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مطالعۀ تطبیقی کاربست آیین دادرسی سبز در محاکم ایران و مالزی


پرو یز باقری
چکیده

دادگاه سبز مدلی از شیوۀ دادرسی نوین مبتنی بر استفادۀ کمتر از کاغذ است که میتواند در چابکسازی
رسیدگی به پروندههای محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا ،نقشی بسزا داشته باشد.
بهعبارتی ،دادرسی الکترونیکی ،استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بهمنظور دسترسی و تبادل
اطالعات میان محاکم و اشخاص ذیسمت در پروندههای محاکم است که میتواند به ارتقای رضایت
شغلی قضات ،کارکنان دادگستری و مراجعان بیانجامد .مکانیسمهایی همچون سیستم ویدئوکنفرانس
یا پروژکتور ،مدیریت دعوا ،سیستم ثبت دادخواست و نسخهبرداری و سیستم تعیین نوبت رسیدگی در
محاکم ،از جمله روشهایی است که بهرغم استفاده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی،
سیستم حقوقی ایران موفق به بهرهمندی الزم از آن نگردیده است .این مقاله تالش میکند تا به مدد
روش تحلیل انتقادی ،با تطبیق دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و مالزی ،مشکالت کنونی و
پیش روی بهکارگیری چنین مکانیسمی را در ایران مورد مداقۀ حقوقی قرار دهد.
واژگان کلیدی :دادگاه سبز ،دادرسی الکترونیکی ،سامانههای قضایی ،مالزی

 استادیار گروه حقوق دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایالم

p.bagheri@ilam.ac.ir
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مقدمه

دنیای

مجازی1

محیطی پایدار ،ترکیبی و

برخط2

است که میتواند در زمان واحد در دسترس

تعداد زیادی کاربر قرار گیرد ( .)Castronova, 2008این محیط ،با فرایند رشد هندسی خود مسائل
مرتبط با زندگی انسانها را به مبارزه طلبیده و مسائل جدی و جدیدی را در علوم نوپدید مطرح کرده
است که اگر غیرممکن نباشد ،به نظر بسیار سخت خواهد بود که با مکانیسمها و داشتههای قبلی
بتوان به آنها پاسخ گفت .فایدۀ بهکارگیری فناوری در سازمانها ،از جمله محاکم دادگستری ،امروزه
به بایدی استراتژیک مبدل گشته و موجب ارتقای کیفیت و سرعت در فرایند دادرسی شده است.
فناوری اطالعات و ارتباطات روشهای بهینهتر و آسانتری که مبنای تواناییاش در دسترسی به
ژرفای وسیع و پیچیدۀ دادههاست را جایگزین روشهای سنتی در حل مسائل عملیاتی نموده و عامل
افزایش بهرهوری و کاهش هزینه در سازمان است (سرداری .)2 :1383 ،بهکارگیری فناوری
اطالعات در ساختار هر سازمانی ،از جمله محاکم دادگستری ،مستلزم وجود ابزارهایی همچون
سیستم مکانیزۀ اداری و اتوماسیون اداری است تا دادگاه الکترونیک محقق گردد .سیستم مکانیزۀ
اداری که الزمۀ آن استفاده از ابزارهای نوین فناوری اطالعات همچون رایانه ،اینترنت ،نرمافزارهای
ارتباط الکترونیکی اسکایپ ،اووو و غیره است ،مکاتبات قضایی به شکلهای گوناگون کتبی ،شفاهی
یا ویدئویی پس از ذخیرهسازی اصالح کرده و نمایش آنها را فراهم میسازد (صرافیزاده:1386 ،
 .)167اگرچه سیستم مکانیزۀ اداری ،فعالیتهای روزمره را با کارایی بیشتری انجام میدهد و واجد
مزایایی همچون کنترل و نظارت آسانتر بر کار ،استفادۀ بهتر از زمان برای کارایی بیشتر ،کاهش
فعالیت های غیرمولد همچون بایگانی و نگهداری سوابق ،افزایش دقت و نظم در فرایند دادرسی و
ایجاد بانک اطالعاتی با سهولت دسترسی است ،با معایبی همچون هزینۀ اصالح روشهای سنتی
و شکستن مقاومت کاربران برای پذیرش مکانیسم نو نیز روبهرو میباشد (یاراحمدی خراسانی،
 .)52 :1387اتوماسیون اداری از جمله لوازم حاکمشدن آیین دادرسی سبز است که با استفاده از
وسایل ارتباطی الکترونیکی موجب افزایش کارایی فرایند دادرسی میگردد .خوشبختانه امروزه با
قانونیشدن امضای الکترونیک ،یکی از مشکالت پیش روی اتوماسیون اداری مرتفع گردیده و
ذخیره ،مبادله و مدیریت اطالعات در سیستم اتوماسیون اداری قابلیت اجرایی پیدا کرده است .در
چنین شرایطی است که میتوان تحقق دولت الکترونیک به مفهوم استفادۀ کارگزاران از فناوری
اطالعات بهمنظور تغییر مناسبات میان ارکان دولت و شهروندان را به نظاره نشست (نوبخت:1387 ،
1. Cyberspace
2. Online
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 .)14از جمله بخشهای حاکمیتی که تحتالشعاع توسعۀ فناوری اطالعات ( )ICTو قابلیتهای
آن قرار گرفته ،نظام قضایی و فرایند دادرسی است .تشکیالت قوۀ قضاییه در دادگستریها به شیوۀ
سنتی با مشکالتی از جمله نقص در ارائۀ خدمات و وظایف محوله ،تراکم پروندهها و اطالۀ دادرسی،
رشد جمعیت و افزایش سطح آگاهی و توقع افراد ،گمشدن برخی از اوراق پرونده ،کاهش کیفیت
ارائۀ خدمات قضایی ،بهرهوری نامطلوب و ضعف در تهیۀ گزارشهای مختلف مواجه بوده است.
اکنون در پرتو روزآمدیهای نوین در حوزۀ فناوری ،دستگاه قضایی ایران نیز همپای سایر کشورهای
پیشرفته به تکاپو افتاده تا ضمن بهرهبردن از فضای پیشآمدۀ توسعۀ فناوری و به مدد برخی از
سامانههای الکترونیکی ،همچون سامانۀ ابالغ الکترونیکی ،راهبردهایی را برای مکانیزهکردن و
اتوماسیون اداری و قضایی سیستم دادرسی به کار بندد تا از قافلۀ دنیای سایبر عقب نماند .اخیرا
رئیس محترم قوۀ قضاییه برابر بخشنامهای به شمارۀ  ۹۰۰۰/3۰725/1۰۰به تاریخ سوم تیرماه سال
 ۹8به تمام مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در خصوص ممنوعیت مکاتبۀ کاغذی
بین مراجع قضایی و سازمان ثبت ضرورت استفاده از سیستم دادرسی سبز را مورد عنایت قرار
دادهاند:
«در اجرای مواد  ۶۵۱و  ۶۵۲و تبصرۀ  ۱مادۀ  ۶۵۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲و
با توجه به ایجاد زیرساختهای الزم در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و مرکز آمار و فناوری
اطالعات قوه قضائیه جهت تبادل الکترونیک کلیۀ مکاتبات بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد
و امالک از جمله استعالمهای مربوط به سوابق ثبتی و بهمنظور تسریع و تسهیل پاسخگویی مراجعان
و جلوگیری از سوءاستفاده و جعل احتمالی مکاتبات مراجع قضایی اعم از دادسراها و دادگاهها و نیز
ادارات ثبت از تاریخ ابالغ بخشنامه کلیۀ استعالمات ،مکاتبات و پاسخها را بهنحو الکترونیک و از
طریق شبکۀ ملی عدالت انجام داده و از مکاتبه به صورت کاغذی خودداری نمایند».
اقامت چندسالۀ نگارنده در کشور مالزی و مشاهدات میدانی کاربست عملی و واقعی فناوری
در سیستم قضایی این کشور و از طرفی پیشرفت چشمگیر این کشور در  ICTو اینترنت بهگونهای که
حتی اسم یکی از شهرهای این کشور به نام ( )cyber Jayaبه معنای شهر الکترونیک نام گرفته است،
در کنار وجوه اشتراکی مبانی اسالمی حاکم بر دستگاه دادرسی ،بهانۀ انجام تطبیقی این پژوهش را
شکل داد .لذا مقالۀ حاضر تالش میکند تا ضمن بررسی سامانههای الکترونیکی مورد استفاده در
نظام قضایی ایران و تطبیق آنها با سیستم قضایی کشور مالزی به مشکالت موجود و پیشروی آیین
دادرسی سبز در این دو نظام قضایی بپردازد .سامانههای الکترونیکی قابل استفاده در قالب دادگاه

