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 شهادت الکترونیک

 نجفلو رضا

 .ایران کرج، البرز، رسام دانشگاه استادیار تهران، خوارزمی دانشگاه خصوصی، حقوق دکتری

 چکیده

دادرسی ، مفهوم دادرسی مجازی نیز طرح گردید؛ زیرا در 1دلیل مطرح شدن بحث مدیریت اطالعاتدر دنیای امروز به

البته گاهی اوقات مفهوم گیرد. مجازی نیز به نوع )اطالعات( مورد تبادل در نظام عدالت قضایی، تحت مدیریت قرار می

های حقوقی مجازی که به انتشار مقاالت و شود؛ مثال تاسیس کتابخانهتر میچه ذکر شد عامدادرسی الکترونیک از آن

باشد به امکان دسترسی وکال و قضات به در نظام کامن ال که مبتنی به رویه می پردازند و به نوعیحتی خالصه آراء می

باشد که بهتر است عنوان اخیر را بهبود کنند، خود نوعی مرتبط با مفهوم دادرسی الکترونیک میپرونده ها کمک می

دلیل مطرح دیگر در دنیای امروز بهعبارتی به دهنده و ارتقاء دهنده مفهوم دادرسی الکترونیک بدانیم و نه جزئی از آن.(

، مفهوم دادرسی مجازی نیز طرح گردید؛ زیرا در دادرسی مجازی نیز به نوع )اطالعات( 2شدن بحث مدیریت اطالعات

 3   گیرد.مورد تبادل در نظام عدالت قضایی، تحت مدیریت قرار می

  به این مسئلیه بپردازیم. یمفصل تر شکل درنوشتار پیش رو قصد داریم به

 شهادت، استماع شهادت، تعارض، اصول دادرسی، حمایت از شهود، دادرسی الکترونیک واژگان کلیدی:
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 مقدمه:.1

دادگاه ایلیونز مطرح شد. متعاقباً دادگاه روش کنفرانس ویدئوئی برای جلسه تعیین قرار در  1972برای اولین بار در سال 

کار گرفت. دادگاه فلوریدا در سال برای جلسه مقدماتی دادگاه به 1974فیالدلفیا روش تلویزیون مدار بسته را در سال 

 کار برد.این روش را برای جرایم جنحه ای به  1983

موجب مطرح گشت. به 1ن اصالح دعاوی مرتبط با حبس با تصویر قانو 1995اولین قوانین مرتبط با این امر نیز در سال  

ها، بدون انتقال این قانون امکان طرح دعاوی افراد زندانی )بازداشتی( از طریق تلفن، ویدئو کنفرانس یا سایر تکنولوژی

 2001سال  میان آمد. درامکان طرح ویدئو کنفرانس در دعاوی مدنی به 1996فرد از زندان به دادگاه عنوان شد. در سال 

 باشد. م وجود داشتهئقانونی وضع شد تا امکان انجام ویدئو کنفارنس فقط در برخی جرا

بریم و اینکه آینده حقوق ایران در بحث دادرسی با مالحظه این تاریخچه به قدمت و قوت این نظام حقوقی پی می 

نسبتا زیاد این کشور در دادرسی الکترونیک ، باعث الکترونیک باید تحت تاثیر تجربیات چنین کشورهایی باشد. سابقه 

ی با این موضوع برخورد نماید؛ کما اینکه هر کشوری وقتی در یک موضوع دارای رمدتآشده تا امروزه به شکل کار

 باشد.پیشگامی و سابقه بیشتر است دارای موفقیت بیشتری نیز می

 دادرسی الکترونیک:. مفهوم 2

شود( و در ترکیب یافته که در یک جزء آن دادرسی )که خود به دو کیفری و مدنی تقسیم میاین مفهوم از دو جزء 

باشد، شامل جزء دیگر آن الکترونیک یا مجازی نهفته است. مفهوم دادرسی که مرتبط با مباحث شکلی علم حقوق می

نظرخواهی، معامله کم، تجدیدمواردی مانند ادله، رسیدگی مقدماتی، صدور کیفرخواست، صدور قرار تامین، صدور ح

کدام از این مراحل اگر به واسطه ابزارها و امکانات تکنولوژیک است. انجام هر 6، و اقرار به جرم5، سواالت متقابل4اتهام

مانند صفحه نمایشگر، ضبط صوت، اینترنت و ... صورت پذیرد؛ به معنی مجازی شدن دادرسی است. برای مثال سابقاً 

های شدند، ولی در حال حاضر با استفاده از کامپیوتر و فایلطور فیزیکی و ملموس، ثبت میر کاغذ بهپرونده ها د

باشند. برخی با به کارگیری لفظ تر میتر و هم از جهت امکان از بین رفتن، امنحجم کم ،مطرح شده که هم 7الکترونیکی

الکترونیکی شدن انتقال اطالعاتی است که در محیط دادگاه وجود دارد )اطالعات( گفته اند منظور از دادرسی مجازی، 

تواند شامل ادله، دستورات )اقرار یا حکم( دادگاه، تصمیم هیات منصفه، اقاریر متهم، اظهارات شاهد و و این اطالعات می

 ... باشد.(

هوم دادرسی مجازی نیز طرح گردید؛ ، مف8دلیل مطرح شدن بحث مدیریت اطالعاتعبارتی دیگر در دنیای امروز بهبه

 گیرد. زیرا در دادرسی مجازی نیز به نوع )اطالعات( مورد تبادل در نظام عدالت قضایی، تحت مدیریت قرار می
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های حقوقی شود؛ مثال تاسیس کتابخانهتر میچه ذکر شد عامالبته گاهی اوقات مفهوم دادرسی الکترونیک از آن

باشد به امکان پردازند و به نوعی در نظام کامن ال که مبتنی به رویه میت و حتی خالصه آراء میمجازی که به انتشار مقاال

باشد که بهتر کنند، خود نوعی مرتبط با مفهوم دادرسی الکترونیک میدسترسی وکال و قضات به پرونده ها کمک می

 9ونیک بدانیم و نه جزئی از آن.(است عنوان اخیر را بهبود دهنده و ارتقاء دهنده مفهوم دادرسی الکتر

 :سی الکترونیکرتاریخچه داد. 3

روش کنفرانس ویدئوئی برای جلسه تعیین قرار در دادگاه ایلیونز مطرح شد. متعاقباً  1972برای اولین بار در سال  

گرفت. دادگاه فلوریدا در کار برای جلسه مقدماتی دادگاه به 1974دادگاه فیالدلفیا روش تلویزیون مدار بسته را در سال 

