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:چكيده
و ارتباطي، در عصر حاضر،  جديد را براي برقرارييهايروش ظهور ابزارهاي جديد اطالعاتي

و ذخيره اطالعات به و توليد ها در روابط استفاده از اين روش؛وجود آورده استارتباط

و روزمره مردم، موجب ايجاد نوع  جديد از دليل با ماهيتي متفاوت به نام دليليتجاري

مي. استالكترونيك شده -با وجود آنكه ماهيت دليل الكترونيك متفاوت از دليل سنتي است،
ميتوان با به كارگيري روش داند، در هاي فني، عناصري را كه قانون براي اعتبار دليل الزم

، قانون تجارت الكترونيك، ضمن برابر شمردن به همين جهت.دكرداليل الكترونيك تأمين 

و امضاي الكترونداده و امضاي سنتي، داليل الكترونيك را به عنوان نوعپيام ييكي با نوشته
و واجد ارزش اثباتي مي را.داندجديد از دليل معتبر تلقي كرده در اين مقاله، دليل الكترونيك

و به بررسي ارزش اثباتي آن مي .پردازيممعرفي كرده

: گان كليديژ وا
ت .جارت الكترونيك، قانون تجارت الكترونيكدليل الكترونيك، ادله اثبات دعوا،
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 مقدمه-1
و در گذشته، داليل فقط در اشكال سنتي يعني در قالب هاي اقرار، سند، شهادت، امارات

بهفناوريسوگند متصور بود اما پس از ظهور  و و ارتباطي كارگيري آنها در امور هاي اطالعاتي

با تصويب قانون تجارت. ونيك شكل گرفتنام دليل الكترروزمره، نوع جديد دليل، به

به عنوان نوع جديد داليل در كنار داليل سنتي در نظام ادله اثبات  الكترونيك، اين نوع داليل

و داراي ارزش اثباتي هستند و انواع.دعوا معتبر شمرده شده در اين مقاله، با دليل الكترونيك

د و ارزش اثباتي اين داليل ميآن آشنا شده، اعتبار .شودر حقوق ايران بررسي

 شناخت دليل الكترونيك-2
و انقالب در امور مدني دليل را چنين قانون آيين دادرسي دادگاه194ماده هاي عمومي

كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا«:تعريف كرده است دليل عبارت است از هر امري

م.»نمايندبه آن استناد مي و فصل دهم قانون آيين1258وجب ماده در گذشته، به  قانون مدني

و انقالب در امور مدني داليل منحصر در دادرسي دادگاه  نوع اقرار، اسناد كتبي،8هاي عمومي

و كارشناسي بود، اما پس از تصويب شهادت، امارات، سوگند، معاينه محل، تحقيق محلي

به عنوان  قالب جديد دليل به نظام ادله اثبات دعوا قانون تجارت الكترونيك، دليل الكترونيك

. وارد شد

دليل الكترونيك، هر داده پيامي است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن

به تعريف داده پيام مندرج در بند الف ماده. نماينداستناد مي  قانون تجارت2با توجه

كه با وسايل دليل الكترونيك هر نمادي از واقعه،الكترونيك،  اطالعات يا مفهوم است

و يا فناوري هاي جديد اطالعات، توليد، ارسال، دريافت، دخيره يا پردازش الكترونيك، نوري

ميمي و اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مركز اسناد مؤسسه( نمايندشود

و پژوهش .)3،ص1380هاي بازرگاني،مطالعات

كه قانون تجارت الكترونيك از دادهبا توجه به و پويا نه تعريف وسيع پيام ارائه كرده است،

بلكه تمام ابزارهاي موجود از قبيل تلگرام، تلكس، ابزارهاي تنها ابزارهاي الكترونيك

 (Electromagnetic)، الكترومغناطيسي(Optical)نوري،(Magnetic)مغناطيسي،،(Digital)ديجيتالي

ميو ساير ابزار به وجود خواهند آمد كه در آينده توانند منشأ ايجاد دليل هاي ناشي از فناوري

.(Wang,2006,p.5)الكترونيك باشند

، (Operating System)هاي اجرايي، سيستم(Data base)هاي اطالعاتي پايگاه،به اين ترتيب

 Computer-generated(يا هاي توليدشده رايانه مدل،(Application Program)هاي كاربرديبرنامه

model(هاي پستي صوتي يا الكترونيك، پيام(Electronic and Voice Mail Message)،تمامي
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 ATM( هاي سيستم الكترونيكاطالعات ذخيره شده در حافظه رايانه، گزارشي از تراكنش

