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چکیده
امروزه با توجه به رشد سریع فنّاوری و مزایای استفاده از آن ،اکثر جوامع پیشرفته به استفاده از
دادرسی ال کترونیک در نظام قضائی خود رو آورده اند؛ کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و
خصوصاً پس از شیوع ویروس کرونا جهت حفظ سالمت وسایر حقوق اصحاب دعوا ،پررنگ تر از
سابق به دادرسی الکترونیک روی آورده است .هرچند مزایای استفاده از این نوع دادرسی از جمله
تسریع در فرایند رسیدگی ،سالمتی اصحاب دعوا ،تسهیل جریان رسیدگی و جلوگیری از اطاله
دادرسی و  ...می باشد اما با توجه به این که امری مستحدث بوده و در گذشته سابقه نداشته است لذا از
نظر فقهی با چالش هایی مواجه می باشد؛ چراکه دادرسی اسالمی در نظام قضائی ما احکام خاصّ
خود را دارد و در عصر تشریع اینگونه دادرسی مرسوم نبوده است .برخی از فقها شهادت از راه دور و
حتی شهادت کتبی ،اعمّ از الکترونیکی و غیر آن را نپذیرفته اند؛ برخی دیگر ،به لزوم اقرار نزد قاضی
فتوا داده اند .با توجه به این که امارات قضائی نیز در رسیدگی های محاکم نقش بسزایی دارد و در
دادرسی الکترونیک بسیار کم رنگ می باشد لذا این امور در دادرسی الکترونیک از نظر فقهی با
چالش های جدّی مواجه می باشند .با توجه به تمایل نسبتاً زیادی که در کشورمان برای استفاده از
دادرسی الکترونیک وجود دارد در این مقاله به بررسی چالش ها ی فقهی حقوقی پیش روی این نوع
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از دادرسی در نظام قضائی پرداخته و با آسیب شناسی این نهاد و شناسایی چالش های پیش روی آن،
به ارائه راهکار هایی مبتنی بر نظامات فقهی می پردازیم.
کلیدواژه :دادرسی الکترونیک ،شهادت کتبی ،حضور فیزیکی ،اقرار الکترونیکی.

مقدّمه
امروزه با توجه به نیاز روز افزون جوامع به استفاده از ابزار و وسایل و تجهیزات
الکترونیک به جهت تسهیل و تسریع در فرایند دادرسی خصوصاً در شرایط غیر عادی
و اضطراری مانند شرایط کنونی اکثر جوامع درگیر با بیماری مسری و واگیردار
کووید ( 19کرونا ویروس) ،بسیاری از کشورهای پیشرفته به استفاده از دادرسی
الکترونیک در محاکم دادگستری روی آورده اند قانونگذار ایرانی نیست از این امر
مستثنی نبوده و در ماده  649قانون آیین دادرسی کیفری؛ این شیوه نوین دادرسی را
پیش بینی نموده است .از آنجایی که دادرسی الکترونیکی از شیوه های نوین دادرسی
محسوب می شود؛ چرا که در این نوع از دادرسی اصحاب دعوا بر خالف روش
دادرسی سنتی دیگر حضور فیزیکی در محکمه نداشته و جلسه دادرسی آنها به
صورت آنالین و برخط برگزار می میگردد .از آنجایی که دادرسی الکترونیک از
امور مستحدثه محسوب می شود و در زمان صدور روایات مربوط به قضاء و دادرسی
سابقه نداشته است و همچنین به دلیل تفاوت هایی که این قسم از دادرسی با شیوه
سنتی دادرسی دارد از نظر فقهی با چالش هایی مواجه می باشد که الزم است با توجه
به اصول و مبانی فقهی راهکارهایی برای برونرفت و توجیه آنها ارائه گردد یکی از
مسائلی که الزم است در این زمینه مورد مداقّه قرار گیرد این است که ببینیم آیا می
توان حضور آنالین و برخط اصحاب دعوی را جایگزین حضور فیزیکی آنان قلمداد
نمود؟ موانع پیش روی دادرسی الکترونیک از نظر فقهی کدامند؟ کارکرد حضور
فیزیکی اصحاب دعوا در محکمه در دادرسی اسالمی به چه نحو است؟ کارکردی
صرفاً طریقی است؛ و یا در مشروعیّت دادن به حکم دادگاه موضوعیّت دارد؟
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با توجه به لزوم اقامه شهادت شهود در دادگاه نزد برخی از فقهای امامیه ،آیا
حضور آنالین و برخط آنها در دادرسی الکترونیک از این امر کفایت می نماید؟
شهادت کتبی آنها چطور؟
وضعیت اقاریر اصحاب دعوا باتوجه به شرطیت اقرار نزد حاکم ؛ در این قسمت از
دادرسی چگونه است؟
پاسخ سواالت فوق منجر به ارائه راهکارهایی برای برونرفت دادرسی الکترونیک
از چالش های فقهی می باشد که سعی شده است در این مقاله به انها پرداخته شود؛لذا
در ابتدا مفهوم دادرسی الکترونیک را مورد واکاوی قرارمی دهیم و در بخش سوم
عدم مواجهه فیزیکی اصحاب دعوی در دادرسی الکترونیک را مورد مداقه قرار داده و
در بخش چهارم چالش های شهادت شهود در دادرسی الکترونیک را برررسی نموده
و در بخش پنجم راهکار هایی برای برون رفت از مشکالت اقرار در اینگونه از
دادرسی می پردازیم و همچنین در بخش ششم به آسیب شناسی سوگند قضایی در این
شیوه از دادرسی پرداخته و دربخش آخر نیز کم رنگ شدن نقش امارات قضایی در
دادرسی الکترونیک را بررسی می نماییم.

.2مفهوم دادرسي الکترونیک
دادرسی الکترونیک از ترکیب دو واژه« دادرسی» و« الکترونیک» تشکیل شده
است که جزء اول آن به دو قسمت کیفری و مدنی تقسیم می شود و به دلیل بداهت
معانی ،نیاز به بازخوانی معانی لغوی اجزای آن نمی باشد.