 کار برد.این روش را برای جرایم جنحه ای به  1983سال 

موجب مطرح گشت. به 1با تصویر قانون اصالح دعاوی مرتبط با حبس  1995اولین قوانین مرتبط با این امر نیز در سال  

ها، بدون انتقال رانس یا سایر تکنولوژیاین قانون امکان طرح دعاوی افراد زندانی )بازداشتی( از طریق تلفن، ویدئو کنف

 2001میان آمد. در سال امکان طرح ویدئو کنفرانس در دعاوی مدنی به 1996فرد از زندان به دادگاه عنوان شد. در سال 

 باشد. م وجود داشتهئقانونی وضع شد تا امکان انجام ویدئو کنفارنس فقط در برخی جرا

بریم و اینکه آینده حقوق ایران در بحث دادرسی و قوت این نظام حقوقی پی میبا مالحظه این تاریخچه به قدمت  

الکترونیک باید تحت تاثیر تجربیات چنین کشورهایی باشد. سابقه نسبتا زیاد این کشور در دادرسی الکترونیک ، باعث 

قتی در یک موضوع دارای ی با این موضوع برخورد نماید؛ کما اینکه هر کشوری ورمدتآشده تا امروزه به شکل کار

 باشد.پیشگامی و سابقه بیشتر است دارای موفقیت بیشتری نیز می

 

  :ملزومات استماع الکترونیکی شهادت. 4

در دادرسی سنتی نیازی به امکانات و ابزار نیست به همین دلیل پیچیدگی خاصی در اجرای دادرسی و به تبع آن  -1

سری الکترونیک به جهت مطرح شدن یکاستماع شهادت شهود وجود ندارد ولی در دادرسیای برای ابزارهای پیچیده

هایی برای استفاده و نگهداری آنهاوجود دارد که در مرحله اول نیاز هست تا ساختار فیزیکی دادگاه طوری روش امکانات،

های الکترونیکی د طوری باشد که دستگاهها نصب نمود و دادگاه بایطراحی شود که بتوان امکانات الکترونیک را در آن

های نحوی که مانیتوربهبه خوبی بتواند مورد استفاده قرار گیرد،  بخصوص از جهت وسعت یا کوچکی اتاق دادگاه، 

 .10مناسبی وجود داشته باشد تا حاضران در جلسه دادرسی را جهت مواجهه با شاهد در صورت نیاز پوشش دهد

 
 .اشاره کرد Westlawو  Heinonline. Orgاز جمله این سایتها و کتابخانه  های مجازی می توان به سایت .  9
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نظر گرفتن فضای اتاق دادگاه که بایستی از باشد یعنی عالوه بر درامکانات الکترونیک می :مرحله دوم بحث نصب-2

نظر اصول فنی و معماری مناسب باشد، امکانات منصوبه در فضای دادگاه باید طوری تعبیه شود که تمام ابعاد و زوایا را 

 . 11نظر بگیرددر

کارگیری شود و نظارت مستمر هباشد که توسط متخصصین امر و اهل فن بها میمرحله سوم راه اندازی این سیستم -3

 آید . ها از موارد مهم به شمار میای این متخصصین جهت چک کردن بهره وری مناسب این سیستمودوره

ه خواهند از این سیستم استفاده کننده از جملدر مرحله چهارم این مساله مطرح است که باالخره افرادی که می -4

هایی برای آگاهی قضات توان سمیناربدین منظور می .12قاضی، هیأت منصفه و طرفین دعوی باید آموزش کافی دیده باشند

های حقوقی شروع ها از دانشکدهاین آموزش رسد بایدنظر میچند بهو مقامات دادگاه از این نوع دادرسی پیشنهاد نمود هر

این خصوص  های الزم درآگاهی و آموزش ر دروس قبل از تصدی شغل قضاءشده و یا با گنجاندن یک واحد درسی د

بدون تسلط به امردنیای الکترونیک  که در عصر کنونی تصور دادرس در نظام حقوقیبه دانشجویان حقوق داده شود چرا

 رسد. کمی نامعقول و نامتعارف به نظر می

-بایستی مورد بازبینی قرارهای الکترونیکی هرچند وقت میمدر مرحله پنجم و مرحله آخر باید توجه داشت سیست -5

باشد، چراکه رفته و ورژن جدید با امکانات جدید آپدیت شود و در این راستا نظارت مستمر اهل فن الزم و ضروری میگ

 باشد.نگهداری و بروز رسانی این تجهیزات، امری فنی بوده و کار هر کسی نمی

باشد، الکترونیکی نیز مطرح میدر این نوع از دادرسی عالوه بر افراد انسانی امکانات و ابزارهای کهالنهایه باتوجه به این

بایستی به مراحل اعالمی و تهیه و تدارک ملزومات آن برای تأثیرگذاری مثبت و استفاده بهینه از این امکانات روز می

 دقت بیشتری گردد.

 های استماع شهادت مجازی: شیوه. 5

محاکمات تحت شرایط خاصی امکان حضور فیزیکی شاهد در جلسه تحقیق و شهادت فراهم نیست در این اثناء در 

گردد با حفظ قیود و ضوابط نماید که پیشنهاد میاعطاء نیابت قضایی بعضاً مشقت بار و یا شاید غیرقابل اعتماد جلوه می

حضوری و در فضای مجازی و به یکی صورت غیرههادت بزمینه، ش اینگیری اهل فن و متخصص دررفنی و علمی و بکا

 از طرق ذیل استماع گردد.

موجب آن بدون حضور فیزیکی ای است که بهگفتار اول: شهادت از طریق صفحه نمایشگر ) ویدئو کنفرانس (: شیوه

ون جلوی او وجود طوری که یک طرف درخارج از دادگاه شاهدی قرار دارد که یک صفحه نمایشگر و میکروفهشاهد، ب

بیند و در طرف دیگر قاضی و هیأت منصفه و اصحاب دعوی و وکالی آنان کنندگان در دادرسی را میدارد و شرکت
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کنفرانس امکان مواجهه در فضای مجازی برای بینند و با امکانات فنی و یدئوهستند که چهره شاهد را از طریق نمایشگر می

 باشد.ن فراهم میشهود و اصحاب دعوی و وکالی ایشا

  :شهادت از طریق کنفرانس تلفنی در شبکه های اجتماعی  .6
صورت زنده با شاهد و یا اصحاب دعوی تماس تلفنی برقرار نموده و به دعوا و شهادت شاهد هاین روش دادگاه ب در

نماید. این روش در دو قالب رسیدگی میواتس آپ، تانگو و .....  های اجتماعی تلفن همراه از قبیل وایبر،از طریق شبکه

