ماهیت اثباتی داده پیامهای الکترونیکی به عنوان ادله اثبات دعوا
(مقاله علمی-پژوهشی)


عباس میرشکاری


صابر عالئی

تاریخ پذیرش99/01/29 :

تاریخ دریافت98/06/01 :

چکیده
امروزه یکی از پرکاربردترین ادله در دعاوی ،دالیل الکترونیکی میباشنن .ب با ته ه به ی بهد
این شکل از ادله ،این سهال به ذهن متبادر می شهد که این نهع از دالیل ،دلیل ی مح سهب
میشننهن یا لالو و رننهرتی برای ادله ا باج مه هد (در ماده  1285لانه م نی) میباشنن .ب در
رهرج انتخاب فرض دوم ،این سهال مطرح می شهد که این نهع خاص از داده پیام الکترونیکی
که در دعهی مهرد اسننتداده لرار فرفته ،رننهرج و لالو وه نهع دلیلی (اع از سنن ، .وماره وبب)
هست .؟ب با تحقیق و ت لیق در مته لانهنی و بررسی انهاع داده پیامها میتها بیا نمهد که ادله
الکترونیکی ،ا رهالا به ع.ها لالو و شکل ادله ا باج مه هد میبا ش .که میتهان .س .یا وماره
محسهب شهن مگر داده پیامهای مطمئنِ غیر نهشتاری (از لبیل رهج ضبط ش ه در عبه سیاه
ههاپیما) که در لالو ادله ا باج مه هد نمی ف.ج .ب یع.ی دلیل ی با بار ا باتی مخصنننهص به
خهد ،در عین حال که « س » .محسهب نمی شهد ،به دلیل سابقه الکترونیکی مطمئن ،لابل انکار
و تردی نیز نمیباش
کلیدواژگان:

داده پیام مطمئن ،دالیل الکترونیکی ،اس.اد ،ادله ا باج ،نهشته

 استادیار دانشک ه حقهق و علهم سیاسی تهرا
Mirshekariabbas1@ut.ac.ir

 دانشجهی دکتری حقهق خصهری دانشگاه عل و فره.گ (نهیس .ه مسئهل)
Alaei.saber@yahhoo.com
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مقدمه و طرح مطلب
امروزه اسننتداده از دالیل الکترونیکی در دادفاهها ،به تبف فرافیر شنن

اسننداده از وسننایل

الکترونیکی از فراوانی خارنننی برخهردار اسنننتب لبل از هرفهنه تجزیه و تحلیل درباره دالیل
الکترونیکی ،برای برر سی ارزش ا باتی انهاع داده پیامها ،بای به این سهال پا سخ داده شهد که آیا
این دالیل،

ی مح سهب می شهن یا بای در لالو ادله ا باج س.تیِ مذکهر در ماده  1258لانه

م نی (یع.ی الرار ،س ، .شهادج ،امارج و ل س ) تحلیل شهن ب در رهرج انتخاب نظر اخیر ،بای
ماهیت هر نهع از داده پیام (مت.ی ،رنننهتی ،تصنننهیری و غیره) به تدکی

مشنننخر فردد زیرا

تشننخیر نهع دلیلی (سنن .یا وماره و غیرهبب) که در لالو داده پیام در آم ه ،ارتبام مسننتقیمی با
ارزش ا باتی این ادله از حیث ادله ا باج دعهی ( هت ارائه در دعهی یا تعیین نهع دفاع طرفین از
لبیل امکا ادعای انکار و تردی وبب) و ادله ا باج حک (برای استداده محاک ) خهاه داشتب
برای برر سی دلیق ماهیت و بار ا باتی هر داده پیام ،ابت ا بای داده پیام مطمئن را ش.اخت و
انهاع آ را مهرد بررسنننی لرار داد و بع از شننن.اخت داده پیام مطمئن و غیر مطمئن با کم
ویژفی های هر داده پیام از نظر محتها ،لابلیت انطباق یا ع م انطباق آ را با ادله ا باج مه هد
س.جی و ماهیت و بار ا باتی هر داده پیام را م شخر کرد تا ماهیت هر داده پیام (به تدکی

نهع

آ ) و بار ا باتی آنها در ا باج حک و دعها برای دادفاه و طرفین پرون ه لابل تعیین باش ب
 .1ابهام در بیان قانونگذار
ی بهد و نا ش.اخته بهد انهاع داده پیام به ان ضمام نهع نگارش لانه و تعارض بین مهاد
لانه تجارج الکترونی  ،بر دشهاری ش.اخت ماهیت این ادله افزوده استب ماده  12لانه مذکهر
به رراحت داده پیام را رهرج و لالو ا س.اد و ادله الکترونیکی میدان و بیا میدارد «ا س.اد و
ادله ا باج دعهی ممکن اسنننت به رنننهرج داده پیام بهده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی
تها بر اسنناق لهاع ادله مه هد ،ارزش ا باتی داده پیام را رننرفاا به خاطر شننکل و لالو آنها رد
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کردب» از این ماده این فهنه بردا شت ش ه ا ست که ادله الکترونیکی نهع

ی ی از ادله مح سهب

نمیفردن و ت.ها لالو و رهرتی برای ادله مه هد میباش1 .ب
از سنننهی دیگر ،ماده  14لانه تجارج الکترونیکی بیا میدارد «کلیه دادهپیامهائی که به
طریق مطمئن ایجاد و نگه اری ش هان از حیث محتهیاج و امضای م .رج در آ  ،تعه اج طرفین
یا طرفی که تعه کرده و کلیه اشخاری که لائ مقام لانهنی آنا محسهب میشهن  ،ا رای مداد
آ و سایر آ ار در حک ا س.اد معتبر و لابل ا ست.اد در مرا ف ل ضائی و حقهلی ا ست»ب ا ستداده از
واژۀ «درحک » ن شا ده .ۀ و هد تداوج ا سا سی بین دو ماهیت (داده پیام مطمئن و س .معتبر)
اسنننت آیا داده پیام مطمئن ،ت.ها لالو و شنننکل برای سننن .مذکهر نبهده بلکه دارای ماهیت
افانهای میباش که لانهنگذار بر ا ر مصالحی آ را «در حک » س .معتبر و الزماال را دانسته
اسننت یا ای.که واژه «درحک » به معتبر بهد این اسنن.اد برمی فردد و ماده  14قب جب ا در ر ن د
داد اعتبا ِر بی شتر به س .ی ا ست که به رهرج داده پیام ذخیره ش ه ،میبا ش ب با ته ه به ماده
 12قب جب ا و سایر مهاد لانه مذکهر ،رویکرد دوم م.طقیتر به نظر میرس ب
مداد ماده  15لانه تجارج الکترونی

بر پیچی فی مهضننهع افزوده اسننت ،زیرا بیا میدارد

نسننبت به داده پیام مطمئن ،انکار و تردی  ،مسننمهع نیسننتب این ویژفی بعضننی از حقهل انا را
مجاب کرده است تا داده پیام مطمئن را س .رسمی ب ان ،2 .حال ای.که داده پیام مطمئن میتهان
دارای محتهیاج فهنافهنی با ش که بع ضی از آنها حتی دارای ارکا اولیه س( .نه شته بهد ) ه
نیست ، .وه رس به ای.که س .رسمی محسهب شهن ب مضاف بر آ  ،امتیازاتی که ماده  15قبجبا
برای داده پیامهای الکترونیکی در نظر فرفته ،ت.ها برای معتبر ش.اختن این ا س.اد ا ست ،نه ای.که
ارزشی ه س.گ اس.ادی را که نزد مأمهر رسمی دولت ت.ظی ش ه ،داشته باش 3ب زیرا س .رسمی
آ ار دیگری نیز دارد مثل ای.که تاریخ سنن .رسننمی در مقابل اشننخاص الث معتبر اسننت و الزم

1ب زرکالم ،سننتار« ،امضننای الکترونیکی و ایگاه آ در نظام ادله ا باج دعها» ،م رق علهم انسننانی بهار،1382
شماره ،28ص 54ارالنی ،حمی رضا ،حقهق ف.ا وری اطالعاج ،نشر میزا  ،واپ اول ،1384 ،ص 274
2ب هما ص 275و276
3ب ال سا  ،م صطدی « ،بت ا س.اد و ف.اوری اطالعاج ،تاللی س.ت و نهآوری» ،ماه.امه حقهلی کانه سردفترا و
دفتر یارا  ،1385،شماره ،64ص127
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اال را بهد و ع م لزوم به تهدیف مبلغ خسننارج احتمالی در تأمین خهاسننتهبببب که این اورنناف را
لانهنگذار برای اس.اد الکترونیکی لائل نش ه است1ب
تا پیش از تصنننهیو لانه تجارج الکترونیکی ،ویژفی غیر لابل انکار و تردی بهد  ،فقط
مختر س .ر سمی بهدب حال که لانهنگذار انکار و تردی را ن سبت به داده پیام مطمئن م سمهع
نمیدان و میدانی که داده پیامها ،حاوی محتهیاتی غیر از سننن ، .مثل رنننهج و فیل نیز و هد
دارن  ،آیا ویژفی ع م ا ستماع انکار و تردی که در لانه مختر س .ر سمی بهد ،ن سبت به داده
پیامهای غیرمت.ی (که س .به مع.ای خاص مح سهب نمی شهن ) ه ت سری پی ا کرده ا ست یا
ای.که ورنن «مطمئن بهد » شننامل داده پیامهای غیرمت.ی (مثل نهارهای رننهتی یا رننهتی
وتصننهیری) نمیشننهد تا ای.که دارای ورنن «غیر لابل انکار وتردی » باشنن ب آیا اطالق اسنن.اد
الکترونیکی به داده پیامها ی مطمئن که به رهرج فیل یا رهج بهده(مثل رهج ضبط ش ه در
عبه سیاه وسایل حمل و نقل ههایی یا زمی.ی) ،در رهرتی که هیچ ی

