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سخن ناشر

رشتة حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزلة یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به  خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصة خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی  که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعة کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشتة حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش 
از یک  آنها  از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای 
سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتر دانش،  عالی  آموزش  مؤسسة 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشتة حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی  دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
ارائة خدمات درخشان،  با  امیدوار است  انتشارات چتر دانش  باشد.  پژوهندگان 

شایستگی های خود را در این حوزة علمی  بیش از پیش به منّصة ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



سخن مؤلفان

امروزه در سایة علم و تکنولوژی ادلة جدیدی برای اثبات دعاوی و اقناع قاضی 
پا به عرصه وجود نهاده که به مراتب قوی تر از شهادت شهود بوده و چنان ظن قوی 
حاصل می کنند که به آنها ادلة قطعی عرفی اطالق می شود و احتمال خالف آنها را 
عرف عقالء بسیار کم و تقریباً منتفی می داند، با توجه به اینکه عموم فقهاء مبنای 
اعتبار ادلة اثبات دعوی، به ویژه شهادت شهود را عقل و عرف می دانند و همچنین 
با امعان نظر به اینکه بینه، فاقد خصوصیت ویژه است، می توان با احراز وجود مالک، 
ادلة احصاءشده در شرع و قانون را از حصر ایجادشده بیرون کشید و به هر دلیلی 

که شأن اثباتی داشته باشد، تعمیم داد.
و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري هاي  گسترش  با  حاضر  حال  در  حقیقت  در 
اینترنت نقش اسناد الکترونیکي در ادلة اثبات دعوي بسیار نمود پیدا کرده است 
و از دید کمتر کسي حضور اینترنت جهت رشد جامعة جهاني به سوي آگاهي 
و کارایي هر چه بیشتر و سرعت و بهره وری کامل تر به  دور مانده است. پدیدة 
مزبور که جهت تکامل حقوق عمومي و شکل گیري دولت الکترونیک و موضوعات 
مرتبط با آن و تحول قواعد حقوق خصوصي به ویژه تجارت الکترونیکي و امور 
ناشي از آن نقش بسزا و تأثیر شگرف داشته است و طبعاً قواعد دادرسي را نیز 
متأثر نموده است. در ارتباط با دادرسي در کشورمان تأثیر فناوري اطالعات در 
دعاوي مدني و کیفري نمایان شده است و در دعاوي اداري با توجه به خصیصه 
عصر حاضر  در  اینکه  به  عنایت  با  بود.  تحوالت جدید  انتظار  در  باید  آن  ویژه 
داده هاي مندرج در اینترنت و دنیاي مجازي در صورتي  که صحت انتساب آنها 
به اشخاص حقیقي یا حقوقي اثبات شود مي تواند به عنوان ادله در دعاوي مطرح 

باشند.
در این کتاب سعی شده است تأثیر تکنولوژی بر ادلة اثبات دعوی در دعوی 
وادی  این  در  یادگیری  تا  شود  بررسی  خالصه  و  اجمالی  به طور  را  خصوصی 



تسهیل گردد. با اینکه نهایت دقت و حساسیت در تدوین این کتاب به کار گرفته 
شده، اما به طور قطع خالی از ایراد نیست، لذا نگارندگان از راهنمایی و مساعدت 
استادان و صاحب نظران عزیز استقبال خواهند کرد. امید است که اینجانبان را با 
پیشنهادات و انتقادات خود که به ارتقای کیفی این مجموعه می انجامد، محروم 

نفرمایید.
دکتر  آقایان  جناب  به خصوص  عزیزم  دوستان  و  استادان  کلیة  از  پایان  در 
محمدرضا حبیبی، دکتر رحمان محمدی، دکتر حمید شاکری، مهدی فالمرزی 
و مهدی حقیقی که ما را در تدوین این مجموعه یاری نموده اند، کمال تشکر را 

داریم.