در کتب لغت واژه «دادرسی » را به معنای رسیدگی به دادخواهی دادخواه،
محاکمه و به دادمظلوم رسیدن آمده است (دهخدا543/8 :1377 ،؛ معین)422 :1386 ،
همچنین واژه« الکترونیک» را بخشی از علم فیزیک دانسته که به مطالعه پدیده ها و
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دستگاه های الکترونی مانند کامپیوتر و غیره و نیز طراحی  ،ساخت وکنترل و کاربرد
وسایل مربوط می پردازد (همان.)219:
منظور از دادرسی الکترونیک بهرهبرداری از ابزارها و روشهای الکترونیکی
ارتباطی و اطالعاتی برای طرح دعوا در دادگاه و انجام فرایند دادرسی از تسلیم
دادخواست و شکوائیه و ابالغ اوراق قضایی تا رسیدگی به دالیل دعوا ،صدور رأی و
اجرای آن است (زرکالم )131 :1391 ،بنابراین باید گفت دادرسی الکترونیکی انجام
اقداماتی مدرن برخالف روش سنّتی و معمول دادرسی را در پی دارد و هرگز به معنی
تغییر در ماهیت رسیدگی نمی باشد بلکه تغییر در شکل رسیدگی است و در این نوع از
دادرسی اصل  ،حضور غیر فیزیکی و مجازی افراد در جریان رسیدگی و محاکم
است(.حسین زاده علیایی و احمدی)118 :1397 ،گاهی اوقات مفهوم دادرسی
الکترونیک را در مفهوم عام تری ازآنچه ذکر شد استفاده می نمایند؛ مثالً تأسیس
کتابخانه های حقوقی مجازی که به انتشار مقاالت و خالصه آراء می پردازند و به
نوعی در نظام حقوقی کامن ال که مبتنی بر رویه قضایی می باشد به امکان دادرسی
بهتر قضات در پرونده ها کمک می کند که خود نوعی مرتبط با مفهوم دادرسی
الکترونیک می باشد ،البته بهتر است عنوان اخیر را بهبود دهنده و ارتقاء دهنده مفهوم
دادرسی الکترونیک بدانیم نه جزئی از آن (مهرافشان )61 :1390 ،هرچند آنچه امروزه
از آن به نام دادرسی الکترونیکی یاد میشود تمامی مقاطع و مراحل دادرسی اعم از
مقدمات دادرسی به معنای اخصّ و جلسات رسیدگی و همچنین تشریفات پس از
دادرسی را پوشش می دهد اما در این مقاله صرفاً به بررسی چالش های فقهی حقوقی
پیش رو در مهمترین بخش از دادرسی که همان فرایند جلسات رسیدگی دادگاه
میباشد می پردازیم.

 .3عدم مواجهه فیزیکي اصحاب دعوی در دادرسي الکترونیک

 133ـــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  13ـ شماره  25ـ پاییز و زمستان 1400

هرچند در دادرسی الکترونیکی اصحاب دعوا در جلسات رسیدگی به صورت
فیزیکی حضور ندارند اما حضور آنها بصورت مجازی و به صورت آنالین و برخط
می باشد؛ لذا باید توجه داشت نقطه مقابل دادرسی الکترونیک ،دادرسی غیابی
نمیباشد ،چرا که خصمین در آن به صورت مجازی حضور دارند؛ البته در دادرسی
الکترونیک نیز ممکن است رأی در حق احد طرفین دعوا به صورت غیابی صادر شود.
در صورتی که ثابت شود در نظر شارع مقدس مواجهه فیزیکی اصحاب دعوا نزد
حاکم ضرورت دارد ضروری است تا دادرسی الکترونیک منحصر در مواقع ضرورت
شود ،هر چند لسان روایات باب قضا 1از حیث حضور فیزیکی اصحاب نزد حاکم
مطلق اند اما نمیتوان به اطالق آنها برای مشروعیّت دادرسی الکترونیک تمسّک نمود؛
چراکه یکی از شروط تمسک به اطالق کالم این است که امکان تقیید در کالم وجود
داشته باشدواین امر درمانحن فیه منتفی است (مظفّر.)169/1 : 1370،
در این زمینه باید بگوییم در عصر حضرات معصومین علیهم السالم و زمان صدور
روایات امکان تقیید دادرسی به حضور فیزیکی طرفین دعوا منتفی بوده است؛ چراکه
اصالً چنین فرضی برای دادرسی متصور نبوده و دادرسی تنها با حضور فیزیکی
اصحاب دعوا و حاکم در مجلس قضا مرسوم ورایج بوده است؛ عالوه بر این قدر
متیقّن در مقام تخاطب در روایات باب قضا همین نوع از دادرسی می باشد و این امر
خود بنا بر نظر برخی از اصولیان ،مانع از تمسّک به اصالت االطالق در روایات باب
قضا می باشد ( آخوند خراسانی ،بی تا )247/1 :لذا از آن جایی که مقدمات حکمت
در مانحن فیه تمام نمی باشد امکان اطالق گیری از ادله لفظی وجود ندارد و نمیتوان
برای دادرسی الکترونیک به اطالق روایات باب قضا تمسّک نمود.

 « .1برای مطالعه درخصوص روایاتی که بیانگر وظایف قاضی در دادرسی اسالمی می باشد ر.ک :حرّ عاملی،
محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،جلد  ،27قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
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تا آن جایی که تتبع نمودیم می توان گفت از آن رو که هیچ سخنی از دادرسی
الکترونیک و مجازی در خالل روایات باب قضا به میان نیامده است اکثر فقهای امامیه
به شرطیت مواجهه حضوری اصحاب دعوا و حاکم نپرداخته اند؛ چراکه ممکن است
آن را امری بدیهی دانسته باشند؛ اما در این میان برخی از فقهای امامیه از جمله مرحوم
کاشف الغطاء به آن اشاره نموده اند .بنا بر دیدگاه ایشان نباید برای مواجهه و حضور
فیزیکی خصمین در محکمه اعتبار ذاتی قائل شد ایشان در این زمینه می فرمایند
حضور و مواجهه خصمین نزد قاضی از اعتبار های حکم حاکم است ،نه این که اعتبار
ذاتی داشته باشد و در قضاوت شرط نمی باشد(.کاشف الغطاء ،بی تا .)296 /4، :برخی
دیگر از فقها معتقدند این که گفته می شود برخی از ادله اثبات در دادرسی از جمله
اقامه بیّنه مشروط به حضور نزد حاکم است به این جهت بوده که غالباً عدالت بیّنه و
سایر جهات شهادت ،در صورت حضور نزد حاکم محرز می گردد؛ لذا در صورتی
که جمیع جهات شهادت برای قاضی محرز باشد ضرورتی برای اقامه آن نزد حاکم
وجود ندارد ( سبزواری.)71/27 :1413 ،
در فقه امامیّه ،تفکیک مراجع قضائی در دادرسی اسالمی،نیز پیشبینینشده است.
