 

حقوق (. علم  157:  1396های ارزشی سنتی را پذیرفت )شوآب،  های پرورشی سامانه هنوز بتوان جنبه 
پناه و پردازد )عالی سیس احکام وضعی و دنیوی می أکه برای تنظیم و تمشیت روابط جمعی به جعل و ت 

رغم ( علی 17:  1391پناه و فضلی،  ( نیز به عنوان یکی از اجزای مفهوم جامعه )عالی 19:  1391فضلی،  
نظیم روابط جمعی نیز بهره ها جهت تسهیِل ت پذیرد، از این فناوری ثیر می أ های نوین ت اینکه از فناوری 

است. گردیده   1ها موجب پیدایش مفهومی تحت عنوان فناوری حقوقیکارگیری این فناوری ه برد. ب می 
اعمال دادرسی قضایی دولت،   ۀ ها با هدف تسهیل دسترسی به عدالت، در جهان بر سه دست این فناوری 

 گذارند.می گر دولت اثر  قضایی خصوصی و اقدامات تنظیم   ـ خدمات حقوقی  
گیری در کشور ما اقدامات دولت جهت بهره رغم اهمیت دادرسی قضایی در هر نظام حقوقی،  به 

گری نبوده بلکه در برخی موارد موجب اول به دالیل متعدد نه تنها موفق در تسهیل   ۀفناوری در دست 
بیش گردیده دشواری  نیز  کوچک   تر  رعایت  عدم  چراکه  حقوقیاست،  الزامات  این   ترین  طراحی  در 

های اخیر و با اتخاذ مردم خواهد شد. البته در سال   ۀ ها موجب تضییع حقوق افراد و در نتیجه عام فناوری 
و با شیوع ویروس کرونا، اقدامات   اخیر   های سال قضائیه به ویژه در    ۀ خواهانه در قو رویکردهای تحول 

درسی عادالنه پرداخته خواهد شد. نظام ها در تحقق دا مثبتی صورت پذیرفته که در ادامه به نقش آن 
های حقوقی حقوقی جمهوری اسالمی ایران نیز بنا به اهداف و مبانی خود الزاماتی را برای نهادها و پدیده 

رسد کار گرفته شوند که به نظر می ه بایست متناسب با این الزامات ب در نظر دارد که فناوری حقوقی نیز می 
 شود.های حقوقی در کشور به این الزامات توجهی نمی ناوری کارگیری ف ه در طراحی و ب  عموما  

های حقوقی کارگیری فناوریهاین مقاله در تالش است تا با استخراج الزامات حقوقی حاکم بر ب
کارگرفته شده در دادرسِی قضایی  ههای حقوقی بدر دادرسِی قضایی، معیارهایی جهت ارزیابی فناوری

تض از  تا ضمن جلوگیری  فناوریارائه دهد  از  استفاده  در  اشخاص  های حقوقی، هدف  ییع حقوق 
ها یعنی تسهیل دسترسی به عدالت را نیز بیش از پیش در چهارچوب  کارگیری این فناوریهاصلی ب

 مبانی و اصول نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران با رعایت حقوق اشخاص محقق سازد. 
هستند  در تالش برای پاسخ به این پرسش    توصیفی،   ـنگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی  
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بایست در طراحی ابزارهای مبتنی  های حقوقی در ایران، چه الزامات حقوقی را میکه طراحان فناوری
بر فناوری حقوقی خود به کار گیرند تا ضمن تسهیل امور و تحقق دسترسی آسان به عدالت، حقی از 

های حقوقی فناوری  ۀتوان دریافت که توسعسش میاشخاص تضییع نگردد؟ ضمن پاسخ به این پر
ها بدون اصالح قوانین  کارگیری این فناوریهدر دادرسی قضایی ایران تا چه حد ممکن است؟ آیا ب

فناوریامکان  همربوط آیا  قوپذیر است؟  پرونده  ۀهای حقوقی مشکالت  ها و  قضاییه ازجمله حجم 
 نمایند؟ دادرسی را مرتفع می ۀاطال

است ضمن آشنایی با چیستی فناوری حقوقی و انواع آن، با بررسی اصول ه  اله سعی گردید در این مق
ای دارند، الزامات نظام های حقوقی اهمیت ویژه کارگیری فناوری ه دادرسی عادالنه که در طراحی و ب 

االت ؤ های حقوقی دادرسِی قضایی شناسایی گردیده و درنهایت ضمن پاسخ به س حقوقی بر فناوری 
 ها ارائه گردد.کارگیری این فناوری ه مقدمات جهت ب  ۀ پیشنهاداتی در خصوص چگونگی تهی فوق،  

 پژوهش  ۀ. پیشین1
با محوریت دادرسی   تحقیقاتی که تاکنون در کشور ما در این خصوص صورت گرفته، عمدتا  

ثیر أست. با بررسی این تحقیقات، آن دسته از تحقیقاتی که به بررسی ته االکترونیک مورد توجه بود
های مرتبط با موضوع این توان پیشینهاند را می مبانی نظرِی حقوقی بر دادرسی الکترونیکی پرداخته

 مقاله دانست. 
های حقوق شهروندی در دادرسی الکترونیک با نگاهی به جایگاه آن در فقه شیعه«  »چالش  ۀمقال

اکبر اسمعیلی و بابک    های فراروی دادرسی الکترونیک در ایران«»چالش  ۀعصمت رستگار، مقال
مقالپورقهرمانی شیو  ۀ ،  به  دادرسی  جلسه  تشکیل  فقهی  سرخوش    ۀ»بررسی  بهنام  الکترونیکی« 

دادرسی مجازی، مفهومی نوین در عدالت قضایی« بهنام  » ۀتپه و هما داودی گرمارودی، مقالمنجق
پایان تحبیبی،  و  الکترونیکی  »دادرسی  دأنامه  منصفانه  دادرسی  بر  آن  ایران«  ثیر  کیفری  عدالت  ر 

جدید   ۀ های دادرسی کیفری الکترونیکی در پرتو الیحهای چالش»بایسته  ۀنامنرجس روستا و پایان
اند که در ادامه به بررسی سه مورد از  پور تاکنون نگارش گردیدهآئین دادرسی کیفری« فرزانه حسن

 دهیم.آخرین این موارد را مختصر مورد بررسی قرار می
اول، هدف نویسنده بررسی حقوق شهروندی در فضای مجازی و دادرسی الکترونیکی    ۀالدر مق

روی این نوع دادرسی با حفظ های پیشهایی برای برطرف کردن چالشحلیابی به راهجهت دست
بود چیستی  ه  حقوق شهروندی  و  الکترونیک  دادرسی  چیستی  بررسی  ضمن  ادامه  در  لکن  است. 

واردی از حقوق شهروندان در فضای مجازی و برخی حقوق ایشان در  حقوق شهروندی به بیان م
نظام دادرسی   نهایت نیز تنها به دو نتیجه دست یافته است که اوال    دادرسی الکترونیک اشاره کرده و در



 1401 بهار  / یکصد و هفدهممارۀ / ش هشتاد و ششم دورۀ /                             

 

178 

ثانیا   و  ندارد  را  توان برچیدن کامل نظام دادرسی سنتی  الکترونیکی در تالش   الکترونیکی  دادرسی 
سفانه به پرسش أ( و مت70:  1399دادرسی است )رستگار،    ۀدگی و کاهش اطالبرای تسریع در رسی

 اند. اصلی مقاله پاسخ نداده
مقال چالش   ۀدر  بررسی  را  خود  نویسندگان هدف  دادرسی  دوم  فراروی  اجرایی  و  حقوقی  های 

ن نسبت  تقابل آن با استانداردهای دادرسی منصفانه، عدم آگاهی کاربرا   ۀالکترونیکی در ایران و فرضی
الکترونیک   دادرسی  اجرای  فقدان ضمانت  و  امنیت سایبری  فقدان  دادرسی،  الکترونیکی شدن  به 

نمایند. در مقاله به بررسی تقابل برخی اصول و معیارهای حقوقی با دادرسی الکترونیکی  معرفی می
با این معیارها معرفی میمی    ۀ نمایند. نتیجپردازند و استفاده از دادرسی الکترونیکی را در تعارض 

اهمیت، باید به انجام  م کمیهای این مقاله آن است که به جز در مواردی نظیر رسیدگی به جرا بررسی
های نوین اطالعاتی و ارتباطی بسنده کرد چراکه مجموع  برخی تشریفات دادرسی با استفاده از روش 

نمی سنتی  دادرسی  نظام  کامل  برچیدن  به  قادر  الکترونیکی  دادرسی  مینظام  بلکه  به باشد،  تواند 
(.  55:  1398موازات این نظام حرکت کرده و کارایی آن را بهبود ببخشد )اسمعیلی و پورقهرمانی،  

در تعارض و تقابل با برخی اصول    نویسندگان محترم استفاده از دادرسی الکترونیک را چون ماهیتا  
 اند.پیشنهاد ننموده رفتی از این تعارض دانند، فلذا راه برونحاکم بر دادرسی می

ال مهم هستند که آیا تشکیل جلسات  ؤسوم نویسندگان مقاله به دنبال پاسخ به این س  ۀدر مقال
دادرسی الکترونیکی از منظر فقهی معتبر است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، این اعتبار از کدام  

آیا می  شود؟ و در فقهی و چگونه تحصیل می   ۀادل اینکه  آن را همچون جلسنهایت    دادرسی   ۀتوان 
به  قضایی،  دادرسی  بر  حاکم  فقهی  قواعد  و  اصول  بررسی  ضمن  ادامه  در  ایشان  دانست؟  سنتی 

نهایت به این نتیجه   اند. درسنجی رعایت این اصول و قواعد در دادرسی الکترونیکی پرداختهامکان
 های جدی دادرسی الکترونیکی با دادرسی سنتی و خطیر بودن امراند که به سبب تفاوت دست یافته

هم الکترونیکی  دادرسی  ماهیتا  قضاوت،  چون  نیست،  حضوری  دادرسی  شرایط    تراز  انعکاس  در 
رغم تمایل به  بهدادرسی الکترونیکی ضعف جدی دارد. فلذا به اعتقاد ایشان    ۀکیفی، به نسبت جلس

  دادگاه مستلزم ۀکارگیری آن در جلسهفرآیندهای دادرسی، ب ۀکارگیری تجهیزات الکترونیکی در کلیهب
البته اصول حاکم بر این احتیاط    .(77:  1398تپه و داودی گرمارودی،  )سرخوش منجق  احتیاط است

انتها جمعرا علی در  ننمودهرغم بررسی در طول مقاله  اند و شرایط ممکن جهت بهره  بندی و ارائه 
 اند.طرح ننمودهرا گرفتن از دادرسی الکترونیک 

پیشعلی محققان  تمرکز  جلسات  رغم  بر  ابزارهای  گفته  برخی  موردی  بررسی  و  دادرسی 
دادرسی  تنها  نه  مقاله  این  در  نگارندگان  توجه  دادرسی،  جلسات  از  پیش  مراحل  در  الکترونیکی 
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بهره  الزاماتی که می الکترونیک که  تمامی مراحل دادرسی قضایی و  در  فناوری  از  در  گیری  بایست 
پیشنهاداتی جهت تسهیل   ۀگان به دنبال ارائنهایت نیز نگارند  ها رعایت شوند، است. درکارگیری آنهب
 های حقوقی در دادرسی قضایی هستند. کارگیری صحیح این فناوریهب

 . فناوری حقوقی ۲
اصطالحی حقوقی  با   فناوری  که  فناوریهست  به  گسترده  نرم طور  و  برای  ها  نوآورانه  افزارهای 

های فعال در (. شرکتCorrales, 2019: 1گردد ) خدمات حقوقی اطالق میی  سازی و ارتقاساده
در جهان عمدتا   ارائوکسب  این حوزه  بازار سنتی  تغییر جدی  با هدف  نوپایی هستند که   ۀکارهای 

تشکیل شده حقوقی  با شکلخدمات  ایران  در  کسباند.  رشد  و  محصوالت وگیری  نوپا،  کارهای 
 فناوری حقوقی نیز وارد بازار شدند. 