از ارکا س .از مله نهشته

بهد  ،امضاء وبب را ن ارن  ،لابل پذیرش است؟ به نظر میرس که ارطالح «اس.اد الکترونیکی» که در
عرف حقهل انا به تمام ادله الکترونیکی اطالق میشهد ،2خالی از مسامحه نیستب
 .2تعریف داده پیام و انواع آن
بر اسننناق ماده  12لانه تجارج الکترونیکی «اسننن.اد و ادله ا باج دعهی ممکن اسنننت به
رهرج دادهپیام بهده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتها برا ساق لهاع ادله مه هد ،ارزش
ا باتی «دادهپیام» را ررفاا به دلیل شکل و لالو آ رد کرد»ب لانهنگذار در ب .ال ماده  2لانه
مذبهر در تعری «دادهپیام» ،3بیا میدارد« :هر نمادی از والعه ،اطالعاج یا مدههم اسنننت که با
وسائل الکترونیکی ،نهری و یا ف.اوریهای

ی اطالعاج تهلی  ،ارسال،دریافت ،ذخیره یا پردازش

میشهد»ب از دی فاه عل ف.اوری اطالعاج «اساساا داده دیجیتالی ترکیبی از ردر و ی هایی است

1ب محم  ،محم ی ،برر سی تطبیقی ر سمی سازی ا س.اد الکترونیکی ،پایا نامه هت اخذ م رک کار ش.ا سی ار ش
حقهق مالکیت فکری ،دانشگاه ل  ،دانشک ه حقهق ،1391 ،ص59
2ب شهبازی نیا ،مرتضی عب الهی ،محبهبه «احراز ارالت در اس.اد الکترونیکی» م رق علهم انسانی ،پژوهشهای
حقهق تطبیقی دوره ،1388 ،13شماره  ،4زمستا  ،ص128
3. Data Message
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که اطالعاج را در زمی.ه های فهنافه ارائه میک ..ب این اطالعاج میتهان شنننامل متن ،فیل ،
ر ا ،تصهیر و هر نهع داده دیگری باش »1ب
با ته ه به تعری و سیف و پهیا که لانهنگذار در ب« .ال » ماده  2لانه تجارج الکترونی

از

داده پ یام ارائه کرده ،نه ت .ها تمام ابزارهای مه هد از لب یل تلگرام ،تلکس ،ابزارهای دیجی تالی،
مغ.اطی سی ،نهری ،الکترومغ.اطی سی ،بلکه سایر ابزارهای نا شی از ف.اوری که در آی .ه به و هد
میآی .نیز میتهان .م.شأ ایجاد دلیل الکترونی

باش 2ب

 .2.1تبیین تفاوت بین امضای الکترونیکی مطمئن و سابقه الکترونیکی مطمئن و آثار آن

ماده  15لانه تجارج الکترونیکی داده پیام مطمئن را به دو نهعِ داده پیامِ دارای امضنننای
الکترونیکی مطمئن و سننابقه الکترونیکی مطمئن تقسننی میک .ب با ته ه به این تدکی
ویژفی های هری

و بیا

در دو مبحث مجزا و در ذیل ع.ها داده پیام مطمئن ،مه و طرح این سننهال

می شهد که آیا داده پیام مطمئ.ی که دارای ام ضای الکترونیکی (مطمئن یا غیرمطمئن) نبهده ولی
دارای سابقه الکترونیکی مطمئن میبا ش  ،لابل ت صهر ا ست و یا بای طبق باور رایج ،3داده پیام
مطمئن را داده پیامی دانست که دارای امضای الکترونیکی مطمئن باش ب
داده پیام مطمئن ،داده پیامی است که به وسیله ی

سیست اطالعاتی مطمئن تهلی  ،ذخیره و

پردازش ش ن ه و با سننابقه الکترونیکی مطمئن ،حدا تمامیت سنن ، .انتسنناب آ به ایجاد ک ..ه و
ههیت ایجاد ک ..ه (ا رل ساز) م شخر و مدروض باش و به ه.گام لزوم نیز در دسترق و لابل
درک باش 4ب در ارزش فذاری دالیل الکترونیکی ،لانه تجارج الکترونیکی در فصل اول داده پیام
مطمئن را به دو نهعِ داده پیامِ دارای ام ضاء الکترونیکی و سابقه الکترونیکی مطمئن تق سی کرده

1ب لاسمی نژاد ،امیر «در آم ی بر ادله دیجیتال» دادنامه حقهق ،شماره  ،1388 ،2ص64
2ب شننهبازی نیا ،مرتضننی عب الهی ،محبهبه «دلیل الکترونی در نظام ادله ا باج دعها» ،فصننل.امه حقهق ،مجله
دانشک ه حقهق وعلهم سیاسی ،دوره  ،40زمستا  ،شماره  ،1389 ،4ص 194الی195
3ب «طبق مداد ماده 11قبجبا داده پیام مطمئن ،داده پیامی ا ست که با ام ضای مطمئن و با رعایت شرایط « سامانه
الکترونیکی مطمئن» ذخیره ش ه و به ه.گام لزوم در د سترق با ش ب» مظاهری ،ر سهل ناظ  ،علیر ضا« ،ماهیت و
آ ار امضای الکترونیکی در حقهق ایرا ومقرراج آنسیترال» ،مجله کانه  ،آبا  ،1387 ،شماره ، 86ص106
4ب ورالی نارح ،مرتضی  ،1394س .رسمی الکترونیکی (مطالعه تطبیقی امکا ر ور س .رسمی الکترونیکی در
حقهق ایرا و آمریکا ،دان ش.امه حقهق و سیا ست ،شماره  ،80-61 ،25رر  68الی 69شهبازی نیا ،مرت ضی
عب الهی ،محبهبه ،پیشین ص 197
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در ماده  15بیا میداردب «ن سبت به «دادهپیام» مطمئن ،سهابق

الکترونیکی مطمئن و امضننای الکترونیکی مطمئن انکار و تردی مسننمهع نیسننت و ت.ها میتها
ادعای علیت به «دادهپیام» مزبهر وارد و بای ابت نمهد که «دادهپیام» مزبهر به هتی از هاج
لانهنی از اعتبار افتاده اسننت ».همچ.ین ماده  14هما لانه داده پیام مطمئن را در حک اسنن.اد
مطمئن و لابل است.اد میدان ب
داده پیامِ غیرمطمئن به رهرج ی

دلیل عادی ،داده پیامی ا ست که به و سیله ی

سی ست

اطالعاتی غیرمطمئن ،تهلی  ،ارسننال ،دریافت ،پردازش یا ذخیره شنن ه اسننت و دارای امضننای
الکترونی

غیرمطمئن ا ست به رهرتی که نمیتها از انت ساب س .به رادرک ..ه ،ههیت او یا

تمامیت س ، .اطمی.ا حارل کرد1ب
لانهنگذار در ب« .ک» ماده  2لانه تجارج الکترونی

امضنننای الکترونیکی مطمئن را این

فهنه تعری میک « : .امضننای الکترونیکی مطمئن 2هر امضننای الکترونیکی اسننت که مطابق با
ماده ( )10این لانه باش » و در ماده  10لانه مذکهر بیا میدارد« :امضای الکترونیکی مطمئن
بای دارای شرایط زیر باش  :ال  -نسبت به امضاء ک ..ه م.حصر به فرد باش ب ب -ههیت امضاء
ک ..ه «دادهپیام» را معلهم نمای ب ج -به و سیله ام ضاءک ..ه و یا تحت اراده انح صاری وی رادر
ش ه با ش ب د -به نحهی به ی

«دادهپیام» مت صل شهد که هر تغییری در آ «دادهپیام» لابل

تشخیر و کش باش »ب
لانهنگذار در فصننل اولِ مبحث سننهم لانه تجارج الکترونیکی داده پیام مطمئن را شنناملِ
امضنناء الکترونیکی مطمئن و سننابقه الکترونیکی مطمئن دانسننته و ماده  15نیز هری

را به طهر

افانه نام میبرد و بیا میداردب «نسننبت به «دادهپیام» مطمئن ،سننهابق الکترونیکی مطمئن و
ام ضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردی م سمهع نی ستببب»ب ب.ابراین فرض سابقه الکترونیکی
مطمئ.ی که فال امضننای الکترونیکی باشنن  ،و هد دارد که در مقابل آنها نتها به انکار و تردی
است.اد کردب به عبارج دیگر ،داده پیام مطمئ.ی را میتها تصهر نمهد که دارای سابقه الکترونیکی
مطمئ.ی باش ولی دارای امضای الکترونیکی مطمئن نباش ب اما برخی نهیس .فا  3این مداهی را
1ب شهبازی نیا ،مرتضی عب الهی ،محبهبه ،پیشین ص 196
2. Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature
3ب مظاهری ،رسهل ،ناظ  ،علیرضا ،پیشین ،ص 106ورالی نارح ،مرتضی ،پیشین ،ص 68
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یکی میپ .ارن و برای سننابقه الکترونیکی مطمئن ارننالت لائل نمیشننهن و داده پیام مطمئن را
ررفاا داده پیامی میدان .که دارای امضای الکترونیکی مطمئن استب
ماده  11لانه تجارج الکترونی