از اینرو می توان گفت فقه امامیّه ،عالوه بر طریقیت حضوراصحاب دعوا با طریقیّت
در «مراجع دادرسی» نیز مواجه است؛ بهطوریکه فقدان مرجع دادرسی مشخص ،هیچ
خللی بر فرآیند دادرسی و مراحل آن ایجاد نمیکند .در دادرسی اسالمی مکان
ویژهای برای رسیدگی تعیین یا سفارش نشده است (سرخسی .)82 ،16 ،قاضی حتّی
میتواند از خانۀ خود بهعنوان محکمه بهره گیرد .هرچند برخی از فقهای امامیه
قضاوت کردن در مسجد را مکروه دانسته اند اما در مقابل برخی دیگر از فقها ،قائل به
عدم کراهت قضاوت در مسجد شده اند (انصاری  )86/1 :1415،شاید انتخاب مسجد
برای برپایی جلسات دادرسی ،یکی ازآن جهت بوده که مردم بومی و بیگانه راحت تر
میتوانستهاند برای دادرسی به آنجا روند و از طرفی ،مسجد از دید گوناگون تهمت ها
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و بدگمانیها ،نسبت به مکانهای دیگر ،دور و برکنار است.با توجه به آنچه گفته شد
بنظر می رسد آنچه در دادرسی اسالمی موضوعیت دارد ،اقامه قسط و اجرای عدالت
میان مردم وهمچنین احقاق حقوق مسلمین می باشد (حدید )25 :و شیوه برگزاری
جلسات دادگاه برای رسیدن به این مقاصد مهم صرفا دارای کارکردی طریقیست .در
شرایط اضطراری همچون دوران شیوع بیماری های مسری و واگیر دار همچون
ویروس منحوس کرونا که امکان استفاده از دادرسی حضوری فراهم نمی باشد و
احتمال باالیی م بنی بر مخاطرات جانی برای هر یک از اصحاب دعوا  ،قاضی وسایرین
از جمله شهود و...وجود دارد؛ تعطیلی و یا اطاله بیش از حد معمول رسیدگی به دعوا
موجب اختالل نظام معیشتی و جامعه می گردد؛ و به حکم اضطرار باید عالوه بر امور
حسبی ؛حتی در امور ترافعی نیز دادرسی الکترونیک جایگزین فرایند دادرسی معمول
گردد.
باتوجه به ماده  93قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد« :اصحاب دعوا می
توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا الیحه ارسال نمایند ».به نظر می رسد قانونگذار
ایرانی نیز در مواردی برای حضور فیزیکی اصحاب دعوا در محکمه کارکردی طریقی
در نظر داشته است؛ چراکه مطابق ماده مذکور اصحاب دعوا حتی در صورت نداشتن
وکیل مخیر به حضور یا ارسال الیحه کتبی به دادگاه شده اند .با استفاده از ماده 303
قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که اصحاب دعوا به صورت کتبی با ارسال
الیحه ازخود دفاع نموده باشند رای دادگاه در حق آنها حضوری محسوب می شود .با
استفاده از مواد مذکور می توان گفت حضور فیزیکی اصحاب دعوا در دعاوی مدنی
عالوه بر فقه امامیه ،در قوانین موضوعه نیز موضوعیّت ندارد و از اینرو می توان حضور
آنالین و برخط اصحاب دعوا را یکی دیگر از اقسام حضور در دادگاه دانست.

 -4شهادت شهود در دادرسي الکترونیک
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به موجب ماده  659ق.آ.د.ک به کارگیری سامانههای ویدئو کنفرانس و سایر
سامانههای ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی ،اخذ شهادت از
شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت ،اعتبار اظهارات
فرد موردنظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد .همچنین به موجب تبصره 1ماده 655
همین قانون ،درکلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات
الکترونیک قضائی ،نمیتوان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطالعات الکترونیکی
از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود (مواد  649تا  699قانون
آیین دادرسی کیفری راجع به آیین دادرسی الکترونیکی می باشد)؛ البته توجه به این
نکته ضروری است که با توجه به تبصره  2ماده  204قانون آیین دادرسی کیفری چنین
شهاداتی در صورتی معتبر می باشند که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و
مطّلعان نباشد.
این درحالی است که برخی از فقهای معاصر شهادت الکترونیکی و غیر حضوری
را نپذیرفته اند.در استفتائی که حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی چنین آمده است:
پرسش «:نظر معظم له در خصوص ماده  186قانون مجازات اسالمی در باب
شهادت شهود به صورت الکترونیکی؛ صوتی و تصویری از مکانی غیر از محل دادگاه
و نزد قاضی چه می باشد .این موضوع در شهادت به معنای عام کلمه و شهادت به
معنای خاص کلمه (شهادت شرعی) چگونه تفسیر می کنند؟ آیا ایشان این ماده را
مطابق شریعت می دادند؟
پاسخ« :شهادت باید حضوری باشد( ».مکارم شیرازی.)1399 ،
نکته ای حائز اهمیت در این زمینه اینستکه فتوای مزبوردر پاسخ به سوالی است که
در آن ،زمان اداء شهادت مقید به مواقع اضطراری همچون شیوع بیماری های مسری از
قبیل ویروس کرونا نشده است.