هایی که  . فناوری1بندی نمود:  توان به سه دسته تقسیمیلحاظ کارکرد مههای حقوقی را بفناوری
کنند.  ها و مسیرهای حقوقی را پشتیبانی میحل. راه2نمایند.  ها را تسهیل میدسترسی و پردازش داده

 (. Corrales, 2019: 2دهند )های قانونی ارائه میحل. راه3
های توانمندساز،  باشد، به نوعی فناوریمورد استفاده در جهان می   ۀترین دستاول که شایع  ۀدست

آوری داده هستند که دسترسی به  های امنیت سایبر و یا جمعحلمانند ابزارهای فضاهای ابری و راه
ها تسهیل  های مورد نیاز برای تحلیل حقوقی را برای افراد و سازمانهای حقوقی و یا دادهوکال و داده

از رقابت بازار حقوقی و تحقیقات حقوقی در بخش خصوصی   کند تانمایند. این دسته تالش میمی 
 ( و در بخش دولتی نیز نقش رصد را ایفا نماید. Bues, 2017: 90حمایت کند )

م  ۀدست دفاتر،  در  موجود  حقوقی  فرآیندهای  پشتیبانی  و  مدیریت  ابزارهای  سسات ؤدوم شامل 
دانان، قضات  وکال، حقوق  ۀد استفادهای دولتی قضایی است که به عنوان ابزار مورحقوقی و سازمان

بهره  افزایش  جهت  دادگستری  کارمندان  می و  توسعه  و  تولید  ایشان  عملکرد  کیفیت  و  یابند.  وری 
با ویژگی با دیگران ازجمله طرفین دعوا، وکال و...  انسانی و روابط  منابع  های  فرآیندهای مدیریت 

کارگیری  هافزارها بگونه نرم   تر حقوقی در اینسسات و دفاؤقضایی و یا م ـ مختص به فرآیندهای حقوقی  
های قضایی دولتی و یا  اند تا بتوانند عملکردهای شکلی و اداری مربوط به فرآیندهای سازمانشده

سسات خصوصی را ؤها، حقوق و دستمزد و سایر وظایف اداری دفاتر و محسابداری، صورتحساب
البته مهم انجام رسانند.  و شایعبه  نرترین  در  م ترین  قضایی  دادرسی  اتوماسیون  این حوزه  افزارهای 

پرونده مدیریت  و  دولتی  نرم بخش  نوعی  است که  در بخش خصوصی  مدیریت  های حقوقی  افزار 
 (.Bues, 2017: 90ها هستند )تخصصی برای پیشبرد فرآیند پرونده ۀپروژ

دانان و یا ناظران  وقهایی هستند که در نقش دستیار یا حتی جایگزین وکال، حقسوم فناوری  ۀدست
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  ۀپردازند. این دسته مجموعقضایی، به عنوان یک متخصص، به انجام وظایف مشخص قانونی می
متفاوت بزرگ و  میتر  شامل  را  رباتتری  مانند  قراردادهای  شود  قوانین،  با  عملکرد  تطبیق  های 

تالفات، تجزیه و  فصل آنالین اخوخودکار، جستجوی منابع و اسناد و استنادات الکترونیکی، حل
فناوری و  حقوقی  بتحلیل  بالکچین  بر  مبتنی  مصنوعی ههای  هوش  و  هوشمند  قراردادهای  ویژه 

(Bues, 2017: 90 .) 
های حقوقی است نیز مورد  عملکرد فناوری   ۀ بندی دیگری که ناظر به حوز بندی، دسته فارغ از این دسته 

البته برخی از دسته  ابعاد  دسته های این  استفاده قرار گرفته است.  با  آشنایی صحیح  بندی ناشی از عدم 
با علم حقوق، در ایران، به    1گری تنظیم   ۀ مختلف علم حقوق مانند حقوق عمومی و عدم اطالع از رابط 

بندی  اند. در دسته مالی و... ترجمه و معرفی شده   های های حقوقی در میان فناوری اشتباه خارج از فناوری 
. اعمال دادرسی قضایی  1 ۀ های حقوقی در سه دست کارگیری فناوری ه توان به ب عملکرد، می   ۀ با مقسم حوز 

 گری دولتی اشاره نمود. . ابزارهای تنظیم 3قضایی خصوصی و    ـ . خدمات حقوقی  2دولتی،  
دادگستری  بهبود  و  انطباق  داد تغییر،  فناوری گاه ها،  از  استفاده  با  فرآیندها  و  و ها  اطالعاتی  های 

(. این اصالحات Reiling, 2009: 15گیرند )ارتباطی، در مفهوم اصالحات قضایی مورد بررسی قرار می 
های ین دادرسی و تسهیل رسیدگی به پرونده ی قضایی در اعمال دادرسِی قضایِی دولتی با هدف تحول در آ 

  ۀ ایران، سمپ و سخا در قو های عدل تر است. سامانه بی و تحقق عدالت بیشقضایی و دقت در دستیا
های الکترونیکی جهت تسهیل های این سامانه ساجد در دیوان عدالت اداری از نمونه   ۀ قضائیه و سامان 

 قضائیه در ارتباط با شهروندان در ایران است.  ۀ دسترسی به عدالت و درگاه انجام وظایف قو 
خدمات حقوقی، مانند سایر بازارهای    ۀالتحصیالن حقوقی نیز در بازار ارائفارغسسات، وکال و  ؤم

فعالیت خود هستند  ۀتر و توسعدر تالش و رقابت برای دستیابی به مشتری بیش کاری، مستمرا  وکسب
کار گرفته  هخدمات، ابتدا در این حوزه ب  ۀهای نوین در ارائگردد تا فناوریکه همین امر موجب می

حقوقی    شوند. تقریبا    –خدمات  خصوصی  دست  قضایی  خود  فناوری  ۀبزرگترین  به  را  حقوقی  های 
می فناوریاختصاص  این  از  استفاده  چراکه  افزایش  دهد  موجب  وکال،  فعالیت  تسهیل  ضمن  ها 

گردیدهپرونده نیز  ایشان  درآمد  و  عمدتا  ها  و  قرار    است  استفاده  مورد  کار  و  کسب  یک  عنوان  به 
بیشیگیرند. علمی  اینکه  بودهرغم  دسته  این  از  ایران،  در  اقدامات صورت گرفته  لکن  ترین  است، 

پلتفرم   ۀ لحاظ تنوع فقط چند حوزهب نظر ه  اند که بمعرفی وکیل را پوشش داده   2های معدود ازجمله 

 
1. Regulation 

شود. سکو یا پلتفرم، واسطی است که ارتباط میان دو یا چند گروه مختلف از  ز آن با عنوان سکو به فارسی یاد میا.  2
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است که  های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی بودههای تاکسیدلیل موفقیت پلتفرم ه  آن ب  ۀ رسد عمدمی 
های  کارهای حقوقی در حوزه و کند. البته برخی کسبد را ترغیب به تکرار این مدل از پلتفرم میافرا 

  اند که بعضا  قراردادهای حقوقی و یا شکایات جمعی شکل گرفته  ۀهای تولید و ارائدیگری نیز در زمینه
 گیری و یا پیش از رشد قرار دارند.در مراحل شکل

گری دولت های حقوقی است که ابزارهای تنظیم های فناوری شاخه یکی از    1گرهای تنظیم فناوری 
های گر به عنوان جزئی از فناوری های تنظیم سازند و کمتر کسی متوجه آن است. فناوری را متحول می 

ای که های فناورانه حل پردازند. به راه گری می ( به تسهیل در امر تنظیم Pasquale, 2019: 1938حقوقی ) 
شود )باربریس گر گفته می های تنظیم دهند فناوری سازی کرده و ارتقا می را ساده   2گری ظیم فرآیندهای تن

 ۀ های عملکردی، تهی آوری و بررسی داده کنند با جمع ها سعی می (. این فناوری 20:  1399و دیگران،  
با قوانین و قواعد تنظیم گزارش عملکرد از داده  انین و قواعد و شده به تسهیل ِاعمال قو ها و تطابق آن 

گری مالی صنایع و های خصوصی و جهت تنظیم نظارت بر یک نظام بپردازند. این فناوری در بخش 
آن را یک فناوری مالی به حساب   به همین جهت عمدتا    . 3گیرند کسب و کارها نیز مورد استفاده قرار می 

های ست. سامانه ه ار استفاده نمود ها کمتگری خود از این فناوری آورند چراکه هنوز دولت برای تنظیم می 
4

KYC های احراز های تطبیق عملکرد با قوانین، سامانه های مبارزه با پولشویی، سامانه سامانه   ۀ ، عمد
بر  بیومتریک  داده   هویت  ربات اساس  و  احوال  ثبت  وب های  فیلترینگ  و  تخلفات  شناسایی  های 

های ترین پرسش در ظهور فناوری روند. مهم های حقوقی به شمار می هایی از این دسته فناوری نمونه 
کارگیری شوند تا اطمینان حاصل شود که ه توانند ب های نوآورانه می گر آن است که »چگونه فناوری تنظیم 

 (.Chishti, 2020: 232است؟« )صورت فناورانه مستقر شده ه  پذیری قانونی ب مسئولیت 
های حقوقی به سطح  البته رشد فناوری  این روند در دیگر کشورهای جهان نیز در حال رشد است. 