                                                 با تشکر و سپاس فراوان  
                                             ایوب خسروانی- محمد اکبری1

1-ayoob.khosravani@gmail.com
    akbari.m791@gmail.com
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 نشانه های اختصاری 
 

قانون مجازات اسالمیق.م.ا1

قانون آیین  دادرسی مدنیق.آ.د.م2

قانونمدنیق.م3





مقدمه

اسناد نقش اینترنت و ارتباطات و اطالعات فناوریهای گسترش با
الکترونیکیدرادلةاثباتدعویبسیارنمودپیداکردهاستوازدیدکمتر
وکارایی بهسویآگاهی برایرشدجامعةجهانی اینترنت کسیحضور
هرچهبیشتروسرعتوبهروریکاملتربهدورماندهاست.پدیدهمزبور
کهجهتتکاملحقوقعمومیوشکلگیریدولتالکترونیکوموضوعات
الکترونیکی تجارت خاصه حقوقخصوصی قواعد تحول و آن با مرتبط
قواعد تأثیرشگرفداشتهاستوطبعاً ازآننقشبسزاو ناشی امور و

دادرسیرانیزمتأثرکردهاست.
باپیشرفتدرعلومارتباطاتوفناوریاطالعات۱وورودبیرویةآن
کرده ایجاد را مؤثری نقش تمامسطوح در انسان، اجتماعی زندگی در
فناوری از اززندگیاجتماعیبشریاست، است.علمحقوقکهبخشی
به ناگزیر را قانونگذاران تکنولوژی علوم است. نبوده بیبهره اطالعات
اعمالاصالحاتوانطباقمقرراتخودباضرورتهایموجودنمودهاست.
اخیراًدوقانونیکیراجعبهوظایفواختیاراتوزارتارتباطاتوفناوری

1- Information and Communication Technology
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اطالعاتدرتاریخ۱۳۸۲/۹/۱۹ودیگریدرخـصوصتجارتالکترونیکی
بهITبهنظام تاریخ۱۳۸۲/۱0/۱7تصویبوقواعدجدیدیمرتبط در
قانون قواعدحقوقITدردو برخی افزودهشد.ظهور قانونیکشورمان
اخیرالتصویب،درکنارمقرراتموجود،ضرورتتوجهبیشتربهاینرشتة
نوینازحقوقراافزونترنمودهاست.تعیینجایگاهدولتدرقبالپدیده
IT،شناساییدادهها،انتقالصداوتصویر،سنجشازراهدور،آمایشو
پردازشاطالعاتوتکلیفدولتبهپشتیبانیآنهاوحفاظتوحراست
و حقیقی اشخاص به مربوط اطالعات و اطالعرسانی شبکه مبادالت از
حقوقیازیکسووتوجهبهقراردادهایالکترونیکی،دادهپیاممطمئن،
دفاترصدورگواهیالکترونیکی،ضوابطحلاختالفوتعییناسنادمورد
ازسویدیگر،مسائلمهم قبولمحاکمقضاییدراختالفاتوتخلفات

قابلبحثمقرراتجدیداست.
بنابرایندرخورتوجهاستکهدرعصرحاضریکیازمباحثمهمو
پیچیدهدرنظامهایحقوقی،بحثادلةالکترونیکی،شیوةکشفونحوة
استنادیاپذیرشآنهاست.بحثیکههمراهباتحوالتدرعرصةفناوری
تغییرات و دنیایمجازیمیکشاند به را تعهدات وحدود دامنةحقوق
بسیاریرادراینارتباطبهدنبالداشتهاست.دنیایمجازیوالکترونیکی،

فرصتها،تهدیدها،محدودیتهاوالزاماتخاصخودراداراست.
انسانی فعالیتهای از بسیاری دیجیتالی، جامعة آمدن بهوجود با
دچارتغییروتحولشدهاست،اینتغییراتچنانگستردهاستکهبه
جرأتمیتوانادعاکردکههیچفعالیتوعملینیستکهازفناوریو
الزاماتخاصشبکهبیبهرهباشد.پدیدههاییهمچونتجارتالکترونیکی،
از کاری حوزههای و زندگی الکترونیکی، دولت و الکترونیکی بانکهای

جملهحوزههایحقوقیرابهشدتتحتتأثیرقراردادهاست.



11مقدمه

است دادرسیهایکیفریکشفحقیقت عالی درحالحاضر،هدف
کهتنهاباتوسلوتمسِکبهدلیلدستیافتنیاست؛بنابرایندرفرایند
دادرسیکیفریدلیلنقشمحوریدارد.»دلیل«بهعنوانوسیلةاثباتی
که است،حقیقتی کاشفحقیقت قانونی، پذیرفتهشدة ازطرق یکی به
برخالفامورحقوقیتنهادرراستایمنافعافرادنیستوبهآنمحدود
نمیشود.بههمیندلیلازآنجاییکهادلهبایدقانوناًبتواندصحتوسقم
یکموضوعراتأییدکندازمهمترینمسائلمطروحهدرآییندادرسی
معنی به کیفری دادرسی در امری هر اثبات میرود. شمار به کیفری
نمایاندنواقعبهکمکدلیلاستکهاینامرنشانمیدهدموضوعیکه
باتوسلبهدالیلدرمراجعصالحبهاثباتنرسد،بهمنزلةامریاستکه

