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 و ایـن رونوشـت بـه صـورت         گردد و شکل دوم هنگامی است که سند الکترونیکی رونوشتی از اصـل سـند کاغـذی اسـت                    انتقال می 

ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سـوی منتقـل الیـه بـا تحقـق مفهـوم         . شود  الکترونیکی انتقال داده می   
نگه داشتن آن از خطر تغییر       چنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور          هم. گردد  کنترل سند توسط گیرنده ممکن می     

  .گردد های رمزگذاری سند توصیه مین انتقال آن، استفاده از روشدر جریا
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  مقدمه

 هنـوز منـسوخ   ی همچون برات، سفته و چک در قالـب قطعـات کاغـذ           یهرچند اسناد تجار  
 روز بـه    یالمللـ   نی ب ی مبادالت تجار  ی برا یکی و الکترون  یر کاغذ یده است، استفاده از اسناد غ     نش

 رسـیده اسـت کـه       ی به حد  یآور   و توسعه فن   ی فن یها شرفتیپ. کند یدا م ی پ یتر  شیروز رواج ب  
جـاد، منتقـل،    ی ا یکینان و دقت به صورت الکترون     ی از اطم  یادیتوان اسناد را با درجه ز       یامروزه م 

توان تصور نمـود کـه        ی شگرف، مشکل م   یها  شرفتین پ یبا وجود ا  .  کرد ی و نگهدار  یسیرنوظه
ـ با وجود ا  . ه و منتقل شود   ی ته یکی نتواند به صورت الکترون    یسند  در گـسترش    ی مـانع اصـل    ،نی

ـ جـاد، ظهرنو ی ایا نقص مقررات موجود بـرا یو    الزم ی فقدان بستر حقوق   یکیاسناد الکترون  ، یسی
  . باشد ی میرکاغذیر معامالت اسناد غیاانتقال، رهن و س

 یران بر مبنـا   ی از کشورها از جمله کشور ا      یاری در بس  ین و مقررات ناظر بر اسناد تجار      یقوان
ل مربوط به اسـناد     یتوانند مسا   ی م ین و مقررات به سخت    ین قوان یا. م شده است  ی تنظ یاسناد کاغذ 

ل یـ  مـستلزم اصـالح و تکم  یکـ یلکترونن، گـسترش اسـناد ا     ی را پوشش دهند و بنابرا     یکیالکترون
ر ی سـا  یتوانـد بـرا     ین اصالحات انجام شده و مـ      ی از کشورها ا   یدر برخ . باشد  ین موجود م  یقوان

  . ردیکشورها به عنوان الگو مدنظر قرارگ
کننـده   شـود کـه مـنعکس    ی اطـالق مـ  یا  عموما به نوشتهی، سند تجاری حقوقیها   در نوشته 

ـ بـر اسـاس ا    ). 17 -3صص،  1385 ،عرفانی(تقال دارد   ت نقل و ان   ی بوده و قابل   یطلب ـ ن تعر ی ف، ی
. شـود  ی محـسوب مـ  یک سـند تجـار  ی یت نقل و انتقال از مشخصات اصلیمکتوب بودن و قابل   

 ثبـت و ضـبط      یک ورقه کاغذ  ی ین نکته است که عبارات و کلمات رو       یمکتوب بودن متضمن ا   
نقل و انتقـال سـند      . دهد  ینده نشان م  ل آن، انتساب آن ورقه را به صادرکن       ی ذ یشده است و امضا   

 که مجـدد    یسیق ظهرنو یا از طر  ی) در اسناد در وجه حامل    (ق قبض و اقباض آن ورقه       یز از طر  ین
  . شود ی ظهرسند محقق میبا ثبت کلمات و امضا

 آن عبـارات و     ی که رو  یک ورقه کاغذ  یشود که ظاهرا وجود       یحات مشخص م  ین توض یاز ا 
ـ  یآن امضا شده جزء ارکان اساس     ل  ی نوشته شده و ذ    یکلمات از سـوی   .  اسـت  یک سـند تجـار    ی

 یر اسـناد تجـار  یـ  درگیادیالملل افراد ز نی و به خصوص در تجارت بیگر، در مبادالت تجار  ید
ان حمـل و    یمه، متصد ی ب یها  ها، مؤسسه  دار، بانک یتوان به فروشنده، خر     یشوند که از جمله م      یم



  7   )برات، سفته و چک(اد تجاریانتقال الکترونیکی اسنبررسی تطبیقی 

 

 سروکار دارند کـه داللـت    یها با اوراق    ن افراد سال  یا. رد مثل گمرک اشاره ک    ینقل و مقامات دولت   
   .ر توافقات داشته استی و سای بانکیمه، قراردادهایبر وجود تعهد، حمل، ب

، ی عام شامل برات، سفته، چـک، بارنامـه، قـبض انبـار، اعتبـار اسـناد                ی در معنا  یسند تجار 
خص خود تنها شامل برات، سفته و        ا ی در معنا  ی و اوراق بهادار است، ول     ی بانک یها  نامه  ضمانت

 یا سند تجار  ین است که آ   یشود، ا   یق بدان پرداخته م   ین تحق ی که در ا   یپرسش اساس . چک است 
 یکـ ی و در قالـب الکترون     ی مجاز یای در دن  ی ورقه کاغذ  یتواند به جا    ی خاص اساسا م   یدر معنا 

ـ هر چند اغلب مطالب ا    ن اساس،   ی شود؟ بر ا   ی و نگهدار  یسیجاد، منتقل، ظهرنو  یا) امیداده پ ( ن ی
 در یق بر سند تجـار ین تحقیز صادق است، امّا ا    ی عام آن ن   ی در معنا  یق در مورد سند تجار    یتحق
 . خاص آن متمرکز شده استیمعنا

 کی الکترونی و اشکال سند تجاری اوراق تجاریکیارسال الکترون

ـ       ی شو ین که وارد بحث اصل    یش از ا  یپ  اوراق  یکـ یونن ارسـال الکتر   یم، ضـرورت دارد کـه ب
ـ ز قا ی تمـا  یجیتالی د ی و سند تجار   یتجار  ی زمـان  ی اوراق تجـار   یکـ یارسـال الکترون  . میل شـو  ی

 خـود در قالـب اوراق مکتـوب بـه وجـود             ی سـنت  ی به معنا  یک سند تجار  یگیرد که     صورت می 
گـر،  یبه عبارت د. شود ی ارسال میکیل الکترونیق وسای آن از طر   یتالیجیر د ید و سپس تصو   یآ  یم

ـ ه و از طر   یـ  ته یکـ ین الکترون یگزیجا) یکیر الکترون یغ (ی از سند کاغذ   یکیسال الکترون در ار  ق ی
  . شود ی ارسال میکین الکترونیگزین جایره ایک و غی چون فاکس، پست الکترونیلیوسا

 امکـان انتقـال و      یزریـ وتر، اسـکنر و چـاپگر ل      یک دستگاه کـامپ   یبا استفاده از    روش  ن  یدر ا 
 یربرداریتـصو اسکنر ق یمورد نظر از طرسند . دیآ ی فراهم میکیالکترونافت اسناد به صورت     یدر

 مزبـور بـه     یها  ، داده یل ارتباط یق وسا ی و از طر   شود یوتر منتقل م  یکامپشده و به صورت داده به       
ـ است    ممکن یارسالسند  . شود  یوتر مقصد ارسال م   یکامپ  چـاپگر   یصـورت خودکـار بـر رو      ه  ب
وتر ی کـامپ ی سند بـر رو ،تمام شده باشدجوهر  ا  ی که کاغذ    یتدر صور شود و   کننده چاپ     افتیدر
   ). 50، ص1375محسنی، ( شود تا اشکاالت مربوطه حل شود یره میکننده ذخ افتیدر

 یکـ ی، در قالـب مبادلـه الکترون      یکـ یل الکترون ی در چـارچوب وسـا     یعمل ارسال سند تجار   
 کسب و کـار     ی برا ی اساس یها یورآ  ن از ف  یکیها   ک داده یمبادله الکترون . ردیگ یها صورت م    داده

هـا،   یهـا، آگهـ     همچـون صورتحـساب    یک است که سبب انتقال استاندارد اسناد معامالت       یالکترون
ها  ک داده یمبادله الکترون . گردد یانه م یق را ین دو سازمان از طر    یدها ماب یها و رس   ها، سفارش  حواله

ـ  ز ،گـردد  یذ مـ   کاغـ  یگـان ی حذف چاپ و با    ، معامالت یها نهیموجب کاهش هز   را مکاتبـات را    ی
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ـ توان به صورت خودکـار از        یم ـ گـر و از طر    ی د یستمیـ  بـه س   یستم اطالعـات  یـ ک س ی ق شـبکه   ی
  .ارتباطات از راه دور انجــام داد

ـ         ی اسناد تجار  یکی از کشورها، ارسال الکترون    یاریدر بس   ی مورد توجه قـرار گرفتـه و مقررات
 مـصوب   یقانون اصالحِ قانون بروات کشور مالز     به عنوان مثال،    . ب شده است  یدر مورد آن تصو   

