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و قانون  1382قانون تجارت الكترونيكي ايران  اسناد درتطبيقي  بررسي

1996نمونه آنسيترال   

  قائم فرد، سيد محسن
  ، محمدجواديآباد حيدريان دولت

  26/8/97تاريخ پذيرش:     27/5/97تاريخ دريافت: 

  چكيده:
ايـن  كه بعضي از  رديگ يمصورت  ها اميپ دادهانتقال اطالعات در فضاي مجازي، از طريق 

كه منجر به تشـكيل اعمـال حقـوقي در     است ها آنحاوي اراده انشايي سازندگان  ها داده
. طرفين روابط الكترونيكي براي دفاع از حقوق خود ناگزير به ادله اثبـات  شود يماين فضا 

داليلي كه بيشترين كاربرد را در اين فضا دارند اسناد  ترين مهم. از شوند يمدعوا متمسك 
 1382ما در اين تحقيق با توجه به قانون تجارت الكترونيكي ايـران   باشند يم الكترونيكي

دليـل اثبـات دعـوا تبيـين      عنـوان  بهرا  ها پيام داده، جايگاه 1996 تراليآنسقانون نمونه  و
قانون مدني مواد، راجع به اسناد، به تشريح سند در فضـاي الكترونيكـي    بر اساسنموده، 

اما  شده تثبيتند الكترونيكي در نظام ادله اثبات دعواي ايران . اصل پذيرش سميپرداز يم
نيامـده اسـت و برخـي قـوانين موجـود ماننـد قـانون         به وجودكارهاي الزم براي آن ساز
 يرش حضوريپذ ي؛ مبنايحضور صورت بهو امالك حوزه صدور سند رسمي را  اسناد ثبت

بـوده كـه فقـدان     ياراده و يادسـند و آز  يمتقاض ياحراز روان سردفترن نزد يبودن طرف
كـه   يخواهـد بـود. مشـكل    سوءاسـتفاده ش تقلـب، جعـل و   يمنجر به افزا يكيزيحضور ف

 يد حـوزه صـدور سـند رسـم    يـ و تحد يشـ ياند چـاره را بـه   يكـ يطرفداران ثبـت الكترون 
  نموده است. يكيالكترون

  : كليدواژگان
  ك، اسناد عادي الكترونيكي.اسناد، ادله اثبات دعوا، اسناد عادي، اسناد رسمي الكتروني

                                                            
 اصفهان دانشگاه حقوق، گروه اقتصاد، و اداري علوم شكدهدان استاديار، تخصصي، دكتراي  

ghaemfard@ase.ui.ac.ir 
 اصفهان دانشگاه اقتصاد، و اداري علوم دانشكده حقوق، گروه دانشجوي 

 mjhd1377@gmail.com 
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  مقدمه:
بـر قـوانين، امـري     يآور فندر عرصه اطالعات و  ويژه بهروند پيشرفت تكنولوژي و صنعت  تأثير

خود  تأثيرتا جايي كه بسياري از مفاهيم حقوق سنتي مانند سند و نوشته را تحت  انكارناپذير است
و ميزان كاربرد بسـياري از ادلـه اثبـات را در     گذاشته تأثيراين مفاهيم  وثغور حدودقرار داده و در 

فضاي مجازي كاهش داده است. ما در اين تحقيق برآنيم تا به بررسي جايگاه  دعاوي مطروحه در
و ميزان كاربرد ادلـه سـنتي (اسـناد) نظـام      بپردازيم ينظام ادله اثبات دعوي در فضاي الكترونيك

قـانون نمونـه    سـة يمقا، بـا  1382رونيكـي مصـوب   حقوقي ايران را با توجه به قانون تجارت الكت
در فضاي الكترونيكي، بررسي كنيم. فرض براين اسـت كـه مقـررات موجـود در      1996آنسيترال 

پاسـخگوي   1314نظام حقوقي ايران و نظام ادله اثبات دعوي مندرج در جلد سوم قـانون مـدني   
  .باشند يممسائل جديد در فضاي الكترونيكي 

  وا در قوانين تجاري الكترونيكي. ادله اثبات دع1

بر قانون نمونـه آنسـيترال    تأكيد. جايگاه ادله اثبات دعوي در فضاي الكترونيكي با 1.1
 1382قانون تجارت الكترونيكي  و 1996

در قانون تجارت الكترونيكي راجع بـه ادلـه اثبـات دعـوي، ارزش      16تا  12در فصل دوم از ماده 
مقـام پـذيرش    در 12ماده است. در  شده پرداختهالكترونيكي مطمئن  اثباتي و آثار سابقه و امضاي

بر  توان ينمدر هيچ محكمه يا اداره دولتي  مقررشدهبوده  اميپ داده صورت بهادله اثباتي دعوي كه 
  را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد. پيام دادهقواعد ادله موجود، ارزش اثباتي  اساس

شروع  پيام دادهبا عنوان اعمال و كاربرد شرايط حقوقي براي  ،ه آنسيترالدر بخش دوم قانون نمون
 اسـت  مقررشده ،پيام داده »قانوني شناختن رسميت به« حقوقي شناسايي عنوان با 5 ماده در و شود مي

  .شود انكار هست پيام داده قالب در اينكه دليل به صرفاً بايست نمي اطالعات حقوقي اثر و اعتبار
يك اصل اساسي  5كه: در ماده  اند آوردهدر گزارش خود  5ذيل تفسير ماده  ،ي آنسيترالگروه كار
) و فرقـي بـين   پيـام  دادهانكار شود (اصل پذيرش  ها پيام دادهحقوقي  تأثيراست كه نبايد  مقررشده

از هـر شـرايط    نظـر  صـرف اصل براي اعمال هر نوشته يا اصـل   نيا آنها و اسناد كاغذي نيست.
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و نبايد قلمرو آن را  مقررشده پيام دادهاست و همچنين جهت يافتن كاربرد وسيع  قررشدهمقانوني 
  نمود. "تجارت الكترونيكي در موضوعات خاص" 2محدود به اثبات يا ديگر موضوعات بخش 

  :پيام داده. ارزش اثباتي 1.2
ل و قالـب  و شـك  اسـت ادله اثبات دعاوي تجاري الكترونيكي  موردپژوهشآنكه موضوع  ليبه دل

بايد قبل از داليل اثبـات دعـاوي تجـاري،     ،است پيام داده صورت بهاطالعات فضاي الكترونيكي 
  بحث نماييم. پيام دادهپيرامون ارزش اثباتي 

 شـده  حقـوقي  و تجاري روابط در ها پيام داده پذيرش باعث الكترونيكي تجارت عرصه بر حاكم اصول
 نمونـه  قانون و 1382 الكترونيكي تجارت قانون مواد به توجه با را اصول اين خالصه طور به كه است

  .كنيم مي بررسي دليل عنوان به ها پيام داده اثباتي ارزش تبيين جهت در ،1996 آنسيترال

  :1»اصل پذيرش« پيام داده. اصل پذيرش اسناد و ادله در قالب 1.2.1

و ادله اثبـات دعـوي ممكـن اسـت     : اسناد دارد يممقرر  قانون تجارت الكترونيكي ايران 13ماده 
قواعـد ادلـه موجـود،     بر اسـاس  توان ينمبوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي  پيام داده صورت به

شكل و قالـب آن رد كـرد. ايـن اصـل در خصـوص الـزام        ليبه دلرا صرفاً  پيام دادهارزش اثباتي 
ات دولتي است و امكـان رد و انكـار   در محاكم و ادار پيام دادهپذيرش اسناد و ادله اثبات در قالب 
در « 9ماده  بر اساس بيان شده است. 1996قانون نمونه  5و  9آن وجود ندارد. اين قاعده در مواد 

اعمال شود كـه منجـر بـه     اي گونه بهاز قواعد اثبات دعوي نبايد  يك هيچهر امر موضوع حقوقي 
». اسـت  پيـام  دادهبه اين دليل كه در قالـب  دليل گردد؛ الف: صرفاً  عنوان به پيام دادهعدم پذيرش 