(transaction logهاي صفحه گسترده، برنامه (Spread Sheet)،اينههاي چاپي رايانسخه

(Computer printout) هاي صوتي يا تصويري ديجيتالو پوشه(Digital Audio and Video Files) ،

.هر كدام نوعي دليل الكترونيك هستند

،  (Media)جاييهاي ذخيره ساز قابل جابهدليل الكترونيك غالباً در ابزارهايي مانند رسانه

و تلفنتلفن  هاي شخصيهاي ديجيتال، رايانهكننده يا ضبطهاهاي ثابت، دوربينهاي همراه

(Personal Computer)اي بزرگهاي رايانه، سرورهاي پوشش شبكه يا شبكه(Main Frame) ،

هيئت مؤلفان انتشارات(.) است”Facsimile”كه مخفف واژه Fax(هاي نمابرماشين

م1379ميكروسافت،  گاتن،( شود ذخيره مي(Log)هاي پخش يا انتقالو گزارش)ورزب، ذيل واژه

.)43-44ص

و دليل سنتي-3  تفاوت دليل الكترونيك
به صورت داده هاي دليل پيام است، ويژگيبا توجه به اينكه قالب دليل الكترونيك

كه در زير مهم ميالكترونيك متفاوت از دليل سنتي است :شوندترين آنها بيان

ميداده.1 بس هاي الكترونيك را به صورت به همين جهت توان يار فشرده ذخيره كرد،

كم بايگاني آنها به مي حجم بودن آسان علت به راحتي و از طرف ديگر را تر است توان آنها

و يك نوار5/1بيش از (Hard drive) مثالً يك گرداننده سخت.مخفي كرد ميليون صفحه داده

مي ميليون صفحه4حدود،tape) (Corporate backup مجتمع پشتيبان  دهدداده را در خود جاي

(Rockwood, 2005,p.12)؛

و عيني نيست برخالف سند كاغذي، دليل الكترونيك،.2 به؛ملموس به همين جهت

كه آن را ايجاد كرده است آساني قابل دستيابي نيست بلكه صرفاً از طريق برنامه  نرم افزاري

كه آن برنامهقابل خواندن مي و در صورتي ن باشد مموجود ور قابل دستيابيزبباشد، سند

؛نيست

از دليل الكترونيك، تقريباً هيچ.3 مي. رودبين نمي گاه كه با اگرچه كاربر غالبا گمان كند

اما نسخه حذف شده تقريباً هميشه قابل پوشه را از بين برده است  (Delete)فرمان حذف

 الكترونيك به آساني قابل هايضمن آنكه داده.(Sgarlata Chung, 1998,p.22)بازيابي است 

كه ايجاد مي و هنگامي  Log(هاي ثبت وقايع از جمله پوشهبسيارهاي شوند در مكان تكثيرند

File(و سربرگ اسناد(Document Header)و از اين رو حذف همه آنها كار ذخيره مي يشوند

؛)11-9،صص1383گاتن،(دشوار است
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ا.4 ودليل الكترونيك غالباً حاوي اطالعات حذف پوشه رزشمند مانند تاريخ ايجاد، تغيير

كه دليل توانند اماراتي براي كشف واقع باشند درحاليو نيز تاريخ تغيير رمز عبور است كه مي

.(Young,2001,p.3)كاغذي فاقد اين نوع اطالعات است

مي.5 و به همين جهت به راحتي قابل تغيير است و توان دليل الكترونيك نامحسوس بوده

به كمك دانش فني به آساني پنهان كردتغ هاي اما اسناد كاغذي در حقيقت نمونه؛يير آن را

آنفيزيكي بي و براي تغيير يك سند كاغذي بايد به صورت فيزيكي دستكاري مانند هستند را

و هم اينكه اين تغيير به آساني قابل تشخيص است  كرد لذا هم تغيير آن دشوار است

؛)291،ص1384زركالم،(

بال به معناي نسخه"اصل سند"در اسناد الكترونيك تحقق مفهوم سنتي.6 كه واسطه اي

و يا اثرانگشت امضاكننده باشد امكان ندارد زيرا در محيط منعكس كننده دستخط، امضا

به اجزاء مختلف  الكترونيك قبل از آنكه اطالعات در صفحه رايانه رؤيت شوند چندين بار

گاه نسخه قابل رؤيت دليل، هيچ،بنابراين(Wilding,1997,p111). شوندحافظه رايانه منتقل مي

