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 چکیده:

از مهمترین مباحث نوین حقوقی ، ارزش استنادي دالیل ناشی از فناوري هاي مدرن است به نظر می رسد منعی براي پذیرش و استناد به  یکی
ر این د دالیل الکترونیک وجود نداشته و این دالیل می توانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات یا سند ، مستند حکم دادگاه قرار گیرند .

 و همچنین بررسی دادرسی الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب با بررسی مفهوم ادله الکترونیکی و سایر مفاهیم مرتبط با آن لهمقا
ه ب، به بیان جایگاه این ادله در میان سایر ادله اثبات دعوا پرداخته شده و ضمن بر شمردن و احصاء ویژگی ها و قابلیت هاي ادله دیجیتال  92

در پایان به این نتیجه رسیدیم که قانون گذار ما  با بی توجهی به  مسائل موجود  .مسائل و مشکالت ناشی از بکارگیري این ادله اشاره شده است
 در این فضا اقدام به قانون گذاري نموده است.

 

 الکترونیکی،آیین دادرسی کیفري،ادله ،تحول واژگان کلیدي:

 مقدمه:
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اثبات،به طور عمده در تحول(وسایل)و(اعتبار دالیل)قابل بررسی است.اختراع وسایل جدید،موجب تحول  تحول تاریخی ادله    
 جنبش قانونگذاري در پذیرش آن و استفاده از آن شده است.

اما به قدر اختصار گفتنی است که در دوره هاي اولیه وسایل اثبات عبارت بودند از:اقرار،شهادت،سوگند،و در موارد معدودي 
نوشته.همه این وسایل از اعتبار یکسان برخوردار نبودند.بی سوادي عمومی،تجارت محدود و عدم پرداخت خسارت به وسیله 

 حکومت،نیازي به تحول در سامانه مرسوم را ایجاب نمی کرد.

ملیات ،گسترش عبعد از انقالب صنعتی،تجارت و ارتباط وسعت پیدا کرد و زندگی نوین شهري آغاز گردید.دستاورد این تغییر
 حقوقی براي تجارت و سوداگري بود.

حجم روابط اقتصادي به گونه اي افزایش یافت که ثبت و ذخیره اطالعات مربوط به آن اهمیت زیادي پیدا کرد.از طرفی اختراع 
 وسایل ثبت و مصدق برداري اطالعات مانند ماشین تحریر و ماشین هاي فتوکپی،شکل سند را تغییر داد.

اولین رایانه بزرگ،نویدبخش دنیاي جدیدي بود که در آن ماشین قادر بود به عنوان مغز انسان عمل کند.تحوالت صنعتی پیش اختراع 
از رایانه،بیشتر با اعضاي بدن و فعالیت هاي فیزیکی مقایسه می شد اما رایانه می توانست همانند مغز انسان،ولی با دقت و سرعت 

 زیادي عمل کند.

الب دوم رایانه،یعنی ظهور ریز رایانه ها،مسائل حقوقی ناشی از کاربرد رایانه آنچنان مهم نبودند،زیرا سازندگان و مصرف تا قبل از انق
کنندگان رایانه معین و مشخص بودند و پیشاپیش با ایجاد قرارداد،حقوق و تکالیف طرفین تعیین می شد و هرگونه تخلف از متن 

 دي محسوب می شد.قرارداد،به عنوان یک تخلف قراردا

توجه مراجع  قانون گذاري به آن جلب …اما پس از ظهور ریز رایانه ها و استفاده وسیع تر در امر تجارت،بازرگانی،بانکداري و
شد.به عبارت دیگر،با افزایش روزافزون استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات،نظام هاي اثباتی جرم باتوجه به خارج شدن جرایم 

 ه جرایم سنتی به سمت نظام هاي مبتنی بر ادله الکترونیک پیش رفتند.از محدود

اصل لزوم پذیرش دالیل الکترونیکی از  1382مقنن ایران نیز از این تحوالت دور نماند،و ابتدا در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 
لکترونیکی،قانون جرایم رایانه اي را در سال مورد تصریح قرار داد.و پس از قانون تجارت ا 12سوي محاکم و ادارات را در ماده 

این قانون،انکارناپذیري ادله الکترونیک را درصورتی که صحت و تمامیت آنها حفظ  778تصویب نمود و صراحتا در ماده  1388
 شده باشد را اعالم کرد.

ل شگرف شد.زیرا در قانون آیین دادرسی ،دچار تحو92نظام اثباتی جرم در حقوق ایران،با تصویب نهایی قانون آیین دادرسی کیفري 
،مقنن از میان ادله اثبات تنها به بحث تفصیلی درخصوص شهادت شهود . اقرار پرداخته بود.حال آنکه در قانون آیین 1378کیفري 

سی را به تشریفات ادله اثبات اختصاص داده است.و در بخش نهم قانون آیین دادر 334تا  318مواد 92دادرسی کیفري مصوب 
کیفري مصوب  نیز،باتوجه به اهمیت جرایم رایانه اي و رشد فزآینده آن در کشور به آیین دارسی جرایم رایانه اي به صورت مفصل 

 پرداخته است.
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 الف.تحول ادله

 پس از احراز صالحیت کیفري،مرجع قضایی موظف است دالیل و مدارك ارائه شده ي طرفین را بررسی و نسبت به آنها تعیین    
.عده اي معتقدند که 1تکلیف کند.دلیل به هر چیزي گفته می  شود که وجود یا عدم چیزي،صحت و سقم ادعایی را ثابت می کند

تاریخ آیین دادرسی کیفري،درحقیقت تاریخ تحول ادله اثبات است.نظام هاي کیفري از دالیل ماورالطبیعه به سمت دالیل تجربی 
 نمون شده اند.و حتی ادله الکترونیک رهDNAهمچون 

 دوره عمده تقسیم می شوند: 4به طورکلی نظام هاي اثبات دعواي کیفري به 

 دوره باستان .1

 دوره دالیل قانونی .2

 دوره دالیل معنوي .3

می تواند به کشف  DNAدوره دالیل علمی یا تجربی:در این نظام قاضی با توسل به شیوه هاي مختلف و نوین نظیر   .4
علمی که در نظام ادله اثبات نوین باید آن را مورد توجه قرار داد،داده هاي تبادل شده در  حقیقت نائل آید.از جمله ادله

 عرصه فناوري اطالعات می باشند.

