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 ایران و مالزی  کاربست آیین دادرسی سبز در محاکمتطبیقی  ۀمطالع

 ی ز باقر یپرو

 ه چکید

 سازیتواند در چابک دادگاه سبز مدلی از شیوۀ دادرسی نوین مبتنی بر استفادۀ کمتر از کاغذ است که می 
پرونده  به  روابط  رسیدگی  تسهیل  و  محاکم  باشد. های  داشته  بسزا  نقشی  دعوا،  اصحاب  حقوقی 

الکترونیکی   ، یعبارت به  از    ، دادرسی  به   فناوریاستفاده  ارتباطات  و  تبادل اطالعات  و  منظور دسترسی 
یت تواند به ارتقای رضا های محاکم است که می سمت در پرونده اطالعات میان محاکم و اشخاص ذی 

کنفرانس و ئ هایی همچون سیستم وید نجامد. مکانیسم ا ی شغلی قضات، کارکنان دادگستری و مراجعان ب 
برداری و سیستم تعیین نوبت رسیدگی در یا پروژکتور، مدیریت دعوا، سیستم ثبت دادخواست و نسخه 

ه مالزی، رغم استفاده در بسیاری از کشورهای جهان از جمل به هایی است که  از جمله روش   ، محاکم
د تا به مدد کن الزم از آن نگردیده است. این مقاله تالش می   دی منسیستم حقوقی ایران موفق به بهره 

کنونی و   مشکالت   ، روش تحلیل انتقادی، با تطبیق دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و مالزی
 هد.حقوقی قرار د  ۀ مورد مداق   در ایران   کارگیری چنین مکانیسمی را پیش روی به 

 مالزی  قضایی، های ونیکی، سامانهدادگاه سبز، دادرسی الکتر: واژگان کلیدی
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 مقدمه
ترکیبی و برخط  1دنیای مجازی پایدار،  تواند در زمان واحد در دسترس  می   است که  2محیطی 

ل  ئیند رشد هندسی خود مساا (. این محیط، با فرCastronova, 2008) تعداد زیادی کاربر قرار گیرد 
ل جدی و جدیدی را در علوم نوپدید مطرح کرده  ئطلبیده و مسا مبارزهرا به ها مرتبط با زندگی انسان

قبلی  های  و داشتهها  به نظر بسیار سخت خواهد بود که با مکانیسم  ، که اگر غیرممکن نباشداست  
امروزه    ، دادگستریاز جمله محاکم    ، ها وری در سازماناارگیری فنکبه  ۀپاسخ گفت. فایدها  آن   بتوان به

م استراتژیک مبدل گشته و  بایدی  فرایند دادرسی شده است.   ارتقایوجب  به  در  کیفیت و سرعت 
روش   وریافن ارتباطات  و  آسانبهینههای  اطالعات  و  تواناییتر  مبنای  که  به تری  دسترسی  در  اش 

ل عملیاتی نموده و عامل ئسنتی در حل مساهای  هاست را جایگزین روش داده   ۀژرفای وسیع و پیچید
بهره  در  افزایش  هزینه  کاهش  و  استوری    وری افنکارگیری  به  .(2  :1383سرداری،  )   سازمان 

در ساختار هر سازمانی ابزارهایی همچون   ،اطالعات  دادگستری، مستلزم وجود  از جمله محاکم 
الکترونیک محقق گردد  ۀسیستم مکانیز تا دادگاه  اداری است  اتوماسیون    ۀ. سیستم مکانیزاداری و 
افزارهای  اطالعات همچون رایانه، اینترنت، نرم   وری افنوین  آن استفاده از ابزارهای ن  ۀاداری که الزم

گوناگون کتبی، شفاهی    هایارتباط الکترونیکی اسکایپ، اووو و غیره است، مکاتبات قضایی به شکل
  :1386زاده،  صرافی)  سازد می  اهمرا فرها  آن  و نمایشکرده  سازی اصالح  ویی پس از ذخیره ئیا وید

و واجد   دهدمیهای روزمره را با کارایی بیشتری انجام فعالیت ، اداری ۀاگرچه سیستم مکانیز .(167
آسان نظارت  و  استفادمزایایی همچون کنترل  بر کار،  بیشتر، کاهش    ۀتر  برای کارایی  زمان  از  بهتر 

های غیرمولد همچون بایگانی و نگهداری سوابق، افزایش دقت و نظم در فرایند دادرسی و  فعالیت
سنتی  های  اصالح روش   ۀبا معایبی همچون هزین  ، عاتی با سهولت دسترسی استایجاد بانک اطال 

ر نیز  نو  مکانیسم  پذیرش  برای  کاربران  مقاومت  خراسانی،  )  باشدمی  رو هوبو شکستن  یاراحمدی 
شدن آیین دادرسی سبز است که با استفاده از  اتوماسیون اداری از جمله لوازم حاکم  .(52  :1387

الک  ارتباطی  موجب  وسایل  دادرسی  افزایشترونیکی  فرایند  با  می   کارایی  امروزه  خوشبختانه  گردد. 
الکترونیکقانونی امضای  از    ، شدن  رو  مشکالتیکی  و  پیش  گردیده  مرتفع  اداری  اتوماسیون  ی 

ذخیره، مبادله و مدیریت اطالعات در سیستم اتوماسیون اداری قابلیت اجرایی پیدا کرده است. در 
ک است  شرایطی  استفادمی  هچنین  مفهوم  به  الکترونیک  دولت  تحقق  از    ۀتوان    وریافنکارگزاران 

 :1387نوبخت،  )  روندان را به نظاره نشستمنظور تغییر مناسبات میان ارکان دولت و شهاطالعات به

 
1. Cyberspace 

2. Online 
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های  ( و قابلیتICT)  اطالعات  وریافن  ۀالشعاع توسعحاکمیتی که تحتهای  از جمله بخش  .(14
 ۀبه شیوها  قضاییه در دادگستری   ۀتشکیالت قو  قضایی و فرایند دادرسی است.ام  نظ  ، آن قرار گرفته

دادرسی،    ۀو اطالها  خدمات و وظایف محوله، تراکم پرونده  ئۀسنتی با مشکالتی از جمله نقص در ارا 
شدن برخی از اوراق پرونده، کاهش کیفیت  سطح آگاهی و توقع افراد، گم  افزایشرشد جمعیت و  

بوده است.   مواجه  مختلفهای  گزارش  ۀوری نامطلوب و ضعف در تهی، بهره قضایی  خدمات  ئۀارا 
پای سایر کشورهای  ، دستگاه قضایی ایران نیز همفناوری ۀ های نوین در حوزاکنون در پرتو روزآمدی 

تکا به  بهره پپیشرفته  ضمن  تا  افتاده  پیشو  فضای  از  از   فناوری  ۀتوسع   ۀآمدبردن  برخی  مدد  به  و 
الکترونیکیاهسامانه سامان  ،ی  مکانی  ۀ همچون  برای  را  راهبردهایی  الکترونیکی،  و  کر زه ابالغ  دن 

قافل از  تا  بندد  به کار  دادرسی  اداری و قضایی سیستم  اخیرا    ۀ اتوماسیون  نماند.    دنیای سایبر عقب 
ال  به تاریخ سوم تیرماه س 1۰۰/3۰725/۹۰۰۰  ۀ به شمارای  قضاییه برابر بخشنامه  ۀیس محترم قوئ ر

کاغذی    ۀمکاتب ت اسناد و امالک کشور در خصوص ممنوعیتبه تمام مراجع قضایی و سازمان ثب  ۹8
مراجع و بین  قرار   قضایی  عنایت  مورد  را  سبز  دادرسی  سیستم  از  استفاده  ضرورت  ثبت  سازمان 

 :اندداده 
و   ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب    ۶۵۵  مادۀ  ۱  تبصرۀو    ۶۵۲و    ۶۵۱در اجرای مواد  »

در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و مرکز آمار و فناوری  های الزم  با توجه به ایجاد زیرساخت
و سازمان ثبت اسناد    مکاتبات بین مراجع قضایی  ۀاطالعات قوه قضائیه جهت تبادل الکترونیک کلی

ویی مراجعان  منظور تسریع و تسهیل پاسخگق ثبتی و بههای مربوط به سوابو امالک از جمله استعالم 
ها و نیز  سوءاستفاده و جعل احتمالی مکاتبات مراجع قضایی اعم از دادسراها و دادگاهو جلوگیری از 

