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Due to the expansion of information technology, Traditional law is 

faced with a new type of evidence in crime detection called digital 

evidence. Due to problems such as "difficulty of correct attribution, 

possibility of distortion and destruction", the judicial system faced a 

new challenge in proving the evidence. It is extremely difficult to 

guarantee the security, validity and authenticity of data in the virtual 

space, which is a prerequisite for the credibility of electronic evidence 

and it can only be achieved to some extent through technical 

strategies. The legislator of Iran has not neglected to pay attention to 

these technical strategies and has mentioned this necessity in various 

regulations. The method of this article is descriptive and analytical. As 

a conclusion, it should be said that the legislator in Article 40 of the 

Computer Crimes Law has dealt with security measures 

metaphorically in the discussion of data seizure. The legislator has 

deemed it necessary to use reliable security measures to verify identity 

and authenticity in Article 656 of the Criminal Procedure Law 

approved in 2013. Attribution of reason in virtual crimes to the 

accused should be legitimate and convincing and based on criminal 

grounds. 
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 57-57: صفحات
 

 حقوق سنتی با نوع جدیدی از ادلـه در کشـف جـرم ،آوری اطالعاتبه دلیل گسترش فن
دشـوار بـودن صـحت انتسـاب، »به دلیل مشکالتی از قبیـل رو شده که این ادله  روبه

دستگاه قضایی را در تحصیل کشف دلیل و اثبات آن « تحریف، تخدیش و تخریب قابلیـت
هـا درفضای مجازی، تضمین امنیت، اعتبار و اصـالت داده. نمود با چالش جدیدی مواجه

شود، امری به نیک محسوب میاستنادپذیری ادله الکترو تعیین کننده شـرط کـه پـیش
قانونگذار . شودای محقق میو تنها از طریق راهبردهای فنی تا اندازه غایت دشوار اسـت

این راهبردهای فنی غافل نبوده و در مقررات مختلف بـه ایـن  ایـران نیـز از توجـه بـه
و چنین است تحلیلی و صورت توصیفی روش این مقاله به. ضـرورت اشـاره کـرده اسـت

ها به ای در بحث توقیف دادهقانون جرایم رایانـه 04مادهنتیجه گرفته شد که قانونگذار در 
قانون آیین دادرسی کیفری  656تدابیر امنیتی به طور تمثیلـی پرداختـه و مقنن در ماده

را  و احراز اصالت استفاده از تمهیدات امنیتی مطمئن برای احراز هویت 2931 مصوب
 با نظر به اشارات مکرر قانونگذار به استفاده از ایـن تـدابیر امنیتـی. کندی میضروری تلق
 رسد اساس قابلیت استناد بودن این ادله، اتخاذ این تدابیر است هرچنـد تـاکنونبه نظر می

 اقدامات چندانی در خصوص فراهم ساختن بسترها جهت اسـتفاده از ایـن راهکارهـا انجـام
 .نشده است

 عات نویسنده مسؤولاطال
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 مقدمه

ها از ای از ارتباطات درونی انسانبه مجموعهمجازی فـضای 
 مـخابراتی بدون در نظر گرفتن و وسـایلرایانه طریق 

 آنالیـن (سیستم)سامانه  یك. شودجغرافیای فیزیكی گفته می
نیازی به مجازی در فضای . است مجازیای از فضای نمونه
اعـمال فـقط از طریق فشردن  جـایی نــیست و كلیـهجابـه

 .گیـردكلیدها یا حركات ماوس صورت می

یعنی در حوزه پیشگیری و مقابله با  ،از سوی دیگر موضوع
پلیس با توجه به وظایف خود نقش كلیدی در جرایم، 

دارد و این امر در حوزه فضای  خصوص تحصـیل دلیـل
یكی از  پلـیس. نیز از اهمیت فراوانی برخوردار اسـت مجازی

حـال . اركان مهم برقراری امنیت و آسـایش عمـومی اسـت
اصولی و منطبق با تفسیر صحیحی عملكرد  چنانچـه پلـیس

كاهش ضریب  از قانون نداشـته باشـد، خـود از عناصـر
ازآنجاكه اقدامات پلیس در یك نظام قانونی . امنیت خواهد بود

ارچوب وظایف سازمانی خویش انجام پذیرد ازاینكه در چاعـم 
منزله  دستگاه قضایی باشد به یا اینكـه تحـت ارشـادات

 ولیه جهت تشكیل پرونده اتهامی علیهریزی ساختار ا پی

لذا چنانچه دستگاه پلیس كشور در عمل . اشخاص است
و تحصیل ادله كیفری باشد، در  بند به اصول كشف جرم پای

به  مداری یا در حاكمیت بخشـیدن ترویج فرهنگ قانون
-مهـم ،امنیت روحی و روانی و احساس امنیت افراد جامعـه

دستگاه پلیسی یك كشور . دشومی تـرین عامـل محسـوب
پرونده  دهنده یك كه تكلیف كشف و تهیه عناصر تشكیل

د در توان می ،كیفری یا موضوع مستلزم تحقیق را برعهده دارد
پرونده اتهامی غیرقانونی و غیرمنصفانه نقش  یـك ریـزی پـی

دستگاه قضایی به  كـه حتـی نحـوی اساسی ایفاء كنـد، بـه
ازآنجاكه دالیل ارتكاب جرم  .هدایت شودیك روند ناخواسته 

پلیس  باشـند، مـی در فضای مجازی، عمدتًا ادله الكترونیكی
منظور بررسی و كشف جرایم سایبری با مسائلی مواجه  به

دالیل . شود كه در سـایرجرایم مـطرح نـیست می
 سنتی هایی دارنـد كـه آنهـا را از دالیـلالكـترونیك، ویژگی

اینگونه دالیل نسبت به اسناد و مدارك دیگر، . دسازمتمایز می
توان آنها را دستكاری آسانی می هستند؛ زیرا به پـذیرتر آسیب

در  که مناسب پنهان كرد یا جعل یا با استفاده از دانش فنـی
این مقاله به این مسأله استنادپذیری ادله درفضای مجازی 