های موجود در آن کشور وابسته است. برای مثال هوش مصنوعی با سرعت بسیار زیادی  رشد فناوری
است.   توسعه  حال  در  چین  اخیر  در  گزارش  ریسرچ،آیبنابر  سال    5مدیا  حجم  2018در   ،

به  سرمایه چین  در  مصنوعی  بخش هوش  در  به  ر  RMBمیلیارد    131.1گذاری  )نزدیک    20سید 

 
 نماید. کاربران را جهت انتقال خدمت یا ارزشی به یکدیگر برقرار می 

1. Regulatory technology (RegTech) 

2. Regulatory 
3. Frankenfield, Jake (10/27/2016): What You Should Know About RegTech. In 

Investopedia, 10/27/2016. Available online at: 

https://www.investopedia.com/terms/r/regtech.asp, checked on 9/8/2020.884Z. 

4. Know Your Customer   
5. iiMedia Research 
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 :Chishti, 2020درصد بود )  107،  2017میلیارد دالر آمریکا( و نرخ رشد آن در مقایسه با سال  

(. البته این رشد و توسعه نیز به نحوی متکی بر حقوق فناوری است که تا چه حد مانع یا بالعکس  208
ثیر بسزایی بر حقوق  أکه ت های حقوقیکارگیری فناوری در حوزه هموجب رشد فناوری گردد که البته ب 

دهد. کشورهای  های اشخاص دارد، اهمیت و حساسیت در این موضوع را نیز افزایش می و آزادی
های  توان کشورهای فعال در این حوزه یافت. با بررسی دادهچین، آمریکا، انگلستان و مالزی را می

 8ا و انگلستان و پوشش  های شغلی فناوری حقوقی در آمریک های شغلی برای موقعیتدرخواست 
(،  Chishti, 2020: 212در آمریکا )   2019نخست سال    ۀها در هشت ماهدرصدی این درخواست

 توان دریافت که این حوزه همچنان در این کشورها در حال رشد و توسعه است. می 
درصد   713به میزان  2018گذاری در فناوری حقوقی در سال های فوربس، سرمایهبنابر گزارش

گذاری مختص  یک صندوق سرمایه  2019از طرفی بانک بارکلیز انگلستان در سال    1زایش یافت.اف
( لب  ایگل  عنوان  تحت  حقوقی  کرد. Eagle Labفناوری  ایجاد  لندن  در  از    2(  موجی  همچنین 

است که اهداف خاصی را دنبال  های متمرکز بر فناوری حقوقی شکل گرفتهرویدادها و ابتکار عمل
های فناوری حقوقی. انتشار کتاب  و کنفرانس  3ها، فعالیت هکرهای حقوقی زجمله هکاتونکند؛ امی 

The Legaltech Book  توسط انتشارات فعالwiley و    سپاریدر امریکا با استفاده از رویکرد جمع
فناوری حقوقی توسط فعاالن این حوزه از سراسر جهان نیز  ۀ یادداشت تحلیلی در حوز 70با بیش از 

های  به خوبی نشان داد که این موضوع در کشورهای مختلف مطرح گردیده و شاهد رشد آن در سال
 آینده خواهیم بود.

سال  حوزه در  رشد  با  و  اخیر  چشمگ های  رشد  شاهد  کشور،  در  فناوری  ب های  این ه یر  کارگیری 
ها در افزایش کارگیری این فناوری ه قضائیه برای ب  ۀ قو   ۀ ایم. دغدغ حقوقی نیز بوده   ۀ ها در عرص فناوری 

های دادرسی قضایی در کشور موجب گردید تا دسترسی به عدالت و همچنین افزایش کیفیت فعالیت 
 ۀ ضوع نقش ایشان در حل مسائل قو بوم فناوری با مو بنیان و فعاالن زیست های دانش دیدار با شرکت 

قضائیه با شخص ایشان برگزار گردد و پس از آن نیز   ۀ های فعالیت ریاست جدید قو قضائیه در اولین ماه 
های حقوقی و قضایی قضائیه و همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری پردیس نوآوری   ۀ با تالش قو 

 اندازی گردید.های حقوقی راه فناوری   بوم کارهای نوپای فعال در زیست و برای حمایت از کسب 

 
1. https://www.forbes.com/sites/valentinpivovarov/2019/01/15/legaltechinvestment2018 

/#4a2d45c7c2ba. 

2. https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/2019/february/ai-powered-legal-

technology-startup-selected-to-join-thomson-reuterslabs-incubator-programme.html. 

3. https://legalhackers.org/ 
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فکری این حوزه   ۀ قضائیه با هدف حمایت و توسع   ۀ اندازی مرکز نوآوری پژوهشگاه قو از طرفی راه 
های قضائیه نیز در سال   ۀ گردد. مرکز وکالی قو بوم فناوری حقوقی تلقی می اقدام مثبت دیگری در زیست 

های دستیاری وکال ای حقوقی مختلفی ازجمله در حوزه هکارگیری فناوری ه است با باخیر سعی نموده 
سطح کیفی   ی های ایشان در ارتباط با این مرکز، افزایش و ارتقا در انجام وظایف قانونی، تسهیل فعالیت 

ارتقا  در  وکال  نقش  افزایش  همچنین  و  راه ی  وکال  به  عامه  با حقوق  همکاری  یا  و  حمایت  اندازی، 
بان، های قانون توان به سامانه و یا خارج آن بپردازد که از این موارد می   هایی در درون این مرکز فناوری 

 های وکال، کارشناسان و کارآموزان و... اشاره نمود.نما، بازی دادفر، سامانه عدالتخانه، مردم 
ایم.  های مختلفی بودههای حقوقی در زمینهکارگیری فناوریهدادرسی قضایی نیز شاهد ب   ۀ در حوز
های بیومتریک  اندازی احراز هویت الکترونیک مبتنی بر روش بتدایی احراز هویت که راهاز مراحل ا

موجب تسهیل دسترسی عمومی به خدمات دادرسی قضایی و حذف    1399های انتهایی سال  در ماه
شناس دریافت  برای  الکترونیکی  خدمات  دفاتر  به  حضوری  راه  ۀمراجعه  گردید.  سامانثنا    ۀ اندازی 

توان یکی از نقاط عطف تحوالت اخیر کال و امکان دریافت وکالت الکترونیک را میخودکاربری و
های گذشته و رشد آن کارگیری پابند الکترونیک و ابالغ الکترونیکی در سالقضائیه دانست. ب    ۀقو

از حوصل اپلیکیشن عدالت همراه و بسیاری تحوالت دیگر، که  از  این نگاشته خارج    ۀبا رونمایی 
تر شاز تحوالت جدی دادرسی قضایی است که در ادامه نقش این تحوالت در تحقق بیاست، نیز  

 دادرسی عادالنه را بررسی خواهیم کرد. 
توان  منتشر گردید می  1399از طرف دیگر با بررسی بیش از پیش سند تحول قضایی که سال  

ام وظایف قانونی در تمامی  های حقوقی برای تحول در انجیه به استفاده از فناورییقضا  ۀقو  ۀتوجه ویژ
های حمایت از حقوق عامه را به وضوح  ها چه در فرآیندهای دادرسی قضایی و چه در حوزه حوزه 

 مشاهده نمود.
به انجام فعالیت پرداخته و گاه به همکاری با    رشد این حوزه در بخش خصوصی که گاه مستقال  

پردازند نیز قابل توجه است. به تازگی نیز هلدینگ فناپ وابسته به بانک پاسارگاد بخش  دولت می
گذاری  است. صندوق سرمایهاندازی نموده راه  1بزرگ سرزمین هوشمند پاد  ۀفناوری حقوقی را در پروژ

گذاری در این حوزه مند به سرمایههای عالقهازجمله صندوقکارآفرینی بهمن نیز    ۀخطرپذیر توسع
 ایم.بوده که البته تاکنون شاهد فعالیت قابل توجهی از سمت ایشان نبوده

دنبال تحقق اهداف خاصی هستند. در  ه  های حقوقی در هر نظام حقوقی ببه هر حال، فناوری

 
1. ic.pod.ir 
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های حقوقی اهدافی  ارگیری فناوریک هیابی به عدالت برای ببرخی از کشورها، اهدافی ازجمله دست
واالتر از درآمدزایی است. نسبت این اهداف با اهداف و اصول آن نظام حقوقی گاه موجب تسریع  

ناپذیری نیز به همراه  گردد که مشکالت جبرانگردد و گاه نه تنها موجب رشد نمیرشد آن فناوری می
های حقوقی امری غیرقابل انکار  ایجاد رویه  های حقوقی بر نظام حقوقی وخواهند داشت. اثر فناوری

است که اگر به درستی مدیریت نگردد، مشکالت بسیاری را برای مردم و نظام حقوقی به دنبال خواهد  
های حقوقی و نظام  کارگیری فناوریهترین تناسب را میان اهداف بداشت. فلذا رعایت اصولی که بیش 

سریع آن فناوری و تقویت نظام حقوقی   ۀرشد و توسعحقوقی ایجاد کند، باعث تحقق دو هدف مهم  
فناوری    گردد که اوال  شود. عدم رعایت این اصول نیز باعث مییابی به اهداف مد نظرش میدر دست

بست  نظام حقوقی با مشکالتی برخورد کند و گاه با بن  بکارگیری شده با شکست مواجه شده و ثانیا  
ه با بررسی اصول دادرسی عادالنه، به استخراج الزامات حاکم  رو گردد. در ادامهگسستگی روبو از هم

 های حقوقی دادرسی عادالنه پرداخته خواهد شد. بر فناوری

عمال دادرسی قضایی دولت ۳
َ
 . الزامات حاکم بر ا

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،  قضائیه را مسئول » ۀقانون اساسی قو 156اصل  1بند 
صل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از  تعدیات، شکایات، حل و ف

ۀ  داند. دادرسی قضایی در جمهوری اسالمی ایران برعهد« می کندامور حسبیه، که قانون معین می 
های دادگستری است که باید  »اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه  61قضائیه است و براساس اصل    ۀقو

شکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای  طبق موازین اسالمی ت
 عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.«

آن  که  دیگری  شبهمراجع  مراجع  را  میها  شبهقضایی  دادرسی  اعمال  به  نیز  قضایی نامند 
های  قضایی مراجعی هستند که خارج از صالحیت عام دادگستری، در موضوع پردازند. مراجع شبهمی 