نحو الکترونیک و از  ها را بهاستعالمات، مکاتبات و پاسخ  ۀادارات ثبت از تاریخ ابالغ بخشنامه کلی
 «.دداری نمایندجام داده و از مکاتبه به صورت کاغذی خوملی عدالت ان  ۀطریق شبک 

  فناورینگارنده در کشور مالزی و مشاهدات میدانی کاربست عملی و واقعی  ۀ  اقامت چندسال 
که  ای  گونهبه  و اینترنت  ICTدر سیستم قضایی این کشور و از طرفی پیشرفت چشمگیر این کشور در  

ک نام گرفته است،  به معنای شهر الکترونی  (cyber Jaya)   نام حتی اسم یکی از شهرهای این کشور به  
انجام تطبیقی این پژوهش را  ۀ  ار وجوه اشتراکی مبانی اسالمی حاکم بر دستگاه دادرسی، بهاندر کن

الکترونیکی مورد استفاده در  های  د تا ضمن بررسی سامانهکنمی  تالش   حاضرۀ  . لذا مقالشکل داد
روی آیین شموجود و پی الت مشک با سیستم قضایی کشور مالزی به ها آن نظام قضایی ایران و تطبیق

الکترونیکی قابل استفاده در قالب دادگاه های  دادرسی سبز در این دو نظام قضایی بپردازد. سامانه
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را  سامانمی  سبز  به  وید  ۀتوان  پرونده ،  1کنفرانس وئسیستم  مدیریت  مدیریت    2سیستم  سیستم 
ارباب  ، 3دهینوبت پورتال وکیل مدافع و  ث و  4رجوع سیستم  پرونده خهبت و نسسیستم  از    5برداری 

این سامانه  اشاره کرد  از  تطبیق هریک  و  تشریح  به  نظام  های  که  و  قضایی  در ساختار  الکترونیکی 
 شود.می دادرسی دو کشور ایران و مالزی پرداخته

 ت پژوهش سؤال . نوآوری و ۱
  هایست. قابلیتهای فرایند دادرسی در دنیای کنونی ااز نوآوری فناوریقضایی در بستر  ۀتوسع

 ۀطلبد تا سیستم قضایی نیز به سهم خود بهرمی  به مدد بشر آمده وها در تمامی عرصه فناوری فراوان
پیش  از شرایط  راهالزم  از جمله  ببرد.  را  اطالکاآمده  کاهش  در  اثرگذار  کاربست   ، دادرسی  ۀرهای 

که در نوع خود نوآوری   آوردن به مدیریت دانش در این سیستم استی هوشمند و روییسیستم قضا
توان  می و کاربست آن در آیین دادرسی  فناوریهای روزآمدی ۀ. در سایشودمی محسوبای خالقانه

  ۀفرایند دادرسی بود. جلوگیری از ازدحام و مراجع  وری و دقت و نظم دریی، بهره ا شاهد افزایش کار
ذی پروندهحضوری  د  به  هانفعان  رسیدگی  شفافیت  به  کمک  از  محاکم،  اطمینان  دعاوی،  ر 

نهادینهمفقود  اوراق،  هزینهنشدن  کاهش  و  سبز  مدیریت  و  های  ساختن  سرعت  افزایش  و  سازمان 
دادرسی فرایند  در  به    ، کیفیت  توسل  سی  فناوریهمگی  مبدل در  راهبردی  بایدی  به  را  قضائی  ستم 

دنیای به مواهب  ایران در تجهیز خود  آنجایی که نظام دادرسی  از  سایبر در مواردی   ساخته است. 
کارگیری سیستم مدیریت پرونده، سیستم پورتال وکیل مدافع و ارباب رجوع و حتی سیستم ههمچون ب

ویژه  به  ، گیری از تجارب سایر کشورها ت، بهره هایی داشته اسبرداری از پرونده ناکامیثبت و نسخه
تطبیقی به آن پرداخته،    از جمله کشور مالزی که پژوهش حاضر به شکل  ، کشورهای اسالمی پیشرو

پرداخت؛  تی  سؤاالتوان به طرح  می  ین به آیین دادرسی سبز است. در این راستاموجد نوعی نگاه نو
تبیین  قضائی را چگونه می  ۀتوسع  فناوری و  ۀنسبت میان توسع  از قبیل اینکه ؟ چه مزایا و  کرد توان 

را  بر کاربست نظام قضایی هوشمندمی  معایبی  بهره کی( مترت الکترونی)  توان  در  از  ب نمود؟  مندی 
کامیابی چه  کشورها  سایر  با  مقایسه  در  ایران  دادرسی  نظام  هوشمند،  قضائی  و  راهبردهای  ها 

  ملموسیچه آثار مثبت    (دادگاه الکترونیکی)  کاربست آیین دادرسی سبزو    هایی داشته است؟ ناکامی

 
1. Video Conference System (VCS)  
2. Case Management system (CMS) 

3. Queue Management System (QMS) 

4. Community & Advocate Portal (CAP) 

5. Case Recording & Transcribing (CRT) 
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پاسخ    ؟تواند داشته باشدن دادگستری میها، قضات، وکال و کارکنانفعان پروندهمندی ذیدر رضایت
پرسش از  به  استفاده  بر  مبتنی  قضایی  مکانیسم  دو  تطبیق  و  فوق  دادرسی   فناوریهای  سیستم  در 

 حاضر است که مورد مداقه قرار خواهد گرفت. ۀزی موضوع مقالکشورهای ایران و مال

 (VCS) کنفرانسویدئو  سیستم  .۲

باشد. بر اساس  می   VCS  فناوریادرسی، استفاده از  مدساز در دورانه کارآا فنهای  یکی از مکانیسم
عنوان به  2۰۰4دو دادگاه عالی در کواالالمپور، در سال    ، کمتر از کاغذ  ۀبا استفاد  «سبز  دادگاه»مفهوم  

آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتند. سیستم دادرسی الکترونیک کامل در مالزی در مارس  های  پروژه 
از اطالکرد ر  شروع به کا  2۰11 ت  ۀ . سیستم دادرسی در مالزی، پس  وفصل  در حل  خیر أدادرسی و 

پرونده انباشتگی  نتیجه  در  و  مکررا  اختالفات  گرفت.    ها،  قرار  انتقاد  مسمورد  قضایی    هلئاین  نظام 
به نام دادگاه الکترونیک   نوین به استفاده از سیستمی جدیدهای  فناوریمدد  به  مالزی را بر آن داشت تا

 :Milberb, 2012)  روی آورد   ، شودمی  عنوان دادرسی الکترونیک شناختها آیین دادرسی سبز که بهی

سنتی آن   ۀکید دارد که نسبت به نسخأمکانیسمی تسیستم دادرسی الکترونیکی بر استفاده از    .(36
وزارت    سازد. یم  ترتر و زمان آن را کوتاهدادرسی را چابک  ، تر و کارآمدتر است و در نتیجه بسیار سریع

را در اجرای سیستم    ۀ ادار  1دادگستری در ساراواک و صباح مالزی، پنینسوالر مالزی  در  دادگستری 
 ؛در صباح و ساراواک دارای اهمیت است  VCSوده است. استفاده از  دادرسی الکترونیک راهنمایی نم

و پراکندگی جغرافیایی    مالزی قرار داشته که دارای وسعت   بزرگ  زیرا این دو ایالت در میان ایاالت 
پذیر است که  راه هوایی امکان ها صرفا  ازونقل در آندسترسی به این دو ایالت و حملو  ودهفراوانی ب
پر سامانهزی بسیار  از  استفاده  اساس،  این  بر  است.  حال    VCSالکترونیکی    ۀنه  عین  در  و  بهترین 

منطقهزینهکم این  در  دادرسی  مکانیسم  است.    ۀترین  پراکندگیمالزی  ایران    این  در  جغرافیایی که 
گستردهبه از  مراتب  و  هزینه  معضالت تر  و  بوده  تحمیلهای  مبتالبه  دعوا  اصحاب  بر  را   گزافی 

قانون آیین    65۹  مادۀچه  . اگردهدنشان میدر محاکم ایران را    VCSضرورت کاربست    نماید،می 
های  ویدئوکنفرانس و سایر سامانههای  همانسا  ی کارگیردادرسی کیفری در باب دادرسی الکترونیک، به

، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی  یمنظور تحقیق از اصحاب دعوارتباطات الکترونیکی به
هایی در نظام دادرسی را در دستور  استقرار چنین سامانه  ه است، محاکم کشور عمال  کرد را تجویز  

