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 امضاء الکترونیکی

 

 *جمشید نورشرق

 

 چكيده
یکی از موضوعات مهم در باب بررسی تشکیل قراردادهای الکترونیکی به معنی قراردادهایی که با 

نمابر، در محیط شبکه و یا با استفاده از استفاده از وسائط الکترونیکی مختلف همچون تلفن، تلگرام، 

موضوع امضای الکترونیکی است درواقع اسناد الکترونیکی و به خصوص شوند، ایمیل منعقد می

ی امضای سنتی با کنند، مقایسهقراردادهای الکترونیکی با امضاء کامل شده و قابلیت انتساب پیدا می

این بحث هم از جهت حمایت از کند، ضوع کمک میامضای الکترونیکی به برداشتی بهتر از این مو

کند، بعبارت دیگر اعتقاد به ی داده پیام و هم مخاطب آن اهمیت پیدا میحقوق قراردادی فرستنده

گردد و متعاقباً تشکیل و یا عدم تشکیل قراردادی که با استفاده از وسائط الکترونیکی منعقد می

بطور اساسی بر این سؤال محوری متمرکز است که آیا انتساب  استقرار حقوق و تعهدات متقابل طرفین،

ی داده پیام مطمئن و یا امضای مطمئن و همچنین ایده ی آن محرز است یا خیر؟هداده پیام به فرستند

پیشنهاد نهاد و مرجع گواهی و تصدیق بر این اساس متمرکز است که تا حد امکان از هرگونه تردید و 

 .ب داده پیام پرهیز شودخلل در اعتبار انتسا

 

 ها كليد واژه
 مرجع گواهی -امضاء سنتی -الکترونیکی قراردادهای -تجارت الکترونیکی

  

                                                           
 .دانش آموخته ی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقيقات، گروه حقوق، تهران .  *
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 مقدمه

و اطمینان ایجاد الکترونیکیمستلزم تجارت افزون گسترشروز و رشد تردیدینیستکه

بایدازطریقاعتمادعمومینسبتبهایننوعازتجارتاستوبدیهیاستکهایناطمینان

 هاصورتگیرد.تضمینامنیتواعتبارتبادلالکترونیکیداده
شودصحتانتسابآنیکیازمهمترینعواملیکهباعثاعتبارقراردادیاهرسنددیگریمی

بهصادرکنندهآنسندیاقرارداداستاینامربهطورمعمولازطریقمهرنمودنیاامضاء

متعارفاستمهروامضاء،دالیلقابلقبولیبرایگرفتهبراساسآنچهکردنسندصورتمی

گردند،درقراردادهایالکترونیکینیزبایستیصحتانتسابسندبهصادرکنندهمحسوبمی

بهصادرکنندهبراساسویژگی را صحتانتسابآنها ایننوعقراردادها، هایخاصمربوطبه

اندوبهمنظورامضاءاسنادیکهبهشیوهالکترونیکیصادرشدهاحرازکرد،بنابرایندرمورد

طرفیتصادرکننده،الزماستکهعالوهبربیاناقساموانواعهامکاناستنادبهاینگونهاسنادب

برای شرایطالزم و ارکان است( متمرکز فنیآن وجوه بر لحاظموضوع به )که امضاء این

الکترونیکیبهطوردقیقمعینشوند،بنابراینهمانندحقوقسنتی،اثرتأثیرگذارییکامضای

بحثو مورد سند مفاد به صادرکننده الزام یعنی الکترونیکی تجارت حقوق در امضاء مهم

همچنینبهرهمندیازامتیازاتآندرفرضوجودرابطهقراردادی،مبتنیبراینپیشفرض

«عتبارواثرحقوقیهستند.اسنادبدونامضاءفاقدا»تکهاس

می محسوب سند بودن کامل شرط کردن علیهامضاء زمانی سند که معنا این به گردد

صادرکنندهقابلیتاتکاءداردکهبهامضاءویرسیدهویاواجداثرانگشتاوباشد،ازاینلحاظ

کردهاست،باشودکهخطوطوعباراتنوشته،مربوطبهکسیاستکهآنراامضاءگفتهمی

توجهبهآنچهگفتهشدمشخصاستکهمعنیومفهومامضاءسندایناستکهامضاءکننده،

نسبتبهخودقبولنمودهوبهآثارحقوقیوقانونیسندمزبورپایبند صحتصدورسندرا

اباشد،درحالحاضرباتوجهبهفراگیرشدنتجارتالکترونیکی،امضاءالکترونیکیهمسانب

هایحقوقیمختلفقرارگرفتهاست.امضایدستی،موردپذیرشنظام

همیتفراواناست.عاملتطرفیندرمحیطسایبرحائزاضاءالکترونیکیازجهتاحرازهویام

مهم میبسیار پیدا نمود و بروز گواهیتصدیقامضاء، نقشمرجع به توجه با ازیکه کند،

هپیامبهعنوانیکیازادلهاثباتدعوی،سندالکترونیکیطرفیدرارتباطبابحثتلقیداد

می را بمزبور در داد، قرار استناد مورد و تلقی اثبات دلیل عنوان به یندهایتوان کو

تا11ق.ت.ا.اوفصولاولودومقانونمزبورکهمربوطبهدادهپیاممطمئناست،ازمواد2ماده
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صیصدادهشدهاست،دراینمقالهپسازبیانکلیاتیدربهبحثامضاءالکترونیکیتخ11

دورپرداختهوپسازذکرتاریخچهآن،بهمقایسهامضایسنتیومسلمالصموردامضاءوآثار

 دهیم.امضاءالکترونیکیومفهومآن،انواعامضاءالکترونیکیراموردبحثقرارمی

 

 : مفهوم و آثار امضاء گفتار اول

مادهقانون قانونمذکوردرموردامضاء1011مدنیایرانتعریفیازامضاءارائهنکردهاست،

می مقرر دلیلاست»دارد: کننده امضاء سندیباشدبرضرر روینوشتهیا ،«امضاییکهدر

هایسندیاقراردادیاستکهامضاءبنابرایناثرمهمامضاءمتعهدشدنبهتمامآثاروجنبه

برخیعقیدهدارندکهامضاءجزییازماهیتمعاملهنیستبلکهمؤیدشکلمعاملهشدهباشد.

می(1)است معامله تحقق سبب امضاء واقع در که کرد توجه باید پیشنویسولی و شود

نشده، امضاء زمانیکه تا اصوالً است، گرفته توافقطرفینقرار متنآنمورد قراردادیکه

مضاءننموده،فاقداثرخواهدبود.مواردذیلرامیتوانبهعنوانآثارنسبتبهطرفیکهآنراا

امضاءذکرنمود:



ازطریقشناساییکردنامضاءکنندهیایدوتصدیقیکنوشتهیامضاءموجبتأ:گواهی -1

می شده، امضاء یکویژگیاسناد با عالمتیرا و یکنشانه کننده امضاء وقتیکه باشد،

آورد،نوشتهبهامضاءکنندهقابلانتسابخواهدبود.خاصبهوجودمی

اقدامبهامضاءکردنیکسند،بهطورمعمولومتعارفقصدامضاء:تشریفات و رسوم -2

سازدومؤیدقصدانشاءوتصمیماوبرالتزامبهمفادآناست.کنندهراآشکارمی

میتتأئید: -3 را امضاء عرف، موجبقانونیا حقیقتبه تنفیذدر یا معنایتأئید وانبه

نوشتهتلقّیکردهویابهمعنایاینکهامضاءکنندهقصدایجادآثارحقوقیدارد،محسوب

نمود.

امضایمدرکیکتبی،غالباًمؤیدوقوع،وضوحوقطعیتمعاملهاست.:کارایی و قطعیت -4

قشوکارکردامضاءدرفوقالذکربایستیاذعانداشتکهباتوجهبهن4درارتباطبابند

شخصامضاء به سند یا نوشته طرفیتانتسابمفاد به مندرجاتسند به اتکاء و کننده

شخصمزبور،امضاءبایداوصافذیلراواجدباشد:
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امضاءبایدنشاندهدچهکسیسند،پیامیامدارکراامضاء: تصدیق صاحب امضاء: 4 – 1

کردهاست.

و: تصدیق مدرک:  4 – 2 مانعانکار استو شده بایدنشاندهدچهچیزیامضاء امضاء

تکذیبیاتغییرمدرکیاامضاءشود.

شودکههیچسندیدرعالمحقوقبههرحالازآنچهکهدرموردامضاءگفتهشد،مشخصمی

موجب که صدور، مرجع به آن انتساب بر دال باشد دارایعالمتی اینکه مگر ندارد اعتبار

میرسم تأئیدوقطعیتآنها تصدیقامضاءکنندهوتصدیقمدرک،(2).گرددیتیافتناسناد،

ابزارهاییبرایمقابلهباتحریفوتغییرغیرمجازدرسنداست،درواژهشناسیامنیتاطالعات

تکذیبمی و مانعانکار اینابزارها، تکذیبخدماتپیش»گردندو و انکار نامیده«گیریاز

کنندوند،اینخدمات،منشاءدادهپیامیاارسالدادهپیامازسویفرستندهراتثبیتمیاشده

شوند.اصوالًمانعانکاروتکذیبدریافتکنندهمی



درجامضاءبایدعملمثبتیباشدکهداللتبرانجاممعامله:: اقدام مثبت و عملی 4 – 3

داشتهباشد.



روندایجادوتصدیقامضاء،بایدموجباصالتآنبودهونیزکمترینهزینه: کارآیی: 4 – 4

رادربرداشتهباشد.



 ضاء سنّتی و امضاء مسلّم الصّدور: تعریف و مفهوم ام گفتار دوّم

یا ترسیم نوشته زیرِ عالمتانحصاریشخصیاستکه هرگونه اعم، مفهوم سنتیبه امضاء

هویّ داللتبر و شده میگذارده تأئیدمتننوشتهتوسطاو و کننده بنابراینتامضاء نماید،

ویابوسیلهدیگرینقش«امضاءبهمعنایاخص»تواندبوسیلهدستدرسندترسیمشدهمی

(0)بستهویامنحصراًمهریااثرانگشتباشد.

معمولحاوی بطور ترسیمیشخصیاستکه عبارتاز امضاء استکه نامهمچنینگفته

هایناشیهایمندرجدرسندوپذیرشتعهدهمچنینامضاءنشانتأئیداعالم(4).شخصاست

ازآناستوپیشازآن،نوشتهرابایدطرحیبهحسابآوردکهموضوعمطالعهوتدبراستو

(5)هنوزتصمیمنهاییدربارۀآنگرفتهنشدهاست.
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ایبهمنظورتصریحصحتیسندهدرذیلنوشتهاندامضاءعبارتازنگارشنامنوبرخیگفته

آنچهگفتهشدامضاءبنابر(1)،تحققتعهداتیاستکهدرسندمذکوربرایویدرجشدهاست

بایددرمحلیقرارگیردکهدرنظرعرفنشانرضایتباشد،اثرانگشتنیزوسیلهامضاءاست

وقتیامضاءیااثرانگشتشخصیذیلبرایناساس(7)کند.کهگاهضرورتواصالتپیدامی

برخینیزگفته اندامضاءعبارتازاسموعالمتیسندیباشدعلیهآنشخصسندیتدارد،

نوشته و ذیلاسناد در آناستکه مفاد و مدلول ایناستکه کاشفاز و شده گذارده ها

(8)مگردیدهاست.مستندبهفعلوتصدیقامضاءکنندهبودهویابرطبقارادهاوتنظی

براینمبناامضاءدراسنادسنتی،ترسیمیااثرانگشتیاستکهبهوسیلهدستدرذیلاسناد

رودتابدینوسیلهامضاءکنندهبیاننمایدکهمحتوایسندمزبورتنظیمیشخصیبهکارمی

استگفتهشودکهباشد.ممکنراباارادهخویشتنظیمنمودهوبهآثارحقوقیآنملتزممی

تواندبااستفادهازماشینباشدونبایدامضاءبایدبهدستصاحبامضاءانجامشودبنابرایننمی

رسدکهاینمنعبهلحاظعدمتواناییاثباتهویّتدرقالبیکشکلیاعالمتباشد،بنظرمی

شرایطواوضاعواحوالامضاءکنندهاست،بنابرایناگرچنینمحدودیتیوجودنداشتهوبنابه

چشم به ماشین با امضاء برای منعی باشد، نداشته وجود آن درانتساب تردیدی پیرامونی،

خورد،برخالفآنچهگفتهشدهاستالزمنیستامضاءلزوماًبهصورتعالمتخطیدستنمی

نندواونویسباشدوفقطمقصودایناستکهبااستفادهازعالمتیصاحبامضاءرامشخصک

کنند. متمایز کامالً دیگران از می(9)را امضاء خانوادگیبنابراین نام و نام تحریر همان تواند

شخصباشد.

رسدکهاوالًعرف،زمانیکهمفهوماخصامضاء،رامدنظردارد،مهر،مهرِامضاءالبتهبهنظرمی

یمدستیتوجهدارد،ثانیاًهرچندداندوبیشتربهترسیااثرانگشتراداخلدرمعنایآننمی

هاچنانچهبهگذاربهطورعامبراثرانگشتوامضاءیکاثرقائلاستوهریکازآنقانون

شخصیمنتسبشونددارایاثرحقوقیبرایآنشخصخواهندبود.بهعنوانمثالچنانچهدر

هربراتدهندهبایددارایشرایطبراتعالوهبرامضاءیام»قانونتجارتبیاننموده220ماده

شودحتیمهررانیزدرردیفامضاءدانستهاست،بااینوجودکهمالحظهمی...«ذیلباشد

درمواردیبرامضاءبهمفهومآنچهبادستترسیمشده،موضوعیتقائلشدهوایجادسندرا

نیزنپذیرفتهاست،بهجزازطریقامضاءموردپذیرشقرارندادهوحتیمهرواثر انگشترا

درچکبایدمحلوتاریخصدورقیدشدهو»داردقانونتجارتکهمقررمی011همچونماده

«بهامضایصادرکنندهبرسد.
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الصدور،امضاییاستکهدعویانکاروتکذیبنسبتبهآنشنیدهنشود.مانندامضایمسلم

ضاءمعترفومقرّبهصدورآنازسویخویشامضایذیلسندرسمییاامضاییکهصاحبام

اساس(11)باشد، تردید، و انکار اصالتامضایمورد زمانرسیدگیبهصحتو در اینامضاء

رسدکهامضایالکترونیکیثبتوباتوجهبهآنچهگفتهشدبهنظرمی(11)گیرد.تطبیققرارمی

گردد.الصدورمحسوبمیلمامضایمس(12)تودیعشدهنزدمرجعتصدیقیاگواهی،



 ی الکترونیکی: تاریخچه امضا گفتار سوّم 

افکار در اعتماد و اطمینان ایجاد مستلزم آن روزافزون رشد و الکترونیکی گسترشتجارت

باشدوایناطمینانبایستیازطریقتضمینامنیتوعمومینسبتبهایننوعازتجارتمی

تبادلالکترونیکیداده اینمیانآنچهبعنوانعاملیاصلیدراعتبار در تبعاً صورتگیرد، ها

می ایفا آننقشمهمیرا کنندۀ معمولخصوصصحتانتسابسندبهصادر نمایدبهطور

یامضاءومهردرجشدهدرذیلسنداست،دراینقسمتالزماستابتدادرخصوصتاریخچه

میالدیکمیسیونحقوقتجارتبین1991سالامضایالکترونیکیتوضیحاتیبیانگردند:در

تدوینکرد،(10)ایدربابتجارتالکترونیکیسازمانمللمتحد)آنسیترال(قانوننمونهالملل

ارزشاثباتی7درماده امضایواجدشرایطالکترونیکیدارایهمانآثارو اینقانوننمونه،

شد. گزارشکارگروه(14)امضایسنتیشناخته امضایبنابر با تجارتالکترونیکیآنسیترال،

الکترونیکینیزاصالتسندوانتسابآنبهامضاءکننده،اثباتوویمتعهدبهمحتوایسند،

،2111خواهدبود.اهمیتموضوعامضاءدرتجارتالکترونیکیسببشدتاآنسیترالدرسال

جداگانه نمونه امضاهایالکترونیکی،قانون درباره ایرا قانون12در تصویبرساند. به ماده

به2111نمونهآنسیترالدربارهامضاهایالکترونیکیمصوب ایداده»،امضایالکترونیکیرا

همسان،پیوستهوجداناپذیریازآندرشکلالکترونیکیکهبهیکدادهپیام،ضمیمه،یاجزء

پیاموتأییداطالعاتموجوددردادهپیامازتواندبرایشناساییامضاکنندهآندادهشدهومی

تعریفکردهاست.(15)«سویامضاءکنندهبهکارگرفتهشود

،امضایالکترونیکیرابهمعنی14ماده7متحده،دربندقانوننمونهدفاتراسنادرسمیایاالت

رگرفتنشرایطنظهرگونهصدا،عالمتیافرایندالکترونیکیکهبهمدرکالکترونیکیبادر»

علمیمربوطبدان،الحاقیاباآنهمسانشدهواینامضاءازسویشخصیکهقصدپذیرش

بهدستوروبرایاوطراحیشدهاست یا درجشده دارد، مدارکرا قانون(11)دانستهاست.«.