(. این  95:  1383ویژه، صالحیت پیگیری، رسیدگی و صدور حکم را دارا هستند )امامی و موسوی،  
قضایی در قوای مجریه و مقننه وجود دارند که به امر دادرسی کیفری و یا حقوقی رسیدگی  مراجع شبه

انی شوند. رعایت اصول تخصص، خدمات همگمرجع را شامل می  40بیش از    نمایند و مجموعا  می 
مجریه، انتظام امور جهت جلوگیری از کاهش توان    ۀ و حاکمیت ویژه، اهتمام به عملکرد نظارتی قو

گیری این مراجع است  ترین دالیل شکلقضائیه در دادرسی و رسیدگی به وظایف اصلی، از مهم  ۀقو
 (.100-104: 1383)امامی و موسوی، 

بایست مطابق ت مورد نظر و دادرسی می قضایی فوق در رسیدگی به موضوعامراجع قضایی و شبه 
نموده  حاکم  ایشان  اعمال  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  حقوقی  نظام  که  با اصولی  نمایند.  اقدام  است 
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بررسی منابع نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران از موازین اسالمی، قانون اساسی، قوانین عادی و 
نامند دست یافت که رعایت دادرسی عادالنه می   توان به اصول زیر که آن را اصول مقررات دولتی می 

کارگیری فناوری حقوقی ه ست. فلذا ب ا   ها در دادرسی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران الزامی آن 
در تقویت و تحقق اهداف مد نظر   اصول زیر را رعایت نماید و ثانیا    در اعمال دادرسی قضایی باید اوال  

ها از جنس تغییر کارگیری این فناوری ه آید که ب نظر می ه  گونه ب  ول این ها تالش نماید. اگرچه در نگاه ا آن 
 ۀ تغییرشکلی شیو   عملکرد است. برای مثال تصور برخی این است که دادرسی الکترونیک صرفا    ۀ شیو 

ها در ای از سؤال له، ما را با مجموعه ئتر به مس دادرسی به الکترونیکی است اما نگاه دقیق   ۀ برگزاری جلس
( که در نتیجه ما را بیش 56:  1398تپه و داودی گرمارودی،  سازد )سرخوش منجق مواجه می ماهیت آن  

 دارد.از پیش به بررسی الزامات دادرسی قضایی بر این فناوری حقوقی ملزم می 
 تضمینات عمومی. ۳-1

بر عموم رسیدگی پروندهاصول حاکم  و  دعاوی  دادرسی  و  آنها  رعایت  که  قضایی  در های  ها 
های حقوقی از الزامات نظام حقوقی در اعمال دادرسی جهت تحقق دادرسی عادالنه است  فناوری

 عبارتند از: 
 حق دادخواهی . ۳-1-1

مبنای وجود چنین حقی، اصل تساوی همگان در برابر قانون است که امکان دسترسی مساوی به  
فراهم می  نیز  را  قانونی و صالح   ۀنیز متعهد است کلی( و دولت  226:  1390کند )عباسی،  دادگاه 

تا امکان دادخواهی و تظلم خواهی برای همه وجود داشته  امکانات و تسهیالت الزم را فراهم کند 
قانون اساسی و موازین   34(. مستند این حق در نظام حقوقی ایران اصل  224:  1384باشد )هاشمی،  

 اسالمی در این خصوص است. 
دسترسی بدون محدودیت مکانی و زمانی   حقوقی، اوال  های  مستفاد از این حق قانونی برای فناوری 

ها نباید به است. این سامانه ها و ابزارهایی است که برای دادرسی قضایی در نظر گرفته شده به سامانه 
ای طراحی و ارائه گردند که افراد در استفاده از حق دادخواهی خود دچار مشکل گردند. برای مثال گونه 

قضائیه و ساجد دیوان عدالت اداری توسط افراد خارج از   ۀ ایران قو های عدل نه امکان استفاده از ساما 
پذیر های خارج از کشور امکان IPاز طریق  ها،  کشور تا سال گذشته فراهم نبود و دسترسی به این سامانه 

گیری از بخش مهمی انونی خود در بهره نبود. این بدین معناست که اشخاص خارج از کشور از حق ق 
شود، محروم بودند. دیوان عدالت از دادرسی قضایی که شامل طرح شکایت و رصد فرآیند رسیدگی می 

اداری در چند ماه اخیر و با هدف رفع این محدودیت، امکان دسترسی به سامانه ساجد را از طریق 
IP اختصاصی ایرانیان خارج   ۀ اندازی سامان نیز با راه   قضائیه   ۀ است و قو های خارج از کشور فراهم نموده
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ها را برای ایشان فراهم نمود. با مندی از این سامانه امکان بهره   kharej.adliran.irاز کشور به آدرس  
قضائیه نیز مشکل   ۀ های بیومتریک توسط قو اندازی امکان احراز هویت الکترونیکی مبتنی بر روش راه 

ایرانیان خارج از کشور نیز برطرف شد چراکه پیش از آن حتی اگر دسترسی به ثنا برای    ۀ دریافت شناس 
یید از أ گردید، ورود به حساب کاربری آن نیازمند دریافت کد تاین سامانه از خارج کشور نیز فراهم می 

کارتی در داخل کشور متعلق به شخص بود که موقعیت مکانی شخص در خارج از کشور طریق سیم 
شد. همین امر موجب شده یید و درنتیجه دسترسی به حساب کاربری وی می أاین کد ت مانع دریافت  

صورت حضوری و از طریق دفاتر نمایندگی ه های ایرانیان خارج از کشور ب بود تا در حال حاضر فعالیت 
 ها و... انجام پذیرد.ها و کنسولگری سیاسی ایران ازجمله سفارتخانه 

قضائیه در جهت تسهیل دسترسی به همین خدمات الکترونیکی، دفاتر    ۀهای اخیر قودر سال
رسد  نظر میه  است، لکن باندازی نمودهخدمات الکترونیک قضایی را در نقاط مختلف کشور راه

قو  ۀارائ قانونی  تکالیف  جزو  که  اولیه  حساب    ۀخدمات  ایجاد  و  احراز هویت  مانند  است  قضائیه 
س در  بامانهکاربری  قضایی،  عادالنه ههای  دادرسی  اصول  خالف  اشخاص  از  هزینه  دریافت  ازای 

قضائیه به عنوان   ۀبرخط احراز هویت قو  ۀ های گذشته نیز که سامانویژه حق دادخواهی است. در ماههب
ست، همچنان این  ا  اندازی گردیدهراهکار جایگزین مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه

نماید. پیش از این خصوصی بودن دفاتر خدمات الکترونیک  ا پرداخت هزینه ارائه میخدمت را ب
)البته غیر  توجیهی  برای دریافت هزینه جهت احراز هویت مطرح میقضایی  البته  اصولی(  گردید. 

های حقوقی خود از خدمات فناوری  ۀقضائیه که برای توسع  ۀرویکرد مرکز آمار و فناوری اطالعات قو
برد تا موجب تسریع در رشد این حوزه گردد قابل توجه است لکن همین صوصی بهره میبخش خ

های خصوصی  امر موجب شده تا اشخاص برای احراز هویت نیز مجبور به پرداخت هزینه به شرکت
 رسد خالف اصول دادرسی عادالنه و حق دادخواهی باشد. نظر میه گردند که ب 

این اصل هیچ شخصی نباید به علت عدم دسترسی به  نباید فراموش نمود که در جهت تحقق  
های حقوقی ناشی از عدم دسترسی به امکاناتی از قبیل اینترنت، تلفن همراه، رایانه و... در فناوری

و   امکانات  ایجاد  به  موظف  مجریه  و  قضائیه  قوای  و  گردد  محروم  خود  حق  این  از  استفاده 
دامه به بررسی برخی اصول دادرسی عادالنه که ناظر به  های مورد نیاز این امر هستند. در ازیرساخت

 پردازیم.حق دادخواهی است می

 طرفی مرجع رسیدگی استقالل و بی. ۳-1-۲
استقالل شغلی قضات نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران برای تحقق استقالل، تدابیری ازجمله  

فی نیز در حد امکان شرایطی ازجمله رد طر است و برای بی قانون اساسی را در نظر گرفته   164در اصل  
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ها، و نصب دادرسان، غیرقابل عزل و انتقال بودن آن   ۀ است. برخی معتقدند نحو دادرس را تعبیه نموده 
(. از طرفی 229:  1390قضائیه است )عباسی،    ۀ استقالل قو   ۀقضایی صادره از سوی آن نشان   ی اعتبار آرا 

صدور دستورات آنان   ۀ ارجاع و متصدیان شعب کیفری و نحو ند که کیفیت انتخاب مدیران  د برخی معتق 
زنجیر  از  بخشی  عنوان  و   ۀبه  شکلی  »عدالت  تضمین  و  تحقق  در  راهبردی  و  ارزنده  نقش  قضایی، 

می  ایفا  دیگران،  ماهوی«  و  )امیری  فرآیند 48- 49:  1400کند  در  حقوقی  فناوری  طراحی  پس   .)
طرفی تا حد ممکن حفظ و رعایت اکم بر این استقالل و بی ای باشد که اصول ح دادرسی باید به گونه 

صورت شفاف قابل ارزیابی ه  گردیده و در مواردی که نیروی انسانی باید مجری آن باشد، اقدام او ب 
قضایی مواردی   ی بینی بودن دادرس پرونده، شفافیت در ادله و استنادات آرا باشد. شاید غیرقابل پیش 

های  البته ظرفیت  های حقوقی باید رعایت گردد. ات در بستر فناوری هستند که در این دست از خدم
تواند موجب تقویت امکان های حقوقی نیز در این اصل مانند دیگر اصول دادرسی عادالنه میفناوری

داده تحلیل  طریق  از  طرفین  و  دادرس  میان  ارتباط  وجود  امکان  تشخیص  شود.  آن  و  تحقق  ها 
تواند موجب هوشمندسازی انتخاب دادرس و دقت فرآیندهای رد دادرس  های ارتباطی افراد میشبکه

آرا در  ادل  شود. شفافیت  و    ۀو  افراد  و حریم خصوصی  اسرار  افشای  بدون  انتشار  امکان  و  قضایی 
نیز موجب تقویت نظارت بر رفتار مراجع رسیدگی خواهد شد، فلذا   مشارکت جمعی در بررسی آرا 

 شود. آن نیز می  ۀگفته، موجب توسعا رعایت معیارهای پیشکارگیری صحیح این فناوری بهب
 برابری امکانات دفاع . ۳-1-۳