؛نسخه اصيل نيست

و امضا يا اثرانگشت وي در ذيل سند، مثبت انتساب.7 در اسناد سنتي، دستخط صادركننده

و درصورت انكار سند به راحتي مي و هويت وي است به صادركننده و سند توان با تطابق خط

ناس، اصالت سند را ثابت كرد اما در اسناد الكترونيك اين امكان وجود امضا از طريق كارش

و امضاي اين اسناد غالباً حاوي ويژگي به همين؛هاي زيستي صادركننده نيستندارد، زيرا خط

و دفاتر،جهت به وي از امضاي ديجيتال و انتساب سند  براي اثبات هويت صادركننده سند

ميخدمات صدور گواهي ديجيتال اس .شودتفاده

 انواع دليل الكترونيك-3
و روش از كه سطح ايمني ابزارها و ذخيره دليل آنجا هاي مورد استفاده در توليد

و ارزش اثباتي آن  دليل. متفاوت استهم الكترونيك متفاوت است، ميزان اعتبار دليل

و دليل توانالكترونيكي را مي مطمئن تقسيم كرد كه در زير به بررسي به دو نوع دليل عادي

. پردازيمآنها مي

 دليل الكترونيك عادي-3-1
يك سيستم اطالعاتي غيرمطمئن، توليد، ارسال، بوسيله پيامي است كه دليل عادي، داده

و داراي امضاي الكترونيك غيرمطمئن است به صورتي  دريافت، ذخيره يا پردازش شده است

به صادركننده، هويت او يا تماميت سند، اطمينان حاصل كردتوان از انتساكه نمي .ب سند
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و پردازش داده پيام، از سيستم اطالعاتي مورد استفاده براي توليد، ارسال، دريافت، ذخيره

به نحو مطلوب برنامه و از دقت كافي فناوري باال برخوردار نيست، چنين سيستمي ريزي نشده

همواره امكان اشتباه بودن اطالعات حاصل از عملكرد آن همين جهتبه،برخوردار نيست

در. وجود دارد و همچنين اين سيستم و سوء استفاده از ايمني كافي برخوردار نيست برابر نفوذ

مييك رخنه به اطالعات موجود در آن دسترسي پيدا كرده گر به راحتي به شبكه تواند با ورود

حال ارسال را از شبكه اينترنت دريافت كرده، آنها را تغييرو آنها را تغيير دهد يا اطالعات در 

و مجدداً ارسال كند يا.داده به تغيير به چنين سيستمي ممكن است منجر  ورود يك ويروس

به همين جهت چنين سيستمي نمي و محرمانگي اطالعات حذف اطالعات شود، تواند تماميت

.)216،ص1380پورعطايي،مهدي(را تضمين كند 

ميدل مي؛شوديل عادي با يك امضاي الكترونيكي ساده تصديق به صورت اين امضا تواند

تصوير ساده امضاي دستي يا درج نام شخص در زير سند، آدرس پست الكترونيك وي، 

كه هيچ"موافقم"كارت هوشمند، انتخاب گزينه به يك نمي يا گذرواژه باشد توانند انتساب سند

ت و به راحتي قابل؛ماميت سند را تضمين كنندصادركننده، هويت او  زيرا تمامي اين موارد

مي.جعل هستند به راحتي به شخص ثالث تواند تصوير امضاي دستي ديگري را از جانب او

.سند ضميمه كند يا با سرقت كارت هوشمند يا كشف گذر واژه او هويت وي را جعل كند

ميرايانه اصتوانند كل كلمات، مكانها و بهها منظور طالحات موجود در يك زبان معين را

و يك گذر واژه هشت حرفي را در عرض چند ثانيه بيابند كشف گذر وا آهني،(ژه آزمون كرده

ص1384 ،41(.

 دليل الكترونيك مطمئن-3-2
كه پياميدليل الكترونيك مطمئن، داده  يك سيستم اطالعاتي مطمئن توليد،بوسيلهاست

و داراي امضاي الكترونيكي مطمئن استپردازش ذخيره يا  سطح ايمني فناوري مورد. شده
به صادركننده، هويت او يا تماميت سند استفاده در كه انتساب سند اين سند به صورتي است

و غيرقابل جعل است. كندرا تضمين مي به عالوه.چنين سندي غير قابل انكار، غيرقابل ترديد