  .خواهیم پرداخت

 شناسی و مبانی نظری مفهوم -2
 مفاهیم -2-2

ویژه  بهای از علوم  برای شناخت کامل و درک بهتر از هر رشته
تعریف مفاهیم و بیان روشن از آن در  ،در حوزه علوم انسانی

شناخت مسائل، مشکالت و ارائه پیشنهادها و راهبردها بسیار 
به همین جهت در این قسمت با توجه به  .مهم است

قوق و از سمت گستردگی مفاهیمی که از یک طرف با ح
ای در شناخت و آوری مرتبط است و نقش عمدهدیگر با فن

 . شودتحلیل بهتر موضوعات دارد به تبیین مفاهیم پرداخته می

 دلیل الکترونیک -2-2-2
قانون آیین  230در ماده. ستا دلیل در لغت به معنی راهنما

دلیل امری است که اصحاب دعـوا »: دادرسی مدنی اینطور آمده
 «کننـد می بـرای اثبـات یـا دفـاع از ادعـا بـه آن اسـتناد

حقوق کیفری تعریفی از دلیل ارائـه در .(2999:01، کاتوزیان)
قانون مجازات اسالمی 264نشـده اسـت و تنهـا در مـاده

 ادله»: قانونگذار به احصای ادله پرداخته است2931مصوب
اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقـرر 

با تدقیق در این مقرره به نظر . «قـانونی و علـم قاضـی است
عنـوان یکی  بـه صراحت علم قاضـی را رسد قانونگذار بهمی

از ادله برشمرده است و خالف قانون مجازات اسالمی سابق 
الناسی  اضی در دعاوی حقتفکیکـی میـان اسـتناد بـه علم ق

اللهی قائل نشده است و اقناع وجدانی قاضی اهمیت  و حق
 بنـابراین قاضـی در دو مرحلـه ؛دوچندانی یافتـه اسـت

گـردآوری ادلـه و ارزیـابی آن در چارچوب قانون از آزادی 
الکترونیـک نیـز  تواند از ادلـهعمل برخوردار است و می

 .استمداد جویدم بـرای اثبات و احراز جر

 2931در قانون آیین دادرسـی کیفـری مصـوب
در فصل دادرسی الکترونیک نیز تعریفی از ( 2930اصالحی)

 مؤذن زادگان و) ایـن نـوع از ادلـه ارائـه نشـده است
دلیل الکترونیک در معنی رایج و  .(91: 2930،همکاران



 مشروعیت تحصیل دلیل در جرایم فضای مجازی 99/خسروی زاد و همکاران 

 

دعوا پیـامی کـه اصـحاب  هـر داده»مصطلح عبارت است از 
 «کنند می برای اثبات یا دفاع از مدعای خود به آن استناد

الکترونیک با  در این تعریف، ادله. (149: 2993،شهبازی نیا)
 1شده است که شرح آن در ماده  تعریف «پیام هداد» واژه

قـانونگـذار بـا . قـانون تجـارت الکترونیـک آمـده اسـت
الکترونیک آنسیترال، قانون الهـام از قـانون نمونـه تجــارت 

 استناد پـذیری ادلـه نامه آیین 09تجارت الکترونیک و ماده
را تنها منحصر به ابزارهای  پیام داده، 2939الکترونیک مصوب

الکترونیـک ننمـوده اسـت و هر ابزاری اعم از تلگرام، تلکس، 
ابزارهای نوری و سایر ابزارهای ناشی از فناوری اطالعات 

های صوتی و تصویری نیز دلیل الکترونیک پوشههمانند 
الکترونیک موضوعیت  شـوند و قالـب ادلـهمحسوب می

پیـام توجـه  نداشته و قانونگذار تنهـا بـه محتـوای داده
قانون  21ماده صدر در. (259 :2999محمدی،) نمـوده اسـت

عطف به « و»با حرف  «اسناد» واژه دو2تجارت الکترونیک
 این شبهه را ایجاد کرده که ادلهادله شده و  «ی» واژه

سند قابلیت ظهور و بروز را دارند؛ اما  الکترونیک تنها در قالب
قابل  رسد ایـن شـبهه با توجه به عبارت ذیل ماده به نظر می

حل است و دلیل الکترونیـک در هـر قـالبی صـرفنظـر از 
قانون تنها هرچند مقنن در این  .محتـوا قابلیـت ظهـور دارد

هـای عـادی  پیـام ای چون امضـای الکترونیـک، دادهبه ادله
های مطمئن اشاره نموده، لیکن این امر نافی سایر پیام و داده

قانون تجارت 920و129موادی الکترونیـک نیسـت و ادله
رو  ازایـن ؛کنـدنیز صحت این مدعا را تأییـد مـی الکترونیک

به اسناد الکترونیک صحیح  الکترونیک تفسـیر صرف ادله
نیسـت و سـند الکترونیـک تنهـا یـک بخش از اسناد 

 .آیدحساب می الکترونیک به

ارتكاب  در كنار تحوالت گوناگونی كه در مفهوم جرم و شیوه
 جرایمپدیدار شد، حوزه كشف علمی  آن در فضای سایبر

                                                           
پیام بوده و در هیچ  و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده اسناد -2

ارزش اثباتی  توان بر اساس قواعد ادله موجود، محکمه یا اداره دولتی نمی
 .به دلیل شکل و قالب آن رد کرد را صرفًا« پیام داده»

 

 

ای كه  گونه به ؛مـرتبط نیـز دچـار تحـول و دگرگـونی گردیـد
مسائل  ای، رایانـه از آغاز بحث مقابلـه كیفـری بـا جـرایم

دادرسی كیفری ازجمله ادّله ناشی از این  آیینراجع به 
پیرامون آن و چگونگی تحصیل ادّله  ها و مشـكالتسیستم

مطالعه قرار  سایبری مورد توجه و جرایمالكترونیكی و اثبات 
رگونـه اطالعـات در هـر ، برای اینكه هبرطبق اصول. گرفت

لكترونیكی و غیرالكترونیكی قابلیت ارائه به ا قالـب اعـم از
ی نیز مورد یداشته باشـد و از سـوی مرجـع قضادادگاه را 

استناد قرار گیرد، باید نخست، هویت پدیدآورنده آن معلـوم 
جاللی )اعتماد باشند  دوم، اطالعات معتبر و قابل باشـد و