 1. پرداخت اشـاره دارد    ی اصل آن برا   یکیر الکترون یق تصو ی به امکان ارایه چک از طر      2007 سال
چنـین   هـم . نیز به این امر اشاره داشته اسـت       ) 2002اصالح شده در سال     (قانون بروات سنگاپور    

 هندوسـتان اشـاره داشـت کـه در آن چـک             توان بـه قـانون اسـناد قابـل انتقـال            در این زمینه می   
ی ی تصویر منعکس شـده    الکترونیکی جایگزین به معنای چکی دانسته شده است که دربردارنده         

دقیق اطالعات چک کاغذی است و ایجاد و امضای آن نوشته تحت سیستم مطمئنی یـا حـداقل                  
   2.سیستم استاندارد امنیتی با استفاده از امضای دیجیتال محقق شده است

) یتـال یجید (یط مجـاز ی و در محـ یکـ ی ممکن است، در اصل به صورت الکترونیسند تجار 
ـ گـر، در ا   یبه عبارت د  . ، مورد معامله و منتقل گردد     یسیط ظهرنو یجاد و سپس در همان مح     یا ن ی

  . ان باشدین که کاغذ در می بدون ا،ردیگ یام شکل می در قالب داده پیشکل، اصل سند تجار
   آنهایکی و انتقال الکترونیکی الکترونیتفاده از اسناد تجاراسب یا و معایمزا

همـواره  باشد و بنـابراین      تجدید می  سهولت قابل تکثیر و   سند تجاری به شکل الکترونیک به       
سـند  بایگـانی  . هـای مختلـف نگهـداری کـرد       در محل  وان از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه و       ت  می

ی بسیار مهم اسناد تجـاری الکترونیکـی و بـه           ها، فایده جدای از همه این   . الکترونیک ساده است  
هـای الکترونیکـی، جلـوگیری از صـدور اسـناد              و انتقال آنها از طریق واسطه      3ویژه صدور، ارایه  

ترتیبی اتخاذ کرد که نتوان چـک بـدون موجـودی یـا بـا کـسری                 توان    میباشد؛ مثال     بالمحل می 
 ،سـربازی ( دار در سیـستم پذیرفتـه نـشود        چـک وعـده   موجودی صادر نمود و یا امکان صـدور         

  . )12، ص1386
  
  

                                                 
1. Bills of Exchange (Amendment)Act 2007 of Malaysia 
2. The Negotiable Instruments Act and the Negotiable Instruments (Amendments 
and Miscellaneous Provisions) Act, 2002 

  . میلیون چک صورت گرفت650 با ارایه 1994های چک الکترونیک در سال در آمریکا نخستین ارایه .3
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داشـته   در امان نگه     یها را از خطر جعل و کپ        پرداخت ،یکیاستفاده از اسناد الکترون   ن  یچن هم
بنـابراین امـروزه شـتاب    ). 92، ص2007، 1انهونگیج(باشد  ی کارآمدتر م یسنت یها پرداختو از   

آوری مبتنی بـر      ی کاغذی به سوی استفاده از فن      های دست خوبی در جهت متمایل ساختن سیستم     
شـود    وب سایت و اسناد الکترونیکی برای رسیدن به سطوح باالیی از کفایت و اطمینان دیده می               

در حقیقت، اتکـا بـر عنـصر فیزیکـی در اسـنادی همچـون          ).20، ص 2007،  2رودریگو دو رابل  (
کاغـذی مـردود شـناخته شـده اسـت          های باالی انتقال سند     برات و سفته و چک به خاطر هزینه       

  4.)989، ص1997، 3من(
امکـان  . باشـد   یز م ی ن یبی معا ی آن دارا  یکیک و انتقال الکترون   ی الکترون یاستفاده از سند تجار   

 اسـت و  یک سـند کاغـذ  یتر از  شیار بی آن بسیژه در روند واگذاری به و یکیر اسناد الکترون  ییتغ
 ی بـه راحتـ  یوسـیع مجـاز   یل گم شدن آن در فـضا ز احتمای ممکن است و ن   یانکار آن به راحت   
 و ارکـان آن     یکـ ی در رابطه بـا سـند الکترون       یگر، نبود مقررات کاف   ی د یاز سو . قابل تصور است  

.  بـر مـشکالت افـزوده اسـت        یر سنت ی و وجود مقررات دست و پاگ      یکی الکترون یهمچون امضا 
 کـه توسـط آن سـند        یستمی س باشد، چه بسا    یک سند م  ی خواننده   یهاستمیر س ییگر، تغ یمشکل د 

موجـود نباشـد   ) پس از انتقال سند(گریک خلق شده است، در مکان دی به صورت الکترون   یتجار
افـت  ی در ی را بـه درسـت     یکین نتوان سند الکترون   یستم منسوخ شده باشد و بنابرا     یا اصال آن س   یو  

  .نمود
  رانیک از نگاه حقوق ای الکترونیسند تجار

تواند بر     ایران، سند تجاری نوشته است، لذا همانطور که نوشته می          با توجه به مقررات کنونی    
روی کاغذ، چوب، پوستین و امثال آن واقع گردد، این امکـان نیـز وجـود دارد کـه نوشـته روی                      

جـدا از ایـن امکـان طبیعـی، از لحـاظ مقـررات نیـز قـانون تجـارت              . صفحه مانیتور نقش بنـدد    
هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون الزم باشـد،          است که    خود بیان نموده     6الکترونیک در ماده    

 یاسناد و ادلـه اثبـات دعـو       «دارد که      این قانون مقرر می    12ماده  . در حکم نوشته است   » پیام  داده«

                                                 
1. Jianhong 
2. Rodriguez de robles 
3. Mann 

ر یپذ کا از بانک سپردهی آمری در نظام بانکداریو انتقال آنها به صورت دستها  نه فهرست کردن چکیچنانکه هز .4
  . هر چک برآورد شده استیم سنت برای حدود دو و نیزیکننده چ به بانک پرداخت
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تـوان براسـاس قواعـد     پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی    ممکن است به صورت داده    
این ماده نـه تنهـا      » .را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد         » یامپ  داده«ادله موجود، ارزش اثباتی     

پیام سخن به میان آورده است، بلکه از واژه           به صورت آشکار از امکان تحقق نوشته به شکل داده         
 بودن یک سـند     پس صرف الکترونیکی  . پیام هستند نیز استفاده نموده است       اسناد که به شکل داده    

بنـابراین هـر کجـا کـه        .  آن نیست و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد         فی نوشته بودن  به معنای ن  
پیام نیز آن شرط را برآورده خواهد کـرد، مثـل ایـن               قانونگذار از نوشته صحبت نموده باشد، داده      

  1. قانون تجارت، چک را به عنوان نوشته تعریف نموده است310که قانونگذار در ماده 
ان آورده است کـه انطبـاق آن بـر    یا برگه به م   یاز ورقه و     موارد قانونگذار سخن     یاما در برخ  

 قـانون تجـارت،     223د است؟ به عنوان نمونه، در مـاده         یام محل ترد  ی در قالب داده پ    یسند تجار 
ک تکـه کاغـذ     یش از ی ب ییمعنا“ ورقه ”ی که واژه  یبرات به شکل ورقه تجسم شده است، در حال        

. صحبت کـرده اسـت    » یاوراق تجارت «ن از عبارت    ن قانو ی هم 244ن ماده   یچن هم. نخواهد داشت 
ان ذکـر اسـت     یشا.  است یکین قانون، عدم امکان صدور و انتقال اسناد الکترون        ی از ا  یرویامد پ یپ

ـ ست، ز یـ  ن یز تعجـب آور   یـ ن چ ین قـوان  یب ا ی با توجه به زمان تصو     یرین تعاب یکه وجود چن   را ی
 آن  یک، آن هـم بـه شـکل امـروز         یترون از اسناد الک   یچ وجه بحث  ین قانون به ه   یب ا یهنگام تصو 

انـد و تنهـا      نداشته یرکاغذی از برات غ   ی برداشت ین قانون به کل   یسندگان ا یمطرح نبوده است و نو    
رسـد،    یم، بـه نظـر مـ      یان نمود یتر ب   شیالبته با توجه به آنچه پ     . اند  دهید  یبرات را در قالب ورقه م     

حات، بـرات بـه شـکل داده        ین تصر یود ا  با وج  ین ظاهر گذشت و باور داشت که حت       یبتوان از ا  
ان شده اسـت،    یک ب ی قانون تجارت الکترون   12ل همان است که در ماده       یدل. ام قابل تحقق است   یپ
تـوان بـه      یرد که از آن جمله مـ      یگ  یام همه گونه اسناد را در برم      یرا اطالق اسناد به شکل داده پ      یز

تواند،   یام م ین گونه اسناد به شکل داده پ      یرش امکان تحقق ا   یبنابراین عدم پذ  . برات اشاره داشت  
ن وجـود   یگزی به شکل سـند جـا      یز حت ی آنها ن  یکیجه را دربرداشته باشد که انتقال الکترون      ین نت یا

  .نخواهد داشت
  
  

                                                 
وجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد،          ای است که به م      چک نوشته ”:  قانون تجارت  310ماده   .1