تواند هم از هزینه گزاف آورد و به لحاظ استفاده با هزینه بسیار ناچیز یا بعضاً رایگان میامکان استماع شهادت را فراهم می

 های قضایی بکاهد و هم امکان استفاده اکثر مردم از این راه را فراهم آورد.رسیدگی

نمایند و در آن شاهد مثل های اجتماعی که امکان برقراری ارتباط صوتی و تصویری را فراهم میاول از طریق شبکه 

ویدئو کنفرانس امکان مشاهده جلسه دادگاه و متقابالً اصحاب دعوی امکان مشاهده مجازی شاهد را دارند و دوم از طریق 

شود ولی تصویری یشود و صدای شاهد برای حضار دادگاه پخش میتماس صوتی که با برقراری ارتباط تلفنی انجام م

شهری لحاظ بدی آب و هوا و مسدود بودن راه دسترسی شاهد بههگردد و بدین ترتیب در مواردی که بدر آن رویت نمی

 1983از سال گردد . مزّیتی که باعث شد که دادگاه در آن قرار دارد، جلسه رسیدگی لغو نگردیده و دادرسی معطل نمی

 گیرد . های متعددی به این سبک مورد رسیدگی و قضاوت قراردر آمریکا پرونده

های اجتماعی هستند که صرفاً ناظر به ارسال پیام بوده و امکان ارسال پیامک برای سومین طریق استماع از طریق شبکه

به ارسال پیامک شهادت کتبی های اجتماعی مجهزتواند از طریق شبکهآورد. که در این روش نیز شاهد میشاهد فراهم می

زمان به دستگاه تلفن قاضی ارسال نموده و قاضی و هیأت منصفه از این طریق پی بر مفاد شهادت شاهد برده خویش را هم

 .دصورت زنده برای حاضرین در جلسه نیز قرائت نماینهو در صورت لزوم ب

به دالیلی حضور شاهد در جلسه دادرسی با مشکل گاهی بنا                     :شهادت از طریق نوار ویدئویی. 7

طور معمول اعطاء نیابت قضایی و استماع شهادت شهود توسط قاضی نائب راهکار معمول این مقوله هگردد و بمواجه می

نماید. اما از لحاظ عقلی و دت میباشد که با تکمیل فرم کتبی شهادت شهود، مجدداً به دادگاه ارسال کننده نیابت عومی

منطقی بهتر است دادگاه رسیدگی کننده به پرونده شخصاً شهادت شهود را استماع نماید و حتی المقدور از محول نمودن 

که این امکان فراهم نیست بهتر است صدا و تصویر شاهد آن به شخص یا اشخاص دیگر خودداری نماید ولی در صورتی

. توسط قاضی نائب ضبط شده و به دادگاه رسیدگی کننده ارسال شود CDایشان در نوار ویدئویی یا  و نحوه بیان شهادت

جهت ایراداتی که برای شهادت کتبی اسم برده اند، توسط حقوقدانان مورد نقد قرار گرفته از نظر حقوقی این روش به

ایتی ، عصبی بودن ، استرس .... ( توسط نارضلیکن در شهادت ویدئویی حرکات فیزیکی، وضعیت صورت ) خوشحالی ،

تواند در دادرسی تأثیر گذار صورت غیرزنده مشاهده می شود و همه اینها میهقاضی رسیدگی کننده به پرونده، هرچند ب

عبارت باشد؛ بهشهادت میشهادت برال استثنایی بر باشد که در کامنعنوان یکی از روشهای اثباتی میباشد. نوار ویدئویی به
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شرطی که هم بهنقل قول شده( مورد پذیرش نیست مگر در این حالت، آن )دیگر در حقوق کامن ال شهادت پست دوم

 شاهد دسترسی نباشد . واقعاً به

 

 :ب شهادت مجازیئمعا. 8

ای در این قسمت از کتاب به بیان معاین شهادت مجازی از منظرتعارض با اصول دادرسی و ایرادات فنی آن اشاره

 خواهد شد.

  :تعارض با اصول دادرسی. 9 

که وی با سپارد قبل از اینهکام مرگ بژرمنی نیست که کسی را به -آمده که » این روش حقوق رومی یک نظر در 

 شاکی چهره به چهره شود و نسبت به اتهام وارده پاسخ دهد.«

ال تصدیق البته کامن ،تکرار شده است 16اصطالح مواجهه چهره به چهره در قوانین زیادی از حقوق انگلیس در قرن  

طور معقولی در پرونده ها اجرا شود؛ برای مثال شاهد ممکن تواند بهکند که شرط مواجهه در برخی اوضاع و احوال نمیمی

همچنین از نظر علم روانشناسی دیدن چهره به چهره شاهد دارای آثار است قبل از محاکمه و مواجهه حضوری بمیرد، 

راحتی می توان استرس روانی شاهدو حرکات صورت و حرکات دست و لرزش صدا و مانند مهمی است از جمله اینکه به

ر فیزیکی آن را به وضوح مشاهده نموده و احتمال دروغ یا صدق حرفهای شاهد را فهمید و این امر در شهادت با حضو

رعایت شرط اصالحی قانون اساسی ایاالت متحده امریکا یکی از اصول دادرسی ، 6موجب اصل شود بهبیشتر محقق می

مواجهه شاهد با متهم است این شرط در قوانین  عادی آمریکا تفسیر شده که فقط در برخی از موارد استثنایی مواجهه 

و متهم مطرح نیست بلکه در تفسیری که توسط حقوقدانان صورت پذیرفته فیزیکی نیاز نیست، البته صرف مواجهه شاهد 

خصوص مواجهه در طور ضمنی مواجهه شاهد و مقامات دادگاه ) قاضی و هیأت منصفه ( نیز قابل طرح است. دراست به

نه پذیر صدا که رخ -3بدن  -2صوت  -1مقابل اصحاب دعوی باید گفت که در هر فردی سه شاخص قابل بررسی است ،

گوید در صدایش این را دریابیم و ترین این شاخص ها صداست. پس احتمال باالتری وجود دارد وقتی فردی دروغ می

 در مقابل اعضای بدن قابل کنترل تر است به همین جهت تمرکز هیأت منصفه بر روی حرکات صورت و بدن برای متهم

باشد در چه داشت که صدای لرزان و فاقد کنترل که ناشی از دروغگویی میفایده است، اما باید توجه دروغگو تقریباً بی

افتد و با وجود شود ؟ مسلماً وقتی شاهد با اصحاب دعوی چهره به چهره است این حالت بیشتر اتفاق میزمانی ایجاد می