های الكترونیكی در با توجه به رواج پیام (21: 2993ی،فراهان
مانند تجارت و بازاریابی الكترونیكی،  های مهمـیحوزه
 ویژه به به گیری از فنـاوری رمزنگـاری در ایـن حـوزه بهره

شناسایی هویت  منظور بهصورت امضاهای الكترونیكی 
كارگیری امضـاهای  به. پدیدآورنده توجه قرارگرفته است

ارزشمند را به همراه  حـداقل دو نتیجـه مطمـئن،دیجیتـال 
نخست اینكه تمامیت محتوای موجود در پیام الكترونیكی،  :دار

تضمین شود؛ زیـرا تنهـاكسانی به آن دسترسی دارند كه كلید 
دوم . باشند اختصاصی رمزگشایی آن را در اختیـار داشـته

ونیكی اینكه اثبات هویت پدیدآورنده پیامی كه امضای الكتر
جاللی ) .شود می شده، مقدور آن ضمیمه مطمـئن بـه

دلیل الکترونیک از مزایا و معایبی البته  (54: 2995،فراهانی
تـوان بـه مـوارد زیر  ازجمله این مزایا مـی. برخوردار است

 :اشاره کرد

سـهولت تغییـر و اصـالح در  -1 بـرداری؛ قابلیـت کپـی-2
-0صعوبت حذف؛ -9 نسـخه کپـی و نگهـداری نسخه اصل؛

ای رایانهامانه هـای مختلـف سسـازی در مکـان قابلیت ذخیره
 .(6: 2999،رضایی) بدون آگاهی واردکننده

-2 :تـوان بـه ایـن موارد اشاره نمودز جهات ضعف نیز مـیا
عدم اطالع از  -1 صادرکننده؛دشواری شناخت پدیدآورنده یا 

قابلیت  -9 تغییر در داده به دلیل فقدان ابزار خاص و پیشرفته؛
چنـدان  باالی حذف داده بـا نصـب یـک برنامـه نـه

تأثیر  -5 تأثیر نقص سیستم بر خروجی داده؛ -0 پیشرفته؛
سهولت دسترسی -6 ابزارهای پردازشـی بـر روی اصـل داده؛
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کثرت و فراوانی داده بـه دلیـل -9 ه؛افراد غیرمجازبه داد
های کامپیوتر اعم از کـامپیوتر  خشب ذخیـره شدن در برخی

های شبکه یا اداری یـا منـزل، سـرور فایل ،شخصـی
هـای  های بزرگ، پسـت الکترونیـک، نسـخهسیستم

-9 ....و هـای فاکس یا سرورهای فاکس پشـتیبان، ماشـین
 .(99: 2996،جاللـی فراهـانی)کدگذاری داده جهت تخریـب 

در حوزه  ههای مجرمان جویی فعالیت های پیچالش واز
محاسبات، گستره تحصیل كلیه ادله است و فرآیند 

اطالعات نیز چالش مشابهی برای  استگانوگرافی یا اخفـای
دشوار یا  های دیجیتالی راارزیابی به همراه دارد و كشف داده

های  پویایی ادله یكی از چالشهمچنین . سازد می غیرممكن
 كه همه تحلیلگران جنایی با آن مواجه اساسـی اسـت

صرفنظر از قصد  پویایی ادله هرگونه تـأثیری اسـت. شوند می
 جایی، ابهام یا نابودی ادله انجام آنكه موجب تغییر جابه

شود و  می این فرآیند بین زمانی كه ادله منتقل .شـود مـی
گردد می شود انجام میه پرونـده آغـاززمانی كه رسیدگی بـ

 .(06-09: 2939زندی،)

 فضای مجازی -2-2-1
 آوریفنجازی در اصطالح که در واقع حاصل مفهوم فضای م

از طریق  0111 ت که در خالل دههای اس غرب است، واژه
هایی فضای مجازی یکی از واژه .اینترنت کاربرد عمومی یافت

های داستان گیبسون نویسندهویلیام است که نحستین بار 
نظر او فضای  از. بردکار  هب 0154علمی تخیلی در سال 

ها پدید آمده  مجازی فضایی تخیلی است که از اتصال رایانه
منابع اطالعاتی را به هم متصل  ها وامی انساناست که تم
ارد طورکلی برای و به. (214: 2996،و برک بریگز) کرده است

المللی ابزاری الزم های بینفضای شبکهشدن به اینترنت یا 
های  است، ازجمله کامپیوتر، مودم، وصل بودن به شبکه

از مصادیق . زی سازیسازی و مجا المللی اینترنت، شبیه بین
توان به کسب شخصیت یا موفقیت موهوم و سازی می شبیه

یا  خیالی یا مشابه یک شخصیت مهم توسط کاربر اشاره کرد
 در». ی به توافق و انعقاد عقد دست یافتوگو و حت به گفت
 جابیکه ا یریتصو یصوت یوگو گفت( هایسیسرو)خدمات 

در  یدیترد ردیگیلفظ صورت م قیو قبول عقد نکاح از طر

 ،یجالل و محقق داماد)« دسته از عقود وجود ندارد نیصحت ا
2939 :232). 

وجود المللی های بینم اطالعاتی که در اینترنت و شبکهتما
به صورت ( یرواقعیغاعم از واقعی و )شود دارد یا خلق می

آنچه در صفحه  فیزیکی و ملموس وجود ندارند و درواقع
به  باشند کهات مجازی میعشود، موضومانیتور مشاهده می

برای آنکه شخص کاربر . اندصورت دیجیتالی وارد شبکه شده
باید پس از  ،از طریق شبکه اینترنت شود وارد فضای سایبر

کامپیوتر، مودم، خطوط )فراهم آوردن تجهیزات اولیه 
به شبکه وصل شده و پس از آن آدرس و سایت ( مخابراتی

و  وع، موضوعموردنظر خود را انتخاب کرده و با توجه به ن
با توجه به این . دازدهدف خود به بررسی یا اقداماتی در آن بپر

محیطی است ) توان گفت که فضای سایبر توضیحات می
که )المللی  های بین در فضای شبکه مجازی و غیرملموس که