صدا،»نوانرابهع«امضایالکترونیکی»تعریفیبهعملنیاورده،امایوتانیز،هرچندازامضاء،

Archive of SID

www.SID.ir



 جمشيد نورشرق 

 

 

 

 

 

 

180 

ت
اس

سي
و 

ق 
قو

 ح
مه

شنا
دان

 

ره 
ما

ش
21

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ايي

، پ
28

11
 

 

 بهآنضمیمهشده، یا بوده سابقه همراه به منطقاً فرایندیالکترونیکیکه یا توسطنماد و

،«شخصیکهقصددارد،آنسابقهراامضاءکند،اجراشدهویاموردپذیرشقرارگرفتهباشد

است. کرده (17)تعریف شماره دستورالعمل نیز، اروپا اتحادیه سطح به ce/1999/93در ناظر

مربوطce/2000/31ودستورالعملشماره(18)1999دسامبر10امضاهایالکترونیکیمصوب

بازارداخلی)مصوببهبرخیجنبه که2111ژوئن8هایحقوقیتجارتالکترونیکیدر را )

دانست، الکترونیکی امضاهای اعتبار قانونی مبنای باید الکترونیکی، امضای مفهوم اشارهبه

دادهشتهدا الکترونیکی، امضای از منظور الکترونیکی، تجارت دستورالعمل براساس ایاند.

داده سایر به الکترونیکیاستکه منطقیمرتبطاستوهایالکترونیکی، طور به متّصلیا

رود.روشیبرایاحرازاصالتبهشمارمی

رابرایپذیرش(19)ر،قانونیگذاریاینکشومجلسقانون2111مارس10درحقوقفرانسهدر

امضایالکترونیکیتصویبوازطریقآنمفهومامضایالکترونیکیراواردقانونمدنیفرانسه

اینقان العملامضاهایالکترونیکیعالوهبرآندستورونبهسرعتقابلیتاجرایییافت.کرد.

بهبحثامضای فرانسههمبهتصویبرسیده کهدر است.نیکیپرداختهالکترواتحادیهاروپا

 1011ماده فرانسه، ماهویامضایقانونمدنی قواعد به بیشتر موجباصالحاتمذکور، به

بااثباتصدورامضاءازسویشخصمعین،»...اینماده0پردازد.بهموجببندالکترونیکیمی

بود خواهد آن کاغذی معادل با مساوی اعتبار و ارزش دارای )توافق(، بر«قرارداد عالوه ،

تشخیصهویتامضاءکننده،امضایمعتبر،بیانگرتنفیذمدرکازسویشخصاخیرواثبات

(،بنداخیرتصریحدارد1011ماده4تنظیممحتوایسنداست،)بندگردخالتارادیاو،در

آید.نکتهمهم،امکانانتسابامضاءکهامضاء،اعالمقصدشخصبرالتزامبهقرارداد،بهشمارمی

ماده4بنابراینبالحاظبندبهشخصوفعلارادیامضاءکنندهبههنگامقبولتعهداست،

فران1011 مدنی درقانون مقرر قانونی شرایطفنیو امضاء، که چنینفرضمیشود سه،

مقرراتخاصراداراست.



 تعریف و مفهوم امضاء الکترونیکی : گفتار چهارم

عالمخارجهمان نافذدانستنامریدر بهمعنایپایانرساندنیا طوریکهگفتهشدامضاء

البتهایننکتهراهمبایددرنظرداشتکهام ناظربهشکلیاعالمتخاصیاست، ضاءلزوماً

نیست،بلکههرعالمتیارمزیکهمبینقصدانشاءفرددرقراردادباشددرتجارتالکترونیکی

پذیرفتنیاست.امضاءالکترونیکیمعادلکاربردیبراییکامضایدستیاست،مفهومامضای
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ارحقوقیرادارااست.هردوهویّتوالکترونیکیتمامیآثارامضایدستنویسازنظرایجادآث

کنندواینامردرواقعوجهاشتراکامضاءدرتمامیارتباطویبامتنامضاءشدهراتائیدمی

هایحقوقیاست.بنابراینبرایاینکهامضایالکترونیکینشاندهندهتائیداطالعاتباشدنظام

تحققکارکردهایامضایدستیباشدیکوجودفناوریکهقادربهایجادچنینامضاییبرای

پیششرطضروریاست.

نوشته که الکترونیکی فضای نمیدر و ندارند مادی صورت تبادلها و شوند لمس توانند

گیرد،هرعالمتی)براینمونهشمارۀرمز(کهشناساییهادرمحیطیمجازیصورتمیآگاهی

(21)شود.امضایالکترونیکیشمردهمیامضاکنندۀدادهپیامراامکانپذیرنماید،

امضاءالکترونیکی،وظیفهمعرفیشخصارسالکنندهونیزانتسابدادهپیامبهویرابرعهده

کند،تازمانیکهخریدار،دادهپیامدارد،وقتیشخصیازطریقرایانهاقدامبهخریدکتابیمی

تواناطمینانحاصلکردکهتأئیدنشود،نمیراامضاءنکندوهویّتویتوسطمراجعگواهی

خریداراهلیتمعاملهداردواینامربهبحثامضاءالکترونیکیومراجعگواهیارتباطنزدیک

می پیدا است: شده الکترونیکیگفته تعریفامضاء در رشته1نماید. دادهـ برایایاز که ها

متنشناساییمورداستفادهقرارمی یکهبهانتهایپیام،پستالکترونیکییانمابرگیرد،مثالً

ـیکشمارهمنحصربهفردکهبرایشناسایییکسختافزاریانرمافزار2شود.ضمیمهمی

(21)یابد.اختصاصمی

بهشکلالکترونیکیایجادشدهبرخیگفته اندامضایالکترونیکیهرگونهتصدیقیاستکه

می یکامضایتواندیکعالمترمز،باشدو تصویراسکنشده اسمتایپشده، عدد، کلمه،

دستیویاهرنوعنشانهالکترونیکیباشدکهبهوسیلهصادرکنندهویاقائممقامویصورت

همچنینگفتهشدهاست،امضایالکترونیکیهر(22)پذیرفتهوبهیکسندملحقشدهاست.

روشالکترونیکیاستکهبهوسیلهیک بهتصدیقعالمتیا قصداو تا طرفپذیرفتهشده

بایدتوجهنمودکههرگونهعالمت(20)صحتسندیاملزمشدناوبهوسیلهسندرانشاندهد.

ایموجبشودکهبهگونهایکهبهصورترمزینباشددرصورتیامضاءمحسوبمیونشانه

انتساببینایجادکنندهنشانهوعالمتموردنظرباشد.

دهدتااسنادارسالشدهبهصورتالکترونیکیامضاءشدهورسمیتءدیجیتالیاجازهمیامضا

می است، شده امضاء دیجیتالی صورت به که پیامی رایابند،گیرنده فرستنده هویّت تواند

شناساییکردهودرصورتیکهتغییریدرپیامبعدازارسالدادهشدهباشدآنراتشخیص

گذاریشدهرارمزگشاییکردهوبتواندآنرابخواند.دهدوپیامرمز
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عبارتازهرنوععالمتمنضمشدهیابه»امضایالکترونیکیق.ت.ا.ا،2بعالوهدربندیماده

نحومنطقیمتصلشدهبه)دادهپیام(استکهبرایشناساییامضاءکننده)دادهپیام(،مورد

بادقتدرتعاریفارائهشدهازامضایالکترونیکی،تعریفشدها،«گیرداستفادهقرارمی ست.

بایدبهگونهمی ازتوانبهایننتیجهرسیدکهامضایمذکور ایباشدکهبتوانمواردزیررا

طریقآناثباتنمود:

منتسب: اِسناد  -1 کننده شخصامضاء به آن محتوای یکسند، الکترونیکی امضای با

شودوبهنفعوبهضرراوقابلاستناداست.می

تشریفاتالکترونیکی،حاکیازانجامتمامامضایالکترونیکییکسند انجام تشریفات:  -2

مقررقانونیبرایتنظیمآناست.

محتوایمدارککارکرد یکسان: -3 برایتأیید امضایالکترونیکی، از صورتاستفاده در

ءکارکردیهمانندامضاءدراسنادکاغذیخواهدداشت.ایننوعامضاالکترونیکی،

امضایالکترونیکیدارایتمامآثارحقوقیمقرربرایامضایسنتیداشتن آثار حقوقی : -4

قانوننمونهآنسیترال0(وماده1991قانوننمونهآنسیترال)7باشد.چنانچهدرمادهمی

(2111 مدارکالکت»(، و امضاء آثار سنتیاصلاتحاد رونیکیو گرفته« قرار تأکید مورد

 .است

شرایطذکرشدهدرقانونق.ت.ا.ابرایاحرازمطمئنبودنیکامضایالکترونیکی،عبارتستاز

یدادهپیامرامعلوماینکهنسبتبهامضاءکنندهمنحصربهفردباشد،هویّتامضاءکننده

انحصاریویصادروبهنحویبهیکدادهپیامیامضاءکنندهیاتحتارادهکند،بهوسیله

قانون11متصلشدهباشدکههرتغییردرآندادهپیام،قابلتشخیصوکشفباشد،درماده

شرایط مطابق تغییر بدون و صورتیکسان به تقریباً شرایط این ایران، الکترونیکی تجارت

شورهاست،دربررسیوتدویناینقانون،المللیدرقوانینمشابهدرسایرکیبینپذیرفتهشده

یاروپامتحد)آنسیترال(واتحادیهقوانینکشورهایمختلفخصوصاًقوانینمرجعسازمانملل

اند.بهطورکلیموادیکهدراینقانونبهامضاءیتطبیقیقرارگرفتهمورداستفادهومقایسه

 باشند:انشدهاستبهشرحزیرمیالکترونیکیاشارهشدهودرموردآننکاتیرابی

الکترونیکی امضاء دو: ماده بند)ی( نحو(24)یک( به یا نوععالمتمنضمشده هر عبارتاز

مورد«دادهپیام»یاستکهبرایشناساییامضاءکننده«دادهپیام»منطقیمتصلشدهبه

گیرد.استفادهقرارمی
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هرامضایالکترونیکیاستکهمطابقبا(25)مطمئن،دو(بند)ک(مادهدو:امضایالکترونیکی

اینقانونباشد.11ماده

کننده، امضاء مادهدو: بند)ل( قائممقامویکهامضایالکترونیکیرا(21)سه( هرشخصیا

کند.تولیدمی

چهار(مادههفت:هرگاهقانونوجودامضاءراالزمبداندامضایالکترونیکیمکفیاست.

:امضاءالکترونیکیمطمئنبایددارایشرایطزیرباشد:11دهپنج(ما

 .نسبتبهامضاءکنندهمنحصربهفردباشد

 رامعلومنماید.«دادهپیام»تامضاءکنندههوی 

 .بهوسیلهامضاءکنندهویاتحتارادهانحصاریویصادرشدهباشد 

 قابلتشخیصو«دادهپیام»متصلشودکههرتغییریدرآن«دادهپیام»بهنحویبهیک

 کشفباشد.

اندازحیثهاییکهبهطریقمطمئنایجادونگهداریشده«دادهپیام»:کلیه14شش(ماده

محتویاتوامضایمندرجدرآن،تعهداتطرفینیاطرفیکهتعهدکردهوکلیهاشخاصیکه

آثاردرحکماسنادمعتبروقابلشوند،اجرایمفادآنوسایرقائممقامقانونیآنانمحسوبمی

 استناددرمراجعقضاییوحقوقیاست.

مطمئن،سوابقالکترونیکیمطمئنوامضایالکترونیکی«دادهپیام»:نسبتبه15هفت(ماده

مزبورواردو«دادهپیام»توانادعایجعلیتبهمطمئنانکاروتردیدمسموعنیستوتنهامی

ثاب اعتبارافتادهاست.«هپیامداد»تنمودکهیا از عالوهبرمزبوربهجهتیازجهاتقانونی،

،دربندکهمانمادهامضایمطمئن1082ق.ت.ا.امصوب2ماده«ی»تعریفمذکوردربند

می تعریف چنین را »کند: ماده با مطابق که است الکترونیکی امضای قانون11هر این

قانون(27)«باشد متعاقباً مادهگذار بیاننموده7در الزم»ق.ت.ا.ا قانونوجودامضاءرا هرگاه

است مکفی الکترونیکی امضای بداند .» ماده از برگرفته تعریف تجارت7این نمونه قانون

دارددرجاییکهقانونامضاءشخصیباشدکهبیانمیالکترونیکیآنستیرالدرموردامضاءمی

رابط اینشرطدر شرطبداند، محققرا باشد، مهیا صورتیکهشرایطزیر پیامدر داده با ه

گردد:می

ازروشیبرایتعیینهویّتشخصیوتائیداطالعاتموجوددردادهپیاماستفادهشود.–الف

متناسبباموضوعیکهدادهپیامبرایآنایجادیاارسالشده،روشبهکارگرفتهشدهبا–ب

احوالاز جملههرگونهتوافقخصوصیمطمئنباشد.توجهبهاوضاعو  قانوننمونه7ماده
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آنستیرالبراساسشناساییکارکردامضاءدرمحیطکاغذیونهالکترونیکیبناشدهاست،در

تنظیمقانونفوق،کارکردهایزیردرموردامضاءمدنظرقرارگرفتهشدهاست:

شناساییهویّتافراد. -1

فراهمآوردنایناطمینانکهبراساسآندخالتشخصامضاءکنندهمستفادگردد. -2

ارتباطشخصیامضاءکنندهبامحتویاتسند. -0

 وضع7ماده را کلی شرایط جامع، و وسیع یکراهکار پذیرفتن با آنستیرال نمونه قانون

ایاعتبارکافیبرایالزمنمایدکهطبقآندادهپیام،انتسابدادهشده،فرضگردیدهودارمی

کند؛یکیشناساییهویّتامضاءبهدوموضوعتاکیدمی7ماده1باشد.بنداالجراشدنمی

کنندهسندودیگراینکهامضاءکنندهمحتویاتسندراتائیدکردهاست.درقانوننمونهنیزبه

هرروشیوهرگونهامضاییپذیرفتهشدهو از استفاده تواندعالمت،امضاءمیصورتمطلق،

عدد،اسمشخصو...باشد،مشروطبراینکهامضایمزبورقادربهتعیینهویّتشخصوتائید

آورباشد.اطالعاتدادهپیامبودهومتناسببااهمیتموضوعدادهپیاماطمینان

رمواردیکهتنهابهکافیبودنامضاءالکترونیکید7قانونتجارتالکترونیکیایراندرماده

الزممیقانون امضاءرا اگذار، بسندهکردهاست. امضاءالکترونیکیبرایاینکهمطمئنمّداند، ا

ق.ت.ا.ابهآنموارداشارهکردهاست.آنشرایطبه11باشدباید،شرایطیداشتهباشدکهماده

شرحزیراست:

نسبتبهامضاءکنندهمنحصربهفردباشد. -1

کنندهدادهپیامرامعلومنماید.هویّتامضاء -2

بهوسیلهامضاءکنندهویاتحتارادهانحصاریویصادرشدهباشد. -0

پیامقابلتشخیصو -4 پیاممتصلشودکههرتغییریدرآنداده بهنحویبهیکداده

کشفباشد.

اروتردیدق.ت.ا.ادرصورتیکهامضاءالکترونیکیدارایشرایطفوقباشد،انک15حسبماده

توانادعایجعلیتبهدادهپیاممزبورواردیاثابتنمودکهدربرابرآنمسموعنبودهوتنهامی

دادهپیاممزبوربهجهتیازجهاتقانونیازاعتبارافتادهاست.

2ماده1دربند(28)1999پارلمانوشورایاتحادیهاروپامصوبEC/90/1999دستورالعمل

 است: تعریفکرده نحو بدین را الکترونیکی داده»امضای الکترونیکی الکترونیکیامضای ای

هایالکترونیکیمتصلیامنطقاًمربوطبودهوروشیبرایاحرازاصالتبهاستکهبهسایرداده

می رود.شمار امضایالکترونیکیمصوب« مورد آنستیرالدر بند(29)2111قانوننمونه 1در
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 درخصوصامضایالکترونیکیمقررمی2ماده ایالکترونیکیامضایالکترونیکیداده»دارد:

باآنهمراهبودهوبرایشناسایی استکهممکناستبهیکدادهپیامملحقشدهیامطلقاً

دادهپیامهویّتامضاءکنندهدادهپیاموتائیدقصدامضاءکنندهنسبتبهاطالعاتموجوددر

«.بهکاررود

قانونمدنیمقرر1011ـ4درحقوقفرانسهدرتعریفامضایالکترونیکی،قسمتدومماده

می که»کند: است مطمئنی رویه برگیرنده در امضاء که است الکترونیکی امضاء هنگامی

اعتمادکند.قابلیتشناساییارتباطامضاءراباسندیکهبهآنمحلقشدهاست،تضمینمی

هنگامیکهامضای چنینفرایندیمفروضاستمگراینکهدلیلمخالفیوجودداشتهباشد.

شود،هویّتامضاءکنندهوتمامیتسندراباتوجهبهشرایطتعیینشدهالکترونیکیایجادمی

می تضمین دولتی شورای مصوبه نمایددر » 1بند امضای1ماده دولتی، شورای مصوبه

داندکهبااستفادهازفرایندیکهشرایطذکرشدهدرجملهاولزیرایمییرادادهالکترونیک

(01)ق.مرارعایتنمودهایجادشدهاست.1011ـ4پاراگرافدومماده

(01)(1999الشکلایاالتمتحدهآمریکا)یوتا()قانونمعامالتالکترونیکیمتّحد111ماده5بند

الکترونیکیبهمعنایهرصدا،نشانهیافرایندالکترونیکیاستکهامضای»دارد:نیزاعالممی

بهیکقراردادیاسندمتصلبودهیاازلحاظمنطقیباآنهمراهبودهوبهوسیلهمشخصبا

سنگاپور1998قانونمبادالتالکترونیکیسال(02)«قصدامضایپیام،اعمالیاپذیرفتهاست

قالکترونیکیوامضاءازیکطرفوسوابقوامضایالکترونیکیایبینسوابیکتفکیکپایه

 اینجهتماده از استکه قائلشده طرفدیگر آنستیرالدرباره7مطمئناز قانوننمونه

تداعیمی درواقعدرحقوقسنگاپورفقطامضاهایخاصیدارایتجارتالکترونیکیرا کند،

کهباکلیدمشخصمطمئنوقابلاعتمادیزدهارزشوسندیتهستندوآنامضاهاییاست

گونه به باشد، امضایشده است: آمده قانون این در نباشد، جعل قابل راحتی به که ای

مجموعه یعنی )ثبت(الکترونیکی سابقه به که دیجیتالی عالیم یا اعداد، حروف، از ای

الصاقشدهاستوبهقصدمستند اطالعاتبهعنوانیکسابقهسازیالکترونیکیضمیمهیا

شود.ساختهمی

می محسوب یکامضاء واقع در الکترونیکی امضای آنستیرال نمونه قانون چهدر )اگر شود

ریقیمحدودیتدرارتباطباقصد،انتقالمالغیرمنقول،واسنادمشابهوجوددارد(وبههرط

عوضیک امضایالکترونیکیمطمئن»قابلاثباتاستدر یکامضایدیجیتالاستکه«

مطابقبااستانداردهایامضایدیجیتالمندرجدرقانونبهوجودآمدهوبایکفرآیندمطمئن
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رسمیتشناخته به را آن طرفین معقول، الکترونیکیتجاری ترتیبیکامضای این به اند.