کنند. که هد یقین پیدا میهای شاتر به گفتهگوید و هیأت منصفه و قاضی راحتویدئو کنفرانس شاهد راحت تر دروغ می

  .باشدالبته از نظر نگارنده با توجه به مطالب مباحث قبل این استدالل شایسته تایید و اتکا نمی
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ست که آیا شهادت از طریق ا توان در خصوص ایراد چهره به چهره مورد توجه قرارداد اینیکی از موضوعاتی که می

کند یا خیر؟ پاسخگویی به این ار ویدئویی شهادت عندالحاکم را مخدوش میویدئو کنفرانس یا شبکه ها ی اجتماعی یانو

برای شهادت عندالحاکم موضوعیت قائل باشیم یا طریقیت؟ و اگر قائل باشیم که هدف اصلی، ست که اسوال مستلزم این

حضور مجازی وی و اجرای عدالت و دادرسی عادالنه است فرقی ندارد که این شهادت با حضور فیزیکی شخص باشد یا 

اگر امکان گفتگو و مذاکره بین شاهد و اصحاب دعوی و دادگاه وجود داشته باشد بایستی قائل بر طریقیت شهادت 

رسد از بینه حقوقی و عقلی کافی برخوردار نیست تا کالً نظر میعندالحاکم باشیم. در هر حال ایراد چهره به چهره به

 را مخدوش نماید .مشروعیت استماع شهادت از راه دور 

تعرض استماع شهادت از راه دور، با علنی بودن رسیدگی های قضایی  یکی دیگر از ایرادات مرتبط با اصول دادرسی،

اند که حضور آزادانه مردم در جلسات دادرسی باعث جلوگیری از خودآرایی اعضا  هیأت است. منتقدین اعالم داشته

شود. به تعبیری با حضور آزادانه مردم در جلسه تر دیده میشهادت از راه دور کمرنگشود و این در استماع حاکمه می

شود. البته با پذیرش این استدالل نیز دادرسی و حضور فیزیکی شاهد و سایر اصحاب دعوی، خطاهای رسیدگی تعدیل می

صورت توانند بهنداشته و افراد میتوان گفت که استماع شهادت در فضای مجازی منافاتی با اصل علنی بودن محاکمه می

-گر باشند. وقتی باید ممنوعیتآزادانه اعم  از اینترنتی یا حضوری در جلسه دادرسی حاضر گشته و روند دادرسی را نظاره

حضور برخی از افراد در جلسات دعوی خانوادگی و حفظ امنیت جسمی و روحی شاهد در روند استماع های خاص عدم

 جازی نیز رعایت شود ، بااین وصف ایراد مطروحه ، یارای ممنوعیت کامل شهادت مجازی را نخواهدشهادت در فضای م

 داشت.

 

 ایرادات فنی :. 10

خواهند سؤاالت متقابل از ممکن است این مسئله مطرح شود که وکالی اصحاب  دعوی یا خود آنها زمانی که می

شود یا به لحاظ وجود فیزیکی ندارد و چه بسا صدا و تصویرش با وقفه پخش میشاهد بپرسند به لحاظ اینکه شاهد حضور 

 رود،شود و امکان دفاع برایشان از بین میایرادات فنی مثل قطعی برق یاایجاد اختالل در شبکه مجازی رسیدگی قطع می

ی که در شهادت حضوری و باشد بطورالبته باید پذیرفت این ایراد فنی در روند رسیدگی دادگاه امری محتمل می

خاطر مشکالتی از قبیل کنسل شدن پرواز و یا هعندالحاکم نیز امکان از حال رفتن شاهد یا عدم حضور او در دادگاه ب

باشد. ایراد دیگری که در این خصوص قابل ذکر است جلسه دادگاه امکان پذیر میمسدود بودن راه های دسترسی به

یا حافظه های الکترونیکی که دربردارنده محتوای شهادت شهود الکترونیکی  CDز جمله امکان جعل ادله الکترونیکی ا

است یعنی ممکن است شهادت مندرج در فیلمی با استفاده از تکنیکهای فنی جعل شود و صد البته نمونه مشابه امکان جعل 

گماردن اهل خبره در این زمینه به عنوان کارشناس ست که با ا های کتبی است که در این مورد نیز پیشنهاد ما اینشهادت در

تر کمک بیشتری های اصیل به قاضی در احقاق حق و رسیدگی عادالنههای مجعول از فایلو متخصص و تشخیص فایل
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دیویی های الکترونیکی و استفاده از نوار ویخاطر وجود چنین ایراداتی اصل استفاده از فایلهتوانیم ببنماییم. به هرحال نمی

که عدم استفاده از علوم روز دادرسی، کیفیت مطلوب و تسریع در های اجتماعی را زیر سؤال ببریم چراو شبکه CDو 

 نماید . روند رسیدگی توسط دادگاه ها را مخدوش می

 :د استماع شهادت مجازی ئفوا. 11

مواجهه از معایب این روش به حساب عدم رعایت شرط  گفتار اول: تسریع روند رسیدگی: هرچند در بحث معایب،

تواند مانع از توقف که کم هم نیستند شهادت از طریق فضای مجازی میآورده شد اما باید توجه داشت که در مواردی

ها تطویل دادرسی دانیم یکی از عیوب نظام دادرسیگونه که میهمان دادرسی به لحاظ عدم امکان حضور شاهد گردد،

بیند شود که خواهان آرامش خاطر پیدا نکند و خوانده نیز خود را بالتکلیف میدادرسی منجر میاست. طوالنی شدن 

هرچند برای چنین معظلی در نظام حقوقی برخی کشورها مرور زمان پیش بینی شده است ولی باید توجه داشت که مرور 

حال دادرسی طوالنی اثرات منفی خود را دارد هرباشد زیرا بهزمان راه حل مناسبی برای جلوگیری از تطویل دادرسی نمی

کند و و مرور زمان نسبت به دعوای مدنی ضمن مخدوش بودن، از ابواب متعدد امکان احقاق حق محکمه را تضعیف می

در این راستا استفاده و بهره وری از تکنولوژی روز و فضای مجازی در استماع شهادت کمک شایانی به تسریع روند 

دنبال خواهد هها و نتیجتاً عدم ناخشنودی مردم از دستگاه قضایی را بم و جلوگیری از تطویل دادرسیرسیدگی محاک

 داشت.