حضور فضاي سایبر در زندگی روزمره افراد(بانکداري الکترونیک،شهروند الکترونیک و ...)نقش بسزایی در تحول نظام اثباتی     
اقدامی را می توان یافت که به نحوي با فضاي سایبر مرتبط نباشد و سابقه اي از آن در این فضا به  جرم داشت.چرا که امروز کمتر

 ثبت نرسیده باشد.

می پردازیم،سپس  1378به منظور بررسی تحوالت نظام اثباتی جرم،ابتدا به  نظام اثباتی جرم در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب     
،که هم سو با پذیرش نقش فراگیر  1388و قانون جرایم رایانه اي مصوب  1382الکترونیک مصوب قوانینی هم چون قانون تجارت 

 فضاي سایبر در زندگی شهروندان  تصویب شده اند از منظر پذیرش ادله الکترونیک اجماال بررسی می نماییم.

 

 1378ادله اثبات جرم در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ب.

طورکلی دو نظام ارزیابی ادله بیش از سایر نظام ها مورد توجه کشورهاي گوناگون بوده است:روش نخست که از لحاظ به      
تاریخی قدمت بیشتري دارد و در امپراطوري رم شکل گرفت و در حقوق قدیم فرانسه تثبیت شد،نظام دالیل قانونی نام دارد.مطابق 

بل تعیین گردیده و در صورت ارائه آنها قاضی برخالف عقیده خود،ناگزیر به صدورحکم این شیوه،دالیل و ارزش اثباتی هریک از ق

 410.خالقی،علی،آیین دادرسی کیفري،انتشارات شهر دانش،چاپ چهارم،ص  1
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براساس آن دالیل است و راه دیگري ندارد.در این نظام،هردلیل خود موضوعیت یافته و نقش قاضی به احراز دلیل یا دالیل مورد نظر 
 قانون گذار تنزل می یابد.

یار شخص قاضی در ارزیابی ارزش هر دلیل سلب می شد و هر دلیل اعتباري داشت که از قبل با حاکمیت نظام دالیل قانونی،اخت     
 به آن داده شده بود.این امر خود زمینه بروز سوءاستفاده و در نتیجه ارائه دلیلی می شد که این اعتبار از پیش به آنها بخشیده شده بود

ایجاد آنها متوسل به زور و خشونت می شدند و اخذ اقرار تحت شکنجه و  و چون همیشه این دالیل از قبل وجود نداشتند،گاه براي
 اجبار از پیامدهاي نامطلوب چنین نظامی بود.

به همین منظور جهت جلوگیري از شناسایی اعتبار و ارزش فوق العاده براي هردلیل و بروز چنین آثار و نتایج نامطلوبی،نظام      
یا اقناع وجدانی شکل گرفت و جایگزین آن شد.براساس نظام جدید،قاضی ملزم به قبول هیچ  دلیلی دیگري به نام نظام اعتقاد درونی 

نیست بلکه در ارزیابی ارزش و اعتبار هر دلیل،آزادي کامل دارد.برخالف نظام دالیل قانونی که دالیل در آن موضوعیت داشتند و با 
،در این نظام،دالیل خود موضوعیتی ندارند بلکه طریقیت داشته و باید بتوانند ارائه آنها قاضی ناگزیر به صدور حکم براساس آنها بود

موجب شکل گیري اعتقاد و قناعت وجدانی قاضی در مورد موضوع شوند.در نتیجه  ي همین نظام بود که اصل آزادي دلیل شکل 
دلیل بدهد،از آزادي عمل کامل برخوردار  گرفت که به موجب آن قاضی در ارزیابی دلیل و تعیین ارزش و اعتباري که باید به هر

 است و نمی توان دلیل خاصی را از قبل تعیین کرد.

 148،از میان ادله یاد شده،مقنن تنها به بحث تفصیلی درخصوص شهادت شهود در مواد 1378در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
 پرداخته است. 172تا 

گارنده نشان داد،که ضابطان قضایی اعم از دادستان و بازپرس هنگام مواجهه با جرایم مراجعه به دادسراي جرایم رایانه اي توسط ن
 استناد می کردند. 1382،به قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1388سایبري تا پیش از تصویب قانون جرایم رایانه اي در سال 

 

 ادله الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکیپ.

،مقرر می دارد(ادله و اسناد اثبات دعوا ممکن  1ت الکترونیک،بدون آنکه تعریفی از ادله الکترونیک ارائه دهدقانون تجار 12ماده      
است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود،ارزش اثباتی داده پیام را صرفا 

 د).به دلیل شکل و قالب دلیل آن را رد کر

رائه ا.قوانین اندکی به تعریف ادله الکترونیک پرداخته اند،حتی در هیچ یک از قوانین کشورهاي عضو اتحادیه اروپا،تعریفی از دلیل الکترونیک  1
 شده است.ن
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،هرچند قانون تجارت الکترونیک،ادله الکترونیک را مورد پذیرش قرار داده بود،این قانون فاقدضابطه کلی در  1گفته شده است    
برابري ادله الکترونیک  با دالیل غیر الکترونیک است و نیز افزوده اند که قانون یاد شده برابري نوشته و امضا الکترونیک با نوشته و 

را به شرایط خاصی مشروط ننموده است که چه بسا به این خاطر،زمینه براي دست یابی به ضابطه براي برابري میان سند امضا دستی 
 الکترونیک با سند غیر الکترونیک فراهم گردد.