است: اثر حقوقي، اعتبار و قابليت اجـراي اطالعـات    مقررشدهز يهمان قانون ن 5در ماده  چنين هم
 است مورد انكار قرار گيرد. پيام دادهنبايد صرفاً به علت اينكه در قالب 

  :پيام داده. اصل برابري آثار و در حكم نوشته بودن 1.2.2

قانون تجارت الكترونيكي ايران: هرگاه قـانون وجـود امضـا را الزم بدانـد امضـاي       7ماده مطابق 
و اسـت   پيـام  دادهالكترونيكي مكفي است. قالب امضاي الكترونيكي با توجه به تعريـف آن يـك   

تفاوتي وجود نـدارد.   گونه هيچاست  پيام داده قالبانبين آثار امضاي دستي و الكترونيكي كه  اينكه

                                                            
1. principle of admissibility 
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 6بايد بـه مـاده    پيام دادهدر تعريف اصل در حكم نوشته بودن  1996قانون نمونه  7يك ماده بند 
: دارنـد  يمـ مراجعه كرد كه مقرر  1996قانون نمونه آنسيترال  6و ماده  يكيقانون تجارت الكترون

كـه  در حكم نوشته است، با اين تفاوت  پيام داده ،از نظر قانون الزم باشد ،هرگاه وجود يك نوشته
باشـد را بـه اصـل     دسترسي قابلبراي ارجاعات بعدي  پيام دادهقانون نمونه قيد اطالعات محتوي 

  فوق اضافه كرده است.

  :پيام داده. اصل اصيل بودن 1.2.3

وظيفه متداعيين در اولين جلسه ارائه  ترين مهماز  ،ارائه اصول اسناد ،آيين دادرسي مدني بر اساس
كـه رونوشـت    اصول اسـنادي  1379قانون آيين دادرسي مدني  96 . مطابق مادهاستداليل خود 

سـند عـادي    كه يدرصورتشود... وگرنه  ارائهبايد در جلسه دادرسي  ،استآنها ضميمه دادخواست 
و اگـر   شـود  يمـ باشد و مورد انكار و ترديد واقع شود، اگر خوانده باشد از عـداد داليـل او خـارج    

  .گردد يمبه ادله ديگري نباشد در آن خصوص باطل  خواهان باشد و دادخواست او مستند
 است پيام دادهما آيا اين بحث در مورد داليلي كه در قالب  ،حال با توجه به قاعده مذكور در قانون

قانون تجارت الكترونيكي ايـران و بنـدهاي    8نيز جاي طرح دارد. در جواب بايد با استناد به ماده 
  فوق پاسخ داد. سؤالبه  ،1996 تراليآنسقانون نمونه  8ماده 
: هرگـاه قـانون الزم بدانـد كـه اطالعـات      دارد يمـ قانون تجارت الكترونيكي ايران مقـرر   8ماده 

نيـز در صـورت    پيـام  داده صورت بهاصل ارائه شود اين امر با نگهداري و ارائه اطالعات  صورت به
  .است پذير امكانوجود شرايط زير 

  بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد. سترسيد قابل موردنظراطالعات  )الف
كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قـالبي كـه دقيقـاً     »فرمت«به همان قالب  پيام داده )ب

  نمايشگر اطالعاتي باشد كه توليد، ارسال و يا دريافت شده نگهداري شود.
نيز در  باشند يم پيام دادهارسال و زمان دريافت مبدأ، مقصد، زمان  كننده مشخصاطالعاتي كه  )ج

  صورت وجود نگهداري شوند.
شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دسـتگاه دولتـي و يـا وزارتخانـه در خصـوص نگهـداري        )د

  مرتبط با حوزه مسئوليت خود مقرر نموده فراهم باشد. پيام داده
  در اين زمينه چنين بيان شده است: 1996 قانون نمونه تجارت الكترونيكي آنسيترال 8در ماده 
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 ،هرگاه قانون مقرر كرده باشد كه اطالعاتي در شكل اصلي خود ارائه يـا نگهـداري شـوند    .1
 : نكهيبر امشروط  شود يماصل محسوب  پيام داده

نهـايي   صـورت  بـه براي اولـين بـار    پيام دادهاطمينان كامل از تماميت اطالعات هنگامي كه  )الف
وجود داشته باشد. ب: هرگاه ارائه اطالعاتي ضروري باشد امكان نشان دادن و  است دشدهيتول

  به او ارائه شود وجود داشته باشد. ستيبا يمارائه آن به شخصي كه 
خواه شرط مقرر در شكل تعهد يك قراردادي باشد يا صـرفاً   ،شود يمپاراگراف اول اعمال  .2

  .كند يمارائه يا نگهداري نشده بار  اصل صورت بهقانون، آثاري را براي اطالعاتي كه 
در  رييتغ عدماز بند يك، معيار ارزيابي، تماميت داده، حفظ و  "الف"براي اهداف بند فرعي  .3

از اضافه كردن هـر ظهرنويسـي يـا تأييـد و تغييـري كـه در جريـان         نظر صرف، استآن 
  .دهد يممعمولي ارتباط، ذخيره يا نمايش اطالعات روي 

اسـت و سـاير    مـوردنظر بليت اعتماد، با توجه بـه هـدفي كـه از توليـد اطالعـات      استاندارد قا )ب
  .شود يم، تعيين واحوال اوضاع
و  هـا  نسـخه اصـل و فـرع نـدارد و همـه      پيام دادهاز مواد فوق نتيجه گرفت كه  توان يم ،بنابراين

لبتـه  ا ،شـود  يمـ اصـل تلقـي    قرارگرفتـه ي كـه مسـتند دعـوي    پيام دادهيكسان هستند و  ها يكپ
  شرايط مقرر در مواد مذكور را داشته باشند. كه درصورتي

در قـوانين ايـران و آنسـيترال     پيـام  دادهگفـت كـه ارزش اثبـاتي     تـوان  يمـ با توجه به مواد فوق 
 12و  11و  5شكل و قالب آن وجود ندارد. مـواد   ليبه دلاست و امكان انكار و رد آن  شده تثبيت

 ،قانون تجارت الكترونيكي ايران، در حقوق داخلي ما 15تا  12اده ، م1996قانون نمونه آنسيترال 
امكان استنباط كليات منـدرج در قـانون    ،اگر مواد فوق در قانون تجارت الكترونيكي وجود نداشت

ارزش اثباتي و حقوقي  ها پيام دادهكه براي  شد يممدني در باب ادله اثبات دعوي وجود داشت كه 
سـند عبـارت اسـت از هـر      ،مقررشـده كـه   ق. م 1284در تعريف سند در مـاده   چراكه ؛شد قائل
عموميتي براي سند قائل شده و به  كه چونكه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.  يا نوشته
  .1منعي در پذيرش داليل الكترونيكي وجود نداشت رسد يمنظر 

                                                            
  86: 1386 بهزادپور، .1
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 . اسناد:2.2

سند عبارت است «در اصطالح حقوقي  .1آمده است »كنندآنچه بدان اعتماد «كلمه سند به معناي 
بنابراين نوشته در صورتي سند شمرده ؛ »2از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد

يا عالمتي اسـت كـه در روي صـفحه     خط كه بتواند در دادرسي دليل قرار بگيرد. نوشته، شود يم
، مانند رمزها و عالماتي كه دو يا چند نفـر  رمتداوليغ اي د.نمايان باشد خواه از خطوط متداول باش

كـه   ديـ نما ينمـ كه نوشته بر آن نمايان است فرقـي   يا صفحه. اند دادهبراي روابط بين خود قرار 
چوب، سنگ، آجر، فلز و يا ماده ديگري. خطي كه بر صفحه نمايـان   كه آنكاغذ يا پارچه باشد يا 
 شـده  چـاپ و يـا   ريـ دستگاه تكثشده يا با  نوشته دستاده رنگي با م لهيوس بهاست فرقي ندارد كه 