 
از حکومت مرکزی بوده و تنها از راه   ،از نظر جغرافیایی ،ای مجزادو ایالت بزرگ مالزی هستند که به صورت جزیره. 1

 . باشند دسترسی میدریا قابل 
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. در سیستم  کننداستفاده میهایی  از چنین سامانهتی  راحدر صورتی که محاکم مالزی به  رند؛کار ندا 
دافع در صباح و ساراواک باید زمان زیادی را صرف دادرسی طبیعی یا عادی، بسیاری از وکالی م

ها تنها که محاکمه در برخی پرونده   در حالی کشد.  می  ند که چند روز طول کنها  رسیدن به دادرسی 
می   3۰حدود   زمان  مشک دقیقه  این  از  برد.  استفاده  با  سیستمفناوری ل  همچون  نوینی    VCSهای 

 شود جویی می ها نیز صرفه بلکه در هزینه   ، در زمان   تنها ه نطوری که  به   است؛  حل شده   ( ویدئوکنفرانس) 
 (Duryana, 2012: 12 ) .   زده می   اند تخمین  سیستمکه  این  از  استفاده  با  محاکمه  هر  در   ، توان 

تومان صرفه   رینگیت معادل حدودا    2‚ ۹45‚ ۰۰۰ میلیون  این صرفه کر جویی  نه  تواند ها می جویی د. 
باشد. استفاده از این ابزار نوین   تبط های مرونقل، اقامت و سایر هزینه حمل   ۀجویی در کرای شامل صرفه 

محافظت از شاهدان در  تواند برای جداسازی وعالوه بر محاسن مذکور می   ، ارتباطی در فضای سایبر 
سال نیز استفاده شود تا شهود در   18ن زیر  های مربوط به کودکا به عنف یا پرونده   های تجاوزپرونده 

مزایای   ، ای در محاکم ایرانداری شده و از اظهارات یکدیگر مطلع نگردند. اتخاذ چنین رویه اتاقی نگه 
 برای سیستم دادرسی در ایران به همراه خواهد داشت.ظام حقوقی مالزی را  گفته در نپیش 

تا کنون    VCSنوین    فناوری  فاده ازحال استبا این   آیین دادرسی سبز در کشور ما  جهت انجام 
فراهمبه ایجاد نشده است.دلیل  فراگیری  به شکل  الکترونیکی  بر    نبودن زیرساخت و بستر مناسب 

یین دادرسی کیفری در باب دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه موظف است  آقانون    652  مادۀاساس  
های تابعه خود و نیز سایر  ن محاکم، ضابطان و دستگاهارتباطات الکترونیکی بی  اماندهیمنظور سبه»

ملی عدالت «   ۀنیاز است، »شبک ها  آن  اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطالعات
  همه،با این    .«کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کندرا با به

شدن مشکل امضای الکترونیکی و اعتباربخشی به سند،  ود مرتفعساختار قضایی محاکم ایران با وج
، امضاء، اثرانگشت، ابالغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن یاجرائیه، اوراق رأ   ۀ، نوشته، برگک مدر

محتوابه یا  سازوکارها  یصورت  رعایت  با  ساما  یالکترونیکی  استقرار  در  همچنان  های  نهامنیتی، 
اصال احراز  و  هویت  سازماناحراز  در  تابعت  برای    ۀقو  ۀهای  و  نداشته  را  الزم  کارآمدی  قضاییه 

با  پیاده  الکترونیکی  دادگاه  فراهم  مشکالتیسازی  اینترنت،  پایین  سرعت  و    نبودنهمچون  بستر 
و ه الکترونیکی  دادگاه  به  مربوط  امور  با  متناسب  ماهر  انسانی  نیروی  مناسب،  مچنین زیرساخت 

 . (13: 138نیا، یزدان)ست روقضاییه روبه ۀساختاری قو  مشکالت
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گذاری در سه سطح  هدف  ، اطالعات   فناوری  ۀمنظور توسعبه  ،ت وزیران و شورای عالی اداریئهی
با این حال   ؛به تصویب رسانده است  1و در قالب طرح تکفا   1381سال    ردآرمانی، کمی و کیفی را  

نارسایی بر  از  کومذهای  عالوه  استفاده  جهت  نوین  فناوریر  اجرایی  جهت    های  سایبر  فضای 
سبز پیاده  دادگاه  همچون    ، سازی  دیگری  ناکافیکامل»مشکالت  حقوقی،  زیربنای  بودن نبودن 

ها  افزاری، مشکالت امنیتی شبکه، کندبودن روند اجرای برنامهنرم افزاری و  امکانات مناسب سخت
قضاییه با    ۀساختار قو  ۀروزآمد و آشنایی ناکافی بخشی از بدن  ریاوفنماندگی در دستیابی به  و عقب

هایی در مراحل ابتدایی قرار  فناوریها باعث شده است تا کشور ما از نظر کاربرد چنین  فناوریاین  
باشد از  (6۰:  1386  رهنورد، )  «داشته  زمینهآ.  از  یکی  که  از  های  نجایی  استفاده   فناوریتحقق 
اندازی محاکم الکترونیکی است، همان گونه که فضای مجازی  راه ، یهئقضا ۀودر ق ICTاطالعات و 

تجارت الکترونیکی کالنی تبدیل شده است، سیستم    وکارهای در دنیای تجارت به مکانی برای کسب
آمیز مراحل دادرسی مبتنی بر استفاده کمتر از کاغذ و انجام  منظور تبادل موفقیتقضایی ایران نیز به

را در فرایندهای کاری و    VCSهایی همچون  فناوریی الکترونیکی، نیاز دارد تا استفاده از  روند قضای
در ایران تاکنون استفاده از چنین مکانیسمی در دادرسی محاکم متداول  آیین دادرسی خود بگنجاند. 

 نگشته است. 

 ( در ایران CMSسامانۀ سیستم مدیریت پرونده ) .۳
رو در  قانونی  اقدام  اولین  ایرا متن  در  الکترونیکی  دادرسی  برنام  ، نند  قانون  توسع  ۀبه   ۀچهارم 

قسمت   5ما در بند    گذارقانون دد که  گرمیبر  11/۰6/1383اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب  
و این قوه را مکلف     نهاد  قضائیه  ۀقو  عهدۀ  اولین تکالیف را در این راستا بر  ، این قانون  13۰  مادۀ  (ز)

پایا  کرد تا  طراحی و استقرار نظام جامع اطالعات عملیات و مدیریت    بهچهارم،    ۀن برنامحداکثر 
های  ندها و بهبود روش ایبخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصالح فرمنظور سرعتبه  ، ییقضا

امور نماید  انجام  اقدام  حقیقتAsgarkhani, 2005: 157)   قضایی،  در  شروع  می  (.  گفت  توان 
صورت الکترونیک  هقضایی بهای  دادخواست و پرونده  ایران از زمان ثبت  دادرسی الکترونیکی در

کد   با  عنوان شمار  16همراه  تحت  از سال  آپرونده    ۀ رقمی  که  این عملکرد  گردید.  در   1388غاز 
و   کشورهای تدریج در تمامی دادگستری صورت عملی شروع شده است، بهکشور بههای دادگستری 

از    در اقدامی زیربنایی جهت شروع دادرسی عملی گردید  امی و لزا  ، هزار شعبه   8بیش  ه است که 

 
   فناوری ارتباطات و اطالعات ایرانطرح توسعه و کاربرد  .1
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دن  کریند تنها در مکانیزه ا (. این فر11 :1387آبرویی، ) گرددمی الکترونیکی در کشور ایران محسوب 
های  ها، اعالم ابالغو اتوماسیون آیین دادرسی همچون قبول لوایح قضایی، تهیه و تنظیم دادخواست

ارجاع و عمال  داخلی محاکم  ی  هاقانونی،  به  استفاده شده  با  برگزاری محاکم  و  الکترونیکی  شکل 
 . (56 :1384کروبی، ) های نوین فضای مجازی در محاکم امری مرسوم نیستفناوریاستفاده از 

 ثبت دادخواست  ۀمرحل. ۳-۱
باید مرحل را  ایران محسوب    ۀاین مرحله  در  الکترونیکی    . د کراساسی در شروع روند دادرسی 

ساله به ثبت و انجام امور دادرسی به صورت سنتی و دستی، مشکالت، معایب  ندینهرچند عادت چ
با این حال دو    گردید.می  نوین در دادرسی تلقی  معضلیو موانع زیادی در ابتدا به همراه داشته و  