در تعری سنننابقه الکترونیکی مطمئن و.ین بیا میدارد:

«سننابقه الکترونیکی مطمئن عبارج از «دادهپیام»ی اسننت که با رعایت شننرایط ی

سننیسننت

اطالعاتی مطمئن ذخیره ش ه و به ه.گام لزوم در د سترق و لابل درک ا ست» .همچ.ین در ب.
«ز» ماده  ،2لانهنگذار «سننیسننت اطالعاتی »1را ای.گهنه بیا میدارد« :سننیسننتمی برای تهلی
(ارلسازی) ،ارسال ،دریافت ،ذخیره یا پردازش «دادهپیام» است»2ب
ی

داده پیام با امضننای الکترونیکی مطمئن ،دارای سننابقه الکترونیکی مطمئن نیز میباشنن ب

امضای الکترونیکی مطمئن به طهری رمزنگاری می شهد که ایجاد ی

سیست اطالعاتی مطمئن را

مه و میفرددب بر خالف رویه نگارش نهیس .فا در زمی.ه دالیل الکترونیکی ،امضای الکترونیکی
مطمئن ،فروه دارای سابقه الکترونیکی مطمئن است اما سابقه الکترونیکی مطمئن اع از آ است
و شنامل داده پیامهایی که فال امضنا هسنت ، .ولی دارای سنیسنت اطالعاتی مطمئن هسنت ، .نیز
میشهدب زیرا در تعری سابقه الکترونیکی هیچ اشارهای به امضای الکترونیکی نش ه استب
ب.ابراین امضننای الکترونیکی الزمۀ مطمئن بهد همهی داده پیامها نیسننت و تعری رایج از
داده پیام که بیا میدارد « داده پیام مطمئن ،داده پیامی اسننت که با امضننای مطمئن و با رعایت
شرایط ی

سامانه اطالعاتی مطمئن ،ذخیره شهد و به ه.گام لزوم در دسترق باش » ،3نمیتهان

تعری درسننتی باش ن زیرا با ته ه به مطالبی که بیا ش ن ه و ماده  15لانه تجارج الکترونی ،
لابل ت صهر ا ست که ی

داده پیام ،ب و ام ضای الکترونیکی مطمئن ،دارای سابقه الکترونیکی

مطمئن باش و لابل انکار و تردی نباش  ،یع.ی داده پیام مطمئن محسهب فرددب نمهنه این نهع از
1. System Information
2ب در ب« .ح» ماده  2لانه تجارج الکترونیکی در تعری «سننیسننت اطالعاتی مطمئن» آم ه اسننت« :سننیسننت
اطالعاتی اسننت که -1 :به نحهی معقهل در برابر سننهء اسننتداده و ندهذ محدهش باشن ب -2سننطح معقهلی از لابلیت
دسترسی و تص ی رحیح را دارا باش ب -3به نحهی معقهل مت.اسو با اهمیت کاری که انجام میده پیکرب .ی و
سازمان هی ش ه با ش -4مهافق با رویه ایمن با ش »ب در ب« .م» همین ماده ذکر می شهد که «رویه ایمن» :رویهای
اسننت برای تطبیق رننحت بت «دادهپیام» م.شننأ و مقصنن آ با تعیین تاریخ و برای یافتن هرفهنه خطا یا تغییر در
مبادله ،محتها و یا ذخیره سازی «دادهپیام» از ی زما خاصب ی رویه ایمن ممکن ا ست با ا ستداده از الگهریت ها یا
ک ها ،کلماج یا ارلام ش.اسائی ،رمزنگاری ،روشهای تص یق یا پاسخ برفشت و یا طرق ایم.ی مشابه انجام شهد»ب
3ب مظاهری ،رسهل ،ناظ  ،علیرضا ،پیشین ص106
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داده پیامها را میتها تصنناویر ضننبط شنن ه از دوربینهای راههر که دارای سننابقه الکترونیکی
مطمئن هست .و یا ضبط ر ای خلبا تهسط عبه سیاه ههاپیماها دانستب و.ین داده پیامهایی
ارننالا لابلیت امضنناء ن ارن  1ولی به هت دارا بهد سننابقه الکترونیکی مطمئن ،زء داده پیام
مطمئن مح سهب می شهن و به ع.ها دلیل الکترونیکی ،در رویه ل ضایی ملی و بینالمللی مهرد
است.اد لرار میفیرد2ب
 .3ارزش اثباتی انواع داده پیامهای الکترونیکی
دلیل الکترونی افر مهرد شنن.اسننایی لرار فیرد دارای کارایی بیشننتری نسننبت به سننایر ادله
میباشنن وه حاوی اطالعاج بیشننتری از لبیل تاریخ ایجاد و و هد تغییراج و زما آنها و حتی
تاریخ حذف په شه و تاریخ تغییر رمز عبهر میبا ش که برای ک ش والف مدی میبا ش3 .ب داده پیام
الکترونیکی تقریباا هیچ ولت از بین نمیرون و نسننخه حذف ش ن ه ز در مع ود مهاردی همیشننه
لابل بازیابی است4ب
داده پیامها ممکن ا ست به رهرجهای مختلدی با ش .که ب سته به رهرج آنها بحثهایی
مطرح میشنننهد ب برای ای.که ارزش ا باتی هر داده پیام را باته ه به ای.که آیا این داده پیام لابل
انکار و تردی هست یا نه و یا ای.که این داده پیام بر مب.ای ادله ا باج دعهی مه هد ،س .محسهب
می شهد یا وماره و ببب را دریابی  ،در ادامه داده پیامها را با لحاش مالکِ نهشته بهد یا نبهد  ،به دو
بخش داده پیامهای مت.ی و غیرمت.ی تقسنننی میک.ی و هر ی

را

افانه مهرد بررسنننی لرار

میدهی ب
 .3.1ماهیت داده پیامهای به شکل نوشته (متنی)

1ب ربک به مبحث  2-4همین تحقیق
2 . Report on accident to air India express Boeing 737, May 2010, P.2, dgca.nic.in/
accident/reports/VT-AXV.pdf
3 . Young, Douglas, "Advising the Corporate Client on the Duty to Preserve Electronic
Evidence", See at: www.Fbm.cam, Last Seen At 2017/1/20, p3
4. Chung, Sgarlata, Byer, David, 2001, "the Electronic Paper Trail: Evidentiary Obstacles to
Discovery and Admission of Electronic Evidence", Journal of Science and Technology Law,
p22
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مراد از داده پیامهای مت.ی داده پیامهایی ه ست .که به شکل نهشته میباش .ب شکل نهشتن
در این داده پیامها نیز خصننهرننیتی ن اردب نهشننته ممکن اسننت به رننهرج خط با حروف الدبایی،
نقاشننی یا خطهم مبه بهده ،همانطهر که میتهان به شننکل بر سننته یا ته رفته باشنن ب ب.ابراین
ممکن است رس ی

مجمه با دو استخها متقاطف نماد خطر مرگ یا نهعی ته ی باش 1ب

این نهع از داده پیامها را بر ح سو دا شتن یا ن ا شتن سابقه الکترونیکی و نیز ،دا شتن یا ن ا شتن
ام ضاببب میتها به وهار د سته تق سی کرد :داده پیامهایی به شکل نه شته با سابقه الکترونیکی
مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن (دسته اول) ،داده پیامهای نهشته با سابقه الکترونیکی مطمئن
و امضای الکترونیکی عادی (دسته دوم) ،داده پیامهای نهشته با سابقه الکترونیکی مطمئن و فال هر
فهنه ام ضا (د سته سهم) و داده پیامهای نه شته و فال سابقه الکترونیکی مطمئن و هر فهنه ام ضا
(دسته وهارم)ب در ادامه هری

از این دستهها در را مباحث افانه بررسی میک.ی ب

 .3.1.1داده پیامهای نوشته با امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن

این د سته از داده پیامها به دلیل ای.که دارای ام ضای الکترونیکی مطمئن ه ست ، .به تبف آ
دارای سنننابقه الکترونیکی مطمئن بهده و طبق مبحث سنننهم لانه تجارج الکترونی  2داده پیام
مطمئن محسنننهب میشنننهن در برابر این فهنه از داده پیامها فقط ادعای عل نسنننبت به آنها
پذیرفته میشهد و اظهار انکار یا ادعای تردی نسبت به آنها پذیرفته نیستب
با ته ه به ماده  1283لان ه م نی و ب لیل و هد همه ی ارکا سننن .اع از نهشنننته بهد ،
لابلیت ا ست.اد و ام ضاء ،3میتها ماهیت داده پیامی را که حاوی محتهیاج نه شتاری بهده و دارای
امضای الکترونیکی میباش را س .دانستب طبق ماده  12قب جب ا ممکن است ادله ا باج مه هد
به شننکل داده پیام باشنن .و به مه و ماده  14لانه تجارج الکترونیکی ای.گهنه داده پیامها در
حک اس.اد الزم اال را میباش .ب