رجستگي بر آلتي، ب لهيوس به كه آنباشد يا  شده حككه بر صفحه  كند ينمباشد همچناني كه فرق 
  .3صفحه ايجاد كرده باشند

ه و اعمال مادي و وقايع حقوقي كاربرد داشت »عقد و ايقاع«بنابراين اسناد در اثبات اعمال حقوقي 
كـرد؛ امـا بـه پيـروي از شـيوه معمـول        يبنـد  دستهآنها را از جهات گوناگون  توان يم جهيدرنتو 

و شـرايط   نمـوده  يبند ميتقسنويسندگان حقوقي و قانون مدني سند را به دو نوع رسمي و عادي 
در  با توجه به اينكـه  مدني بررسي خواهيم كرد. ن دادرسيييآ يويژه آنها را با توجه به قوانين مدن

قانون تجارت الكترونيك امضاي الكترونيكي مطمئن را در حكم اسناد معتبر قابل اسـتناد دانسـته   
ادعاي جعليت نمود و ادعاي انكار و ترديـد نسـبت بـه آنهـا      توان يماست كه نسبت به آنها تنها 

  .ميپرداز يممسموع نيست، در اين مبحث به تشريح اين اسناد در دعاوي تجاري الكترونيكي نيز 

  . اسناد رسمي الكترونيكي:1.1.2

اعتـراض و دفـاع در    يهـا  وهيشبه تعريف سند رسمي پرداخته است و  ،1287در ماده  ،گذار قانون
مـاده مزبـور طبـق     بر اساسدادرسي مدني تشريح كرده است.  نييو آدر قانون ثبت  را  آنمقابل 

رسـمي يـا در نـزد مـأمورين رسـمي در       و امالك و يا دفاتر اسناد اسناد ثبتاسنادي كه در اداره «
  .»باشند رسمي است شده ميتنظحدود صالحيت آنها بر طبق مقررات قانوني 
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 شــده انيـ ببـا توجـه بـه مفـاد مــاده فـوق شـرايطي بـراي رسـمي تلقــي شـدن يـك سـند            
  1است.

و يا نزد مأمور رسـمي   دفاتر اسناد رسمي اسناد ثبتاز حيث مكان تنظيم: سند بايد در اداره  .1
سـندي عـادي تلقـي     ،سند مذكور در صورت داشـتن امضـا   صورت نياظيم شود در غير تن

  خواهد شد.
 شغلي ضوابط اساس بر رسمي مأمور هر قوانين طبق بر: كننده تنظيم مأمور صالحيت حيث از .2

 صـادره  رأي مثـال  عنوان به. دارد را خود اعطائي صالحيت حيطه در سند صدور صالحيت تنها
 شـخص  يـك  بـه  راننـدگي  مجوز تواند نمي دادرس يك و شود مي تلقي يرسم سند دادگاه از

 صـدور  حـق  اسناد ثبت اداره كار همچنين. بود خواهد وي صالحيت از خارج چراكه ،كند اعطا
  .باشند مي تظلمات به رسيدگي مرجع دادگستري چراكه ،ندارد را دعوي فصل و رأي

 ،در مقـرره فـوق   گـذار  قـانون ادر شـود.  سند بايد با توجه به مقررات مربوط به تنظيم آن ص .3
در صدور اسناد رسـمي   ،استحضور و نظارت مأمور رسمي خود را كه نماينده از جانب وي 

 سـردفتر منشي  مثال عنوان بهكه اگر سندي را  ييجا. تا داند يمضروري و جزء الينفك آن 
ود گـواهي نمايـد و   امضاء نمايد و متعاملين نيز در غياب وي پاي سند مزبور را با امضاي خ

  .ستينو سند را امضا نمايد چنين سندي رسمي  دهيسردفتر رسبعد از اندكي 
جزء الينفـك صـدور سـند     1287حضور و نظارت مأمور رسمي با توجه به شرايط مذكور در ماده 

زيرا مأمور رسمي بايد به وضعيت ظاهري و مزاجي متعاملين با توجه بـه حضـور در   است؛ رسمي 
بر روي كاغذ يا نحو ديگـري   شده ارائهاز طريق اطالعات  يهي پيدا نمايد و آگاهي وآگا ينزد و

 2.اسـت نخواهد بود و عدم رعايت اين تشريفات به زيـان متعـاملين و تخلـف سـردفتر      مثمر ثمر
  .3در صورت وجود امضا سند عادي محسوب خواهد شد اگرچه

وجـود سـند رسـمي الكترونيكـي در تجـارت      حال با توجه به مقرره فوق در ادله اثبات دعوي، آيا 
د گفت: اصل در صدور سـند  يقانوني متصور است؟ در پاسخ با طور بهالكترونيك و فضاي مجازي 
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و صـدور گـواهي اسـناد يـا      اسـت رسمي وجود و حضور فيزيكي شخص متقاضـي در دفترخانـه   
، رديـ گ يمـ رسمي قـرار  هر اقدامي كه در حوزه صالحيت ادارات ثبت يا در دفاتر اسناد  يطوركل به

شدن بـا وضـعيت كـه طـرفين      رودررونيست و  تصور قابلنزد رايانه يا سيستم ارتباط الكترونيكي 
در فضاي مجازي تصور نمود. هنـوز   توان ينمرا  اند شدهمعامله با رضاي كامل حاضر به ثبت سند 

تـا   63حقق محتواي مواد ت مثال عنوان بهاز انجام آن عاجزند.  ها نيماشهم اعمالي وجود دارد كه 
است و در ايـن حالـت بايـد اذعـان      تصور قابل يسخت بهقانون ثبت در مورد ثبت الكترونيكي  67

  نيست. پذير امكانداشت كه ثبت الكترونيكي بدون حضور فيزيكي متقاضي سند 
اد مـرتبط بـا اسـن    جرائمبنابراين حضور فيزيكي آثاري دارد كه فقدان آن منجر به افزايش تقلب، 

خواهـد بـود. مشـكلي اسـت كـه طرفـداران ثبـت الكترونيكـي را بـه           سوءاسـتفاده مثل جعـل و  
باعـث   ،كه ذكر شد حضور فيزيكي طور همانو گاه تحديد حوزه آن وادار كرده است.  يشياند چاره

تا سالمت عقالني متقاضي صدور سند و داشتن سمت و آزادي اراده وي از سوي مـأمور   شود يم
قبل از احراز هويت اصـحاب   ،قانون ثبت براي ثبت سند 102ديق شود. در ماده رسمي دولت تص

كـه در   اسـت  شـده  ينـ يب شيپاز خدمات دولتي  انفصالمجازات اداري از يك تا سه سال  ،معامله
قانون تجارت الكترونيـك ايـران    32صورت قانوني شدن دفاتر صدور گواهي الكترونيكي در ماده 

  نخواهد بود. اعمال مجازات فوق منتفي
اجبـار و   چراكـه  ،تا سردفتر از عدم اجبار و اكراه متقاضي مطلع شود شود يمحضور فيزيكي باعث 

و اثبات اين مسائل در وجود كاربر در روابط الكترونيكي بسيار  شود يمسند  ياعتبار يباكراه باعث 
  .استدشوار 

 ها يدشوارد دارد تا پاسخگوي اين به لحاظ قانون تجارت الكترونيكي ايران وجو سازوكارهاييچه 
از سـوي   »قبـول دارم «تأييد نهايي سند بـا انتخـاب نمايـه     مثال عنوان به كه چونو مسائل باشد. 