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در مقابل ،برخی دیگر از فقهای معاصر چنین شهاداتی را در صورتی که واجد
سایر شرایط صحّت باشد صحیح می دانند؛ توجه به استفتاء ذیل که از مرحوم حضرت
آیت اهلل سید محمود هاشمی شاهرودی( ره) صورت گرفته راهگشاست:
«سؤال :شهادت مجازی که به طرق زیر مطرح می شود ،از نظر شرعی (با فرض
فراهم بودن سایر شرایط شهادت ،مانند بلوغ و  )...چه حکمی دارد؟ الف .شهادت از
طریق سیستم مدار بسته ب .شهادت از طریق ویدئو کنفرانس ج .شهادت از طریق نوار
ویدئویی ضبط شده د .شهادت از طریق کنفرانس تلفنی.
جواب :حضور شاهد نزد قاضی ،الزم نیست؛ بلکه کافی است شهود واجد شرایط
شهادت باشند و برای قاضی شهادت ایشان محرز شود ،از هر طریقی که میسر است
(هاشمی شاهرودی.)1399 ،
بنظر می رسدآنچه در اعتبار شهادت الکترونیک موثر است وجود این نکته است
که بررسی گردد،آیا ضرورتی بر ادای شهادت در محل دادگاه وجود دارد یا خیر؟
همچنین آیا می توان حضور مجازی شاهد را در محکمه کافی دانست؟
آن چه از ظاهر اقوال فقهای امامیه در مباحث مربوط به قضا به دست می آید این
است که چنان چه مدعی دلیل اثباتی دعوای خود را شاهد معرفی نماید ،باید وی را
در محکمه حاضر نماید و اینگونه عبارات حاکی از آن است که شهادت شهود لزوماً
باید در دادگاه صورت پذیرد (مغنیه.)137/5: 1425 ،
م طابق دیدگاه برخی از فقها در صورتی که شهادت شهود سایر شرایط حجیت
شهادت را داشته باشد هرچند نزد قاضی اداء نشود دارای حجیّت است (سبزواری،
) 71/27 :1413؛ در مقابل این دیدگاه برخی دیگر از فقهای امامیه معتقدند در صورتی
که شهادت شهود در خارج از مجلس محکمه اداء شود اعتباری در حکم حاکم ندارد
(کاشف الغطاء ،بی تا )305/4 :با استفاده از مواد  232تا  247قانون آیین دادرسی مدنی
به دست می آید که هرچند قانونگذار ایرانی نظر به حضور شهود در دادگاه دارد اما
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در موارد تعذّر شاهد در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند ،می
تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات
استماع کند .برخی اساتید معتقدند به وجود آمدن قناعت وجدان ،علّت شرط استماع
شهادت توسط قاضی می باشد؛ لذا اگر این علت به هرنحوی تأمین گردد استماع
شهادت از سوی قاضی در دادرسی اسالمی موضوعیّت نخواهد داشت (زراعت،
.)364 :1388
از آنجایی که در دادرسی الکترونیک افراد دخیل در دادرسی ،در جلسه دادگاه
حضور مجازی دارند ،شهادت آنان را نیز می توان شهادت در محکمه محسوب نمود؛
البته شاید بتوان گفت حتی اگر قائل به حجیت شرعی شهادت الکترونیکی نباشیم در
صورتیکه باشهادت الکترونیکی برای قاضی اطمینان و علم شخصی حاصل شود
دادگاه می تواند بر مبنای آن از جهت حجیت علم قاضی رأی را صادر نماید.
 -1-4اعتبار یا عدم اعتبار شهادت کتبي بر دادرسي الکترونیکي
حتی اگر شهادت شهود را در فضای مجازی و از طریق ویدئوکنفرانس و برخط
معتبر ندانیم درصورتی که شهادت شهود را به صورت کتبی بپذیریم مشکلی برای
شهادت شهود در دادرسی الکترونیکی وجود نخواهد داشت؛ بلکه شهود شهادت خود
را عالوه بر ادای آن به صورت آنالین ،به صورت مکتوب نیز برای دادگاه ارسال می
نمایند؛ بر اساس ماده  1285قانون مدنی شهادت نامه یا شهادت کتبی اعتبار دارد .بر
اساس این ماده« :شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد
داشت» .با وجود این موارد ،از یک سو به موجب بند  6ماده  51قانون آیین دادرسی
مدنی که مقرر می دارد « :اگر دلیل ،گواهی گواه باشد  ،خواهان باید اسامی و
مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین کند ».و از سوی دیگر ،موادی از
قانون آیین دادرسی مدنی همچون  236 ، 235 ، 232و  ...به صراحت حضور گواه یا
شاهد در دادگاه را پیش بینی کرده است  .بر این اساس باید پذیرفت که در قوانین
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موضوعه اعتبار شهادت یا گواهی مستلزم حضور شاهد یا گواه در دادگاه و جلسه
رسیدگی است و شهادت نامه کتبی نمی تواند جایگزین آن شود (حیاتی:1392 ،
 .)408عالوه بر این ،حضور گواه یا شاهد در دادگاه و ادای شهادت نزد دادرس ،شیوه
ارائه مطالب و حاالت رفتاری شاهد حین ارائه شهادت و به ویژه پرسش و پاسخ هایی
که در جلسه دادرسی نسبت به موضوع مورد شهادت مطرح می شود ،همگی از جمله
مسائلی هستند که در ارزش و اعتبار گواهی یا شهادت تأثیر گذار هستند ولی امکان
بررسی آنها از طریق شهادت نامه کتبی وجود ندارد .هرچند شهادت کتبی تنها در
قانون مدنی پذیرفته شده است اما برخی از مراجع عظام تقلید در پاسخ به استفتائی
شهادت کتبی را معتبر ندانسته اند:
«پرسش :آیا شهادت شهود به صورت کتبی برای دادگاه مکفی می باشد؟
پاسخ :شهادت کتبی کفایت نمی کند» (مکارم شیرازی.)1399 ،
در مقابل ،برخی معتقدند در ادله عقلی و نقلی هیچ تفاوتی میان شهادت لفظی با