تعیینهویّتـقابلیت2ـنسبتبهشخصاستفادهکنندهمنحصربهفردباشد1مطمئنباید

ـبهنحویایجادشدهباشدکهتحتکنترلانحصاریشخصاستفاده0شخصراداشتهباشد

باشد بوده بتوان4کننده باشدکهتمامیتآنرا بهنحویبهسندالکترونیکیمتصلشده ـ

(00)تصدیقکرد.

اخودهمراهشوندفرضتمامیتراباسنادیکهبهوسیلهامضایالکترونیکیمطمئنتولیدمی

دارند،اینفرضکهامضاءمتعلقبهشخصایجادکنندهاستواینفرضکهکاربر،امضاءرابه

اینقانون بهعالوهسایرتبعاتحقوقیآنازجملهتأئیدسندلحاظکردهاست. قصدامضاء

بهامضایدیجیتالرابهعنوانیکامضایالکترونیکیمطمئنمحسوبویکرژیمجامعراجع

قآنوامضایالکترونیکیبنابراینبینامضایالکترونیکیدرمفهوممطلآنتدوینکردهاست.

(05)تفاوتقائلشدهاست.(04)امضایالکترونیکیدارایامنیت(مطمئن)

واقعمی معلوممیدر را کننده نتیجهتوانگفتکهامضایالکترونیکیهویّتامضاء در کند.

ایصورتپذیردکهاینکارکردراتحققبخشد،بنابراینصرفتایپنمودنامضاءبایدبهگونه

اسمیکشخصدرپایانیکمتنبدوناینکههیچنوعرمزنگاریدرآنبکارگرفتهباشد،به

برخالفنوشتننامبهصورتدستیکهندرتمی زیرا تواندمثبتهویّتامضاءکنندهباشد،

د،دراینجاچنینامکانیوجودنداردولذاامکانکشفهویّتامکانتطبیقدستخطوجوددار

تواندامضایامضاءکنندهوجودنخواهدداشت.برایناساس،هرنوععالمتبهخودیخودنمی

الکترونیکیمحسوبشودبلکهاینعالمتبایدبانوعیرمزنگاریهمراهباشدتاامضاءمحسوب

نهمخفیکردناطالعاتاستیعنیروشیکهطیآنفقطشود.رمزنگاریدرمعنایاعمهرگو

طرفمقصودامضاءکنندهبتواندمطلبرادریافتکردهومقصودامضاءکنندهرااستنباطنماید

ترینووبهواسطهاینانحصارازهویّتواقعیارسالکنندهاطمینانیابد.برخیمعتقدندساده

ایپنامشخصاستوممکناستنامشخصبررویتریندیدگاهدرخصوصامضاء،تاساسی

یکنامهالکترونیکیامضاءمحسوبشود.همچنانکهممکناستازتصویراسکنشدهامضای

شخصیدریکسندبرایتائیدمحتویاتسندوتعیینهویّتفرستندهاستفادهکرد.ایننوع

رسددرباوجوداینبهنظرمی(01).امضاهابیشتربرایمعامالتجزئیوکماهمیتکاربرددارند

شناختقبلی باشد، پیام اعتبار در اسمشخصیمؤثر آنکه بیشاز الکترونیکینیز یکنامه

گیرندهازآدرسارسالکنندهواطمینانکافیازایننکتهکهرمزعبورالکترونیکیفقطدر

گردد.اتنامهمیاختیارفرستندهاست،موجباعتمادبههویّتفرستندهومحتوی
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هایریاضینیستکهازسویمراجعواقعامضایالکترونیکیچیزیجزیکسریفرمولدر

اند،گیردواگرچهتحتعنوانامضاء،نامگرفتهگواهیامضاء،تأئیدودراختیارافرادقرارمی

آنهاشوندواشخاصفقطولیچونتوسطشخصثالثیتولیدوبهاشخاصاختصاصدادهمی

می قرار استفاده مورد هستند که شکلی به حرا تحلیل در قراردهند، مهر ردیف در قوقی

گیرد.می

هرگاهقانون،وجودامضاءراالزمبداند،»قانونتجارتالکترونیکیایران7بهرحالطبقماده

است مکفی الکترونیکی امضاء »( باشد داشته که ماهیتی هر الکترونیکی امضای مهر،یعنی

آثارحقوقیمشابهشده قانونجایگزینامضایدستنویسبا نظر از ماهیتدیگر( یا امضاء

امضایالکترونیکیعبارتستازهرنوعاست،همچنیندربند)ی(مادهدواعالممی کندکه:

بهنحومنطقیمتصلشدهبهدادهپیاماستکهبرایشناساییامضاء عالمتمنضمشدهیا

گیرد.دهپیاممورداستفادهقرارمیکنندهدا

دراکثرکشورهاازامضایالکترونیکیبهعنواندادهپیامیادشدهکهباهرنوععالمتیبهنحو

شوددرحالیکهدرحقوقآلمانامضایالکترونیکیراهامتصلمیمنطقیبهدیگردادهپیام

این(07)شود،هاضمیمهمیبهدیگردادهگرددومهریدانستهاندکهباکلیدخصوصیتولیدمی

هایبسیاریوجوددارد.ستکهمیانمهروامضاءدرحقوقموضوعهکشورهاتفاوتدرحالی

توانگفتکه:باتوجهبهآنچهگفتهشد،می

 .امضایالکترونیکی،یکدادهالکترونیکیاست

 منطقاًباآنهامرتبطاست.شودیاهایالکترونیکینیزمنضممیایندادهبهداده 

 کند.هاییکهباآنمرتبطاستمشخصمیاینامضاءرابطهامضاءکنندهراباداده 

هاومتونحقوقیکارکردهایذیلتوانگفتکهدرقالبنظامالذکرمیباعنایتبهمطالبفوق

 برایامضایالکترونیکی،بهرسمیتشناختهشدهاست:

 کننده:باامضایالکترونیکییکسند،محتوایآنقابلانتساببهشخصانتساببهامضاء

امضاءکنندهبوده،بنابراینلهویاعلیهویقابلیتاستنادرادارد.

 امضایالکترونیکییکسندالکترونیکیحاکیازرعایتتمامیتشریفات انجامتشریفات:

 مقررقانونیدرتنظیماینسنداست.

 قی:امضایالکترونیکینیزهمانندسایرامضاهایسنتیدارایآثارحقوقیداشتنآثارحقو

 باشد.می

Archive of SID

www.SID.ir



 جمشيد نورشرق 

 

 

 

 

 

 

191 

ت
اس

سي
و 

ق 
قو

 ح
مه

شنا
دان

 

ره 
ما

ش
21

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ايي

، پ
28

11
 

 

تصریحمی نیز )یوتا( برهمچنینقانونمتحدالشکلمعامالتالکترونیکیآمریکا اگر که دارد

اینشرطشکلیمی امضایقراردادیالزامیباشد، وسایلالکترونیکیکهطبققانون، تواندبا

ریتولیدامضاءهستند،محققشود،مشروطبراینکهقصدامضاءمحرزباشد.اگرمنجربهفناو

 امکانامضاء اصلبر امضایالکترونیکیوسیعاستو قلمرو بهطریقالکترونیکیچه اسناد

نامهوقراردادهایامانی،فرزندخواندگیواطبقاینقانون،امضایالکترونیکیوصیتمّاست،ا

ارندارد.واعتبیاطالق،رسمیت

هاومؤسساترامجازساختهتاباتوجهبهاوضاعونکتهمهمدرقانونیوتاایناستکهشرکت

به اعطایایناختیار شرطپذیرشآنبدانند. ثبتامضاهایالکترونیکیرا تصدیقیا احوال،

فوق اهمیت دارای تجاری مخاطرات کاهش لحاظ از میالعادهویژه ای با بهباشد. توجه

جنبهویژگی تسریهایتجارتالکترونیکیو منظور به الکترونیکی امضای هایحقوقیآن،

تجارتالکترونیکیبهفراسویقراردادهایکتبیبهرسمیتشناختهشدهاست.



 ت امضاء الکترونیکی و امضاء دستی: تفاو گفتار پنجم

 ماده امضایالکترونیکی7برابر آنسیترال، نمونه مقرراتبینقانون و اسناد المللیدارایدر

می امضایسنتیدارا اثباتیاستکه آثار تجارتهمانارزشو گزارشکارگروه بنابر باشد.

الکترونیکیآنسیترال،باامضایالکترونیکینیزاصالتسندوانتسابآنبهامضاءکنندهاثبات

وویمتعهدبهمحتوایسندخواهدبود.

میالدی،درصورتداشتنشرایط2111قانوننمونهآنسیترالمصوب0ادههمچنینبنابرم

هایگوناگونایجادامضاءتفاوتقایلشدوتمامآنهاتوانمیانفناوریوجهنمیایمنیبههیچ

دراینمادهاز«کارکردیکسان»یکسانخواهندبود.شناساییاصلمعتبرودارایآثارحقوقی

اهمیت جهتدارای امضایدستیآن تبعیضمیان امکان عدم در تردیدی هیچ استکه

امضایالکترونیکیباقینمی و یک)مکتوب( وجود امضاء از شده ارائه تعریفسنتی گذارد.

ضروریمی همانطورینوشتهرا داند. بدونتعریفامضاء1011کهقانونمدنیایراندرماده

اگر«سندیباشدبرضررامضاءکنندهدلیلاستامضاییکهروینوشتهیا»دارد:مقررمی

 نام امضاء»چه می« کار الکترونیکیبه و امضایدستی)سنتی( نوع دو دربرایهر اما رود،

امضایدستینشانمی تردیدکرد، نباید راتفاوتماهویایندو دهدکهشخصیآنسند

یلتصدیقبکارگیریکلیدخصوصیتنفیذنموده،حالآنکهامضایالکترونیکی)دیجیتال(دل

ثبتیمربوطه، سابقه حقیقتبدونوجود در است. معینبرایرمزگذاریآن فرد متعلقبه
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امضایالکترونیکیداللتیبردخالتیکفرددرمحتوایسندیکهامضاءدرآنبهکارگرفته

می را ذیل موارد بهرحال ندارد. تفاوتشده، عنوان به امضتوان خاص وهای دستی اهای

الکترونیکیبرشمرد:

برایتماممدارکمعموالًیکساناست الف(امضاییکشخصدرفرمدستی)سنتی(معموالً

ولیدرامضایالکترونیکی،برایتولیدامضاءازاطالعاتیکهبهطورمنحصربهفرددراختیار

هایمختلف،امضاهایواهیشود،بنابراینممکناستباصدورگامضاءکنندهاستاستفادهمی

متفاوتینیزدرروابطتجاریگوناگوندرجگردد.

می تولید فرد خود توسط راحتی به امضاء دستی، روشامضای در روشب( در ولی شود

گردند.الکترونیکی،امضایافرادبهطورخودکاروتوسطرایانهتولیدمی

 اشخاصبه شخصیا امضاء روشامضایدستی، در میج( داده شوندولیدرراحتیتمییز

هایپیاماستوهرگونهدستکاریوامضایالکترونیکی،امضاءهرپیاموابستهبهکلیهبیت

گردد.تغییردرمتنسندموجبمخدوششدنامضاءپیاممی

د(تصدیقوصحتامضاءدستی،درنظامسنتیثبتاسنادازجملهوظایفیاستکهبرعهده

است)بندمسئولین اسنادرسمینهادهشده 0دفاتر قانوندفاتر49ماده در و قانونثبت(

بینیپیش«دفترگواهیامضاء»انودفتریاران،دفتریبهناماسنادرسمیوکانونسردفتر

ش ماده بنابر که ثبت21ده ذیل»قانون امضاء مخصوصتصدیق منحصراً دفتریاستکه

قانونآئیندادرسی075تصدیقامضاءشدهباتوجهبهمادهوشتههایعادیاستوننوشته

،درصورتیکهدرخصوصامضایالکترونیکیطبقباب«شودمدنیمسلمالصدورشناختهمی

 توسط وظیفه این ایران الکترونیکی تجارت قانون دوم خدما» گواهیدفاتر صدور ت

پذیرد.ر،انجاممیقانوناخیرالذک02و01موادموضوع«الکترونیکی

دالیل با الکترونیکی دلیل همسانی برای کلی ضابطه فاقد ایران الکترونیکی تجارت قانون

نوشتهو الکترونیکبا برابرینوشتهوامضاء قانونمذکور براین، عالوه غیرالکترونیکیاست،

هبرابریآنهاامضایدستی)سنتی(رانیزمشروطبهشرایطخاصننمودهوبهصرفبیانقاعد

کند،امریکهاطالقآنبهلحاظعدمبرابریمنطقیدادهپیامغیرمطمئنبانوشتهواکتفامی

رسد.امضاءدستیقابلانتقادبهنظرمی

نماید:قانونتجارتالکترونیکیاعالممی14شایدبهجهتجبرانهمیننقیصهباشدکهماده

اندازحیثمحتویاتوامضایمطمئنایجادونگهداریشدههاییکهبهطریقکلیهدادهپیام»

قائم که اشخاصی کلیه و کرده تعهد که طرفی یا تعهدات آن، در آنانمندرج قانونی مقام
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مراجعمحسوبمی قابلاستناددر شونداجرایمفادآنوسایرآثاردرحکماسنادمعتبرو

است حقوقی و قضایی » ماده قانون،15در سوابقهمین مطمئن، پیام داده نسبتبه نیز

الکترونیکیمطمئنوامضایالکترونیکیمطمئن،انکاروتردیدمسموعدانستهنشدهاست.



 مضاء دیجیتال و امضاء الکترونیکی: تفاوت ا گفتار ششم

مترادفدانستهشده امضایدیجیتالی، الکترونیکیو امضاء بیشترمتون، اندولیازگرچهدر

ایاستتوانگفتکهامضایدیجیتالینموداردادهعلمیدرتمایزایندوبهاختصارمیجنبه

بارمزگذاریمنتقلمی الصاقیا دهدتاشودبهگیرندهاجازهمیکهبهشکلیکواحدداده،

می جعلامضاء از منطقیمانع اینساختار تشخیصدهد، اصالتآنرا و درسرمنشأ شود،

امضای اسکنالکترونیکیدارایمعنایگستردهحالیکه شاملامضایدستیو تریاستو

شود.درواقعگردد،نیزمیشدهیااسمشخصکهدرقسمتانتهاینامهالکترونیکیقیدمی

هایکدهایریاضیامضایدیجیتالینوعیامضایالکترونیکیاستکهشاملیکرشتهداده

مدارکالکترونیکیمحسوباست،امضایدیجیتالمختصشخصمعیناستکهارسالکننده

را کننده هویّتامضاء و محتوایپیام استو شکلرمز تغییراتریاضیبه کمکبرنامه به

هاییمثلکلید،حلقهکلید،اثرانگشتوکند.درارتباطباامضایدیجیتالیبهکلمهتصدیقمی

ختصربشرحذیلعنواننمود:توانبطورمخوریم،کهمیگواهینامهکلیدبرمی

برایایجادامضایدیجیتالیاستفادهمی: کلید شوندهرامضایدیجیتالییککلیدکلیدها

(41)دارد.(09)ویککلیدخصوصی(08)عمومی

بایستآنرادراختیاردیگرانقرارداد.باشدونمییکرمزحفاظتشدهمی: کلید خصوصی

کلیدعمومیبرایدیگرانوجودداردتاآنهابااستفادهازآنبتوانندامضاءاماامکاناستفادهاز

رابررسیکنندومتوجهدرستیآنبشوند.

تامجموعه(41): حلقه کلید کلیدهایعمومیاستکهتوسطدیگرانارسالمیشود ایاز

امکانبررسیامضاءآنهافراهمگردد.

تاریخدرستعبارتاستاز(42): گواهینامه کلید اطالعاتمتفاوتمانندنامصاحبکلید،

شود.گفتهشدهکردنواعتبارکلیدکهموقعانتخابیککلیدازمیانحلقهکلیدبررسیمی

گیردامضایدیجیتالییکمکانیزمامنیتیاستکهدراینترنتمورداستفادهقرارمی(40)است:

 و عمومی کلید یک است، متکی کلید دو به برایو کلیدها این از خصوصی. کلید یک

باتوجهبههادرمحلدریافتاستفادهمیرمزگذاریپیامهنگامانتقالورمزگشاییآن شود.
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امضاء نه است مطرح دیجیتالی امضای در رمزگشایی و رمزگذاری بحث مذکور تعریف

انتسابیکمدرکاستف یا شود.ادهمیالکترونیکیکهتوسطیکطرفبرایمتعهدشدنو

تواندهرعالمتیکهتصویردیجیتالشدهیکقلمروایناصطالحدرحدیوسیعاستکهمی

امضاءکاغذیباشدرادربرگیرد،مانندیکاسمدرجشدهدرزیریکسندالکترونیکییاحتی

شترازآدرسقیدشدهدرباالوپائیننامهالکترونیکی.امضاءالکترونیکیهیچگونهتضمینیبی

دهدودرصورتیکهدرسندتغییریحاصلشدهباشد،اینتغییررایکرمزعبورارایهنمی

نمی هیچنشان یعنی دیجیتالیدهد امضای ولی ندارد. اسناد تصدیق برای ساماندهی گونه

امضاهایهمان انواع سایر از و است الکترونیکی امضاء از خاصی نوع شد، ذکر که طور

کننده،الکترونیکی بیشترقابلقبولواطمیناناستبهطوریکههمبهسندهمبهامضاء

می اعطاء بهقابلیتتصدیقرا قابلیتشناساییشخصیاستکه کننده تصدیقامضاء نماید.