 يقانون تجـارت الكترونيكـ   31است. از سوي ديگر ماده  ريپذ امكانشخص ديگري غير از اصيل 
دفاتر صدور امضاء  عنوان بهرا بايد كه در مقام ايجاد دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي  ايران

 روز بـه معرفي كرد و بر اين اساس وظايف آنها را فقط در توليد، صدور، ذخيـره، ارسـال، ابطـال و    
  بيان داشته منحصر نمود. 1382نگهداري امضاهاي الكترونيكي كه قانون تجارت الكترونيك 
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رهاي الكترونيكي وجـود دارد؟ در  با سازوكا هم آنآيا در حقوق كشور ما امكان صدور سند رسمي 
بحث ثبت رسمي اسناد قوانين موجود، اعم از اصول و قواعد مربوط بـه تشـريفات ثبـت امضـاء،     

دادرسـي مـدني كاربردشـان تنهـا در      نييآ و امالك و قانون دفاتر اسناد رسمي، اسناد ثبتقوانين 
رونيكي بايد بين گـواهي  ثبت رسمي اسناد كاغذي متصور است و در مورد صدور سند رسمي الكت

امضاي الكترونيكي و سند رسمي الكترونيكي تمايز قائل شد. بايد گفت كه اصل، برابـري اعتبـار   
بـودن اطالعـات از    پيـام  دادهصرف  ديگر عبارت بهادله الكترونيكي با ساير ادله اثبات دعوي است 

و  1996ق نمونه آنسـيترال   11 و 5قانون تجارت الكترونيك، ماده  12. ماده كاهد ينماعتبار آنها 
كنوانسيون هرگاه قانون الزم بداند كـه   8ماده  بنا بر) و 2005كنوانسيون ( 9ماده  1و بند  8ماده 

 صـورت  بـه ارائه يا نگهداري شود. اين امر يا نگهداري و ارائه اطالعات  ،اصل صورت بهاطالعات 
جـايگزيني اسـناد   «همـان قـانون،    9ه و بر طبق قسـمت اخيـر مـاد    است پذير امكاننيز  پيام داده

و سـرانجام مـاده    »اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت پيام داده يجا بهكاغذي 
را در باب ارزش  يا شبههشك و  هرگونهكه  يافته تدوين اي گونه به ،قانون تجارت الكترونيكي 12

: اسـناد و  سازد يمكترونيكي آنها مرتفع شكل و قالب ال صرف بهاثباتي مدارك و اسناد الكترونيكي 
 تـوان  ينمـ بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي  پيام داده صورت بهادله اثبات دعوي ممكن است 

شكل و قالب آن رد كرد. حال  به دليلرا صرفاً  پيام دادهقواعد ادله موجود، ارزش اثباتي  بر اساس
پاسـخ   گاه هيتكي الكترونيكي متصور نيست و تنها در قوانين آئين دادرسي و ثبتي صدور سند رسم

دفاتر خـدمات   بيني پيشو  است قانون تجارت الكترونيكي ايران 31و  32ما به سؤال مذكور مواد 
از مالك آن براي دفاتر ثبت الكترونيكي  توان يمكه  الذكر فوقصدور گواهي الكترونيكي در مواد 

نشـده و   بينـي  پـيش ي براي انجـام ايـن كـار در قـانون     . اگرچه شرايط الزم و كاف1استفاده نمود
 طور همانواضح و روشن در قوانين فعلي مشخص نيست و  طور بهچگونگي صدور اين نوع اسناد 

امضاي الكترونيكي منحصر نمود. از  "را بايد در صدور گواهي  32و  31كه ذكر شد كاركرد ماده 
 ،تقاضـاي ثبـت سـندي بشـود     كـه  درصـورتي ق.ث  86مـاده   موجب بهسوي ديگر بايد افزود كه 

تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده به عهده صـاحب دفتـر اسـت و اگـر     
بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده  ،مشاراليه آنها را نشناسد
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فتر در هويت متعاملين يا طرفي كه ق.ث هرگاه مسئول د 50خواهد بود. همچنين بنابر ماده  102
حضوري هويت  طور بهترديد داشته باشد، بايد هر دو نفر از اشخاص معروف و معتمد  كند يمتعهد 

آنان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضـاي شـهود رسـانيده و ايـن     
و تشخيص هويت آنان از سوي سردفتر  بنابراين حضور متعاملين؛ نكته را در خود اسناد قيد نمايد

  .استشرط صدور سند و تخطي از آن قابل مجازات 
قوانين تجاري الكترونيكي، در بحث سند رسمي الكترونيكـي و امضـاي الكترونيكـي     بيترت نيا به

ثبت امضـا   منظور بهنزد سردفتر واجد شرايط  امضاكنندهزيرا حضور  ستينمكفي  10مطمئن ماده 
، بنابراين نيازي به طي تشـريفات مقـرر در قـانون ثبـت بـراي تشـخيص هويـت        هنشد ينيب شيپ

وجود ندارد و اين مسئله ممكن است باعـث دامـن زدن بـه مشـكل گمنـامي و جعـل        امضاكننده
  .شود يمهويت در فضاي الكترونيكي 

با چه  كه احراز اين شرايط شود ينمدر بيان شرايط امضاي الكترونيكي مطمئن، معلوم  10در ماده 
و  امضاكننده لهيوس بهبوده و  فرد منحصربه امضاكنندهنسبت به  تواند يممرجعي است، اگرچه امضا 

امـا هـيچ تضـميني، بـراي     ؛ )10يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد (بند الف و ج مـاده  
اشـد،  همـان هويـت واقعـي او ب    كند يممعلوم  امضاكنندهاينكه هويتي كه امضاي ديجيتالي براي 

 گـذار  قـانون وجود ندارد و بايد تشخيص اين امر را به مرجع صالحي سپرد. اين درحالي است كـه  
بـه   ها آنمزاياي اسناد رسمي را از حيث دفاعيات دادرسي مانند ادعاي جعل و عدم انكار و ترديد 

لحـاظ   . بهاستسير صدور آنها برخالف اسناد رسمي كاغذي  كه يدرحالاسناد داده است  گونه نيا
را به بحث در مورد دفـاتر   3قانون نمونه دفاتر اسناد رسمي، ماده  متحده االتياحقوق تطبيقي در 

تمـام مفـاهيم    23تـا   14مفصل از بخـش   طور بهثبت الكترونيكي اختصاص داده است. اين ماده 
ا مربوط به ثبت الكترونيكي را لحاظ نموده است و اصول و قواعـد حـاكم بـر ايـن نهـاد جديـد ر      

  تشريح كرده است.
جـدا از دفـاتر اسـناد     يينهادهـا  كه دفاتر ثبت الكترونيكي، شده حيتصر 3در مقدمه توجيهي ماده 

الزم بـه يـك    يهـا  آمـوزش با گرفتن مجـوز و   تواند يمو هر سردفتري  نديآ ينمرسمي به شمار 
در بنـد   لكترونيكيخدشه به دفاتر ا هرگونهجلوگيري از  منظور بهسردفتر الكترونيكي تبديل شود. 

  شرايطي را مشخص نموده است. 4-14
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دسترسي به محتواي دفتر و درج هرگونه مطلبـي از سـوي سـردفتر در آن، تنهـا بـا ارائـه        .1
با آنچه در حافظه  ها دادهاين  نكهيبر ااست، مشروط  ريپذ امكاناطالعات بيومتريك  يا پاره

  دفتر وجود دارد منطبق باشد.
طراحي گردد كه افزودن يـا كاسـتن از منـدرجات آن پـس از ثبـت، از       اي گونه بهدفتر بايد  .2

  باشد. رممكنيغسوي سردفتر يا شخص ديگري 
، چاپ يا روگرفت الكترونيكي محتواي دفتر از سوي شخصي كـه  مشاهده بايد امكان ورود، .3

ديگر دسترسـي وي را   يا وهيشسردفتر را در اختيار دارد يا سردفتر به  شده يطراحاسم رمز 
 ممكن ساخته، وجود داشته باشد.

 يهـا  دادههر دفتري بايد داراي نسخه پشتيبان باشد تا در صورت از بين رفـتن يـا نقـص     .4
 اصلي به آن مراجعه شود.

زيستي  يها شناسهبايد امكان عكس گرفتن از امضاي دستي يا اثر انگشت شخص يا ساير  .5
 و ذخيره آن به همان شكل واقعي وجود داشته باشد.