 “ .نماید کال یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می
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ه شده، از امکان تحقـق سـند        ی ته 1384حه اصالح قانون تجارت که در سال        ی ال 412در ماده   
 ی آن به امکان مبادلـه     یان آورده و در انتها    ی سخن به م   ک از جمله برات   ی به شکل الکترون   یتجار

ـ  ا 413در مـاده    . ز به اختصار اشاره کرده اسـت      ی ن یکیالکترون حـه در مـورد اَشـکال سـند         ین ال ی
ـ ن  یگزی به دو روش سـند جـا       یکی الکترون یسند تجار «ک مقرر نموده است که      یالکترون ا سـند   ی

ن بـه سـند خـارج       یگزیحه، سند جـا   ین ال ی هم یددر ماده بع  . »دیآ  ی به وجود م   یکیل الکترون یاص
ر آن اسـت،  یا تـصو ی) یکاغذ (ی اصل سند تجار یکی اطالق شده که شکل الکترون     یا  س شده ینو

 شـرایطی بـرای سـند       414 در مـاده     1. که اطالعـات آن قابـل پـردازش و انتقـال باشـد             یبه نحو 
کـه سـندی متـضمن یکـی از         در صورتی   دارد که      بیان می  415دارد و در ماده       جایگزین مقرر می  

 .شـود   به عنوان سند جایگزین الکترونیکـی تلقـی نمـی   ، آن سند نباشد414شرایط مقرر در ماده 
اند که سند جایگزین الکترونیکی از هر حیث در حکـم اصـل               نویسندگان این الیحه اضافه نموده    

 سـند  آن سند است و در صورت وجود مغایرت بین سند جایگزین و اصل سـند تجـاری، اصـل                 
الکترونیکی اسـناد تجـاری،        در تنظیم شکل  دارد که      نیز بیان می   418ماده  . مالک عمل خواهد بود   

تـوان     که از جمله مـی     باید شرایط مقرر در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوند            
به شرایط صدور سند تجاری به معنای خاص چون برات که به موجب الیحه مزبور مقـرر شـده                   

مرجـع  دارد کـه   چنـین بیـان مـی    ایـن الیحـه هـم    .شرایط قانون تجارت الکترونیک اشاره کردو 
ول و متعهد جبران خسارت ناشی از عملیات وی در زمینه اسـناد            ؤ مس ،ایجادکننده سند جایگزین  

   .باشند که در واقع، یک مقرره حمایتی است میتجاری الکترونیکی در مقابل اشخاص ذینفع 
   یقیک از نگاه تطبیرون الکتیسند تجار

پیش از به رسمیت شناختن اسناد الکترونیکی قابـل انتقـال همچـون چـک الکترونیکـی، در                  
جـای اسـناد سـنتی        بانکداران در مقابل شـیوع ایـن سـند بـه           ،برخی از کشورها همچون آمریکا    

 فـرار از    ی  کردند که پذیرش این نوع اسناد به منزلـه          کردند، زیرا گمان می     کاغذمحور مقاومت می  
داشتند که آنچه در اسـناد بـا اهمیـت و بـاالخص در                باشد و اظهار می     مقررات حاکم بر اسناد می    

                                                 
یا تـصویر آن بـه نحـوی        ) کاغذی(سند جایگزین، خارج نویسی شده الکترونیکی اصل سند تجاری          : 414 ماده   .1

تـصویر یـا     -1.ایط زیـر را دارا باشـد       سند جایگزین بایـد شـر      ،قابل پردازش و انتقال باشد    آن  است که اطالعات    
ثبت  -3 .برخورداری از ساختار مناسب مبتنی بر امنیت روز برای اتوماسیون          -2 .مندرجات رو و پشت اصل سند     
  .کار رفتهه آوری ب رعایت ضوابط فنی و ایمنی فن -4 .ترکیب امنیتی به کار رفته در سند
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 ی اثبـات دارنـدگ    یاست که به طور معمول بـرا      1اسناد تجاری وجود دارد، عنصر قبض و تصرف       
ـ ز محـل ترد یـ  ن یکـ ی الکترون ی امـضا  یت درسـت  ین وضع یچن هم.  است یها ضرور   آن د اسـت و  ی

  ). 91، ص2007انهونگ، یج(باشد  ی مبهم میکیعتبار اسناد الکترونن ایبنابرا
بایـست بـه       بـرات و سـفته مـی       1909،2ا مـصوب    ی از قانون بروات استرال    14به موجب ماده    

حـال ایـن    .  نیـز دانـسته اسـت      3صورت نوشته باشند و خود این قانون قید نوشته را شامل چاپ           
. گیـرد یـا نـه       و برات الکترونیکی را نیز در بر می       شود که آیا این مقررات سفته         پرسش مطرح می  

ی واژه 4 اسـترالیا، 1901 قانون تفـسیر قـوانین مـصوب    25در پاسخ گفته شده است که طبق ماده        
هـایی بـوده کـه بـه      ها یـا شناسـه   شامل هر نوع ارایه و بازتولید عبارات، ارقام، طراحی       5“مکتوب”

ی   ف، محتویات اسناد الکترونیکی در قالب صـفحه       بر مبنای این تعری   . باشند  شکل قابل رویت می   
بنـابراین  . باشـد   مانیتور رایانه و یا از طریق چاپگر قابل ارایه و بازتولید در شکل قابل رویت مـی                

، 2000،  6گونزالـو (باشـند     اسناد الکترونیکی شرط مکتوب بودن مقرر در قانون بروات را دارا مـی            
 قوانین حـاکم    هت که تعاریف موجود در آن قانون بر هم         بیان نموده اس   1901البته قانون   ). 6ص  

به همین دلیل، برخی تعریف مقرر شـده از واژه مکتـوب            . خواهد بود، مگر خالف آن ظاهر شود      
ی استثنا شـده از قـانون تفـسیر قـوانین ایـن کـشور       مذکور در قانون بروات را مصداقی از مقرره      

). 45، ص 2003،  7کـارگروه مقامـات   (داننـد    مـی دانسته و لذا تفسیر موسع ایـن واژه را درسـت ن           
 دانـسته   ی برات و سـفته ضـرور      ی که توسط قانون برا    ین گفته شده است که قالب کاغذ      یچن هم

ـ  یم و قبض جزو ق    ی چون تسل  یمیشده است و مفاه    ـ  ا یود ذات ن اسـناد جهـت صـدور و انتقـال          ی
را تجـسم بـرات و سـفته بـه          ی ز گردد،  یجاد نم یها ا باشند که بتوان ادعا کرد که سند بدون آن          ینم

 و اسـناد    یکـ ی الکترون ین اواخر تحقق قراردادهـا    ین دلیل بوده است که تا هم      ی به ا  یشکل کاغذ 
  .ر ممکن بوده استی غیآور  از لحاظ فنیکیالکترون

 و گزارش در    یل شده جهت بررس   ی تشک یر، به اعتقاد گروه کار    ین تفاس یالبته با وجود همه ا    
هـا   هستند که آن   یط خاص ی شرا یا، از آن جا که برات و سفته دارا        یرالخصوص قانون بروات است   

                                                 
1. Possession 
2. Bills of Exchange Act 1909 of Australia 
3. Print 
4.Acts Interpretation Act 1901 of Australia 
5. In writing 
6. Gonzalo 
7. Working Group Officials 
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 حـل مـشکالت موجـود بـر سـر راه            یتوان برا   ی نم یسازد، حت   یز م یک قرارداد ساده متما   یرا از   
 یکـ یهـا بـه قـانون ارتباطـات الکترون        ک و انتقـال آن    یـ نگونه اسناد به شـکل الکترون     یاستفاده از ا  

 استناد کرد، زیرا به جهت وجود خصایص کلیدی ایـن         19991ب   مشترک المنافع مصو   یکشورها
کـارگروه مقامـات،    (اسناد آنچنان که بیان شد، نیاز به وضع مقررات ویـژه در ایـن زمینـه اسـت                   

برخی با این برداشت موافق نیستند و بر این باورند که قانون اخیر به دنبـال ایـن         ). 72، ص 2003
 حــوزه خــود را در برگیــرد و بنــابراین در تفــسیر آن اســت کــه تمــام مبــادالت الکترونیکــی در

ای که شامل هـر     بایست با دید باز برخورد کرد و به طور موسع به امر تفسیر پرداخت به گونه                 می
  ). 5، ص1999، 2گامرتزفلدر(گونه مبادله الکترونیکی شود 

در حقوق انگلستان در خصوص برات مقرر شده اسـت کـه بـه طـور کلـی الزم نیـست کـه         
 قـانون  3قرارداد به صورت کتبی باشد، ولی در برخی از موارد همچون برات صادره مطابق مـاده   

 این کشور، برات به دستور غیرمشروط کتبی امـضا شـده توسـط شخـصی                1883بروات مصوب   
 این مـاده بیـان شـده اسـت، سـندی کـه بـا                2در بند   . نماید  اطالق شده است که آن را صادر می       

 قـانون تفـسیر قـوانین       1مـاده   . گـردد   یق نداشته باشد، برات محـسوب نمـی       شرایط این ماده تطب   
ی چـاپ، تایـپ، چـاپ سـنگی، تـصویر و دیگـر              را دربردارنـده  “ مکتـوب ” واژه   1978مصوب  
این عبارات داللت بر ایـن  . های ابراز و یا بازتولید به شکل قابل رویت تعریف نموده است          روش