1ب دیانی ،عب الرسهل ،ادله ا باج دعها در امهر م نی و کیدری ،انتشاراج ت ریس ،واپ سهم ،1387 ،ص136
2ب مهاد  10الی 15
3ب کاتهزیا  ،نارر ،ا باج وادله ا باج ،نشر میزا ج ،1387 ، 1ص277
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 .3.1.2داده پیامهای نوشتۀ با سابقه الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی عادی

امضای الکترونیکی دارای رهر فهنافهنی استب بین امضای الکترونیکی مطمئن و غیرمطمئن
تداوج و هد داردب یکی از مهارد ام ضای الکترونیکی ،ام ضای دیجیتال ا ست که به مع.ای ا ستداده
سری محاسباج ریاضی است که به م.ظهر حصهل اطمی.ا از ع م تغییر با استداده از کلی

از ی

عمهمی و رمز فذاری است و پیامها را در ظاهر به شکل نامدههمی در میآوردب
نهع دیگر امضنننای الکترونیکی ب کارفیری ویژفی های زیسنننتسننن.جی اسنننت :از لب یل
انگشتنگاری ،اسکن لری.ه وش ش.اسایی رهجبب استب از انهاع دیگر امضای الکترونیکی امضاء
با کلی

بر روی فزی.ه لبهل و یا ام ضاء با استداده از لل الکترونیکی 1یا وارد کرد تصهیر اسکن

ش هی

امضای دستی به س .الکترونیکی میباش ب

برخی از ام ضاهای فهق مطمئن و برخی دیگر غیرمطمئن ه ست .و ام ضاهای غیرمطمئن در
رهرتی دارای اعتبار هست .که یا تهسط رادرک ..ه تأیی شهن یا به کم

سایر لرائن و اماراج

انتسنناب آ به رننادر ک ..ه آ محرز شننهد2ب از آنجایی که لانه امضننای الکترونیکی مطمئن را
ام ضایی میدان که دارای همهی شرایط وهارفانه ماده  10لانه تجارج الکترونیکی با ش  ،فقط
امضای دیجیتال یا امضای رلمی را میتها به ع.ها امضای الکترونیکی مطمئن ذکر کرد3ب
داده پیامهایی که فال ام ضای الکترونیکی مطمئن ه ست .در میا حقهل انا به ا س.اد عادی
معروف شنن هان و نظر غالو به این بیا اسننت که میتها با ته ه به ارننل برابری امضننای
الکترونیکی سنناده و مطمئن و با ته ه به نهشننته محسننهب شنن

داده پیام ،طبق ماده  6لانه

تجارج الکترونیکی ،این نهع از داده پیام عادی در حک اسنن.اد عادی هسننت .ب مراد از سنن .عادی
بهد داده پیام الکترونیکی یع.ی ای.که به دلیل ع م امضنننای الکترونیکی مطمئن داده پیام ،داده
پیام مطمئن محسهب نش ه و لابل انکار و تردی میباش 4ب
رحت ا ست الل فهق مهرد تردی ا ست زیرا میتها داده پیامهای فال ام ضای الکترونیکی
مطمئن را ت صهر کرد که دارای سابقه الکترونیکی مطمئن با ش (یع.ی داده پیام مطمئن مح سهب
1ب محم ی ،مرتضی ،انعقاد لراردادهای الکترونیکی مطالعه تطبیقی در حقهق ایرا و ک.هانسیه  2005ژنه ،رساله
دکتری حقهق خصهری ،دانشگاه تهرا  ،1389 ،ص155
2ب شیروی ،عب الحسین حقهق تجارج بین الملل انتشاراج سمت واپ وهارم ،1391 ،ص429
3ب مظاهری ،رسهل ناظ  ،علیرضا« ،ماهیت و آ ار امضای الکترونیکی در حقهق ایرا ومقرراج آنسیترال» ،ص107
4ب هما  ،ص114
310
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شهد)ب ه.گامی که فردی با ا ستداده از د ستگاه خهدپرداز که دارای برنامهای از لبل طراحی ش ه
اسنننت ،ال ام به پرداخت لبهض خهد یا عملیاج انتقال و ه بین کارج های اعتباری مینمای  ،با
تأیی فزی.ه بت مبادرج به تهلی امضای الکترونیکی عادی میک .ب اما به دلیل سابقه الکترونیکی
ال عضه بهد و بت در سیست شتاب) که سامانه خهدپرداز بان
مطمئن (مث ا

طرف حساب از آ

بهره میبرد ،داده پیامی که تهلی ش ن ه ،داده پیام مطمئن محسننهب میشننهد و محاک نیز و.ین
داده پیامهایی را وه به رهرج فایل ت صهیری تراک.شهای بانکی و وه به رهرج ر سی واپی
(این تراک.شها) ،میپذیرن 1ب
استداده از ایمیل در محاک نیز در این فروه از داده پیامها ای میفیرد ،2زیرا از ی

سه این

داده پیامها دارای سابقه الکترونیکی مطمئن هست .یع.ی به نحهی معقهل در برابر سهء استداده و
ندهذ محدهش ه ست .و سطح معقهلی از لابلیت د ستر سی و ت ص ی رحیح را دارد و به نحهی
معقهل مت.ا سو با اهمیت کاری که انجام میده پیکرب .ی و سازمان هی ش ه ا ست3و از سهی
دیگر دارای ام ضای الکترونیکی مطمئن نی ستب مثالی دیگر ،بع از تحهیل فرفتن ب سته پ ستی از
مامهر پسننت با اسننتداده از لل نهری ال ام به داد رسننی و امضننای الکترونیکی بر روی رنندحه
الکترونیکی مینمایی و در این مثال فروه امضایی که رهرج فرفته غیرمطمئن است ولی ب لیل
ای.که سامانه بتی دارای سابقه الکترونیکی مطمئ.ی است ،داده پیام مطمئن ایجاد ش ه استب
این فروه از داده پیامها ب لیل دارا بهد سابقه الکترونیکی مطمئن ،دارای اعتبار داده پیامهای
مطمئن ه ست .و س .الکترونیکی معتبر مح سهب می شهن در نتیجه لابل انکار و تردی نی ست .ب
زیرا ماده  15لانه ت جارج الکترون ی

ب یا میدارد «نسن ن بت به دادهپ یام مطمئن ،سنننهابق

الکترونیکی مطمئن و امضننای الکترونیکی مطمئن انکار و تردی مسننمهع نیسننت و ت.ها میتها
ادعای علیت به «دادهپیام» مزبهر وارد دانست و بای ابت نمهد که «دادهپیام» مزبهر به هتی از
هاج لانهنی از اعتبار افتاده ا ست»ب ب.ابراین از مله داده پیامهایی که داده پیام مطمئن شمرده
1ب مجمهعه آرای لضایی ،دادفاههای تج ی نظر استا تهرا (حقهلی) سال  ،1393 ،1391پژوهشگاه لهه لضاییه،
مرکز مطبهعاج و انتشاراج ،ص 351الی  352السا مصطدی ،مظلهمی سجاد ،1397 ،مصادیق ،مبانی و آ ار اشتباه
در پرداختهای الکترونیکی ،فصل.امه پژوهشهای پهلی بانکی ،شماره ،36ردحاج  293الی ،318ص302
2ب مجمهعه آرای لضایی ،دادفاههای تج ی نظر استا تهرا (کیدری) سال  ،1395 ،1392پژوهشگاه لهه لضاییه،
مرکز مطبهعاج و انتشاراج ،ص 11
3ب ب« .ح» ماده  2لانه تجارج الکترونیکی
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ش ه ا ست ،داده پیامی ا ست که دارای سابقه الکترونیکی مطمئن با ش هرو .ممکن ا ست که
امضای الکترونیکی ن اشته باش ب
البته شای این سهال مطرح شهد که فرق بین سابقه الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی
مطمئن ویست؟ و یا رابطه آ دو با یک یگر وگهنه است؟ همانطهر که بیا ش سابقه الکترونیکی
مطمئن مبت.ی بر ی

سیست اطالعاتی مطمئن است ،1که با دارا بهد رویه ایمن ،داده پیام را به

نحهی معقهل در برابر سهء استداده و ندهذ محدهش میدارد2ب یکی از روشهایی که این رویه ایمن
را به هد میآورد و از تغییر محتهیاج داده پیام لهفیری میک ، .امضنننای الکترونیکی مطمئن
اسننتب به عبارج دیگر رابطه بین آنها عمهم و خصننهص مطلق اسننت یع.ی هر داده پیام دارای
ام ضای الکترونیکی مطمئن ،دارای سابقه الکترونیکی مطمئن نیز میبا ش ولی هر داده پیامی که
دارای سابقه الکترونیکی مطمئن است ممکن است دارای امضای الکترونیکی مطمئن نباش ب
ب.ابراین به دلیل محتهیاج نهشننتاری و و هد امضننای الکترونیکی ،ای.گهنه داده پیامها ماهیتاا
«سنن » .محسننهب میشننهن و طبق ماده  12لانه تجارج الکترونیکی اسنن.اد و ادله ا باج دعها
میتهان .به رهرج داده پیام با ش .و با لحاش سابقه الکترونیکی مطمئن س .الکترونیکی دارای
امضای عادی ولی با سابقه الکترونیکی مطمئن ،از امتیازاج «داده پیام مطمئن» در لانه تجارج
الکترونی