باشد كه بتوان در صورت لزوم نسخه كاغـذي   اي گونه بهثبت سوابق الكترونيكي بايد دفتر  .6
، امضاها و عالئم بيومتريك تهيـه  شده يگانيبا يها دادهيا الكترونيكي از تمام يا قسمتي از 

اين شرايط و ايجاد سند رسـمي الكترونيكـي داراي اركـان سـند      با حصول وجود بااينكرد. 
تشكيل اين سـند در فضـاي مجـازي و     چراكه، شود ينمكي محسوب رسمي، سند الكتروني

كه  طور همان. استو مستلزم حضور فيزيكي طرفين نزد سردفتر  رديگ ينمسايبري صورت 
ن يـ ذكر شد وجود وسايل ايجاد سند الكترونيكي آن را از اسناد كاغذي متمايز ساخته و به ا

در حال  يرحضوريغ صورت بهاز راه دور  نيبا طرف يا انهيراكه سردفتر در پشت  نيستمعنا 
 .استاقدام به تنظيم سند رسمي الكترونيكي 

تنظـيم سـند رسـمي     كـه در حقوق انگليس نيز عقيده برخي از حقوقدانان آن كشـور ايـن اسـت    
مانند امضا، حضور شهود توسط مأمور و مطـابق   –الكترونيكي با تمام شرايط سند رسمي كاغذي 

است اما بايد به اين واقعيـت اذعـان كـرد كـه سـند رسـمي الكترونيكـي         ريذپ امكان قانون صالح
   1.نيست و وجود حداقل يك پشتوانه كاغذي الزم است بخش نانياطم

                                                            
1. (www. national notary. Org,rambary. christina. hultmark, 2001: p.301) 
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  . اسناد عادي الكترونيكي:2.1.2

كـه در مقـام دعـوا يـا دفـاع، قابـل        يا نوشتهكه بيان شد سند عبارت است از هر نوع  گونه همان
: كنـد  يمـ بيان  1289قانون مدني اسناد رسمي را تعريف كرده و در ماده  1287استناد باشد. ماده 

بنابراين قانون مـدني تعريفـي از سـند    ؛ ساير اسناد عادي است 1287غير از اسناد مذكور در ماده 
گفت سند عادي عبارت است از سـندي   توان يمنكرده است و با توجه با اين دو ماده  ارائهعادي 

باشد. تعريفي ديگـري   شده ميتنظرسمي  مأموررسمي يا خارج از صالحيت  ورمأمكه بدون حضور 
رسـمي   مـأمور شده است عبارت است از سندي اسـت كـه بـدون دخالـت      ارائهكه از سند عادي 

  .1شود يماشخاص عادي، تنظيم و امضاء  لهيوس به
ني بـا در نظـر گـرفتن    ايرا گذار قانون. رديگ يمصورت  پيام داده لهيوس بهدر فضاي سايبر معامالت 

وجـود يـك نوشـته     هرگاه«قانون تجارت الكترونيكي نيز مقرر كرده است:  6اين مسئله در ماده 
در  شـده  ارائـه با توجه بـه تعريـف   » در حكم نوشته باشد تواند يم پيام دادهقانون الزم باشد  ازنظر

ضـاء باشـد. بـراي درك    قانون مدني و تعريف اساتيد حقوق از سند، سـند بايـد نوشـته و داراي ام   
  ارائه شده است. ييها هينظردر حكم نوشته،  پيام دادهمبناي پذيرش 

 عـرض  هماست. در اين نظريه نوشته،  پيام دادهعبارت است اطالق نوشته بر  ها هينظريكي از اين 
از  .شود يمثبتي كه قابل بازيابي و بازخواني باشد نوشته خوانده  هرگونهيعني ؛ رود يم به كارثبت 

طرف ديگر اگر نوشته را اثر جوهر يا موادي نظير آن بر روي يك سطح فيزيكـي ماننـد كاغـذ و    
و اطالعـاتي كـه بـر روي     پيـام  دادهدريافت كه ايـن مفهـوم    توان يم تأملغيره بدانيم، با اندكي 

در مورد شـرايط سـند    شود يمو نوارهاي مغناطيسي و اپتيكال ثبت شده است را شامل  ها سكيد
شـرط   گونـه  هيچطرف امضاء شود تابع  لهيوس بهز آمده است: اصوالً نوشته خصوصي اگر يدي نعا

يـا هـر    تحريـر  ماشـين ديگري نيست ممكن است به زبان فارسي يا زبان ديگري باشد به قلم يا 
الفبـاي معمـولي نوشـته شـود يـا در       وسيله بهوسيله يا ماده رنگي ديگر نوشته يا چاپ شده باشد 

همچنين نوشته بـه ايـن صـورت     .2رمز يا الفباي مرس) به كار رود مثالًالفباي خاصي (نوشته آن 
نيز تعريف شده است: نوشته خط يا عالمتي است كه در روي صفحه نمايان باشد خواه از خطـوط  

مانند رمزها و عالماتي كه دو يا چند نفر براي روابـط بـين خـود قـرار      رمتداوليغمتداول باشد يا 
                                                            

 317: 1384 كاتوزيان، .1

 90: 1376 افشار، صدرزاده .2
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آلتي برجستگي  وسيله بهباشد يا آنكه  شده حككه بر صفحه  دينما ينممچنان كه فرقي ه اند داده
  .1بر صفحه ايجاد كرده باشند
كاركردي معروف است. مطابق اين نظريـه قالـب و شـكل     يها معادلنظريه دوم با عنوان نظريه 

و آنچه اهميـت   شود يماز شكل و قالب آن توجه  نظر صرفنوشته هيچ اهميتي ندارد و به نوشته 
را  هـا  يژگـ يواست كه نوشته بايد داشته باشد. هر مدركي كـه ايـن    ييها يژگيودارد كاركردها و 

  .شود يمداشته باشد نوشته تلقي 
  :اند شدهعنوان  صورت نيبدبا توجه به آثار منتشره از سوي آنسيترال نيز  كاركردهااين 

رفين يا اشخاص نتواند در آن تغييـري  باشد كه ط يبه صورتعدم قابليت تغيير: نوشته بايد  .1
  ايجاد كنند.

مخفي تغييرات و زمان  يها ليفادر مورد اسناد الكترونيكي براي ايجاد اين ويژگي از طريق ايجاد 
يا در برخي موارد با ابجدسازي از طريـق اعمـال    كنند يمتغييرات را ثبت كرده و آن را نگهداري 

تغييري باعـث تغييـر شناسـه     هرگونهكه  شود يمساخته خاصي از متن يك شناسه  يها تميالگور
  .استاستفاده از امضاي ديجيتال  ها وهيشاين  نيتر جيراو  شود يماصل 
باشـد.   خوانـدن  قابل تيرؤقابليت خوانده شدن: كاركرد ديگر نوشته اين است كه از طريق  .2

نده شدن بيابد. در و مترجم قابليت خوا واسطه بابه زبان ديگر باشد و  يا نوشتهممكن است 
نيست، اما ايـن نوشـته    خواندن قابلمستقيم  طور بهالكترونيكي نيز اگرچه  يها نوشتهمورد 

از طريـق يـك واسـط و     شده  نوشته ـسيستم عددنويسي بر مبناي دو ـ كه به زبان دودويي
  مترجم قابليت خوانده شدن دارد.