شـد کـه تـصویر نقـش برجـسته بـر روی صـفحه مـانیتور                 با  دارد که این تعریف آنقدر جامع می      
  ).123-122، صص2005، 3تود(گیرد  کامپیوتر را نیز در برمی

 بـه منظـور     1999 مـصوب    4یکیکا قانون متحدالشکل معامالت الکترون    یاالت متحده آمر  یدر ا 
. وضع مقررات و قواعد یکنواخت برای سراسر کشور، مورد تهیه و تـصویب قـرار گرفتـه اسـت            

 نخستین این قانون استقرار تشابه حقوقی میان نوشـته و امـضای الکترونیکـی بـا نوشـته و                    هدف
امضای دستی بر روی کاغذ و حذف موانع موجود بر سـر راه تجـارت الکترونیـک بـوده اسـت                     

شایان ذکـر اسـت کـه غیـر قابـل اجتنـاب بـودن اسـتفاده از                  ). 81، ص 2003کارگروه مقامات،   (
ها   بدون کاغذ در جریان انتقال و ویرایش اسناد باعث شده بود که سال            های الکترونیکی و    سیستم

                                                 
1. Electronic Transaction Act 1996 
2. Gamertsfelder  
3. Todd 
4. Uniform Electronic Transaction Act (UETA)1999 
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ن روش  ی آن کـشور، چنـد     1 قانون متحدالشکل تجاری   4کنندگان ماده      اصالح 1980پیش در سال    
ـ  یها که در دهه   یکی الکترون یها  ستمین قانون با س   یق ا ی تطب یرا برا   یهـا   ستمیـ ن س یگزی جـا  ی آت

  ). 987، ص1997من، (شدند، مقرر کرده است  یموجود م
ـ ز به دنبال    ی ن 2ترالی آنس یکیقانون نمونه تجارت الکترون    د یـ  در جهـت تأی    ییافتن راهکارهـا  ی

ک را  ی، امضا و نوشته در قالب الکترون      ی است که بتوان همانند نوشته کاغذ      یامکان تحقق موجبات  
ت خـود   ی مـسؤول  زان حقـوق و   یـ ها به دنبـال شـناخت م        ن که بازرگان  یبه دلیل ا  .  کرد یمعتبر تلق 
 را تحت پوشش قرار     یکی همچون اسناد الکترون   ین مقررات بر آن هستند که موضوعات      یهستند، ا 

 اسـناد قابـل انتقـال    یام بـه جـا  یـ  اسـتفاده از داده پ یدهند و با وضع مقررات مناسب راه را بـرا      
ان یـ نون ب ن قا ی ا 6ن اساس، ماده    یبر ا ). 45، ص 2003کارگروه مقامات،   ( هموار سازد    ،کاغذمحور

ـ ست به شکل نوشته باشد، ا     یبا  یدارد که هر جا که مقرر شده، اطالعات م          یم ن مقـررات شـامل     ی
 و اسـتفاده    ی قابل دسترس  ی ارجاعات بعد  ین اطالعات برا  ی که ا  یگردد، به شرط    یز م یام ن یداده پ 
 شـود،  یلقـ ت“ مکتـوب ”تواند به عنوان امـر   یام مید شده که داده پین ماده تأک ی هم 2در بند   . باشد

 از ضـمانت    یک تعهد است و مکتوب نبودن باعث فقـدان برخـ          یجاد  یزیرا مکتوب بودن شرط ا    
ـ  ی به طور روشن مقرر کرده کـه آثـار و ارزش حقـوق             6ن، ماده   یبنابرا. شود  اجراها می  ک سـند   ی
ـ رش این پذیبنابرا. ز خواهد شدی نیکینا شامل اسناد الکترونیمکتوب ع  ـ ن قـانون نمونـه در   ی ک ی

ـ شـود، پا    ی مطـرح مـ    یکـ یرش اسـناد الکترون   ی را که در مورد پـذ      ییدهای ترد کشور دهـد    یان مـ  ی
   ).5، ص1999گامرتزفلدر، (

م ی تنظـ یک، مبنـا یـ ترال در مورد تجارت الکترونید اذعان داشت، هر چند قانون نمونه آنس     یبا
ـ ز ا  ا یا، سـنگاپور، کانـادا و برخـ       ی همچون استرال  ییک در کشورها  ین تجارت الکترون  یقوان االت ی
) برات و سـفته (ن مقررات شامل مقررات خاص اسناد یتوان گفت که ا  ین نم یقیکا است، به    یآمر
مقـرر  1998 مـصوب  3 سـنگاپور یکی از قانون معامالت الکترون4بخش  همچنان که. گردند یز م ین

ر  از این قانون که در مورد نوشته و امضای الکترونیکی است، در هـ              5 و   2های  دارد که بخش    می
مورد که قانون، وجود نوشته و یا امضایی را الزم دانسته است، همچون اسناد قابل انتقـال اعمـال             

                                                 
1. Uniform Commercial Code(UCC) 
2. The United Nation Commission on International Trade Law Model Law on 
Electronic Commerce 1998 
3. Uniform Transaction Act of Singapore 1998 
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، بـر   ی به طور کل   1999 مصوب   1چنین قانون تجارت الکترونیک متحدالشکل کانادا      هم. گردد  نمی
  در ی مقـررات کلـ    ین است کـه بـه جـا       یاسناد قابل انتقال حاکم نخواهد بود، چرا که اعتقاد بر ا          

  ).86، ص2003کارگروه مقامات، (از به مقررات مشروح خاص است یخصوص اسناد، ن
  ی سند تجاریکی الکترونیامضا

ایـن  . باشـد   هر سند تجاری به امضا نیاز دارد تا نشان دهد که سند به صادرکننده منتسب مـی                
کـی  که امضا به صورت زدن اثر انگشت، نوشتن عبارت، ترسیم خطـوط و یـا از طریـق الکترونی                  

در . کنـد   باشد تا حدی که به طور مطمئن انتساب سند به صادرکننده را نشان دهد، تفـاوتی نمـی                 
بـا قلـم    (گیـرد    صـورت مـی   ) گرافیکـی (، وقتـی امـضایی بـه شـکل خطـوط            الکترونیکیروش  

امضا ابتدا به صورت کدهای قابل دریافت رایانه تبـدیل شـده            ،  )الکترونیکی یا اسکن امضا و مهر     
نجـا  آو در گـردد   مـی سپس به طریق الکترونیکی به رایانه مقـصد منتقـل     شود و     میه  وارد رایان و  

بـدین  . گـردد  در صفحه نمایش یا کاغذ چاپ آشکار می       ) گرافیکی(مجددا به همان صورت اولیه      
ای از امضا اولیه است که ابتدا به نحو مزبور تحول یافته سـپس         نسخه ،شود ترتیب آنچه منتقل می   

 بلکـه در    ،ستیـ ن، اعتبار امضا به شکل آن ن      ی بنابرا ). ؟   ،سربازی، ؟ ( گردد باز می به صورت اولیه    
 کـه   ی به طـور   ،ک سند درج گردد   ی از   یی در جا  ییپس اگر امضا  . دینما  ی است که منتقل م    یامیپ
ـ  امـضا کـردن باشـد، در ا      ی بـرا  یگـر ی د ی فرض یندهیا نما ی امضاکننده   ین امضا شناساننده  یا ن ی

   ).5، ص1999گامرتزفلدر، ( دکن یت میصورت کفا
ـ  را در مـاده      یکـ ی الکترون یران، امضا یک ا یدر قانون تجارت الکترون    ن شـرح   یک خـود بـد    ی

 متصل شده به    یا به نحو منطق   یاز هر نوع عالمت منضم شده       است  عبارت  ”: ف نموده است  یتعر
مشخص است کـه    “ .یردگ  مورد استفاده قرار می   » امیپ  داده« امضاکننده   یی شناسا یکه برا » امیپ  داده«

 یی شناسـا  یبرا«د  یگو  ی ماده که م   یقانونگذار با آوردن عبارت هر نوع عالمت و با توجه به انتها           
ن عملکرد است که معتبر است، نـه شـکل          یرفته که در امضا، ا    ین امر را پذ   یا» امیامضاکننده داده پ  

ط آن  یموده است و شـرا     ن 2 مطمئن یکی الکترون ین قانون صحبت از امضا    ین ا یچن هم. و قالب آن  
  . م پرداختی بدان خواهیکی الکترونیت امضایان نموده که در مبحث امنی ب10را در ماده 

  

                                                 
1. The Canadian Uniform Electronic Commercial Act 1999 
2. Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature  
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ـ  و   یا الصاق نمودن نام شخص    یا، امضا به نوشته و      یدر حقوق استرال    نـشان   ی بـرا  یا عالمتـ  ی
ـ  تعر ک سـند،  یدن به   یاش به قصد اعتباربخش   ندهیا نما ی خود او    ی لهیدادن نام او، به وس     ف شـده   ی

دهنـده عمـل      دادرس این پرونده بیان داشت که هـر عالمتـی کـه نـشان             1در پرونده مورتن  . است
 2چنـین دادرس پرونـده کیفـری مـور         هم. ی معنای امضا خواهد بود    شخص باشد، برآورده کننده   