اي محتویات و امضاین قانون اشاره می کند که(کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگه داري شده اند،از حیث  14ماده     
مندرج در آن،تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند،اجراي مفاد آن و 

نیز نسبت به داده پیام انکار و تردید را مسموع  15سایر آثار،درحکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است)ماده 
 نسته است.ندا

از اینکه قانون گذار براي داده پیام مطمئن چنین اعتباري قائل شده،یعنی انکار و تردید را در مورد آن مسموع ندانسته،شاید بتوان به 
این مهم دست یافت که انجام اقدامات براي حفظ تمامیت و اطمینان در داده پیام(که در بردارنده هرنوع اطالعات الکترونیک است)چه 

 اهند به عنوان دلیل به دادگاه ارائه گردند و چه غیر آن باشند،به گونه اي می تواند باشد که به آن چنین اعتباري دهد.بخو

 اتکاي قانون گذار در بکار بستن روش هاي امنیتی براي صحت ادله الکترونیک، در هرکجاي این قانون قابل مشاهده است.

چندان متناسب با ویژگیهاي فضاي سایبر تنظیم شود،به همین جهت براي مقامات قضایی  قانون تجارت الکترونیک،نتوانسته بود    
به تصویب رسید،قانونی که هم مباحث  1388هنگام اجرا مشکالت زیادي را به وجود آورده بود.تا اینکه قانون جرایم رایانه در سال 

شود؛و هم بخش دوم این قانون به مباحث آیین دادرسی  جزاي عمومی  وهم مباحث جزاي اختصاصی جرایم رایانه اي را شامل می
 کیفري جرایم رایانه اي اختصاص داده شده است.

 

 ادله الکترونیک در کنوانسیون هاي بین المللی و قانون جرایم رایانه ايت.

رباره جرایم رایانه خود د 1986به عنوان پیشگام عرصه فضاي سایبر،در گزارش سال OECDسازمان توسعه و همکاري اقتصادي      
اي مبحثی را به مسائل راجع به آیین دادرسی کیفري،از جمله ادله ناشی از سیستمهاي رایانه اي و مشکالت پیرامون آن اختصاص 

مشکالت R(95)13و  R(89)9داد. همچنین شوراي اروپا با انتشار توصیه نامه و دستورالعمل هاي گوناگون،به ویژه توصیه هاي 
که از  AIDPدرسی کیفري مرتبط با فناوري اطالعات را مورد توجه قرار داد.همچنین انجمن بین المللی حقوق جزاحوزه آیین دا

همان ابتداي جدا شدن مباحث کیفري راجع به جرایم رایانه اي و مرتبط با رایانه پا به میدان گذاشته است.سازمان ملل متحد نیز که 
،این طیف از جرایم را در قانون مورد توجه قرار 1985رم و اصالح مجرمان خود از سال در کنگره هاي پنج ساالنه پیشگیري از ج

 www.luhfrim.com)،موجود در سایت 1387.موسسه حقوقی خانه جهانی وکالت،تجارت الکترونیک،گرفته شده از اینترنت( 1
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داده است.در کنگره هشتم صراحتا به مباحث مربوط به آیین دادرسی کیفري اشاره کرده و از کشورهاي عضو خواسته در این رابطه 
 1ه الکترونیک می باشد.اقدامات الزم را به انجام رسانند که از جمله آنها استناد پذیري ادل

قانون جرایم رایانه اي را به تصویب رساند.فصل دوم این قانون با  1388مقنن ایران نیز از تحوالت جهانی عقب نماند و در سال 
 عنوان جمع آوري ادله الکترونیک تصویب شده است.

این قانون به بررسی  779تا  760ه نشده است،و تنها مواد اما در این قانون نیز همچون اسناد بین المللی تعریفی از ادله الکترونیک ارائ
 تفصیلی نحوه جمع آوري ادله الکترونیک پرداخته است.

قوانین تجارت الکترونیک،حمایت از پدیدآورندگان از نرم افزارهاي رایانه اي،و جرایم رایانه اي همگی حکایت از آن دارند که،مقنن 
و اساسی زندگی بشر گام برداشته و سعی در حل مشکالت و معضالت ناشی از فضاي سایبر ایران هم متناسب با تحوالت بنیادین 

 داشته است.

 

 92نظام اثباتی جرم در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ث.

قت رپس از تصویب قانون جرایم رایانه اي،دادسراهاي جرایم رایانه اي،جهت رسیدگی به شکایاتی همچون کالهبرداري اینترنتی،س     
پیشین بسنده می نمودند.قانون جرایم رایانه اي درخصوص  مبحثرمز عبور کارت عضو شکبه شتاب و...به مواد اشاره شده در 

تکالیف مقام قضایی هنگام مواجهه با ادله الکترونیک سخنی به میان نیاورده بود.و چندان در خصوص ادله جرایم رایانه اي راهگشا 
 نبودند.

،بخش نهم را به آیین دادرسی جرایم رایانه اي اختصاص داد.موادي  92در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  به همین خاطر مقنن
که تلفیقی از مواد قانون جرایم رایانه اي به همراه موادي جدید جهت روشن شدن تکالیف مقام قضایی هنگام روریارویی با دله 

 الکترونیک می باشند.

 ،ابتدا الزم است به نقاط ضعف و قوت ادله الکترونیک بپردازیم.قسمتخی مواد این اما پیش از بررسی تفصیلی بر

 

 ویژگیهاي ادله الکترونیکج.