برخهردار میباش ب

 .3.1.3داده پیامهای نوشتۀ با سابقه الکترونیکی مطمئن و فاقد هر گونه امضاء

داده پیامها ی نه شته که فال ام ضای الکترونی (عادی یا مطمئن) ه ست .ولی دارای سابقه
الکترونی

ال با و هد کثرج کتو و مقاالج در زمی.ه تجارج الکترونی
مطمئن می باشننن ، .عم ا

مهرد ته ه لرار نگرفتهان ب شکی نی ست که این نهع از داده پیامها دارای ارزش داده پیام مطمئن
ه ست .و ن سبت به آنها نمیتها اظهار انکار و ادعای تردی کرد زیرا شامل حک ماده  15لانه
تجارج الکترونیکی میباشنن .و دارای سننابقه الکترونیکی مطمئن هسننت .و ت.ها راه تعرض به
ارالت آنها ادعای عل میباش ب

1ب ماده  11لانه تجارج الکترونی
2ب ب « .ز » و « م » لانه تجارج الکترونیکی
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مثال بارز این د سته از داده پیامها ،حافظه د ستگاهای خهدپرداز یا ر سی ی که در لبال انجام
عملیاج بانکی به م شتری داده می شهد که فال هر فهنه ام ضایی ا ست و ا سا س اا امکا ام ضای
و.ین اس.ادی بع ت.ظی آنها ب لیل بارفذاری از لبل برنامههای این دستگاههای خهد پرداز ،و هد
ن ارد و دسنننتگاها به طهر ههشنننم .ال ام به انجام عملیاج بانکی مینمای .ولی ب لیل سنننابقه
الکترونیکی مطمئن و مجهز ب« .ب» ماده  18لانه تجارج الکترونیکی مب.ی بر ای.که که افر
داده پیام به وسیله سیست اطالعاتی برنامهریزی ش ه یا تص ی خهدکار از انو ارل ساز ارسال
شهد داده پیام به ارل ساز م.سهب است ،داده پیام مطمئن محسهب میفردد1ب
سهالی که در ای.جا مطرح می شهد این ا ست که ماهیت داده پیامهای این و.ی.ی که باو هد
دارا بهد سابقه الکترونیکی فال هرفهنه ام ضایی میبا ش .وی ست؟ زیرا در نظام ادله دعها نهع
دلیل ،تعیین ک ..هی نهع دفاع اسنننت و حدا ارزش یا بیارزش کرد دلیل با تهسنننل به انکار و
تردی  ،نیازم .شننن.اخت نهع دلیل اسنننتب افر این فروه از داده پیامها را سننن .ب انی ( ،در فرض
نامطمئن بهد این داده پیامها) تا زمانی که نسبت به آ ادعای انکار و تردی نش ه به اعتبار خهد
بالی اسننت اما و.انچه این دسننته از داده پیام را وماره ب انی  ،ارزش ا باتی آ به فروض لانهنی یا
میزا ح صهل عل برای لا ضی واب سته ا ست و در مقابل دلیل تها مقاومت ن ا شته با ابراز هر
دلیلی از بین میرود2ب
برای پی برد به ماهیت این فروه از داده پیامها با لحاش ای.که طبق ماده  12لانه تجارج
ارل بر این است که داده پیام ،شکل و رهرتی برای ادله ا باج مه هد میباش ، .بای ابت ا بررسی
شهد که آیا در فضای غیرالکترونی نهشته ب و امضا ،ماهیتاا س .محسهب میشهد؟ در هاب بای
فدت که طبق لانه و دکترین حقهلی در حقهق داخلی ،امضنناء یکی از ارکا سنن .محسننهب
می شهد و در مهاردی م ستث.ی که عرف خاص و یا لانه

شکلی خاص فق ا ام ضاء را ا شکال

ن ان به س .یت نه شته خ شه وارد نمی شهد 3بر فرض لزوم ام ضاء در ا س.اد غیر الکترونیکی آیا
1ب شیروی ،عب الحسین ،پیشین ،ص423
2ب محم ی ابهالحسن مبانی است.بام حقهق اسالمی ،انتشاراج دانشگاه تهرا چ  ،1384 ،2ش  ، 246ص271
 .3در ماده  1284لانه م نی ،لانهنگذار در تعری س .بیا میدارد « :س .عبارج ا ست از هر نه شته که در مقام
ا باج دعها یا دفاع لابل ا ست.اد با ش »ب متن ماده دو عامل را برای س .بهد الزم میدان  ،اول :و هد نه شته ،دوم :
لابلیت است.ادب نر ماده لانهنی امضا را شرم نمیدان بلکه لانهنگذار به طهر غیرمستقی به امضاء س .اشاره کرده
و در ماده 1301بیا می شهد «ام ضایی که در روی نه شته یا س .ی با ش بر ضرر ام ضاک ..ه دلیل ا ست»ب در
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امضننای الکترونیکی ماهیتاا هما امضننای دسننتی اسننت که بتها آنها را در دو فضننای متداوج
مقایسه کرد؟
بای مالحظه شننهد که بحث در مهرد امضننای الکترونیکی دارای ظرای مخصننهص به خهد
می باش زیرا شکل امضای الکترونیکی با امضای عادی متداوج است این تداوج سهاالج دیگری
را مطرح میک .ب آیا در داده پیامهای الکترونیکی نهشته ه داللت عرف میتهان

ایگزین امضاء

الکترونیکی شهد؟ و در رهرج و هد و.ین عرفی آیا شامل تمام نهشتههای الکترونیکی میشهد؟
از نظر مدههم کلی ،امضاء ی

عالمت شخصی است که در پای ی

نهشته فذاشته می شهد

و ن شا ده .ه تأیی و ت ص یق این مطلو ا ست که ام ضاک ..ه ،ایجاد ک ..ه آ ا ر ا ست و یا این
که محتهیاج آ س .را تص یق میک1 .ب امضا میتهان به رهرج تصهیر ساده امضای دستی یا
تایپ نام هما شخر در ذیل س .داده پیام ،آدرق پست الکترونیکی وی ،ی

کارج ههشم، .

انتخاب فزی.ه مهافق یا فذر واژه باش 2ب

تقسی ب .ی ارکا س .برخی نهیس .فا (دیانی ،عب الرسهل ،پیشین ،ص )137امضاء را از ارکا س .نمی شمارن ب
بعضی دیگر از نهیس .فا (کاتهزیا  ،نارر ا باج وادله ا باج نشر میزا  ،1387 ،ج ،1ص 277زراعت ،عباق ،ادله
ا باج دعها ،ن شر لانه م ار ،چ اول ،1388 ،ص )254ام ضا را رکن س .میدان .ب اداره کل لهه ل ضاییه در پا سخ به
سهالی مب.ی بر ای.که آیا نهشته ب و امضا س .محسهب می شهد؟ طی نظریۀ شماره 7/93/1030مهرخه 93/4/31
بیا میدارد س .بهد نهشته م.هم به امضاء آ میباش ب
→ ()http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2234, 95/12/5 10:30
→پذیرش نظری که لائل به س .بهد  ،نه شتهای که ام ضا ن ارد اما به نهی س .هی آ لابل انت ساب ا ست با عرف
مه هد در امعه و رویه لضننایی مه هد ،مغایرج داردب حتی نهیسنن .فانی که لائل به رکن بهد امضنناء برای سنن.
ه ست ، .مه ترین دلیل خهد را تأیی و ت شخیر عرف در مع.ای س .میدان .و در مقام پذیرش نه شته هایی که
فال امضا هست .ولی لانه  ،س .بهد ِ آنها را پذیرفته بیا میدارن «داللت عرف بر تصمی نهاییِ ت.ظی ک ..ه،
ای نشننا ویژهی امضنناء را میفیردب مان .دفتر تجاری» (کاتهزیا  ،نارننر ،لانه م نی در نظ ک.هنی ،واپ،26
 ،1389ص)773ب پس فق ا ام ضاء در کارج ملی افراد یا دفاتر تجار ،در دعاوی تجاریِ بین تجار ،ته سط داللت و
تأیی عرف و و هد لهانین شکلی معتبر ،برا ش ه استب در نتیجه امضاء به ع.ها رکن س .محسهب میفردد و
در نه شتههای ب و ام ضاء ه افر تأیی عرف ایگزین ام ضاء فردد ،به ع.ها س .مح سهب می شهن ب در نتیجه
امضا دارای مدههم عرفی استب امضاء وسیله ای است برای م.تسو ش س .به فردی خاصب ب.ابراین در غیاب
امضاء هر ابزار دیگری که عرفاا از عه ه انتساب بر آی میتهان ایگزین امضاء شهدب
1ب کی نیا ،محم  ،امضای الکترونیکی م.طبق با حقهق فرانسه ،نشر میزا  ،چ اول ،1388 ،ص13
2ب آه.ی ،بتهل ،انعقاد لرار دادهای الکترونیکی ،پایا نامه دوره دکتری حقهق خ صه ری ،دان شک ه حقهق دان شگاه
تهرا  ،1384 ،ص41
314
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در خ صهص ای.که آیا ام ضای الکترونیکی هما ام ضای عادی (کتابی) ا ست یا نه؟ بای فدت
که این امضنناء از نظر شننکل متداوج از امضننای عادی اسننت زیرا به رننهرج رمزفذاری یا ارلام
میباش ب و حتی در میا اعراب « ،امضای رلمی »1نامی ه می شهد و می شهد در اعتبار آ در این
که از شخصیت راحو خهد