دارد کـه     ی که قانون موضوعه صرفا مقرر مـ       ییک عالمت است و در جا     یان نمود که امضا تنها      یب
 سـند بـه     ی بـر رو   ین که عالمت  ی با اثبات ا   ین شرط قانون  یست امضا شده باشد، ا    یبا  یسند م ک  ی

  ).5، ص1999گامرتزفلدر، (ن خواهد شد یاش محقق شده، تأم ندهیا نمایله او و یوس
 دانـسته   یکـسان، کـاف   یف امضا، وجود کـارکرد      یها در تعر     از پرونده  یاریدر انگلستان در بس   

 کـه   یان داشـت کـه مهـر      یـ ت آرا ب  ی دادگاه با اکثر   3نه در پرونده گلدمن   به عنوان نمو  . شده است 
در .  خواهـد بـود    ی برآورده نمودنِ شرط امـضا کـاف       ی به کارگرفته شده است، برا     یتوسط شخص 

گـردد    ی که امضا در چارچوب آن ارایه م       ین پرونده به عملکرد امضا توجه شده است تا به قالب          یا
  ).123، ص2005تود، (

 یکـ ینوشـته الکترون دارد کـه   یان مـ یـ  ب 4جـان ی آذربا ی جمهور یکیون اسناد الکترون   قان 5ماده  
عبارت اسـت     که ی عموم یژگی و ،کی : را به همراه داشته باشد     ینشدن  جدا یژگیست دو و  یبا یم

ـ با یآن سند م که ی خصوصیژگی ویگری آن سند هستند و د  یانگر محتوا ی که ب  یاطالعاتاز   ست ی
  .باشد یکی الکترونیامضاا چند یک و یدربردارنده 

 کی الکترونیت در امضایامن

بایـست بـدون تغییـر بـاقی بمانـد،            همچنان که مندرجات سند تجاری در جریان انتقـال مـی          
بایست از خطر تغییر در امان بماند تـا بـه درسـتی بتوانـد بـه منزلـه                     امضای مندرج در آن نیز می     

بـدین منظـور، بررسـی      . کننده محسوب شـود   دلیلی برای اثبات انتساب مفاد سند تجاری به امضا        
های موجود برای تأمین آن در جریان انتقال الکترونیکـی          وری  آ  امنیت در امضای الکترونیک و فن     

هـای اطمینـان      هـا و روش     آوری  برای کنترل درستی یک امضا، فـن      . رسد  یک سند مهم به نظر می     
. سـویه اسـت    کنیک رمزگذاری یک  ها ت   یکی از این روش   . بخشی ایجاد و توسعه پیدا کرده است      

                                                 
1. Moreton v Copeland (1885) 16 C.B. 517 
2. R v. Moore (1884) 10 VLR 322 
3. Goodman v J Eban Ltd [1954] 1 QB 550 
4. Electronic Document Law of Azerbaijan 
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  آن شـود و   ی اسـتفاده مـ    2 زیست سنجی قلم   آوری   فن آن از  که در  است   1 پن اوپ  آوری دیگر   فن
. شـود  یگر م ی د یها ش کاربرد برنامه  یدهد که موجب افزا    یل م ی را تشک  یا انهیافزار را   از نرم  یجزئ

  . است امضایبررسو ره امضا ی مهم ذخیژگی دو ویدارا» پن اوپ «
ک مطمئن سـخن گفتـه و       ی الکترون ی خود از امضا   10ران در ماده  یک ا یانون تجارت الکترون  ق
ـ  یکی الکترون یبه امضا ز  ی ن  قانون 15 در ماده    3.ان نموده است  ی تحقق آن ب   ی را برا  یطیشرا ا داده  ی
. باشند  یارا م  د یاسناد رسم ده که   ی را بخش  یاعتبارهمان   مطمئن   یکیام مطمئن و سوابق الکترون    یپ

 کـه   یا اسـناد  ی یدر مقابل اسناد رسم   ”است  ان شده   ی ب ی قانون مدن  1292 که در ماده     یطور  انهم
ت بـه   یـ  جعل یتوانـد ادعـا     یست و طرف م   ید مسموع ن  ی انکار و ترد   ،دن را دار  یاعتبار اسناد رسم  
 است کـه در مرجـع       ی موارد ذکر شده به عهده مدع      یاعتبار  ی اثبات ب  چنین  هم. “اسناد مزبور کند  

ش ی افـزا  یهـا   ن راه ی از بهتر  یکیتال  یجی د ید استفاده از امضا   ی ترد یب. د به اثبات رسد   یباصالحه  
 یستم امـضا  یـ  س یریبـا بـه کـارگ     .  اسـناد اسـت    یت در خصوص اعتبار امضا بر رو      یب امن یضر
 ی سـند را بـه روشـ    ی بـر رو   ی و اعتبـار امـضا     ین درسـت  یـی توان عملکرد و روند تع      یتال م یجید

  .  برآورده نمودی دستیاز امضاهاتر  تر و مطمئن ارزان
ک مقام  ی ابتدا   نگونه مقرر داشته است که    یوتا، ا یالت  یتال ا یجی د ی، قانون امضا  یقیاز نگاه تطب  

 سـپس او را بـه       ،کنـد  ی را احـراز مـ     )الـف (ت شـخص    ی هو ،کننده ی به عنوان مرجع گواه    یدولت
نـام  تـا   خواهـد    یمـ ضمن از شخص مزبـور      در  د و   ینما ی مرتبط م  یعموم  و ی خصوص یدهایکل
ـ  انتخاب نما  ،کند یز م یر اشخاص متما  ی را از سا   ی را که خاص اوست و و      یدیجد ـ ا. دی ن نـام،   ی
 اختصاص داده شده بـه      ید خصوص یکل. است ودر جهان منحصر به فرد است      » یا انهیکد را «ک  ی

 یزارد در اب  یکه فراموش نشود و حفاظت گردد، با        آن یبرا ه است و  یمشارال» یامضا رقم «عنوان  
ت حفظ  یولؤز مس ین کارت ن  یکنندگان ا  ره شود و البته عرضه    یذخ» کارت هوشمند « مانند   یا انهیرا

ـ  اعطا شـده با    ی گواه ،نیعالوه بر ا  . اسرار اشخاص را خواهند داشت     ـ کبارتجدید هـر سـال      ی د ی
 را داشـته باشـد    ین قـصد  یام چنـ  یـ کننـده پ     مزبور معتبر است که ارسال     ی امضا یدر صورت . دشو

                                                 
1. Pen op 
2. Pen biometric  

  .نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد:  الف.3
  .دیعلوم نمارا م» امیداده پ«کننده  ت امضایهو: ب
  . صادر شده باشدی ویا تحت اراده انحصاریله امضاکننده و یبه وس: ج
 .ص و کشف باشدیقابل تشخ» امیداده پ« در آن یرییمتصل شود که هر تغ» امیداده پ«ک ی به یبه نحو: د
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ه بهره بـرده  یسو کی یک رمزگذارین قانون از تکنیان ذکر است که ای شا).137، ص2005 تود،(
  .است

 یریپـذ  ه شـده اسـت و از انعطـاف   یکسان امضا تکیترال تنها بر عملکرد     یدر قانون نمونه آنس   
 داشـته  یتوانـد عملکـرد متفـاوت    یت سند میدارد که امضا بسته به ماه یان مید و بینما یصحبت م 

دارد در  یان میان آورده است و بی امضا صحبت به می براین مقررات از اصول فنی ا7ده ما .باشد
گـردد، البتـه      ین مـ  یام تأم ین شرط با داده پ    ی ا ،داند  یک شخص را الزم م    ی ی که قانون امضا   ییجا

 ی که آن را امـضا نمـوده کـاف         ی شخص یی شناسا ی که اوال روش به کارگرفته شده برا       یدر صورت 
 آن واقـع    یات آن سند که امضا بـر رو       ید آن شخص در رابطه با محتو      ی تأی ی دهنده باشد و نشان  

 که آن روش نشان دهد کـه  یا  به کار برده شده باشد، به گونهییا، روش قابل اتکا  یثان. شده، باشد 
ـ  و مـبهم اسـت کـه بـرخالف آنچـه ا            یر آنقـدر کلـ    ید اخ یالبته ق . ام مخابره شده است   یداده پ  ن ی

، 1999گامرتزفلـدر،   (رفت  یتوان آن را به عنـوان اصـل پـذ           ی م یام نهاده، به سخت   مقررات به آن ن   
ن گوناگون مقـررات    ین است که در ارتباط با لزوم قصد امضا، قوان         یگر ا ینکته قابل ذکر د   ). 5ص

 به لزوم داشتن قـصد امـضا اشـاره نـدارد، در             1ییاند، مثال دستورالعمل اروپا      وضع نموده  یمتفاوت
  ). 171، ص1385السان، (ن امر اشاره داشته است یوتا به ای  که قانونیحال

در رویه بانکی آمریکا، امضای دیجیتال در شکل متعارف و معمول، احرازکننده این امـر اسـت                 
گیرندگان آن  . خود امضایی را وارد کرده است     ) خصوصی(که امضاکننده بر روی سند با کلید مخفی       