 ارزش اقتصادی :  .12

های دادرسی در صدد آنند که با هزینه باشد که در این میان نظامهای زندگی بشری رفاه اقتصادی مییکی از مؤلفه

شود کم های دادرسی که توسط اصحاب دعوی پرداخت میمراجعین رسانده تا از فشار هزینهکمتر بهترین امکانات را به 

که محل که در شهادت به سبک سنتی حضور شاهد در مواردیکرده و بازدهی مناسب و معقولی داشته باشند به طوری

 رات جانی شاهد در این راستا،نظر از خطهای گزافی است و صرفاقامت شاهد با محل دادگاه یکی نباشد مستلزم هزینه

های ایاب و ذهاب شاهد را از صرفه و صالح استناد کننده به شهادت شهود نیست که هزینهاز لحاظ تحلیل اقتصادی نیز به

های های اجتماعی که با هزینهچه قبالً هم بیان شد در عصر حاضر با وجود شبکهنماید. چنانمحلی به محل دادگاه پرداخت

بعضاً هم رایگان امکان دسترسی افراد در نقاط مختلف را فراهم آورده و حتی امکان مکالمه صوتی و تصویری  ناچیز و

مندی از این علوم در جهت کاهش هزینه دادرسی به خواهان توان با بهرهاند که از این راه میکنفرانسی را نیز فراهم آورده

 دالت کم هزینه نمود .و استناد کننده به شهادت شهود کمک شایانی به ع

 جلوگیری از اتالف وقت دستگاه قضایی :. 13

که شاهد با فاصله دورتری از دادگاه محل رسیدگی  طلبد که در مواردیتبعیت از نظام سنتی استماع شهادت شهود می 

ضابطین شهادت آن قرار دارد با اعطای نیابت قضایی یا با حضور شخص قاضی در محل سکونت شاهد یا ارجاع امر به 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

های زیاد مستلزم گونه که استحضار دارید انجام هرکدام از این اقدامات صرف نظر از هزینهشخص استماع شود و همان

های های کم اهمیت و خواستهجمله در پروندهصرف وقت زیادی توسط دستگاه قضایی و عوامل دخیل آن خواهد بود، من

وجه عقالیی نبوده قضایی در مقابل خواسته موضوع پرونده به هیچ توسط دستگاه حقوقی مبلغ کم صرف این وقت طوالنی

دارد اما در صورت پذیرش استماع شهادت از طریق مجازی به تر نیز باز میهای مهمو دادگاه را از رسیدگی به پرونده

ها معطوف به ه و اوقات دادگاههای بعضاً کم اهمیت کاستتوان از صرف اوقات طوالنی در رسیدگی به پروندهخوبی می

های عقلی برای رسیدگی ترین مؤلفهکه امروزه عنصر وقت و زمان به عنوان یکی از مهم تر باشد چراهای مهمپرونده

 باشد .قضایی می

 داری طوالنی مدت و حمل آسان: نگه. 14

که جلسه استماع شهادت ضمن اینصورتجلسه اظهارات شهود در برگ در نظام سنتی استماع شهادت شهود و صورت

دهد ای افزایش میمالحظه اگر شهود متعدد بوده و یا موارد شهادت طوالنی و مفصل باشد، حجم پرونده را به طرز قابل

شود لیکن در جلسات به همراه پرونده اصلی بعد از مدت حدود ده سال معدوم میلحاظ محدودیت فضا این صورتهو ب

لحاظ الکترونیکی بودن فضای کمی به خود اختصاص لحاظ اینکه فایل حاوی شهادت شهود بههمجازی ب استماع شهادت

چنین در صورت نیاز به تواند حتی در صورت معدوم شدن اصل پرونده نیز برای سالیان زیاد باقی بماند و همدهد میمی

های ها توسط نرم افزارگر، امکان ارسال این فایلای دیگر و محلی دیاستفاده مجدد از مؤدای شهادت شهود در پرونده

باشد که برخی اوقات در شیوه های اجتماعی نیز وجود دارد، فلذا ارسال و عودت مجدد آن به حدی سخت نمیشبکه

 سنتی استماع شهات قضات دادگاه را مجبور به امتناع از ارسال پرونده حاوی شهادت شهود به مرجع قضایی دیگری بنماید.

 حمایت از شهود ضعیف و  ناتوان:. 15

 دیده از جرم هستند،هایی وجود دارد که در آنها برمبنای دالیل حمایت از شاهد که عموماً نیز شامل اطفال بزهپرونده 

در اکالهاما  1985ست که طبق یک نقل قول در سال ا بایستی شهادت مجازی پذیرفته شود. اهمیت این موضوع تا آنجا

رعایت  رغم عدمها شهادت مجازی علیمورد سوء استفاده جنسی از اطفال گزارش شده است در اکثر این پرونده 5400

-ای راجع به تجاوز جنسی به یک طفل، ویدئویی یکاست. در پروندهشرط مواجهه به دلیل حمایت از طفل پذیرفته شده

 اعتراض نمود و رأی محکومیت وی در تجدیدنظر لغو طرفه مطرح شد و متهم نسبت به محکومیت و عدم مواجهه فیزیکی

) پرونده تجاوز جنسی به طفل همان پرونده قبلی (  مواجهه غیر فیزیکی پذیرفته شد 13ای دیگرشد. دوسال بعد در پرونده

، در علت آن نیز سیاست عمومی اتخاذی در این زمینه اعالم شد، یعنی گفته شد که علی رغم نظر دیوان در پرونده قبلی

های قضایی اتخاذی ذکر شده  که عمده آن پرونده حاضر نظر مخالف داده می شود. به جهت وجود خط مشی و سیاست

تجاوز جنسی به سه دخترجوان به دلیل ترس  14باشد تا صدمات روحی بیشتری نبیند. در پرونده دیگرحمایت از طفل می
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مجنی علیه از حضور در مقابل متهم ، ویدئویی دو طرفه در دادگاه بدوی و تجدیدنظر پذیرفته شد. همچنین در موردی 

مردی متهم به قتل غیرعمدی اختیاری سردفتر خود شد و از ویدئویی دو طرفه استفاده شد و مراجع بدوی و  15دیگر

ساله و تجاوز به  2ساله و  11نیز فردی متهم به ربودن یک پسر  16ومیت را تأیید کردند. در موردی دیگرتجدیدنظر محک

لحاظ حمایت های قبلی نیز استماع شهادت از راه دور به وسیله مقامات قضایی و هیئت منصفه بهها شد که مانند پروندهآن

 گرفت. از اطفال دخیل در حادثه مورد پذیرش قرار

شود استفاده از استماع شهادت مجازی در فلسفه حمایتی قانونگذار از اطفال و اشخاص ضعیف و ناتوان ا مشاهده میفلذ

رغم امکان مواجهه شاهد با اصحاب دعوی جهت حمایت از وضعیت جسمی و روانی شاهد، موثر بوده و در برخی موارد به