نمایدکهآنسندصورتدیجیتالیسندراامضاءنمودهاست.تصدیقسنداطمینانحاصلمی

(44)تواندبهراحتیتغییرکند.یامعامله)یاامضاء(نمی

وبهمعنایرمزکردنپیام،باکلیدخصوصیواست(45)امضایدیجیتال،یکفرایندرمزنگاری

داشتنیککلید اختیار طرفینبجایدر اینروش، در کلیدعمومیاست. رمزگشاییآنبا

وکلیدخصوصی،هاکهکلیدعمومیمشترک،هرکدامیکجفتکلیددارند.اینجفتکلید

می شوند،نامیده کلیدعمومی، قرینهوجفتهستند. یکدیگر میبا و توانددرسرّینبوده

همهمردمازجملهطرفمعاملهقرارگیرد،اماکلیدخصوصیکامالًمحرمانهوتنهادراختیار

می مالکآن استنباختیار قابل عمومی کلید از خصوصی کلید که آنجا از نیست،باشد، اط

توانازیککلیدبرایرمزنگاریوازکلیددیگر،برایرمزگشاییاستفادهکرد.می

درمفهومنیزامضایدیجیتالیدرواقعیککلیدخصوصیرمزشدهبراساسپیامخالصهشده

استدرسمتگیرندهنیزبااستفادهازکلیدعمومیامضاءدیجیتالیرارمزگشاییوصحتآن

هرکدامیکجفتکلیددارند،«ب»و«الف»دهند.برایمثالدوکاربرتأئیدقرارمیرامورد

دراختیارمی کلیدعمومییکدیگررا تبادلاطالعاتیاتوسطشخصثالث، گیرند،طرفینبا

بهمقصد«الف»حالاگرکلیدعمومی را پیامرمزشده بهصورترمزدرآورده، «ب»آنرا

تنهاشخصیاستکهکلیدقرینهکلیدعمومیخودراداراست،«ب»ازآنجاکهکند.ارسالمی

نیزمیتواند«ب»تواندرمزرابازگشاییکرده،پیامرابخواند.حالتوانوالبتهتنهااومیمی

آنراباکلید«الف»رمزگذاریوارسالنمایدتا«الف»پاسخخودرابااستفادهازکلیدعمومی

(41)صیخودبگشاید.خصو
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اینامضاءشاخهایازریاضیکاربردیاستکهابتدا،پیامرابهاشکالنامفهومتبدیلوسپس

آنرابهشکلیکهقابلفهمباشد،درمیآورد.بدیهیاستکهکلیدهایعمومیوخصوصی

اشندکهدرفرایندببکارگرفتهشدهدرایننوعازامضاءفیزیکینبوده،بلکهبهصورتاعدادمی

شوند.خاصی،ایجادمی

ازلحاظتخصصیبهفرایندیکهطیآن،نرمافزارهاوسختافزارهایرایانهای،بااستفادهاز

یارمز«رمزنگارینامتقارن»کنند،ایندونوعکلید،مبادرتبهرمزنگاریورمزگشاییمی

شود.گفتهمی(47)نگاریکلیدعمومی

نمون دیجیتالیتأکیدقانون الکترونیکیو تفاوتبینامضاء الکترونیکیآنستیرالدر امضاء ه

وسایل اما است، شده امضایالکترونیکیبراساسرمزنویسیکلیدعمومیبنا استکه کرده

می قرار الکترونیکی امضاء موسّع مفهوم در که دارد وجود نیز میدیگری که تواندگیرند

هاکهبرایتصدیقازابزاررابرآوردهسازد.برایمثالبعضیازتکنیککارکردهایامضاءدستی

می(48)بیومتریک شدهاستفاده بنا دستی امضاء مبنای بر دستگاهنمایند، نوع این در ها،اند،

امضاءکننده،بهصورتدستیبااستفادهازخودکارمخصوصبررویصفحهنمایشرایانهویا

امضاء دیجیتالی شدهمیصفحه پردازش رایانه توسط دستی امضاء صورت(49)نماید، به و

می کهمیمقدارهایعددیذخیره رویهشناساییگردد سپسدر اضافهو پیام داده تواندبه

طرفمقابلنمایشدادهشود.دراینروشازقبلنمونهامضاءازطرفگرفتهوذخیرهگردیده

تکنیکهایبیومتریکپردازوتوسطدستگاه هایدیگرینیزوجودداردکهشگردیدهاست.

،نسخهدیجیتالیشدهامضاءویاکلیککردنروی(PIN)استفادهازشمارهشناساییشخصیا

 واقعمیمیOKدکمه در لحاظضریبباشد. از دیجیتالیرا توانفرقامضایالکترونیکیو

امضایالکترونیکیامکانجعل امضایاطمیناندانستکهدر بیشترولیدر استفاده وسوء

دیجیتالیاینامکانکمتراست.بدیهیاستکهبهلحاظوسیعبودنمفهومامضایالکترونیکی

احکامآندرامضایدیجیتالینیزجاریاست.



 : انواع امضاء الکترونیکی ار هفتمگفت

برایایجادیکامضایالکترونیکی،ابتدابایدامضاءکنندهازطریقکلیدعمومی،امضایخودرا

نماید، مخاطبخویشارسال برای و کرده پیام داده ضمیمه سپسآنرا و کرده رمزسازی

مخاطبکهاکنوندادهپیامرابههمراهامضایدیجیتالیمنضمشدهبهآندریافتکرده،باید

هاجداساختهوازطریقکلیدعمومیرمزنگاریشدهراکهقابلفهمنیستازدادهپیامامضای
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پیامرابرایویارسال«کهدرفهرستعمومیمرجعگواهیامضاءموجوداست»ارسالکننده

)اصلساز(می کننده ارسال خود تا کلیدخصوصی(51)کند دربا رمزگشاییکند، را اشآن

ایندو،یعنیهمانچیزیکهامضاءکنندهبهعنوانامضایالکترونیکیصورتمطابقتبین

:امضایشودکه:اوالًدیجیتالیبرایخودتعریفکردهبودآشکارشد،آنگاهمعلومومشخصمی

امضاءکنندهنمیمضاءکنندهارسالشدهاست.ثانیاًنظربهنحوصحیحیازطرفامورد تواند:

امضاءنکردهویااینکهپیامتغییریافتهاست.پسازمقدمهفوق،دراینادعاکندکهپیامرا

پردازیم:قسمتبهبیاناقسامامضاءالکترونیکیمی



 امضای ساده – 1

بنابراین(51)بینیشدهاست.ق.ت.ا.اپیش2همانطوریکهذکرگردیداینامضاءدربندیماده

باآنمرتبطباشدورابطهامضاء هرگونهدادهالکترونیکیکهبهپیامیملحقشودیامنطقاً

هاییکهباآنمرتبطاستمشخصکند،امضایالکترونیکیسادهنامیدهمیکنندهراباداده

طیکهشود،همینکهاینشرایطتحققیافتامضایالکترونیکیانجامشدهاست،امااگرشرای

شود،وجوددرموردامضایالکترونیکیمطمئنوجودداردکهدربحثبعدیبهآنپرداختهمی

امضای با است شده ایجاد امنیت از باالتری سطح که آنجا از صورت آن در باشد داشته

عمومی شرایط که الکترونیکی امضای گونه هر بنابراین هستیم، مواجه مطمئن الکترونیکی

راباشدوفاقدشرایطذکرشدهدرخصوصامضایالکترونیکیمطمئنباشد،امضایامضاءرادا

الکترونیکیسادهتلقیخواهدشد.

تفاوت جمله اساساز این داردبر وجود مطمئن و ساده الکترونیکی امضای میان که هایی

امضایالکترونیکی بهاینصورتکهاصوالً مطمئن،مربوطبهحفظتمامیتدادهپیاماست،

سازد،ضمناینکهازآنجابرخالفامضاءساده،هرگونهتغییربعدیدرپیامراقابلکشفمی

علی امضایعادی میکه تولید طریقوسایلی از امضاءاالصول انحصاری کنترل در که شود

کنندهنیست،انتسابسندبهامضاءکنندهدرمعرضتردیدبیشتریاست.

مضایالکترونیکیسادهومطمئنوجوددارد،وجودکلیدهایعمومیوتفاوتعمدهایکهدرا

با مطمئن الکترونیکی امضای شباهت موجب امر همین امضاهاست، فرآیند در اختصاصی

امضایدیجیتالاست،درامضاهایالکترونیکیساده،فرآیندیباعنوانرمزنگاریوجودندارد،

ایازواردکردنمتونویااشکالیوشبسیارسادهامضایالکترونیکیدرنوعمعمولیخودر

شخصیمی هر الکترونیکیاست، دروندستگاه شخصخاصبه حضور به اتکاء بدون تواند
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ثالثیدرتولیدواستفادهازامضایالکترونیکیسادهآنراتولیدودراسنادالکترونیکیخوداز

البتهطبقماده نمیقانون1287آناستفادهنماید، توانگفتمدنیایراندراینموردقطعاً

باشند.اند،اسنادرسمیومعتبرمیاسنادیکهبدینشکلتولیدشده

شرایطی نیازمند ببخشند، اسناد ارزشحقوقیبه اینامضاها استبرایاینکه ذکر به الزم

انندیکخاصیهستندکهیکیازآنشرایطحضوریکمرجعثالثدرکنترلآنهاستکههم

اهمیتویژه از تجاریکههمواره اسناد در اسنادرسمیعملمیکند، ایبرخوردارند،دفتر

وجودیکامضایالکترونیکیسادهیاعادیقابلاستنادنیستامابههرحالتکنولوژیهمواره

پیچیدگی از کاستن با تا است راهکارهایی دنبال الکترونیکیبه امضاهای تشریفات و ها

ایتولیدکندکهقابلیتحقوقینیزداراباشند.شرفته،امضاهایسادهپی



 امضاء مطمئن – 2

امضایمطمئن،(52)بینیشدهاست.ق.ت.ا.اپیش2امضایالکترونیکیمطمئندربندکماده

سازدکهامضاءمتعلقبهشخصموردنظرامضاییاستکهدرجهباالییازاطمینانرافراهممی

رجریانانتقالنیز،پیامتغییرینیافتهاست.برایحصولاینامر،امضاءبایدشرایطیاستود

 ماده که باشد بدینشرحپیش11داشته آنرا استامضایالکترونیکیق.ت.ا.ا بینیکرده

مطمئنبایددارایشرایطزیرباشد:

ب–الف باشد. بهفرد منحصر کننده ک–نسبتبهامضاء هویّتامضاء پیام»ننده را«داده

به–بهوسیلهامضاءکنندهویاتحتارادهانحصاریویصادرشدهباشد.د–معلومنماید.ج

قابلتشخیصوکشف«دادهپیام»متصلشودکههرتغییریدرآن«دادهپیام»نحویبهیک

(50)باشد 0بند 9ماده ارت2115عهدنامه از استفاده درباره متحد ملل باطاتسازمان

قراردادهایبین تحققشرایطقانونیامضاءالکترونیکیدر منظور به طریقارتباطالمللی، از

اظهارمیدارد: قراردادبایدتوسطالکترونیکی، مواردیکهقانونمقررمیداردارتباطیا در

شخصیامضاءشودیاآثارفقدانامضاءرابیانمیکند،اینشرطازطریقارتباطالکترونیکی

محققمیشود،اگر:

کردنقصدکهبرایتعیینهویتطرفومعلومارتباطالکترونیکی،متضمنروشیباشدالف(

برایهدفیکه–1بکارمیرود؛وب(روشیکهبکارگرفتهشده،یااودرخصوصاطالعات،

ارتباطالکترونیکی،برایآن،تولیدیااعالمشدهازحیثجمیعشرایط،ازجملههرگونهتوافق
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درعملثابتشدهباشدکهکارکردهایموصوفدر–2مئنومناسبباشد؛یامربوطه،مط

(54).لدیگر،داراستبند)الف(فوقرابهتنهایییابههمراهدلی

ها،بااستفادهازامضایالکترونیکیمطمئن،تمامیّتسند،محرمانهبودناطالعاتوامنیّتداده

شناساییهویّتتضمینمی اما بابشود، در مطرح مسائلمهم از یکیدیگر کننده، امضاء

رابطهیسندامضاهایالکترونیکیاست.درواقع،بهلحاظحقوقیمهمتریناثرامضا،اثبات

کسی تنهاییبا به امضایالکترونیکیمطمئن، است. شده نسبتداده او به امضاء استکه

هایفرضیکهطرفینرابطهقراردادیشرکتتواند،هویّتامضاءکنندهراتضمینکند،درنمی

عرصهبین شهرتدر یا المللیبهخوبیبزرگیهستندکهبهلحاظسابقهمراوداتتجاریو

هایمالیوانسانیکند.زیراطرفینازتوانائیشناسند،اینمشکلکمتربروزمییکدیگررامی

این در آگاهند. یکدیگر داده صرفمبادله موارد، برایاثباتوجودگونه هایرمزنگاریشده

می کفایت آن، محتوای و حقوقی مبادلهرابطه طرفین که مواردی در همچنین، کند.

درخصوصچگونگیانجاممعامالتخویش پیشازورودبهمحیطالکترونیکی، الکترونیکی،

است،توافقمی آشکار برایدیگری، طرفین یکاز هویّتهر و کنند تعیین هویّت،مشکل

هایالکترونیکیبانکی،ازطریقکارتابد.براینمونهدرعملیاتبانکییفرصتبروزنمیاساساً

مشتریباح قراردادیراکهمدارکالزمبرایتعیینهویّت،ضوردربانک،ضمنارائهمعموالً

تهیه آن، مسائلحقوقیمرتبطبا ازکارتبانکیو کردهبانکدرخصوصچگونگیاستفاده

امضاء خصوصمیاست، در پیش، از طرفین مواردیکه تعیینهویّتدر ولیمشکل کند.

برایاندویابههرنحویکدیگررانمیشناسندهمچنانباقیاست.تکالیفخود،توافقینکرده

شده معامالتانجام در تاجران،نمونه یکطرفآن، در جهانیاینترنتکه طریقشبکه از

شرکت مؤسسهها مصرفکنندگانو عمده، طور به طرفدیگر در خدماتیو هایتجاریو

 تضمینهویتامضاکنندگان، تعیینو موضوعاتقراردارند، بدینلحاظیکیاز ضرورتدارد.

المللی،ایناستاصلیمطرحشدهدرمقرراتملیویامقرراتحاکمبرسازمانهایتجاریبین

تباطالکترونیکیراازطریقتعیینهویتامضاءکنندهیالکترونیکی،کهمرجعثالثی،اعتبارار

 مرجع، این کند، تضمین اصطالح، الکترونیکی»در گواهی صدور خدمات دفاتر » دفاتر»یا

شوند،عملکردایندفترهاباعملکرددفاترنامیدهمی،«مراجعگواهی»یا«خدماتالکترونیکی

گونهکهاواسنادکاغذیقابلمقایسهاست.بهبیاندیگر،همانهاسنادرسمیدرمحیطنوشته

نوشته، به گذراندنتشریفاتقانونی، هویتامضاکنندگانسندو احراز اسنادرسمیبا دفاتر

بخشند،دفاترگواهیالکترونیکی،نیزهویتامضاءکنندهراتضمینکردهسندیتورسمیتمی

Archive of SID

www.SID.ir



 جمشيد نورشرق 

 

 

 

 

 

 

199 

ت
اس

سي
و 

ق 
قو

 ح
مه

شنا
دان

 

ره 
ما

ش
21

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ايي

، پ
28

11
 

 

نتیجه، در ارتبو و اطالعات میبه سندیت الکترونیکی، گواهیاطات واقع، در دهند.

ازطریقارتباطمیانکلیدایکهایندفاتر،صادرمیالکترونیکی کنند،هویتامضاءکنندهرا

الکترونیکی،امضایکند.بهبیاندقیقتر،عمومیودارندهکلیدخصوصیمربوطه،تضمینمی

دارایدوجزءمتفاوت کلیدخصوصیکهدراختیارصاحبولیازنظرریاضی، مرتبطاست؛

کندکهتضمینمیامضاستوکلیدعمومیکهدرفهرستمرجعگواهیقراردارد.اینمرجع،

هویتدارندهکلیدکلیدعمومیمستقردرفهرست، زیرا بهدرستیاعالموایجادشدهاست،

ددارد،بهعبارتدیگربرایخصوصیکهباکلیدعمومی،منطبقاست،نزدمرجعگواهیوجو

کند،وجودکلیدعمومی،ضروریاست.دراطمینانازصدورارتباطازسویکسیکهادعامی

 اختصاصدادنکلیدخصوصیبهدارندهوواقع، نخست، دووظیفهمهمدارد: مرجعگواهی،

کلیدعمومیودرنگهداریکلیدمکملآنبهناممنزلهیکمستنداطالعاتیودوم،ثبتآنبه

هایدسترسقراردادنفهرستنامدارندگانکلیدعمومیازطریقسیستمدرونخطیوبانک

بایدمتضمن برایمعتبرشناختهشدن، بهنظرمیرسدکهگواهییادشده اطالعاتیویژه.