تواند اعتبـار امـضا را بـا کلیـد دومـی، یعنـی کلیـد                  ردیده می پیام که امضای دیجیتال بدان الصاق گ      
با استفاده از کلید عمـومی سیـستم جهـت بررسـی صـحت و اعتبـار امـضا                   . عمومی بررسی نمایند  

چنانچـه کـسی آن پیـام را تغییـر نـداده باشـد و             . فرآیندی را بر روی متن پیام اعمال خواهد نمـود         
صی معتبر خود امضا نموده باشد که همخوان با کلید عمومی امضاکننده آن داده پیام را با کلید خصو      

نماید، در نتیجه، این سیستم بـا اسـتفاده از کلیـد عمـومی،      است و سیستم رمزگشا از آن استفاده می   
اما اگر آن . کند پیام رمزگذاری شده را رمزگشایی خواهد کرد و یک سند قابل خواندن ایجاد می        داده

د و یا اگر بدون استفاده از کلید خصوصی معتبری سند مـورد رمزگـذاری               پیام دچار تغییر شده باش    
قرار گرفته باشد، سیستم رمزگشا با استفاده از کلید عمومی توانایی رمزگشایی آن را نخواهد داشت                

  ). 998-997، صص1997من، (و بدین شکل جعل و یا تغییر در سند هویدا خواهد شد 

                                                 
1- EC Directive 1999/13/EC 
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 ی دست یسه با امضا  یتال در مقا  یجی د یجه گرفت که امضا   یتتوان ن   یان شد، م  یبر اساس آنچه ب   
ـ تـال و    یجی د ین کـه در امـضا     ینخست ا .  است ی محاسن گوناگون  یدارا) یکیزیف( ستم یـ ا در س ی

تـال  یجی د ین کشور در قالـب امـضا      ی ا یکا در نظام بانک   ی امضا همچنان که در آمر     ی درست یبررس
ـ یند بررسیرد، فرآیگ یصورت م   صـورت گرفتـه بـه    یه طـور کـامالً علمـ    صحت واعتبار امضا ب

ـ دوم ا . ار اندک کرده است   ی که احتمال وقوع اشتباه را بس      یطور زه شـدن   یل مکـان  یـ ن کـه بـه دل     ی
از بـه دخالـت   یـ شـود، ن  یتال بهره برده میجی دی که از امضای امضا به روشی درست یند بررس یفرآ

تـال از احتمـال     یجی د یمـضا ن کـه اسـتفاده از ا      یسوم ا . ار کم شده است   یافراد و صرف وقت، بس    
ن امر را   ی، ا ید خصوص یرا فقدان امکان سرقت کل    ی خواهد کاست، ز   یا  ندهیجعل امضا به طور فزا    

 که ظهور صـحت داشـته       ید به طور  ی بتواند جعل نما   یزیآم  تی را به طور موفق    ییکه جاعل امضا  
تـال  یجی د یز امضا ، استفاده ا  یژگین و یتر  سرانجام به عنوان مهم   . ر ممکن خواهد ساخت   یباشد غ 

 بـدان  یینکـه امـضا  ی پـس از ا یرا اگـر سـند  یار مشکل خواهد کرد، زیر در سند را بس   ییامکان تغ 
د یـ ر داده اسـت، کل   ییـ  که آن سـند را تغ      ین است، طرف  ین رو فرض ا   یابد، از ا  یر  ییالصاق شده تغ  

 ییرمزگـشا ام را   یز نخواهد توانست آن پ    ی ن ید عموم ی کل یآور   را دارا نبوده است و فن      یخصوص
ر در  ییر داده شده، تغ   یی سند تغ  ی امضا بر رو   ی درست ی بررس ی برا ین اساس، هر تالش   یبر ا . دینما

  .سند را آشکار خواهد نمود
   ی سند تجاریکیانتقال و ارایه الکترون

ست، انتقـال   یـ ک موجـود ن   یـ  الکترون ی در خـصوص سـند تجـار       یاز آنجا که مقـررات کـاف      
ـ  نقـل و انتقـال از طر       یدر اسـناد کاغـذ    .  روبرو اسـت   ییها   با چالش  ی سند تجار  یکیالکترون ق ی
 اسناد هنـوز    یکی که نقل و انتقال الکترون     یرد، در حال  یگ  یا قبض و اقباض انجام م     ی و   یسیظهرنو
ک را فاقـد  یـ  از دادرسـان نقـل و انتقـاالت الکترون     ین جهـت برخـ    ی ندارد و بد   یت روشن یوضع
نجا الزم  ی شدن موضوع در ا    ن روش یبرا). 5، ص 1999،  گامرتزفلدر(دانند    ی الزم م  یط قانون یشرا

  . ردی قرارگی اسناد مورد بررسیکی نقل و انتقال الکترونیها  از جنبهیاست، برخ
   یکیقبض سند الکترون. 1

. گیـرد   انتقال اسناد کاغذی در شیوه سنتی خود با ظهرنویسی و یا قبض و اقباض صورت می               
دهنده باید ابتدا قبض و تصرف خود را مـسجل نمایـد و    البدین جهت برای انتقال یک سند، انتق 

در حقیقـت   . باشند که قابلیت قبض را داشـته باشـند          بر این اساس، اسنادی قابل نقل و انتقال می        
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توانـد بـه عنـوان متـصرف بـا حـسن              ی آن نمـی   اگر سندی قابل قبض و اقباض نباشـد، دارنـده         
 متـصرف    بـر ایـن اسـاس،     . مند شـود    یای آن بهره  نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و از مزا        1نیت

 از چنـین  هم. تواند مالکیت خود را اعمال و از آن استفاده نماید فارغ از ایرادات مرتبط به سند می    
این دیدگاه  . طریق تسلیم فیزیکی و یا ظهرنویسی و تسلیم فیزیکی سند را به دیگران منتقل نمود              

راین نقـل و انتقـال اسـنادی همچـون بـرات و سـفته               مبتنی بر وجود اسناد کاغذی اسـت و بنـاب         
، 2003کـارگروه مقامـات،     (تواند از قبض و تصرف فیزیکـی سـند کاغـذی آن جـدا باشـد                   نمی
کند، ولی نه الزاما به همان معنـایی کـه در    در مورد اسناد الکترونیکی نیز قبض صدق می ). 48ص

عنای کنترل انحصاری دارنـده بـر یـک         در اسناد الکترونیکی قبض به م     . اسناد کاغذی وجود دارد   
 عملکردی مـشابه بـا مفهـوم قـبض در اسـناد کاغـذی ایفـا         ،امکان کنترل . سند الکترونیکی است  

توانـد بـه صـورت        کند و بنابراین کسی کـه یـک سـند الکترونیکـی را در اختیـار دارد و مـی                     می
  .شود انحصاری بر آن کنترل اعمال نماید، متصرف آن سند محسوب می

   یکیصل سند الکترونا. 2
ـ ک سند، حـصول و      یا انتقال حقوق مربوط به      ی بدست آوردن و     یبرا ت یـ  مالک یا واگـذار  ی

 ی هم در سند کاغـذ     یژگین و ی مانند است که ا    ید اصل سند ب   ی ترد یب.  است یاصل سند ضرور  
 توانـد بـه   ی مـ یکـ ی سـند الکترون   ین حال، از آنجا که کپ     یبا ا .  قابل تحقق است   یکیو هم الکترون  

ان اصـل سـند و   یـ  را م یچ تفاوت قابل ذکر   ی که نتوان ه   یه به اصل سند باشد، به طور      ی شب یقدر
. مانند بودن اصل سـند بـا چـالش مواجـه شـده اسـت                یصه ب یان کرد، وجود خص   یرونوشت آن ب  

ـ ن جهت الزم بوده که دارنده نتواند مجددا از آن استفاده کنـد و               ی بد ین شرط یوجود چن  ا آن را   ی
نـان قابـل انجـام اسـت و امکـان           یز با اطم  ی ن یکین امر در اسناد الکترون    یا. دیتقل نما  من یگریبه د 

  . ستی مقدور نیاستفاده مجدد دارنده قبل
  یکی الکترونیوصول سند تجار. 3

انتقال سند تجاری به شکل داده پیام این نگرانی را به همراه خواهد داشت که آیا سند انتقـال              
هرچنـد فاصـله زمـانی میـان        . رسد یـا نـه      مشخص شده به مقصد می    یافته در زمان متعارف و یا       
های الکترونیکی تا لحظه دریافت آن به چند ثانیه نیز نخواهـد رسـید،                ارسال پیام از طریق واسطه    

کننـده و     با این حال، این احتمال وجود دارد که داده پیام به هر دلیلی، خواه خطای سیستم ارسال                
                                                 

1. Holder in due course 
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ـ هـا در راه بمانـد و          ، مـدت  1 سرعت شبکه یا مشکالت پیـشکار      کننده و یا کندی     یا دریافت  ا بـا   ی
داسـت  یح پ ین توضـ  یبا ا . ا اساسا به مخاطب نرسد    ی به دست مخاطب برسد و       یتوجه  ر قابل یتأخ