كـه بـا گذشـت زمـان از بـين نـرود.       ثبات و دوام: منظور از كاركرد ثبات و دوام اين است  .3
كاغذي داراي اين خصيصه هسـتند اسـناد الكترونيكـي نيـز ايـن       يها نوشتهكه  طور همان

  .روند ينمو با گذشت زمان از بين  باشند يمخصيصه را دارا 
 يراحتـ  بـه موجود بر روي كاغـذ، امضـاء شـده باشـد      يا نوشته كه درصورتيقابليت استناد:  .4

را شناسايي كرد و حتي در غير اين صورت و در مواجهه با سند بـدون  نويسنده آن  توان يم
خـط افـراد را    تـوان  يمـ امضاء نيز چنين امكاني فراهم است، زيرا با مراجعه به كارشـناس  

                                                            
 56: 1351 امامي، .1
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تشخيص داده و نوشته را به فرد معيني منسوب نمود، اما در خصـوص اسـناد الكترونيكـي    
ازي اين نـوع اسـناد مـانع از آن اسـت كـه      زيرا ماهيت مج؛ ديگر است اي گونه بهوضعيت 

، در حال حاضر با استفاده از انـواع  وجود بااينآنها را منسوب به فرد خاصي بدانيم.  يراحت به
امضاي ديجيتال) يا آدرس الكترونيك و ... امكـان   ازجملهمعيني از امضاهاي الكترونيكي (

  1شناسايي نويسنده اسناد الكترونيكي وجود دارد. 
كاركردي در ضمن بيـان كاركردهـاي اساسـي نوشـته      يها معادلكه در نظريه  شود يم مالحظه

 تـوان  يم جهيدرنتاين كاركردها را دارند و  ارائهكه اسناد الكترونيكي نيز قابليت  شود يماستدالل 
پـذيرفت.   هـا  يدادرسـ دليـل در   عنـوان  بـه سند نوشته (مكتوب) تلقي نمـود و   عنوان بهآنها را نيز 

از  تـوان  يمـ را در حكم نوشـته قـرار داده را    پيام دادهكه  قانون تجارت الكترونيكي ايران مقررات
را كه شـرايطي بـراي پـذيرش     1996پيروان نظريه اول و كشور فرانسه و قانون نمونه آنسيترال 

اصـالحي   1316مـاده   1را در زمره پيروان نظريه دوم دانست. بند  اند دادهنوشته الكترونيكي قرار 
دليل كتبـي ذكـر كـرده     عنوان بهانون مدني فرانسه دو شرط را براي پذيرش نوشته الكترونيكي ق

مطلـوبي   صـورت  بـه  شـده  ميتنظـ : از شرط اول) شخصي كـه سـند توسـط او    اند عبارتاست كه 
شرط دوم) سند الكترونيك تحت شرايطي توليد و نگهداري شود كه تماميـت   باشد. ييشناسا قابل
  .2يدتضمين نما ها آن

را در حكم نوشته  پيام دادهقانون تجارت الكترونيكي،  6ايران، در ماده  گذار قانونبا توجه به اينكه 
نوشته مشكلي در اين زمينه وجود  عنوان بهقرار داده، بنابراين در مورد شناسايي اسناد الكترونيكي 

امضاء  چراكهآن است.  بودن سند عادي، شرط ديگر سند عادي امضاي برنوشتهندارد. ولي عالوه 
ركن مشترك و پايه اعتبار همه اسناد عادي است كه انتساب مفاد سند بـه امضـاء كننـده و اراده    

ضـمني در مـورد شـرط     طـور  بـه قانون مدني  1304. ماده دهد يمقاطع او را به صدور سند نشان 
ر نوشـته عليحـده   . هرگاه امضاي متعهدي در خود تعهدنامه نشـده و د دينما يمبودن امضاء بيان 

در نوشته مصرح باشد كه بـه   كه درصورتيامضاء كننده دليل است  هيبرعلشده باشد، آن تعهدنامه 
گذرانيـدن، رانـدن و    ازنظـر كدام تعهد يا معامله مربوط است. امضاء لغتي است عربي و به معناي 

ارش نام نويسـنده  . امضاء عبارت است از نگنديگو يمو آن را در فارسي دستينه  روان كردن است
                                                            

1. www. ancitral. org 
 45: 1388 نيا، كي .2
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صحت تحقق تعهداتي كه در سند مذكور بـراي وي درج شـده اسـت.     منظور به يا نوشتهدر ذيل 
يا هر ماده  روغن رنگ(با مركب مداد، خودكار  سينو دستيك عالمت خطي  صورت بهامضاء بايد 

ـ     وسيله بهرنگي ديگر باشد) و  بـه  د عنواني كه صاحب امضاء است. امضـاء آورده اسـت امضـاء باي
يا عالئم ديگر باشـد.   عالوه بهصاحب امضاء باشد نه با ماشين و نبايد به شكل يك عالمت  دست

در آن گذاشته شود سـنديتي   عالوه بهكه امضاء نشده باشد و تنها يك عالمت  يا نوشته رو نيا از
ش دسـت  گـرد  لهيوس بهندارد گرچه چند نفر گواه نيز داشته باشد مقصود اين است كه امضاء بايد 

 وسـيله  بهقراردادي  يها نسخهگفته شده كه: امضاء ممكن است در  حال بااين .1امضاء كننده باشد
كپي نقش بندد و محصول مستقيم دست امضاء كننده نباشد، اما در فضاي سـايبر افـراد موافقـت    

، يـا  دهند يم و اراده خود را نشان دارند يماعالم  كنم يم دييتأخود را به وسايلي همانند موافقم يا 
مثـال در خريـد    طـور  بـه . 2قابليت انتساب افراد را به اسناد فـراهم نمـود   توان يم ييسازوكارهابا 

وجود دارد كه در  نام ثبت ينوع بهاتوبوس يا هواپيما يا كشتي براي شروع خريد نياز  تيبلاينترنتي 
 ينوع به، ها شناسهكه اين  نندك يمآن افراد قبل از خريد براي خود نام كاربري و كلمه عبور تعيين 

كه كلمه عبـور كـاربر بـه     صورت بدين، كنند يمانتساب  بليتدر خريد  جادشدهياافراد را به اسناد 
داللت بر پذيرش مندرجات توسط كاربر دارد و  دييتأو فشار دكمه ثبت يا  استمتصل  ها پيام داده

مضـاي نوشـته الكترونيكـي دانسـت.     در حكـم ا  توان يمتركيب كلمه عبور و فشار دكمه ثبت را 
مشكالت خـاص خـود را دارد كـه در جـاي خـود بـه آن        سازوكارهادر محيط سايبر اين  هرچند

در حكـم امضـاء دانسـت. قـانون تجـارت       تـوان  يمـ ايـن مـوارد را    درنهايت، اما شود يمپرداخته 
آمـده اسـت (امضـاي    . در ايـن بنـد   كنـد  يمـ  دييتأاين امر را  اي گونه به "ي"الكترونيكي در بند 

» پيـام  داده«الكترونيكي) عبارت از هر نوع عالمت منظم شده يا به نحو منطقي متصل شـده بـه   
 يهـا  نوشـته امـا  ؛ رديـ گ يمـ مورد استفاده قـرار  » پيام داده«است كه براي شناسايي امضاء كننده 

طـه بـا اسـناد در    ديگـري در راب  سازوكارالكترونيكي بدون امضاء فاقد اعتبار حقوقي الزم هستند. 
كـه افـراد    صـورت  بـدين شـده اسـت،    ينيب شيپفضاي الكترونيكي در قانون تجارت الكترونيكي 

شرايط توليـد، ارسـال دريافـت يـا ذخيـره       هرگونهيا  پيام دادهدر خصوص ارزش اثباتي  توانند يم

                                                            
 91-92: 1376 افشار، صدرزاده .1
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ارسـال، دريافـت،    تغيير در توليد، هرگونه«اين قانون آمده است  5با توافق كنند. در ماده  پيام داده
در  سـازوكار ايـن  » ذخيره و يا پردازش داده يا پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبـر اسـت.  