مثل دسترسی یکسان    ، های حقوقی برابر برخوردار باشندطرفین در فرآیند دادرسی باید از حداقل
:  1393به اسناد و مدارک پرونده و یا برخورداری از فرصت اعتراض برابر )بهادری جهرمی و حسینی،  

مردم در برابر قانون و    ۀ قانون اساسی نیز برابری هم  3اصل    9و همچنین بند    20و    19(. اصول  16
 است. تساوی حقوق ایشان و عدم هرگونه تبعیض ناروا را تصریح نموده

بیان گردید، به جهت عدم ایجاد شرایط یکسان برای    1مثال مذکور که پیش از این در تصویر  
های  های ناقض این حق بود. فناوریص داخل کشور یکی از نمونهاشخاص خارج از کشور با اشخا 

ها و  های مختلف سامانه و دادهای طراحی گردند که سطح دسترسی به بخشحقوقی باید به گونه
طور یکسان در دسترس طرفین قرار گیرد و هر دو فارغ  اطالعات مرتبط با پرونده درحال رسیدگی به

 باشند. جایگاه برابری نسبت به پرونده داشته از شرایط مکانی و زمانی و...
شرایط و امکانات جایگزین   ۀهای فنی در سطح کشور و تعبیاین اصل نیازمند توسعه زیرساخت

برای اشخاصی است که از دسترسی به بخشی از این خدمات محرومند. برای مثال دسترسی به بخش  
تلفن همراه و دسترسی به اینترنت است؛ حال    کارت واعظم این خدمات نیازمند دراختیار داشتن سیم
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پذیر نیست، فلذا همین امر های زیادی از کشور دسترسی به این خدمات امکانآنکه هنوز در بخش
گردد که یکی به این امکانات دسترسی دارد و دیگری  موجب ایجاد تبعیض میان طرفین دعوایی می 

این در  این دسترسی است.  از  یا گونه موارد دو  محروم  آن موظف است طرق و  لت در معنای عام 
اختیار اشخاص محروم از این خدمات قرار دهد تا شرایط برابر برقرار گردد.    رخدمات جایگزینی را د

تعبی در  مثال  حتما    ۀبرای  جایگزین  خدمات  یا  هزینه  این طرق  به  تحمیل باید  اشخاص  بر  که  ای 
اشخاص محروم از این خدمات نباید مستلزم    ۀ رسد استفادنظر میه  شود نیز دقت نمود چراکه بمی 

 ها باشد. ای بر آنتحمیل هیچ هزینه
رسد برای رعایت حقوق محرومان از این خدمات توجهی وجود ندارد. چراکه  نظر میه  لکن ب

و   175ای و مخابراتی که در اجرای مواد  های رایانهاستفاده از سامانه  ۀنحو  ۀنامآیین   4  ۀحتی در ماد
آی   176 قوقانون  رییس  توسط  کیفری  دادرسی  گردیدهۀ  ین  ابالغ  در قضائیه  موازی  اقدامات  است، 

فضای غیرالکترونیکی در مواردی که امکانات الکترونیکی فراهم شده، ممنوع است؛ که این موضوع  
می  افرادیموجب  تا  زیرساخت  گردد  به  مواجه  که  مشکالتی  با  ندارند  دسترسی  الکترونیکی  های 

 شان سلب گردد. گردیده و حقوق ای
 اصل تقابل یا تناظر . ۳-1-4

کدام به دفاع دیگری یکی دیگر از   امکان دفاع توسط هر یک از طرفین و همچنین اعتراض هر
اصول مربوط به حق دادخواهی اشخاص است. این امر مستلزم دسترسی به موقع و بدون مشکل هر  

(. 235: 1390به آن است )عباسی،  یک از طرفین به دفاع دیگری و وجود زمان کافی برای اعتراض
کس نباید بدون شنیدن اظهاراتش محکوم گردد، یکی از اصول عدالت طبیعی است که به  که هیچاین

و اصل جهانی دادگستری توصیف شد (.  37:  1397است )مرادی،  ه  عنوان نخستین اصل حقوق 
ندهای دادرسی در رعایت  اند در طراحی فرآی قوانین دادرسی کیفری و مدنی در کشور، سعی نموده

 این اصل توجه و دقت نمایند.
ست. ا  آسان آن امری ضروری  ۀهای حقوقی و توجه به استفادرعایت این اصل در طراحی فناوری

ساجد دیوان عدالت اداری با اینکه امکان رصد فرآیندهای رسیدگی را برای اشخاص    ۀبرای مثال سامان
های درخواستی مانند پرونده و ارسال لوایح یا نامه  نماید، لکن در خصوص دسترسی بهفراهم می

قانون آیین دادرسی و تشکیالت دیوان عدالت اداری، تا چند ماه پیش هیچ   84  ۀدرخواست اعمال ماد
می اشخاص  و  ننموده  فراهم  اشخاص  برای  را  نقطهامکانی  هر  از  ببایست  کشور  از  صورت  ه  ای 

خدمات   ۀست که توسعا  رسانند. این درحالیه ثبت می حضوری در دیوان عدالت اداری این نامه را ب
دولت الکترونیک در مکاتبات اداری سبب شده تا نهادهای دولتی که طرف دیگر دعاوی در دیوان  
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های مکاتبات  عدالت اداری هستند به راحتی و بدون نیاز به حضور در محل دیوان و از طریق سامانه
در  اداری فی  بپردازند.  به مکاتبه  این مابین  از طریق  نامه و الیحه  ارسال  امکان  چند ماه گذشته که 

سامانه فراهم گردیده نیز، عدم اطالع از وضعیت نامه و همچنین عدم قرارگیری به موقع در فرآیندهای 
گردد و در موارد متعددی داخلی دیوان موجب فوت زمان و مواعد رسیدگی می   ۀمربوطه در سامان

مربوطه موجب تضییع حقوق    ۀکه به علت عدم دسترسی نامه یا الیحی گردیده  یمنجر به صدور آرا 
 است.  اشخاص شده

توسعگ  همان در مثال فوق مشاهده نمودید،  فناوری حقوقی موجب    ۀونه که  نامتوازن خدمات 
و    اصل تقابل و تناظر است را نقض  شود که اصول دادرسی عادالنه، که در اینجابروز مشکالتی می

 گردد. فرآیندها تضییع می حقوق اشخاص در این 
متوازن در اطراف دعاوی را اولویت    ۀقوای قضائیه و مجریه موظفند جهت رعایت این اصل، توسع

علی خدمات،  در طراحی  و  داده  توسع  رغمقرار  در  فرصت  توسع  ۀایجاد  طرفی،  در  فناوری   ۀیک 
نیز می  یا روش فناوری در طرف دیگر  پذیرد و  انجام  تبایست  این اصل  أهای جایگزین جهت  مین 

و بفراهم گردد  تضییعهاال  و  اصول  خالف  دوم  در طرف  تحقق شرایط  تا  فناوری  آن    ۀکنندکارگیری 
ای حقوقی، رعایت این اصل را در کنار اصل  ه که طراحان فناوری  حقوق اشخاص است. در صورتی
های حقوقی که به تقویت این دو مورد کمک نماید، با  فناوری  ۀ سابق در اولویت قرار دهند، توسع

 بخشد.رشد چشمگیری همراه خواهد بود و تحقق عدالت را تقویت می
 حق رسیدگی حضوری و علنی. ۳-1-5

ه »به موجب استماع دعوا و تقدیم دفاعیه که این معیار از حق رسیدگی حضوری ک  در صورتی
می حسینی،    «گرددمحقق  و  جهرمی  با  17:  1393)بهادری  اصل  این  فلذا  بدانیم،  صحیح  را   )

از این رسیدگی غیرحضوری که خللی در استماع دعوا و تقدیم دفاعیه ایجاد ننماید، تعارضی ندارد. 
و از راه دور، که البته شرایط برابر و  های مجازی  های حقوقی جهت برگزاری دادگاهفناوری  ۀتوسعرو  

نخواهد  عادالنه مشکلی  نماید،  فراهم  ایشان  دفاعیه  تقدیم  و  طرفین  سوی  از  دعوا  استماع  در  ای 
ها که به  که شرایط علنی بودن دادگاه  کرد باید دقت   داشت. لکن در خصوص حق رسیدگی علنی اوال  

ومی، امنیت ملی، اقتضائات و منافع و مصالح دانان دالیل اخالقی، نظم عمتعبیر بسیاری از حقوق 
 ,synmondiesهاست )حق علنی بودن رسیدگی   ۀزندگی خصوصی افراد ازجمله عوامل تحدیدکنند

هایی که نقش تحقق آن را دارند درنظر گرفته شود تا هدف اصلی  (، باید در طراحی فناوری85 :2000
یه السالم( به قاضی شریح مبنی بر اینکه به  رسد مطابق سفارش امام علی )علنظر میهمحقق گردد. ب

تر در میان مردم قضاوت کند، علنی بودن به جهت ارزیابی عدالت و  جهت رعایت شرایط عادالنه
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آرا   یآرا  فلذا حتی  دارد.  از رسیدگی  یقاضی اهمیت  به عوامل فوق غیرعلنی آن دسته  بنا  که  هایی 
اطالعات حریم خصوصی افراد، در    یرعایت عدم افشا  تواند در فرآیندهایی باشوند نیز میبرگزار می

سپاری تخصصی، ارزیابی نیز گردد. البته این فناوری  های جمعبرابر عموم قرار گرفته و حتی با روش 
به عنوان یک اقدام حداقلی در   انتشار آرا و    آیدگر به حساب میهای حقوقی تنظیمارزیاب از فناوری

ها شود، لکن شاید دالیل حقوقی مانع تواند جایگزین علنی بودن دادگاهمیگاه نمسیر شفافیت هیچ
دادگاه  تمامی  بودن  آرا   ؛ها شوداز علنی  تمامی  انتشار  امری   یاما  اصول حقوقی  رعایت  با  قضایی 

 قضائیه ملزم به انجام آن است.  ۀفوق، قو ۀپذیر است که با توجه به اصول حاکم بر آن و ادلامکان
 خواهیدیدنظر حق تج. ۳-1-6

سازد، در نظام حقوقی کنونی کشور  این حق که امکان اصالح خطای احتمالی قاضی را فراهم می
های بدوی اختالف دارند. نظر با احکام دادگاهتجدید  ۀای از احکام در مرحلنقش بسزایی دارد و عمده

از دادرسی در مسیر طراحی باتوجه به اهمیت این حق در آیین دادرسی کنونی احتمال اینکه این مرحله  
 ۀنظر که مقدمهای حقوقی مغفول بماند بسیار کم است. لکن باید عوامل مهمی در تجدیدفناوری

مییگبهره  حق  این  از  میری  و  آنباشند  از  غفلت  تضییعتواند  طراحی    ۀکنندها  در  را  باشد  آن 
ویژه رعایت شرایط داخلی  هونی بهای قانهای حقوقی در این حوزه مورد توجه قرار داد. مهلتفناوری

ترین  های حقوقی از مهمیا خارجی اشخاص و همچنین قواعد ابالغ واقعی و قانونی در بستر فناوری
 این عوامل هستند. 