ای زندهاز جمله اقدامات ار  2ابالغ الکترونیک قضایی   ۀو سامان  1خدمات الکترونیک قضایی   ۀسامان
اطالعات در نظام قضایی    فناوریساختن استفاده از  های اخیر و در راستای نهادینهکه در سال  است

دن مشکالت نظام سنتی  کرمنظور مرتفعایران به وقوع پیوسته است. سیستم قضایی در محاکم ایران به
 ۀروندتم مدیریت پتحت عنوان سیسای  مبتنی بر کاغذ در دادرسی همچنین اقدام به طراحی سامانه

  د،باشنظام قضایی کشور می  ۀنموده است. این سامانه که یکی از راهبردهای توسع   ( CMS)قضایی  
صورت  قضایی به  ۀاطالعات پروند  ۀ سیستمی است که هدف از طراحی آن ثبت و نگهداری خالص 

فراهم کرده استگیری  جو و گزارشوامکان جستاست که  مکانیزه   ان)  را  آمار و   فورماتیک، مرکز 
  ، نامپس از ثبت   ، گفتهپیش   ۀضمن مراجعه به سامان  داکنون دیگر هر شخصی در ایران بای  .(۹:  13۹5

ضمن کمک به حذف دفاتر در نظام    را دریافت کند. این سامانه  مخصوص  ۀیک شناسه و گذرواژ
طرفین  دهد که  می  فرد اختصاصرقمی منحصربه  16  ۀبه هر پرونده یک شمار  ، سنتی آیین دادرسی

رقمی  5تواند از طریق این شماره و رمز شخصی می ، دعوا یا هر کسی که سمتی در دعوا داشته باشد
نسبت به پیگیری و اطالع    ،گیرد با مراجعه به سایت ثناقرار میها  آن  که در زمان ثبت پرونده در اختیار 

عملیات مربوط به  تمامی    ، نهن ساما. با استفاده از ایاقدام کند  ، گرفته بر روی پروندهاز اقدامات انجام 
ثبت،  انواع   آیین دادرسی همچون  اندیکاتور وارده و صادره، صدور  دادنامه،  آمارکردن  تعیین وقت، 

ابالغ پرونده، کپیاوراق و  انتقال و گزارشهای قضایی، جستجوی    ،های مختلفبرداری در زمان 
انجام به الکترونیکی  این سا»شود.  می  صورت  از  به کاهش مراجعات  مانه عاستفاده  بر کمک  الوه 

باشد. بدین صورت که چنانچه در زمان ثبت می  رسانی خودکار نیزدارای قابلیت اطالع  ، غیرضروری 

 
1. http://www.adliran.ir 
2. http://eblagh.adliran.ir 
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که روی پرونده انجام  را  سیستم هر اقدامی    ، ثبت شود  هشماره تلفن همراه طرفین در سامان  ، پرونده
 ( 154: 13۹5، پورعشق) «.نمایدمی سالنظر ارپیام کوتاه برای شخص مورد  ۀاز طریق سامان، گیرد 

روند   تکامل  و  تشکیل  اساس  و  پایه  خود  البته  که  ایران  در  الکترونیک  دادرسی  از  مرحله  این 
کیفی و کّمی در   لحاظ را در امر دادرسی به  ملموسیگردد، اثرات  می  محسوب   یدادرسی الکترونیک 

به همرا  از مدیران   نداشتندلیل مهارت به  گاهیختانه  شورب اما    داشته است.  هسیستم قضایی  برخی 
مشکالت و زحماتی هم برای سیستم قضایی و هم برای مراجعین دادگستری    ، دفاتر و کارمندان شعب 

ایجاد   هستند،  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  تکرد که  مجوز  سپردن  است.  دفاترأه  خدمات   سیس 
ذی اشخاص  به  قضایی  نیزالکترونیک  ک  تواندمی  صالح  نهادینهبه  و  در   فناوریساختن  ارآمدی 

با   .(43:  13۹6عامری و عبدالهیان،  )  تری استتوجه جدی   مستلزم د که  کندادرسی کمک شایانی  
ر این حال اجرای این امر جهت رسیدن به جایگاه مطلوب و مزایای بالوصف دادرسی الکترونیکی د

از نظر دور داشت ک می  سیستم قضایی ضروری نباید  توسعباشد.  میان  توسع  فناوری  ۀه نسبت    ۀ و 
قضاییه در راستای بهبود   ۀقو ۀسال پنجهای توان در راهبردها و اهداف برنامهمی  مدار را یوراقضایی فن

ه بیشتر است. دانست و این امر نیازمند توج  مدیریت دادگستری و تحقق اصول راهبردی عدالت آیینی
باشد، شامل  می  سمپ()  قضایی ایران  ۀمدیریت پروند  ۀناین اقدام که تحت عنوان ساما  ۀاولی  ۀمرحل

اولی پرونده در سامانه  ۀثبت  با  ای  اطالعات یک  است که موجب دسترسی آسان و سریع مرتبطین 
قضایی از جمله قضات، مدیران شعب و کارکنان قضایی و طرفین اصحاب دعوی و وکال و    ۀپروند

از ای  در حال حاضر این وظیفه در پاره   .(11  :13۹4  واحدی دهکردی، )  هاست نمایندگان حقوقی آن
تشکیل گردیدههای  حوزه  راستا  این  در  قضایی که  دفاتر خدمات  به  شده  محول    ، اندقضایی کشور 

از جمله طرفین دعوا،    ، تمام اطالعات و مشخصات پرونده  ،در این مرحله  .شودمی  مو انجااست  
و دالیل،   یا همان خواسته، مستندات  برنام  درموضوع دعوی  قبل طراحی  ۀیک  در سیستم  از  شده 

گردد. در عین حال با توجه به تشکیل شوراهای حل اختالف در ایران و  می  قضاییه ثبت   ۀقوای  رایانه
عنایت  و همچنین با  ...  میلیون تومان در دعاوی مالی و2۰قف صالحیت این مراکز تا مبلغ  افزایش س

اجرایی شعب    ۀ در بدنیرمتخصص و ناآشنا به امور قضایی  کارگیری نیروهای انسانی داوطلب غبهبه  
قسمت   عمال   مراکز،  روند درخور  این  از  دور  به  حقوقی  امور  در  ایران  قضایی  سیستم  از  توجهی 

سنتی به کار    ۀو سیاق سابق و به شیو  ککنند و کماکان به همان سبمی  سی الکترونیکی فعالیتدادر
 دهند.  می   خود ادامه

دفاراه قاندازی  مراجعتر خدمات  دادگاه  ۀضایی، محاسنی همچون کاهش  به  مردم  ها،  مستقیم 
ناشی از کمبود امکانات شخصی و    ثبت دادخواست وجبران خأل  ۀ کاهش بار فعالیت دادگاه در زمین
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عمده قسمت  توانایی  و  اطالع  عدم  ثبت  ای  همچنین  و  رایانه  از  استفاده  در  کشور  جمعیت  از 
چنین های  اما پرداخت هزینه  ؛رت الکترونیکی را به همراه داشته استوصغیرحضوری دعوای خود به

از   مین مالی این أباشد. کمک به تیم  هاویژه خواهانجدی طرفین دعوا به  تنگناهایفرایندی یکی 
تواند تحقق دادرسی الکترونیکی را به  می  شدن این امر توسط خود شخص و تسهیل فراهمها  هزینه

ابالغ را که از ارکان دادرسی بوده و در اصول حقوق دفاعی و تقابل   مشکل  خته وتر ساواقعیت نزدیک
با ورود و ثبت    .(6۹:  13۹8زاده،  حسن  ؛328  :13۹7محسنی و همکاران،  )  مرتفع سازد   ، ریشه دارد 

ول صادر و بالفاصله پس از ئدستور ارجاع آن توسط مقام مس  ، دادخواست اولیه در سیستم قضایی 
پیام کوتاه به شماره همراه    ۀآن از طریق سامان  ۀپروندۀ  ، مشخصات کل و شمارتبطرم  ۀثبت در شعب

افتد،  می  گردد. با این حال بر خالف آنچه در سیستم قضایی کشور مالزی اتفاق می  خواهان ارسال
مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الزامی است که    ، قانونی دادرسیهای  جهت پرداخت هزینهدر ایران  

 .(51:  1385پهلو،  فرخ )  مواجه ساخته است  با مانعفرایند الکترونیکی دادرسی در کشور ما را    این امر
قانونی مربوط به ثبت دادخواست اخذ و پرداخت و پس از  های  هزینه  تمام   ، در دفاتر قضایی ایران 