 طور نيهممفيد باشد.  تواند يم استمورد افرادي كه هويت آنها براي هم ديگر مشخص و معلوم 
  كه: مقررشدهاين قانون  18در ماده 

  ل ساز است.) منسوب به اصپيام دادهدر موارد زير (
شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به اين  وسيله بهالف) اگر توسط اصل ساز يا 

  كار بوده است.
  .شود ارسال ساز اصل جانب از خودكار تصدي يا شده ريزي برنامه اطالعاتي سيستم وسيله به اگر) ب
كـه مـورد    نيتـأم مديريت زنجيره و  يا هيسرمامنابع  زير برنامهمعروف به سيستم  يها ستميسدر 

، ممكـن اسـت   رديـ گ يمـ توليـدي بـراي مبـادرت خودكـار قـرار       يهـا  شركتو  ها بنگاهاستفاده 
خودكـار بـه    طور به، ازيموردناطالعاتي بنگاه مربوطه در صورت نياز به جنس يا ماده  يها ستميس

امضاء  بيني پيشبدون  گذار قانونكه در اين مورد نيز  سفارش خريد كاال ارسال نمايد ينيتأممنبع 
گاه ممكن است قـانون يـا    عالوه به. دهد يممربوطه را به اصل ساز انتساب  هاي پيام دادهاسناد و 

تمييزي  يرأهمچنين  .1را سند اعالم كند امضاء يبعرف اقدامي را در حكم امضاء بداند و نوشته 
. ايـن  كنـد  يمـ  دييـ تأامضاء را نيز پذيرش ديد عرفي نسبت به  12/11/1318مورخ  2752شماره 

در صورت تحقق صدور نامه از شخصي به شخص ديگر مفاد آن نامـه عليـه   : «دارد يمبيان  يرأ
نويسنده سنديت خواهد داشت ولو اينكه مهر يا امضا فرستنده ذيل آن نباشد اما اگر محـرز شـود   

تشخيص امضـا   عنوان به. پذيرش عرف 2كه خود او آن را فرستاده است ملتزم به مدلول آن است
سـازد و   رشيپـذ  قابـل سند،  عنوان بهزيادي را در فضاي الكترونيكي  يها دادهو  ها نوشته تواند يم

  كمك مؤثري را در حصول ركن امضا در اسناد الكترونيكي موجب شود.
 3الكترونيكي يها پستاين اسناد،  نيتر جيرااسناد عادي الكترونيكي داراي تنوع زيادي هستند كه 

بـا   تـوان  يمـ هستند. پست الكترونيكي در اينترنت و فضاي سايبر وسيله ارزان و سريع است كـه  

                                                            
 318: 1384 كاتوزيان، .1

 94: 1376 افشار، صدرزاده .2
3. Email 
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. 1رنگـي را ارسـال كـرد    يها عكسو  ها نقشهكشور تصاوير اسناد،  160استفاده از آن به بيش از 
 1995شده است كه در سپتامبر سـال   اي گونه بهارزش پست الكترونيكي و نقش آن در ارتباطات 

ملي بايگاني و سوابق در امريكا پست الكترونيكي را جزو اسناد قابل استناد محسوب كـرد و   اداره
را  دهند يمرا موظف كرد كه همه مكاتباتي كه از طريق پست الكترونيكي انجام  ها شركتتمامي 

بـراي مكاتبـات معمـول     افتـه ي توسـعه  يا وهيش عنوان بهپست الكترونيكي در اصل 2بايگاني كنند.
 شـده  سـاخته اوليه پست الكترونيكي بـراي ايـن    يها سامانه ديگر عبارت بهبود.  شده يطراحي ادار

بودند كه براي يك شخص امكان ارتباط با همكاران محيط اداري را فراهم آورند. به اين صورت 
 افـزار  نـرم ، سپس كرد يممقصد مشخص  عنوان بهكه فرد پيغامي را ايجاد كرده و افراد ديگري را 

را  يا دهيـ چيپو عمليـات   داكردهيـ پپست الكترونيكي تحوالتي نسبت به طرح اوليـه   يها مستيس
پسـت   يهـا  غـام يپبـه   توانند يم يا انهيرا يها برنامه. به دليل اينكه دهند يمخودكار انجام  طور به

 .در نظـر گرفـت   تـوان  يمـ الكترونيكي پاسخ گويند، كاربردهاي متنوعي براي پست الكترونيكـي  
 يهـا  درخواسـت كامپيوتري نصب و اجرا نمايد كه بـه   يا برنامه تواند يممثال يك شركت  طور به

پسـت   يها سامانهخودكار پاسخ گويند.  طور به، رسند يماطالعاتي كه از طريق پست الكترونيكي 
دسته اول اطالعات از سرور به ساير كامپيوترهاي متصـل بـه آن منتقـل     اند دستهالكترونيكي دو 

است كـه بـا اسـتفاده از آن كـاربران بـا برنامـه پسـت         يا برنامهاين نوع سامانه، داراي . شود يم
را  هـا  پيـام الكترونيكي سرور مركزي ارتباط برقرار كند. همچنين كار ذخيره و كنترل دستيابي بـه  

و بـه سـرور ايـن     كنـد  يم. اين نوع سامانه امنيت و قابليت اطمينان بيشتري فراهم دهد يمانجام 
كه خدمات پشتيباني از قبيل اجراي خودكار مقررات نگهداري پيام را انجام دهد.  دهد يمن را امكا

كه داراي يك شاخه مشـترك هسـتند. ايـن شـاخه در دسـترس       اند شدهنوع دوم طوري طراحي 
پيـام الكترونيكـي اسـتفاده     يسـاز  رهيـ ذخمستقيم همه كاربران قرار دارد و از آن بـراي توزيـع و   

كـه   نيسـت ه مشترك اين نوع طرح در مقايسه نـوع اول از آن عموميـت برخـوردار    . شاخشود يم
ساختاري آن بتواند مقررات نگهداري پيام را به مرحله اجرا گذارد. يـك پيغـام پسـت     يها يژگيو

تشـكيل گرديـده و توسـط يـك سـطر       3دارد كه از يك متن كد اسكي يا سادهالكترونيكي قالب 

                                                            
 12 :1384 بازرگاني، هاي پژوهش و مطالعات موسسه .1

2. Scottm.Cordano.page of 161 
Ascii .3 است عدد 1 كيبورد كليد هر براي كه بيتي 8 كد اطالعات، مبادله براي استاندارد آمريكايي كد.  
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 اطالعـاتي  شـامل  و شـود  مي ناميده سرآيند بخش اولين. است شده متقسي بخش دو به خالي فاصله
 ايـن  آن، محتـواي  قالـب  و پيـام  ارسال تاريخ موردنظر، گيرنده فرستنده، ازجمله است پيغام مورد در

 قسـمت . اسـت  فرد منحصربه شناسه يك داراي و كند مي منتسب فرستنده به را متن نوعي به بخش
 يك شكل به ارسال براي ها پيام داده طوركلي به. است پيام اصلي متن لشام كه نامند مي بدنه را دوم
 ايـن  بدنـه  نيز دريافت موقع. گردند مي ارسال پستي پيغام يك قالب در سپس و شده كدگذاري متن
 داراي الكترونيكـي  پسـت  كه شود مي مالحظه. شود مي كدگشايي باينري شكل به و استخراج پيغام
 كـاربر  بـه  فردي منحصربه شناسه از استفاده با كه است پيام داده متن يك اوالً است، سند يك اركان
 نيـز  ديگـر  كشـورهاي  حقوق در 1.شود مي شناخته كاربر شناسه اين طريق از و است منتسب خاصي
  :است شده گفته كه طوري به است شده درك درستي به الكترونيكي پست اهميت

الكترونيكي هسـتند كـه نيـاز بـه تلقـي نمـودن آن        هاي يامپانواع  ترين يجراپست الكترونيكي از 
الكترونيكـي   يهـا  پسـت وجـود ادلـه در    كننـده  ينتـأم  هـاي  ياستراتژسند است. برخي  عنوان به

  از:  اند عبارت
كه فقط سازنده پيام از آن مطلع است.  شود يماينكه پيام الكترونيكي موضوعاتي را متذكر  .1

كه اين موضوع مطابق با حقيقـت بـوده و منجـر بـه      كند ييدتأ تواند يمبعدي  هاي يبررس
  ايجاد ارتباط بين پيام و سازنده مدعي خواهد شد.