 حق رسیدگی در مهلت معقول. ۳-۱-۷
تر صورت پذیرد، فلذا این باتوجه به اینکه جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص باید هرچه سریع

های  کارگیری فناوریهبایست بد در زمانی معقول انجام پذیرد. برای تحقق این حق می رسیدگی بای
ب پروندههحقوقی  مدیریت  میِز کارهای  از جنس  و کاهش  ویژه  افزایش سرعت رسیدگی  ها موجب 

 د. د دادرسی گر ۀاطال
ها  دلیل عدم تحول در فرآیندها، نه تنه  ها در کشور ما، بکارگیری فناوری در برخی حوزه هب  ۀتجرب

تر و کاهش سرعت را به ارمغان  موجب افزایش سرعت و بازدهی نگردیده که گاه حتی ناکارآمدی بیش
های دولتی با مدیران  های اداری الکترونیکی در دستگاهاست. برای مثال استفاده از اتوماسیون   آورده

ضعیف با مشکل    1ریکارب   ۀها به دالیل مختلفی ازجمله تجربقدیمی که در استفاده از این اتوماسیون 
ای که به شهادت نگارندگان،  است؛ به گونهاند، اغلب باعث افزایش فرآیندهای اداری گردیدهمواجه 

 
1. User Experience 
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جهت مشاهده و بررسی مکاتبات، پرینت و ارائه به مدیر و سپس    گاه یک نیروی انسانی مجزا صرفا  
 گردد. ها افزوده میزماناسکن رونوشت کتبی و ارسال دوباره از طریق اتوماسیون به ساختار سا 

از این مشکالت را می  ۀنمون  الزاماتی یافت که آیین دادرسی برای انجام  دیگری  توان در برخی 
نموده  تعیین  امور  آنبرخی  واسپاری  و  فناوریاست  به  جدی  ها  نظرات  اختالف  با  را  حقوقی  های 

اس رسمی برای بررسی  مواجه ساخته است. برای مثال قضات جهت رعایت عدالت در تعیین کارشن 
اخیرا   هستند.  قرعه  از  استفاده  به  مکلف  پرونده  موضوع  کارشناسی  این  سامانه  و  انجام  جهت  ای 

بقرعه پرونده  نیاز  مورد  کارشناس  که  گردیده  طراحی  کارشناسان ه  کشی  میان  از  اتفاقی  طور 
ف در  دانان مختلدار انتخاب شود. همین موضوع موجب اختالف میان قضات و حقوقصالحیت

 است.  کشی دانسته، شدهتطابق این سامانه با قوانین و مقرراتی که قاضی را مسئول قرعه
فناوری در طراحی  خدمات اگر  اصول طراحی  قضایی،  دادرسی  در  نیاز  مورد  حقوقی  و    1های 

تنها   نه  و  نیز تکرار شده  فرآیند دادرسی  در  این مشکل  به کار گرفته نشوند،  به درستی  محصوالت 
افزاید که این مهم به  دادرسی نیز می  ۀشود، بلکه بر اطالفناوری موجب کاهش مدت رسیدگی نمی

 شدت با حق رسیدگی در مهلت معقول در تعارض است. 
 تضمینات ناظر بر دعاوی کیفری  .۳-۲

اوی کیفری به جهت وصف کیفری بودن دارای شرایط خاصی نسبت به دیگر دعاوی هستند.  دع
در صورت نیاز به تفسیر قوانین جزایی به جهت سکوت، اجمال، ابهام و یا تعارض قوانین، تفسیر 
باید محدود به متن قانونی معین باشد و به صورت مضیق باشد، زیرا قاضی در امور کیفری با جان،  

(. عدم توجه به  140:  1388زاده،  زادگان و غالمعلیرو است )مؤذن ف و آزادی افراد روبهعرض، شر
گردد های حقوقی موجب می اصول دادرسی عادالنه کیفری در طراحی خدمات در بستر فناوری  ۀهم

کیفری که در طراحی    ۀناپذیری بر اشخاص وارد آید. اصول حاکم بر دادرسی عادالنتا اثرات جبران
 اند عبارتند از: های حقوقی حائز اهمیت ویژه ریفناو

 اصل برائت. ۳-۲-1
ارچوب یک دادرسی هکه مجرمیت وی مطابق قانون در چگناهی هر فرد است مگر ایناصل بر بی

»درء الحدود    ۀعادالنه در مرجع صالح اثبات گردد. این اصل قبل از دوران جدید تحت عنوان قاعد
اسال نظام حقوقی  در  داشتهبالشبهات«  ریشه  دیگران،    م  و  )رستمی  اصل  97:  1388است   .)37 

را مشخص   ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  نظام حقوق  در  برائت  اصل  نیز جایگاه  اساسی  قانون 

 
1. Service Design 
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های دادرسی های حقوقی در تمامی مراحل و بخشرعایت اصل برائت در طراحی فناوری  نماید.می 
نهایی به شدت   ۀتواند در نتیجن در هر مرحله، میست چراکه عدم توجه به آا  کیفری، امری الزامی

مواجهه با متهمان    ۀاست در طراحی فرآیندها و نحواثرگذار باشد. آیین دادرسی کیفری سعی نموده
در دعاوی کیفری اصل برائت را رعایت نماید و عنوان متهم پیش از اثبات جرم، نشان از حاکمیت  

مهم است.  کیفری  دادرسی  در  اصل  ارائتریاین  به  متهم  که  است  آن  برائت  اصل  اثر  بر   ۀن  دلیل 
  ۀگناهی خویش موظف نیست، بلکه مقام تعقیب )دادسرا یا شاکی خصوصی( با تحصیل و ارائبی

 (.75: 1388دلیل، به اثبات بزهکاری متهم در مقابل دادگاه مکلف است )اسدی، 
ب   با  در  گردید،  بیان  که  آنچه  فناوری ه وجود  حقوقی  کارگیری  کیفری های  دادرسی  مراحل  در 

مسئولیتی در قبال رفع   بایست دقت گردد که متهم در جایگاهی پیش از اثبات جرم قرار دارد و عموما  می 
بایست تمامی شرایط و امکانات اتهامی که هنوز مدارک قانونی برای آن ارائه نگردیده ندارد و البته می 

پیش  برای وی  قانون  در  قابل بینی شده دفاع که  به سامانه   است  اهمیت دسترسی  باشد.  های دسترس 
های داخلی، که کارت با سیم   خارج از کشور و همچنین بدون نیاز به دریافت پیامک صرفا    IPقضایی با  

ویژه اصول ابالغ احکام در این مرحله اهمیت بسزایی خواهد داشت. بنا به ه  پیش از این بیان گردید و ب
ای اید فراموش شود که قواعد و معیارهای ابالغ حکم به گونه قواعد تفسیر مضیق در حقوق کیفری نب 

ترین چرا که کوچک   ، گونه تردیدی بر ابالغ صورت گرفته وارد نباشد  لحاظ فنی هیچ ه  وضع گردد که ب 
 173  ۀ گذار براساس ماد ست که قانون ا   تردید و احتمال باید به عدم ابالغ، حکم نماید. این درحالی 

قضایی و یا حتی تحویل آن به شخص مخاطب را کافی   ۀارسال ورق   قانون آیین دادرسی کیفری، صرفا  
رساندن و تحویل ورقه موظف شده است در خصوص   ۀرو مأمور ابالغ افزون بر وظیف داند و از این نمی 

 (.39:  1398سواد، مفاد احضاریه را به مخاطب تفهیم نماید )اسمعیلی و پورقهرمانی،  افراد بی 
و جایگاه  به  توجه  با  قانون یژه لذا  که  نظر ای  در  ابالغ  تحقق  از  اطمینان  حصول  برای  گذار 

های کیفری، باید  الخصوص پروندهها علیپرونده  ۀاست، همچنین اهمیت این موضوع در نتیجداشته
های مربوط به ابالغ به کار گرفته شود تا حتی در خصوص  سازی فناوریدقت کافی در طراحی و پیاده

 ۀنامآیین  13 ۀماد 2 ۀطا نیز راهکاری اصولی اتخاذ گردد. لکن متاسفانه تبصرترین احتماِل خکوچک
قانون آیین   70  ۀ ع موارد موضوع مادای یا مخابراتی با رویکری موسهای رایانهاستفاده از سامانه  ۀنحو

  ۀهای عمومی و انقالب در امور مدنی را توسعه داده و خودداری از مراجعه به ساماندادرسی دادگاه 
منزل  به  را  تلق  ۀابالغ  قضایی  اوراق  قبول  از  نموده استنکاف  درحالی  ی  از    است.  مقنن  مراد  اگر  که 

، عدم مراجعه اشخاص به عللی ازجمله عدم دسترسی به امکانات به دالیل مختلف  «خودداری»
از آیینن مالی و... باشد، می اعم از عدم تمک  وارد در  ترین منامه را یکی از مهمبایست این تبصره 



 پوربهادری جهرمی و علی  / ییقضا یدادرس یحقوق یهای فناور  بر حاکم یحقوق الزامات و اصول

 

1۹۳ 

 تضییع حقوق اشخاص دانست. 
قضائیه یکی از نقاط عطف دادرسی قضایی در کشور به    ۀابالغ توسط قو  ۀاندازی سامانالبته راه

وجود های متعددی در تضییع حقوق اشخاص هنگام ابالغ رود. چنانکه پیش از آن چالششمار می
عدم تحقق تمامی شرایط قانونی، عدم    و به علت وجود عوامل انسانی در این فرآیند شاهد  داشت

مور ابالغ بودیم که با أرعایت حریم خصوصی و حفظ آبروی اشخاص و همچنین تخلفات متعدد م
اند. لکن تا وضعیت مطلوب که ناشی از ضعف در طراحی اندازی ابالغ الکترونیک برطرف گردیدهراه

 همچنان راه باقیست. ، خدمت است
 نهمنع بازداشت خودسرا. ۳-۲-۲

ها است، بنابراین باید به موجب قانون و توسط مقام از آنجا که بازداشت افراد نقض حق آزادی آن 
قانون اساسی نیز بر لزوم قانونی بودن   32(. اصل  149:  1388دار صورت گیرد )صابر،  صالحیت

دار رعایت این اصل بدین معناست که تنها مقام صالحیت  جلب و بازداشت خودسرانه تاکید دارد.
قضایی توان صدور حکم بازداشت افراد را دارد و مرجع انتظامی بدون داشتن حکم بازداشت قانونی  

های  کند که در طراحی فناوریامکان بازداشت اشخاص را نخواهد داشت. رعایت این اصل الزام می
ذ  در تعیین سطوح دسترسی اشخاص مختلف جهت اتخا  حقوقی این مرحله از دادرسی قضایی، اوال  

پذیر نباشد و ها دقت گردد و تغییر آن به آسانی و بدون رعایت شرایط قانونی امکانتصمیم در سامانه
بازداشت    ثانیا   برای  معتبر  قانونی  انتظامی مجوز  آیا مرجع  اینکه  ارزیابی  و  استعالم صحت  امکان 

 باشد.  شخص را داراست یا نه، توسط اشخاص موضوع حکم وجود داشته
های حقوقی مرتبط با این مرحله از دادرسی، موجب  اصل در طراحی فناوریعدم رعایت این  

ایجاد شرایطی جهت تخطی مراجع انتظامی از قانون گردیده و تضییع حقوق متهمین را بیش از پیش 
می بسیاری فراهم  در  انتظامی  مراجع  از  را  تخلف  این  بروز  امکان  آن،  به  توجه  درحالیکه  سازد. 