ـ ت است، چه ایرنده حایز اهمی فرستنده و هم گیام، هم برا ینان از تحقق ارسال داده پ     یکه اطم  ن ی
 ی بـاز یدیـ ، زمـان نقـش کل   ی اسناد تجـار   یکیانتقال الکترون  یعنیکه در موضوع مورد بحث ما،       

 اسـت و همـان طـور کـه          یک سند تجار  یها از هنگام صدور      از مهلت  یآغاز برخ . خواهد نمود 
 کـه  ین منوال در سند تجـار     یم آن به دارنده شرط است، هم      ی تسل یک سند تجار  یپس از صدور    

 یامیـ م بوده و انصاف نخواهد بـود کـه داده پ          ز حاک یابد ن ی یتال انتقال م  یجی د یها  ق واسطه یاز طر 
ـ ، صدور   در راه مانده   ها از زمان ارسال      است و ماه   یک سند تجار  ی که در بردارنده   ک سـند بـه     ی
  .  محسوب شودیکیشکل الکترون

ـ ران به طـور آشـکار د      یک ا ی قانون تجارت الکترون   26ت موضوع، ماده    یبا توجه به اهم    دگاه ی
 یزمـان » امیـ پ  داده«ارسال  ”ان نموده است که     یرش خود قرار داده و ب     یذام را مورد پ   یوصول داده پ  

. “ وارد شـود یم مقـام و یا قایساز   خارج از کنترل اصل  یستم اطالعات یک س یابد که به    ی یتحقق م 
بـر مبنـای ایـن       2.ح شده است  یام تشر یافت داده پ  ی گوناگون در  یها   قانون مزبور زمان   27در ماده   

 داده پیامی که دربردارنده سند تجاری اسـت بـه سیـستم مخاطـب وارد و     ای کهمقررات از لحظه  
بـه دیگـر سـخن، اگـر سـند          . توان گفت که سند تجاری فرستاده شده اسـت          گردد، می   واصل می 

های الکترونیک ایجاد، یعنی صادر و سـپس بـه دارنـده منتقـل گـردد، از                   تجاری از طریق واسطه   
ل ارسـال آن داده پیـام، یعنـی صـدور سـند محقـق               هنگام ورود به سیستم مخاطب است که عم       

همین وضع در مورد ظهرنویـسی      . بنابراین مواعد از همین هنگام آغاز خواهند شد       . گردیده است 
به این صورت که پس از امـضای        . فرما خواهد بود    یک سند تجاری به شکل الکترونیک نیز حکم       

هـا از زمـان رسـیدن داده پیـامِ            یک سند تجاری در چارچوب انتقال الکترونیکی، شـروع مهلـت          
 سند تجاری پشت نویسی شده به دست کسی کـه بـرای او ظهرنویـسی شـده اسـت،         دربردارنده

                                                 
1. Server 

 اگـر سیـستم اطالعـاتی مخاطـب بـرای           -الف :مطابق شرایط زیر خواهد بود    » پیام  هداد«زمان دریافت   ،  27ماده   .2
به سیستم اطالعاتی معین شده » پیام داده «-1 :شود که  دریافت، زمانی محقق می  ،معین شده باشد  » پیام  داده«دریافت  

را برای این کـار معـین       به سیستم اطالعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحص        » پیام  داده« چنانچه   -2 وارد شود؛ یا  
 اگر مخاطب، یک سیستم اطالعاتی برای دریافت معین نکرده باشـد،            -ب .بازیافت شود » پیام  داده«شده وارد شود    

  .وارد سیستم اطالعاتی مخاطب شود» پیام داده«شود که  دریافت زمانی محقق می
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چنانچه به هر دلیل سند به طرف دیگر نرسد، ارسال سند ناکام مانده و بنابراین عمل                . خواهد بود 
   .ماند مورد نظر عقیم می

  ک منتقل شدهی الکترونی سند تجاریام حاویر در داده پییانکار، رجوع و تغ. 4
یکی دیگر از مشکالت در سر راه استفاده از سند تجاری به شکل الکترونیکـی و انتقـال آن،                   

ای به امضای الکترونیکی نیز مربـوط         البته این مسأله به گونه    . مسأله انکار فرستنده داده پیام است     
. پیام، کلیت آن سند را منکر اسـت        داده   فرض مورد کنکاش جایی است که فرستنده      . خواهد شد 

راه حـل ایـن مـشکل ایـن گونـه           . البته این احتمال در مورد اسناد کاغذی نیز قابل تحقـق اسـت            
 آن در دفتـر      از بینی کرد کـه یـک نـسخه        توان پیش  مثال در اسناد الکترونیک می    تواند باشد که      می

در مراحـل    یـا  و ثبـت گـردد و     به ودیعـه نهـاده شـده        ،  ثبت اسناد که دارای تجهیزات الزم باشد      
 یا با رونوشـت بـه شـخص          شخص ثالث  اسناد مبادله شده از طریق     ها و  گیری قرارداد، پیام   شکل

های مقبـول بـرای      شرکت تواند شخص مورد پذیرش طرفین یا      ثالثی که لزوما دولتی نیست و می      
 ای قابل تحقق اسـت و      رایانه های این کار به سهولت و از طریق ارتباط       . گرددانجام  ،  طرفین باشد 

همچنان که قانون تجارت الکترونیک در مورد دفتـر خـدمات            طلبد،   نمی نیزوقت زیادی    هزینه و 
صدور گواهی الکترونیکی و در خصوص امضا به چنین راهکاری اشاره داشته اسـت و در مـاده                  

  1.دتوان نسبت به آن ادعای انکار نمو نماید که نمی  صحبت از داده پیام مطمئن می15
ان داشـت کـه     یـ ست ب یبا ی می کی الکترون ی و رجوع از سند تجار     یریگ  در مورد امکان بازپس   

 پس از   یک سند تجار  ین امکان وجود دارد که صادرکننده       ی انتقال اسناد ا   یوه سنت یدر ش  هر چند 
 دارنده ارسال نموده است، با مراجعه بـه پـست    ی مثل پست برا   یقی که آن را از طر     یصدور سند 

ن یها اجازه چن    االصول سرعت موجود در انتقال داده       یک، عل یرد، در جهان الکترون   یگ  بازپسآن را   
توانـد آن را بـر        یام، مخاطب م  ی پس از فرستادن داده پ     ییها  هین که ثان  ی را نخواهد داد، چه ا     یکار
ـ  خـود مـشاهده نما     یانـه یتور را ی صفحه مـان   یرو ـ بـر ا  . دی  امکـان   ین اسـاس، از لحـاظ عملـ       ی

ـ  ا ی بـرا  یستم خاص ینکه س یر ممکن است، مگر ا    ی غ ی سند تجار  یام حاو ی داده پ  یریگ  بازپس ن ی
  . شده باشدیکار طراح

                                                 
 الکترونیکـی مطمـئن انکـار و تردیـد     یمضامطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و ا» پیام داده« نسبت به  ،15 ماده   .1

مزبور به جهتی   » پیام  داده«ا ثابت نمود که     یمزبور وارد و    » پیام  داده« جعلیت به    یتوان ادعا   مسموع نیست و تنها می    
  .از جهات قانونی از اعتبار افتاده است
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ان داشت که امکـان  ید بی بایکی الکترونیک سند تجاری در یر و دگرگونییاما در خصوص تغ   
ه البتـ . ن امکان وجـود دارد    یز ا ی ن یست، بلکه در اسناد کاغذ    ی ن یکیز مختص سند الکترون   یر ن ییتغ
ـ  سـهولت  با   یکین امر ممکن است در اسناد الکترون      یا  خـود   ی نـسبت بـه نـوع کاغـذ        یتـر  شی ب

 اسـت   یکـ یر در سند الکترون   یین سهولت تغ  یهم. ز نباشد یر ن یگ   به قلم  یازی ن یرد و حت  یصورت گ 
ـ  از ا  یجدا. سازد  ی انکار آن توسط فرستنده هموار م      یکه راه را برا    ـ  کـه از طر    یهـا اسـناد     نی ق ی

 ،کننـد   یها، از آن جا عبور م        که آن  ییتوانند در هر جا     یشوند، م   یک مخابره م  یالکترون یها  واسطه
ستم بـر  یک س یت  یزان امن یز به م  ین بحث ن  یست که ا  ی ن یدیترد. رندی قرارگ ی و مورد دگرگون   یکپ
 آن بـر  ی حقـوق و اجـرا  هبر عهـد   نهین زم ی در ا  راه حل کشف  گردد و همانطور که گفته شد،         می
د کارشناسان مربـوط نظـر      یز با ی ن ،تیهاست و در نها    سیک و برنامه نو   ین الکترون ا متخصص هعهد

 قوام  یدارا ی معادل اسناد کاغذ   “حداقل ” که مورد استفاده قرار گرفته     یا دهند که روش و سامانه    
را   اعتبـار آن   یتـوان از لحـاظ حقـوق       یم ن نکته یدر صورت احراز ا   . ر است ییر قابل تغ  یغبوده و   

 یت، همانطور کـه در شـکل سـنت        یالبته فارغ از مباحث مربوط به امن      ). ، همان یسرباز( د کرد ییأت
 یرد، مـسؤوالن یـ ر قرار گ  ییان گردش مورد تغ   ی پس از صدور و در جر      ی که سند تجار   یدر صورت 