 ضوری او با اصحاب دعوی شهادت را استماع نماید.تواند از طریق فضای مجازی و بدون مواجهه حدادگاه می

 

 :بررسی شهادت در حقوق تطبیقی.16

تر مطلب و بررسی موضوع از منظر سائر کشورها به مساله شهادت در کشورهای فرانسه،انگلیس و مصر جهت فهم بیش

 شود.معایبپرداخته می

 های حقوق فرانسه (شهادت در حقوق فرانسه ) ویژگی . 1-16

طور کلی از قوه مقننه ناشی میشود. که در فرانسه بر اساس قانون اساسی رژیم های رومی ژرمنی، بهقوانین در کشور

از طریق رفراندم عمومی  1958سبتامبر  28سیاسی کنونی که به جمهوری پنجم معروف است و قانون اساسی آن در 

شوند م اصالح شده است، نمایندگان مجلس ملی با رأی عمومی و مستقیم مردم انتخاب می 1962شده و در سال  تصویب

کند. الزم به بیان است که قانون اساسی قانون اساسی نحوه انتخابات را مقنن در قوانین عادی معین می 24که بر اساس اصل 

که در مقدمه آن اصول حقوق بشر و حاکمیت ملت  ،گردیده است ماده تنظیم 92فرانسه در یک مقدمه و پانزده فصل و 

. هدف حقوق 17به رسمیت شناخته شده است 1946است و در مقدمه قانون اساسی بیان شد، آمده 1789که در اعالمیه سال 

حقوقی واحدی چه در فرانسه سیستم وسیله حقوق مشخص گردد. و در این رابطه اگراست که روابط اجتماعی به فرانسه این

طور متنوع در نقاط مختلف الوصف در بعضی موارد مقررات خاص حقوقی و قواعد عرف تجاری بهباشد معحاکم می

 ها و همچنین شعب دیوان، نظر قطعیکشور وجود دارد، که دیوان تمیز فرانسه برای برقراری وحدت حقوقی بین دادگاه

 شود : فکری ماهوی در حقوق فرانسه در چهار مورد خالصه میطور خالصه طرز تهدارند . بخود را اعالم می

 وحدت سیستم حقوقی  -الف

 وحدت منبع حقوق  -ب

 
15USV . Quintero 1994 - 

16WeekelyUSV .  - 
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 خصوصیت تکامل یافته حقوق -ج

 تفکیک حقوق از اخالق و مذهب و سیاست  -د

احترام به اعمال مذهبی توضیح است که با وجود تفکیک حقوق از مذهب در فرانسه، طرز تفکر مسیحیت و البته الزم به

مورد شناسایی قانون قرار گرفته، و از حیث رابطه حقوق و اخالق که از منابع بسیار مهم حقوق است. پرتاله از حقوقدانان 

نماید و تقوی در واقع موضوع حقوق را گوید: حقوق نقش تکاملی اخالق جامعه را ایفاء میمشهور در این مورد می

تواند در نحوه ی عملکرد ن گفت موضوع حقوق صلح و تقوی است در عین حال اخالق نمیتوادهد و میتشکیل می

. به نظر 18قانونی انجام داده استحقوق مداخله داشته باشد مانند تأدیه خسارت به زنی که تحت شرایط خاصی ازدواج غیر

این دو طرز عمل، قاضی در صدد است آندره تنک در حقوق تطبیقی دو طرز عمل مقابل یکدیگر قرار دارند، در یکی از 

ها را تفهیم نماید. در شیوه دیگر قاضی مطابق قانون، خود را که تصمیم خویش را تبیین و توجیهات خود و معنی دقیق آن

. و 19که ممکن است به اختصار پردازدحال تا جاییداند که تصمیم خویش را مدلل و مستند سازد و در هر موظف می

کند و این سیستم بر نظام حقوقی فرانسه حاکم نسه در گروه دوم جای دارد و از قاعده ی ایجاز تبعیت میتردید فرابی

است. و این نتیجه تکامل یافته حقوق در طول تاریخ فرانسه است. چنانچه خواسته باشیم تحول حقوق فرانسه در طول تاریخ 

رین مکتب فطری یا طبیعی که بزرگانی چون سقراط، افالطون، توان گفت، حقوق فرانسه تحت تاثیر دکترا بیان داریم می

های بزرگی چون، هگل که شخصیت 20کردند، و مکتب اثباتی هیوم و کانت از آن طرفداری می گروسیوس، هابز، الک،

را  آیند مسیر تکاملی خویشساوینی، لئون دوگی، اگوست کنت، دورکهایم و کورویچ از نظریه پردازان آن به شمار می

طی کرده و تحوالتی مثل جریانات دوره امپراطوری و انقالب کبیر فرانسه بر آن تاثیر عمیقی را گذاشته است . قضات در 

 ها را حل و فصل نمایند، و در مورد موارد ابهام،فرانسه مکلفند به دعاوی تنها در حدود قوانین موجود رسیدگی و آن

قانون مدنی فرانسه  4و از این رو ماده ی  . قضایی را از قواعد کلی کشف نمایند اجمال و سکوت قانون، موظفند راه حلهای

 دارد که اگر قاضی به عذر سکوت یا ابهام و اجمال قانون، دعوی را حل ننماید مجازات خواهد شد. در فرانسه،مقرر می

های مجلسین ( برعهده ها و آئین نامهدنامهاصرار حکم مربوط به اعمال بنیادی ) قوانین ، عه -های دیگر اروپا مطابق کشور

قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد. قاضی عادی یعنی قضات دادگستری و قضات محاکم اداری در 

های ها و آئین نامهها دیوان تمیز و شورای دولتی، برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی با قوانین و عهدنامهرأس آن

توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعمال البته قضات می .و سنا صالحیت ندارند مجلس ملی

 . 21ها با قانون اساسی قضاوت کنندمربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آن

 پذیرد: قانون مدنی فرانسه شهادت به تسامع ) استفاضه ( را در دو حالت می

 
 76حقوق تطبیقی و نظامهای حقوق معاصر ، دکتر محمود عرفانی ، ص  -1
 169در آئینه حقوق ، دکتر حسن حبیبی ، ص  -2
به  77در آمدی بر حقوق اسالمی ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، ص : برای آشنایی بیشتر با حقوق طبیعی و  حقوق اثباتی رجوع کنید  -3
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خواهد از زوجش جدا شود و دارای اموال مشترکی هستند و قصد دارد اموال خاص خود را  ای میزوجهحالتی که  -