به صورتي ايمن نگهداري شودچنين دليلي، پس از ايجاد باي  سيستم اطالعاتي، بنابراين؛د

و را مطمئن، امضاي الكترونيك مطمئن سابقه مطمئن، ساختار يك دليل الكترونيك مطمئن

ميتشكيل مي كه در زير به بررسي آنها .پردازيمدهند،

ح ماده تع2معيارهاي يك سيستم اطالعاتي مطمئن در بند يين قانون تجارت الكترونيك

مي. شده است :دارداين بند مقرر

كه« :سيستم اطالعاتي مطمئن، سيستم اطالعاتي است
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و نفوذ محفوظ باشد.1 ؛به نحوي معقول، در برابر سوءاستفاده

و تصدي صحيح را دارا باشديسطح.2 ؛ معقول از قابليت دسترسي

مي.3 كه انجام و سازبه نحوي معقول، متناسب با اهميت كاري ماندهي دهد پيكربندي

؛شده باشد

.»موافق با رويه ايمن باشد.4

اي گونهبه موجب اين ماده، سيستم اطالعاتي مطمئن، سيستمي است كه اطالعات را به

و از طرفي به به هنگام لزوم در دسترس باشند اي سازماندهي شود كه با گونهذخيره كند كه

و سوء و محرمانجلوگيري از هرگونه نفوذ . گي اطالعات را تضمين كنداستفاده، تماميت

م"سطح معقول"گذار، وجود قانون ور را براي اطمينان يك سيستم اطالعاتي الزمزبشرايط

به معيار.داندمي  قانون2 ماده"ن" كه در بند (Reasonable Test)"سنجش معقول" با توجه

و احوال پيام از مبادله دادهتجارت الكترونيك ارائه شده است، شرايط مذكور با توجه به اوضاع

و موقعيت طرفين، حجم مبادالت طرفين در موارد مشابه، در  جمله طبيعت مبادله، مهارت

و رد آن گزينهدسترس بودن گزينه  ها از جانب هريك از طرفين، هزينههاي پيشنهادي

و روشگزينه و مورد استفاده در اين نوع مبادالهاي پيشنهادي، عرف ت ارزيابي هاي معمول

.شودمي

مي،بنابراين كه از سطح ايمني پايين برخوردار است، تواند در يك معامله كم بها، سيستمي

مطمئن محسوب شود زيرا استفاده از يك سيستم اطالعاتي با سطح ايمني باال كه مستلزم 

همچنين در يك شركت كوچك. باشدهاي سنگين است در چنين معامالتي معقول نميهزينه

راك ه فقط يك نفر مأمور ثبت اسناد است، يك گذر واژه ساده، سطح معقول تصدي صحيح

كه داراي شبكه رايانهتحقق مي و سرور بخشد اما در يك شركت بزرگ مركزي (server)اي

كه حسابداران صرفاً در حيطه كاري خود به است، تصدي صحيح در صورتي تحقق مي يابد

و  . پس از ثبت اطالعات توان تغيير آنها را نداشته باشندشبكه دسترسي داشته باشند

به موجب ماده  قانون تجارت الكترونيك تعيين10شرايط امضاي الكترونيك مطمئن نيز

:شده است

:دارد اين ماده مقرر مي

.امضاي الكترونيك مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد«

به فرد باشد-الف به امضاكننده منحصر ؛ نسبت

؛ را معلوم كند"پيامداده" هويت امضاكننده-ب

و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد-ج ؛به وسيله امضاكننده
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و پيام متصل شود كه هر تغييري در آن دادهنحوي به يك دادهبه-د پيام، قابل تشخيص

.»كشف باشد

كه به واسطه،بنابراين آن، هويت صادركننده امضاي الكترونيك مطمئن، هر امضايي است

به شيوه و تماميت سند را تأمين نمايدسند .اي مطمئن احراز شده

به لحاظ فني مي و يا هر فرايند تجاري امضاي الكترونيك مطمئن تواند يك امضاي ديجيتال

م كه قادر به تأمين كاركردهاي به تبعيت از قانون. در قانون استزبورمعقول باشد قانون ايران

آ درنمونه  را  (Technology-neutral)"خنثي-فناوري رويكرد" امضاي مطمئن بارهنسيترال

 يعني تبعيت از فناوري خاص را الزم ندانسته بلكه شرايط يك امضاي؛انتخاب كرده است

و هر نوع امضاي الكترونيك با هر شرايط فني در صورتي كه قادر به مطمئن را تعيين كرده

م رزبتأمين شرايط ميور باشد كه در هر مورد دادرس بايد تحققا امضاي مطمئن تلقي كند

م . را احراز كند10ور در مادهزبشرايط

مزيت اين رويكرد، آن است كه معياري پويا را ارائه كرده است بنابراين، در صورت ابداع

ازروش ببين رفتن امنيت روش هاي فني جديد يا به اصالح قانون نخواهد ود هاي موجود، نياز