شهادت کتبی از نظر حکم وجود ندارد وعقالء هیچ تفاوتی برای این دوقسم از
شهادت قائل نمی شوند .عالوه بر این ،همانگونه که در شهادت لفظی صدق عنوان
شهادت وجود دارد در شهادت کتبی نیز اینچنین است (صدر ،بی تا.)331/1 :
 -2-4شهادت بدون حضور دیگر گواهان
بر اساس ماده  235قانون آیین دادرسی مدنی« :دادگاه ،گواهی هر گواه را بدون
حضور گواه هایی که گواهی نداده اند استماع می کندو بعد از ادای گواهی می تواند
از گواه ها مجتمعاً تحقیق نماید ».لذا به موجب این ماده ،دادگاه موظّف است تا
شهادت شهود را بدون حضور شهودی که هنوز گواهی نداده اند ،استماع کند .فلسفه
منع حضور افرادی که هنوز گواهی نداده اند این است که اظهارات و گفته های
افرادی که گواهی می دهند ،به سایر گواهان تلقین نشود .افزون برآن ،گفته های
انفرادی آنان در صورتی که جداگانه گواهی داده باشند و با یکدیگر منطبق باشند بهتر
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دادرس را قانع خواهد کرد (حیاتی )415 :1392 ،مشکلی که بر سر راه دادرسی
الکترونیک می باشد این است که چه تضمینی وجود دارد تا در اینگونه از دادرسی
شهود از شهادت یکدیگر مطلع نشوند و تبانی بر کذب ننمایند و آیا اساساً مطابق فقه
امامیه وجود چنین تضمینی ضرورت دارد؟ عالوه بر این ممکن است مواجهه رو در رو
و مستقیم شهود و طرفین دعوا و جو حاکم در جلسه دادگاه از شهادت کذب شهود
جلوگیری نماید و این امر در دادرسی الکترونیکی منتفی ست.
مشهور فقهای امامیه ،تفریق میان شهود را در محکمه ضروری ندانسته اند و برخی
صرفاً آن را در اثبات جرایم حدّی که مبنی بر ستر و پوشیدگی است مستحبّ دانسته
اند (شیخ انصاری .)89/1 :1415 ،برخی دیگر نیز در صورت ثبوت ریبه و تردید آن را
مستحب دانسته اند (تبریزی ،بی تا .)105/1 :از آنجایی که در فقه امامیه تفریق میان
شهود ضرورتی ندارد لذا عدم تفریق آن ها در دادرسی الکترونیک لطمه ای به اعتبار
شهادت آنان وارد نخواهد ساخت و اساساً تفریق میان شهود تضمینی جهت عدم تبانی
آنها بر کذب تلقّی نمی شود؛ از اینرو صِرف احتمال ارتباط و تبانی شهود ،دادرسی
الکترونیک را با چالشی جدّی از نظر فقه اسالمی مواجه نخواهد کرد.

 -5اقرار در دادرسي الکترونیک
دردادرسی به شیوه مرسوم اقاریر طرفین دعوا ممکن است داخل دادگاه یا خارج از
آن صورت پذیرد؛ به موجب ماده  203ق.آ.د.م« :اگر اقرار در دادخواست یا حین
مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید،
اقرار در دادگاه محسوب می شود؛ در غیر این صورت ،اقرار در خارج ازدادگاه تلقی
می شود».
تفاوتی که میان اقراردر دادگاه و اقرار خارج از آن وجود دارد اینست که اقرار در
دادگاه مستقیماً دلیل حکم قرار می گیرد ،در حالی که اقرارخارج از دادگاه باتوسل به
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سایر ادله باید به اثبات برسد؛ و در صورتی که به اثبات برسد ارزش آن با اقرار در
دادگاه یکی است .نکته ای که در خصوص طریق اثبات این اقرار باید متذکّر شد این
است که اقرارخارج از دادگاه به هردلیلی که بخواهد اثبات شود ایرادات مربوط به آن
دلیل نیز قابل طرح است .برای مثال ،اگر اقرار خارج از دادگاه شفاهی باشد با شهادت
شهود قابل اثبات است؛ لیکن ارزش شهادت و اعتبار آن با قاضی است ودر صورتی
که اعتبار شهادت برای قاضی محرز شود این اقرار واجد همه شرایط خواهد بود .اگر
اقرار خارج از دادگاه کتبی باشدو بخواهد از طریق اسناد اثبات گردد،همه ایرادات
مربوط به اسناد از قبیل اعتراض در قالب انکار و تردید و یا ادعای جعل نسبت به آن
سند قابل طرح است (کریمی.)60/6 :1396 ،
مطابق ماده 1279قانون مدنی« :اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در
صورتی می توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل
اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد ».بر اساس این ماده حتی اگر
اقرار در دادرسی الکترونیک را اقرار در محکمه محسوب ننمائیم می توان حداقل آن
را قرینه ای بر اثبات وقوع اقرار در خارج از محکمه تلقّی نمود.
فایده تقسیم اقرار به لحاظ محل وقوع آن تنها محدود به اثبات اقرار شفاهی نمی
باشد؛ چراکه اقرار خارج از دادگاه ممکن است در حالت مستی و جنون ادواری یا در
اثر اکراه مادی یا معنوی (تهدید) باشد و اختالف در خصوص هر یک از این دعاوی،
نیازمند اثبات و آوردن دلیل است و از اعتبار قاطع آن می کاهد (کاتوزیان:1390 ،
.)243/1
از نظر فقه اسالمی اقرار چه در دادگاه و در حضور قاضی صورت گیرد و چه در
خارج از دادگاه معتبر است هرچند که بایستی وقوع قسم اخیر آن برای قاضی به اثبات
برسد .برخی از فقها با تمسّک به قید «عند االمام» که در برخی از روایات اقرار آمده
است ،بر این باورند که در حقوق الهی ،متّهم باید در دادگاه اقرار کند و در اینگونه
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موارد ،اقرار نزد غیر قاضی و در خاج از دادگاه معتبر نمی باشد هرچند که وقوع اقرار
به اثبات برسد.