موارددیگریازقبیلهویتخودمرجعگواهیویامدتاعتبارگواهیباشد.

 از اصرفنظر اینکهبرایاحراز گرفتهشده، خیر،مطمئنینکهروشبکار یا مناسببوده و

ماهیتفعالیتتجاری پیشرفتهبودنتجهیزاتبکارگرفتهشدهتوسططرفین، عواملیچون:

طرفین،کثرتفعالیتهایتجاریکهطرفینبایکدیگردارند،رعایتشرایطقانونیمربوطبه

له،قابلیتنظامهایارتباطی،انجامتشریفاتمربوطبهتأئیدوتصدیقامضاء،نوعومیزانمعام

حدودتشریفاتتأییدکهتوسطواسطهها،دردسترسکهتوسطواسطههاتعریفشدهاست،

توانندموردتوجهقرارگیرند،ذکرایننکتهضروریاست،کهدرتشخیصمی(55)اندقرارگرفته

:درحالتنخست،،دوحالتقابلتصوراستگرفتهشدهبرایامضاءمطمئنبودنروشبکار

بودناستکهدراینموارداحرازمطمئنند،بدیهیگونهارتباطیازقبلبایکدیگرطرفینهیچ

باتوجهبهدیگرعواملخواهدبود.امااگرطرفین،ازقبلبایکدیگرارتباطروشمورداستفاده،

حالرابایدازیکدیگرتفکیکنمود:درحالتاول،طرفینبراستفادهازیکداشتهباشند:دو

بایکدیگربهتوافقمی توجهبهروشتوافقشده،رسند،دراینحالت،روشامضایمطمئن،

باشد.بهبیاندیگر،اگرجهتاحرازاطمینان،یکیازمعیارهاخواهدبودامامعیارانحصارینمی

توجهشود،بهتوافقبرسند،بکارگرفتهمیروشیکهبرایامضایمطمئنرخصوصطرفین،د

خیر، مطمئنهستیا روشمورداستفاده، دلیلتشخیصاینامرکهآیا تنها بهاینروش،

نخواهدبود.امادرحالتدوم،هرچندطرفینازذاروشتوافقیلزوماً،روشمطمئنباشد؛لنمی
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،اند،امادرخصوصروشامضاء،بهتوافقنرسیدهویااصالًباطبودهپیشنیزبایکدیگردرارت

،احرازمطمئنبودن،دراینحالتردوبدلنشدهاست،بینطرفین،صحبتیدراینخصوص،

بینوضعیتیکه حالتاخیر، واقعدر در پذیرفت. صورتخواهد براساسعواملفوقالذکر

ارتب یکدیگر قبلبا از یکدیگرطرفین، ارتباطیبا هیچگونه وضعیتیکهطرفین، اطداشتهو

(51)اند،تفاوتیقائلنشدهاست.نداشته

نکتهدیگرآنکه،توافقمیاناصلسازومخاطبارتباطالکترونیکی،بایدبهگونهایتفسیرشود

اپوششکهنهتنهاتوافقاتدویاچندجانبهکهمیانطرفینبهطورمستقیم،صورتگرفتهر

واسطه طریق از که توافقاتی بلکه دهد، رایانهها، های شبکه توافقهمچون مثال، برای ای،

مربوطبهارائهخدماتتوسطشخصثالثرانیزدربرگیرد،مگراینکهتوافقطرفینمتضمن

شمولانحصاریآنبرروابطآنها،ازجملهدرمقامتعیینمطمئنبودنروشموردبحثباشد.

ق.ت.ا.ا،قبلازبیانشرایطالزمبراییکامضایالکترونیکی7زمبهذکراستکهدرمادهال

هرگاهقانونوجود»شدهاستمقرر،2115عهدنامه9ماده0هبابندمطمئندرحکمیمشاب

«ندامضایالکترونیکیمکفیاست.راالزمبداامضاء

اینقانوندرخصوصشرایطالزمبرای11مادهفوقالذکرباتوجهبهآنچهدر7مفادماده

گذاربااشارهبهعبارتمطلقونامضاءالکترونیکیمطمئن،نشاندهندهایننکتهاستکهقان

،مبادرتبهبیاناینقاعدهنمودهاستکهدرمواردیکهقانون،امضاءرا«امضایالکترونیکی»

اینالزامازطریقامضاییکهدروبهبیانبهتر،الزامیبدارد،امضایالکترونیکی،مکفیاست

محسوبمی الکترونیکی، یکامضایساده شودوطبیعیمحیطالکترونیکیصورتپذیرفته،

 ماده در طبعا11ًاستکهچنینامضائیممکناستشرایطمذکور نداشتهو اینقانونرا

گرددکهآیابازسوالمطرحمیامضایالکترونیکیمطمئن،محسوبنگردد،دراینصورتاین

کارکردیهمسانامضایدستیدرمحیطواقعیدارد؟روشناستکهپاسخ هماینامضاء،

کندکهبه،اینفرضراتقویتمی7اطالقامضایالکترونیکیمندرجدرمادها،منفیاست.امّ

گذارحالیکهخودقانوندرصرفامضایالکترونیکیسادهنیزاینالزامقانونیمحققمیشود؛

 خصایصیکامضایالکترونیکیمطمئن، بیانشرایطو با ماده دنبال11در اینهدفرا ،

دهد،می نشان استکه قانونیکرده نیاز این استکه مطمئن، الکترونیکی امضای با تنها

امضاءالکترونیکیق.ت.ا.ا7تواننتیجهگرفتبنابهاطالقمادهگردد،بنابراینمیبرآوردهمی

مکفیمی همچنینق.ت.ا.ا، امضاییمطمئنباشد. یا و درخصوصارزشتواندامضاییساده

نامه عهد و آنسیترال نمونه قانون در که است مطالبی متضمن الکترونیکی، امضای اثباتی
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بهموجبماده2115 15،راجعبهآنمقررهایوجودندارد. "یامدادهپ"نسبتبه»ق.ت.ا.ا

مطمئن،سوابقالکترونیکیمطمئنوامضایالکترونیکیمطئمنانکاروتردیدمسموعنیستو

مزبوربهجهتی"دادهپیام"مزبورواردویاثابتنمود"دادهپیام"توانادعاجعلیتبهتنهامی

هآنچهدرگذارباتوجهبدرواقعدراینقسمتقانون«.ازجهاتقانونیازاعتبارافتادهاست

خصوصارزشاثباتیسندعادیدربرابرسندرسمی،درمقرراتملیآمدهاستقائلبهتمایز

بینارزشاثباتیدادهپیامیاامضاءسادهازیکسوودادهپیامیاامضاءمطمئنازسویدیگر

است. شده لحاظتلقیسوابقالکترونیکیق.ت.ا.15درخصوصماده از الکتروا امضاء نیکیو

اندکهسندالکترونیکیدرصورتیکهنوعرسمیآنمطمئن،درحکماسنادرسمیبرخیگفته

حدود در صالح، مأمور توسط تنظیم یعنی رسمی سند اصلی شرط سه باید باشد نظر مد

صالحیتاووتنظیممطابقمقررات،درآنمحققگردد.درغیراینصورتسندتولیدیاامضاء

توانرسمیمحسوبداشت.همیناثرخودبیانگروجهنمیلکترونیکیرابههیچشدهباوسائطا

کراتوانصرفاطالقعنوانسندرسمییادرحکمسندرسمیبهیکمدرآناستکهنمی

موجبرسمیتلقیشدنآنمحسوبداشت.تسریآثارحقوقیامضایالکترونیکیکهماهیتاً

نهابرایامضایقسمتیازمتنبکاررود،درموردتماممتنتواندمجزایازمتنبودهیاتمی

بر اصالتامضایالکترونیکیوشمولآنرا صحیحنمیباشدمگراینکهدفتراسنادرسمی،

(57)تماممتنتصدیقنماید.

درپاسخبهنظرفوقگفتهشدهاستکههرچنددرروندشکلگیریدادهپیاممطمئنهمانند

اسن تنظیم گواهیروند صدور خدمات دفاتر یعنی حکومت رسمی مأمور کاغذی رسمی اد

الکترونیکیدخالتدارندولیدایرهوظایفواختیاراتمأموررسمیکهدرتنظیمسندرسمی

کاغذیدخالتداردبسیاروسیعترازدفاترخدماتصدورگواهیالکترونیکیاست،مهمترین

گوا صدور با استکه این دفاتر میوظیفه تأیید را معامله هویّتطرفین اساساًهی، و کنند

درحالی ندارند. زمینهکنترلشرایطقانونیالزمبرایانعقادقرارداد اختیاریدر کهوظیفهیا

مأموررسمیکهدرتنظیمسندرسمیکاغذیدخالتداردنهتنهاهویّتوتمامیتسندرابه

 حکومتتأیید ویژه و ممتاز مأمور برایتنظیمسندمیعنوان شرایطقانونیالزم بلکه کند

فراهم مبیعرا تحویلکاالیا پرداختعوضو احیاناً قبولو ایجابو رسمیهماننداهلیت،

ازحیث15رسدعبارتمندرجدرمادهبرابرآنچهکهگفتهشدبنظرمی(58)کند.می ق.ت.ا.ا

الکتر سوابق نسبتبه تردید یا انکار امکان موجبعدم الکترونیکیمطمئن، امضاء و ونیکی

بعبارتدیگرنمی ازتمامیاوصافوخصوصیاتاسنادرسمیبرخورداربدانیم، شودکهآنرا
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تواندبهمعنایتصدیقوتأییدصحتامضاءوانتسابآنبهارسالکنندهدادهپیام،اصوالًنمی

یتنظیمیدردفاتراسنادرسمیسندرسمیمحسوبشدنمتندادهپیام،مشابهاسنادرسم

ها،گویایآنستکهدرخصوصگردد.بررسیقوانینراجعبهارتباطاتالکترونیکیدیگرکشور

برایمثال،دستورالعملاتحادیه ارزشاثباتیامضاهایالکترونیکی،قواعدیمطرحشدهاست.

باعنوان،5اروپا،درماده هایعضورامکلفساختهلتدو«آثارحقوقیامضایالکترونیکی»،

(برایامضایالکترونیکیپیشرفته،همانآثاریراقائلشوندکهبرایامضایدستی1استتا)

(امضایالکترونیکیرابهعنواندلیل،دردادگاهبپذیرند.قانونمدنیفرانسه2قائلهستندو)

1011ماده1نیزدربند بیانداشتهاستکهنوشتهالکترونی، همانندنوشتهکاغذی، هبکی،

تعیینومیعنواندلیلدردادگاهپذیرفته را هویتامضاءکننده البتهمشروطبرآنکه، شود؛

(59)تمامیتآنراتضمیننماید.



 ای ایجاد امضاء الکترونیکی مطمئنروشه – 3

بوجودآمدهاست،علمرمزگذاریعلمیاستکه(11)امضایالکترونیکیتوسطعلمرمزگذاری

از استفاده نرمهایسختریاضیاتوروش با بهیکمتنبیمعنیافزاریو پیامیرا افزاری،

همانالگوریتماینمتنبیمعنیرابهپیامموردنظرخویش نمایدوگیرندهدوبارهباتبدیلمی

کندودوالگوریتمصیازعلمرمزگذاریاستفادهمیگرداند.امضایالکترونیکیازنوعخابازمی

هابرایبرد،یکیازالگوریتمهایریاضیهستندرابهکارمیمتفاوتکههردومشتقازروش

ایجادامضایالکترونیکیوتبدیلآنبهیکمتنبیمعنییابهعبارتیدیگربرایکدگذاری

حبودنامضاءوتبدیلپیامبهشکلاولیهبهکارامضاءودیگریبرایحصولاطمینانازصحی

شود.الگوریتماولمخصوصشخصبهاصطالحکلیدگفتهمی(11)رود،بهایننوعالگوریتممی

شودودومیحالتعمومیداشتهوبرایحصولامضاءکنندهبودهوکلیدخصوصینامیدهمی

شود،چونهمهافرادبایدعمومیگفتهمیرودوبهآنکلیداطمینانازصحتامضاءبهکارمی

ازدرستیامضایشخصموردنظراطمینانیابند،کلیدعمومیبایددراختیارهمهافرادقرار

 (12).گیرد
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می عبارتی به رمزگذاری تعریف دادهدر کدگذاری فرایند گفت ازتوان جلوگیری جهت ها

بهویژهدرطیانتقال براساسیکیاچندکلیدانجامدستیابیغیرمجاز، رمزگذاریمعموالً

بازگرداندندادهمی یا ملیشودکهبرایرمزگشایی، اداره ضروریهستند، فرمنخست، به ها

استانداردرمزگذاریبسیارپیچیده  Data Encryptionایبهناماستانداردهایایاالتمتحده،

Standard) DESرمزگذاریداده ااستاندارد ها( براساسیکمتغیر که نموده بیتی51یجاد

 از متجاوز و شده 1115آماده فراهم7× سندها رمزگذاری برای فرد به منحصر کلید

(10)کنند.می

تابعهش باشدکهدرهردوکلیدمی(14)صرفنظرازرمزگذاری،روشدیگرمورداستفاده،

می بکار خصوصی و هشعمومی اصطال(Hash)رود. به که کردن»ح خرد عمل نامیده«

نامتابعیاستکهدرمواردبسیارزیادیکاربرددارد،کاراینتابعایناستکههر(15)،شودمی

نگارد،پسبههرتابعیکند،بهوسیلهتبدیلی،بهیکمقدارعددیمیورودیراکهدریافتمی

ازپیامشود.اطالقمی(Hash)کهاینکارراانجامدهد،عنوانهش اینمقدارعددیمعموالً

بهآنمی منحصر و بوده مقدارعددیکوتاهتر اتفاقافتد، پیام هرگونهتغییریکهدر باشد.

نماید.متفاوتیراایجادمی

دریافتمی ازهمانالگوریتمهشکهمابرایمثالتابعمزبوروقتیکهسندیرا کندآنرا

سازددرعینحالبهکمککلیدعمومی،یکهشجدیدمیدهدوایمعبورمیاستفادهکرده

کند،سپسهشجدیدراباهشاشتبدیلمیکندوآنرابههشاولیهامضاءرارمزگشاییمی

توانمطمئنشدکهسندیکهدریافتشدههاهمسانباشندمیکند،اگرآناصلیمقایسهمی

هاتطبیقرآندستکارینکردهاستواگرآنباشدوکسیدواقعاًازجانبفرستندهاصلیمی

شودکهدرمحتویاتسندبهنحوی،درحینانتقالدستکاریشدهنداشتهباشندفهمیدهمی

(11)است.

افزایشمی دهد.اینسیستمدارایچندخصوصیتاستکهایمنیحاصلازبکارگیریآنرا

دومتنمختلف،بسیاراندکاست؛بطوریکهاولآنکهاحتمالایجاددوخالصهپیامیکساناز

شود.دومآنکهعملکرداینمی«خالصهپیام»اختالفجزئیدرمتن،موجباختالفکلیدو

رادارد،امابادر«خالصهپیام»باشد؛یعنیپیاماصلیقابلیتتبدیلبهسیستمیکطرفهمی

بنابرایناستفادهازدوفرآیندیافت.توانبهمتناصلیدستنمی«خالصهپیام»اختیارداشتن

درامضایالکترونیکیضروریاستکهیکیتوسطامضاءکنندهودیگریتوسطگیرندهامضای
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الکترونیکیبهکاررود،امضاءکنندهازیکالگوریتمهشکهدرامضایموردنظرجوابیواحد

 شود.وریتماستفادهمیکندبنابرایندرکلیدخصوصیازهمینالگدارد،استفادهمی

شودکهاینبرایحصولاطمینانازصحتامضایالکترونیکیازیککلیدعمومیاستفادهمی

ارسالشدهبهشکلامضایمعمولیتبدیلمی کهبهگیرنده الگورتیمهشرا کند.خروجی،

کنندهمحدودهصحتا بایدامضاء هرچیزدیگریابتدا مضاء،برایامضاءکردنیکمتنیا

افزارامضاءخواهدامضاءنمایدتعیینکند.سپستابعهشدرنرمیعنیاینکهچهچیزیرامی

امضایالکترونیکیتبدیلمی به یکخروجیهشرا نظرکننده بنابراینامضایمورد کند؛

الگوریتمهشدیگری برایرمزگشاییامضایالکترونیکیبایداز منحصربهفردخواهدبود.