) محتواي سرآيند پيام، همه سـرورها و يـا   ميپاطالعات مسيريابي پيام (مانند آدرس يك آ.  .2
 وسيله شناسايي ارتباطات تواند يمو  دهد يمرا نشان  كند يمروترهايي كه پيام از آنها عبور 

(ركوردهاي تلفن  كننده افتيدراطالعات مربوط به  ازجملهو اتصاالت در زنجيره پيام باشد، 
ممكن است براي تكميل اين زنجيره الزم باشد). از اين مرحله به بعـد عمـل ارتبـاط دادن    

  .شود يمسازنده مدعي پيام، به كامپيوتر توليدكننده پيام شروع 
ازي شده. اين تعبير ديگـري از دكتـرين نامـه پاسـخ     پيام اصلي در پاسخي به آن پيام جاس .3

كه مشهود بوده، پاسخ به موقعي بـه نامـه ديگـري     يا نامهاست كه اجازه سنديت دادن به 
  .2دهد يمداده بود را 

                                                            
1. Op.sit page 167 
2. OP.sit, page 171-174 
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و افراد در ارتباطات تجاري خـود   كند يماستفاده از اينترنت رواج پيدا  رفته رفتهدر كشور ما نيز كه 
بسـتر دعـاوي حقـوقي مختلفـي خواهـد بـود و ايـن علـم          ي، فضاي مجـاز آورند يمبه آن روي 

، شوند يمجايگزين مدارك كاغذي  يكه ادله الكترونيك طور همانالكترونيكي است كه باعث شده 
 يهـا  نامـه الكترونيكـي جانشـين    يهـا  نامـه و  رديـ گ يمپست الكترونيكي نيز جاي اداره پست را 

جـاي نوشـته را گرفتـه و     پيام دادهست ابزار و لوازم است و ا افتهيرييتغكاغذي شوند و چيزي كه 
را در حكـم نوشـته قـرار     پيام دادهقانون تجارت الكترونيك  6در ماده  حق بهايراني نيز  گذار قانون

) پيـام  دادهقانون الزم باشـد (  ازنظروجود يك نوشته  هرگاهاست  مقررشدهداده است. در اين ماده 
  موارد زير: در حكم نوشته است مگر در

  . رمنقوليغاسناد مالكيت اموال  )الف
   نهايي. كنندگان مصرففروش مواد دارويي به  )ب
و  كنـد  يماعالم اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كاال صادر  )ج

  كند يمفعل يا ترك فعل منع  صورت بهخاصي  يها روش يريكارگ بهيا از 
الكترونيكي وجود دارد  يها پستجود امضاء در اسناد الكترونيكي سازوكارهايي در در مورد لزوم و

كـه   يفـرد  منحصربهشناسه  ازجمله، كند يمكه يك پست الكترونيكي را به كاربر خاصي منتسب 
نيـز در   ييهـا  تيـ مزبه متن پست الكترونيكي منضم است و از طرف ديگر نسبت به اسناد سنتي 

اينكه سيستم پست الكترونيكي قادرند منابع ادله الكتريكـي   ازجملهبرخوردارند. رابطه با ارائه ادله 
آنها را با كمـك متخصـص رايانـه بازيـابي نمـود. در       توان يممضاعفي در اختيار داشته باشند كه 

بـا ايجـاد فولـدرهايي     توان يماينكه  ازجملهپست الكترونيكي تسهيالتي وجود دارد،  يها ستميس
خودكار توسط سيستم پست  طور به شده ارسال يها اميپرا در آن ذخيره كرد. ذخيره خود  يها اميپ

كـه كـاربر اقـدام بـه حـذف آن نمـوده از ديگـر         ييهـا  اميـ پ. بازيابي رديگ يمالكترونيكي صورت 
  پست الكترونيكي است. يها ستميس يها تيمز
 گيـرد،  مـي  صـورت  ميزبان پايگاه با كاربران بين اينترنتي مختلف هاي پايگاه در كه معامالتي مورد در
 از بعـد  مـوارد  اغلـب  در كـه  صـورت  بـدين . شود مي تنظيم قرارداد طرفين بين مختلفي هاي صورت به

 ايجاد سايبري هويت يك موردنظر، كاربر براي عبور، رمز و كاربري نام يا شناسه ايجاد و كاربر نام ثبت
 شود مي ضميمه شود مي تنظيم اينترنتي هاي پايگاه و او توسط كه اسنادي در او هويت اين كه شود مي
    .است سند امضاي جايگزين و است كاربر به سند انتساب منزله به نحوي به و
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  :يريگ جهينت
قـانون   15الـي   12. در مـواد  رديـ گ يمـ دليل اثبات دعوا قـرار   عنوان بهالكترونيكي،  يها اميپ داده

 8مـاده   و 1996قـانون نمونـه آنسـتيرال     9و  5 و مواد 1382تجارت الكترونيكي ايران، مصوب 
نوشته بودن  در حكماست.  شده تثبيت پيام داده در قالباصل پذيرش ادله و اسناد  2005عهدنامه 
به اين  صراحت بهكه  باشند يمدليل  عنوان به، پيام دادهكاركردي مباني پذيرش  يها معادلو اصل 

اشـاره شـده اسـت. امكـان      1996يران نمونه آنستيرال مباني در مواد قانون تجارت الكترونيكي ا
دفتـر اسـناد رسـمي     ياز سـو صدور اسناد رسمي الكترونيكي با توجه به مقررات موضوعه ايـران  

و  اسـت حضـور فيزيكـي متقاضـيان بـراي صـدور اسـناد رسـمي الزم         چراكهنيست،  ريپذ امكان
حضور متقاضي صدور سند هنوز در سازوكارهاي الزم براي صدور اسناد رسمي الكترونيكي بدون 

امـا بـه    اسـت نيامده است. اگرچه اصل برابري اسناد كاغذي و اسناد الكترونيكي  به وجود نيقوان
داليلي چون اطالع از وضعيت مزاجي متعاملين و متقاضي صـدور سـند احـراز سـالمت عقالنـي      

تباط الكترونيكـي وجـود   رايانه يا سيستم ار ياز سوطرفين باعث شده تا امكان كشف اين مسائل 
امـا امكـان ايجـاد    ؛ نداشته باشد و اين امر باعث تحديد حوزه صدور سند رسمي الكترونيكي شود

وجود دارد. اسناد  پيام دادهمحتواي سند رسمي، در قالب ادله الكترونيكي چون سي دي و فالپي و 
ز طريـق آن قراردادهـاي   و ا اسـت الكترونيكـي   يها نامهآن  نيتر جيراعادي الكترونيكي نيز كه 

بـه   هـا  دادهمسئله احراز قابليت انتسـاب   ترين مهم. شود يمدر فضاي مجازي منعقد  دوفروشيخر
  .است ريپذ امكانكه از طريق سيستم امضاي الكترونيكي  استسازندگان آنها و احراز سنديت آنها 
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  .نشر دانشگاهي، چاپ چهارم

  ، جلد يك، نشر ميزان. اثبات و دليل اثبات ،)1384كاتوزيان، دكتر ناصر (. 8

  ، چاپ اول، تابستان. امضاي الكترونيكي، نشر ميزان ،)1388كي نيا، مهدي (. 9
گسترش تجارت الكترونيكـي در ايـران،   « ،)1383هاي بازرگاني (موسسه مطالعات و پژوهش. 10

هـاي  ، چاپ دوم، انتشارات موسسـه مطالعـات و پـژوهش   »وريهاي بهبود بهره ها و راه چالش
 بازرگاني 
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adopted in 1998, see at: www. uncitral. org. 
12. Model law on electronic signatures (2001),  see at: www. uncitral. org . 
13. Model law in electronic  commerce  with guide to enactment (1996) see 

at : www. uncitral. org . 
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14. Rommbery. Christina hultmark (2001), the electronic commerce and for 
mation of contract in a comparative prepective glabal gurist advances voll 
ISVE. 

15. Scott M. Giordano (2004), information systems  frontiecs 6:26 
(Electronic evidence and the law) kluwer academic publishers. 

16. United Nations convention on the use of electronic communications in 
international contracts (2000), see at: www. uncitral. org. 
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