درعالمحقوقفاقداعتباراست.
دراینکتابباتوجهبهموضوع،بخشیبهعلمقاضیوبخشیدیگربه
قسمتیازتأثیراتفناوریاطالعاتدرحقوقخصوصیواستنادبهادلة
الکترونیکیپرداختهشدهاستبااینتوضیحکهچگونهمیتوانبهادلة
الکترونیکیاستنادنمود،همچنینتکنولوژیچگونهمیتوانددررسیدن
بهعلمیکهبتوانبهاستنادواقدامبهصدورحکمکرد،بررسیخواهدشد.





فصل�اول

�تبیین�مفاهیم،�مبانی�و�ماهیت�ادله�اثبات�دعوا

مبحث�اول:�بررسی�ماهیت�ادله�اثبات�دعوا

هرکسمدعیحقیباشد،بایدآنرااثباتکندومدعیعلیههرگاهدر
برعهدة امر اثبات باشد، بهدلیل امریشودکهمحتاج مقامدفاعمدعی

اوست.
دربارهادلةاثباتدوواژهواصطالحبهکاررفتهاستیکیواژة»دلیل«
ودیگریواژة»بینه«؛لذااینبحثدردومطلبخالصهمیگردد:مطلب

اولدرتعریفدلیلومطلبدومدرتعریفبینه.
برای حقوقدانان اصطالح، در و است راهنما بهمعنای لغت در دلیل
آنچه از است عبارت اول تعریف بیانداشتهاند: تعریفهایمختلفی آن
کهدرقانونآییندادرسیمدنیآمدهاست.قانونآییندادرسیمدنی،
امری از عبارت »دلیل، میکند: تعریف راچنین دلیل ،)۳۵۳( ماده در
استکهاصحابدعویبرایاثباتدعوییادفاعازدعویبهآناستناد
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مینمایند.«.۱

تعاریف و اصطالحات
دربیشتررشتههایعلمیاینعادتازدیربازوجودداردکهدرتعریف
هرمفهومیابتداآنراازلحاظلغویوسپسازنظراصطالحیتعریف
میکنند،اینعادتدربینعلمایحقوقنیزوجودداردکهالبتهدارای
در موارد غالب در لغوی تعریف اینکه ازجمله است. نیز بسیاری فواید
تعریفاصطالحیمؤثراست،زیرابراساساصل»عدمالنقل«کهازاصول
لفظیهدراصولفقهبهشمارمیرود،بههنگامشکدرمعنایاصطالحی،
الفاظ مبحث در که چرا است؛ لغوی معنای تغییر و نقل عدم بر اصل
غیر دیگری مقدس شارع اگر که دارد وجود فرض این فقه اصول در
بیان اینقصدخویشرابهصراحت ازمعنایلغویرامدنظرمیداشت،
مینمودیادستکمقرینهایبرایآنوضعمیکردوفایدةدیگرتعریف
لغوی،آساننمودنآموزشاصطالحاتازطریقبررسیمعانیلغویآنها

درابتدایامراست.

1- اثبات
به اثبات است ثابتکردن را امری وجود و ثابتگردانیدن معنی در
اثبات و است واقعی مرحله در امری تحقق ثبوت است ثبوت دنبال
تحققامردرمرحلهاستداللاستهرصاحبحقبایدآنچناندلیل
رادر ثبوتی بتواندحقمرحله باشدکهدرهرلحظه اختیارداشته در
اثبات توانایی اگر اثباتاست، بنشاندهرحقیمحتاجقدرت مرحلهای
حقنباشدچهبسامورداحترامقرارنگیرددرتحقیقاتوبازجوییهاو
رسیدگیدادگاهوقوعجرموانتسابآنبهشخصمتهمبایداثباتشود

1- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چ2، انتشارات دراک، سال 1387، ص54.
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درامورجزاییهمچونامورمدنیدلیلابزاراصلیصاحبحقاست،
دارندةواقعِیحقاگرحقشدرمعرضانکارقرارگیردبایدبادلیلآنرا
اثباتکندواگردلیلنداشتهباشدمانندکسیاستکهاصاًلحقندارد.
مرحله در نداشتید اثبات بر دلیلی ولی دادید، وام را مبلغی اگر شما
کند. ثابت را آن که عاجزید اثبات مرحله در ولی هستید، حق ثبوت
همینطورممکناستحقیدرمرحلهثبوتنباشد؛ولیکسیبتواند
بااتکابهدلیل،آنرااثباتکند.طلبکاریکهطلبرادریافتمیکند،
ولیرسیدیندهدوسندطلبراهمچناننزدخودنگهداردومجدداً
بهاستنادآنمطالبهکندنموداریازکاربرددلیلبرخالفحقاستدر
آییندادرسیکیفریهمدلیلبرایاثباتوقوعجرموشناساییمجرم
نقشاولرادارداحرازوقوعجرمبادلیلممکناستاحرازارتکابآن
جرمازجانبشخصمعینهمدلیلالزمدارد.وقوعجرمیکموضوع

است،مشخصکردنمجرمموضوعدیگری.
دربسیاریازموارددالیلوقوعجرمموجوداست؛امااصلبرائتمانع
استکهمااشخاصرامتهمکنیم.جسدشخصیرامییابیمکهآثارحیات
درآننیستمدتهاازمرگاوگذشتههویتاوراازاسنادیکهدرجیب
داردمعینمیکنیم،خانوادهاورادرجریانمیگذاریم،اظهارمیدارنددر
عینسالمتیساعتهفتدیروزازمنزلخارجشده،پزشکقانونیمرگ
اثرضرباتجسمیسختبهسراوتشخیصمیدهد،دالیلبه اورادر

وقوعقتلبهدستمیآید.
برایپیداکردنقاتلیاقاتلیننیازبهدلیلداریم.خانوادهاوبهچند
نفرمشکوكهستند.یکیمستاجریکهمقتولداشتهویکماهقبلبا
انتقاممیگیرم.دیگری وگفتهکه تخلیهکرده را دادگاهخانهاش حکم
صادرکنندهچکیکهبالمحلبودهومقتولحکمجلباوراگرفتهمدتی
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درزندانبودهوباالخرهبااخذچکدیگریکهگذاشتهبودهاززندانآزاد
شدهوازسویشاگردمغازهشاکیکهبیشازدهسالبرایاوکارمیکرده
ودراختالفباحقوققهرکردهودرمحلدیگریبهکاراشتغالورزیده

وخودرامبلغیطلبکارمیداند.
ازمحلوقوعجنایترشتههایموولکههایخونودکمهموردتوجه
قرارمیگیرد.قرائنبهشاگردمغازهبیشترتطبیقمیکندتمامیلباسهای
و شده کنده که میشود شناخته کت آن از دکمه میشود، بررسی او
باالخرههمسایهایگواهیمیدهدکهاورامقارنزمانقتلحدودمنزل
انکارقرارمیگیرد مقتولدیدهاست.متهموقتیدربرابرآثارغیرقابل
اعترافمیکندوجریانراشرحمیدهدوپروندهمراحلرسیدگیوصدور

حکمتاقطعیتواجراراطیمیکند.

2- دلیل
هدفاصلیدراینبخش،شناختمفهومدلیلاست،لیکناینشناخت
کاملنخواهدشد،مگراینکهاقسامگوناگوندلیلنیزبررسیشود.دلیل
«بهمعنیهرچیزیکهشخصرابهسویآنراهنماییکند ازریشة»َدلَّ
کدام هر فارسی فرهنگنامههای است. دلیل جمع دالیل و ادله است.
معناییازکلمهدلیلرابهدستدادهاند،امابایدبررسیشودکهآیاتعریف
دلیلدرحقوقهماناستکهدرلغتازآنتعریفشدهاست۱یاخیر؟

دلیلدرلغتدرمعنیبرهانحجت،جهت،راهنما،رهبر،سبب،طریق،
گواه،مرشدونشانهآمدهاست.۲دلیلهمانمستندحکمشرعیاستو

اقسامیدارد،ازجمله:
۱-دلیلنقلی)شرعی(وعقلی؛

1- شمس، عبدالّله، آیین دادرسی مدنی، چ17، انتشارات دراک، سال 1392، ص23.

2- معین، محمد، دوره دوجلدی فرهنگ معین، ج2، ص88.
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۲-دلیلاجتهادیوفقاهتی؛
۳-دلیللُّبیولفظی.