در این . وجود دارد( شونداز طریق اینترنت به هم وصل می
ها، راد، ملت، فرهنگمحیط، تمام اطالعات مربوط به روابط اف

صورت نوشته،  به) کشورها، به صورت ملموس و فیزیکی
به شکل  در یک فضای مجازی و( تصویر، صوت و اسناد

رس استفاده اده و دستفدیجیتالی وجود داشته مقابل است
رانی که از طریق کامپیوتر و کارب ؛باشدکنندگان و کاربران می

: 2996ی،نباستا) .باشندالمللی به هم مرتبط می های بینشبکه
الزم به ذکر است فناوری اطالعات و ارتباطات  (96

هان، جرایم الکترونیک، به دلیل گستردگی در سراسر ج
کند و دلیل بر اثبات جرم را مجازی را از سایر جرایم ممتاز می

حسین نژاد، ) .گرداند می نیز به تبع آن متفاوت از فضای واقعی
2939 :61). 

  یدر نظام دادرس یکیالکترون یو دادرس لیسهم دل -2-1
و  نیو قوان یکیبه موجب قانون تجارت الکترون اگرچه
شود و  یدر حکم نوشته محسوب م امیپ، داده گرید یمقررات

 یاما هنوز قضات و داوران ست،ین دیآن مورد ترد یارزش اثبات
 .باشند، کم هستند انهیکه مسلط به را

بر موضوع و  دیبا کننده یدگیکه مقام رس نیبا توجه به ا
توان انتظار داشت که ینم تسلط داشته باشد، یدادرس ندیفرا
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ارائه  ن،یبر ا عالوه .امور از کارشناس استفاده شود یتمام یبرا
و  رممکنیغ ای ،یکیو امارات به صورت الکترون لیدال یتمام

 . (19: 2939،یمنوچهر السان و) بر است نهیهز اریبس ای

مختلف، قالب  لیقبول کرد که به دال دیمقابل با در
 که نیاول ا. است دیمف اریمدارک و سوابق بس یکیالکترون

 اری، بس(مختلفهای  در قالب)اطالعات  یکیانتقال الکترون
 مأمور قیابالغ از طر ای یتر از ارسال پستتر و ارزانعیسر

 اریبس انهیاطالعات در را یکه، جستجو نیدوم ا .شودیانجام م
نامنظم دفاتر  یگانیها در باتر از گشتن به دنبال آنراحت

انواع اطالعات و  یگانیکه، بانیسوم ا. باشدیشعب دادگاه م
سوابق  تیریارزان و مد اریبس ،یکیسوابق به صورت الکترون

که ارتباطات  یالبته امکانات .آسان است اریشده بس یگانیبا
به دادگاه  یدسترس) اصل ناقص دیفراهم سازد، نبا یکیالکترون
 یتوان دادرسیم یمعنا که تنها در صورت نیبه ا. باشد( صالح

مجاز ....( و یداور ،ییقضا یدگیدر قالب رس)را  یکیالکترون
به  یدگیهر دو طرف دعوا و مرجع رس یدانست که از دسترس

 حاصل شود نانیاطم یکیمناسب ارتباط الکترون یابزارها
و  یکیانجام مستمر تجارت الکترون .(191: 2936السان،)

 ،یاختالفات احتمال یکیفصل الکترون و حل وهیش رشیپذ
بر  دیفعال و تأک یشرط ضمن عقد، داشتن تارنماعنوان  به
 یدگیارجاع به رس ایو  یکیالکترون یدادرس وهیش رشیپذ

-یم یاقدام به دادرس یکیکه تنها به صورت الکترون یمرجع
 ایشخص  هددیهستند که نشان م یکند، از جمله امارات
 یدادرس یاختالف، امکانات الزم را برا کیاشخاص مرتبط با 

با استفاده از  یدارند و اقدام به دادرس اریدر اخت یکیالکترون
ها آن یموجب نقض حق دسترس ،یکیارتباط الکترون لیوسا

  .شودینم ستهیشا یبه فضا

 یکی نورهای الکتداده راباعت -0-3
ترونیکی و همسانی ارزش اثباتی امروزه در مورد اعتبار ادله الک

قوانین و  .ندارد ها با ادله سنتی و کاغذی تردیدی وجودآن
لیت استناد بین انواع مختلف از حیث قاب ایران مقررات کشور

کیک نشده و تمامی فای و مخابراتی قایل به تهای رایانهداده
موذن ) ها را به شرط ایمنی قابل استناد دانسته استآن

قانون  177 به موجب ماده (012: 0314،همکارانزادگان و 

در  نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، جرایمآیین دادرسی 
هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و 
مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، 

، اثر انگشت، ابالغ ءی، امضاأنوشته، برگه اجرائیه، اوراق ر
صورت  ،اوراق قضائی، نشانی و مانند آن الزم باشد

حتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت الکترونیکی یا م
های مذکور در مواد این قانون و تبصرهسازوکارهای امنیتی 

 .آن کافی و معتبر است

له أقابل اعتماد بودن یا معتبر بودن دلیل الکترونیکی، یک مس
که البته برخی نویسندگان حقوق سایبری از واژه  عرفی است

: 0351جاللی فراهانی،)اند  به معتبربودن تعبیر کرده( اعتماد)
و جز در مواردی که میان اصحاب دعوا یا در کشورهایی  (17

کنند، میان ه در روند دادرسی استفاده میفت منصأکه از هی
ت اختالف پیش نیاید، الزم نیست صرف أاعضای این هی

 . به کارشناس ارجاع شود( اعتماد) اثبات اصالت

 ای مجازیشروط استنادسازی به ادله درفض -2-0
مقررات  کلیه»: ای مقررشده قانون جرایم رایانه 52 در ماده

های دوم و سوم این بخش عالوه بر جرایم مندرج در فصل
الکترونیک در آنها مورد  ای شامل سایر جرایمی که ادله رایانه

 51 ماده همچنین در تبصره .«شودگیرند نیز میاستناد قرار می
بخش دوم این قانون برای رسیدگی به در مواردی که در »: آمده

ای مقـررات خاصـی از جهـت آیـین دادرسی جرایم رایانه
نشده است، طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری  بینی پیش

