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شماره اول

حکمرانی قضائی

تیر و مرداد 1399

اشکال ارائه خدمات بهاینترتیب است :ارائه

قضایی و تشکیل و تکمیل اینترنتی پرونده ضمن

پیشرفته در کل تشکیالت مدیریتی قوه» یکی از پنج

اینترنتی اطالعاتی مانند شــرح وظــایــف ،قوانین،

جلوگیری از اتالف وقت امکان دفاع مؤثرتر و سریعتر

رکــن دستگاه قضایی توسعهیافته تلقی میشود.

مسائل روی ـ ـهای ،آرا ،لینک بــه دادگ ــاهه ــا و دیگر
نــهــادهــای مرتبط ،پــر ک ــردن فــرمهــا کــه الزمــهاش

شدن ارتباطات
از موکل خود را دارنــد .الکترونیک
ِ

قانون برنامه چهارم توسعه در بیستوچهار مورد

کارکنان با منظم کردن روابط منجر به جریان بهتر

مــدیــریــت الــکــتــرونــیــک اســنــاد و امــکــانــاتــی مانند

نظارت عمومی میشود و با کاهش ارتباط کارکنان

توسعه قضایی در دو قسمت ب ـهطــور خ ــاص به

تصویربرداری یا پویش تصویر ،فهرست ســازی و

قضایی و اداری با یکدیگر ،فساد قضایی را کاهش

الکترونیک شدن دستگاه قضایی میپردازد .بند

نمادخوانی نوری است ،پخش اقدامات به شکل

میدهد.

به الکترونیک شدن دولت و در فصل یازدهم یعنی

ز (پنج) مــاده « :130طراحی و استقرار نظام جامع

ویدئویی یا نوشتاری ،پرداخت آنالین هزینهها و

ارتباط با دیگر ارکــان دولت زمینه تحقق بهتر

اطــاعــات ( ،)M.I.Sعملیات و مدیریت قضایی

میانجیگری آنالین ،مدیریت پروندهها و اسناد،

نظارت قضایی را فراهم میکند و ارتباط الکترونیک

بهمنظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت

اظهار الکترونیک خواستههایی مانند درخواست

در سطح بینالمللی از ابزار مؤثر در مقابله با فساد

کارآمد ،اصــاح فرآیندها و بهبود روشهــای انجام

تجدیدنظر ،تشکیل دادگ ــاهه ــای الکترونیک یا

مالی و جرائم سازمانیافته بینالمللی و نظم بیشتر

امور قضایی تا پایان برنامه چهارم».

آنالین ،از طریق صدا یا تصویر ،پشتیبانی قضایی

در امور مربوط به تعارض قوانین و حقوق بینالملل

از طــریــق ارائـ ــه اطــاعــات حقوقی و پشتیبانی از

خصوصی است.

این ماده در راستای الکترونیک شدن دستگاه
قضایی و کاربست فناوری اطالعات اســت .طبق

تعقیب و رسیدگی .بهاینترتیب از جمله مهمترین

بهاینترتیب اب ــزار الکترونیک بــه عــنــوان پل

مسائل دستگاه قضایی الکترونیک طراحی سیستم

ارتباطی بین جامعه و نهاد قضایی عمل میکند و

الف) ،...اسناد و اوراق پروندههای قضایی که

یکپارچه برای طبقهبندی و ارائه اطالعات حقوقی،

فاصله بین آن دو کم میشود و فناوری اطالعات

نگهداری سوابق آنها ضروری میباشد را با استفاده

تصمیمات قضایی و دیگر قواعد است به شکلی که

همچنین فهم سنتی از اطــاعــات همچنین فهم

از فناوریهای اطالعاتی روز ،به اسناد الکترونیکی

امکان افزایش دائمی حجم را داشته باشد.

سنتی از منابع حقوق را به نفع منابع دیجیتال

تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید

اســتــفــاده از ف ــن ــاوری اط ــاع ــات در دستگاه

تغییر میدهد و امکان دسترسی و ارجاع دادن به

مشروط بر آنکه حداقل سی سال از مدت بایگانی

قضایی پیامدهای مثبتی در رابطه با مؤلفههای

این منابع را فراهم میکند؛ بنابراین شاخصهای

قطعی آنها گذشته باشد .اطالعات و اسناد تبدیلی

بهینهسازی رابطه با شهروند دارد؛ الکترونیک شدن

حکمرانی خوب در دستگاه قضایی مانند دسترسی

در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و

با حذف تشریفات غیرضروری و بروکراسی منفی،

بــه م ــدارک ،علنی بــودن رسیدگی و صــدور حکم،

قابل استناد خواهد بود...