دلیلعبارتاستازآنچهکهبرایاثباتحکمشرعیبهآناستدالل
میشود.دلیل)حجت(دراصطالحاصولیآنبهدومعناآمده:یکیاماره
برابراصلعملیو امامعتبراست،مانندخبرواحددر کهدلیلیظّنی،
دیگریقیاس)قضیه(مرکبازصغریوکبریازآندراصولفقهسخن

گفتهاند.
نیفتادهو لغویآنچنداندور ازمعنای نیز معنایاصطالحیدلیل
جایگاهاصلیبحثدلیل،علممنطقاست.طبقنظرعلمایمنطق،دلیل
عبارتاستاز»شیئیکهازوجودآنپیبهوجودشیئیدیگرمیبریم«.۱

3- بینه
کلمهبینهدرقرآنوروایاتماذکرشدهوفقهاومتشرعیننیزاین
کلمهرادرمواردبسیاریبهکارمـیبرند.واینکلمهدرلغتبهمعنای
مطلقوضوحاستودراینبارهقاموساللغةدرمادهالبینمیگوید:»وبان
بیانا:اتضحفهوبین«ودرلسانالعربمیگوید:»وبانالشیبیانا:اتضحفهو
بین«؛یعنیآنچهکهواضحشدهاستبینمیگویند،ودرفرهنگمعین
واضح برهان و آشکار و روشن دلیل بهمعنای »بینه اسـت: آمده چنین
است«درقرآننیزاینکلمهچندینبارآمدهاسـتوراغـباصـفـهـانی
الواضحة الداللة »والبینة، میکند: معنا چنین را بینه مفردات کتاب در
عقلیةكانتاومحسوسة«،بینهبهمعنایداللتواضحوروشناستعقلی
باشدیاحسی.درقاموسقرآندربارهکلمهبینهچنینمیگوید:»بینة
مونثبین«،دلیلروشنوواضح،ودرروایاتمانیزبهمعنایحجتو

1- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، انتشارات امیرکبیر، ج4، 1376، ص313. 
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دلیلروشنوواضحاستعمالشدهاست،درهمینموردحضرتآیتالّل
خـوئیدرتقریراتشچنینآورده:»برایبینهحقیقتشرعیهویامتشرعی
که لغوی معنای همان به روایات و قرآن در بـلکه اسـت؛ نشده ثابت
بهمعنایدلیلروشنوواضحاستآمدهاسـت«.معنایروایتمـعـروف
بالبینات بینکم اقـضی »انـمـا مـیفـرمـاید: کـه اسـالم پـیغـمـبـر از
واالیمان«۱آناستکهبینشمامردمتنهابهبینهدلیلوسوگندقضاوت
میکنم.وهـدفازاینگـفـتـارآناسـتکـهپیغمبروائمه)ع(بهاستثنای
حضرتقائمدرمخاصماتومرافعاتبهعلموجدانیخودکهازوحییا
حـجـت دلـیل، به بلکه نمیکنند؛ قضاوت باشد گرفته سرچشمه الهام
وسوگنداستنادمیکنند،خواهآنکهمطابقباواقعبودهیامخالفآن
باشد.وباالخرهاینمعناکهدرذهنفقهامتداولاستکهبینهرابهمعنای
بلکهدرروایات ندارد، نفرعادلدانستهانداصـلومـنشائی شهادتدو
ومؤلفالـمجلهمجموعه استعمالشدهاست لغوی بههمانمعنای ما
فصل در است، شده تدوین دانشجویان برای استامبول در که قوانینی
بیناتدربـارةاصطالحاتفقهیدرماده۱۶7۶چنینمیگوید:»البینةهى
الحجهالقویه،بینهعبارتاستازحجتودلیلقوی«.ابـنالـقـیمجوزیه
الصحابهاسملکلمایبین الّلورسولهوکالم میگوید:»البینةفیکالم
بالشاهدین خصوها حیث الفقها اصطالح فی البینة من اعم فهی الحق،
به پیغمبر اصحاب و رسول و خدا کالم در بـینـه والیمین«.۲ اوالشاهد
معنیهرچیزیاستکهحقراروشنمیکند؛بنابراین،مفهومآناعماز
مفهومیاستکهفقهاازاینکلمهدارندچراکهفقهابینهرابهشهادتدو
نفرعادلیاشهادتیکنفربهانضمامیمیناختصاصدادهاند.تـفصیلو

1- الحر العاملی، محمد حسن، وسائل الشیعه 18: باب 2 از ابواب کیفیه الحكم، حدیث 1، بیروت1419، ص169.

2- النجفی، محمدبن حسن، جواهر الكالم انتشارات دارالكتب االسالمیه، قم. 1366ص371.
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