است ،ش

کرد و ممکن است ،ب و مهافقت و عل راحو آ

تکرار شهدب عالوه بر فرق شکلی در مکا و مه ضف ام ضاء و ویزی که ام ضا ک ..ه آ را ام ضاء
میک ، .متداوج است و تجهیزاج الکترونیکی متداوتی برای امضاء استداده میشهد2ب
مادۀ  2لانه تجارج الکترونیکی ،در مقام تعری از امضای الکترونیکی مقرر میدارد :امضای
الکترونیکی« عبارج از هر نهع عالمت م .ض ش ه یا به نحه م.طقی مت صل ش ه به «دادهپیام»
است که برای ش.اسائی امضا ک ..ۀ «دادهپیام» ،مهرد استداده لرار میفیرد» در ب« .د» ماده 10
در بیا شروم ام ضای الکترونی

مطمئن ذکر کرده «بببد -به نحهی به ی

«دادهپیام» مت صل

شهد که هر تغییری در آ «دادهپیام» لابل تشخیر و کش باش »ب
امضای دیجیتال به مع.ای استداده از ی

سری محاسباج ریاضی است که به م.ظهر ک سو

اطمی.ا نسنننبت به ع م تغییر محتهیاج داده پیام اسنننت که با اسن نتداده از کلی عمهمی و
رمزفذاریها ،هرفهنه تغییر لابل ک ش خهاه بهد در ام ضای دیجیتال فر ست .ه ی

پیامی را که

امضا کرده ،با استداده از الگهریت نرم افزار خهد که به ع.ها تابف هش است پیامها را در ظاهر به
شکل غیر لابل مدههمی در میآورد که لابل بازفشت است3ب
هما طهر که مالحظه می شهد عالوه بر فرق ظاهری ام ضای عادی با ام ضای الکترونیکی از
نظر شکل ،از نظر ماهیت ه میا آ دو تداوج ا سا سی و هد دارد 4زیرا در ام ضای الکترونیکی،
شیهه ام ضاء ،میتهان رمز فذاری کرد خهد متن با ش ب نه ای.که حتماا شکل خا ری از داده پیام
برای امضای الکترونیکی لائل باشی ب زیرا ممکن است به رهرج وارد کرد و .ع د ،یا فشرد
فزی.ه « بت نهایی» باشن ن ب حال در خصنننهص ارزش ا باتی این فروه از داده پیامها (یع.ی داده

1ب التهلیف الرلمی
2ب ما  ،محم حسین وباخلیل ،العق االلکتریکی مکتبه الرشی  ،الریاض چ ،1428 ،1ص103
3ب محم ی ،مرتضی ،پیشین ،ص160
4ب السا  ،مصطدی. ،به های حقهلی بت الکترونیکی ،مجله کانه  ،شماره  ،1387 ،79ص34
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پیامهایی که به رهرج نه شته و دارای سابقه الکترونیکی مطمئن ه ست .که فال هر فهنه ام ضا
میباش ،) .میتها به دالیل ذیل لائل به س .یت آ بهد:
1ب از آنجایی که دریافی  ،ام ضای الکترونیکی (مطمئن) داده پیام

ی ی نی ست بلکه ابزای برای

حدا ارالت و ع م تغییر و عل داده پیام محسهب می شهد (برخالف امضای س.تی که تغییر
محتها را تضننمین نمیک .و شننکل مخصننهرننی دارد)ب در مهاردی که نهشننته فال امضنناء
الکترونیکی میباشنن ولی دارای سننابقه الکترونیکی مطمئن اسننت ،میتها هما نتیجه را
ک سو کردب زیرا در داده پیام نه شتهای که دارای سابقه الکترونیکی مطمئن ا ست طبق ماده
 11قب جب ا این داده پیام دارای سی ست اطالعاتی مطمئن ا ست و یکی از شرایط سی ست
اطالعاتی مطمئن ،رویه ایمن ا ست که دارای رمزفذاری غیر لابل ندهذ ا ستب م ضاف بر همه
ای.ها ،متن ماده  15قب جب اب بیا میدارد که نسبت به سابقه الکترونیکی مطمئن ،اظهار انکار
و ادعای تردی پذیرفته نی ست یع.ی ارز شی بیش از س .عادیِ کتبی ،هرو .که این نهع از
داده پیام نهشتاری ،دارای امضای الکترونیکی نباش ب
2ب حتی افر امضننای عادی را از ارکا سنن .ب انی  ،امضننای الکترونیکی دارای ماهیت متداوج از
ام ضای عادی ا ست زیرا ام ضای الکترونیکی هت احراز انت ساب به ام ضاء ک ..ه و لهفیری
از ندهذ و تغییر محتهیاج داده پیام اسننتب حتی افر امضننای الکترونیکی را برای سنن .الزم
ب انی  ،سننابقه الکترونیکی مطمئن در اغلو مهارد هما کارکرد را دارد و باعث اعتبار سنن، .
لهفیری از ندهذ و تغییر محتهیاج داده پیام و مصه بهد از انکار و تردی میشهدب
3ب این فروه از داده پیامها بخاطر دارا بهد مصننهنیت از تغییر محتهیاج و حدا تمامیت داده پیام
و ع م پذیرش انکار و تردی ن سبت به آنها (ب لیل سابقه الکترونیکی مطمئن) ،دارای کارکرد
س .الکترونیکی ای ه ست .که دارای ام ضای الکترونیکی ا ستب عالوه بر این ،عرف و رویه
ل ضایی نیز سابقه الکترونیکی مطمئن را با ته ه به ف سترش دولت الکترونیکی و ا ستداده از
سی ست های اطالعاتی مطمئن ،از لبیل بانک اری الکترونیکی ،سی ست های الکترونیکی لهه
ل ضاییه  CMSو غیره معتبر میدان و فق ا ام ضاء را در داده پیامهای نه شتهای که در این
سی ست های الکترونیکی مطمئن تهلی  ،پردازش ،انتقال و یا ذخیره می شهد ،باعث س .نبهد
و.ین نهشننتههایی نمیدان ب حافظه و رسننی های دسننتگاههای خهدپرداز (در پرداخت لبهض،
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حهاله به کارج های دیگرببب) ،رسنننی های کارتخها های مراکز خری را میتها در این فروه
لرار دادب کسننی که این رسننی ها را در اختیار دارد بر حسننو شنن.اسننایی عرف و و هد سننابقه
الکترونیکی مطمئن ،شننکی در پذیرش این اسنن.اد تهسننط دادفاه ن اردب داللت عرف و و هد
سابقه الکترونیکی مطمئن ایگزین امضای الکترونیکی ش ه است و ویزی از س .یت و.ین
نهشتهای نمیکاه ب
البته آنچه که مسل به نظر میرس ای.که بای از لبل سازما یا رشته علمی مشخر ،عه ه
دار ت شخیر سی ست های اطالعاتی مطمئن با ش تا بتها داده پیامهایی که در این سی ست ها،
تهلی  ،ارسنننال ،ذخیره و یا پردازش میشنننهد را داده پیامهای دارای سنننابقه الکترونیکی مطمئن
دانستب همانگهنه که در امریکا و بعضی دیگر از کشهرهای پیشرفته ،رشته مخصهص این امر به
نام «محاسن ن باج لانهنی »1به بررسنننی میزا اعتبار داده پ یام ها میپردازد2ب ف ق ا ن هادی با
کارش.اسا تحصیل کرده این رشته و ع م پیشبی.ی آ در لانه باعث ش ه تا این رویه در بین
محققا  3حهزه تجارج الکترونیکی لهج بگیرد که داده پیام مطمئن را داده پیامی للم اد ک ..که
فقط دارای امضای الکترونی مطمئن استب
رننرفنظر از تعری لانهنی سننابقه الکترونیکی مطمئن در پاسننخ به این سننهال که مص ن اق
سابقهی الکترونیکی مطمئن ک ام .؟ و یا در فر ضی که داده پیام غیرمطمئن بهده و مهرد پذیرش
م.ت سو الیه والف ن شهد بای وه مق ار ارزش ا باتی برای آ لائل ش  ،از مله م سائلی ا ست که
فقط کارشننن.اق مربهطه میتهان اظهار نظر ک4 .ب ماده  9لانه نمهنه آنسنننیترال نیز بر این آمر
تأکی می ک .که عهامل ف.ی متع دی و هد دارد که بر ارزش ا باتی داده پیام ها مه ر بهده و در
مهرد مهارد این و.ی.ی فقط کار ش.اق مربهطه اظهار نظر میک5 .ب ا ستداده از ت صهیر پیام های
ارسالی هت ا باج ادعا در رویه لضایی نیز مص اق این فروه از داده پیامها است زیرا پیام های
1. Forensic Computing
2. Rodney Mckemmish, 'What is forensic computing"? Australian Institute of Criminology
trends & issues in crime and criminal justice, No. 118, 2001, P2