       .نقاط قوت ادله الکترونیک1

 68،ص 1377.دزیانی،محمدحسن،جرایم کامپیوتري،جلد اول،سازمان برنامه و بودجه،دبیرخانه شوراي عالی انفورماتیک،مرداد ماه  1
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به طور کلی داده هاي الکترونیکی از مزایایی برخوردارند که سوابق فیزیکی از آنها بی بهره اند،عمده این مزایا از آنجا ناشی می  
وند که داده هاي الکترونیکی می توانند در  اشکال متمایزي ظاهر شوند،به نحوي که آنچه در قالب نسخه اي چاپی یا پرینت در ش

مقابل دیدگان ما قرار می گیرد،به همان شکل در سیستم رایانه اي وجود ندارد و مجموعه اي از صفر و یک هاست که براساس 
ضی کنار یکدیگر قرار گرفته اند.این تفاوت در ظاهر شدن در قالب هاي مختلف برخالف اسناد فرمول ها و الگوریتم هاي دقیق ریا

 فیزیکی که در همه حال به یک شکل وجود دارند،مزایاي بیشماري را براي ادله الکترونیک به ارمغان آورده است،از جمله:

 کپی برداري دقیق داده ها •

 تغییر و اصالح سریع نسخه هاي کپی شده •

 اصل سندحفظ  •

 امکان غیرقابل دسترس کردن آنها •

 امکان ذخیره آنها در نقاط مختلف و به حداقل رساندن ازبین رفتن آنها •

 نقاط ضعف ادله الکترونیکی.2

باوجود مزایاي قابل توجهی که براي داده هاي الکترونیک برشمردیم،اما بسیار آسیب پذیرند.این نوع داده ها بسیار ناپایدار و      
د و با اینکه در فوق اشاره شد که شناسایی امکان هرگونه تغییر در آنها وجود دارد،اما نباید از یاد برد که ایجاد تغییر در آنها فرارن

بسیار آسان است؛و این در حالیست که براي شناسایی آنها به ابزارهاي خاص و پیشرفته و نیروي باتجربه و ماهر و همچنین زمان 
.همچنین،امکان از بین بردن این داده ها بسیار آسان است،کافی است با نصب یک برنامه نه چندان پیشرفته بر نسبتا زیادي نیاز است

روي سیستم خود و تنظیم آن،تنها با چند ضربه به صفحه کلید،تمامی داده هاي مورد نظر از بین بروند.گاهی اوقات مجرمین حرفه 
ی کنند که با ابزارهاي پیشرفته نیز نمی توان آنها را بازیابی کرد.به هرحال به طورکلی اي سایبر به نحوي ادله مجرمانه خود را پاك م

 عامل خالصه کرد:3آسیب پذیري داده هاي الکترونیکی را می توان در 

 .دسترسی آسان براي افراد مجاز3.ذخیره نقص برنامه  2.نقص سیستم یا رسانه   1

، با عنوان آیین دادرسی 92یک، موادي از بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفري مصوب پس از بررسی نقاط قوت و ضعف ادله الکترون
 جرایم رایانه و تشکیالت،زیرساختها،دادرسی الکترونیکی،که مرتبط با ادله الکترونیک،را تحلیل می کنیم.

 

 92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  بررسی تحلیلی برخی مواد بخش نهم

سی تفصیلی نحوه ي استنادپذیري ادله الکترونیک و وظایف ضابطان حین مواجهه با ادله الکترونیک پرداخته قانونگذار به برر     
 است.
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(ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده هاي ترافیک تا حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطالعات 667بنابر  ماده
اشتراك نگه داري کنند،اراده دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده هاي ترافیک را  کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه

 حداقل بمدت شش ماه حفظ نمایند.)

 به ذهن خطور می کند این است که منظور از ارائه دهندگان خدمات دسترسی چیست؟ 667اولین سوالی که هنگام بررسی ماده 

ها واسطه دسترسی کاربران ISP)شناخته می شوند.ISPاي سرویس دهنده اینترنت(ارائه دهندگان خدمات دسترسی،با عنوان شرکت ه
به اینترنت هستند.این شرکت ها از خطوط ارتباط پرسرعت و مناسب براي دریافت حجم باالي اطالعات اینترنت و فرستادن داده 

 هاي ارسالی کاربران به سرورها بهره می برند.

ترافیکی که ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظف به حفظ آن به مدت شش ماه هستند  دومین پرسش این است که منظور داده
 چیست؟خوشبختانه مقنن در تبصره همین ماده به تعریف داده ترافیک پرداخته است.

 ارائه به بیان وظیفه ارائه دهندگان خدمات میزبانی اختصاص داده شده است.منظور از92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 668ماده 
 فعالیت دارند. com.،و ir،orgدهندگان خدمات میزبانی،شرکت هایی هستند که در زمینه ثبت دامنه هایی همچون 

پس از بررسی تکلیف ارائه دهندگان خدمات دسترسی و خدمات میزبانی حال سوال اساسی این است که آیا این شرکت ها بدون 
 داده هاي مزبور نمایند یا ارائه این داده ها منوط به درخواست مقام قضایی است؟درخواست قام قضایی می بایست اقدام به ارائه 

به این شبهه این گونه پاسخ داده است.(مقام قضایی می تواند دستور ارائه داده  670در ماده  92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
اص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد.مستنکف ) این قانون را به اشخ669)و(668)،(667هاي حفاظت شده مذکور در مواد(

 )این قانون محکوم می شود).669از اجراي دستور به مجازات مقرر در ماده(

،جهت پر کردن خال اجرایی دادسراهاي جرایم رایانه اي در خصوص 92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  669به نظر می رسد ماده 
خیره شده در شرکت هاي بزرگ که سیستمها به نحو مرکزي فعالیت دارند، تصویب شده است.زیرا به حفظ داده هاي رایانه اي ذ

قید شرایط فوري در این ماده،به شرکتهاي بزرگی برمی گردد که امکان جابجایی سیستمها براي مقامات  669موجب قسمت اخیر ماده 
 ي مقام قضایی وجود ندارد.قضایی به جهت وصل بودن سیستمها به نحو سرور به یکدیگر برا

باتوجه به ویژگیهاي ادله الکترونیک که در فصول قبلی به آن اشاره شد،الزم است مقامات قضایی براي رسیدگی به این جرایم از میان 
امات قضایی اشاره نموده است(مق 666کسانی انتخاب شوند که آشنایی الزم به امور رایانه را دارند.مقنن به این مسئله در تبصره ماده 

 رایانه را دارند انتخاب می شوند)دادسراها و دادگاههاي مذکور از میان قضاتی که آشنایی الزم به امور 