 . 22ای روشن ) یا قراردادی و توافقنامه ای ( موجود نباشداز مال مشترک جدا سازد. این در صورتی است که نوشته

ه و بخواهند مال مشترک را در حضور زوج ها باقی ماندحالتی که ورثه ای از زوجین بعد از موت یکی از زوج -2

. 23دیگر جدا ساخته و تحریر نمایند. البته این هم در صورتی است که نوشته ای و توافقی روشن وجود نداشته باشد

حالت دانان فرانسه معتقدند که شهادت به تسامع تنها در این دو بالنیون و ریپر از حقوق دانانی چون بارتان، لوران،حقوق

دانانی نیز نظیر تولیبه، بویتیه، و دیمولوسب نیز قائلند که بر موتردی نظیر این دو باشد . لکن در مقابل حقوقمقبول می

.  در قوانین فرانسه عمدتاً سه نوع شهادت به چشم 24شودهای دیگری که شباهت داشته باشند قیاس میحالت، حالت

رخواست مدعی برای اقامه بینه و یا درخواست مدعی علیه در دادگاه اقامه می اساس دخورد، اول شهادتی است که برمی

شود. دوم شهادتی است که دادگاه اعالم میدارد که هرکس نسبت به این موضوع خاص اطالعی دارد در دادگاه حاضر 

 شده و شهادت دهد.

که این نوع شهادت در قوانین  گیردسوم شهادت تبرعی است که بدون درخواست طرفین دعوی و یا محکمه شکل می

 فرانسه مسموع نمی باشد .

 :شهادت در حقوق انگلیس. 2-16

باشد. ها دلیل شفاهی و یا شهادت میشناسد که یکی از آنقانون انگلیس سه نوع دلیل اثبات دعوی را به رسمیت می

ی شود. در حقوق انگلیس وظیفهشرف اقامه میدلیل شفاهی دلیلی است که توسط شهود، معموالً با قید سوگند یا با قبول 

شاهد این است که دادگاه یا هیات منصفه را از واقعیات امور مورد درک و مشاهده خود آگاه سازد. و در نهایت دادگاه 

کند، برای مثال در حقوق عرفی، شاهد یک یا هیات منصفه است که در مورد نظرات ابرازی و اعتبار آنها قضاوت می

توانست درمورد سرعت اتومبیل که واقعیت قابل رؤیت است، شهادت دهد، اما این اظهار که طبق خیابانی میتصادف 

توانست با نظر کرد، غیرقابل پذیرش بوده و در واقع دادگاه میمشاهده او راننده با سرعت بیش از حد مجاز رانندگی می

جه به اینکه اغلب دشوار است که شاهدی تفصیل صحیح آنچه را خود چنین دلیلی را از اعداد دالیل خارج سازد، اما باتو

 که واقعاً مشاهده نموده بدون دخالت استنباط شخصی خود از این واقعه ارائه دهد.

های حقوقی، اظهار مقرر داشته است که در دادرسی 1972قانون ادله اثبات دعوی در مسائل مدنی مصوب  3ماده  2بند 

ربط که شاهد شخصاً قعیات قابل پذیرش است به شرط آنکه طریقی باشد جهت نقل وقایع ذیعقیده چنین شاهدی از وا

قابل قبول بودن چنین آنها را مشاهده کرده است. البته در عین حال این حق برای دادگاه محفوظ است تا نسبت به غیر

 .25اظهاراتی حکم کند

 
 قانون مدنی فرانسه  1504و  1415ماده  -1
 قانون مدنی فرانسه  1442ماده  -2
 همان مدرک -3

و   337، ص  6 -7جیمز ، ترجمه مهدی سروش ، مجله کانون وکال ، شماره . ادله اثبات دعوی در حقوق انگلیس ، فلیپ اس : ک . ر  -1
338  . www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

  :دیدگاه قانون مصر.3-16 

تواند شهادت بدهد، لکن بر این قاعده استثنائی بدین شرح وارد شده است که هر فردی میدر قانون مصر اصل بر این 

 است: 

مرافعات افرادی که قدرت تمییز ندارد اهلیت شهادت را نخواهد داشت، عدم قدرت تمییز خواه به  198برطبق ماده 

وای عقالنیش و اسباب دیگری که از سبب کبر سن باشد و یا صغر سن یا به سبب مریضی خاصی در جسمش باشد یا در ق

 این قبیل باشد مثل مستی و خواب ...

باشد ( در صورتیکه توانایی کتابت داشته قانون فوق الذکر فردی که قدرت تکلم ندارد ) و کر می 200اما در ماده 

را برساند شهادتش پذیرفته باشد و بتواند مقصود خویش را با کتابت بیان دارد، و یا بواسطه اشاره قادر باشد که مقصودش 

که در قوانین مصر شهود باید قبل از شهادت قسم یاد کنند لذا شهادت افرادی که سنشان به هنگام ادای شود. از آنجاییمی

 199شهادت از چهارده تجاوز ننموده است سوگند یاد نکرده و تنها شهادتشان به عنوان استدالل شنیده می شود ) ماده 

یل آن این است که افرادی که سنشان کوچک هست و به اصطالح صغیرند ارزش و اعتبار سوگند را درک مرافعات ( و دل

قانون مرافعات  25کنند و مضافاً به اینکه میل به کذب و تاثیر در آنها به سهولت امکان پذیر خواهد بود . بر وفق ماده نمی

 تنها می توانند بر سبیل استدالل ادای شهادت نمایند.  محکومین به مجازاتهای جنایی هم اهلیت شهادت را ندارند و

 

 

 

 

 . نتیجه گیری: 17

اگر به واسطه ابزارها و  دادرسی هاکدام از این انجام هر .شودکه خود به دو کیفری و مدنی تقسیم می دادرسی .1

امکانات تکنولوژیک مانند صفحه نمایشگر، ضبط صوت، اینترنت و ... صورت پذیرد؛ به معنی مجازی شدن دادرسی 

 .است

، مفهوم دادرسی مجازی نیز طرح گردید؛ 26دلیل مطرح شدن بحث مدیریت اطالعاتعبارتی دیگر در دنیای امروز بهبه. 2

 گیرد.مجازی نیز به نوع )اطالعات( مورد تبادل در نظام عدالت قضایی، تحت مدیریت قرار میزیرا در دادرسی 

بریم و اینکه آینده حقوق ایران در به قدمت و قوت این نظام حقوقی پی می دادرسی الکترونیک با مالحظه تاریخچه .3

بقه نسبتا زیاد این کشور در دادرسی بحث دادرسی الکترونیک باید تحت تاثیر تجربیات چنین کشورهایی باشد. سا