3ب مظاهری ،ر سهل ناظ  ،علیر ضا (« ،)1387ارزش ا باتی داده پیام و ام ضای الکترونیکی» ،نامه مدی  ،شماره ،70
ص 50شهبازی نیا ،مرتضی عب الهی ،محبهبه دلیل الکترونی در نظام ادله ا باج دعها ،ص197
4ب اوی نیا ،هاد ( ،)1388رای تجارج الکترونیکی ،انتشاراج خرس .ی چ ،2ص211
5. "UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996" with
additional article 5 bis as adopted in 1998, Article 9
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ارسالی در حافظه الکترونیکی مه هد در سرورهای مخابراتی بت ش ه و دارای سابقه الکترونیکی
مطمئن ا ست به همین هت ا ست که ررف ا ستعالم از مرکز مخابراج به لحاش و هد پیام ،
مثبت ادعا اسننت و رویه لضننایی نیز نیازی در ار اع به کارشنن.اسننی ( هت تأیی و تصن یق مداد
پیام ) نمیبی1 .ب
ماده  15قب جب ا سننابقه الکترونیکی مطمئن را به ع.ها لسننی امضننای الکترونیکی مطمئن
لرار داده و هر دو ای.ها را از السننام داده پیام مطمئن میدان ب ماده فهق بیا میدارد« :نسننبت به
«دادهپیام» مطمئن ،سنننهابق الکترونیکی مطمئن و امضنننای الکترونیکی مطمئن انکار و تردی
مسنننمهع نیسنننت و ت.ها میتها ادعای علیت به «دادهپیام» مزبهر وارد و بای ابت نمهد که
«دادهپیام» مزبهر به هتی از هاج لانهنی از اعتبار افتاده استب
 .3.1.4ماهیت داده پیامهای نوشتۀ فاقد سابقه الکترونیکی مطمئن و هرگونه امضاء

مثال بارز این داده پیامها متن ار سال ش ه در ف ضای مجازی (مثل تلگرام) میبا ش ب این داده
پیامها ،از آنجایی که انتساب آنها به ارل ساز مهرد تردی میباش  ،نمیتهان س .باش  ،هرو .در
مهرد اس.اد غیرالکترونیکی امضاء را به ع.ها رکن س .ن انی زیرا در مهرد اس.اد غیرالکترونیکی،
س .به دلیل مطابقت با د ست خط نهی س .ه مهرد نظر ،میتهان لابل انت ساب به رادرک ..ه با ش
اما در مهرد اسنن.اد الکترونیکی این امر م.هم به مطمئن بهد داده پیام اسننت که در این دسننته از
دالیل الکترونیکی لابل مشاه ه نیستب
به نظر نمیتها فدت ،همانگهنه که عرف ایگزین امضنناء در برخی اسنن.اد (مثل دفتر تا ر)
ش ه ،در داده پیامهای نه شتهی غیرمطمئن (فال سابق الکترونیکی مطمئن) ه عرف ایگزین
امضاء می شهدب زیرا آنچه که باعث ش.ا سایی عرف و ایگزی.ی آ به ای امضاء در سایر ا س.اد
ش ه ،اطمی.ا به انت ساب س .به ت.ظی ک ..ه آ ا ست2ب ولی در این فهنه از داده پیامها ب لیل
فق ا

سابقه الکترونیکی مطمئن ،امکا تغییر محتهیاج بع نه شتن داده پیام ،و هد دارد و عرف

نمیپذیرد که ویزی را که داللت لطعی بر امری ن ارد ،س .یت ببخ ش ب به مه و لانه تجارج

1ب مجمهعه آرای ل ضایی ،دادفاههای تج ی نظر ا ستا تهرا (کیدری) سال  ،1395 ،1392پژوه شگاه لهه ل ضاییه،
مرکز مطبهعاج و انتشاراج ،ص  185و 168
2ب کاتهزیا  ،نارر ،پیشین ،ص773
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الکترونی (ماده  )15هر داده پیامی که فال امضنننای الکترونی

معتبر بهده و دارای سنننابقه

الکترونیکی مطمئن نیز نباشن ن  ،داده پیام غیرمطمئن اسنننتب یع.ی دارای سنننیسنننت اطالعاتی
غیرمطمئن است و در برابر ندهذ و استدادههای نامشروع ایمن نیستب
با و هد ای.که وفق ماده  15قب جب ا داده پیامهای غیرمطمئن ،دلیلِ غیر لابل انکار و تردی ،
مح سهب نمی شهن و ممکن است مهرد انکار خهان ه لرار فیرن  ،ولی این امر مه و نمیفردد که
این داده پیامها دارای هیچ ارزش ا باتی نباشننن .ب ماده  12لانه تجارج الکترونی

در این رابطه

بیا میدارد که ا س.اد و ادله ا باج دعهی ممکن است به رهرج دادهپیام بهده و در هیچ محکمه
یا اداره دولتی نمیتها براساق لهاع ادله مه هد ،ارزش ا باتی دادهپیام را ررفاا به دلیل شکل و
لالو آ رد کرد ،هر و .که این داده پیامها دارای سهابق الکترونی

مطمئن نباش .ب

این داده پ یام ها ماهی تاا و ماره محسنننهب میشنننه ن و ه مانطهر که در مهرد داده پ یام های
غیرمطمئن ،ماده  13لانه ت جارج الکترون ی

ب یا میدارد « به طهر کلی ،ارزش ا باتی

«دادهپیام»ها با ته ه به عهامل مطمئ.ه از مله ت.اسننو روشهای ایم.ی به کار فرفته شنن ه با
مهضنننهع و م.ظهر مبادله «دادهپیام» تعیین میشنننهد»ب حتی رویه اری حقهل انا  ،وماره بهد
نه شتههای غیرالکترونیکی (ی ی) که فال ام ضا ه ست .و عرف خاص ه آنها را از ام ضا بینیاز
نمیک .را تأیی میک1 .ب
 .3.2ماهیت داده پیامهای غیرنوشته (غیرمتنی)

بع ضی از دالیل الکترونیکی دارای محتهیاج غیرنه شتاری میبا ش .این فروه از داده پیامها اغلو
به رهرج فیل یا رهج میبا ش .که باته ه به معیار دا شتن سابقه الکترونیکی مطمئن ،به دو فروهِ
ال  :داده پیامهای غیرنهشتاری دارای سابقه الکترونیکی مطمئن و ب :داده پیامهای غیرنهشتاری فال
سابقه الکترونیکی مطمئن ،لابل تقسی میباش .که به بررسی آنها خهاهی پرداختب

1ب زراعت ،عباق ،پیشین ،ص262
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 .3.2.1ماهیت داده پیامهای غیر نوشتاری با سابقه الکترونیکی مطمئن

این فروه از داده پیامها ،داده پیامهایی هست .که دارای سابقه الکترونیکی مطمئن و به شکل
فایلهای رهتی یا فایلهای رهتی-تصهیری میباش .ب از لبیل رهج ذخیره ش ه در عبه سیاه
ههاپیما ،آرشیه ر ا و سیما یا تصاویر ماههاره ای که دارای سابقه الکترونیکی مطمئن هست .ب
در عرف و رویه لضایی و دکترین حقهلی اغلو تصاویر و فیل های ضبط ش ه به ع.ها وماره
لضایی در نظر فرفته می شهد 1ولی آیا داده پیامی مطمئن که غیرمت.ی است و س .ه نمیباش
و فقط عل نسبت به آ لابل پذیرش هست ،هما وماره مه هد در ماده  1258لانه م نی است
یا دلیل

ی ی مح سهب می شهد؟ برای پا سخ به این سهال بای نخ ست ومارۀ مه هد در ماده

مذکهر را ش.اخت و سپس به مقایسه آ با این فروه از داده پیامها پرداختب
فروه در لانه م نی وماره در زمره دالیل آم ه است ولی با دیگر دالیل متداوج است زیرا به
طهر م ستقی به والف نمیر س و ما در ا ست.بام از او ضاع و احهال محتاج دخالت عقل میبا شی ب
ب انجا که میتها فدت آنچه که دلیل مح سهب می شهد و به والف میر س  ،ا ست.بام از او ضاع و
احهال ا ست نه خهد او ضاع و احهالب همین ارتبام با وا سطه با والعیت سبو می شهد که در ه
اعتبار وماره پایینتر از سایر ادله باش در همین راستا فدته می شهد هر ا اماره با دلیل تعارض پی ا
ک ، .دلیل مق م است2ب
اما داده پیامهای مطمئن غیر نهشته که سعی در ف.جان

آنها در فروه وماراج میشهد نه ت.ها

دارای ارزش ا باتی باالتر از اماره لضایی میباش حتی ارزش ا باتی باالتر از س .عادی (که دلیل
به مع.ای خاص مح سهب می شهد) را نیز دارا میبا ش زیرا اظهار انکار و ادعای تردی ن سبت به
آنها پذ یرفته نی ست وه ای.که در حک ا س.اد معتبر و الزم اال را ا ستب این در رهرتی ا ست که
نسننبت به سنن .غیررسننمی انکار و تردی مسننمهع اسننتب ب.ابراین این فروه از داده پیامها دارای
ماهیتی متداوج از وماره میباش .ب

1ب کاتهزیا  ،نارنر ،ماهیت و ا ر اماره حقهلی ،مجله دانشنک ه حقهق و علهم سنیاسنی ،دانشنگاه تهرا  ،تابسنتا ،
 ،1383شماره  ،64ص 148
2ب هما  ،ص125
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برخی نهی س .فا به این نظر معتق ه ست .که ب.ا بر مجهز ماده  6لانه تجارج الکترونیکی
داده پیامهایی که غیرنهشننتاری هسننت ، .نهشننته محسننهب میشننهن  1زیرا این ماده بیا میدارد
هر ایی که از نظر لانه نهشته بهد امری الزم باش  ،داده پیام در حک نهشته محسهب میشهدب
افر این امر را بپذیری  ،این د سته از داده پیامها را میتها در رهرج فراه بهد سایر شرایط،
س .محسهب کردب
پذیرش نظر فهق م.طقی به نظر نمیر س زیرا متن ماده فهق ب ین بیا ا ست« :هرفاه و هد
ی

نه شته از نظر لانه الزم با ش « ،دادهپیام» در حک نه شته ا ست مگر بببب»ب که حاوی و.