 92قواعد حاکم بر تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه هاي رایانه اي در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
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تیش و توقیف داده ها یا سامانه هاي رایانه اي و مخابراتی به موجب (تف 92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  670مطابق ماده     
دستور مقام قضایی و در مواردي به عمل می آید که ظن قوي به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد).بنابراین تفتیش 

 ونیست.و توقیف داده ها و سامانه هاي رایانه اي بدون دستور مقام قضایی فاقد وجاهت قان

هنگام معاینه محل در مورد جرایم سنتی،الزم است که متصرفان قانونی یا اشخاصی که قاضی الزم می داند حضور داشته     
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  672باشند.همین قاعده درخصوص بررسی صحنه جرم،جرایم رایانه اي هم رعایت شده و ماده 

توقیف داده ها یا سامانه هاي رایانه اي و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی  چنین مقرر داشته است که(تفتیش و92
که به نحوي آنها را تحت کنترل قانونی دارند،نظیر متصدیان سامانه ها انجام می شود.در غیر این صورت،قاضی با ذکر دالیل دستور 

 توقیف و تفتیش بدون حضور اشخاص مذکور را صادر میکند.)

ور مقام قضایی مبنی بر تفتیش و توقیف داده هاي رایانه اي یا سامانه هاي رایانه اي و مخابراتی باید واضح و روشن با ذکر دست
    مواردي از قبیل:نوع و تعداد سخت افزارها،زمان تقریبی انجام تفتیش یا توقیف..باشد.مقنن به اهمیت این مسئله و نقش تصریح 

را پیش بینی نموده است.ماده  673ه ضابطان موظف به انجام آن هستند،نیز توجه داشته و در همین راستا ماده مقام قضایی به اقداماتی ک
(دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطالعاتی از جمله اجراي دستور در محل یا خارج  92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  673

میزان داده هاي مورد نظر،نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها،نحوه  از آن،مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف،نوع و
 دستیابی به داده هاي رمزنگاري یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجراي صحیح آن کمک کند).

می شود اختصاص یافته است.واژه تفتیش  ،به اقداماتی که تحت عنوان تفتیش انجام 92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  674ماده  
،جهت انتقال این ایده است که قدرت قهرآمیز قوه قضاییه در اینجا پابرجاست،و همان ضوابط تفتیش در دنیاي فیزیکی 674در ماده 

 در اینجا نیز قابلیت اجرا دارد.

لی محسوب می شود،و چنانچه بعد فراملی پیدا باید توجه داشت که تفتیش و توقیف داده هاي رایانه اي ذخیره شده یک اقدام داخ
 کند،باید از طریق همکاري پلیسی اقدام شود.

را به توقیف داده ها اختصاص داده است.بنابراین،چنانچه مجریان قانون داده  92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  675مقنن ماده 
قرار دهند و احراز کنند که الزم است آنها را توقیف یا به شکل  ،تحت تفتیش یا دسترسی673هاي رایانه ذخیره شده را بنابر ماده 

 عمل کنند. 675دیگر تامین کنند،باید مطابق قوانین راجع به توقیف و ماده 

اما چنانچه داده ها در سیستم عامل هاي منحصر به فردي ذخیره شده باشند که امکان کپی برداري از آنها نباشد،تفتیش در محل باعث 
 عمل میشود. 676ه ها شود،متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،طبق ماده آسیب داد

 

 92مباحث چالش برانگیز بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
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.پس از بررسی مواردي که مقنن به مقام قضایی اجازه تفتیش و توقیف داده ها را داده است،این سوال مطرح می شود که آیا پست     
افراد که در صندوق دریافت بوده و گیرنده هنوز آن را نخوانده است داده ي رایانه اي محسوب می شود یا داده ي در  الکترونیک
 جریان؟؟؟

مطابق قانون بعضی کشورها،پیام پست الکترونیکی بخشی از یک ارتباط محسوب می شود و بنابراین تنها راه دستیابی به محتواي آن 
 است.برخی دیگر چنین پیامی را یک داده ذخیره شده تلقی می کنند.اجراي ضوابط حاکم بر شنود 

(کنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه هاي رایانه اي یا 683در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت:از ماده 
 است. این قانون 150مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در ماده 

دسترسی به محتواي ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت -تبصره
مقررات مربوط است و تبصره آن چنین استنباط می شود که مقنن پست الکترونیکی که هنوز باز نشده را محتواي در حال انتقال 

تقال افراد را از مصادیق شنود برشمرده و آن را ممنوع اعالم کرده است.در صورت کنترل محتواي دانسته و کنترل محتواي درحال ان
 ق.م.ا براي جرم شنودغیرمجاز محکوم خواهد شد. 730در حال انتقال غیرعمومی،مرتکب به مجازات مقرر در ماده 

دیت هاي مکانی را برداشته و از هر نقطه می توان با .یکی از مزایاي دنیاي سایبر نسبت به دنیاي فیزیکی در این است که محدو   2
حوزه هاي بسیاري ارتباط برقرار کرد.بی تردید همان طور که مجرمین از این مزیت نهایت سوءاستفاده را می برند،مجریان قانون هم 

 باید بتوانند در راستاي تسهیل و تسریع اقدامات خود از آنها بهره ببرند.

یکی تنها حق دارند از مکانی تفتیش به عمل آورند که در مجوز آنها صراحتا قید شده است،لذا اگر حین تفتیش ماموران در دنیاي فیز
یک مکان متوجه شوند که باید مکان دیگري را هم تفتیش کنند،مجددا باید جهت اخذ مجوز اقدام کنند.مقنن به این مسئله درخصوص 

در حین اجراي دستور تفتیش و توقیف،تفتیش داده هاي مرتبط با جرم ارتکابی در  (چنانچه 678کشف ادله الکترونیک نیز در ماده 
سایر سامانه ها ي رایانه اي یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد،ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه 

 نظر راتفتیش و توقیف می کنند)اشاره نموده است.تفتیش و توقیف را به سامانه هاي دیگر گسترش می دهند و داده هاي مورد 

با توجه به ویژگیها و به خصوص آسیب پذیري هایی که براي داده هاي رایانه اي برشمردیم،و اینکه ضروري است ماموران در  
در  678در ماده اسرع وقت نسبت به جمع آوري ادله الکترونیک مورد نیاز اقدام کنند،به نظر می رسد قید(به دستور مقام قضایی)

 عمل براي ضابطان مشکالتی را به همراه داشته باشد.