در مقام اشکال به این استدالل می توان گفت اوالً ،در این مقام به مفهوم لقب
استدالل شده که معتبر نمیباشد ،ثانیا :ادلۀ اعتبار اقرار از جمله بنای عقال ،اقرار را به
طور مطلق حجّت میداند .لذاتعبیر «عند االمام» روایات مربوطه به این جهت نیست که
اقرار نزد قاضی خصوصیتی دارد بلکه از آن جهت است که در زمان صدور روایت
غالباً اقرار در نزد امام و قاضی واقع شده است.
احتمال آن که حضور حاکم و استماع مستقیم وی در حجیت و اعتبار اقرار
دخالت داشته باشد امری منطقی و عقالیی است و لذا در فرض فقدان این امر اصل بر
برائت متّهم است (محقق داماد.)140/5 :1390 ،
سؤالی که وجود دارد این است که ببینیم آیا اقرار آنالین وبرخط در دادرسی
الکترونیک اقرار در دادگاه محسوب می شود یا اقرار خارج از دادگاه؟
در پاسخ باید بگوییم در صورتی که قائل به توسعه در معنای دادگاه باشیم اقرار
دردادرسی الکترونیک اگر ازطریق برخط و ویدئو کنفرانس باشد می تواند اقراردر
دادگاه محسوب شود ،اما اگر به نحو مضبوط در پیام رسان ها و فایل ویدئویی یا
صوتی باشد نه تنها نمی توان آن را اقرار در دادگاه محسوب نمود بلکه اساساً در برخی
موارد ،نمی توان آن را اقرار ولو خارج از دادگاه محسوب کرد؛ چراکه اقرار از ادله
قطعیه می باشد و نمی توان آن را با ادله ظنّیه اثبات نمود ،هرچند ممکن است چنین
مواردی را به عنوان اماره قضایی محسوب نمود (کریمی )60/1 :1396 ،البته شایان
ذکر است مطابق ماده 1262قانون مدنی که مقرر می دارد «:اقرار کننده باید بالغ و
عاقل و قاصد و مختار باشد؛ بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد
و مکره مؤثّر نیست» یکی از شرایط صحّت اقرار این ست که اقرارکننده مکره نباشد
لذا در صورتی که مکره باشد اقرار وی باطل است.
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نکته ای که در این زمینه در دادرسی الکترونیک وجود دارد این است که ممکن
است شخصی که به صورت آنالین و برخط ،اقرار به امری می نماید ازسوی عواملی
در خارج از محیط حقیقی دادگاه تحت اکراه باشدو این امر موجب بطالن اقرار وی
باشد؛ راهکار این چالش این است که در موارد اقاریر قاطع دعوا ،شخص مقردر
محیط های مخصوصی در داگستری نزدیکترین محل به اقامتگاه اقرارکننده که از
جانب دادگاه مشخص می شود در دادرسی الکترونیک حاضر شود .عالوه بر این به
استناد ماده  1280قانون مدنی که اقرارکتبی را در حکم اقرار شفاهی دانسته است ،می
توان همانند آنچه در شهادت کتبی گفته شد برای برونرفت از چالش مزبور در
دادرسی الکترونیک از اقرار کتبی نیز بهره گرفت .در واقع تفاوت اقرار کتبی و شفاهی
در شیوه انجام واثبات آن است و این دونوع اقرار از حیث آثار تفاوتی میان این دو
وجود ندارد .در صورتی که اقرار در سند رسمی به عمل آمده باشد ،سند مزبور می
تواند مورد ادعای جعل قرار بگیرد ،اما هرگاه در سند عادی بعمل آمده باشد ،سند می
تواند مورد انکار  ،تردید یا جعل قرار بگیرد.این در حالی است که برخی از فقهای
امامیه وجود لفظ را از ارکان اقرار دانسته اند و اقرار را با کلمه «لفظ» معنا کرده اند و یا
مبحثی را تحت عنوان صیغه اقرار آورده اند (محقق حلّی .)110/3 :1408 ،هرچند
مرحوم صاحب جواهر نیز به طور صریح ،اقرار را از مقوله لفظ برشمرده است (نجفی،
 ) 5/35 :1362اما در مقابل این دیدگاه ،مقدس اردبیلی لفظ را از ارکان اقرار نمی داند
و معتقد است لفظ ،بجز اخبار از معنا و مدلول آن در ذهن چیز دیگری نیست؛ به نظر
ایشان اطالق اقرار به الفاظ آن به اعتبار تسمیه دال به اسم مدلول آن می باشد (اردبیلی،
بی تا ) 405/9 :با کمی تأمّل می توان این قول را قول اقوی دانست ،چراکه در حقیقت
لفظ  ،اخبار از معنی و مدلول آن در ذهن می باشد و از این حیث ،تفاوتی با امور
انشایی ندارد و به همین علت است که اقرار را اخبار دانسته اند والّا اگر لفظ و عبارت
اقرار محسوب می شد ،بایستی آن را انشاء می شمردند ،زیرا لفظ را ذهن انشاء واعالم
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می کند.آن چه موجب تفاوت اقرار از انشاء می شود ،مدلول اخبار و کیفیّت اراده و
داللت است ،نه انشای لفظ.

 -6سوگند در دادرسي الکترونیکي
بر اساس ماده  271قانون آیین دادرسی مدنی درکلیه دعاوی مالی و سایر حقوق
الناس از قبیل نکاح ،طالق ،رجوع در طالق ،نسب ،وکالت و وصیت که فاقد دالئل و
مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی می تواند مالک و مستند صدور حکم دادگاه
قرار گیرد  .بر طبق اصل کلّی ،محلّ رسیدگی به تمامی ادله ،دادگاه است (همان)؛ ماده
200ق.آ.د.م مقرر می دارد« :رسیدگی به دالیلی که صحّت آن بین طرفین مورد
اختالف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در
مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد ».بنا بر این اصل بر این است که محلّ
اتیان سوگند در دادگاه باشد و قانونگذار در ماده  288ق.آ.د.م نیز تصریح بر این امر
نموده که اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود اما در
ادامه همین ماده موردی را استثنا مینماید وآن در جایی است که اداءکننده سوگند به
واسطه عذر موجّه نتواند در دادگاه حضور یابد ،در این صورت دادگاه ،حسب
اقتضای مورد ،وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او
حاضر می شود یا به قاضی دیگر نیابت می دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس
را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رای صادرمی نماید .عالوه بر این ،بر اساس
ماده 281ق.آ.د.م .در مواردی که سوگند نیاز به تغلیظ داشته باشد دادگاه میتواند مکان
دیگری را مانند مسجد و یا  ...برای اتیان سوگند معین نماید.