 /سال  / ۸۴شمارۀ  / ۱۱۰تابستان ۱۳۹۹

۴۸

سبز را میتوان به سامانۀ سیستم ویدئوکنفرانس ،1سیستم مدیریت پرونده 2سیستم مدیریت
نوبتدهی ،3سیستم پورتال وکیل مدافع و اربابرجوع 4و سیستم ثبت و نسخهبرداری از

پرونده5

اشاره کرد که به تشریح و تطبیق هریک از این سامانههای الکترونیکی در ساختار قضایی و نظام
دادرسی دو کشور ایران و مالزی پرداخته میشود.
 .۱نوآوری و سؤالت پژوهش

توسعۀ قضایی در بستر فناوری از نوآوریهای فرایند دادرسی در دنیای کنونی است .قابلیتهای
فراوان فناوری در تمامی عرصهها به مدد بشر آمده و میطلبد تا سیستم قضایی نیز به سهم خود بهرۀ
الزم از شرایط پیشآمده را ببرد .از جمله راهکارهای اثرگذار در کاهش اطالۀ دادرسی ،کاربست
سیستم قضایی هوشمند و رویآوردن به مدیریت دانش در این سیستم است که در نوع خود نوآوری
خالقانهای محسوب میشود .در سایۀ روزآمدیهای فناوری و کاربست آن در آیین دادرسی میتوان
شاهد افزایش کارایی ،بهرهوری و دقت و نظم در فرایند دادرسی بود .جلوگیری از ازدحام و مراجعۀ
حضوری ذینفعان پروندهها به محاکم ،کمک به شفافیت رسیدگی در دعاوی ،اطمینان از
مفقودنشدن اوراق ،نهادینهساختن مدیریت سبز و کاهش هزینههای سازمان و افزایش سرعت و
کیفیت در فرایند دادرسی ،همگی توسل به فناوری در سیستم قضائی را به بایدی راهبردی مبدل
ساخته است .از آنجایی که نظام دادرسی ایران در تجهیز خود به مواهب دنیای سایبر در مواردی
همچون بهکارگیری سیستم مدیریت پرونده ،سیستم پورتال وکیل مدافع و ارباب رجوع و حتی سیستم
ثبت و نسخهبرداری از پرونده ناکامیهایی داشته است ،بهرهگیری از تجارب سایر کشورها ،بهویژه
کشورهای اسالمی پیشرو ،از جمله کشور مالزی که پژوهش حاضر به شکل تطبیقی به آن پرداخته،
موجد نوعی نگاه نو ین به آیین دادرسی سبز است .در این راستا میتوان به طرح سؤاالتی پرداخت؛
از قبیل اینکه نسبت میان توسعۀ فناوری و توسعۀ قضائی را چگونه میتوان تبیین کرد؟ چه مزایا و
معایبی را میتوان بر کاربست نظام قضایی هوشمند (الکترونیکی) مترتب نمود؟ در بهرهمندی از
راهبردهای قضائی هوشمند ،نظام دادرسی ایران در مقایسه با سایر کشورها چه کامیابیها و
ناکامیهایی داشته است؟ و کاربست آیین دادرسی سبز (دادگاه الکترونیکی) چه آثار مثبت ملموسی

)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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در رضایتمندی ذینفعان پروندهها ،قضات ،وکال و کارکنان دادگستری میتواند داشته باشد؟ پاسخ
به پرسشهای فوق و تطبیق دو مکانیسم قضایی مبتنی بر استفاده از فناوری در سیستم دادرسی
کشورهای ایران و مالزی موضوع مقالۀ حاضر است که مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
 .۲سیستم ویدئوکنفرانس ()VCS

یکی از مکانیسمهای فناورانه کارآمدساز در دادرسی ،استفاده از فناوری  VCSمیباشد .بر اساس
مفهوم «دادگاه سبز» با استفادۀ کمتر از کاغذ ،دو دادگاه عالی در کواالالمپور ،در سال  2۰۰4بهعنوان
پروژههای آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتند .سیستم دادرسی الکترونیک کامل در مالزی در مارس
 2۰11شروع به کار کرد .سیستم دادرسی در مالزی ،پس از اطالۀ دادرسی و تأخیر در حلوفصل
اختالفات و در نتیجه انباشتگی پروندهها ،مکررا مورد انتقاد قرار گرفت .این مسئله نظام قضایی
مالزی را بر آن داشت تا بهمدد فناوریهای نوین به استفاده از سیستمی جدید به نام دادگاه الکترونیک
یا آیین دادرسی سبز که بهعنوان دادرسی الکترونیک شناخته میشود ،روی آورد ( Milberb, 2012:

 .)36سیستم دادرسی الکترونیکی بر استفاده از مکانیسمی تأ کید دارد که نسبت به نسخۀ سنتی آن
بسیار سریعتر و کارآمدتر است و در نتیجه ،دادرسی را چابکتر و زمان آن را کوتاهتر میسازد .وزارت
دادگستری در ساراواک و صباح مالزی 1،ادارۀ دادگستری در پنینسوالر مالزی را در اجرای سیستم
دادرسی الکترونیک راهنمایی نموده است .استفاده از  VCSدر صباح و ساراواک دارای اهمیت است؛
زیرا این دو ایالت در میان ایاالت بزرگ مالزی قرار داشته که دارای وسعت و پراکندگی جغرافیایی
فراوانی بوده و دسترسی به این دو ایالت و حملونقل در آنها صرفا از راه هوایی امکانپذیر است که
بسیار پرهزینه است .بر این اساس ،استفاده از سامانۀ الکترونیکی  VCSبهترین و در عین حال
کمهزینهترین مکانیسم دادرسی در این منطقۀ مالزی است .این پراکندگی جغرافیایی که در ایران
بهمراتب گستردهتر و از معضالت مبتالبه بوده و هزینههای گزافی را بر اصحاب دعوا تحمیل
مینماید ،ضرورت کاربست  VCSدر محاکم ایران را نشان میدهد .اگرچه مادۀ  65۹قانون آیین
دادرسی کیفری در باب دادرسی الکترونیک ،بهکارگیری سامانههای ویدئوکنفرانس و سایر سامانههای
ارتباطات الکترونیکی بهمنظور تحقیق از اصحاب دعوی ،اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی
را تجویز کرده است ،محاکم کشور عمال استقرار چنین سامانههایی در نظام دادرسی را در دستور