ا ب. (99:  2930مؤذن زادگان و همکاران،) «اقدام خواهـد شـد
مذکور در  هایداده رسد کلیهتوجه به این دو ماده به نظر می

و این ادله تنها رود کار می بهفوق در دعاوی سنتی نیـز 
از سـوی . منحصر به رسیدگی به دعاوی سایبری نیسـت

سنتی  نیاز به ادله دیگـر دعاوی سایبری برای اثباتشان بی
جـایی که قانون جرایم  نیستند و در بسـیاری از مـوارد در

ون آیین دادرسـی ای با خأل مواجه است باید به قان رایانه
 .کیفـری مراجعـه و استناد نمود

ذار قانون تجارت الکترونیک، قانونگ 1ماده «ح» در بند
اطالعاتی  امانهخصایصی جهت مطمئن بـودن یک س

به نحو معقولی در برابر سوءاستفاده -2»: برشمرده که عبارتند از
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معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی  سطح-1و نفوذ محفوظ باشد؛ 
اهمیت کاری  به نحوی معقول متناسب با -9 یح را دارا باشـد؛صح

-0باشد؛  دهـد پیکربنـدی و سـازماندهـی شـدهکه انجام می
این قانون نیز قانونگذار  24 در ماده .«ایمن باشد موافق با رویه

شرایطی ذکر  در بحث شـرایط امضای الکترونیکی مطمئن
فرد  امضاکننده منحصربهنسبت به  -الف» :کرده که عبارتند از

 -را معلـوم نمایـد؛ ج«پیـام داده» هویـت امضـاکننده -باشـد؛ ب
انحصاری وی صادرشده باشد؛  امضاکننده یا تحت اراده وسـیله بـه

که هر تغییری در  متصل شود «مپیـا داده»به نحوی بـه یـک  -د
 29در مـاده  .«شخیص و کشـف باشـدت تیقابل «پیام داده»آن 

هـا بـا پیـام طورکلی ارزش اثباتی داده به»: شده ایـن قانون مقرر
کار  های ایمنی بهتوجـه بـه عوامـل مطمئنـه ازجملـه تناسب روش

 تعیـین «پیـام داده» شـده بـا موضـوع و منظـور مبادلـه گرفته
رسد قانونگذار تدقیق در این سه مقرره به نظر میبا  .«شودمی

الکترونیـک  استناد به اسناد را در مـورد ادلـهدو شرط اصلی 
کـه عبـارتنـد از قابلیـت انتسـاب و حفـظ صـحت، تمامیـت 

ها را مدنظر داشته و در موارد مختلف این و انکارناپذیری داده
هرچنـد در قـانون مــذکور  .شـده اسـت قانون به آن اشـاره

هـای پیــام ای چــون امضـای الکترونیکـی دادهاز ادلـه
صراحت سخن به میان  های عادی بهپیام مطمــئن و داده

ها نیست این تصریح نافی ارزش اثباتی سایر داده ،آمده است
 .بر این مدعا مهر تأیید گزارده است220و قانونگذار در ماده

پیام و امضای الکترونیکی را  داده  9 و 6واد قانونگذار در م
این  21محسوب کرده و مادهمعادل نوشته و امضای سـنتی 

قانون بر اصل لزوم پذیرش اسناد الکترونیکـی تصـریح کـرده 
پیـام  صورت داده اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به»: است

توان ارزش اثبات بـوده و در هـیچ محکمـه یـا اداره دولتی نمی
 25و20 در مواد. «پیام را صرفًا به خاطر شکل و قالب رد کرد داده

 استشده مطمئن پرداخته  ادله به ارزش اثباتی
برای پذیرش ایـن دالیل در دادگاه،  .(15: 2999شیرزاد،)

سـنتی  های ادلـهشده در یکی از قالب نخست باید دلیل ارائه
مـذکور در قانون قرار گیرد تـا از ارزش اثبـاتی آن نـوع 

ترونیکی الک تنهـا قـالبی کـه ادلـه. دلیـل برخـوردار شـود

                                                           
 

این امر ناشی از . نوشته است ،گیرند توانند در آن جای می
صـورت  پیام است؛ زیرا تمام دالیل الکترونیکی به ویژگی داده

 شـده توسـط تمـام اطالعـات ثبـت. پیـام هسـتند داده
ازنظر . پیام هستند ابزارهای الکترونیکی شفاهی یا کتبی، داده

پیام ازنظر  داده ،اشاره نمودیم قانونی همـانطـور کـه در بـاال
ای کـه قانونی جایگزین نوشته اسـت و قـانون هـر نوشـته

داند؛ بـرای اثبات دعوا مورد استناد قرار گیرد را سند می
بنابراین در نظام سنتی اثبـات دعـوا دلیـل الکترونیکی از 

اسناد  (04: 2932،استنلی)اعتبار سند برخوردار است 
دارای شــرایط مطمــئن نیســتند از ارزش  الکترونیکی کـه

 آوریفناثبــاتی اســناد عــادی برخوردارنــد؛ حتــی اگــر 
استفاده در آنها غیرایمن باشد و تا زمانی که اصالت آن  مورد

اسناد تکذیب نشده یا طـرف دعوا به اصالت آنها اعتراض 
تواند به علت نکرده حمل بر صحت سند است و دادرس نمی

وری مورداستفاده و یا امضا آن را معتبر آایمن نبودن فن
 .ندانـد

انکار و تردید است  سـند الکترونیکـی ماننـد سـند عادی قابل
دارد؛ بنابراین از جمع  کارکردهای سند عادی را نیز و کلیه

آید که دلیل الکترونیکی از ارزش اثباتی همان قالب مواد برمی
است و چون معادل قالب نوشته در  سنتی برخـوردار نظام ادله

 اسـت منـد نظـام سـنتی اسـت از کارکردهـای سـند بهـره
و  آوری های خاص جمعیعنی از شیوه .(50: 2991نوری،)

نگهـداری دالیـل ارتکـاب جـرم جهـت حفـظ ارزش اثبـاتی 
قـانونی  آوری چگـونگی جمـع ،دیگـر بیـان هـا و بـهآن

برداری قضایی به همان ا جهت بهرهدالیـل و نگهداری آنه
: 2993،زندی) اند، اسـتفاده نمود شده صورت اولیه که کشف

03).  