مطابق دیدگاه مشهور فقهای امامیه ضرورت دارد تا قاضی شخصی را که قسم
متوجه اوست در مجلس حکم قسم دهد مگر در موارد عجز از حضور یا بیماری و ...
(ابن ادریس )183/2 :1410 ،برخی از فقها در این زمینه چنین گفته اند« :باید حتماً قسم
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در مجلس قضاوت باشد و حاکم حق ندارد در قسم خوردن استنابه (طلب نیابت)
نماید ،مگر براى عذرى مانند مرض یا حیض ،در حالى که مجلس قضاوت در مسجد
باشد  -یا این که زن مخدره (پوشیده) است که حضور در مجلس قضاوت برایش
نقص است یا غیر این ها ،که در این صورت استنابه جایز است ،بلکه ظاهر آن است که
استنابه در مجلس قضاوت و در حضور حاکم جایز نیست» (خمینی ،بی تا .)407/2 :در
مقابل ،برخی دیگر از فقها معتقدند هرچند مشهور عدم جواز احالف در غیر از مجلس
حکم می باشد ،لکن دلیلی برای این قول مشهور وجود ندارد و اظهر جواز احالف در
غیر از مجلس حکم می باشد.مطابق دیدگاه ایشان اطالق روایات دال بر البینه علی
المدعی والیمین علی من انکر برای جواز احالف در غیر از مجلس قضا کفایت می
نماید (خوئی ،بی تا.)87/1:
با توجه به حجیت علم قاضی به نظر می رسد حتی در صورتی که قائل به عدم
جواز احالف در غیر از مجلس قضا شویم آنچه دردادرسی اسالمی موضوعیت دارد
اتیان سوگنددر محضر قاضی است ،نه در محل ساختمان دادگاه؛ لذا حتی اگرمحل
حضور شخصی که سوگند متوجه اوست را در دادرسی الکترونیکی حقیقتاً دادگاه
ندانیم اشکالی وجود نخواهد داشت ،چراکه آن چه در اتیان سوگند موضوعیّت دارد
این است که در محضر قاضی باشد و در دادرسی الکترونیک ،در صورتی که از طریق
ویدئو کنفرانس و برخط برگزار شود این امر صادق است و در غیر این صورت ،سخن
همان است که در اقرار گفته شد.

 -7از بین بردن نقش امارات قضایي با دادرسي الکترونیک
ا مارات قضایی همان اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته
می شود ،یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا
میکند و نوعاً صحّت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند .اگر اوضاع و احوال
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چنین وضعی را برای قاضی به وجود نیاورد ،عنوان اماره قضایی پیدا نمیکند .بنابراین
امارات قضایی را قانون تأسیس نکرده و به صالحدید دادرس و قاضی گذاشته و
دادرس از طریق برخی از نشانه ها تالش میکند که با نتیجهگیری ،نسبت به واقعیت
امر مورد ادعا تصمیمگیری نماید.
مثالً اگر طلبکاری بدون حیله یا اجبار سند دین را به مدیون برگرداند ،این عمل او
ممکن است در نظر قاضی دلیل بر برائت باشد .به امارات قضایی در اصطالح فقهی
ظاهر حال میگویند و ظاهر حال هم از ظنّ های خاص معتبر شرعی نیست .بلکه از
ظنون غیر معتبر است و تا زمانی که ظاهر حال ،یعنی قراین و اوضاع و احوال ،موجب
یقین و یا حداقل اطمینان قاضی نشود ،قابل پیروی نیست (جعفری لنگرودی:1387 ،
 .)78/1برخی از حقوقدانان (کاتوزیان )150/2 :1388 ،معتقدند مجموع قرائن و و
استنباطات ناشی از آن که در اصطالح فقهی «ظاهر حال» نام دارد ،در زمره دالیل
است و اصل در برابر آن بی اعتبار است .برخی از فقیهان امامیه نیز در تعارض میان
استصحاب و ظاهر ،ظاهر را مقدّم داشته اند (قمی ،بی تا.)324 :
به موجب ماده  1324قانونی مدنی هم اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت
از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا بر
شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند .البته این ماده در زمانی
تصویب شده که استفاده از شهادت به عنوان دلیل محدودیت داشت و غالب دعاوی
حقوقی با شهادت قابل اثبات نبوده و لذا امارات قضایی هم به موجب همین ماده
قدرت اثباتی زیادی نداشت .اما امروز که آن محدودیتها از شهادت برداشته شده و
شرایط شاهد سنگین شده و تقریباً در همه دعاوی شهادت ارزش اثباتی دارد ،در
استفاده از امارات قضایی هم تحول پیدا شده و قاضی با اتکاء به امارات قضایی
میتواند در بسیاری از موارد حکم صادر کند و نیازی به آن ندارد که دنبال دلیل
دیگری باشد و اماره را مکمّل آن دلیل سازد (مدنی.)224/1 :1385 ،
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امروزه نقش پر رنگ امارات قضایی در دادرسی های مدنی و کیفری غیر قابل
انکار است وچه بسا بتوان گفت بسیاری از امور در رسیدگی به وسیله امارات قضایی
مشخص می گردند؛ چه بسیار پیش آمده که از نحوه سخن گفتن ،لحن طرفین ،پریدن
رنگ چهره و یا اظهار عشق یا تنفر طرفین ؛قاضی به علم و یقین رسیده حکم صادر
نموده است .عمده امارات قضایی که سرنوشت پرونده را رقم می زند مستلزم حضور
مستقیم و مواجهه حضوری اصحاب دعوا در فضای حقیقی با قاضی است که در
دادرسی الکترونیکی منتفی می باشد.