 .1دو ایالت بزرگ مالزی هستند که به صورت جزیرهای مجزا ،از نظر جغرافیایی ،از حکومت مرکزی بوده و تنها از راه
دریا قابلدسترسی میباشند.
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کار ندارند؛ در صورتی که محاکم مالزی بهراحتی از چنین سامانههایی استفاده میکنند .در سیستم
دادرسی طبیعی یا عادی ،بسیاری از وکالی مدافع در صباح و ساراواک باید زمان زیادی را صرف
رسیدن به دادرسیها کنند که چند روز طول میکشد .در حالی که محاکمه در برخی پروندهها تنها
حدود  3۰دقیقه زمان میبرد .این مشکل با استفاده از فناوریهای نوینی همچون

سیستم VCS

(ویدئوکنفرانس) حل شده است؛ بهطوری که نهتنها در زمان ،بلکه در هزینهها نیز صرفهجویی میشود
(2012: 12

 .)Duryana,تخمین زدهاند که میتوان در هر محاکمه با استفاده از این سیستم،

 2‚۹45‚۰۰۰رینگیت معادل حدودا نه میلیون تومان صرفهجویی کرد .این صرفهجوییها میتواند
شامل صرفهجویی در کرایۀ حملونقل ،اقامت و سایر هزینههای مرتبط باشد .استفاده از این ابزار نوین
ارتباطی در فضای سایبر ،عالوه بر محاسن مذکور میتواند برای جداسازی و محافظت از شاهدان در
پروندههای تجاوز به عنف یا پروندههای مربوط به کودکان زیر  18سال نیز استفاده شود تا شهود در
اتاقی نگهداری شده و از اظهارات یکدیگر مطلع نگردند .اتخاذ چنین رویهای در محاکم ایران ،مزایای
پیشگفته در نظام حقوقی مالزی را برای سیستم دادرسی در ایران به همراه خواهد داشت.
با این حال استفاده از فناوری نوین  VCSجهت انجام آیین دادرسی سبز در کشور ما تا کنون
بهدلیل فراهمنبودن زیرساخت و بستر مناسب الکترونیکی به شکل فراگیری ایجاد نشده است .بر
اساس مادۀ  652قانون آیین دادرسی کیفری در باب دادرسی الکترونیک ،قوه قضائیه موظف است
«بهمنظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم ،ضابطان و دستگاههای تابعه خود و نیز سایر
اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطالعات آنها نیاز است« ،شبکۀ ملی عدالت »
را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند» .با این همه،
ساختار قضایی محاکم ایران با وجود مرتفعشدن مشکل امضای الکترونیکی و اعتباربخشی به سند،
مدرک ،نوشته ،برگۀ اجرائیه ،اوراق رأی ،امضاء ،اثرانگشت ،ابالغ اوراق قضائی ،نشانی و مانند آن
بهصورت یا محتوای الکترونیکی با رعایت سازوکارهای امنیتی ،همچنان در استقرار سامانههای
احراز هویت و احراز اصالت در سازمانهای تابعۀ قوۀ قضاییه کارآمدی الزم را نداشته و برای
پیادهسازی دادگاه الکترونیکی با مشکالتی همچون سرعت پایین اینترنت ،فراهمنبودن بستر و
زیرساخت مناسب ،نیروی انسانی ماهر متناسب با امور مربوط به دادگاه الکترونیکی و همچنین
مشکالت ساختاری قوۀ قضاییه روبهروست (یزداننیا.)13 :138 ،
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هیئت وزیران و شورای عالی اداری ،بهمنظور توسعۀ فناوری اطالعات ،هدفگذاری در سه سطح
آرمانی ،کمی و کیفی را در سال  1381و در قالب طرح تکفا 1به تصویب رسانده است؛ با این حال
عالوه بر نارساییهای مذکور جهت استفاده از فناوریهای اجرایی نوین فضای سایبر جهت
پیادهسازی دادگاه سبز ،مشکالت دیگری همچون «کاملنبودن زیربنای حقوقی ،ناکافیبودن
امکانات مناسب سختافزاری و نرمافزاری ،مشکالت امنیتی شبکه ،کندبودن روند اجرای برنامهها
و عقبماندگی در دستیابی به فناوری روزآمد و آشنایی ناکافی بخشی از بدنۀ ساختار قوۀ قضاییه با
این فناوریها باعث شده است تا کشور ما از نظر کاربرد چنین فناوریهایی در مراحل ابتدایی قرار
داشته باشد» (رهنورد .)6۰ :1386 ،از آنجایی که یکی از زمینههای تحقق استفاده از فناوری
اطالعات و  ICTدر قوۀ قضائیه ،راه اندازی محاکم الکترونیکی است ،همان گونه که فضای مجازی
در دنیای تجارت به مکانی برای کسبوکارهای تجارت الکترونیکی کالنی تبدیل شده است ،سیستم
قضایی ایران نیز بهمنظور تبادل موفقیتآمیز مراحل دادرسی مبتنی بر استفاده کمتر از کاغذ و انجام
روند قضایی الکترونیکی ،نیاز دارد تا استفاده از فناوریهایی همچون  VCSرا در فرایندهای کاری و
آیین دادرسی خود بگنجاند .در ایران تاکنون استفاده از چنین مکانیسمی در دادرسی محاکم متداول
نگشته است.
 .۳سامانۀ سیستم مدیریت پرونده ( )CMSدر ایران

متن اولین اقدام قانونی در روند دادرسی الکترونیکی در ایران ،به قانون برنامۀ چهارم توسعۀ
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب  1383/۰6/11برمیگردد که قانونگذار ما در بند  5قسمت
(ز) مادۀ  13۰این قانون ،اولین تکالیف را در این راستا بر عهدۀ قوۀ قضائیه نهاد و این قوه را مکلف
کرد حداکثر تا پایان برنامۀ چهارم ،به طراحی و استقرار نظام جامع اطالعات عملیات و مدیریت
قضایی ،بهمنظور سرعتبخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد ،اصالح فرایندها و بهبود روشهای
انجام امور قضایی ،اقدام نماید

(2005: 157

 .)Asgarkhani,در حقیقت میتوان گفت شروع

دادرسی الکترونیکی در ایران از زمان ثبت دادخواست و پروندههای قضایی بهصورت الکترونیک
همراه با کد  16رقمی تحت عنوان شمارۀ پرونده آغاز گردید .این عملکرد که از سال  1388در
دادگستریهای کشور بهصورت عملی شروع شده است ،بهتدریج در تمامی دادگستریهای کشور و
در بیش از  8هزار شعبه ،الزامی و عملی گردیده است که اقدامی زیربنایی جهت شروع دادرسی

 .1طرح توسعه و کاربرد فناوری ارتباطات و اطالعات ایران
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الکترونیکی در کشور ایران محسوب میگردد (آبرویی .)11 :1387 ،این فرایند تنها در مکانیزهکردن
و اتوماسیون آیین دادرسی همچون قبول لوایح قضایی ،تهیه و تنظیم دادخواستها ،اعالم ابالغهای
قانونی ،ارجاعهای داخلی محاکم استفاده شده و عمال برگزاری محاکم بهشکل الکترونیکی و با
استفاده از فناوریهای نوین فضای مجازی در محاکم امری مرسوم نیست (کروبی.)56 :1384 ،
 .۳-۱مرحلۀ ثبت دادخواست