.باتوجه به ماهیت فضاي سایبر،امکان کتمان داده وجود دارد و حتی ممکن است هر فرد ادعا کند که در آن زمان پاي سیستم    3 
 2اده این معضل مقنن در بند(ي)محضور نداشته است یا آنکه پست الکترونیک وي توسط فرد دیگري بررسی شده است.براي حل 

قانون تجارت الکترونیک به تعریف امضاي الکترونیک پرداخته است(امضاي الکترونیک،عبارت از هر نوع عالمت منضم شده یا به 
نون نیز این قا 10نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که براي شناسایی امضا کننده ي داده پیام مورد استفاده قرار میگیرد)ماده 

 به برشمردن شرایط امضاي الکترونیک اختصاص داده شده است.
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 قش امضاي الکترونیک در اثبات هویت پدیدآورنده ادله الکترونیکن

یکی از ارکان تشکیل دهنده استنادپذیري ادله،احراز هویت پدیدآورنده آن است.این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که با     
ده یک اثر،راحت تر و مطمئن تر می توان راجع به میزان اعتبار آن اظهار نظر کرد.کما اینکه حساسیت این مسئله شناسایی ایجاد کنن

در نظام حقوقی عرفی تا حدي است که افراد تنها مجاز هستند راجع به یافته هاي شخصی خود گواهی دهند و حق ندارند راجع به 
ار کننده آن هم مشخص نیست ادعایی را مطرح کنند.به این ترتیب،ممکن است یک اظهارات به اصطالح دست دومی که احتماال اظه

دلیل با وجود برخورداري از تمامی معیارهاي اعتبارپذیري،تنها به دلیل مشخص نبودن پدیدآورنده آن استنادناپذیر تلقی شده و از 
 1عداد دالیل خارج گردد.

وبیت هاي بزرگی که سیستم هاي رایانه اي و به تبع آن فضاي سایبر براي درخصوص ادله الکترونیک باید گفت،یکی از مطل    
است.هنگامی که متنی در محیط واژه پرداز یک سیستم رایانه اي  2کاربران خود به ارمغان آورده اند،اعطاي پدیده اي به نام گمنامی

 ر یا نازنین است که مطابق تنظیمات کاربر درتایپ می شود،تنها چیزي که انعکاس می یابد یک شیوه نگارش تعریف شده مانند ز
سند الکترونیکی درج  می شوند.نکته اساسی این است که با مطالعه صرف آن سند به هیج وجه نمی توان پی برد که توسط چه کسی 

ی و پیوسته قایجاد شده است.زیرا هرکس بتواند بر پشت سیستم رایانه اي موردنظر نشسته و کلیدهاي صفحه کلید را به شکل منط
فشار دهد،می توان وي را پدیدآورنده حساب آورد.البته تمامی اسناد ایجاد شده در این محیط واژه پرداز به نام کسی که هنگام نصب 
آن نامش درج شده ثبت می گردند که با اینکه قرینه خوبی است،اما هیچگاه نمی توان همانند یک سند مکتوب کاغذي با اطمینان 

آورنده آن اظهار نظر کرد،به ویژه آنکه امکان استفاده از یک سیستم رایانه اي براي تعداد زیادي از افراد نیز فراهم می راجع به پدید
 شود.

به این ترتیب،به نظر می رسد اگر احراز هویت پدیدآورنده یک سند با سابقه الکترونیکی را یکی از ارکان استنادپذیري ادله     
گفت حداقل چنین ضابطه درخصوص اسناد الکترونیکی داراي منشا شبکه اي قابل اثبات نیست یا اثبات آن با الکترونیک بدانیم،باید 

مشکالت بسیاري همراه است.از سوي دیگر،با رشد روزافزون استفاده از پیام هاي الکترونیکی شبکه اي در امور مختلف،به ویژه 
و تجارت شبکه اي،ضرورت ساماندهی حقوقی و فنی جهت عینیت بخشیدن  فعالیت هاي خاص و در عین حال مهمی مانند بازاریابی

 به هویت پدیدآورندگان اینگونه پیام ها به خوبی احساس می شود.

معموال اثبات هویت پدیدآورنده یک سند الکترونیکی ،به ویژه در فضاي شبکه اي کاري بس دشوار است و دادگاهها تا به اقناع     
ز انتساب آن به یک فرد خاص خودداري کرده اند.آنچه نمی توان از نظر دور داشت این است که  به لحاظ وجدانی نرسیده اند،ا

شیوع بکارگیري انواع ارتباطات الکترونیکی که نقش و جایگاه آنها در جامعه امروزه به مراتب افزایش یافته است،ضرورت اقتضا می 

ش جرایم رایانه اي و مالکیت معنوي،جاللی فراهانی،امیرحسین(مترجم)تفتیش و توقیف رایانه ها و تحصیل دالیل .وزارت دادگستري آمریکا،بخ 1
 116،ص 1388الکترونیکی در تحقیقات کیفري،معاونت حقوقی و توسعه قضایی،

2.anonymity 
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ته باشیم.یکی از اقداماتی که می توان در این میان نام برد،مفروض دانستن یک کند همانند حوزه اعتبارپذیري،اغماض نظرهایی داش
سري امور و وقایع است که مهمترین نتیجه و کارکرد آن این است که بار اثبات به دوش طرف مقابل قرار می گیرد.هرچند در این 

 رابطه نیز باید با احتیاط عمل کرد.