امیرالمومنین حضرت علی علیه السالم نیز دریکی از قضاوت های خود در دعوایی
خانوادگی بااستفاده از اماره قضایی حکم دعوا را مشخص نموده اند .امام در آنجا از
عاطفه مادری برای تشخیص مادر واقعی بهره برده اند؛ چراکه مادر واقعی برای حفظ
جان فرزندش حاضر است از خود بگذرد ولی فرزندش را زنده ببیند (مفید:1413 ،
.)205/1

نتیجه گیری
مواجهه مستقیم اصحاب دعوا و قاضی در دادرسی اسالمی صرفاً کارکردی طریقی
دارد؛ لذا حضور فیزیکی اصحاب دعوا در دعاوی مدنی در قوانین موضوعه
موضوعیت ندارد و از این رو می توان حضور آنالین و برخط اصحاب دعوا را یکی
دیگر از اقسام حضور در دادگاه دانست .در شرایط اضطراری همچون دوران شیوع
بیماری های مسری و واگیر دار همچون ویروس منحوس کرونا که امکان استفاده از
دادرسی حضوری فراهم نمی باشد و احتمال قوی مبنی بر مخاطرات جانی برای هر
یک از اصحاب دعوا ،قاضی و سایرین از جمله شهود وجود دارد تعطیلی و یا اطاله
بیش از حد معمول رسیدگی به دعوا ،موجب اختالل نظام معیشتی و نظام جامعه می
گردد؛ و به حکم اضطرار باید عالوه بر امور حسبی ،حتی در امور ترافعی نیز دادرسی
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الکترونیک جایگزین فرایند دادرسی معمول گردد .مهم ترین چالشی که بر سر راه
دادرسی الکترونیک وجود دارد این است که عمده امارات قضایی که سرنوشت
پرونده را رقم می زند مستلزم حضور مستقیم و مواجهه حضوری اصحاب دعوا در
فضای حقیقی با قاضی است که در دادرسی الکترونیکی منتفی می باشد .این چاش در
حقیقت بازگشت به مبانی فقهی نداشته و راهکاری فقهی برای برونرفت از آن به نظر
نمی رسد.
اقرار دردادرسی الکترونیک اگر ازطریق برخط و ویدئو کنفرانس باشد می تواند
اقراردر دادگاه محسوب شود ،اما اگر بنحو مضبوط در پیام رسان ها وفایل ویدئویی یا
صوتی باشد نه تنها نمی توان آن را اقرار در دادگاه محسوب نمود بلکه اساساً در برخی
موارد نمیتوان آن را اقرار ولو خارج از دادگاه محسوب کرد؛ چراکه اقرار از ادله
قطعیّه می باشد و نمی توان آن را با ادله ظنّیه اثبات نمود؛ هرچند ممکن است چنین
مواردی را به عنوان اماره قضایی محسوب نمود .در دادرسی الکترونیک ممکن است
اقرا ر طرفین دعوا در حالت مستی و جنون ادواری یا در اثر اکراه مادی یا معنوی
(تهدید) باشد و اختالف در خصوص هر یک از این دعاوی نیازمند اثبات و آوردن
دلیل است و از اعتبار قاطع آن می کاهد؛ راهکار این چالش این است که در موارد
اقاریر قاطع دعوا ،شخص مقرّ در محیط های مخصوصی که از جانب دادگاه مشخص
می شود ،در داگستری نزدیک ترین محل به اقامتگاه خود در دادرسی الکترونیک
حاضر شود .عالوه بر این ،می توان برای برونرفت از چالش مزبور در دادرسی
الکترونیک از اقرار کتبی نیز بهره گرفت .برخی از فقها معتقدند دلیلی بر عدم جواز
احالف در غی ر از مجلس حکم وجود ندارد و این دیدگاه می تواند مبنای سوگند در
دادرسی اسالمی قرار بگیرد؛ با توجه به حجیت علم قاضی به نظر می رسد حتی در
صورتی که قائل به عدم جواز احالف در غیر از مجلس قضا شویم آن چه دردادرسی
اسالمی موضوعیت دارد اتیان سوگند در محضر قاضی است نه در محل ساختمان
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دادگاه؛ لذا حتی اگرمحل حضور شخصی که سوگند متوجه اوست را در دادرسی
الکترونیکی حقیقتا دادگاه ندانیم اشکالی وجود نخواهد داشت؛ چراکه آنچه در اتیان
سوگند موضوعیت دارد اینست که در محضر قاضی باشد و در دادرسی الکترونیک در
صورتی که از طریق ویدئو کنفرانس و برخط برگزار شود ،این امر صادق است.
همچنین باید گفت از آنجایی که در دادرسی الکترونیک افراد دخیل در دادرسی
در جلسه دادگاه حضور مجازی دارند ،شهادت آنان را نیز می توان شهادت در محکمه
محسوب کرد؛ حتی اگر قائل به حجیّت شرعی شهادت الکترونیکی نباشیم مطابق
دیدگاه برخی از فقها ،در صورتی که شهادت شهود سایر شرایط حجیت شهادت را
داشته باشد هرچند نزد قاضی اداء نشود دارای حجیّت است .لذا در صورتی که با
شهادت الکترونیکی برای قاضی اطمینان و علم شخصی حاصل شود دادگاه میتواند بر
مبنای آن رأی را صادر نماید .عالوه بر این ،با وجود پذیرش شهادت کتبی در فقه و
حقوق امامیه ،مشکلی برای شهادت شود در دادرسی الکترونیکی وجود نخواهد داشت
بلکه شهود شهادت خود را عالوه بر ادای آن به صورت آنالین به صورت مکتوب نیز
برای دادگاه ارسال می نمایند .همچنین با توجه به عدم لزوم تفریق میان شهود در
د ادرسی اسالمی احتمال ارتباط شهود در دادرسی الکترونیک ،خدشه ای بر اصل
دادرسی وارد نخواهد ساخت.
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