.  گرددمی   قضایی مربوطه ارسال  ۀ به سیستم حوز  ، کد رهگیری، جهت ثبت و دستور ارجاع آن  ئۀارا 
توانند می  نام کرده باشند، قضائیه ثبت  ۀقو  یثناانچه شخص خوانده یا خواندگان از قبل در سیستم  چن

مالزی در کشور  دادرسی  سیستم  برخالف  اما  گردند.  مطلع  خود  دادرسی  روند  اصلی    ۀنسخ  ، از 
لذا    صورت دستی به طرف دعوا ابالغ گردد.به  باید  در سیستم قضایی ایران  دادخواست و ضمایم آن

ثبت    ، حل آن  ۀهایی مواجه است که الزمبا ناکارآمدیمرحله نیز هنوز  دادرسی الکترونیکی ما در این  
قضایی های  باشد. این امر از تکرار رسیدگی مجدد پرونده می   ثنا  ۀاتباع ایران در سامان   همۀمشخصات  

صورت واقعی به شخص  قضایی به  ۀواخواهی که علت اصلی آن عدم امکان ابالغ اوراق اولیدر قالب  
 .  کندمی جلوگیری  است،  خوانده

به  دادگاه  رسیدگی  ترافعی  جلسات  و  حضوری  آنان  استصورت  وکالی  و  دعوا  اصحاب   و 
بیان  می  را  خود  اظهارات  و  شرکت  محکمه  در  تقریبا  کنتوانند  از    ند.  اعم  دادگاه  تحقیقات  تمامی 

از موارد ای  نیز جز در پاره ...  ار کارشناسی ومعاینه و تحقیق محل، سوگند، قر  ، استماع شهادت شهود
استماع    ۀمثل ابالغ قرار کارشناسی به کارشناس و ابالغ به طرفین جهت حضور در جلس  ، آن  خاص

پاره  بهای  شهادت شهود و  انجام از استعالمات و دستورهای قضائی،  گیرد. حال  می  صورت سنتی 
  صورتدر سیستم قضایی مالزی به  ، شاره خواهد شدآن ابه    آنکه تمامی این مراحل برابر مدلی که بعدا  

رسیدگی تا صدور    ۀتوان گفت که در مرحلمی  . (5  :13۹۰مهرافشان،  )  شودمی  الکترونیکی انجام 
سنتی و قدیمی آن هنوز ۀ  سیستم دادرسی ایران واجد امکانات الکترونیکی کافی نبوده و شیو  ، حکم 
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جدید  در این شیوه و تبدیل دادرسی سنتی به دادرسی    یراتتغی  ۀفرماست. الزمها حکمدر بیشتر بخش
مستلزم ین دادرسی،  ی آ  ویژه قوانین شکلی ناظر به اموربه  ، تبطو الکترونیکی، عالوه بر اصالح قوانین مر

و آموزش پرسنل  ... از جمله ویدئو و ویدئوکنفرانس و ، نصب تجهیزات و امکانات الزم در این زمینه
معناداری تا معیارهای جهانی و دادرسی الکترونیکی   ۀایران در این زمینه فاصلو کادر قضایی است و  

  ،سیستم اطالعاتی بزرگیک قضایی،  ۀاز آنجایی که سیستم مدیریت پروند به معنای واقعی آن دارد.
کند که این سیستم  اب میها ایجهای بسیار زیاد است، این ویژگیدر مقیاس ملی و با حجم داده

ها و اطالعات  هایی همچون امکان ارسال دادهمند و روزآمد در بخش اخت فنی قدرت دارای زیرس
  باشد ها  آن   ها و اطالعات و تبادل فوریحقوقی و قضایی، امکان ارسال و دریافت تغییرات داده   ۀپای
کشور مالزی از چنین امکانات   این در حالی است که محاکم در   .(56:  138۹شاهسوند و همکاران،  )

اجرای احکام در محاکم ایران به این صورت   . (Wan, 2012: 8)   د ن افزاری برخوردارزاری و نرم ف ا سخت 
دیگری تحت   ۀکالس   ۀ رقمی پروند  16تحت همان شماره یا کد    ، است که پرونده پس از ثبت مجدد

 .است بایگانی پرونده در مراحل قبلی متفاوت    ۀ گردد که با شمار اجرا ثبت می   ۀ عنوان کالس 

 مالزی  در (CMS) 1سیستم مدیریت پرونده ۀنساما. ۴
خاص برای بهبود کارایی خدمات در مدیریت و کنترل    طوربه  (، CMS)  هسیستم مدیریت پروند

را با  ها  پرونده  ، در دادرسی توسعه یافته است. پیش از آنکه این سیستم معرفی شود، محاکمها  پرونده
دادرسی هوشمندتر های ریت پروندهن سیستم، مدی کردند. با ایمی استفاده از سیستم دستی رسیدگی

این سیستمشدهو حفاظت  پذیر یدسترس  مورین و قضاتأها، متوسط کارکنان دادگستری   تر است. 
 3«بایگانی الکترونیک »و    2«ثبت الکترونیک»وجود دارد که شامل    CMSفرعی در    نواراست. یک  

سیستم   این،  بر  عالوه  نوبت)  QMSاست.  مدیریت  آنسیستم  از  بهتر  یا  انتظار   ، دهی(  سیستم 
است. این مدل که شامل مباحث و    CMSزیرسیستم( در مدل  )   نیز یک سیستم فرعی  دهینوبت

شامل وکالی هر دو طرف در یک اختالف    معموال  )  موارد مربوط به دادرسی و طرفین دعوی است، 
عادالنه و سیستماتیک   ،ستممرجع، فقط یک طرف و سایرین است(. این سی  ۀ پروند  عنوانبهو نزاع  

تواند زمان حضور  می   گیرد( ومی   مورد رسیدگی قرار   ، ا ثبت حضور طرفین درگیراین پرونده ب)  است
 . (Cabral, 2012: 14) وکال را انتظام بخشد
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های  وجود دارد که برای مدیریت تمام پرونده  «شخصی من  ۀصفح »یک ماژول فرعی دیگر به نام  
که هر کدام از قضات دارای یک    طوریبه  است؛  مند طراحی شدههدفار  بسیای  دادرسی به شیوه 

 ,Norman)  هاست و اطالعات مرتبط با تمام پروندهها  وب شخصی هستند که شامل داده   ۀصفح

نشده یا در دست رسیدگی، تصمیمات  رسیدگیهای  (. برای مثال تعداد و وضعیت پرونده204 :2015
اتخاذ شده تاکنون  ناکامل،  های  تعداد محاکمه  ، اندقضایی که  تصمیماتی که هنوز دادرسی کامل/ 

  شامل  اند را که کامل شده و بایگانی شده  هاییپروندهآماری و    های استیناف اتخاذ ننموده، گزارش
 . (Stevenson, 2015: 34) شودمی 

قضات  است که تمامی کارکنان، ضابطین قضایی و    «ریزبرنامه»این سیستم دارای یک    ،عالوههب
مورین عملیاتی دادرسی یا قضات  أو نام مها  یز، اطالعاتی مانند تاریخ ربه آن دسترسی دارند. برنامه 

مورین أکاری م ۀبرای دادرسی یا بررسی برنامها د. بنابراین در این سیستم، تنظیم تاریخکنمی  را ثبت
قضات زمان  ، و  به  مهای  بسته  اگر  است.  مفید  و  آسان  یا  أآزادشان،  یا    ، قاضی مور  پرونده  درگیر 

مور یا قاضی  أتواند این پرونده را به ممی  دارای موارد اضطراری در تاریخ دادرسی باشد، های  پرونده
پیش از دادرسی، همانند    ، در مدیریت پروندهای  به شکل گسترده CMS  دیگری منتقل کند. در عمل، 

توان به مجتمع می   ان نمونهعنوهشود. بمی  کامل استفاده  ۀیک مرجع و درخواست برای یک محاکم
هایی اکنون توسط  اشاره کرد که در این مجتمع قضایی چنین پرونده   1دادرسی تجاری در جاالن دوتا

عبارتی قبل از  گیرند. بهمی  مورد رسیدگی قرار  (SAR)  2معاون ارشد  ۀکنندمقامات دادرسی یا ثبت
شود.  می   ی قرار گیرد، مدیریت و رسیدگییدگو در دادگاه مورد رس  برسدآنکه پرونده به نظر قاضی  