این مرحله را باید مرحلۀ اساسی در شروع روند دادرسی الکترونیکی در ایران محسوب کرد.
هرچند عادت چندینساله به ثبت و انجام امور دادرسی به صورت سنتی و دستی ،مشکالت ،معایب
و موانع زیادی در ابتدا به همراه داشته و معضلی نوین در دادرسی تلقی میگردید .با این حال دو
سامانۀ خدمات الکترونیک قضایی 1و سامانۀ ابالغ الکترونیک قضایی 2از جمله اقدامات ارزندهای
است که در سالهای اخیر و در راستای نهادینهساختن استفاده از فناوری اطالعات در نظام قضایی
ایران به وقوع پیوسته است .سیستم قضایی در محاکم ایران بهمنظور مرتفعکردن مشکالت نظام سنتی
مبتنی بر کاغذ در دادرسی همچنین اقدام به طراحی سامانهای تحت عنوان سیستم مدیریت پروندۀ
قضایی ( )CMSنموده است .این سامانه که یکی از راهبردهای توسعۀ نظام قضایی کشور میباشد،
سیستمی است که هدف از طراحی آن ثبت و نگهداری خالصۀ اطالعات پروندۀ قضایی بهصورت
مکانیزه است که امکان جستوجو و گزارشگیری را فراهم کرده است (مرکز آمار و انفورماتیک،
 .)۹ :13۹5اکنون دیگر هر شخصی در ایران باید ضمن مراجعه به سامانۀ پیشگفته ،پس از ثبتنام،
یک شناسه و گذرواژۀ مخصوص را دریافت کند .این سامانه ضمن کمک به حذف دفاتر در نظام
سنتی آیین دادرسی ،به هر پرونده یک شمارۀ  16رقمی منحصربهفرد اختصاص میدهد که طرفین
دعوا یا هر کسی که سمتی در دعوا داشته باشد ،میتواند از طریق این شماره و رمز شخصی  5رقمی
که در زمان ثبت پرونده در اختیار آنها قرار میگیرد با مراجعه به سایت ثنا ،نسبت به پیگیری و اطالع
از اقدامات انجامگرفته بر روی پرونده ،اقدام کند .با استفاده از این سامانه ،تمامی عملیات مربوط به
آیین دادرسی همچون ثبت ،تعیین وقت ،آمارکردن دادنامه ،اندیکاتور وارده و صادره ،صدور انواع
اوراق و ابالغهای قضایی ،جستجوی پرونده ،کپیبرداری در زمان انتقال و گزارشهای مختلف،
بهصورت الکترونیکی انجام میشود« .استفاده از این سامانه عالوه بر کمک به کاهش مراجعات
غیرضروری ،دارای قابلیت اطالعرسانی خودکار نیز میباشد .بدین صورت که چنانچه در زمان ثبت
1. http://www.adliran.ir
2. http://eblagh.adliran.ir