 تحصیل دلیل در فضای مجازی -1
آوری و استنادپذیری ادله  نامه جمع آیین 22به موجب ماده 

جریان تحقیق و فرآیند رسیدگی  مقام قضایی در)الکترونیکی، 
ز شده را ا های ذخیرداده رایانه وعتواند دستور حفاظت هر نمی

ده یا پنهان، فشر ،های رمزنگاری شده، حذفجمله داده
 ًاها موقتو نام آن وعهایی که ننگاری شده و یا داده پنهان

نها نیاز به سخت هایی که برای بررسی آتغییر یافته و یا داده
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تحصیل دلیل کشف  (.باشد، صادر نمایدافزار مخصوصی می
جازی، در مقایسه با روند معمول کشف و م جرم درفضای

 . های خاصی استجرایم، نیازمند فنون و توانمندی پیگرد

  برتحصیل دلیل در فضای مجازیحاکم  پایهاصول  -2-0
مجازی، از اصولی تبعیت فضای تحقیقات مربوط به جرایم 

باید  -نظر از ماهیت آنها صرف -کند که در تمامی جرایممی
بسیاری از این ضوابط، . مورد توجه نهاد پیگرد قرار گیرد

برای ربط،  همان اصولی هستند که دادسرا و نهادهای ذی
در عین حال،  و گیرند کار می کشف و پیگرد جرایم معمول به

 . انداوصاف خاص فضای مجازی، تعدیل شدهباتوجه به 

غییر یا نباید باعث ت به عنوان اصل اول، اقدامات تحقیقی
هایی شود که در سامانه ذخیره شده یا در حال تخریب داده

نباید موجب  مهمچنین، کشف و پیگرد جرای. مبادله هستند
 152 در همین راستا صدر ماده. اخالل در عملکرد سامانه شود

قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی 
ای و  های رایانها سامانهها ی تفتیش و توقیف داده»: دارد می مقرر

ه نحوی مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که ب
ها انجام ها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه آن
  .«شودمی

تواند در متضرر می»: قانون مذکور تصریح شده 152 در ماده
های سامانهها و ان در توقیف دادهمأمورمورد عملیات و اقدامات 

ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دالیل ظرف رایانه
درخواست  به. دهنده تسلیم نماید ده روز به مرجع قضایی دستور

شود و قرار صادره قابل شده خارج از نوبت رسیدگی می یاد
 .«اعتراض است

ن تعیین کیفر شده و همین قانون برای متخلفی 110 در ماده
ول حفظ امنیت مراکز، ؤچنانچه اشخاصی که مس» :گردیدهمقرر 
این بخش  وعای و مخابراتی و اطالعات موض های رایانه سامانه

مذکور در اختیار آنان قرار  (مسیست) هایها یا سامانههستند یا داده
مباالتی یا عدم مهارت یا عدم  احتیاطی یا بی گرفته است بر اثر بی

ای به  تی موجبات ارتکاب جرایم رایانهرعایت تدابیر متعارف امنی
ای و مخابراتی را فراهم  های رایانهها و سامانهوسیله یا علیه داده

آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال از خدمت تا پنج 
  .«سال یا جزای نقدی از ده تا صدمیلیون ریال محکوم خواهند شد

نیاز به  -استثناییطور  به -جااصل دوم این است که هر
بازرسی سامانه، داده یا ارتباطات وجود داشته باشد، این امر 

همچنین دالیل توجیهی . باید توسط شخص خبره انجام شود
ی و میزان ارتباط آنها با امر، نتایج به دست آمده از بازرس

 . های اولیه ضمن یک گزارش مستند، مشخص گردداحتمال

ها همه داده. یابدمی وابق ارتباطاصل سوم با بایگانی و ثبت س
و مدارک به دست آمده یا ایجاد شده در فرایند پیگرد کیفری، 
باید در محلی ایمن نگاهداری شده و دارای برچسب 

در همین مورد . باشد -و در صورت لزوم، جزئیات -مشخصات
آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی نامه جمع آیین 01 ماده
ها باید به نحوی باشد که حفاظت از داده»: دارد می مقرر

 .«ایت شودعها رتمامیت، صحت و انکارناپذیری داده، محرمانگی
قانون آیین دادرسی نیروهای  157 همچنین به موجب ماده

ایت عبا ر، هادر توقیف داده» ؛مسلح و دادرسی الکترونیکی
از  هاییها در ارتکاب جرم، به روشاهمیت و نقش آنوع، تناسب، ن

ها، داده  تصویربرداری از تمام یا بخشی از، هاقبیل چاپ داده
هایی از قبیل تغییر گذرواژه ها با روشغیرقابل دسترس کردن داده

 .«شودهای داده عمل مییا رمزنگاری و ضبط حامل

آخرین اصل آن است که شخص یا اشخاص معینی باید 
ود ولیت اجرای اصول فوق را بر عهده گیرد و حدؤمس

ها و ضمانت اجرای تخلف از اختیارات نآ  اختیارات و وظایف
قانون فوق در  111 ذیل ماده. از سوی ایشان مشخص شود

چنانچه هریک از کارکنان دولت یا »: دارداین مورد مقرر می
ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا 

های کنند یا اشخاصی که داده ءهای حفاظت شده را افشاداده
شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، مزبور به آنها مربوط می

ی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام یضابطان قضا
ی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا یقضا

کوم جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات مح
 «.شوند می

 ادله  فظی و حرآو معج -2-2
و نگاهداری ادله شامل  آوری جمعدر فضای مجازی، 

، تهیه گزارش مین ادله دیجیتالیأشناسایی، تعیین، توقیف و ت
هایی که ادله در آن یافت ها و سامانهاز صحنه جرم و مکان



 0410  پاییز ،سوم، شماره دومدوره فصلنامه فقه جزای تطبیقی، / 53 

 

لزوم باید بر روی ، در صورت هبه عالو. شوداند، میشده
آید، توضیح مربوط به ای که به دست میاز ادلههرکدام 

اعم از سخت ) مشخصات آن قید شود و ادله به دست آمده
 . به مکان امنی انتقال یابد (افزار و نرم افزار