ی با این موضوع برخورد نماید؛ کما اینکه هر کشوری وقتی در یک رمدتآالکترونیک ، باعث شده تا امروزه به شکل کار

 .باشدموضوع دارای پیشگامی و سابقه بیشتر است دارای موفقیت بیشتری نیز می
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باشد، برای الکترونیکی نیز مطرح میه بر افراد انسانی امکانات و ابزارهایکه در این نوع از دادرسی عالوباتوجه به این .4

بایستی به مراحل اعالمی و تهیه و تدارک ملزومات آن دقت بیشتری تأثیرگذاری مثبت و استفاده بهینه از این امکانات روز می

 .گردد

طور معمول اعطاء نیابت قضایی و هگردد و ببه دالیلی حضور شاهد در جلسه دادرسی با مشکل مواجه میگاهی بنا .5

باشد که با تکمیل فرم کتبی شهادت شهود، مجدداً به استماع شهادت شهود توسط قاضی نائب راهکار معمول این مقوله می

 نماید. اما از لحاظ عقلی و منطقی بهتر است دادگاه رسیدگی کننده به پرونده شخصاًدادگاه ارسال کننده نیابت عودت می

شهادت شهود را استماع نماید و حتی المقدور از محول نمودن آن به شخص یا اشخاص دیگر خودداری نماید ولی در 

توسط  CDکه این امکان فراهم نیست بهتر است صدا و تصویر شاهد و نحوه بیان شهادت ایشان در نوار ویدئویی یا صورتی

 .شود قاضی نائب ضبط شده و به دادگاه رسیدگی کننده ارسال

خواهند سؤاالت متقابل از ممکن است این مسئله مطرح شود که وکالی اصحاب  دعوی یا خود آنها زمانی که می .6

شود یا به لحاظ وجود شاهد بپرسند به لحاظ اینکه شاهد حضور فیزیکی ندارد و چه بسا صدا و تصویرش با وقفه پخش می

 رود،شود و امکان دفاع برایشان از بین میاختالل در شبکه مجازی رسیدگی قطع میایرادات فنی مثل قطعی برق یاایجاد 

باشد بطوری که در شهادت حضوری و عندالحاکم البته باید پذیرفت این ایراد فنی در روند رسیدگی دادگاه امری محتمل می

قبیل کنسل شدن پرواز و یا مسدود بودن راه خاطر مشکالتی از هنیز امکان از حال رفتن شاهد یا عدم حضور او در دادگاه ب

باشد. ایراد دیگری که در این خصوص قابل ذکر است امکان جعل ادله جلسه دادگاه امکان پذیر میهای دسترسی به

یا حافظه های الکترونیکی که دربردارنده محتوای شهادت شهود الکترونیکی است یعنی ممکن  CDالکترونیکی از جمله 

های شهادت درج در فیلمی با استفاده از تکنیکهای فنی جعل شود و صد البته نمونه مشابه امکان جعل دراست شهادت من

ست که با گماردن اهل خبره در این زمینه به عنوان کارشناس و متخصص و ا کتبی است که در این مورد نیز پیشنهاد ما این

 تر کمک بیشتری بنماییم.ق حق و رسیدگی عادالنههای اصیل به قاضی در احقاهای مجعول از فایلتشخیص فایل

عدم رعایت شرط مواجهه از معایب این روش به حساب آورده شد اما باید توجه داشت که  هرچند در بحث معایب، .7

تواند مانع از توقف دادرسی به لحاظ عدم امکان حضور که کم هم نیستند شهادت از طریق فضای مجازی میدر مواردی

-ها تطویل دادرسی است. طوالنی شدن دادرسی منجر میدانیم یکی از عیوب نظام دادرسیگونه که میهمان دد،شاهد گر

بیند هرچند برای چنین معظلی در نظام حقوقی شود که خواهان آرامش خاطر پیدا نکند و خوانده نیز خود را بالتکلیف می

باید توجه داشت که مرور زمان راه حل مناسبی برای جلوگیری از برخی کشورها مرور زمان پیش بینی شده است ولی 

 .هرحال دادرسی طوالنی اثرات منفی خود را داردباشد زیرا بهتطویل دادرسی نمی

 دیده از جرم هستند،هایی وجود دارد که در آنها برمبنای دالیل حمایت از شاهد که عموماً نیز شامل اطفال بزهپرونده .8

 ت مجازی پذیرفته شود.بایستی شهاد
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بطور کلی با وجود فواید و معایب دادرسی مجازی با توجه به موارد ذکر شده میتوان گفت که اثرات مثبت این نوع  .9

 دادرسی بیشتر از اثرات منفی آن بوده و میتوان جهت بهبود و پیشرفت آن قدم های بسزایی برداشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع .11

 الف: کتب عربی

آیین دادرسی کیفری ، ترجمه حسن دادبان ، جلد دوم ، انتشارات دانشگاه ژرژ ، بولک ،گاستون ، سواسر ،استفانی ، -1

 1377عالمه طباطبایی ، تهران 

 .1362آشتیانی، شیخ محمدحسن، القضاء و الشهادات، انتشارات قدس محمدی، قم -2

 انتشارات اسالمیه تهران. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، -3

 .1360امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ششم، انتشارات اسالمیه تهران، سال  -4

 .1382بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی، نشر آریان، جلد ششم، تهران  -5

 .1391باقری نژاد ، زینب، حمایت از شهود، تهران، انتشارات خرسندی،  -6

 .1384ی اثبات دعوی، انتشارات رز قلم،پوراحمدی الله، محمدرضا، اصول عموم -7

 .1390بزرگمهر، امیرعباس، روانشناسی شهادت قضایی، انتشارات سهامی،  -8

نقد خدمات حقوق بین المللی  جعفری تبریزی، محمد تقی، حقوقی جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غرب، انتشارات -9

 حقوق اسالمی ایران، تهران.
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گلدوزیان، ایرج، آثار تحصیل دلیل از طریق استراق سمع و ضبط مکالمات، نشریه حقوق دانشگاه علوم قضایی و  -10

 .1371خدمات اداری، شماره چهرم و پنجم، مرداد و آبان 

 .1365فروردین، خرداد-ر پنجمگلدوزیان، ایرج، کیفیت تحصیل در فرانسه، قطع نامه حق دفت -11

ابعاد و ویژگی ها و کارکردهای آن در عرصه هویت با  محکم کار، ایمان،حالج، محمد مهدی، فضای مجازی، -12

 1391، شهریور 201محدودیت شبکه های مجازی، قطع نامه معرفت، شماره 
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