جویی بیشتری در زمان صرفه  ، فرایند پیش از دادرسی را تسریع نموده و با استفاده از آن  ن سامانه، ای
شود.  می  کنترل   ، تنها توسط مقامات دادرسی و وکالی درگیر در اختالف ها  گیرد. این پروندهمی  انجام 

طوری که وقتی دادرسی آغاز به  ؛کندمی  را بررسی  تبطمرهای  فایلابتدا    SAR  اغلب    ، در این فرایند
هشت  تر شود.  جویی شده و مدیریت و کنترل دادرسی برای قضات آساندر وقت قضات صرفه  ، شد

مورد استفاده   SARدادرسی پیش از مدیریت دادرسی توسط    روش ساده وجود دارد که در طول فرایند
 :(Australian IRC, 2018) گیرد می قرار

 (؛شودبررسی می  موجود در آن تاریخهای تعداد پرونده) ریزبررسی برنامه. 1

3بررسی سیستم  . 2
QMS (؛شودبررسی می حضور طرفین دعوا) 

 
 اسم یک مجتمع قضایی در خیابان جاالن دوتا . 1

2. Senior Assistant Registrar 

3. Queue Management System 
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طرفین فراخوانده   QMSدر سیستم    1« فراخوانی»  ۀدر صورت حضور طرفین دعوا، با فشار دکم.  3
 شود؛ می  فشار داده 2« پایانۀ »دکم ، ند دادرسی مجازی شووارد اتاق  شده و پیش از آنکه

 یابد؛می ادامه QMSدر سیستم  3« شروع» ۀاین کار با فشار دکم. 4

با    متعاقبا    QMSسیستم  .  5 فرایند  این  ابتدای  صورتجلسهبه»در  مورد   «امروزهای  روزرسانی 
 گیرد؛ می استفاده قرار

  ،پرونده حضور دارد   ۀه برای ارائشود. اگر طرفی کمی   پرسیده  ، که حضور دارند  نام طرفینی.  6
مورین دادرسی تنها با  أو م   رد نام وی از قبل در این سیستم وجود دا  است،  بوده  همانی باشد که قبال  

یات را  ئمور جزأم  ، جدید باشد   ،و اگر این طرف   « کنندمی  آن را وارد »  ، کردن بر روی آن نامکلیک
 ؛«کندمی وارد»ورت دستی صبه

 رود؛می  طور معمول به پیشسپس پرونده به. 7

 یات پرونده در آن روز را وارد خواهد کرد ئیعنی جز  ، صورتجلسه  SAR  ، پس از تکمیل پرونده.  8
ها  آن هرچند برخی از  ؛کندمی بالفاصله صورتجلسه را در طول فرایند درخواست وارد SARگاهی )

 کنند(.می تکمیل پرونده ثبتصورتجلسه را پس از 

 در محاکم مالزی ( QMS) 4دهی نوبت سیستم مدیریت . ۵

  بندی یک سیستم الکترونیک است که حضور وکال را ترتیب QMS دهی یاسیستم مدیریت نوبت
ند. سپس  رسانمی حضور خود را به ثبت    ، کند. وکال به محض آنکه به بخش ثبت محکمه برسند می 

ابتدا به ثبت  می  فراخوانی منتظربرای   در فراخوانی به   ، رسانده باشندمانند. کسانی که اسم خود را 
و بدون انتظار طوالنی    سریعا  ها  آن  ۀو پروند  کنندمی اولویت دارند. بنابراین تماسی دریافت    ، دفتر

ر اقدام کنند.  تشوند تا برای ثبت حضور سریعمی   گیرد. طرفین تشویقمی  بررسی و مورد قضاوت قرار
مدیریت اگنوبت  سیستم  ایران  در  الکترونیکی  اربابدهی  به  مربوط  بخش  در  به   ، رجوعرچه 

. مزیت این  هایی دارد دشواریهایی نایل گشته است، کاربست آن در بخش وکال همچنان  پیشرفت
پرونده که  است  این  میسیستم  گیرند.ها  قرار  بررسی  مورد  حضور طرفین  ثبت  از  پس  این    توانند 

مراتب کارآمدتر به  ، گرفتمی  متی انجاصورت دس به  سریال که قبال    ۀ اعالم شمار   ۀمکانیسم از شیو
بعدی را برای هر    ۀتوانند پروندمی  است. کارکنان دادگستری یا قضات زمان زیادی منتظر نمانده و
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3. start 

4. Queue Management System 
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ن یک طرف زودتر  آغاز نمایند. بنابراین، دیگر این وضعیت وجود ندارد که در آ  ، کس که آماده است 
با اما پرونده  ، آمده باشد از ایناش هنوز بررسی نشده  زمان واقعی حضور    ،سیستم  شد. با استفاده 

در   نیزهر  طرفین درگیر  را  از گله  .(Ani, 2017: 15)  توان تشخیص دادمی  پرونده  های  مندییکی 
ترین زمان و بدون سریع و انجام کار در کوتاه  گوییدادرسی است. پاسخ  ۀاطال  ،مراجعین محاکم

بودن انجام فرایند  بردلیل زمان ست که در سیستم سنتی بهتمامی مراجعان به محاکم ا  ۀخواست  ،معطلی
. ضروری است تا سیستم دادرسی در کشور  یستن  این مهم قابل تحقق  ، دادرسی و مراجعات مکرر

تر و هفرایند دادرسی را کوتا ، های نوین ارتباطیفناوریاز  مندیایران نیز همچون کشور مالزی با بهره 
 مندی اصحاب دعوا، کارکنان دادگستری، قضات و وکال شود. تتر نموده و موجب رضایسریع

متعدد در محاکم  های  برای طرفینی که ممکن است دارای پرونده  ، ساختن این کار تربرای آسان
سیستم پیام  )  یک سیستم هشدار از طریق اس ام اس   شند،با مختلف و در همان روز یا زمان مشابه  

ت دادرسی یا تقدیم دادخواست را یادآوری کند.  دعوا قرار نوب تا به اصحاب    است  کوتاه( ایجاد شده
این سیستم مشترک ش در  باید  نام  )  ونداصحاب دعوا  پرداخت  ای  د( و هزینهکننثبت  پایین  با نرخ 

برای آگاهی از   SMSیک    ، اندرسیده باشد، کسانی که در سیستم مشترک شدهها  آن  نمایند. اگر نوبت
  ،قضاییه ایران  ۀقو  ۀسالپنج  ۀجانبی یکی از راهبردهای برنام   از  ند. نکمی  وضعیت نوبتشان دریافت

بر   ۀتوسع مبتنی  قضایی  نظام  کارآمدساختن  و  و هوشمندسازی  الکترونیک  از است.  ICT عدالت 
دیگر توسعخدم  ۀتوسع  ، جانب  الکترونیک،  اساس  زیرساخت  ۀات  بر  را  سازمانی  آمادگی  و  ها 

نرم   فناوریکاربری    ۀتوسع»دستورالعمل   استقرار  و  قضایی  دستگاه  در  ارتباطات  و  افزار اطالعات 
با این   ؛1در دستور کار خود قرار داده است  86سال    86/26/121/ 13311/  ۀشمار  «مدیریت قضایی

 معنادار مشهود است. ای فاصله ، کامل از دادرسیای در چرخه فناوریحال تا تحقق کاربست 

 2بایگانی الکترونیک. ۶

  هاست که امروزه در محاکمیک سیستم الکترونیک از بایگانی آنالین پرونده  ،نیکبایگانی الکترو
مرحل به  در    ۀمالزی  این سیستم  است.  شده  گذاشته  بایگانی    2۰11مارس1اجرا  معرفی سیستم  با 

وکال یا اصحاب دعوا باید    ، در این فرایند  شود. می  الکترونیک ارائه گردید که مانع استفاده از کاغذ
زیرا    ؛شوندنمی  وکال متحمل هزینه  ، نمایند. برابر این سیستم   «اسکن»درخواست خود را  کاغذهای  

 
 آیین دادرسی کیفری در باب دادرسی الکترونیک   64۹مادۀ  ی بر اساس  کیالکترون  یدادرس   ی راهبر  یشورا  لیتشک.  1

 نیز از اهداف قوۀ قضائیه است. 