ندالگوریتمیکهبرایایجادامضاءبهکاررفتهاستفادهشود،بااستفادهازکلیدعمومیوهمان

یکخروجیهشجدید،معینمیگرددکهاینامضاءتوسطکلیدخصوصیموردنظرایجاد

شدهاستیاخیر؟

درواقعسیستمهشقابلیتترکیبباسیستمرمزنگاریکلیدعمومیوسایمتریکراداراست،

گیرازآنجاکهرمزنگارییکمتنطوالنیبااستفادهازروشکلیدعمومیبسیارکندووقت

تواندپیاماصلیرابابکارگیریاینسیستم،بهمتنیکوتاهتبدیلکندواست،ارسالکنندهمی

در پیاماصلیارسالدارد. با همراه کلیدخصوصیخودبصورترمزدرآورده، با سپسآنرا

میمق را پیام رمز کلیدعمومیارسالکننده، از استفاده مخاطببا سپسمتنصد، گشاید؛

کند.رابایکدیگرمقایسهمی«خالصهپیام»کرده،دو«خالصهپیام»اصلیرانیزتبدیلبه



 (17)امضای مبتنی بر رمز نگاری متقارن – 3 – 1

شود.عبارتاستازوسرینیزگفتهمیالگوریتمرمزنگاریمتقارنکهبهآنکلیدخصوصی

هایرمزنگاریکهدرآندوشریکتجاریبرایامضاء،رمزنگاری،ورمزگشاییمبادلهالگوریتم

هابایدازکلیدواحدویکسانیاستفادهکنند،بهعبارتی،چنانچهدادهپیامباالکترونیکیداده

نمی باشد، رمزنگاریشده بیککلید را آن ازتوان استفاده متفاوتیرمزگشاییکرد، کلید ا

آسانمیروش کاررمزنگاریرا کندونیازینیستکههریکازطرفینتجاریهایمتقارن،

تواندازهمانایتولیدوباطرفدیگرمبادلهکند،بلکههرشریکتجاریمیالگوریتممحرمانه

مشترک فقطکلید و کرده رمزنگاریاستفاده امنیتاینالگوریتم کنند، مبادله را محرمانه

رمزنگاریبستگیبهآنداردکهکلیدارسالیتاچهحدامننگاهداشتهشود،طرفینبایددر

موردکلیدمشترکمحرمانهتوافقکنند.بایدبهتعدادروابطتجارییکشریکتجاری،کلید

Archive of SID

www.SID.ir



 جمشيد نورشرق 

 

 

 

 

 

 

215 

ت
اس

سي
و 

ق 
قو

 ح
مه

شنا
دان

 

ره 
ما

ش
21

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ايي

، پ
28

11
 

 

ری،بعالوهبایدمتذکرشدمحرمانهنگهداریشود،یعنییککلیدبرایهریکازشرکایتجا

باشد،کهدراینروشاصالتمنشأیامقصد)عدمانکاراصل،تحویلودریافت(قابلاثباتنمی

پیام داده بنابراینهر رمزنگاریمشترکیهستند، محرمانه طرفدارایکلید دو که آنجا از

می باشد، یککلیدرمزنگاریشده ریکازطرفینتجاریتواندبهوسیلههالکترونیکیکهبا

شودودرالگوریتمفرستادهشدهباشد.بااستفادهازآنچهکهرمزنگاریکلیدعمومینامیدهمی

توانرود،مسائلمربوطبهانکاراصلوتحویلوعدمانکاردریافترامیغیرمتقارنبهکارمی

(18)حلکرد.



 (19)رمز نگاری نامتقارن امضای مبتنی بر – 3 – 2

شود،یکیازدوکلیدرمزگذاری،رمزنگارینامتقارنکهبهآنکلیدعمومینیزگفتهمیدر

قرارمی دیگران اختیار در را کلید این هرکاربر است. عمومی رمزگذاریکلید برای تا دهد

کنند.پیام استفاده آن از وی الکترونیکی امضای رمزگشایی همچنین و وی ارسالی های

میعبارتاستازیکطرحمتقارنکهازیکجفتکلیدبرایرمزگذاریرمزگذاریکلیدعمو

می کلیدعمومیدادهاستفاده رمزگذاریمیکند: را هماهنگیباها کلیدخصوصیدر و کند

داده عمومی میکلید رمزگشایی را صورتها به الکترونیکی امضای برای باال فرآیند کند،

خصوصی کلید از فرستنده فردیمعکوساست؛ به منحصر الکترونیکی شماره ایجاد برای

توانندازآنبرایکندواشخاصدیگرکلیدعمومیمربوطهراپردازشکردهومیاستفادهمی

 (71)خواندنشمارهاستفادهکنند.
یکبنابراینسیستم یککلیدعمومیو کلیدهستند. دو هایرمزنگارینامتقارنمبتنیبر

باکلیدخصوصیکههرچن مرتبطهستند. یکدیگر محاسباتیبا نظر از اما دمتفاوتهستند

ازکلیدخصوصی،شخصمی اینپیامفقطبااستفاده ارسالکندو رمزنگاریو تواندپیامرا

استفادهازکلیدعمومیفرستندهقابلرمزگشاییاستوبهاینصورتتمامیتپیاموهویت

شود.فرستندهآنتضمینمی
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نمایدودریافتازطرفیدیگرامضاءکنندهبااستفادهازکلیدعمومیگیرنده،پیامراامضاءمی

رمزگشاییمی را پیام کلیدخصوصیخود از استفاده با راکننده اینعملامضاءکننده نماید.

می میمطمئن نظر مورد گیرنده فقط که امضایسازد شیوه این در بخواند. را پیام تواند

کندکهمحتوایسندتغییرنیافتهاستوهمچنیناحتمالهرگونهانکارترونیکیتضمینمیالک

(71)سازد.بعدیبرایارسالکنندهپیامرامنتفیمی

 

 امضای الکترونیکی مطمئنمفاهیم موجود در ساختار  – 4

  زیرساخت کلید عمومی – 4 – 1

آنچهگفتهشدمشخصاستکهمهمترین به توجه قابلیتبا الکترونیکی، امضاء موضوعدر

می پیام داده کننده ارسال یا ساز اصل به وانتسابآن کننده ارسال عبارتدیگر به باشد

پیام امنیتداده اصالتو حقوقیبایستینسبتبه یعنیطرفینیکرابطه دریافتکننده

بطهتجاریموردنظرارسالیوهمچنینتمامیتآنبطورنسبیوبهتناسبارزشوموضوعرا

ازاطمینانالزمبرخوردارباشند.

می انجام الکترونیکی گواهی مراجع تأسیس وسیله به الکترونیکی اطالعات وامنیت شود

شودمهمترینابزارفنیکهبهوسیلهایننهادجدیدبرایتأمینامنیتبهخدمتگرفتهمی

زیرساختکلید(74)است.CA))(70)وتشکیلمرجعگواهی(PKI) (72)زیرساختکلیدعمومی

سطح محیطغیرایمناینترنتاستتا اطالعاتدر مهندسیامنیتمبادله واقع عمومیدر

طرفهایروابطتجاریدرسراسر برایکاربرانفراهمنماید، اطمینانرا اعتمادو باالییاز

 در اطالعات مبادله نبودن ایمن مساله با ضرورتجهان و امر این هستند، مواجه اینترنت

نشانمی را اینترنتایننیاز از بایستیراهکاریبرایحلاینمشکلارائهاستفاده دهدکه

دارایسطحپائینیاز و نموده اقتضاء اطالعاترا به یکدسترسیباز اینترنتاصوالً گردد،

مناسبکهبتواندسطحمناسبیازامنیتاست،بنابراینمعامالتیکهبدونزیرساختامنیتی

زاخواهندبود.اعتمادراایجادکندانجامگیرد،پرخطرومشکل

طرفینیک اینزمینهداردجبرانخواهدکرد، اینترنتدر که نقصیرا رمزگذاریاطالعات،

که:توانندبااستفادهازاینپدیده،پیامخودرامبادلهکردهومطمئنباشندرابطهتجاریمی

ـمحتوایپیامبهطورعمدیاسهوتغییر2(75)ـارسالکنندهحقیقیآنراارسالکردهاست.1

ـدرموقعلزومبهمدرکپیاموزمانارسالودریافتدسترسیمطمئنو0(71)نکردهاست.

دارد. وجود انکار عمومیمی(77)غیرقابل تعریفزیرساختکلید زیرساختدر توانگفتکه

Archive of SID

www.SID.ir



 جمشيد نورشرق 

 

 

 

 

 

 

217 

ت
اس

سي
و 

ق 
قو

 ح
مه

شنا
دان

 

ره 
ما

ش
21

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ايي

، پ
28

11
 

 

مأموران،سیستمها)نرمافزاریوسخت(78)ها،ها،سیاستایازسازمانعمومیمجموعهکلید

استفاده عمومیمورد مدیریتگواهیکلید توزیعو برایصدور، استکه قراردادها و افزار(

وقرارمی معامله انجام فیزیکیندارند تجارتالکترونیکیچونطرفینحضور بستر در گیرد.

اطالع عنوانمبادله به را خود غیرمجاز کاربران باشد؛ اینخطراتهمراه استبا اتممکن

کاربرانمجازجلوهدهند،مشارکتدرمبادلهیامعاملهبرخطتوسطیکطرفتکذیبشود،

نوعی عمومی کلید زیرساخت گیرد. صورت غیرمجاز دسترسی اینکه یا و شود جعل داده

آورد.اینکارازطریققبولازاطمینانرابهوجودمیمدیریتارتباطاتوایجادسطحیقابل

گواهی و کلیدها از کنترلاستفاده میمدیریتو بدونمدیریتوهایرمزنگاریانجام شود.

ایمنیتوسط سطوح روابطتجاریغیرممکن،PKIایجاد رمزنگاریدراکثر امنیتمبتنیبر

خواهدشد.



 عمومیالزامات زیرساخت کلید  – 4 – 2

تصدیق:زیرساختکلیدعمومیبرایشکلگیریتجارتدراینترنتبهالزاماتزیرنیازدارد:

ازگواهی برایاینمنظور بایدهویتاشخاصقبلازهرگونهمبادلهومعاملهمشخصشود،

می خواهددیجیتالکهتوسطمراجعگواهیصادر شوداستفاده برایاجتنابازاجازه:شد.

هایغیرمجاز،حدودتصرفاشخاصبرایمشارکتدرمبادله،معاملهیااجازهدسترسیفعالیت

توانازدسترسیغیرمجازبارمزکردناطالعاتمیمحرمانه بودن:بهمنابعبایدمشخصشود.

تمامیت گیرد.صورتمیPKIهایرمزنگاریشدهازطریقممانعتکرد،مدیریتومبادلهداده

کردنتحریفوتغییرعامدانهیاسهویاطالعات،درهنگامارسالویاذخیرهبایدازاطالعات:

سادگیبتوانمشارکتغیرقابل انکار بودن: آنجلوگیریشود. برمبنایآنبه روشیکه

ایاستکهنحوهعملبهگونهPKIطرفینرادرانجاممعاملهثابتکرد،درسیستممبتنیبر

ثبتمی وقایع دقیق میشوزمان و گواهیکلیدد و امضایدیجیتال طریقممیزی از توان

کرد.عمومیبهسابقهیکمعاملهدسترسیپیدا



زیرساخت کلید عمومی فنّاوری – 4 – 3

ساختکلیدعمومی،ارائهتوضیحاتیدرارتباطبااجزاءتشکیلدهندهدرارتباطبافنّاوریزیر

 عمومیو کلید ایجاد روند در نقشمیآنکه ایفاء ازدسترسیبدان ضروریاست، نمایند،

باشند.مرجعثبت،اطالعاتیراکهیکجملهعواملمؤثردراینروندمراجعثبتوگواهیمی
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نماید.باتوجهبهاینکهدهدبررسینمودهوتأییدمیدرخواستکنندههنگامثبتنامارائهمی

بهعنوانموضوعگواهیبهثبتبرسانندزیادوازنظرخواهندهویتخودراتعدادافرادیکهمی

جغرافیاییپراکندههستندبایدمراجعثبتمتعدددرکشوروجودداشتهباشندتابامراجعهبه

اعمالدقّت با افراد ثبتنام هزینهواینمراجع، اتالفوقتو گرددو امکانپذیر هایالزم

کارکردمرجعثبتدریکفضاینیمهکاغذی،تجمعدریکمرجعگواهیخودداریگردد.

یابد،مرجعثبتیکتأسیستعاملیوکامالًسازگاربامرجعگواهینیمهالکترونیکیمعنامی

سازیوتواندپشتیبانیفعالیتباشدکهمیمی ذخیره برایتولیدکلید، اصلیرا هایاولیهو

میدسترسیبهاطالعاتانجامدهد،هرمرجعثبتمعمو هایمختلفراتواندمرجعگواهیالً

پشتیبانیکندوظایفاولیهمرجعثبتازقرارزیراست:

بالقوه: نام نویسی)ثبت( کاربر  -1 یکطرف عنوان به کاربر موجبآن به فرایندیکه

اینفرآیندفیزیکیاستوفقطبراییکبارانجاممیزیرساختعمومیثبتمی -شود،

دستداشتنمدرکشناسایی،بهیکیازاینمراکزمراجعهکردهونامشود،متقاضیبادر

کند،مرجعثبتمشخصاتکاربررادریکپایگاهدادهویژهبهوجودآوردهوبهنویسیمی

می دیجیتالصادر معادلعبارتیبرایویشناسنامه کامالً اطالعاتاینشناسنامه کند،

شناسنامهمرسوماست.

تواندهویتمتقاضیرابرایباریکهبراساسآنمرجعثبتبهخوبیمیفرآیند: مدارک -2

اولاحرازکردهوتأییدکندکهکلیدعمومیحقیقتاًمتعلقبهمتقاضیاست.

هایکاربرمرجعثبتوظیفهتأییدیارددرخواست:  های کاربر نهاییتأیید درخواست -3

تجدیدیاانقضایگواهیدارد.نهاییراچهبرایاخذگواهیبرایاولینباریا

دهدتاگواهیاقدامیکهبراساسآنمرجعثبتبهمرجعگواهیدستورمی:  لغو گواهی -4

کاربررالغوکند.مرجعثبتممکناستبراساسسیاستیکهدرقانونمعینشدهمجبور

بهاعالمدلیلباشد.

گواهی نقشمرجع مورد طرف(CA)در که شد متذکر بایستی بایستینیز تجاری رابطه ین

حضوری مواجهه واسطه به اعتماد این معامالتکاغذی در کنند، اعتماد یکدیگر به بتوانند

ازطریقدفاتراسنادرسمیحاصلمی درطرفینوشناختآناننسبتبهیکدیگرویا شود.

می اینترنتانجام شبکه در دیجتجارتالکترونیکیکه برایتصدیقیکامضای یتال،شود.

می کنندهشخصیکه امضاء کلیدعمومی به باید یابد، اطمینان هویّتطرفدیگر از خواهد

کننده امضاء خصوصی کلید با موردنظر عمومی کلید که باشد داشته اطمینان و دسترسی

Archive of SID

www.SID.ir



 جمشيد نورشرق 

 

 

 

 

 

 

219 

ت
اس

سي
و 

ق 
قو

 ح
مه

شنا
دان

 

ره 
ما

ش
21

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ايي

، پ
28

11
 

 

کند،ازآنجاکهکلیدهایعمومیوخصوصیهیچارتباطوهمراهیذاتیباشخصمطابقتمی

بینیشودتاچنینهمراهیوارتباطیایجادگردد.تمکانیزمیپیشندارند،الزماس

برایاینکهاستفادهازکلیدعمومیوخصوصینتیجهبخشباشدالزماستکلیدعمومیبه

طرفی از قرارگیرد، هستند آن از استفاده خواهان دسترساشخاصکه در شایسته نحوی

نمی را کننده امضاء اینافراد شدهشنبسیاریاز آشنا او فقطازطریقاینترنتبا اند،اسندو

بنابراینالزماستیکسیستمقابلاعتمادبینآندوقرارگیردتاضمنپخشکلیدعمومیبه

ک صحّت مقتضی، ونحو تضمین را خصوصی و عمومی درجهتلیدهای را الزم اطمینان

بنابر نماید. جلب نظر مورد معامالت انجام و هویّت براساسیکشناسایی ثبت مرجع این

شکلمی پیشتعیینشده بندیکلیمدیریتاز یکجمع ثبتدر مسؤلیتمرجع گیرد،

عبارتاستاز:

کند.مرجعثبت،کلیدعمومیطرفراامضاءوگواهیصادرمی: گواهی کلید -1

تجدیدگواهیطرف،درزمانیکهگواهیمنقضیشدهاست.: تجدیدکلید  -2

افزایدوبدینترتیبگواهیراازآنشدگانمیگواهیکاربررابهفهرستلغو: لغو گواهی  -3

سازد.اعتبارمیتاریخبهبعدبی

دهدتاامکانبازیافتآنتوسططرفقرارمی PKIگواهیرادرفهرست: ارسال گواهی  -4

اعتمادکنندهممکنشود.

دارد.میهفهرستلغوگواهیراروزآمدنگ: نگهداری فهرست لغوشدگان  -5

کندمیارسالPKI  هایلغوشدهرابهفهرستاسامیگواهی: ارسال فهرست لغوشدگان  -6

وجووبازیافتکنند.بتوانندآنراجستPKIتاکاربران

دستورالعملاتحادیهاروپا،تأمینکنندهخدماتگواهی،واحدیاشخص2ماده11براساسبند

گواهی که است حقوقی یا امضاینامهحقیقی با مرتبط خدمات سایر یا نموده صادر را ها

سازد.الکترونیکیرافراهممی

بیانمی2ماده9بند گواهیالکترونیکیاستکهگواهی»دارددستورالعملاتحادیهاروپا نامه،

منظورازداده«نماید.سازدوهویّتویراتأییدمیدادهتصدیقامضاءرابهشخصمرتبطمی

ضاءدراینمادههمانکلیدعمومیاست.تصدیقام



 (79)طرف اعتمادکننده – 7

طرفاعتمادکنندهکسیاستکهازاطالعاتموجوددرگواهییکثبتنامکنندهاستفاده
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کندتاباتطبیقکردهوبهرابطهمعتبربینهویتثبتنامکنندهوکلیدعمومیویاعتمادمی

عاتفردموردادعاازهویتفرستندهپیام،صحت،تمامیتوکلیدعمومیفهرستشدهبااطال

قانوننمونهآنستیرالدرموردامضای2ماده5محرمانگیپیاماطمینانحاصلکند.براساسبند

الکترونیکی،طرفاعتمادکنندهشخصیاستکهبرمبناییکگواهییایکامضایالکترونیکی

می العمل تجارت پیشنویسقانون در طرفکند. تعریف این از تبعیت به نیز کترونیک

امضایالکترونیکیاقداممی بهعنوانشخصیکهبراساسگواهییا کندمعرفیاعتمادکننده

شدهبود،امااینبنددرمتننهاییقانونحذفشد.