مطالعۀ تطبیقی کاربست آیین دادرسی سبز در محاکم ایران و مالزی  /باقری

۵۳

پرونده ،شماره تلفن همراه طرفین در سامانه ثبت شود ،سیستم هر اقدامی را که روی پرونده انجام
گیرد ،از طریق سامانۀ پیام کوتاه برای شخص مورد نظر ارسال مینماید( ».عشقپور)154 :13۹5 ،
این مرحله از دادرسی الکترونیک در ایران که البته خود پایه و اساس تشکیل و تکامل روند
دادرسی الکترونیکی محسوب میگردد ،اثرات ملموسی را در امر دادرسی بهلحاظ کیفی و ّ
کمی در
سیستم قضایی به همراه داشته است .اما شوربختانه گاهی بهدلیل مهارتنداشتن برخی از مدیران
دفاتر و کارمندان شعب ،مشکالت و زحماتی هم برای سیستم قضایی و هم برای مراجعین دادگستری
که اشخاص حقیقی و حقوقی هستند ،ایجاد کرده است .سپردن مجوز تأسیس دفاتر خدمات
الکترونیک قضایی به اشخاص ذیصالح نیز میتواند به کارآمدی و نهادینهساختن فناوری در
دادرسی کمک شایانی کند که مستلزم توجه جدیتری است (عامری و عبدالهیان .)43 :13۹6 ،با
این حال اجرای این امر جهت رسیدن به جایگاه مطلوب و مزایای بالوصف دادرسی الکترونیکی در
سیستم قضایی ضروری میباشد .نباید از نظر دور داشت که نسبت میان توسعۀ فناوری و توسعۀ
قضایی فناوریمدار را میتوان در راهبردها و اهداف برنامههای پنجسالۀ قوۀ قضاییه در راستای بهبود
مدیریت دادگستری و تحقق اصول راهبردی عدالت آیینی دانست و این امر نیازمند توجه بیشتر است.
مرحلۀ اولیۀ این اقدام که تحت عنوان سامانۀ مدیریت پروندۀ قضایی ایران (سمپ) میباشد ،شامل
ثبت اولیۀ اطالعات یک پرونده در سامانهای است که موجب دسترسی آسان و سریع مرتبطین با
پروندۀ قضایی از جمله قضات ،مدیران شعب و کارکنان قضایی و طرفین اصحاب دعوی و وکال و
نمایندگان حقوقی آنهاست (واحدی دهکردی .)11 :13۹4 ،در حال حاضر این وظیفه در پارهای از
حوزههای قضایی کشور به دفاتر خدمات قضایی که در این راستا تشکیل گردیدهاند ،محول شده
است و انجام میشود .در این مرحله ،تمام اطالعات و مشخصات پرونده ،از جمله طرفین دعوا،
موضوع دعوی یا همان خواسته ،مستندات و دالیل ،در یک برنامۀ از قبل طراحیشده در سیستم
رایانهای قوۀ قضاییه ثبت میگردد .در عین حال با توجه به تشکیل شوراهای حل اختالف در ایران و
افزایش سقف صالحیت این مراکز تا مبلغ 2۰میلیون تومان در دعاوی مالی و ...و همچنین با عنایت
به بهکارگیری نیروهای انسانی داوطلب غیرمتخصص و ناآشنا به امور قضایی در بدنۀ اجرایی شعب
این مراکز ،عمال قسمت درخور توجهی از سیستم قضایی ایران در امور حقوقی به دور از روند
دادرسی الکترونیکی فعالیت میکنند و کماکان به همان سبک و سیاق سابق و به شیوۀ سنتی به کار
خود ادامه میدهند.
راهاندازی دفاتر خدمات قضایی ،محاسنی همچون کاهش مراجعۀ مستقیم مردم به دادگاهها،
کاهش بار فعالیت دادگاه در زمینۀ ثبت دادخواست وجبران خأل ناشی از کمبود امکانات شخصی و
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همچنین عدم اطالع و توانایی قسمت عمدهای از جمعیت کشور در استفاده از رایانه و ثبت
غیرحضوری دعوای خود بهصورت الکترونیکی را به همراه داشته است؛ اما پرداخت هزینههای چنین
فرایندی یکی از تنگناهای جدی طرفین دعوا بهویژه خواهانها میباشد .کمک به تأمین مالی این
هزینهها و تسهیل فراهمشدن این امر توسط خود شخص میتواند تحقق دادرسی الکترونیکی را به
واقعیت نزدیکتر ساخته و مشکل ابالغ را که از ارکان دادرسی بوده و در اصول حقوق دفاعی و تقابل
ریشه دارد ،مرتفع سازد (محسنی و همکاران328 :13۹7 ،؛ حسنزاده .)6۹ :13۹8 ،با ورود و ثبت
دادخواست اولیه در سیستم قضایی ،دستور ارجاع آن توسط مقام مسئول صادر و بالفاصله پس از
ثبت در شعبۀ مرتبط ،مشخصات کل و شمارۀ پروندۀ آن از طریق سامانۀ پیام کوتاه به شماره همراه
خواهان ارسال میگردد .با این حال بر خالف آنچه در سیستم قضایی کشور مالزی اتفاق میافتد،
در ایران جهت پرداخت هزینههای قانونی دادرسی ،مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الزامی است که
این امر فرایند الکترونیکی دادرسی در کشور ما را با مانع مواجه ساخته است (فرخپهلو.)51 :1385 ،
در دفاتر قضایی ایران ،تمام هزینههای قانونی مربوط به ثبت دادخواست اخذ و پرداخت و پس از
ارائۀ کد رهگیری ،جهت ثبت و دستور ارجاع آن ،به سیستم حوزۀ قضایی مربوطه ارسال میگردد.
چنانچه شخص خوانده یا خواندگان از قبل در سیستم ثنای قوۀ قضائیه ثبتنام کرده باشند ،میتوانند
از روند دادرسی خود مطلع گردند .اما برخالف سیستم دادرسی در کشور مالزی ،نسخۀ اصلی
دادخواست و ضمایم آن در سیستم قضایی ایران باید بهصورت دستی به طرف دعوا ابالغ گردد .لذا
دادرسی الکترونیکی ما در این مرحله نیز هنوز با ناکارآمدیهایی مواجه است که الزمۀ حل آن ،ثبت
مشخصات همۀ اتباع ایران در سامانۀ ثنا میباشد .این امر از تکرار رسیدگی مجدد پروندههای قضایی
در قالب واخواهی که علت اصلی آن عدم امکان ابالغ اوراق اولیۀ قضایی بهصورت واقعی به شخص
خوانده است ،جلوگیری میکند.
جلسات رسیدگی دادگاه بهصورت حضوری و ترافعی است و اصحاب دعوا و وکالی آنان
میتوانند در محکمه شرکت و اظهارات خود را بیان کنند .تقریبا تمامی تحقیقات دادگاه اعم از
استماع شهادت شهود ،معاینه و تحقیق محل ،سوگند ،قرار کارشناسی و ...نیز جز در پارهای از موارد
خاص آن ،مثل ابالغ قرار کارشناسی به کارشناس و ابالغ به طرفین جهت حضور در جلسۀ استماع
شهادت شهود و پارهای از استعالمات و دستورهای قضائی ،بهصورت سنتی انجام میگیرد .حال
آنکه تمامی این مراحل برابر مدلی که بعدا به آن اشاره خواهد شد ،در سیستم قضایی مالزی بهصورت
الکترونیکی انجام میشود (مهرافشان .)5 :13۹۰ ،میتوان گفت که در مرحلۀ رسیدگی تا صدور
حکم ،سیستم دادرسی ایران واجد امکانات الکترونیکی کافی نبوده و شیوۀ سنتی و قدیمی آن هنوز
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در بیشتر بخشها حکمفرماست .الزمۀ تغییرات در این شیوه و تبدیل دادرسی سنتی به دادرسی جدید
و الکترونیکی ،عالوه بر اصالح قوانین مرتبط ،بهویژه قوانین شکلی ناظر به امور آیین دادرسی ،مستلزم
نصب تجهیزات و امکانات الزم در این زمینه ،از جمله ویدئو و ویدئوکنفرانس و ...و آموزش پرسنل
و کادر قضایی است و ایران در این زمینه فاصلۀ معناداری تا معیارهای جهانی و دادرسی الکترونیکی
به معنای واقعی آن دارد .از آنجایی که سیستم مدیریت پروندۀ قضایی ،یک سیستم اطالعاتی بزرگ،
در مقیاس ملی و با حجم دادههای بسیار زیاد است ،این ویژگیها ایجاب میکند که این سیستم
دارای زیرساخت فنی قدرتمند و روزآمد در بخشهایی همچون امکان ارسال دادهها و اطالعات
پایۀ حقوقی و قضایی ،امکان ارسال و دریافت تغییرات دادهها و اطالعات و تبادل فوری آنها باشد
(شاهسوند و همکاران .)56 :138۹ ،این در حالی است که محاکم در کشور مالزی از چنین امکانات
سختافزاری و نرمافزاری برخوردارند ( .)Wan, 2012: 8اجرای احکام در محاکم ایران به این صورت
است که پرونده پس از ثبت مجدد ،تحت همان شماره یا کد  16رقمی پروندۀ کالسۀ دیگری تحت
عنوان کالسۀ اجرا ثبت میگردد که با شمارۀ بایگانی پرونده در مراحل قبلی متفاوت است.
 .۴سامانۀ سیستم مدیریت پرونده )CMS( 1در مالزی

سیستم مدیریت پرونده ( ،)CMSبهطور خاص برای بهبود کارایی خدمات در مدیریت و کنترل
پروندهها در دادرسی توسعه یافته است .پیش از آنکه این سیستم معرفی شود ،محاکم ،پروندهها را با
استفاده از سیستم دستی رسیدگی میکردند .با این سیستم ،مدیریت پروندههای دادرسی هوشمندتر
و حفاظتشدهتر است .این سیستم توسط کارکنان دادگستریها ،مأمورین و قضات دسترسیپذیر
است .یک نوار فرعی در  CMSوجود دارد که شامل «ثبت الکترونیک» 2و «بایگانی

الکترونیک»3

است .عالوه بر این ،سیستم ( QMSسیستم مدیریت نوبتدهی) یا بهتر از آن ،سیستم انتظار
نوبتدهی نیز یک سیستم فرعی (زیرسیستم) در مدل  CMSاست .این مدل که شامل مباحث و
موارد مربوط به دادرسی و طرفین دعوی است( ،معموال شامل وکالی هر دو طرف در یک اختالف
و نزاع بهعنوان پروندۀ مرجع ،فقط یک طرف و سایرین است) .این سیستم ،عادالنه و سیستماتیک
است (این پرونده با ثبت حضور طرفین درگیر ،مورد رسیدگی قرار میگیرد) و میتواند زمان حضور
وکال را انتظام بخشد (.)Cabral, 2012: 14

1. Case Management System
2. E-Registration
3. E-Filling
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یک ماژول فرعی دیگر به نام «صفحۀ شخصی من» وجود دارد که برای مدیریت تمام پروندههای
دادرسی به شیوهای بسیار هدفمند طراحی شده است؛ بهطوری که هر کدام از قضات دارای یک
صفحۀ وب شخصی هستند که شامل دادهها و اطالعات مرتبط با تمام پروندههاست ( Norman,