2. E-filling 
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ادار  2۰11می31از   طریق  از  و  محاکم  توسط  سیستم  دفتر    ۀ این  رسید.  خواهد  انجام  به  خدمات 
دهد. می   را از نظر بایگانی الکترونیک ادامه  2۰11می 31خدمات پس از    ۀارائ  ، هاخدمات در دادرسی

خواهد بود. اگر بایگانی    پذیریدسترس  ، ا برای عموم مردم که دارای وکیل نیستندن خدمات تنهاما ای
مستقیما   گیرد   الکترونیک  قرار  استفاده  مورد  حقوقی  شخص  یک  طرف  طریق    ، از  از  باید  شرکت 

  ۀگواهینام  ۀساالن  ۀشده هزینه پرداخت نماید و نیز باید هزینبانکداری الکترونیک به بانک منصوب 
آغاز به    2۰11می 31سیستم از  این    .دیجیتال شرکت مسئول مدیریت این سیستم را نیز پرداخت نماید

 (.David, 2017: 14) ده است کر کار 
جوهور،  های  در ایالتها  سیستم بایگانی الکترونیک در محاکم کشور مالزی به بیشتر دادرسی

شاه و  ایپوه  پوتراجایا،  پینانگ،  ی پائولو  گسترش  نیز  مجموععلم  است.  در   18  ا  افته  خدمات  دفتر 
اس آلور  بارو،  کوتا  و کانجار،  مدیریت  در  دعوا  اصحاب  و  وکال  به  برای کمک  ترنگانو  کواال  و  تار 

فرایند دادرسی الکترونیکی شامل سیستم    .(Carols, 2016: 21)   بایگانی اسناد گشایش یافته است
برداری رجوع یا موکلین، سیستم ثبت و نسخهباب مدافع و اردهی، پورتال وکیلمدیریت پرونده، نوبت

  در محاکم مالزی به شکل نمودار زیر به نمایش گذاشته شده است   الکترونیکی، پرونده و بایگانی  
(kamal, 2011: 246  .) 
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ایران دادرسی  سیستم  در  فوق  مدلهای  وکیلبه  ، ترسیم  پورتال  در  اربابویژه  و  رجوع، مدافع 
الکترونیک نسخهبایگانی  و  ثبت  نوبت،  سیستم  پرونده،  از  وکال برداری  بخش  دهی  برخی  های  و 

بردار را  سازد که مدل را از حیز انتفاع انداخته و بهره می   مواجهی  مفقودهای  دیگر، چرخه را با حلقه
سردرگمی بنابراین می  دچار  دادرسی   ، سازد.  سیستم  یک  به  بخواهد  ایران  قضایی  سیستم  اگر 

 . کندرسی را تکمیل شدن دادالکترونیکیهای باید تمام حلقه ، ردد ل مبدل گمدار کامیورافن
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 1( CAPع ) رجودافع و اربابسیستم پورتال وکیل . 7

دن برقراری ارتباط  کر پورتال است که برای آسان مدافع یک سیستمسیستم پورتال اجتماعی وکیل
ایجاد شده    CAPتحت  (  SMS)  اه و عموم مردم ایجاد شده است. سیستم پیام کوت ها  میان دادرسی 

بندی دادرسی به وکال و قضات  زمان  ۀاعالم هر گونه تغییر در برنام  ،است. یک هدف این سیستم
اگرچه از وجود پورتال   ، سیستم قضایی ایرانساده و کاربرپسند است.   ، است. دسترسی به این سیستم

نوبت رسیدگی به پرونده   ، ابالغ الکترونیکی   ۀ سامان   اما از طریق   ، برد رجوع سود نمی مدافع و ارباب وکیل 

 
1. Community Advocate Portal System 
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چنانچه تغییری در تاریخ رسیدگی   ، گردد. با این حالرسانی می پیامک اطالع با  کننده  رسیدگی   ۀ و شعب 
 آید که اطالع رسانی با اختالل مواجه خواهد شد.به نظر می   ، کننده ایجاد شودرسیدگی   ۀ یا شعب 

 1 (CRT) برداری از پروندهثبت و نسخه . ۸

 2۰۰4پایلوت( در سپتامبر  )  آزمایشی  ۀاولین بار از طریق یک پروژ  ، هد پروندهسیستم ثبت شوا
میان دادرسی از  منتخب  دادرسی  دو  دادرسی عالی1مدنی  )  عالیهای  در  و  معرفی 1تجاری  )  (   )

به تمام    2۰11مالزی در مارس  های  کاربست این سیستم در تمامی دادرسی  ،با این حال  2گردید. 
 ۀمیلیون رینگیت به مرحل 1۰۰ۀ قضات ارشد و با هزین ، زمیم ابالغ و توسط تون زاکی و تون امحاک 

زیرا این   ؛یات دادرسی ندارندئدادرسان نیازی به نگارش جز  ، اجرا در آمد. با استفاده از این سیستم
جویی در نمایند؛ و این کار باعث صرفهمی   الکترونیکی هستند که دادرسی را ثبتهای  ابزار()  گجت

فرایند دادرسی یادداشتشود. یک نسخهمی   زمان و  به  اقدام  این کار   کردهبرداری  بردار  وظایف    ، و 
جز ثبت  در  را سبکئدادرسان  پرونده  دادرسمی  تریات  نسخمی  سازد.  به  توسط تایپ  ۀتواند  شده 

این کارد.  کنکامپیوتر مراجعه    ۀبردار در صفحنسخه تمرکز  وتمی  آن است که دادرس  مزیت  با  اند 
توانند  ها میاب دعوا، وکال و دادستانح پیشرفت سیر پرونده را مالحظه نماید. اص  ، بهتری بر پرونده 

ند. شواهد کندی دریافت  طور رایگان بر روی یک سییک نسخه از سوابق را برای اهداف مرجع به
از خطر گم  شدهثبت اجتناب  این بدان دلیل اسمی   ن ذخیره شدبرای  پروندهشوند.  برای  های  ت که 

دادرسی مجتمع دادرسی جاالن    ۀشود. در عمل مانند نمون می  اول به شواهد مراجعه  ۀاستیناف در درج
پرونده   ، دوتا بیشتر  برای قضات،    هچهار دوربین در دادرسی نصب شد  مجموعا  ها  در  است. یعنی 

مانند    ، مشهورهای  ا پروندهحساس به افکار عمومی یهای  پرونده شهود، شاکی و متهم. هرچند برای
  .(Kamal, 2011: 245)  دوربین نصب شده بود  6داتوک سری انور ابراهیم و تئو بون هوک،    ۀپروند

تا کنون   ا  استفاده نشده استمدل الکترونیکی مذکور در محاکم ایران  رود با عنایت به  می  تظارنو 
 مند گردد. لی در دادرسی بهره ، سیستم قضایی کشور نیز از چنین مددر ایران فناوریپیشرفت 

توسط کادر اداری محاکم و با هدایت    CRTبرداری، مدیریت سیستم  با توجه به روش نسخه
دو کامپیوتر   شود.استفاده میسه کامپیوتر    ،آید. در این سیستممیاجرا در  ۀقاضی یا دادرس به مرحل

  معموال    لی است کهرایانه کامپیوتر اص  گیرد. یکی از این دومی   در اختیار کارکنان اداری دادگاه قرار 
برگزاری است  در حال  دادگاه  زمانی که  آن  دیگر   ، کنترل  است. کامپیوتر  دادگاه  مترجم  یا  منشی  با 

 
1. Case Recording Transcribing 

2. https://www.thestar.com.my/news/nation/2016/03/12/phase-2-of-ecourt-system-from-

next-year 
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های  بتوان داده،  دچار مشکل شوداصلی    ۀکند تا چنانچه رایانمی   پشتیبان( عمل)  «آپبک»  عنوانبه
مدیریت و کنترل پرونده در طول فرایند  اضی است تا برای  سوم در اختیار ق  ۀد. رایاناستفاده کرآن را  

تا تکمیل دادرسی  ای  دقیقهبرداری و رونویسی به شکل ویدئوی سهدادرسی استفاده شود. ثبت، نسخه
روشی است  ای  دقیقهآسان است. ضبط سهای  قهدقیرونویسی دقیق با روش ثبت سه  گیرد.صورت می

قضات ممکن است برای کنترل محتوای    1گیرد. می   ت ثبت صور  برداری ونسخهۀ  که تنها در مرحل
ضبط  و  کار ها  ثبت  سیستم  این  با  که  کارکنانی  از  است  ممکن  قضات  نمایند.  ارائه    دستورالعمل 