و پژوهش( .)12هاي بازرگاني،همان،صمركز اسناد مؤسسه مطالعات

دليل الكترونيك مطمئن، پس از ايجاد بايد با رعايت شرايط يك سابقه اطالعاتي مطمئن

 قانون تجارت الكترونيك ايران، سابقه اطالعاتي مطمئن را چنين تعريف11ماده. ذخيره شود

يك عبارت از دادهسابقه الكترونيك مطمئن،«: كرده است پيامي است كه با رعايت شرايط

و قابل درك است به هنگام لزوم در دسترس و از.»سيستم اطالعاتي مطمئن ذخيره شده منظور

كه دليل، بايد به (Legibility)" قابل درك بودن"و (Availability)"در دسترس بودن"  آن است

به هنگام نياز بتو به صورتي خوانا مورد استفاده قرار دادصورتي ذخيره شده باشد كه ؛ان آن را

كه براي اجراي سند نياز است موجود نباشد، آن سابقه، مطمئن اگر نرم،بنابراين افزاري

 (United Nation, 1996, N.50). شودمحسوب نمي
 قانون تجارت چنين2 ماده"ح"با توجه به شرايط سيستم اطالعاتي مطمئن مندرج در بند

و پيكربندي سيستم و سوء استفاده، تصدي صحيح به دليل محفوظ بودن در برابر نفوذ ي

و محرمانگي سند را تضمين مي  همچنين باتوجه به آنكه چنين.كندمعقول، دقت، تماميت

و مقصد داده و دريافت آن را سيستمي منطبق بر رويه ايمن است، منشأ و تاريخ ارسال پيام

و از اين طريق  ميتعيين كرده .نمايدهويت صادركننده سند را اثبات
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و ارزش اثباتي دليل الكترونيك-4  اعتبار
كه بيان كرديم در حقوق ايران، داليل اثبات دعوا منحصر در همان با8گونه نوع است اما

به آنكه ماده  و قابل استناد12عنايت  قانون تجارت الكترونيك، دليل الكترونيك را معتبر

به عنوان نوع جديد دليل، به اين داليل»دليل الكترونيك«يابيم كه قانونگذار،داند، درميمي را

و ذخيره. افزوده است ارزش اثباتي دليل الكترونيك، با توجه به سطح ايمني كه در فرايند ايجاد

ميدليل الكترونيك به به دو نوع عاد.شودكار رفته است ارزيابي و مطمئن دليل الكترونيك ي

ميتقسيم مي به بررسي آنها .پردازيمشود كه در زير

 ارزش اثباتي دليل الكترونيك عادي-4-1
توان از جمع مواد قانون تجارت الكترونيك ارزش اثباتي اسناد الكترونيك عادي را مي

مع قانون تجارت الكترونيك، داده7و6مواد. استنباط كرد و امضاي الكترونيك را ادل پيام

و امضاي سنتي مي به موجب ماده نوشته و12داند، از طرفي  قانون تجارت الكترونيك، اسناد

به صورت دادهادله اثبات دعوا مي و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نميتوانند توان پيام باشند

ربر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده و قالب آن .د كردپيام را صرفاً به دليل شكل

و شهادت-يعني دليل الكترونيك در هر نوعي  كه باشد، داراي ارزش اثباتي همان- اقرار، سند

و سند نوع دليل در ادله سنتي است، مثالً شهادتنامه الكترونيكي داراي اعتبار شهادتنامه سنتي

.الكترونيك معادل سند عادي سنتي است

و امضانو- پس با توجه به آنكه اركان سند عادي سنتي  در مورد اين اسناد، محقق-شته

كه اصالت اين است، چنين اسنادي از اعتبار اسناد عادي سنتي برخوردار هستند يعني تا زماني

و  به حكم اصل صحت، اين اسناد صحيح هستند اسناد توسط طرف دعوا، تكذيب نشده است،

به علت ايمن نبودن فناوري مورد استفاده سند دادرس نمي و يا امضاي آن، سند را معتبر تواند