 .)2015: 204برای مثال تعداد و وضعیت پروندههای رسیدگینشده یا در دست رسیدگی ،تصمیمات
قضایی که تاکنون اتخاذ شدهاند ،تعداد محاکمههای کامل /ناکامل ،تصمیماتی که هنوز دادرسی
استیناف اتخاذ ننموده ،گزارشهای آماری و پروندههایی که کامل شده و بایگانی شدهاند را شامل
میشود (.)Stevenson, 2015: 34
بهعالوه ،این سیستم دارای یک «برنامهریز» است که تمامی کارکنان ،ضابطین قضایی و قضات
به آن دسترسی دارند .برنامهریز ،اطالعاتی مانند تاریخها و نام مأمورین عملیاتی دادرسی یا قضات
را ثبت میکند .بنابراین در این سیستم ،تنظیم تاریخها برای دادرسی یا بررسی برنامۀ کاری مأمورین
و قضات ،بسته به زمانهای آزادشان ،آسان و مفید است .اگر مأمور یا قاضی ،درگیر پرونده یا
پروندههای دارای موارد اضطراری در تاریخ دادرسی باشد ،میتواند این پرونده را به مأمور یا قاضی
دیگری منتقل کند .در عمل CMS ،به شکل گستردهای در مدیریت پرونده ،پیش از دادرسی ،همانند
یک مرجع و درخواست برای یک محاکمۀ کامل استفاده میشود .بهعنوان نمونه میتوان به مجتمع
دادرسی تجاری در جاالن دوتا 1اشاره کرد که در این مجتمع قضایی چنین پروندههایی اکنون توسط
مقامات دادرسی یا ثبتکنندۀ معاون ارشد )SAR( 2مورد رسیدگی قرار میگیرند .بهعبارتی قبل از
آنکه پرونده به نظر قاضی برسد و در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد ،مدیریت و رسیدگی میشود.
این سامانه ،فرایند پیش از دادرسی را تسریع نموده و با استفاده از آن ،صرفهجویی بیشتری در زمان
انجام میگیرد .این پروندهها تنها توسط مقامات دادرسی و وکالی درگیر در اختالف ،کنترل میشود.
در این فرایند ،اغلب  SARابتدا فایلهای مرتبط را بررسی میکند؛ بهطوری که وقتی دادرسی آغاز
شد ،در وقت قضات صرفهجویی شده و مدیریت و کنترل دادرسی برای قضات آسانتر شود .هشت
روش ساده وجود دارد که در طول فرایند دادرسی پیش از مدیریت دادرسی توسط  SARمورد استفاده
قرار میگیرد (:)Australian IRC, 2018
 .1بررسی برنامهریز (تعداد پروندههای موجود در آن تاریخ بررسی میشود)؛
 .2بررسی سیستم ( QMS3حضور طرفین دعوا بررسی میشود)؛
 .1اسم یک مجتمع قضایی در خیابان جاالن دوتا

2. Senior Assistant Registrar
3. Queue Management System
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 .3در صورت حضور طرفین دعوا ،با فشار دکمۀ «فراخوانی» 1در سیستم  QMSطرفین فراخوانده
شده و پیش از آنکه وارد اتاق دادرسی مجازی شوند ،دکمۀ «پایان» 2فشار داده میشود؛
 .4این کار با فشار دکمۀ «شروع» 3در سیستم  QMSادامه مییابد؛
 .5سیستم  QMSمتعاقبا در ابتدای این فرایند با «بهروزرسانی صورتجلسههای امروز» مورد
استفاده قرار میگیرد؛
 .6نام طرفینی که حضور دارند ،پرسیده میشود .اگر طرفی که برای ارائۀ پرونده حضور دارد،
همانی باشد که قبال بوده است ،نام وی از قبل در این سیستم وجود دارد و مأمورین دادرسی تنها با
کلیککردن بر روی آن نام« ،آن را وارد میکنند» و اگر این طرف ،جدید باشد ،مأمور جزئیات را
بهصورت دستی «وارد میکند»؛
 .7سپس پرونده بهطور معمول به پیش میرود؛
 .8پس از تکمیل پرونده SAR ،صورتجلسه ،یعنی جزئیات پرونده در آن روز را وارد خواهد کرد
(گاهی  SARبالفاصله صورتجلسه را در طول فرایند درخواست وارد میکند؛ هرچند برخی از آنها
صورتجلسه را پس از تکمیل پرونده ثبت میکنند).
 .۵سیستم مدیریت نوبتدهی )QMS( 4در محاکم مالزی

سیستم مدیریت نوبتدهی یا  QMSیک سیستم الکترونیک است که حضور وکال را ترتیببندی
میکند .وکال به محض آنکه به بخش ثبت محکمه برسند ،حضور خود را به ثبت میرسانند .سپس
برای فراخوانی منتظر میمانند .کسانی که اسم خود را ابتدا به ثبت رسانده باشند ،در فراخوانی به
دفتر ،اولویت دارند .بنابراین تماسی دریافت میکنند و پروندۀ آنها سریعا و بدون انتظار طوالنی
بررسی و مورد قضاوت قرار میگیرد .طرفین تشویق میشوند تا برای ثبت حضور سریعتر اقدام کنند.
سیستم مدیریت نوبتدهی الکترونیکی در ایران اگرچه در بخش مربوط به اربابرجوع ،به
پیشرفتهایی نایل گشته است ،کاربست آن در بخش وکال همچنان دشواریهایی دارد .مزیت این
سیستم این است که پروندهها میتوانند پس از ثبت حضور طرفین مورد بررسی قرار گیرند .این
مکانیسم از شیوۀ اعالم شمارۀ سریال که قبال بهصورت دستی انجام میگرفت ،بهمراتب کارآمدتر
است .کارکنان دادگستری یا قضات زمان زیادی منتظر نمانده و میتوانند پروندۀ بعدی را برای هر
1. calling
2. end
3. start
4. Queue Management System
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کس که آماده است ،آغاز نمایند .بنابراین ،دیگر این وضعیت وجود ندارد که در آن یک طرف زودتر
آمده باشد ،اما پروندهاش هنوز بررسی نشده باشد .با استفاده از این سیستم ،زمان واقعی حضور
طرفین درگیر در هر پرونده را نیز میتوان تشخیص داد ( .)Ani, 2017: 15یکی از گلهمندیهای
مراجعین محاکم ،اطالۀ دادرسی است .پاسخگویی سریع و انجام کار در کوتاهترین زمان و بدون
معطلی ،خواستۀ تمامی مراجعان به محاکم است که در سیستم سنتی بهدلیل زمانبربودن انجام فرایند
دادرسی و مراجعات مکرر ،این مهم قابل تحقق نیست .ضروری است تا سیستم دادرسی در کشور
ایران نیز همچون کشور مالزی با بهرهمندی از فناوریهای نوین ارتباطی ،فرایند دادرسی را کوتاهتر و
سریعتر نموده و موجب رضایتمندی اصحاب دعوا ،کارکنان دادگستری ،قضات و وکال شود.
برای آسانترساختن این کار ،برای طرفینی که ممکن است دارای پروندههای متعدد در محاکم
مختلف و در همان روز یا زمان مشابه باشند ،یک سیستم هشدار از طریق اس ام اس (سیستم پیام
کوتاه) ایجاد شده است تا به اصحاب دعوا قرار نوبت دادرسی یا تقدیم دادخواست را یادآوری کند.
اصحاب دعوا باید در این سیستم مشترک شوند (ثبت نام کنند) و هزینهای با نرخ پایین پرداخت
نمایند .اگر نوبت آنها رسیده باشد ،کسانی که در سیستم مشترک شدهاند ،یک  SMSبرای آگاهی از
وضعیت نوبتشان دریافت میکنند .از جانبی یکی از راهبردهای برنامۀ پنجسالۀ قوۀ قضاییه ایران،
توسعۀ عدالت الکترونیک و هوشمندسازی و کارآمدساختن نظام قضایی مبتنی بر ICTاست .از
جانب دیگر ،توسعۀ خدمات الکترونیک ،توسعۀ زیرساختها و آمادگی سازمانی را بر اساس
دستورالعمل «توسعۀ کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرمافزار
مدیریت قضایی» شمارۀ  121/26/86/13311/سال  86در دستور کار خود قرار داده است1؛ با این
حال تا تحقق کاربست فناوری در چرخهای کامل از دادرسی ،فاصلهای معنادار مشهود است.
 .۶بایگانی الکترونیک

2

بایگانی الکترونیک ،یک سیستم الکترونیک از بایگانی آنالین پروندههاست که امروزه در محاکم
مالزی به مرحلۀ اجرا گذاشته شده است .این سیستم در 1مارس 2۰11با معرفی سیستم بایگانی
الکترونیک ارائه گردید که مانع استفاده از کاغذ میشود .در این فرایند ،وکال یا اصحاب دعوا باید
کاغذهای درخواست خود را «اسکن» نمایند .برابر این سیستم ،وکال متحمل هزینه نمیشوند؛ زیرا
 .1تشکیل شورای راهبری دادرسی الکترونیکی بر اساس مادۀ  64۹آیین دادرسی کیفری در باب دادرسی الکترونیک
نیز از اهداف قوۀ قضائیه است.