 د عمومیفهرست زیرساخت کلی – 4 – 4

بههمهاطرافمبادلهاینخطاستکهعمومییکبانکاطالعاتیبرساختکلیدفهرستزیر

می را گواهیامکان لیست که )گواهیدهد لغو به مربوط اطالعات لغوشده(ها، و(81)های

طبقمقررات،افراد(81)وجووبازیافتکند.هایمرتبطبهیکمرجعگواهیراجستسیاست

ساختزیرخدماتفهرستخاصیدرافزودنیاکاستناطالعاتاینفهرستصالحیتدارند.

هاتنهاگواهیراهایمربوطبهثبتنامکنندهاست،ایندادهشاملتهیهومدیریتکاملداده

نیزدربرنمی را گیرد،بلکهاطالعاتدیگریازجملهآدرسپستالکترونیکی،شمارهتلفنو....

مربوطPKIشود.هنگامیکهمرجعگواهی،گواهیراصادرنمود،گواهیواردفهرستشاملمی

شودتااشخاصثالثبتوانندبهآندسترسیداشتهباشند،ممکناستهایمعتبرمیبهگواهی

هاییوجودداشتهباشدتاافرادغیرمجازنتوانندبهبرایدسترسیبهفهرستمزبورمحدودیت

(82)اطالعاتدستیابند.

هاپیشاست.اینگواهیهایرجوعشده،لیستگواهیPKIفهرستدیگرموجوددرفهرست

اند،بادسترسیبهاینفهرستاعتبارشدههافرارسدبهدلیلیبیازآنکهتاریخانقضایاعتبارآن

دالیلمختلفی(80)گیرینمودتریراجعبههویتطرفمعاملهتصمیمتوانبااطالعاتدقیقمی

ممکناستکلیمی دخصوصیکاربرفاششدهتواندبرایرجوعازگواهیوجودداشتهباشد.

ویژگی یکیاز یا حسابباشد شماره نشانی، شغل، همچوننام، هایاساسیموضوعگواهی،

(84)بانکییاهرمشخصهمؤثردیگریتغییرنمودهباشد.



 پاکت دیجیتالی – 4 – 5

ایبرخورداربودهوالزماستمحتوایآنازدسترسزمانیکهدادهپیامازحساسیتویژه
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می استفاده دیجیتالی پاکت از بماند پوشیده پاکتدیگران این منظورهایشود، برای ها

SET(85)هایاعتباریکهازاستانداردمتفاوتیطراحیشدهاند،بهعنوانمثالدارندگانکارت

درداخلپاکتدیجیتالمیاستفادهمی فقطکنند،شمارهکارتخودرا اینپاکترا گذارند،

 میمرکز کارت( )صادرکننده یکسیستمپردازشکارت دیجیتال پاکت چون بازکند تواند

هایدیجیتالاینقابلیترادارندکهازهردوسیستمرمزرمزنگاریمتقارناست.البتهپاکت

پاکت ببرند، بهره نامتقارن و متقارن متقارننگاری رمزنگاری سیستم از که دیجیتالی های

می ماستفاده کنند نام به زمانه یک متقارن داده رمزنگاری کلید از  DEK (Dataعموالً

Encryption KEY)برند،یاکلیدفصلیجهترمزنگاریدادهبهنحوانبوهبهرهمیDEKبایداز

«داده»طریقسیمبهدریافتکنندهارسالتاویبتواند رمزگشاییکند. DEKرمزشدهرا

فقطبرایDEK ، یافتکنندهرمزشدبهویارسالخواهدشدپسازآنکهباکلیدعمومیدر

برایایجادپاکتدیجیتال،ارسالکنندهفقط یکبارونسبتبهآنپیامخاصکاربرددارد.

توانعمومیدریافتکنندهدسترسیداشتهباشد.هرنوعالگوریتممتقارنرامیبایدبهکلید

امادری بایدبههمانالگوریتممشابهدسترسیبرایاینمنظوراستفادهکرد. افتکنندهحتماً

رمزگشاییمی درنهایت،دریافتکنندهباکلیداختصاصیخودپیامرا اینداشتهباشد. کند،

کند.شودتاشخصمجازپاکتنامهرابازامرسببمی

اینروشالگوریتممورداستفادهبهطورخودکارشناسایینمی بنابراینبا ارسالکنندهشود،

بایدتاحدیاطالعاتمربوطبهروشمورداستفادهخودرابرایدریافتکنندهارسالکند،این

کنند.کنند،اماهویتطرفینراتصدیقنمیهایدیجیتال،محرمانگیپیامراتضمینمیپاکت

پاکت این داخل را شده امضایدیجیتال پیام بنابراین شده قرارداده ارسالهایدیجیتال و

کننده،امضاءفقطتوسطشخصمجازقابلتطبیقاست،چونفقطگردند،ازطرفدریافتمی

دسترسیدارد.DEK ویبهکلیداختصاصیجدیدبرایبازکردن

یکیازمزایایاستفادهازپاکتدیجیتالایناستکهدریافتکنندهوارسالکنندهالزمنیست

زمانهایغیرهمهایدیجیتالبرایسیستمبنابراینپاکتخطباشند.کهبهطورهمزمانبر

آلهستند،حسندیگرآنهااجرایخوبومؤثراست،زمانقطعیارسالآنوقتیبسیارایده

اینصورتارسالخواهد غیر در و شده صحیحایجاد کاملو طور پاکتدیجیتالبه که بود

ارسالhttpهایانتقالدادهمثلادهازپروتکلتواندبااستفهایدیجیتالمینخواهدشد.پاکت

شود.
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 : مزایا و معایب امضای الکترونیکی گفتار هشتم

 مزایای امضای الکترونیکی (الف

نقطه -1 هر در اسناد و امضایقرارداد امکانتسریعدر فیزیکیو جهانبدونحضور ایاز

پردازشمبادالتمالیبیشتردرتمامیکشورها.

هایایابوذهابومبادلهازطریقامضایالکترونیکیاسناددرهرنقطهازکاهشهزینه -2

 جهان.

تسریعدرامضایالکترونیکیقراردادهاواسنادتجاریواعتباریدرمعامالتالکترونیکی -0

 ها.ایقیمتبهعلتنوساناتسریعولحظه

 هایداخلیوخارجی.مدیریتدریافتوجابجاییپولیاارزدربانک -4

ونامهامضایالکترونیکیبیمه -5 نقلکاال شرایطمطمئنخودشدرخصوصحملو با ها

 خدمات.

کلید -1 و رمز داشتن جهت به دستی امضای از باالتر و مطمئن ایمنی ضریب داشتن

 خصوصی.

 هابدونتغییربهجهتداشتنامضایالکترونیکیمطمئن.ذخیره،ارسالودریافتداده -7

پستسازمانیوپست -8 نامخانوادگی، نام، فایلامضایالکترونیکیحاویاطالعاتیمانند:

پست و سایت وب فاکس، تلفن، شماره سازمان، پستی نشانی اسناد، یا نامه فرستنده

 گردد.الکترونیکیاستکهدرانتهانامهیاسندالکترونیکیاضافهوارسالمی

 اسناددیگراست.امضایهرسندمتفاوتبامفاد -9

توانندمنکرارسال)دریافت(پیامدرامضایالکترونیکیارسالکنندهودریافتکنندهنمی -11

 یاتبادلمالیشوند.

را -11 اطالعاتی فایل یا و سند یا هویّتیکپیغام تصدیق و اصالت الکترونیکی، امضای

 کند.تضمینمی

تمامیتامن -12 بودنو فرد به هویّتدادهامضایالکترونیکیمنحصر برایمراجعیتو ها

 قضاییبااطمینانقابلپذیرشاست.

تواندآنرامحدودامضایالکترونیکیبهراحتیقابلجابجاییاستوشخصدیگرینمی -10

 کند.

 امضایالکترونیکیدارایآثارحقویهمسانباامضایدستیاست. -14
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الکترونیکیمی -15 امضای اطالعاگیرنده که باشد مطمئن پیداتواند تغییر انتقال تحین

 نکردهاست.

 

 معایب امضای الکترونیکی (ب

امضایالکترونیکیممکناستبهصورتخودکاروپسازطیزمانمشخصنابودشود. -1

شبکهاینترنتییکشبکهجهانیوبدونمسئولیاسیاستگذاریخاصیاست. -2

 تواندجعلشود.امضایالکترونیکیغیرمطمئنمی -0

 استفادهازطریقدسترسیبهکلیدعمومیوجوددارد.امکانسوء -4

دسترسیغیرمجازازطریقهکرها،بهدادهپیامامضاءشدهقبلازرسیدنبهمقصدوجود -5

 دارد.

 

 : قابلیّت استناد به امضای الکترونیکی گفتار نهم

کاغذی،همانطورکهگفتهشد،امضایالکترونیکیبرخالفامضایدستییامندرجدراسناد

شود،برایهایالکترونیکیایجادمیهاوفناوریدریکمحیطالکترونیکیوبااستفادهازروش

از برخی که است ضروری باشد استناد قابل دفاع یا دعوی مقام در امضایی چنین اینکه

تحتکنترلویژگی تعیینهویّت، بودن، یعنیتک)منحصربهفرد( هایمهمامضایدستی،

برکیفیتاستانداردهایفنیکهداشتنو هرروزه بدینمنظور باشد. حائز امکانممیزیرا

می افزوده کنند تضمین را خصوصیاتی تفاوتچنین حال، این با بینشود. زیادی های

هایالکترونیکواسنادکاغذیوجوددارندکهباعثتفاوتدرآثارحقوقیهریکازایننوشته

نوشتهمی دو از تفاوتشود، نمونهجمله اصل، کاغذیدر اسناد ایناستکه هایفیزیکیها

استوبی بهسادگیقابلتغییر و الکترونیکینامحسوسبوده داده حالآنکه مانندهستند،

سرانجاماینکهدستکارییکسندکاغذیبایدفیزیکیباشدورویکاغذقابلتشخیصاست،

 توانکشفکرد.بهکمکچشمنمیدرحالیکهدستکاریالکترونیکیرا

برایبررسیموضوع،ضرورتداردمواردیکهطرفینمبادلهالکترونیکیدرخصوصنحوهاین

گویندازمواردیکهاندواصطالحاًبهآنسامانهبستهمیمبادلهوارزشاثباتیآنتوافقکرده

شودنبهسامانهبازتعبیرمیچنینتوافقیبینطرفینمبادلهالکترونیکیوجودنداردوازآ

 تفکیکگردند.

منظورازسامانهبستهایناستکهطرفینازپیشدرخصوصارزشاثباتیامضایالکترونیکی

وعنداللّزومباراثباتدلیلتوافقکردهباشند،درمقابل،سامانهباز،سامانهایاستکهدرآن
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یکی،نحوهایجادومیزانداللتآنوجودندارد،درگونهتوافققبلیراجعبهامضایالکترونهیچ

نمی را طرفینهمدیگر اصوالً باچارچوباینسامانه موقعیتاقتصادییکدیگر از شناسندو

خبرنیستند،رابطهحقوقیبینارائهکنندگانکاالوخدماتومصرفکنندگاناغلبدرچنین

بدیهیاستطرفینرابطهحقمحیطیشکلمی شاهراهگیرد، هایوقیکهازطریقاینترنتیا

مرتبطمی هم با هویّتاطالعاتی از باید پول با خدمات و کاال مبادله گونه برایهر شوند،

می بدل و ردّ دقتاطالعاتیکه و درستی از یابند، آگاهی تمامیتاینیکدیگر نیز و شود

(81)اطالعاتاطمینانحاصلکنند.

امضایالکترونیکی قابلچنانچه دفاع دعوییا مقام امضایدستنویسدر همانند بخواهد

استنادباشدبایدازیکسریشرایطامضایدستیمثلمنحصربهفردبودن،قدرتتعیینهویّت

وعدمامکانجعلتوسطدیگرانبرخوردارباشد،البتهدرصورتیکهشرایطمذکوربرایامضای

امضاهایدستیدارایارزشاثباتیاستوازاینحیثالکترونیکیتحققیافتهباشد،همانند

امضایالکترونیکییکدادهاستوهمانطورکهبیانشد آنندارد. داده»هیچتفاوتیبا

قانونتجارتالکترونیکیایران،10نیزدارایارزشاثباتیهستند.اماباتوجهبهماده«پیامها

ها،باتوجهبهعواملمطمئنهازجملهتناسبدادهپیامبایدگفتکهبهطورکلیارزشاثباتی

هایتشکیلدهندهشود.حالچنانچهدادهپیامهایایمنیبهکارگرفتهشدهتعیینمیروش

امضاء،ازتمامشرایطفنیالزمبرخوردارباشنداعتبارحقوقیوجایگاهآنهادرادلهاثباتدعوی

تواندبهعنواندلیلدرمقامدعوییادفاعدرستومیهمانندجایگاهامضاهایدستنویسا

محاکمموردپذیرشقرارگیرد،بههمیندلیلدرقانونتجارتالکترونیکیایرانازامضاییکه

استتحتعنوان برخوردار شرایطفنیرا امضایالکترونیکیمطمئن»تمام شده« برده نام

است.

ونیکیمطمئن،امضاییاستکهشرایطمندرجدرمادهقانونمذکورامضایالکتر2طبقماده

11 همچنینطبقماده باشد، داشته با15آنقانونرا امضاییکه نسبتبه قانونمذکور

استنمی میشرایطفوقایجادشده تنها و تردیدکرد و تواننسبتبهآنتوانادعایانکار

بهنظرمی بنابراین، تواندرمقامرصهتجارتالکترونیکیمیرسدکهدرعادعایجعلنمود،

ازاعتبارقابلقبولی دادههایمزبوررا بامنضمنمودنامضایالکترونیکی، تنظیمقراردادها،

برخوردارداشت.درخصوصارزشاثباتیامضاءمواردذیلقابلطرحاست:

کههر -1 بایستیامضاییمیآنجا امضاء هنگام در بنابراینامضاءکننده باشد، تواندتعهدآور

واجدقصد،رضاواهلیتبودهوامضایالکترونیکیازاینقاعدهمستثنینخواهدبود.
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علیهامضاءهر -2 الکترونیکیبهنفعیا اعمازدستییا امضاییکهواجدشرایطفوقباشد،

قابلاستنادخواهد درنتیجکننده انکاربود، الکترونیکیامضایخویشرا امضاءکننده هاگر

می اثباتدعوا ادله سایر یا و معرفیشهود کارشناسی، وسیله درآنصورتبه تواننماید،

الکترونیکینیزکارشناس همچنیندرموردامضاء اثباتنمود، ازسویویرا امضاء صدور

بیانشد،صدورامضاءازسویشخصتواندازطریقبررسیکلیدخصوصیکهفنیرایانهمی

منتسببهویرااثباتنماید.

طورکهگفتهشد،بنظرمیرسدکهاسنادالکترونیکیمطمئنوامضایالکترونیکیهمان -0

هاانکاروتردیدمسموعرسمیهستندکهنسبتبهآنحکماسنادمطمئناسنادعادیدر

ازنیستوتنهامی ایاینرودرصورتاثباتجعلیتدالیلرایانهتوانادعایجعلیتنمود.

می علیه محکوم مزبور، بند اجرای در 1تواند مدنی421ماده دادرسی آئین از(87)قانون

14مقنندرماده(88)مجرایاعادهدادرسیبهمنظورنقضحکمازمرجعصالحاقدامنماید.

قانوننمونهآنسیترال،هرگونهداده همسوبا کهبهطریقمطمئنایجادوق.ت.ا.ا پیامیرا

نگهداریشدهباشدراازحیثمحتویاتوهمچنینامضاءمندرجدرآن،تعهداتیاطرفیکه

اجرایمفادآنوتعهدکردهوکلیۀاشخاصیکهقائممقامقانونیآنانمحسوبمی شوند،

قوقیدانسته،بعالوهمطابقسایرآثاردرحکماسنادمعتبروقابلاستناددرمراجعقضائیوح

همانقانونتصریحگردیدهاستکهنسبتبهدادهپیاممطمئن،سوابقالکترونیکی15ماده

ادعایجعلیت تنها نیستو مسموع تردید و انکار الکترونیکیمطمئن، امضای و مطمئن

کهچنیندادهنسبتبهدادهپیاممزبورقابلطرحبودهویااینکهمدعیمیتواندثابتنماید

 پیامیبهجهتیازجهاتقانونیازاعتبارساقطشدهاست.

 9ماده مصوب آنسیترال نمونه می1991قانون مقرر سو یک از امضایمیالدی که دارد

بهدلیلاینکهدادهپیامفاقداصل الکترونیکیبهایندلیلکهبهصورتدادهپیاماستویا

 برایامضایالکتروینکیقائلبهقدرتاثباتیاستنبایدمردوداعالمشود ازسویدیگر، و

حفظتمامیت ارسالپیام، نگهداریو روشایجادامضاء، استکهبراساسقابلیتاطمینان،

شود.اطالعات،هویّتارسالکنندهوسایرمالحظاتارزیابیمی

10دستورالعملمورخ پن1999دسامبر ماده در نیز اروپا تحتعنواناتحادیه آثار»جخود

برایامضایالکترونیکیدولتهایعضوراموظّفمی«حقوقیامضایالکترونیکی سازدکهاوالً

رابهپیشرفته)مطمئن(همانآثاریرابشناسندکهبرایامضایدستیقائلهستندوثانیاًآن

بند برایا2عنواندلیلدردادگاهموردپذیرشقراردهند، نیزارزشاینماده مضایساده
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هایعضوراازاینکهچنینامضاییرابهدلیلقالبالکترونیکیآنیااثباتیقائلشدهودولت

کند.فقدانگواهیتأئیدشدهومردوداعالمکنند،منعمی

فرانسهراجعبهانطباقدالیلبافناوریاطالعاتیکهبهتبعیتاز2111مارس10قانونمورخ

دستورالعم مورخ اروپا 10ل سال روشن1999دسامبر شکل استبه شده ارزشتدوین تر

 براساسماده است، نموده تبیین را الکترونیکی امضای فرانسه1011ـ1اثباتی مدنی قانون

شود،بهاینشرطنیزهمانندنوشتهکاغذیبهعنواندلیلپذیرفتهمی«یالکترونیکنوشته»

کههویّتشخصصادرکنندهآنرامشخصسازدوتمامیتآنراتضمینکند.