به موجب ماده.نداند به ذكر است كه در12الزم  قانون تجارت الكترونيكي، اصل صحت

. مورد اسناد الكترونيك نيز جاري است

 قانون تجارت الكترونيك معتقدند ارزش اثباتي13برخي از صاحبنظران، با عنايت به ماده

به عوا ،1382،زركالم(شودمي مل مطمئنه توسط دادرس تعييندليل الكترونيك عادي با توجه

ص()53ص .)176آهني،همان،

رسد زيرا در نظام حقوقي ايران، سيستم ارزيابي دليل، قانوني اين نظر، صحيح به نظر نمي

به دادرس تحميل مي و و ارزش اثباتي داليل، از پيش تعيين شده و دادرساست  شود

(45،ص1379مدني،( به اختيار خود ارزش اثباتي داليل را مشخص كند تواندنمي )42،ص1373نيا، شيخ)

به صورت الكترونيك واقع شده است مؤثر در دعوا نداند، باالخص مثالً نمي تواند اقراري را كه
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و داده7و6آنكه مواد پيام را دقيقاً قانون تجارت الكترونيك ارزش اثباتي امضاي الكترونيك

به اختيار دادرس،ت و آن را .واگذار نكرده است عيين كرده است،

كه تعيين ارزش اثباتي13شود كه ماده از مواد قانوني استنباط مي  قانون تجارت الكترونيك

به اختيار دادرس مي داند، در مقام رفع تعارض ادله الكترونيك داليل را با لحاظ عوامل مطمئنه

.)109،ص1387عبدالهي،(با ساير ادله است 

 ارزش اثباتي دليل الكترونيكي مطمئن-4-2
 قانون تجارت الكترونيك مقرر شده است، اين15و14ارزش اثباتي دليل مطمئن در مواد

و ترديد است .نوع دليل همانند اسناد رسمي، غيرقابل انكار

مي15 ماده : دارد قانون تجارت الكترونيك مقرر

به داده« و پيام مطمئننسبت و امضاي الكترونيك مطمئن انكار ، سوابق الكترونيكي مطمئن

و تنها مي و يا ثابت توان ادعاي جعليت به دادهترديد مسموع نيست كهكرپيام مزبور وارد د

كه اثبات جعليت.»پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است داده  بديهي است

 اين قانون نيز در مورد داليل مطمئن مقرر14ماده.يام با مدعي آن استپيا از اعتبار افتادن داده

: داردمي

و نگهداري شدهپيامكليه داده« به طريق مطمئن ايجاد وهايي كه  اند از حيث محتويات

كه قائم و كليه اشخاصي كه تعهد كرده مقام امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي

و قابل استناد در قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي مفاد آن وساير آثار در حكم اسناد معتبر

و حقوقي است .»مراجع قضايي

و قابل استناد"عبارت و نامناسب است زيرا قانون، سند"در حكم اسناد معتبر  عبارتي مبهم

ميرا نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد است پس تمام اسناد قابل اي استناد هستند داند

ونه15 داليل مطمئن به حكم ماده، از طرفي.و عبارت سند قابل استناد معنا ندارد تنها معتبر

و ترديد هستند؛ بنابراين  ذكر قابل استناد بودن داليل مطمئن،قابل استنادند بلكه غيرقابل انكار

رتمامي اين قانون12توجيهي ندارد ضمن آنكه ماده ا خواه مطمئن خواه غير داليل الكترونيك

و تأكيد بر قابليت استناد دليل مطمئن درماده مطمئن قابل استناد مي ، تأكيدي بيهوده14داند

.است

كه به حكم ماده  قانون تجارت الكترونيك، دليل الكترونيك15برخي معتقدند از آنجا

بو«ترين اثر اسناد رسمي يعني مطمئن، از مهم و ترديد برخوردار است، بايد»دنغير قابل انكار

از ارزش اثباتي اين اسناد نيز برخوردار شود، پس دليل الكترونيك مطمئن در حكم سند رسمي 

و اسناد معامالت غيرمنقول، كه است يعني در مواردي همچون صلحنامه، هبه نامه، شركتنامه
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 ترونيك مطمئن داند، يك دليل الكقانون وجود يك سند رسمي را براي اعتبار آنها الزم مي

.)298،ص1384زركالم،(تواند اين نياز را برآورده كند مي

م چه شبهه  قانون تجارت الكترونيك بجاست14ور با توجه به ابهام موجود در مادهزباگر

مرسد نمياما به نظر مي به استدالل فوق، دليل الكترونيك مطمئن را در موارد ور،زبتوان بنا