2. E-filling
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از 31می 2۰11این سیستم توسط محاکم و از طریق ادارۀ خدمات به انجام خواهد رسید .دفتر
خدمات در دادرسیها ،ارائۀ خدمات پس از 31می 2۰11را از نظر بایگانی الکترونیک ادامه میدهد.
اما این خدمات تنها برای عموم مردم که دارای وکیل نیستند ،دسترسیپذیر خواهد بود .اگر بایگانی
الکترونیک مستقیما از طرف یک شخص حقوقی مورد استفاده قرار گیرد ،شرکت باید از طریق
بانکداری الکترونیک به بانک منصوبشده هزینه پرداخت نماید و نیز باید هزینۀ ساالنۀ گواهینامۀ
دیجیتال شرکت مسئول مدیریت این سیستم را نیز پرداخت نماید .این سیستم از 31می 2۰11آغاز به
کار کرده است (.)David, 2017: 14
سیستم بایگانی الکترونیک در محاکم کشور مالزی به بیشتر دادرسیها در ایالتهای جوهور،
پائولو پینانگ ،پوتراجایا ،ایپوه و شاهعلم نیز گسترش یافته است .مجموعا  18دفتر خدمات در
کانجار ،کوتا بارو ،آلور استار و کواال ترنگانو برای کمک به وکال و اصحاب دعوا در مدیریت و
بایگانی اسناد گشایش یافته است ( .)Carols, 2016: 21فرایند دادرسی الکترونیکی شامل سیستم
مدیریت پرونده ،نوبتدهی ،پورتال وکیلمدافع و اربابرجوع یا موکلین ،سیستم ثبت و نسخهبرداری
پرونده و بایگانی الکترونیکی ،در محاکم مالزی به شکل نمودار زیر به نمایش گذاشته شده است
(.)kamal, 2011: 246

۶۰
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ترسیم مدلهای فوق در سیستم دادرسی ایران ،بهویژه در پورتال وکیلمدافع و اربابرجوع،
بایگانی الکترونیک ،ثبت و نسخهبرداری از پرونده ،سیستم نوبتدهی وکال و برخی بخشهای
دیگر ،چرخه را با حلقههای مفقودی مواجه میسازد که مدل را از حیز انتفاع انداخته و بهرهبردار را
دچار سردرگمی میسازد .بنابراین ،اگر سیستم قضایی ایران بخواهد به یک سیستم دادرسی
فناوریمدار کامل مبدل گردد ،باید تمام حلقههای الکترونیکیشدن دادرسی را تکمیل کند.
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 .7سیستم پورتال وکیلدافع و اربابرجوع ()CAP

۶۱

1

سیستم پورتال اجتماعی وکیلمدافع یک سیستم پورتال است که برای آسانکردن برقراری ارتباط
میان دادرسیها و عموم مردم ایجاد شده است .سیستم پیام کوتاه ( )SMSتحت  CAPایجاد شده
است .یک هدف این سیستم ،اعالم هر گونه تغییر در برنامۀ زمانبندی دادرسی به وکال و قضات
است .دسترسی به این سیستم ،ساده و کاربرپسند است .سیستم قضایی ایران ،اگرچه از وجود پورتال
وکیلمدافع و اربابرجوع سود نمیبرد ،اما از طریق سامانۀ ابالغ الکترونیکی ،نوبت رسیدگی به پرونده

1. Community Advocate Portal System
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و شعبۀ رسیدگیکننده با پیامک اطالعرسانی میگردد .با این حال ،چنانچه تغییری در تاریخ رسیدگی
یا شعبۀ رسیدگیکننده ایجاد شود ،به نظر میآید که اطالع رسانی با اختالل مواجه خواهد شد.
 .۸ثبت و نسخهبرداری از پرونده (1 )CRT