نیکی در حوزه هاي حساس و مهمی نظیر تجارت و بازاریابی الکترونیکی استفاده می شود،باید از آنجا که امروزه از پیام الکترو    
مکانیسمهاي مطمئن تري را براي احراز هویت پدیدآورندگان سوابق الکترونیکی،به ویژه پیام هاي الکترونیکی،در نظر گرفت.در این 

و ارتباطات به انجام رسیده،بهره گیري از فناوري رمزنگاري است.جلوه راستا یکی از مهم ترین اقداماتی که به کمک فناوري اطالعات 
 1فناوري رمزنگاري در این حوزه به صورت امضاهاي الکترونیکی بروز پیدا کرده است.

جلوه هاي خاص تري از آنها نظیر امضاهاي الکترونیک مطمئن در حوزه تجارت الکترونیک از جایگاه ویژه اي برخوردار شده اند،به 
 نحوي که امروزه هر کشوري اقدام به قانون گذاري خاص در حوزه تجارت الکترونیک نموده است(نظیر ایران).

بکارگیري امضاهاي دیجیتال مطمئن حداقل دونتیجه ارزشمند را به همراه خواهد داشت:اوال تمامیت محتواي موجود در پیام 
سی دارند که کلید اختصاصی رمزگشاي آن را در اختیار دارند.لذا هرگونه الکترونیکی تضمین می گردد.زیرا تنها کسانی به آن دستر

 تغییر در محتواي پیام قاعدتا متوجه دارندگان این کلید است،مگر اینکه به نحو دیگري خالف این فرضیه ثابت شود.

 مه شده است.زیرا همانطور کهکارکرد مهم دیگر،اثبات هویت پدیدآورنده پیامی است که امضاي الکترونیک مطمئن به آن ضمی    
ضوابط قانونی مربوطه مقرر کرده اند،این امضاها طی فرآیند هاي خاصی،به ویژه ثبت گواهی هاي الکترونیکی توسط مراجع ذي 
صالح مربوطه به فرد خاصی واگذار می شود واز این پس فرد می تواند با بکارگیري این امضا در فضاي شبکه اي نشان دهد که پیام 

بوطه متعلق به اوست.به این ترتیب درصورت وجود این امضا،آن پیام از امتیاز قانونی برخوردار است،به عنوان مثال می توان بدون مر
 .2بررسی دیگر قرائن و امارات هویت پدیدآورنده را اثبات کرد

طمئن ،بسیاري از مشکالت حوزه کالن به این ترتیب می توان امیدوار بود در آینده اي نزدیک با فراگیري امضاهاي الکترونیک م
 استنادپذیري ادله الکترونیک برطرف گردد.

بدیهی است تا آن زمان نمی توان معطل ماند و باید با اتخاذ رهیافتهاي منطقی و کاربردي دیگر به وضعیت حقوقی پیام هاي 
 الکترونیکی از منظر اثبات هویت پدیدآورندگانشان سامان بخشید.

و قانون جرایم رایانه اي،باتوجه به اینکه پدیده  92از جمله راهکاري مقنن در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب به نظر می رسد 
ها به حفاظت از داده هاي ترافیک ISPامضاي الکترونیک هنوز درکشور جا نیفتاده است،مکلف نمودن ارائه دهندگان خدمات دسترسی

ران،موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقی شهر .دبلفون،پروفسور زویه لینان،حقوق تجارت الکترونیک،ترجمه و تحقیق:ستار زرکالم،ته 1
 65،ص 1388دانش،چاپ اول،

 45،ص 1388.رضایی،علی،حقوق تجارت الکترونیکی،تهران،نشر میزان،چاپ اول، 2
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،ارائه دهندگان خدمات دسترسی نباید 92راساس قانون آیین دادرسی کیفري مصوب حداقل تا مدت شش ماه باشد.به عنوان مثال ب
 براي مدت شش ماه سوابق ناشی از انتقال پیام هاي الکترونیکی را پاك کنند.

همچنین ارائه دهندگان خدمات موظفند اطالعات صحیح و دقیقی از مشترکین و اعضا هنگام ثبت نام دریافت کنند و به نحو مناسب 
قابل اطمینان از آنها محافظت کنند تا در صورت درخواست مراجع ذیصالح بتوانند این اطالعات را بهمراه سوابقی که راجع به  و

 صوصی افرادارتباطات خاص هریک از آنهاست را ارائه دهند.در ان میان ضروري است به دیگر قواعد حقوقی نظیر رعایت حریم خ
 نیز توجه داشته باشند.

 

 له الکترونیک با ادله سنتیتعارض اد

تعارض بین ادله کیفري،یک معلول قضایی است که داراي علل گوناگونی می باشد.این علل گاه به تنهایی و گاه به همگرایی     
 خود،موجب تعارض می شوند.

جرم  شدن فرآیند اثباتدر نظام حقوقی،وقوع تعارض میان ادله امري بدیهی است.وقوع تعارض میان ادله مثبته جرم موجب پیچیده 
و محاکمه مجرم می شود.گاه این تعارض موجوب سردرگمی قضات در شناسایی مجرم و چه بسا فرار وي از تعقیب کیفري می 

 .1شود

جداگانه مورد مداقه قرار می دهیم.در قسمت  2پیش فرض روبرو هستیم که در 2درخصوص تعارض ادله الکترونیک با ادله سنتی با 
دوم به امکان تعارض ادله سنتی با ادله  قسمتعدم امکان تعارض ادله ستنی با ادله الکترونیک اشاره می کنیم و در بهقسمت اول 

 الکترونیک می پردازیم.