ر هايي با سند رسمي دارد كه سمي دانست، زيرا دليل الكترونيك مطمئن تفاوتجايگزين سند

ميدر زير مهم :شودترين آنها بررسي

كه در اداره ثبت 1287با عنايت به ماده-1  قانون مدني، سند رسمي، سندي است

و امالك يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صالحيت اسناد

م و به غير از اين اسناد، ساير اسناد به موجب آنها طبق قررات قانوني تنظيم شده باشد

مي1289ماده  و، سند عادي محسوب شوند، پس اصل بر عادي بودن اسناد است

كه اين تعريف، داليل الكترونيك مطمئن را اسناد رسمي در قانون تعريف شده اند

بهشامل نمي  عنوان يك مقام رسمي در شود، اگرچه مرجع صدور گواهي ديجيتال

فرايند تنظيم سندمطمئن دخالت دارد اما اين ماده، حضور فيزيكي نزد مقام رسمي را

كه در اين شرط نيز مصالحي نهفته استجهت تنظيم سند الزم مي .داند

 قانون ثبت، سردفتر مكلف است68و50،52،57،64،66،67به موجب مواد

و رضاي طرفين مت و اجبار آنان را احراز نمايد عاقدين،هويت، اهليت .و عدم اكراه

اگرچه هويت متعاقدين سند الكترونيك از طريق امضاي الكترونيك مطمئن احراز

و اكراه جز با حضور فيزيكي مي و فقدان اجبار شود اما سالمت ظاهري اراده طرفين

كه اين مصلحت در داليل الكترونيك تأ . شودمين نمينزد سردفتر قابل احراز نيست

بر-2 از عالوه و ترديد، سند رسمي، آثار ديگر نيز دارد، مزيت عدم قابليت انكار

 قانون مدني عليه اشخاص ثالث 1305جمله آنكه تاريخ سند رسمي به موجب ماده 

و مدلول اين اسناد بدون احتياج به حكم دادگاه الزم االجراست كه معتبر است

و اعطاي يكي از آثار مئن را واجد اين آثار نميقانونگذار، دليل الكترونيك مط داند،

به دليل الكترونيك مطمئن نمي تواند بر معادل بودن آن با سند رسمي سند رسمي

.داللت كند

مي-3 شود كه عالوه بر داليل فوق، از برخي از اشارات قانونگذار نيز استنباط

به.، چنين اعتباري قائل شودگذار مايل نبوده است براي اسناد الكترونيك مطمئنقانون

 قانون تجارت الكترونيك، در مورد اسناد مالكيت اموال غيرمنقول،و6عنوان مثال، ماده

داند، پيام را معادل نوشته نميكنندگان نهايي، دادهفروش مواد دارويي به مصرف

ب ماده  و 113همچنين بند به سازمان ثبت اسناد  قانون برنامه چهارم توسعه، كه
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به صورت رايانه اي اعطا كرده است، رعايت كتابت امالك كشور، اجازه ارائه خدمات

و اسناد رسمي الزم  و دفاتر امالك را در تنظيم اظهارنامه، صورتمجلس تحديد حدود

ميمي كه اين امر نشان تواند گذار، دليل الكترونيك مطمئن نميدهد از نظر قانونداند

صص عبدالهي،(د برخوردار شوداز اعتباري معادل اين اسنا .)119-118همان،

 اثبات دعوا-5
كه قانون به اين نوع با وجود اعتباري گذار براي دليل الكترونيك قائل شده است، استناد

كند زيرا بار اثبات دليل، حتي دليل الكترونيك مطمئن، استنادكننده را با مشكل روبرو مي

.كندسنگيني را به وي تحميل مي

به موجب مادهنهما كه گفتيم  قانون تجارت الكترونيك، دليل الكترونيك عادي7و6گونه

و از همان اعتبار برخوردار است  قانون12به موجب ماده. معادل سند عادي سنتي است

به اصالت سند تجارت الكترونيك اصل بر صحت اين اسناد است؛ تا زماني كه طرف دعوا

و دادرس نمياعتراض نكرده است، سند محمو به علت ايمن نبودنل بر صحت است تواند

و يا امضاي آن، سند را معتبر نداند . فناوري مورد استفاده سند

كه دليل عليه او مورد استناد قرار گرفته است نسبت به دليل الكترونيك اگر طرف دعوا

به اين دليل، ادعاي جعل نمايد، بار اثبات اين ادعا برعهده مدعي است، اما اگر وي نسبت