 سازد. و حتی رصد تخلفات ایشان در این زمینه را نیز فراهم می ها سلب نمودهموقعیت
 حق برخورداری متهم از امکانات الزم برای دفاع . ۳-۲-۳

حق دفاع متهم عبارت است از مجموع تضمینات قانونی و قضایی در سطوح مختلف برای مظنونین 
دالنه به دور از اشتباهات به ارتکاب بزه که در سراسر یک رسیدگی کیفری با هدف اتخاذ تصمیمی عا 

کند (. حق دفاع این امکان را برای متهم فراهم می 40:  1372است )آشوری،    قضایی، منظور گردیده
که متهم به زبانی که در دادگاه تکلم   که بتواند پیش از محکوم شدن از خود دفاع کند. حتی در صورتی 

ده نماید و تمام اوراق و مدارک مضبوط در تواند از خدمات رایگان مترجم استفا شود آشنا نیست می می 
(. برخی معتقدند که چون سیستم 99:  1388پرونده به طور کامل ترجمه شود )رستمی و دیگران،  
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شود؛ بنابراین ماهیت سان نظام بهداشت یا آموزش، جزء خدمات عمومی محسوب می عدالت مدنی به 
ها را نیز به دنبال دارد )حبیبی درگاهی، دن دادگاه محور بو عمومی بودن سیستم حل اختالف، انتظار یارانه 

 د وجود این حق دانست.یؤ ای م گونه توان به (. این نگاه را می 56:  1399
اجرای آن را  قانون آیین دادرسی کیفری نیز این حق را به رسمیت شناخته و ضمانت  190  ۀماد

ای طراحی ادرسی قضایی باید به گونههای حقوقی داست. فلذا فناوریاعتباری تحقیقات قرار دادهبی
مانعی در دفاع   امکان اخذ وکیل و یا مترجم و... را برای دفاع متهم سلب ننماید و ثانیا    شوند که اوال  

  ۀ، سامان1399سال  ۀقانون بودج 6 ۀباشد. برای مثال مطابق بند ش تبصروکیل یا متهم وجود نداشته
تواند  است؛ در این سامانه موکل تنها در صورتی می ی گردیدهاندازثبت قرارداد الکترونیک وکالت راه

برای هر سری ورود به حساب کاربری خود در  باشد و ثانیا  ثنا داشته ۀشناس وکیل تعیین نماید که اوال  
شود احراز هویت صورت  عبوری که به تلفن همراه وی ارسال می  ۀ بایست از طریق کلمسامانه، می

برای افرادی که تلفن همراه داشته و در    ثنا صرفا    ۀدریافت و استفاده از شناس  پذیرد. باتوجه به اینکه
پذیر است، فلذا این اصل برای اشخاصی که به تلفن همراه دسترسی ندارند )چه کشور باشند امکان

دسترسی دائم و چه دسترسی موقت که موجب انقضای مهلت دفاع وی گردد( ناقض حق دفاع متهم  
 اعتبار تحقیقات قضایی خواهد بود. بوده و موجب عدم 

های اعتباری استفاده کارت از طرفی، باتوجه به اینکه بخش زیادی از مردم در حال حاضر از سیم
های قضایی از  نمایند، احراز هویت ایشان نیز از همین طریق صورت پذیرفته و ورود به سامانهمی 

کارت  کدام از این افراد صاحب سیم  هیچ  طریق کد ارسالی به همین خطوط است. این درحالیست که
امتیاز آن در اختیار ایشان است و در شرایطی، که پیچیدگی چندانی هم ندارد، از    خود نبوده و صرفا  

گیرد. فلذا دسترسی در اختیار شخص جدیدی قرار می گردد و امتیاز آن مجددا  ها سلب امتیاز میآن 
  یین وکیل برای اشخاص توسط فردی دیگر که قانونا  به تمامی اطالعات اشخاص و همچنین امکان تع

 شود. کارت خواهد بود، فراهم میصاحب امتیاز جدید سیم
 نتیجه 

ثیر آن بر اشخاص و مردم بر کسی پوشیده نیست. همین امر  أدادرسی قضایی و ت  ۀاهمیت ویژ
تا کوچکموجب می  نیازمند بررسیگردد  آن  در  یا اصالحی  تغییر و  های دقیق و کارشناسانه  ترین 

باشد. اندیشمندان حقوق در داخل و خارج کشور با بررسی تجارب بشری و همچنین توجه به مبانی 
ها، تحقق دادرسی عادالنه را بیش از  اند که توجه به آن نظام حقوقی، به اصولی دست یافته  و اصول 

می فراهم  بپیش  و  طراحی  فناوریهنماید.  اصالح  کارگیری  نیازمند  آنکه  سبب  به  نیز  حقوقی  های 
قت بایست با دهای کنونی ولو در حد تغییر ابزار انجام بخشی از دادرسی باشد، میفرآیندها و رویه
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 کارشناسی باالیی صورت پذیرد تا از تضییع حقوق قانونی اشخاص جلوگیری شود. 
اهم عادالنه  دادرسی  اصول  بررسی  با  مقاله  این  ب  ،در  و  طراحی  بر  ناظر  کارگیری  هالزامات 

دسته  فناوری دو  در  و  شناسایی  قضایی  دادرسی  در  حقوقی    با  ییقضا  یدادرس  اتمقدمهای 
عنوان    یحقوق   یها یفناور تحت  دوم  دستۀ    ،است   ی فناور  ازمندین  که  ییقضا  یدادرس  الزاماتو 

 استخراج گردیدند: 
ها، تضییع  که استفاده از فناوری حقوقی در دادرسی قضایی بدون رعایت آن  الزاماتی  دستۀ اول

 شود که عبارتند از:حقوق اشخاص خواهد بود را شامل می
از این شرح آن ارائه   همان،  یزمان  و  یمکان  تی محدود  بدون  اشخاص  یدسترس گونه که پیش 

به برخی سامانهگردید، دستر به  سی  افرادی که  برای  ابزارهای دادرسی قضایی در حال حاضر  ها و 
ندارند دسترسی  اینترنت  و  همراه  تلفن  مثل  قوامکان  ، ابزارهایی  البته  نیست.  دفاتر   ۀپذیر  قضائیه 

راه این هدف  با  را  الکترونیک  احراز هویت  و  در سطح کشور  قضایی  الکترونیک  اندازی  خدمات 
قضایی همچنان این مشکالت  گردند. لکن در مراجع شبهکه موجب تسهیل این امر می است،   نموده

قضائیه بپیوندند. با جمیع    ۀبایست به تحوالت موجود در قورسد ایشان نیز مینظر میهوجود دارد و ب
فناوری از  استفاده  موازات  به  آن( موظف است  معنای عام  )به  دولت  فوق،  در نکات  های حقوقی 

 ها فراهم نماید. ها به این فناوریضایی، شرایطی برای اشخاص و دسترسی آنداردسی ق
ثنا و احراز    ۀبرخی امور از جمله ایجاد حساب کاربری در سامان،  رایگان و برابر بودن دسترسی

ارائ در  دولت  وظایف  از  اشخاص  فناوری  ۀهویت  به  قضایی  دسترسی  دادرسی  برای  حقوقی  های 
 ویژه در مواردیهای دریافت نماید، ب این خدمات از مردم هزینه  ۀازای ارائ هندارد ب  است. دولت اجازه 

که مجوز قانونی الزم نیز برای آن وجود ندارد. لکن درحال حاضر انجام این امور که از طریق دفاتر 
شود با پرداخت وجوهی از سمت اشخاص انجام می  ، پذیرد خدمات الکترونیک قضایی صورت می

های  ها و فناوریالف اصول دادرسی عادالنه است. از طرف دیگر، دسترسی به سامانهکه این امر خ 
هایی نظیر رایانه، تلفن همراه و اینترنت است که دسترسی به  ابزارها و زیرساخت  ۀحقوقی نیازمند تهی

ها گاه برای برخی باشد. از طرفی این دسترسیها مستلزم پرداخت هزینه از سوی اشخاص میآن 
است. مانند دعاوی که دولت طرف دیگر دعوا قرار دارد. توسعه و تسهیل  تر از دیگران تهیه گردیدهساده

رعایت گردد تا طرفین دعوا دسترسی    بایست حتما  ها برای طرفین دعوا نیز میمتوازن این دسترسی 
ر دارند  برابر داشته باشند. از سوی دیگر، متهمین که در جایگاه خاصی به نسبت دیگر اشخاص قرا 

گیری از حقوق مربوط به آن مانند اخذ  های مورد نیاز جهت دفاع و بهره بایست به ابزارها و سامانهمی 
 وکیل دسترسی داشته باشند، و تحقیقات انجام شده بدون رعایت این شرط، معتبر نخواهد بود. 
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های مبتنی بر فرآیندها  ریاستفاده از فناو،  شدهکارگیری ههای باصالح فرآیندها مبتنی بر فناوری
ها خواهد شد.  ست که موجب اثر عکس در استفاده از فناوریا سابق، امری ۀ های غیرفناورانو روش 

های قضایی،  های حقوقی در دادرسی کارگیری فناوریهبایست هنگام بجهت جلوگیری از این امر می 
اساس    رشده اصالح گردند و براحیهای طهای دادرسی نیز مبتنی بر ابزارها و سامانهفرآیندها و روش 