نکته استب نخست ای.که متن ماده به هیچ ع.ها در ر د نهشته دانستنِ متن همهی داده پیامها
نی ست ،بلکه فقط در ر د بیا این مطلو ا ست که افر در ایی که لانه  ،کتبی بهد امری را
ضروری میدان از لبیل مهافقتنامه داوری ،داده پیام الکترونیکی (که به رهرج نه شتاری ا ست)
درحک نهشته باش نه ای.که کلیه داده پیامها در همهی شرایط نهشته محسهب شهن ب دوم ای.که
استداده از واژه «در حک » نشا ده .ه و هد تداوج بین دو مدههم (نهشته و داده پیام) میباش و
در فرضی که خهد داده پیام به رهرج نهشته نباش این تداوج بیشتر نمایا میشهدب
ای.جاست که میتها ادعا کرد که با دلیلی روبرو هستی که در لالو ادله ا باج دعهی س.تی
نمیف.ج ب دلیل الکترونیکی

ی (مثل فیل یا رهج الکترونیکی) ،که دارای بار ا باتی م.ح صر

به فرد ا ست و نه س .مح سهب می شهد (وه به شکل غیرنه شتاری و فال ام ضاء ا ست) و نه
وماره ،بلکه ماهیتاا دلیلی اسننت

ی  ،که بار ا باتی آ متداوج بهده و نمیتها همان .ی برای آ

در نظام ادله ا باج دعهی مه هد پی ا کردب
 .3.2.2ماهیت داده پیامهای غیرنوشتاریِ فاقد سابقه الکترونیکی مطمئن

در خ صهص این د سته از داده پیامها ب لیل ای.که در لالو سی ست اطالعاتی مطمئن تهلی ،
پردازش ،یا مهرد انتقال لرار نگرفتهان  ،دارای ارزش داده پیامهای مطمئن نیسننت .ولی هما طهر
که ماده  12لانه تجارج الکترونی

بیا میدارد «اسننن.اد و ادله ا باج دعهی ممکن اسنننت به

رهرج دادهپیام بهده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتها برا ساق لهاع ادله مه هد ،ارزش
ا باتی «دادهپیام» را ررفاا به دلیل شکل و لالو آ رد کرد»ب با این و هد بای در نظر دا شت که
1ب مظاهری ،رسهل ناظ  ،علیرضا ،ماهیت و آ ار امضای الکترونیکی در حقهق ایرا و مقرراج آنسیترال ،ص114
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میزا ارزش این دسننته از داده پیامها بسننته به میزا مقبهلیت و حصننهل عل و اطمی.ا برای
دادفاه میباش که معمهال با ار اع امر به کارش.اسی و سایر لرائن و اماراج حارل میفرددب این
مطلو در ماده  13لانه فهق ب ین بیا آم ه اسنننتب«به طهر کلی ،ارزش ا باتی «دادهپیام»ها با
ته ه به عهامل مطمئ.ه از مله ت.اسنو روشهای ایم.ی به کار فرفته شن ه با مهضنهع و م.ظهر
مبادله «دادهپیام» تعیین میشهد»ب
ب.ابراین وه این داده پیامها بهطهر م ستقی به والف نمیر س .و برای ر سی

بهوالف نافزیر

از برر سی او ضاع و احهال و ا ست.بام عقلی ه ستی این فروه از داده پیامها ماهیتاا وماره مح سهب
ش ه و در شمار ادله لانهنی مه هد ای میفیرن ب
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نتیجهگیری
حال با شنن.اختی که از ادله الکترونیکی ب سننت آوردی میتها معتق بهد که اطالق اسنن.اد
الکتزونیکی به همۀ ادله الکترونیکی خالی از ا شکال نی ست و در پا سخ به این سهال که آیا بای
ادله الکترونیکی را لالو ادله مه هد در ذیل ماده  1257لانه م نی مهرد بررسننی لرار داد یا این
ادله نهع

ی ی از ادله محسننهب میفردد ،بای لائل به تدکی

شنن ب هرو .که طبق مداد ماده

 12لانه تجارج الکترونیکی داده پیام شکل و رهرج ادله ا باج دعها میباش ولی از آنجا که هر
دلیلی طبق لهانین مرتبط ،دارای بار ا باتی مخ صهص به خهد میبا ش  ،در برر سی انهاع داده پیام
الکتریکی به داده پیامهایی (داده پیام مطمئنِ غیرنهشنننتاری) بر میخهری که با هیچ ی
ا باج دعهی مذکهر در ماده  1257لانه م نی م.طبق نیسننتب ب ین ترتیو با نهع

از ادله

ی ی از ادله

مها ه می شهی که بای لائل به ع م حصر ادله ا باج دعها ،در مهارد ذکر ش ه ماده فهق ش ب
اما از آنجایی که ماده  12لانه تجارج الکترونیکی ا رل را بر رهرج و لالو بهد ِ داده پیام
لرار داده است و لانه تجارج الکترونیکی در میزا بار ا باتی و روش تهسل به دالیل الکترونیکی
در دعاوی (برخالف ادله ا باج در لانه م نی و آیین دادرسی م نی) دوار نقر و ابهام میباش ،
تا آنجا که امکا دارد بای طبق ماده فهق ادله الکترونیکی را رننهرج و شننکل ادله ا باج دعهی
مه هد دانسنننت و مزایای مهاد 14و  15لانه تجارج الکترونیکی را به آنها افزود مگر در مهردی
که امکا انطباق آ با ادله ا باج مه هد ممکن نباش ب
برای برر سی بهتر میتها داده پیامها را به داده پیامهای نه شته و غیرنه شته تق سی کردب در
مهرد لس اول ،دلیل الکترونیکی (داده پیام) حاوی متن و نهشته ،س .محسهب میشهد و افر این
داده پیامها مطمئن مح سهب شهن  ،وفق مهاد 14و  15قب جب ا در حک س .معتبر بهده و اظهار
انکار و ادعای تردی نسبت به آنها مسمهع نیستب در رهرتی که این دسته از داده پیامها مطمئن
مح سهب نگردن  ،در فرض اول که دارای ام ضای عادی ه ست .س .مح سهب می شهن ولی در
حک س .معتبر و الزم اال را نبهده و نسبت به آ انکارو تردی مسمهع است و در فرض دوم ،که
داده پیامهای نهشتهی غیرمطمئن ،فال امضاء میباش .وماره محسهب می شهن و در هر رهرج
داده پیامهای به شکل نه شته ،ل س

ی ی از ادله مح سهب نمی شهن و ذیل ادله ا باج مه هد

( 1257لانه م نی) لابل تحلیل میباش .ب
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داده پیامهایی غیرنهشننتاری افر مطمئن محسننهب نشننهن (یع.ی دارای سننابقه الکترونیکی
مطم ئن نبا ش ،) .وماره بهده و ح سو او ضاع و احهال دارای بار ا باتی ه ست .و در ذیل ادله ا باج
مه هد مهرد بررسنننی لرار میفیردب در رنننهرتی که داده پیامهای غیرنهشنننته داده پیام مطمئن
مح سهب شهن و انکار و تردی ن سبت به آنها م سمهع نبا ش  ،نمیتها آنها را نهعی وماره دان ست
زیرا دارای بار ا باتی بیشتری نسبت به وماره و یا حتی س .عادی میباش و انکار و تردی نسبت
به آ م سمهع نی ست این نهع از داده پیامها به ع.ها دلیل با هیچ ی
لابل انطباق نی ست و نهع

از انهاع ادله ا باج س.تی

ی ی از ادله مح سهب می شهن که میتها آ را ادله الکترونیکی در

مع.ای خاص خهد دانسننتب ب.ابراین میتها ماهیت داده پیامها را شننکل و لالو برای ادله ا باج
دعهی سننن.تی دانسنننت مگر «داده پیام مطمئن غیر مت.ی» که نهع

ی ی از دلیل ا باج دعها

محسهب میشهن و از نهآوریهای لانه تجارج الکترونیکی محسهب میشهدب
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