شخصی که ادله در اختیار وی قرار دارد، باید اطمینان یابد که 
صرف . گیردآوری ادله از سوی شخص مجاز انجام می جمع

 مأموربلکه . کندایت نمیفشناسایی پلیس، ک داشتن کارت
قانون باید اثبات کند که مجوز اقدام خاصی را که درصدد 

همچنین، باید از نیروی ماهر و ابزارهای . انجام آن است، دارد
 ها ود تا کشف جرم موجب خسارت به دادهدقیق استفاده شو

 . نشود ای رایانههای یا سامانه

پلیس باید . حقیقاتی ادله استمهم دیگر، ارزش ت وعموض
گردد و برای کشف جرم دنبال چه چیزی می ًابداند که دقیق

یی افزارها و نرم افزارها مجازی مشخص باید از چه سخت
ت فنی پلیس مجازی، برای این منظور، شناخ. اده کندفاست

اده فی مورد استافزارها  ،های فضای مجازینسبت به ویژگی
 . ضرورت دارد افزارها  از در آن و کاربرد هرکدام

در این خصوص باید تذکر داد که محتوای دستور مقام قضایی 
قانون آیین  153 به موجب ماده. نیز باید روشن و شفاف باشد

دستور تفتیش »دادرسی نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، 
و توقیف باید شامل اطالعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا 

و  وعن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، خارج از آن
افزارها،  افزارها و نرم و تعداد سخت وعهای موردنظر، نمیزان داده

های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی دستیابی به داده هنحو
-تیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک میفانجام ت

 .«کند

، ابزارهای ای رایانهنه شود، شامل ساماای که کشف می ادله
های دی، دیسکت، فلش و کارت د، سیاعم از هار) دادهه ذخیر

های همچنین رایانه ممکن است قالب. ودشمی (حافظه
و دستگاه  (لپ تاب) ن همراه، رایانه همراهفمختلفی از قبیل تل

ابزارهای قابل اتصال به رایانه  .بازی و سرگرمی داشته باشد
ها، میکروفون، ، کارت خوان(کم وب) مانند دوربین شبکه

تواند برای ارتکاب جرایم مجازی مورد هم می... گوشی و

هایی همچون ماهواره، دوربین دستگاه. گیرداده قرار میفاست
 تگوی اینترنتیفدیجیتالی، انواع مختلف چاپگر، لوازم اتاق گ

ها هم ممکن و ابرحافظه (ت، اعم از صوتی و یا تصویریچ)
 . کار گرفته شوند هت ارتکاب جرم بهاست در ج

سامانه ) یی همچون کارت شبکه، مودمافزارها وجود سخت
که قابلیت ) ه، رایانه همرا(اتصال به اینترنت از طریق تلفن

سیم، سامانه  بی ، سامانه اینترنت(اتصال به اینترنت را دارد
مشکوک به ) ای و موارد مشابه در صحنهاینترنت ماهواره

دهد که متهم امکان دسترسی به می جرم، نشان( ارتکاب
انتساب ای ابتدایی برای قابلیت داشته و قرینه اینترنت را

  .استبزهکاری اینترنتی به وی 

ها باید ابزارهای آوری و حفظ آن رای کشف ادله، جمعپلیس، ب
این ابزارها، از جمله شامل . الزم را در اختیار داشته باشد

یجیتالی، د حافظه و کارت خوان، دوربینرایانه، انواع کارت 
و ردیاب ارتباطات  های تشخیص وجود شبکهدستگاه

توان از آن جهت که به صرف اتهام نمی. باشدالکترونیکی می
شخص را از حق دسترسی به اموال و اطالعات خود محروم 
کرد، پلیس باید تا حد امکان از به هم زدن صحنه خودداری 

ها را در همان ها و سامانهه، دستگاکرده و در صورت لزوم
بدیهی است که اگر . محل تحت بازرسی و کنترل قرار دهد

امکان ورود به رایانه یا سامانه ای، به دالیل مختلف، از جمله 
رمزگذاری، وجود نداشته باشد، پلیس اختیار توقیف یا مهر و 

مشروط بر اینکه توجیه کافی برای  .موم آن را خواهد داشت
  .(01: 0315منوچهری، السان و) اقدام وجود داشته باشداین 

قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی 
های ها یا سامانهدر مورد تفتیش دادهفرض کرده است که 

توان در وهله ای و مخابراتی اصل بر این است که نمیرایانه
 این 154 اول خود سامانه را توقیف کرد و باید طبق ماده

و مخابراتی از  ای رایانههای ها یا سامانهقانون، تفتیش داده
ای و  های رایانهدسترسی به تمام یا بخشی از سامانه» طریق

ها یا  های داده از قبیل دیسکتمخابراتی، دسترسی به حامل
های حذف های حافظه و دستیابی به دادههای فشرده یا کارت لوح

های ذخیره داده» مگر این که. گیرد انجام« یا رمزنگاری شده
شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد یا 
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ها بدون سامانه سخت افزاری تفتیش و تجزیه و تحلیل داده
پذیر نباشد یا متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد یا  امکان

ا این که پذیر نباشد و ی ها به لحاظ فنی امکانتصویربرداری از داده
که در این صورت  «ها شودث آسیب دادهعتفتیش در محل با

 151 هماد) .شودیا مخابراتی توقیف می ای رایانهخود سامانه 
 (.قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

 یکی نورهای الکتداده راباعت -3
اثباتی ترونیکی و همسانی ارزش امروزه در مورد اعتبار ادله الک

قوانین و  .ها با ادله سنتی و کاغذی تردیدی وجود نداردآن
لیت استناد بین انواع مختلف از حیث قاب ایرانمقررات کشور

کیک نشده و تمامی فای و مخابراتی قایل به تهای رایانهداده
موذن ) ها را به شرط ایمنی قابل استناد دانسته استآن

قانون  177 به موجب ماده (012: 0314،همکارانزادگان و 
 نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، جرایمآیین دادرسی 

در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و »
مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، 

ی، ی، اثر انگشت، ابالغ اوراق قضاءی، امضاأبرگه اجرائیه، اوراق ر
و مانند آن الزم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای نشانی 

الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در 
 .«های آن کافی و معتبر است مواد این قانون و تبصره

له أقابل اعتماد بودن یا معتبر بودن دلیل الکترونیکی، یک مس
از واژه  که البته برخی نویسندگان حقوق سایبری عرفی است

: 0351جاللی فراهانی،)اند  به معتبربودن تعبیر کرده( اعتماد)
و جز در مواردی که میان اصحاب دعوا یا در کشورهایی  (17

کنند، میان  می ه در روند دادرسی استفادهفت منصأکه از هی
ت اختالف پیش نیاید، الزم نیست صرف أاعضای این هی

 . به کارشناس ارجاع شود( اعتماد) اثبات اصالت

 گیرینتیجه 
نظام حقوقی ایران ادله باید از طریق قانونی تحصیل شوند  در
پلیس . استناد در حكم خواهند بود فاقـد اعتبـار بـرای گرنهو

از طرق غیرقانونی اقدام به ند توانمی طبق حقوق ایران
دیگر با توجه بر اصل  عبارت به. آوری دالیل كند جمع

 و اصل قانونی بودن، تحصیل ادله كیفری نیز تحت گناهی یب
قانون  694با توجه به اینكه در ماده و الشعاع قرارگرفته است

برای  آیین دادرسی كیفری دسته خاصی از ضابطان
هـا آوری، مداخله، تفتیش، توقیف و حفظ و نگهداری داده جمع

 نشده است، بهتـر بـود بینی ای پیشرایانه هـایاز سـامانه
دار احصا  الحیتمقام صعنـوان  ان پلـیس فتـا بـهمأموركـه 
قانون  694در مادهقانونگذار شایسته بود  همچنین .شدندمی

، ازعبارات ذینفع، «ذینفع»جای عبارت آیین دادرسی كیفری به
   .کردوكیل یا نماینده قانونی او در صدر ماده استفاده می

مالحظات اخالقی تمامی  پژوهش این در :مالحظات اخالقی
  ..رعایت گردیده است

این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  نگارش :تعارض منافع
 .بوده است

 عنوان به نویسنده نخست پژوهش، این در :سهم نویسندگان
و علمی  همکارعنوان  به نویسنده دوم ومتن  اصلی نویسنده

 .اند عمل کردهناظر تحقیق 

 نگارش این مقالهاز همه بزرگوارانی که در : تشکر و قدردانی
 .دتشکر را دارنهایت قدردانی و ، اند یاری نموده نویسندگان را

این پژوهش بدون تأمین مالی انجام : تأمین اعتبار پژوهش
 .گرفته است

 منابع و مآخذ
 ترجمه .حقوق حفظ اسـرار .(2932) استنلی، پائول -

 .کتاب همگاننشر: محمدحسـین وکیلـی مقـدم، تهران

چاپ  .حقوق تجارت الکترونیکی .(2936)، مصطفی السان -

 .نشر سمت: چهارم، تهران

آیین »(. 2939) و منوچهری، محمدرضا السان، مصطفی -

مجله حقوق کیفری  .«کشف و ابراز دلیل درفضای مجازی

 .94- 9(: 1) 3، دانشگاه گیالن

 اینترنتی،جرایم کامپیوتری و  .(2996) باستانی، برومند -

 .2996، انتشارات بهنامی :رانته .ای نوین از بزهکاریجلوه
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ها تاریخ اجتماعی رسانه .(2996)، پیتر برک و بریگز، ایسا -

 ی وحسن نمک دوست تهران ترجمه .ازگوتنبرگ تا اینترنت

 .نشر طرح نو: تهران علی مرشدی زاد،

 ادلهاستنادپذیری »(. 2996) جاللی فراهانی، امیرحسین -

(: 25) 0، فقه و حقوق مجله. «الکترونیکـی در امـور کیفـری

99 – 229. 

درآمـدی بـر آیـین  .(2993) جاللی فراهانی، امیرحسـین -

 .خرسندینشر  :تهران .سایبری میدادرسـی كیفـری جـرا

بررسی فقهی بغی در فضای » (.2939) حسین نژاد، مجتبی -

 -59: 55، حقوق اسالمیهای فقه و مجله پژوهش .«مجازی

90. 

 :تهران .حقوق تجارت الکترونیک .(2991) رضایی، علی -

 .گنج دانشانتشارات 

تحقیقـات مقـدماتی در جـرایم  .(2993) زندی، محمدرضا -
 .جنگلنشر : تهـران .سـایبری

دلیل »(. 2993) عبداللهی، محبوبه و شهبازی نیا، مرتضی -

حقوق دانشکده مجله  .«ادعوالکترونیک در نظام ادله اثبـات 

 .145 – 239(: 0) 04، حقوق و علوم سیاسـی

ای از دیـدگاه جـرایم رایانـه .(2999) شـیرزاد، کـامران -

نشر  :تهران .المللبین حقـوق جـزای ایـران و حقــوق

 .شرکت نشر بهینه فراگیر

چاپ ششم،  .اثبات و دلیل اثبات .(2999) اتوزیان، ناصرک -

 .میزان نشر: تهران

بررسی »(. 2993)جاللی، زهرا  و محقق داماد، مریم -

مجله  .«تطبیقی نکاح سایبری در فقه امامیه و اهل سنت

 . 239 – 260(: 1) 6، دوفصلنامه حقوق تطبیقی

بررسـی »(. 2999) میـری، حمیـد و محمدی، سـام -

الکترونیـک در دادگاه؛ اشکال و اعتبار  ادلـه تطبیقـی ارائـه

 .299 -252(: 29) 3، مفید مجله نامه .«آن

 ،یوشی و الهام ،سلیمان دهکردی ؛حسنعلی ،مؤذن زادگان -

الکترونیک  حفظ صحت و استنادپذیری ادله»(. 2930) مهشید

پژوهش حقوق مجله  .«با استفاده ازبیومتریک و رمزنگاری

 .39 – 63(: 21) 0، دانشگاه عالمه طباطبایی کیفری

 .حقـوق تجـارت الکترونیـک .(2991) نوری، محمد علی -

 .گنج دانشنشر  :تهـران

 