 ماده 1011ـ0همچنین ماده تکمیل می1011ـ1در مقرر قانون همان دارد: هاینوشته»

نوشته که هستند برخوردار اثباتی قدرت همان از کاغذالکترونیکی روی بر مضبوط های

برخوردارند. » اثباتیسنتیفایده سامانه انفورماتیکیدر دلیل کردن وارد اینتشبیه، اصلی

هرگاه،ق.ت.ا.ا1فتهشود.بهموجبمادهاست،بدوناینکهجایگاهخاصیبرایآندرنظرگر

درحکمنوشتهاستمگردرمواردزیر:«دادهپیام»وجودیکنوشتهازنظرقانونالزمباشد،

 یرمنقولاسنادمالکیتاموالغ

 .فروشموادداروییبهمصرفکنندگاننهایی 

 کنداعالم،اخطار،هشدارویاعباراتمشابهیکهدستورخاصیبرایاستفادهکاالصادرمی

 کند.هایخاصیبهصورتفعلیاترکفعلمنعمیویاازبکارگیریروش



 نتیجه گیری

قابلیّتاستنادبهدادهپیاموامکاناتّکاءبهرسدکهتمامیاعتبارتجارتالکترونیکیبربنظرمی

وسائطالکترونیکی از استفاده با و محیطسایبر در قراردادهایتشکیلشده توافقاتو مفاد

اگراشخاصحقیقیویاحقوقیاعتمادکافیبهآثارحقوقیمقصودازتوافقات مبتنیاست.

بی باشند؛ احتیاطبیشتریفیمابیننداشته مهمکهگمانبا موارد در و کرده آناستفاده از

ضریباطمینانبیشتریموردنظراست،متمایلبهامضاءسنّتیخواهندشد.

طرّاحی فوق مقصود تأمین جهت در کامالً الکترونیکی تجارت عرصه بر حاکم کلّی اهداف

چهدربعدملّیواندودراینمیانامضاءالکترونیکیبخشقابلتوجّهیازمتونقانونیراشده

بین بعد در برچه مطمئن، الکترونیکی امضاء ایده است. داده اختصاص خود به المللی

هایناشیازعدمامکاناتّکاءبردرستیاظهاراتطرفیندرمحیطالکترونیکیوموضوعنگرانی

گواهیامضا تصدیقیا حقوقسنّتی، در است. ایناظهاراتاستوار به هیچقابلیّتاستناد ء،
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افزاید؛ولیامضاءکنندهرادرامتیازیبهمندرجاتسندندادهودرواقعبراعتبارمفادآننمی

امکانطرحادّعایجعلرا بهامضاءخویشپایبندساختهوصرفاً حداعتبارسندیرسمی،

نقشیکهدفامقدورمی تجارتالکترونیکیاز در تصدیقامضاء نقشدفاترگواهیو ترسازد،

تراست.کنند؛پررنگاسنادرسمیدراینزمینهایفاءمی

دفاترصدورگواهیدرتجارتالکترونیکیبااحرازهویّتطرفمتقاضیودراختیارقراردادن

نمایند،باکلیدهایخصوصیوعمومی،عالوهبراینکهخود،اهلیّتوهویّتمتقاضیرااحرازمی

عمومی،اینامررابرایطرفهایرابطهحقوقیوقراردادیبادردسترسدیگرانقراردادنکلید

سازندکهبارجوعبهفهرستدارندگانکلید،ازاطّالعاتموجوددرآنمتقاضیمزبورفراهممی

برایاطمینانبیشتربهرهمندشوندومسلّماًدراینمسیرمسئولیّتدفاترمزبوردربرابراثبات

بههویّتبهمعنایعامویاسایرمندرجاتاینفهرست،بهطورخاص،نادرستیاظهارتراجع

ضرورتالصاقامضایالکترونیکیمطمئنبهدادهپیام،به»غیرقابلانکاراست.ازسویدیگر

نیز11مذکوردربنددمادّه«نحویکههرتغییریدردادهپیامقابلکشفباشد ا قتا

همینرامقررّه امضایایاستکهدر به بخشیویژه اثر و اختصاصجایگاه بهمنظور و ستا

الکترونیکیکمک تجارت عرصه در بیشتر هرچه گسترشاطمینان به مطمئن، الکترونیکی

نماید.می
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.20ص1002

 .91صدرزادهافشار،همانص .9

 .121جعفریلنگرودی،محمدجعفر،مبسوطدرترمینولوژیحقوق،جاول،ص .11

 قآدم.225م .11

12. Certificate Authority. 

13. Uncitral Model law on Electronic Commerce.(1996) 

14.  شده: شمرده امضاء برای زیر کارکردهای نمونه، قانون تدوین هنگام هویّت1به (تعیین

(اثبات0(ایجادقطعیتراجعبهدخالتشخصیکهعملامضاءراانجامدادهاست2شخص

(اثباتاینموضوعکهامضاءکنندههنگام4پایبندیشخصبهمحتویاتسندامضاءشده

هاستودراینبارهرجوعکنیدبه:امضاءدرچهمحلیحضورداشت
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf 
15. Model Law on Electronic Signature 2001 (MLES) 
16. The Model Norary Act, September 1, 2002 Published As a Public Service by the 

Notary Association. available at:www.nationalnotary.org. 

17. Uniform Electronic Transactions Act 1999(UETA) Section 8 (2). 
18. EU Directive on Electronic Signatures 1999. 

19. Law adapting evidence to information technology and relating to electronic 

signature, March13, 2000. 
 91شمس،عبداهلل،همان،ص .21
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اصطالحات .21 تشریحی فرهنگ مایکروسافت، شرکت ویراستاران و مولفان هیئت

 .177ص1080کامپیوتری؛مترجمفرهادقلیزادهنوری،کانوننشرعلوم،

22. Todd, Paul, E- Commerce law, London: Cavendish Pub. 2005, p 99. 

23. Ralph Bloemers, Electronic and digital signatures, available at: 

http://www.stoel.com. 

24. Electronic Signature. 

25. Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature. 

26. Signatory.  

27.  ماده م چهشخصیاستبندلو کننده امضاء تعریفاینکه تعریفق2در آنرا .ت.ا.ا

(:هرشخصیاقائممقامویSignatoryامضاءکننده)»نمایدنمودهکهدربندلبیانمی

(:اعماستازPersonشخص)»بندممادهمذکور«کند.کهامضایالکترونیکیتولیدمی

«ایتحتکنترلآنان.شخصحقیقیوحقوقیویاسیستمهایرایانه
28. Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 

December 1999 on a Community framework for Eelectronic Signatures. 

Available at:  

. http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24118_en.htm 

29. Uncitral Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001, 

available at:  

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf. 

30. See: DAUZON, OLIVIER, Le Droit du Commerec Electronice, Hercity – 

France, Editions Du Decree NO 2001 – 272 Du 20 Mars 2001, Available at: 

http://playmendroit.free.fr// droit-des-novellas-technologies / decret-du-2003, 

2001.   

31. Uniform Electronic Transactions Act 1999 (UETA). 

32. Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, 20 June 2000, 

Available at:http://www. Cio. Noaa. gov / it management / pllo 6229. pdf. 

33. http://www.ida.gov.sg/Policies%20and%20Regulation/20060420164343.aspx . 

34. Secure Electronic Signature. 

35. E.U: Electronic Signatures Directive, 1999/93/EC of the European Parliament 

and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for 

Electronic Signatures. 

36. Todd, Paul, Ibid. 157   & Jim Minihan, Digital Signatures, available At: 

http://www.aiim.org/Resources/Archive/Magazine/2002-May-Jun/24142. 

37. http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/3612.pdf.  

38. Public Key. 

39. Private Key.  

قوبههممتّصلهستندوهیچایندوکلیدامضاءازهممجزّااماازلحاظریاضیمنطب .41

عملامضاء در اما یکبدوندیگریکاملنیستامضایدیجیتالیدارایمراحلیاست.
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میکند تماشا خود نمایشرایانه صفحه بر آنرا نیستو روبرو پیچیدگی این با کننده

ستدستوراتسادهوبااستفادهازکلیکموساست.زمانیکهپیامازحساسیتبرخوردارا

والزماستمحتوایآنازدیددیگرانپنهانبماندازپاکتدیجیتالیاستفادهمیشود.

اینپاکتهابرایمقاصدمتفاوتیمناسبودارایکاربردهستند.برایمثالدارندگانکارت

 استاندارد از که اعتباری پاکتSETهای در را خود کارت شماره کنند، می استفاده

اینپاکترافقطمرکزپردازشصادرکنندهکارتمیتواندبازکند،بهدیجیتالگذاردهو

عبارتدیگرپاکتدیجیتالییکسامانهرمزنگاریمتقارناست.
41. Hoop key.  
42. Certificate key. 

.221هیئتمولفانوویراستارانشرکتمایکروسافت،پیشین،ص .40
44. See, http://www.reallegal.com/downloads / pdf / E - sigwhite paper. Pdf . 

45. Cryptography.  

آهنی،بتول،برقراریامنیّتدرقراردادهایالکترونیکی،فصلنامهفقهوحقوقدانشگاهامام .41

 .70ص01صادق)ع(،واحدخواهران،ش

47. Asymmetric Cryptography.  

هایبیولوژیکیگیریوتحلیلویژگی.درگذشتهبهعلماندازهBiometricsزیستسنجی .48

هایامنیتیوتأییداعتباریمربوطشد.درفنّاوریرایانه،بیومتریکبهروشانسانگفتهمی

برنشانمی بررسیصحتهویّتیکشخص، هایبیولوژیکیوشودکهبرایتشخیصیا

تشخیصگیریاشقابلاندازه اثردستیا ازاثرانگشت، بهعنوانمثال، خاصتکیهدارند.

می الکترونیکیصدا تجاری حساب یک یا اتاق یک رایانه، یک به دستیابی برای توان

طرح نمود. طبقهاستفاده سطح سه به عموماً امنیتی میهای بربندی اول: سطح شوند:

یککارتشناساییعکسداریایکچیزیکهیکشخصباخودداردتکیهدارد،مثالً

برچیزیکهشخصمیکارترایانه کلمهعبوریایکای،سطحدوم: داندتکیهدارد،مثالً

کدعددی،سطحسومیاباالترینسطح،برچیزیکهبخشیازاعضایبیولوژیکییارفتار

رگ ساختار انگشت، اثر مثالً شخصاستتکیهدارد، شبکیهچشمیا در ر.ک،ها امضاء،

 .85هیأتمولفانوویراستارانانتشاراتمایکروسافت،پیشین،ص

 شودنیزازاینقبیلاست.اسکنکردنامضاهایدستیکهرویکاغذانجاممی .49

50. Originator.  
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بیانمی2بندیماده .51 (عبارتElectronic Signature)امضایالکترونیکی»داردق.ت.ا.ا

منظمشدهیابهنحومنطقیمتصلشدهبهدادهپیاماستکهبرایاستازهرنوععالمت

 «.گیردشناساییامضاءکنندهدادهپیاممورداستفادهقرارمی

هر(Secure / Enhanced / Advanced Electronic Signature)امضایالکترونیکیمطمئن .52

 ماده الکترونیکیاستکهمطابقبا امضایاینقانونباشدمیت11امضاء وانگفتکه

 الکترونیکیمطمئنمعادلامضایدیجیتالیاست.

50.  تعریفمی11ماده الکترونیکیمطمئنرا سابقه میق.ت.ا.ا اعالم که نماید سابقه»دارد

 از عبارت مطمئن پیام»الکترونیکی داده سامانه« یک شرایط رعایت با که است ای

«دردسترسوقابلدرکاست.اطالعاتیمطمئنذخیرهشدهوبههنگاملزوم

شوداعمازـدراینمبحثآنچهدرخصوصامضایالکترونیکیازحیثآثارحقوقیگفتهمی

امضایالکترونیکیسادهوامضاءالکترونیکیمطمئناستوعبارتامضایالکترونیکیکه

 رودبهمفهوموسیعآناست.بهکارمی

54. Article 9 (3): Where the law requires that a communication or a contract should 

be signed by a party, or provides consequences for the absence of a signature, 

that requirement is met in relation to an electronic communication if: (a) A 

method is used to identify the party and to indicate that party's intention in 

respect of the information contained in the electronic communication ; and (b) 

the method used is either: (i) As reliable as appropriate for the purpose for which 

the electronic communication was generated or communicated, in the light of all 

the circumstances, including any relevant agreement; or (ii) Proven in fact to 

have fulfilled the functions described in subparagraph (a) above, by itself or 

together with further evidence. 

55. UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 

2001, p40. 
56. Ibid. 

الکترونیکی .57 ثبت حقوقی های جنبه مصطفی، و-السان، سردفتران کانون ماهنامه

 .18و19صص79ش-87دورهدومبهار-دفتریاران

زرکالم،ستّار،حقوقتجارتالکترونیک،مؤسسهمطالعاتوپژوهشهایحقوقیشهردانش، .58

 .190،ص1088

،7الکترونیکیوجایگاهآندرنظامادلّهاثباتدعوا،مجلهمدرس،دورهزرکالم،ستّار،امضاء .59

.297،ص1082،بهار1ش
60. Encryption. 
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هدف .11 به منجر آنها هم اجرایپشتسر که رایانه فهم قابل و دستوراتساده الگوریتم:

میمعینی)برایمثالحلمساله میای( اجرا گام به ایندستوراتگام دشود. رشوندو

رسد.واژهالگوریتمبرگرفتهایخاصبهنتیجهمیصورتدرستبودنمحاسباتیدرمرحله

ازنامریاضیدانبزرگایرانیخوارزمیاست.

هایحقوقیامضایدیجیتالی،ایوجنبهالسان،مصطفی،دوانیامچی،امین،ماهیترایانه .12

.27،ص01،1085فصلنامهدیدگاههایحقوقی،ش

.270نوویراستارانانتشاراتمایکروسافت،پیشین،صهیأتمولفا .10
64. Todd, Paul, Ibid, p 103. 

15. Hashing algorithmو«درهم»الگوریتمدرهمسازیـفرمولیکهبرایتولیدمقادیر

می قرار استفاده مورد دیجیتال Hash function = Hashing algorithm گیرد.امضای

وامضاهایدیجیتالمورد«درهم»لیکهبرایتولیدمقادیرالگوریتمدرهمسازیـفرمو

 گیرد.استفادهقرارمی

 .052،051،115هیأتمولفانوویراستارانانتشاراتمایکروسافت،پیشین،صص .11

67. Asymmetric. 

18. K.K Bajaj Debjani  ، الکترونیکی مبادله از الکترونیکی،(EDI)اطالعات تجارت تا

،چاپ1071هایبازرگانی،مترجم،دکتربهناممجتهدی،تهرانمؤسسهمطالعاتوپژوهش

.289-284اول،صص
69. Symmetric. 

 .117هیأتمولفانوویراستارانانتشاراتمایکروسافت،پیشین،ص .71

71. Todd, Paul, Ibid, P106.  

72. Public Key Infrastructure.  

73. Certification Authority. 

 ق.ت.ا.ابهاینموضوعاشارهکردهاند.11و11مواد .74

75. Authentication.  

76. Integrity. 
77. Non Repudiation. 
78. Policies. 

79. Relying Party.  

80. Revoked certifications. 

عبارتیمی .81 استکهبه اطالعاتی یکپایگاه گفتفهرستزیرساختکلیدعمومی، توان

لیستگواهی گواهیهایمعتبر اجزاءو سایر و اطرافمعامله اختیار در را هایلغوشده

 دهد.عملیاتیزیرساختکلیدعمومیقرارمی
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.010هیأتمولفانوویراستارانانتشاراتمایکروسافت،پیشین،ص .82
83. Todd, Paul, Ibid, p103 & http://www.Pki.page.org / http://www.rsa.com.  

تواندردوموردزیرخالصهنمود:رامیPKIستبهطورکلیکارکردهاییکفهر .84

هایملحقشدهالزمبهیادآوریاست؛الفـذخیرهنمودنگواهیدیجیتالولیستگواهی

بهوسیلهمرجعگواهیامضاءمیهمانطوریکهگواهی گواهیها)معتبر( هایملحقشوند،

مواردمرجعثبتیامدیریتشدهنیزبایدحسبموردبهوسیلهمرجعگواهییادربرخی

آن نسبتبه الزم اعتماد ضمنرجوع، تا شوند امضاء عمومی زمانفهرستکلید در ها

اعتبارشانمحفوظبماند.بـترتیبیاتخاذنمایدتااطرافامضاءکنندهبتوانندبهفهرست

 مورددسترسیداشتهباشند.

85. Secure Electronics Transactions Protocol (SET). 
،GTE،IBMپروتکلیبرایانجاممعامالتامندراینترنت؛اینپروتکلنتیجهتالشمشترک

MasterCard241،ر،ک،هیأتمولفانوویراستارانانتشاراتمایکروسافت،پیشین،ص.

.1081گزارشتوجیهیقانونتجارتالکترونیکی،پائیز .81

احکامیکهقطعیتیافته»ق.آد.م421م .87 درخواستنسبتبه ممکناستبهجهاتزیر

بند حکمدادگاهمستندبهاسنادیبودهکهپسازصدورحکم،1اعادهدادرسیشود:....

 «.هاثبتشدهباشد.جعلیبودنآن

اثبات تأثیر امضایالکترونیکیو الکترونیکیو ماهیتحقوقیاسناد حسن، کردنائیج، ک، ر،

،ص24،1085پیامآموزش،شمارههادراعادهدادرسی،مجلهجعلیتآن
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