های کاربران آن بازطراحی گردند. مانند قواعد و اصول  اصول و موازین حاکم بر آن و همچنین ویژگی
روش  همچنین  و  آن  تشخیص  معیارهای  و  قانونی  و  واقعی  و  ابالغ  ارتباطی  فرآیندهای  و  ها 

ها بر دادرسی قضایی حاکم  سامانهمستندسازی در دادرسی که پیش از این بدون توجه به ابزارها و  
های  بودند و البته توانمندی قضات و کارمندان درگیر با فرآیند دادرسی در استفاده از ابزارها و سامانه

صورتیفناوری در  استفاده.  مورد  حقوقی  ب  های  تنها  نه  نپذیرد،  صورت  اصالح  این  کارگیری  هکه 
نمی فناوری دادرسی  تقویت  و  رشد  موجب  حقوقی  ازجمله  گهای  مضاعفی  مشکالت  بلکه  ردد، 

 مراه خواهد داشت. ه دادرسی را به ۀتضییع حقوق افراد و اطال
  های ترین اصول در طراحی فناورییکی از مهم، دقت در تعیین سطوح دسترسی بنا به اختیارات

حقوقی دقت در تعیین سطوح دسترسی اشخاص و مسئوالن بنا به اختیارات قانونی ایشان است که  
تصمیم  به  دسترسی  وجود  آن  مبادا  قانونی  اختیار  که  مسئولی  برای  امری  خصوص  در  گیری 

و  تصمیم انتظامی  نهادهای  قانون  اقدامات خالف  و  بعدی  بروز مشکالت  ندارد، موجب  را  گیری 
بایست مشخص باشد،  دار قضایی که شخص آن می جز مقام صالحیت  هبرای مثال بدادرسی گردد.  

هیچ مسئول دیگری مجوز صدور حکم بازداشت اشخاص را نباید داشته باشد و دسترسی به آن نیز  
 پذیر باشد. راحتی نباید امکانبه

گردد و تا پیش پذیر میها امکانرسی قضایی با استفاده از فناوریالزاماتی که در دادۀ دوم،  در دست
 شود که عبارتند از:است را شامل میها به درستی وجود نداشتهاز این امکان تحقق آن

ترین اصول دادرسی عادالنه، علنی بودن جلسات دادگاه  مهم  یکی از، ارائه و انتشار آراء و احکام 
حریم خصوصی و برخی اصول دیگر، مجوز برگزاری غیرعلنی جلسات به    بود که به جهت رعایت

های علنی  است. از طرفی باتوجه به اینکه یکی از اهداف کلیدی در برگزاری دادگاه قضات داده شده
های حقوقی و ابزارهایی  امکان ارزیابی و نظارت عمومی بر عملکرد قضات است، با وجود فناوری

ها  کاررفته در آنهو احکام صادره و استنادات قانونی ب  ا توان آروجود دارد، می   هاکارگیری آنهکه برای ب
و همچنین مشروح جلسات دادرسی را با رعایت شرایطی از قبیل حریم خصوصی و... به صورت  
شفاف منتشر نمود. فلذا حال که امکان انجام این امر فراهم است، متولیان امر دادرسی موظف به  

باشند. در خصوص  های حقوقی می کارگیری فناوریهز اصول دادرسی عادالنه با برعایت این اصل ا
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های مربوطه  توانند در بستر فناوریجلسات علنی که قضات تصمیمی بر ممنوعیت آن ندارند نیز می 
 طور علنی برگزار گردند. هب

عدم امکان ارتباط  بینی بودن دادرس و  پیش  غیرقابل،  بینی بودن الگوهای عملکردی غیرقابل پیش
دار با وی خارج از فرآیندهای دادرسی و همچنین اموری مانند انتخاب اتفاقی کارشناس صالحیت

نمایند. تاکنون قوانین و اند که تحقق عدالت در دادرسی قضایی را تقویت میتوسط قاضی اموری 
توانند هایی که میریاند لکن امروزه وجود فناوشدت در این مسیر تالش نمودهه  های دادرسی بآیین

طرفی و  نماید، چراکه بیها میواسط انجام این امور شوند، دادرس قضایی را ملزم به استفاده از آن
 نمایند. گردد را فراهم میویژه در اموری که بدون کمک انسان نیز محقق میه دقت ب

تبر بودن رفتارهایی که  تاکنون قوانین متعددی بر مع  ، امکان استعالم صالحیت اشخاص و اسناد
صالحیت  صرفا   مقام  میتوسط  صادر  آن  دستور  یا  انجام  تدار  کردهأگردد  تشخیص  کید  لکن  اند، 

صحت این تصمیمات و اطالع از سطح صالحیت مسئول مربوطه برای اشخاص در لحظه، امری  
نموده آن  تسهیل  در  سعی  مختلفی  راهکارهای  با  که  بوده  ادشوار  امکان  که  حال  از اند.  ستفاده 

و  فناوری تشخیص  امکان  که  موظفند  قضایی  مقامات  است،  فراهم  آن  ابزارهای  و  حقوقی  های 
 استعالم صالحیت این اشخاص و اسناد را برای عموم مردم فراهم نمایند.

باتوجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش و نظر به پاسخی که برای پرسش محوری پژوهش  
گردید،  ب  ارائه  زیر جهت  دقیقهپیشنهادات  و  بهتر  فناوریکارگیری  دادرسی تر  در  حقوقی  های  های 

 گردد: قضایی ارائه می
قوانین و ۀ  های حقوقی در دادرسی قضایی نیازمند بازخوانی دوبارکارگیری فناوریهتوسعه و ب .  1

ا در شرایط کنونی  همقررات این حوزه با در نظر گرفتن وجود ابزارهای فناورانه و امکان استفاده از آن 
ها در زمان وضع قوانین است. البته باید دقت شود که این بازخوانی باید با توجه ویژه و عدم وجود آن

گیری در خصوص عدم استفاده  آن تصمیم  ۀنسبت به حکمت وضع آن قانون صورت پذیرد که نتیج
یا حتی جایگزین نمودن این    های حقوقی در برخی موارد تا پیش از اصالح قانون و استفاده از فناوری

که استفاده از فناوری حقوقی   ها در برخی موارد بدون نیاز به اصالح قانون است. فلذا مادامیفناوری
با   و یا جایگزینی آن با حکمت مقنن در وضع قوانین تعارضی نداشته باشد، عدم مطابقت صریح 

نمی ایجاد  خللی  آن  استفاد ظاهر  مثال  برای  از   ۀنماید.  انتخاب  قرعه  ۀسامان  قضات  برای  کشی 
است کارشناس را با  ه  کننده به پرونده، تعارضی با متن قانون که از قاضی خواستکارشناس رسیدگی

با  قرعه مصنوعی  هوش  به  حکم  صدور  و  قضاوت  امر  واگذاری  لکن  ندارد،  نماید  انتخاب  کشی 
ا در چنین مواردی به هیچ دانند در تعارض است، فلذقوانینی که قاضی را مسئول صدور حکم می
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 عنوان بازخوانی متفاوت کافی نیست.
های قضایی کارگیری در دادرسی ه بایست پیش از طراحی هر فناوری حقوقی جهت بولت می د. 2
ها پرداخته شد ارزیابی قضایی، ابتدا آن را با معیارهای دادرسی عادالنه که در طول این نوشته بدان و شبه 

عارض در طراحی صورت گرفته و اصول فوق پرهیز کند. از طرفی، رعایت نماید و از وجود هرگونه ت
 ست که عدم رعایت هرکدام، تضییع حقوق عامه است.ا  گیری نیز جزو الزاماتی موارد مذکور در نتیجه 

بایست با در نظر گرفتن تمامی خدمات دولت الکترونیک، قواعد و قوای قضائیه و مجریه می . 3
ای تعیین نمایند که مردم بدون گونهمختلف ازجمله بیومتریک را به  های اصول احراز هویت با روش 

نیاز به دراختیار داشتن ابزاری بتوانند از آن استفاده نمایند. جهت تسهیل در امور مردم و دولت، این  
احراز هویت باید یک بار و به صورت مشترک انجام پذیرد که اشخاص بتوانند از آن در تمامی امور 

 مند گردند. ولت الکترونیک بهره خود برای د
بایست تمامی فرآیندها و  قضایی میمجریه در مراجع شبهۀ قضائیه در مراجع قضایی و قو ۀقو. 4

تصمیم زیرساختالگوهای  و  ابزارها  وجود  به  باتوجه  را  قضایی  دادرسی  در  با  سازی  فناورانه  های 
دامات که موجبات فساد را فراهم  بینی بودن برخی اقرعایت دقت در سطوح دسترسی و غیرقابل پیش

سازد بازطراحی نموده و وضعیت مطلوب از فرآیندهای دادرسی را ترسیم نمایند. سپس با درنظر  می 
گرفتن وضعیت کنونی ازجمله سطح دانش و توانمندی و دسترسی کارمندان و عموم مردم در استفاده 

 نمایند. ریزی از این ابزارها، جهت رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه
با اتکا بر قواعد احراز هویت و همچنین فرآیندهای سامانه .  5 های الکترونیکی دادرسی قضایی 

کاربری مناسب عموم کاربران،   ۀ بازطراحی شده در دادرسی و با رعایت اصول طراحی محصول و تجرب 
 گردد.  بدون محدودیت جغرافیایی و زمانی، تولید و طراحی   ۀبا امنیت مورد نیاز و امکان استفاد 

مردم به ابزارهای مختلف جهت استفاده از خدمات بر بستر    ۀتوجه به عدم دسترسی هم  با.  6
  ۀ ها و شرایط مورد نیاز جهت ارائاین خدمات با ویژگی  ۀدهندهای ارائهبایست دستگاهاینترنت، می

های خودپرداز بانکی در سطح کشور طراحی و تعبیه گردیده  خدمات دولت الکترونیک مانند دستگاه
روز و  که ضمن احراز هویت با شرایط بیان شده، به خدمات اصلی و کلیدی، در هر ساعتی از شبانه

 ، دسترسی ایجاد نماید. های مختلف به تناسب جمعیت در مکان
و احکام با مستندات    قضایی متشکل از آرا   ۀهای دادقضایی موظفند بانکمراجع قضایی و شبه.  7

ها و اشخاص  ها و وظایف و اختیارات قانونی مسئولیت کار برده شده و همچنین صالحیته ب  ۀو ادل
و همچنین امکان اطالع اشخاص از  ای و قابل دسترس عموم، ارائه نموده  را با قابلیت استعالم لحظه

  . شرایط قانونی جلب، بازداشت یا ... ایشان را فراهم نمایند
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