سیستم ثبت شواهد پرونده ،اولین بار از طریق یک پروژۀ آزمایشی (پایلوت) در سپتامبر 2۰۰4
در دو دادرسی منتخب از میان دادرسیهای عالی (مدنی  )1و دادرسی عالی (تجاری  )1معرفی
گردید 2.با این حال ،کاربست این سیستم در تمامی دادرسیهای مالزی در مارس  2۰11به تمام
محاکم ابالغ و توسط تون زاکی و تون ازمی ،قضات ارشد و با هزینۀ  1۰۰میلیون رینگیت به مرحلۀ
اجرا در آمد .با استفاده از این سیستم ،دادرسان نیازی به نگارش جزئیات دادرسی ندارند؛ زیرا این
گجت (ابزار)های الکترونیکی هستند که دادرسی را ثبت مینمایند؛ و این کار باعث صرفهجویی در
زمان و فرایند دادرسی میشود .یک نسخهبردار اقدام به یادداشتبرداری کرده و این کار ،وظایف
دادرسان در ثبت جزئیات پرونده را سبکتر میسازد .دادرس میتواند به نسخۀ تایپشده توسط
نسخهبردار در صفحۀ کامپیوتر مراجعه کند .مزیت این کار آن است که دادرس میتواند با تمرکز
بهتری بر پرونده ،پیشرفت سیر پرونده را مالحظه نماید .اصحاب دعوا ،وکال و دادستانها میتوانند
یک نسخه از سوابق را برای اهداف مرجع بهطور رایگان بر روی یک سیدی دریافت کنند .شواهد
ثبتشده برای اجتناب از خطر گمشدن ذخیره میشوند .این بدان دلیل است که برای پروندههای
استیناف در درجۀ اول به شواهد مراجعه میشود .در عمل مانند نمونۀ دادرسی مجتمع دادرسی جاالن
دوتا ،در بیشتر پروندهها مجموعا چهار دوربین در دادرسی نصب شده است .یعنی برای قضات،
شهود ،شاکی و متهم .هرچند برای پروندههای حساس به افکار عمومی یا پروندههای مشهور ،مانند
پروندۀ داتوک سری انور ابراهیم و تئو بون هوک 6 ،دوربین نصب شده بود (.)Kamal, 2011: 245
مدل الکترونیکی مذکور در محاکم ایران تا کنون استفاده نشده است و انتظار میرود با عنایت به
پیشرفت فناوری در ایران ،سیستم قضایی کشور نیز از چنین مدلی در دادرسی بهرهمند گردد.
با توجه به روش نسخهبرداری ،مدیریت سیستم  CRTتوسط کادر اداری محاکم و با هدایت
قاضی یا دادرس به مرحلۀ اجرا درمیآید .در این سیستم ،سه کامپیوتر استفاده میشود .دو کامپیوتر
در اختیار کارکنان اداری دادگاه قرار میگیرد .یکی از این دو رایانه کامپیوتر اصلی است که معموال
کنترل آن زمانی که دادگاه در حال برگزاری است ،با منشی یا مترجم دادگاه است .کامپیوتر دیگر
1. Case Recording Transcribing
2. https://www.thestar.com.my/news/nation/2016/03/12/phase-2-of-ecourt-system-fromnext-year
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بهعنوان «بکآپ» (پشتیبان) عمل میکند تا چنانچه رایانۀ اصلی دچار مشکل شود ،بتوان دادههای
آن را استفاده کرد .رایانۀ سوم در اختیار قاضی است تا برای مدیریت و کنترل پرونده در طول فرایند
دادرسی استفاده شود .ثبت ،نسخهبرداری و رونویسی به شکل ویدئوی سهدقیقهای تا تکمیل دادرسی
صورت میگیرد .رونویسی دقیق با روش ثبت سهدقیقهای آسان است .ضبط سهدقیقهای روشی است
که تنها در مرحلۀ نسخهبرداری و ثبت صورت میگیرد 1.قضات ممکن است برای کنترل محتوای
ثبت و ضبطها دستورالعمل ارائه نمایند .قضات ممکن است از کارکنانی که با این سیستم کار
میکنند ،بخواهند که چگونه به ثبت «عمومی» 2یا «خصوصی»3به میزان مدنظر اقدام نمایند .در این
حالت در ثبت به شکل «عمومی» کپی سوابقی که به طرفین درگیر در این پرونده داده خواهد شد،
صرفا دادههای «عمومی» پرونده خواهد بود و برای دریافت کپی دادههای «خصوصی» طرفین باید
آن را از قاضی درخواست کنند و اگر وی اجازه داد ،کپی دریافت نمایند (.)Foong, 2016: 35
با این حال ،نوعی دادگاه تمام الکترونیکی با استفاده ازهایتک 4یا فناوریهای نوین به نام دادگاه
فناوری در مالزی وجود دارد که با سیستمهای بهروز ایجاد و نصب گردیده است که در پروندههای
مستلزم فناوری پیشرفته ،مانند پروندۀ ارائۀ شواهد و دالیل مربوط به فناوری مدرن ،مورد استفاده قرار
میگیرد .مثال در دالیل مربوط به مهندسی سیستمهای نرمافزاری پیشرفته ،فناوری پیشرفتۀ صدا و
تصویر و پزشکی قانونی که محاکم عادی قادر به تدارک چنین فناوریهایی نیستند ،دادگاههای
فناورمحور مورد استفاده قرار میگیرند ( .)Joost, 2018: 13دادگاههای فناورمحور در سیستم قضایی
ایران مسبوق به سابقه نیست؛ اما با عنایت به فرایند ایجاد شبکۀ ملی فناوری اطالعات و ارتباطات
میتوان امیدوار بود که در آیندۀ نزدیک این مهم در دادرسی الکترونیکی ایران نیز محقق گردد.
نتیجه

کشورهای ایران و مالزی از داشتن قانونی خاص در نهادینهساختن اجرای دادرسی سبز محروم
میباشند؛ اما استفاده از سامانههای دادرسی الکترونیکی ،همچون ویدئوکنفرانس ،مدیریت پرونده،
مدیرت نوبتدهی ،پورتال وکیلمدافع و اربابرجوع و سیستم ثبت و نسخهبرداری از پرونده ،در
محاکم کشور مالزی امری مرسوم است که نظام دادرسی ایران در کاربست آن با مشکالت ساختاری
و حقوقی مواجه است .با این حال ،از آن جایی که بسترسازی و کاربست طرح دادگستری الکترونیکی
1. https://ecourt.kehakiman.gov.my/?lang=en
2. Public
3. Private
4. High-tech
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و اجرای قوان ین و موازین حقوقی مرتبط در نظام حقوقی هر کشوری میتواند موجبات امنیت
اجتماعی ،اقتصادی و دادرسی را فراهم آورد ،ضرورت دارد تا نظام دادرسی ایران ،فاصلۀ فاحش
دادرسی دیجیتالی خود با سایر کشورها را کاهش دهد؛ از جمله ثمرات پژوهش حاضر در نظام
دادرسی ایران میتوان به الگوگیری هوشمندانه از مدل دادگاه فناورمحور ارائهشده در محاکم مالزی
اشاره کرد که میتواند به ارتقا و تسهیل وضعیت دادرسی ،توسعۀ عدالت الکترونیک و مدیریت،
سالمت و بهبود ساختار قضایی ایران مدد رساند؛ بهعنوان نمونه بهکارگیری سیستم بایگانی
الکترونیک در محاکم ایران میتواند واجد مزایایی همچون صرفهجویی در مکان نگهداری پروندهها،
انضباط در نگهداری و فایلبندی آنها ،جلوگیری از امحا ،پوسیدگی و ازبینرفتن پروندهها ،حفظ
محرمانگی و جلوگیری از افشا ،جلوگیری از جعل و دسترسی غیرمجاز ،ثبت ،حفاظت و بهرهبرداری
و دسترسی آسان و بسیاری محاسن دیگر باشد .نمونۀ دیگر استفاده از دادگاه فناوری با سیستمهای
تکنولوژیک بهروز در مالزی است که در دالیل مربوط به مهندسی سیستمهای نرمافزاری پیشرفته،
فناوری پیشرفتۀ صدا و تصویر و پزشکی قانونی که محاکم عادی قادر به تدارک چنین فناوریهایی
نیستند ،استفاده میشود و نیاز به استفاده از آن در محاکم ایران امری حائز اهمیت است .از جمله
معضالت پیشروی نظام قضایی ایران در کاربست آیین دادرسی سبز و فناوریهای نوین ،موضوع
ابالغ الکترونیکی است که از یک طرف ،احراز هویت را در ابالغ نادیده گرفته و از طرفی ،قائل به
تفکیک میان شخص حقیقی و حقوقی نشده است .بهعالوه آنکه صرف ورود به سامانه از طریق
حساب کاربری را بهمنزلۀ رسید میداند .عملیشدن این مکانیسم فناورانه ،مستلزم آموزش همگانی
و بهو یژه قشر غیربرخوردار و مردم عادی از مواهب فناوری است .در عین حال بایسته است تا
قانونگذار ایرانی ضمن منقحساختن اصول و حدود کاربست فناوری در سیستم قضایی ،در
اصالحات بعدی به رفع تعارض برخی از مواد قانونی همچون مادۀ  83آیین دادرسی مدنی با رویکرد
قانونگذار در تبصرۀ  1مادۀ  13آییننامۀ استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی مصوب 13۹5
پرداخته و مادۀ مذکور را ملغی کند .آثار مثبت ملموس پیشگفتۀ کاربست آیین دادرسی سبز،
رضایتمندی ذینفعان پروندهها ،قضات ،وکال و کارکنان دادگستری را به همراه خواهد داشت .از
طرفی میطلبد تا سیستم قضایی ایران با عدول از انعطافناپذیری و محافظهکاری ،تغییر و تبدیل در
راستای تشریفاتزدایی مادی و کاغذی را از دادرسی در دستور کار قرار داده و با تجهیز و آموزش
فناوری و الگوگیری مناسب از سیستم قضایی الکترونیکی سایر کشورها ،به چابکی ،سرعت ،دقت
و نظم در دادرسی محاکم کمک کند.
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