و ترديد نمايد، اثبات اصالت دليل، برعهده استنادكننده است .اظهار انكار

و امضاي درج به منظور اثبات اصالت سند، استنادكننده بايد ايمن بودن سيستم اطالعاتي

. شده در سند را اثبات نمايد

به. كرده استبيني قانون تجارت الكترونيك، براي كاستن از بار اثبات، اماراتي پيش

پيام بنا به روش مورد توافق يا معرفي اين قانون، در صورتي كه داده19موجب بند الف ماده

به اصلشده از جانب اصل ميساز ارسال شود، مساز منسوب ور از نظرزبشود، حتي اگر روش

ا.فني مطمئن نباشد زبه عنوان مثال در صورتي كه طرفين طبق توافق خصوصي ارسال پيام

به ارسال تواند به كننده نميكننده بدانند، ارسالآدرس پست الكترونيك را دليل بر انتساب سند

به خود را انكاركند .بهانه اينكه چنين روشي از اطمينان كافي برخوردار نيست، انتساب سند

در خصوص دليل مطمئن نيز با اينكه قانون، اعتبار زيادي براي اين دليل قائل شده است،

ميش به دليل الكترونيك استناد كه در دعوا كند بار اثبات زيادي به عهده دارد؛ زيرا در خصي

و براي آنكه دليلي  قانون تجارت الكترونيك، اصل بر عادي بودن اسناد الكترونيك است

م ور در قانون را داشته باشد، پس در صورتي كه شخصيزبمطمئن تلقي شود، بايد شرايط

ميمدعي مطمئن بودن  شود زيرا اظهار او خالف اصل دليل باشد در اين مورد مدعي محسوب
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به موجب قاعده و و براي اين» البينه علي من ادعي«است بار اثبات به عهده مدعي آن است

م مزبامر بايد يك يك شرايط و هزينهزبور را اثبات نمايد، اثبات موارد ور مستلزم صرف زمان

و ممكن است دارند ه دليل الكترونيك مطمئن، به دليل ناتواني از اثبات، از پيروزي زيادي است

. در دعوا محروم شود

باكربراي معاف كه دن مدعي از اين تكليف دشوار، شايسته است مرجعي تشكيل شود

به هاي فني موجود، برخي روشبررسي روش كه از شرايط اطمينان برخوردارند هاي فني را

.ل، معرفي نمايندعنوان امارات اطمينان دلي
و كميته127نويس قانون تجارت الكترونيك، در ماده پيش اي با عنوان كميته فناوري

آخرين بيني كرده بود تا با تحقيق درخصوصهاي اطالعاتي پيشاستاندارد سيستم

هاي موجود را با انتشار راهنماي عمل معرفي نمايد كه دستاوردهاي علمي، بهترين روش

ميهاي فنيروش توانستند در دادگاه مورد قبول معرفي شده بدون نياز به اثبات اطمينان

كه متأسفانه اين بند در تنظيم نهايي قانون حذف شد .قرار گيرد

ازمي مراكز صدور گواهي ديجيتال صادربوسيلهدر حال حاضر، امضاي ديجيتال كه شود

ده اين مراكز همواره توسط كميسيون فرض اطمينان برخوردار است زيرا استاندارد مورد استفا

و منطبق با استانداردهاي رايج جهاني است، روززيرساخت كليد عمومي كشور به رساني شده

 اين مراكز استناد كند از اثبات بوسيلهبنابراين در صورتي كه طرف دعوا به امضاي صادره 

.باشداطمينان معاف مي

 نتيجه-6
و استفاده از ابزارهاي جديد در توليد، هايفناوريدر قرن اخير، ظهور و ارتباطي  اطالعاتي

و ذخيره اطالعات، موجب ايجاد نوع جديد دليل، با ماهيتي متفاوت به نام دليل انتقال

.الكترونيك شده است

و ارزش اثباتي قانون تجارت الكترونيك، اين نوع داليل را در كنار ادله سنتي معتبر دانسته

 داليل به دو نوع،بر اين اساس. توجه به سطح ايمني فناوري تعيين كرده استاين ادله را با 

و دليل الكترونيك مطمئن تقسيم مي شوند كه داليل الكترونيك عادي از دليل الكترونيك عادي

و ترديد هستند و داليل مطمئن، غير قابل انكار .ارزشي معادل اسناد عادي سنتي برخوردارند

ا كه قانوناما با وجود ارزش گذار براي داليل الكترونيك مطمئن قائل شده است، ثباتي باال

هايي روبروست كه شايسته است مرجعي اثبات برخورداري دليل از شرايط اطمينان با دشواري

.هاي فني مطمئن تشكيل شود تا از بار اثبات دعوا كاسته شودبراي معرفي روش
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