نظر اقدام نمایند. در این  دبه میزان م3« خصوصی»یا    2« عمومی»ثبت    بخواهند که چگونه به  ، کنند می 
 ، ی که به طرفین درگیر در این پرونده داده خواهد شدسوابقکپی    «عمومی»حالت در ثبت به شکل  

طرفین باید   «خصوصی»  هایپرونده خواهد بود و برای دریافت کپی داده   «عمومی»های  داده  صرفا  
 (. Foong, 2016: 35) کپی دریافت نمایند ، اجازه دادو اگر وی  کنندآن را از قاضی درخواست 

های نوین به نام دادگاه  فناورییا    4تک هایترونیکی با استفاده ازنوعی دادگاه تمام الک   ، با این حال
های  که در پروندهاست  یجاد و نصب گردیده  روز ابههای  در مالزی وجود دارد که با سیستم  فناوری

  مورد استفاده قرار   ، مدرن  فناوریشواهد و دالیل مربوط به  ۀ  ارائ  ۀمانند پروند  ، پیشرفته مستلزم فناوری  
صدا و    ۀافزاری پیشرفته، فناوری پیشرفتنرم های  مربوط به مهندسی سیستم  در دالیل  مثال    گیرد.می 

چنین   تدارک  به  قادر  عادی  محاکم  که  قانونی  پزشکی  و  نیستند،فناوریتصویر  ی  هادادگاه  هایی 
ایی  ورمحور در سیستم قض اهای فن(. دادگاهJoost, 2018: 13)  گیرندمی  ورمحور مورد استفاده قرارافن

  اطالعات و ارتباطات  فناوریملی    ۀک باما با عنایت به فرایند ایجاد ش  یست؛سابقه ن  ایران مسبوق به
 ایران نیز محقق گردد.  ینزدیک این مهم در دادرسی الکترونیک ۀتوان امیدوار بود که در آیندمی 

 نتیجه 
  درسی سبز محرومساختن اجرای داکشورهای ایران و مالزی از داشتن قانونی خاص در نهادینه

کنفرانس، مدیریت پرونده،  وئ همچون وید  ،دادرسی الکترونیکیهای  اما استفاده از سامانه  ؛باشندمی 
از پروندهرجوع و سیستم ثبت و نسخهمدافع و ارباب، پورتال وکیلدهیمدیرت نوبت در   ، برداری 

ساختاری    مشکالتآن با  محاکم کشور مالزی امری مرسوم است که نظام دادرسی ایران در کاربست  
از آن جایی که بسترسازی و کاربست طرح دادگستری الکترونیکی    ،و حقوقی مواجه است. با این حال

 
1. https://ecourt.kehakiman.gov.my/?lang=en 
2. Public  

3. Private 

4. High-tech 
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قوان اجرای  کشوریو  هر  حقوقی  نظام  در  مرتبط  حقوقی  موازین  و  امنیت می  ین  موجبات  تواند 
دادرسی   نظام  تا  دارد  آورد، ضرورت  فراهم  را  دادرسی  و  اقتصادی  فاحش ۀ  فاصل  ، ایراناجتماعی، 

را کاهش دهد با سایر کشورها  دیجیتالی خود  نظام    ؛دادرسی  در  پژوهش حاضر  ثمرات  از جمله 
محاکم مالزی    ه درشدئهورمحور ارا ابه الگوگیری هوشمندانه از مدل دادگاه فنتوان  می   دادرسی ایران
توسعمی  اشاره کرد که دادرسی،  تسهیل وضعیت  و  ارتقا  به  مدیریت،  الکترونعدالت    ۀتواند  و  یک 

قضایی  ساختار  بهبود  و  رساند  سالمت  مدد  بهبه  ؛ایران  نمونه  بایگانی  عنوان  سیستم  کارگیری 
ها،  جویی در مکان نگهداری پروندهتواند واجد مزایایی همچون صرفهمی  کم ایرانالکترونیک در محا

ها، حفظ  رفتن پروندهبینو ازها، جلوگیری از امحا، پوسیدگی  بندی آنباط در نگهداری و فایلضان
برداری  محرمانگی و جلوگیری از افشا، جلوگیری از جعل و دسترسی غیرمجاز، ثبت، حفاظت و بهره 

های  با سیستم  فناوریدیگر استفاده از دادگاه    ۀو بسیاری محاسن دیگر باشد. نمون   رسی آسانو دست
افزاری پیشرفته،  نرم های  مهندسی سیستمربوط به م  در مالزی است که در دالیلروز  ک به تکنولوژی 

هایی  فناوری صدا و تصویر و پزشکی قانونی که محاکم عادی قادر به تدارک چنین    ۀفناوری پیشرفت
 است. از جمله  حائز اهمیتشود و نیاز به استفاده از آن در محاکم ایران امری  می  استفاده  ، نیستند

موضوع    ، های نوینفناوریآیین دادرسی سبز و  روی نظام قضایی ایران در کاربست  پیشمعضالت  
قائل به    ،احراز هویت را در ابالغ نادیده گرفته و از طرفی  ، ترونیکی است که از یک طرفابالغ الک

است.   نشده  و حقوقی  میان شخص حقیقی  از طریق    عالوهبهتفکیک  به سامانه  آنکه صرف ورود 
مستلزم آموزش همگانی   ، ورانهااین مکانیسم فنن شدداند. عملیرسید میۀ منزل حساب کاربری را به

به مواهب  وو  از  عادی  مردم  و  غیربرخوردار  قشر  بایس  فناوری یژه  حال  عین  در  تا  تاست.  است  ه 
منقح  گذارقانون ضمن  کاربست  ایرانی  حدود  و  اصول  در    فناوریساختن  قضایی،  سیستم  در 

آیین دادرسی مدنی با رویکرد    83  مادۀن  به رفع تعارض برخی از مواد قانونی همچو  اصالحات بعدی
 13۹5و مخابراتی مصوب  ای  رایانههای  استفاده از سامانه  ۀنامآیین  13  مادۀ   1  تبصرۀ  در  گذارقانون

ملغی    مادۀو    پرداخته را  مثبت  کنمذکور  آثار  پیش ولممد.  سبزۀ  گفتس  دادرسی  آیین   ، کاربست 
به همراه خواهد داشت. از    ی را کارکنان دادگستر  ها، قضات، وکال و نفعان پروندهمندی ذیرضایت

کاری، تغییر و تبدیل در  ناپذیری و محافظهطلبد تا سیستم قضایی ایران با عدول از انعطافمی  طرفی
از دادرسی در دستور کار قرار داده و با تجهیز و آموزش   را   زدایی مادی و کاغذیراستای تشریفات

عت، دقت  به چابکی، سر  ، کشورها   تم قضایی الکترونیکی سایرو الگوگیری مناسب از سیس   فناوری
 .کندو نظم در دادرسی محاکم کمک  



 ی / باقری مالز   و رانیا محاکم در  سبز یدادرس نییآ کاربست یقیتطب ۀمطالع

 

۶۵ 

 منابع 
 فارسی 

قانون امضای الکترونیکی و نقش آن در تامین امنیت تجارت ،  (1387)  مسعود  آبرویی، فریبا و اخوان فرد، ▪
 ندای اقتصاد بامداد.  :اطات، تهراناطالعات و ارتب فناوریمدیریت  المللیبین ، پنجمین کنفرانس الکترونیکی

ژوهش  ، پ «ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیم در ایران»  (،1385داریوش )  اله و محمدی،رهنورد، فرج   ▪
 .27، ش نامه علوم انسانی و اجتماعی

مهدیحسن  ▪ قضایی»،  (13۹8)  زاده،  اوراق  قانونی  ابالغ  اعتبار  در  مخاطب  اطالع  حقوقی  ،  ه«نقش  مجله 
 .1۰5، شماره  83، دوره ریدادگست

 لم.نشر نور ع :، همداناطالعات فناوریاصول و مبانی  (،1383حامد ) عظیم زادگان،سرداری، احمد و  ▪
یت پرونده قضایی  (،138۹مجتبی )  شاهسوند، مهدی و خجسته بخت، ▪ ، معاونت حقوقی و توسعه  سیستم مدیر

 .شرکت سهامی روزنامه رسمیتهران: قضایی قوه قضائیه، 
یتهای اطالعاتسیستم، (1386) زاده، اصغرفی صرا ▪  . ترمه :، تهرانی مدیر
عبالهیان،   ▪ و  فائزه  )عامری،  ت(،  13۹6امید  با  الکترونیک  کره جنوبی و  أ خدمات قضایی  بر کشورهای  کید 
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