 

 عدم امکان تعارض ادله الکترونیک با ادله سنتی

 لب،اگر نه صریحا دست کم از خاللقبل از انقالب اسالمی،اقناع وجدانی قاضی شرط الزم جهت اتخاذ تصمیم قضایی بود.این مط    
مذکور مقرر می  39و رویه قضایی استنباط می شد.ماده  1337قانون محکمه جنایی مصوب  39برخی مواد قانونی از جمله ماده 

داشت(دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند و وجدان،مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور 
 اي می نماید).ر

،ص 1373.استفانی،گاستون،و دیگران،آیین دادرسی کیفري،ترجمه حسن دادبان،تهران،انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی،جلد یکم،چاپ سوم، 1
173 
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لیکن در قوانین بعد از انقالب،تغییرات چشم گیري در ارتباط با ادله اثبات دعوا به وجود آمد.در ارتباط با جرایم مستوجب حد،قصاص 
ول بار اقرار متهم موک 4یا دیه مقنن براي اثبات جرایم،دالیل خاصی را مدنظر داشته و مثال اثبات زنا را به شهادت چهار مرد عادل یا 

 نموده است.

ادله سنتی عبارتند از(اقرار،شهادت،قسم و علم قاضی)که تنها در جرایم مستوجب حد،قصاص و دیه مجري نبوده و در جرایم 
 مستوجب مجازات تعزیري و بازدارنده نیز اعمال می شوند و از جمله این جرایم،جرایم رایانه اي می باشند.

قصاص در فضاي سایبر مصداقی ندارند،چنانچه داده یک چیز بگوید و اقرار متهم یک  اما باتوجه به اینکه جرایم مستوجب حد و
 چیز دیگر بگوید؛اقرار متهم اولویت دارد.

 در این جرایم باتوجه به موضوعیت داشتن ادله مذکور،ادله الکترونیک تنها براي علم قاضی به کار می آیند.

 

 امکان تعارض ادله الکترونیک با ادله سنتی

برخی جرایم ماهیتا به گونه اي هستند که ارتکاب آنها هم از طریق فضاي سایبر امکان پذیر است و هم از طریق دنیاي واقعی     
مانند تهدید به دریافت وجه،کالهبرداري.اما برخی دیگر از جرایم،جرایمی هستند که تنها در فضاي سایبر رخ می دهند،همچون 

انه هاي رایانه اي و مخابراتی،دسترسی غیرمجاز،شنود غیرمجاز.جرایم هردو گروه یاد شده،تحت تخریب و اخالل در داده ها یا سام
 عنوان جرایم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده می باشند.

همانطور که در قبل اشاره گردید،ادله اثبات تنها در جرایم مستوجب حد و قصاص موضوعیت دارند و در جرایم مستوجب تعزیز و 
 ت بازدارنده ادله اثبات طریقیت دارند.مجازا

هردوگروه جرم سایبري یاد شده،با ادله الکترونیکی ثابت می شوند،البته مشروط بر اینکه اقرار و شهادت نباشند.چون ادله 
 سنتی(اقرار،شهادت وقسم)در مورد این جرایم نیز استفاده می شوند.

ی پیش بیاید،قاضی به استناد علم خویش و براساس ادله الکترونیک حکم قضیه را اما چنانچه تعارض میان ادله الکترونیک و ادله سنت
 یران به شیوه اي صحیح اجرایی شود.خواهد یافت.البته این امر درصورتی است که امضاي الکترونیک در نظام حقوقی ا

 

 نتیجه گیري:

 ونی،دوره دالیل معنوي و دوره دالیل علمی تقسیم گروه دوره باستان،نظام دالیل قان 4نظام هاي اثبات دعواي کیفري به     
 می شود.
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از جمله ادله علمی که با ظهور و بروز فناوري اطالعات و ارتباطات،در مباحث شکلی به ویژه آیین دادرسی کیفري اهمیت ویژه اي 
 یافته است،دلیل دیجیتال یا الکترونیک می باشد.

،از ادله الکترونیک 1370ن تعریف قانونی از جرایم رایانه اي در قانون مجازات اسالمی ،به دلیل فقدا1378قانون آیین دادرسی کیفري 
 نیز سخنی به میان نیاورده بود.

،خال قانونی در 1388،مقنن ابتدا داده پیام را به رسمیت شناخت سپس در سال 1382اما با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 
 ه اي را با تصویب قانون جرایم رایانه اي پر نمود.زمینه تعریف قانونی جرایم رایان

بخش دوم این قانون به آیین دادرسی جرایم رایانه اي اختصاص داده شده.در این قانون به ادله الکترونیک و نحوه جمع آوري نیز 
 اشاره شده است.

رایم به آیین دادرسی ج این قانون نهمش آیین دادرسی کیفري،تحولی شگرف در نظام اثباتی جرم به وجود آورد.زیرا که بخقانون 
 رایانه اي همچون تکالیف ارائه دهندگان خدمات دسترسی،تفاوتهاي تفتیش و توقیف،و مباحثی از این دست...اختصاص یافته است.

م خارج از جراز نظر مقنن دور مانده، بحث نیابت قضایی بوده است.زیرا چه بسا ادله مثبته  جمله مسائلی که در این بخش قانون از
به اعطاي  689تا  664بینیم که مقنن در هیچ یک از مواد دگی کننده به جرم یافت شود.اما می قلمرو صالحیت محلی دادگاه رسی

 نیابت قضایی از سوي دادگاه صالح اشاره نکرده است.

کترونیکی ر و انکارناپذیري ادله الاز جلمه نقاط ضعف این قانون در این بخش،بحث تعیین تکلیف نحوه حفظ صحت و تمامیت و اعتبا
به موجب آیین نامه است؛به نظر می رسد مقنن می بایست در این خصوص در خود قاون تعیین تکلیف می نمود نه اینکه این امر را 

 به آیین نامه اي ارجاع دهد که معلوم نیست تصویب می شود یا خیر!

نون جرایم رایانه می باشد،و بخش دیگر به پیروي از کنوانسیونی هم چون بخش عمده مواد این قانون در این بخش،تکرار مواد قا
کنوانسیون بوداپست و قوانین کشورهایی هم چون آمریکا و کانادا تنظیم شده است.در حالیکه از مقنن انتظار می رفت با توجه به 

ئل و مشکالت این فضا و محدودیتهاي آن در مسائل مبتالبه فضاي سایبر در کشور خودمان اقدام به قانون گذاري متناسب با مسا
 کشور ایران بنماید.
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