سرعت رسیدگی را افــزایــش مـیدهــد بــدون اینکه

حضور وکیل ،هیئت منصفه ،اعتراض به عملکرد

ب) بــه ســازمــان ثبت اســنــاد و ام ــا ک کشور

دقت تحقیقات کاهش یابد و این گامی در جهت

و تصمیم قاضی ،اعمال نظارت قضایی و تحقق

اجــازه داده میشود اقدامات و ارائــه خدمات را در

استقالل فردی و نهادی قضایی ،همگی میتواند

قسمتهای مختلف به صورت رایانهای انجام دهد.

در قالب دولت الکترونیک تحقق یابد.

اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه ،صورتمجلس

ارتقای کارآمدی قضایی است.
بــا ح ــذف مــانــع فــاصــلــه جــغــرافــیــایــی ،امــکــان

ماده  ،131به قوه قضاییه اجازه داده میشود:

مــشــارکــت وکــیــل حــضــور کمهزینه هیئت منصفه

در سالهای اخیر دولت الکترونیک در ایران

تحدید حــدود و دفتر امــا ک و اسناد رسمی باید

فــراهــم مـیآیــد ،اطــاعــات بــه ســادگــی قابل مبادله

و الکترونیک شــدن در قــوه قضاییه م ــورد توجه

رعایت گردد .ماده  130و بند ب ماده  131در راستای

میشود و با تضمین کاربست مؤثر منابع قضایی

قــرار گرفته است و «استفاده از روشهــا و فنهای

تحقق دولت الکترونیک و حکمرانی خوب قضایی
اســت ولــی بند الــف مــاده  ،131الکترونیک شدن

کیفیت محا کمات باال میرود و وحدت رویه عملی
دادگــاههــا و ارائ ــه تفسیر قضایی مشابه از قانون،
بهخصوص در مرحله بدوی افزایش مییابد یعنی
نتیجه طــرح دعــوا تا حــدود زی ــادی روشــن و قابل
پیشبینی م ـیشــود .حــذف مراجعات حضوری،
افزایش دسترسی به وکیل و تسهیل ارائه معاضدت
حقوقی در پروندههای کمتر پیچیده را برای جامعه
به دنبال دارد.
از دیگر پیامدهای مثبت الکترونیک شدن
دستگاه قضایی کاهش سوء اداره و احتمال وقوع
اشتباهات قضایی ،تسهیل قابلیت فهم تصمیمات
قضایی و تحقق استقالل قضایی در نتیجه کاهش
فساد اداری است.
وکال با دسترسی آنالین به اسناد ،قوانین ،رویه

حـمــایــت از اطــاعــات شخصی و
حریم خصوصی از چالشهای دولت
الـکـتــرونـیــک و الزمـ ــه پــذیــرش اهـ ــداف،
روشهــا و وسایل آن است .کامپیوتری
شـ ــدن جــام ـعــه ،ک ـســب وک ـ ــار و دول ــت
مستلزم جــر یــان اطــاعــات اســت .بــرای
ایـجــاد اعتماد نسبت بــه فــرایـنــدهــا ،در
ب ـس ـیــاری از ک ـشــورهــا ه ــم اصـ ــول کلی
ح ـمــایــت از داده یـعـنــی پــاسـخـگــویــی،
شناسایی اهــداف ،رضایت ،محدودیت
ج ـم ـعآوری اطــاعــات ،اس ـت ـفــاده ،افشا
و نگهداری و امکان به چالش کشیدن
اجرای دیگر اصول رعایت میشود و هم
اصول خاص دولت الکترونیک.

ساده و در واقع خلوت کردن بایگانی است که البته
در صورتی که منجر به نابودی رویه نشود ،میتواند
زمینه ارائه بهتر خدمات قضایی را فراهم کند.
آییننامه اجــرایــی بند الــف مــاده  131قانون
برنامه چــهــارم توسعه مصوب  1385در مــاده دو
خــود اســنــاد و اوراق مــورد اش ــاره در قــانــون برنامه
چهارم توسعه را شامل احکام ،قرارها ،تصمیمات
و دستورات قضایی تحقیقات و معاینات محلی و
نیز هرگونه سند ،مــدرک و صورتجلسات ،دفاتر،
گــزارشهــا فــرم مشخصات پــرونــده ،فــرم مخصوص
بایگانی را کد و ...میداند.
بنابراین در اجرای برنامه چهارم توسعه ،لزوم
الکترونیک شــدن کلیه آرای قضایی و تشکیل و