ر مسؤول خواهند بـود، در      ییش از تغ  یاند، تنها نسبت به مندرجات پ      نداشته یر آگاه یین تغ یکه از ا  
  .ب قابل اعمال خواهد بودین ترتیز همیحث نموضوع مورد ب

ام یـ ت داده پ  یـ ک سـخن از تمام    ی قانون تجارت الکترون   2ماده  ه از لحاظ مقررات خاص، بند      
ن یدر بند ط همـ . ف نموده است  ی تعر »امیپ  داده«ر  ییت کامل و بدون تغ    یموجود"آورده و آن را به      

 تطبیـق   ی بـرا   کـه   اسـت  یا   رویه 1»منی ا هیرو«ان داشته که    یمن نموده و ب   یه ا یماده صحبت از رو   
 یافتن هرگونـه خطـا یـا تغییـر در     یمنشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برا  » پیام  داده«صحت ثبت   

یـک رویـه ایمـن ممکـن        . باشد   می از یک زمان خاص   » پیام  داده «یمبادله، محتوا و یا ذخیره ساز     
 تـصدیق   یها   روش ،ی رمزنگار ،ییام شناسا  یا ارق  کلماتها یا کدها،      با استفاده از الگوریتم    ،است

 این قانون تنها تغییری را کـه  5 ماده  چنین  هم.  مشابه انجام شود   ییا پاسخ برگشت و یا طرق ایمن      
 10 معتبر دانسته است و در بنـد د مـاده            ،با توافق طرفین در خصوص داده پیام انجام گرفته باشد         

ث داده پیام مطمئن بـا عبـاراتی مـبهم          خود در خصوص امضای الکترونیکی مطمئن و تحت مبح        
بایست دارای شرایطی باشد و یکی از آن شرایط ایـن             بیان داشته است که امضای الکترونیکی می      

                                                 
1. Secure Method 
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ـ  بـه    ی به نحو  بایست  است که آن امضا می      در آن   یرییـ متـصل شـود کـه هـر تغ        » امیـ پ  داده«ک  ی
ذار از تشخیص و کـشف       که روشن نیست، منظور قانونگ     کشف باشد  و صیقابل تشخ » امیپ  داده«

هر نوع تغییری بر اساس نحوه الصاق امضای الکترونیکی آن هم در خصوص مفاد سـند چگونـه             
ی تغییر در مفاد یک داده پیـام از         البته شاید منظور قانونگذار این باشد که الزمه       . گیرد  صورت می 

ی الکترونیکـی   جمله داده پیام حاوی یک سند تجاری الکترونیک، تغییـر و دسـتکاری در امـضا               
  . باشد تا از این طریق به تغییر سند نیز بتوان پی برد

  یک سند تجاری الکترونیسیظهرنو. 5
بـه عبـارت دیگـر، در       . تواند به شکل الکترونیکی انجام شود        نیز می  1ظهرنویسی سند تجاری  

جریان انتقال یک سند به صورت الکترونیک از یک فرد به فرد دیگـر امکـان پـشت نویـسی آن                     
البته این امکان نیز وجود دارد کـه ظهرنویـسی یـک سـند تجـاری الکترونیکـی بـه                    . وجود دارد 

 بیـان   9صورت غیرالکترونیکی انجام شود، همانطوری کـه قـانون تجـارت الکترونیـک در مـاده                 
ـ  البتـه ا   2.تواند روند الکترونیکی را پایان دهد       داشته است، سند کاغذی می     ن سـندِ قـاطعِ رونـد       ی

ـ  را اعـالم نما    یکـ ی الکترون یان مبادله ی، پا یست به طور آشکار   یبا  ی م یکیالکترون د تـا هرگونـه     ی
نکتـه قابـل    . ل شـود  یجه حقوق و تعهدات جداگانه زا     یز از هم و در نت     یتوهّم وجود دو سند متما    

 قابـل   ی بـه راحتـ    یکـ ی به شکل الکترون   یک سند تجار  ی در   یسین است که ظهرنو   یگر ا یاشاره د 
 هـر دو  یا که بر رویم ی پشت سند بدانی را منحصر بر رو یسیضا در ظهرنو  تحقق است، خواه ام   

  . سندیرو
ـ با ا .  است یسیکا مرتبط به ظهرنو   ی قانون تجارت متحدالشکل آمر    4 و   3مواد   ـ ن حـال، ا   ی ن ی

چنـان  .  ندارنـد  ی نقش چنـدان   ی مدرن کنون  یها  ستمیت سند در س   یان انتقال مالک  یمقررات در جر  
 ین که موجبات مقرر بـرا     ی بدون توجه به ا    یها را حت  ن کشور مبلغ چک   ی ا یه بانکدار یکه در رو  

 مـدت   یوه سنت ین مقررات به ش   ی ا یرا بررس ی ز  ند،ینما  یا نه پرداخت م   ی موجود است    یسیظهرنو
ـ  صـادرکننده و     ین نکته را مدنظر داشت که نبود امـضا        ید ا یالبته با . دیزیادی طول خواهد کش    ا ی

ـ تـر اسـت، ز       قابـل توجـه    یسی مقررات ظهرنو  دهنده نسبت به نبود     انتقال  ی کـه امـضا   یرا سـند  ی
                                                 

1. Electronic Endorsement 
 یخاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذ      » پیام  داده«آید که از مقطعی معین ارسال        هرگاه شرایطی به وجود      ،9ماده  . 2

را » پیـام  داده« باید به طور صـریح خـتم تبـادل    شود ی که تحت این شرایط صادر م      ی سند کاغذ  ،جایگزین آن شود  
  . نخواهد داشت بر حقوق و تعهدات قبلی طرفینیاثر» پیام داده« به جای یجایگزینی اسناد کاغذ. اعالم کند
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با توجـه   .  از اساس نامعتبر خواهد بود     ،دهنده نداشته باشد    ا انتقال ی صادرکننده و    ی از سو  یمعتبر
 صـحت   ی از اسناد در گردش به خـصوص ارایـه چـک، امکـان بررسـ               یال گسترده یبه حضورخ 

ازمنـد صـرف وقـت و اسـتفاده از متخصـصان      یه ن در سند وارد شدیکیزی که به طور ف    ییامضاها
 1تـال یجی د ی امـضا  یآور  ن کشور از فن   ی ا یستم بانکدار ی در س  هل امروز ین دل یبه هم . ار است یبس

تـر   تـر و سـریع   شود، زیرا بررسی صحت و اعتبار امضا با استفاده از آن بسیار آسـان              بهره برده می  
  ). 985-984، صص1997من، (گیرد  صورت می

   در انتقال الکترونیکی سند تجاریامنیت. 6
های امنیتی، این نگرانی وجود دارد کـه          در دنیای الکترونیک و حتی با اعمال تدابیر و تکنیک         

انتقال الکترونیکی سـند تجـاری نیـز از ایـن           . شود به این فضای بی در و پیکر اعتماد کرد           آیا می 
مقـرر  2 قـانون تجـارت الکترونیـک      13نگرانی مستثنی نیست و همین امر باعث شده که در مـاده             

جـدا  . شـود  های ایمنی به کارگرفته شده تعیین می نماید که ارزش اثباتی داده پیام بر اساس روش      
. آوری بـه کـار رفتـه در سـامانه و امنیـت شـبکه اسـت                  از مباحث حقوقی، موضـوع اصـلی فـن        

توان بـه میـزان       روزه می ای به حدی رسیده که ام       های رایانه   آوری در سامانه    خوشبختانه، سطح فن  
توان در محیط مجازی از صد در صد اطمینان           اگرچه نمی . الزم از امنیت آن اطمینان حاصل نمود      

تـر از میـزان خطـر در اسـناد کاغـذی و               صحبت کرد، ولی میزان خطر در اسناد الکترونیکی بیش        
اعمـال آنهـا    های زیادی طراحی شده که هـر چنـد            برای تأمین امنیت شبکه روش    . معمول نیست 

جیانهونـگ،  (هزینه بردار است، ولی برای تبادل اطالعات در یـک محـیط امـن ضـروری اسـت                   

                                                 
ـ    یکـ ی الکترون ی همـان امـضا    یتالیجی د ید تصور شود که امضا    ی در ابتدا شا   .1 ـ  با ی اسـت، ول  ید دانـست امـضا    ی
 ی دسـت  ی است و شامل امضا    یتر   عام ی معنا ی دارا یکی الکترون ی است و امضا   یکی الکترون ی امضا ی نوع یتالیجید

 شامل  یتالیجی د ی امضا ،شود  یز م یگردد، ن   ید م یق یکی نامه الکترون  یا اسم شخص که در قسمت انتها      یاسکن شده   
  شـده   محسوب یکیکننده مدارک الکترون   ن است که ارسال   ی همراه شخص مع   یاضیر) یکدها (یها  ک رشته داده  ی

ت امضاکننده را یام و هوی پی است و محتوای به شکل رمز یاضیرات ر یی به کمک برنامه تغ    یتالیجی د یامضا .است
دهـد تـا سـر منـشا و اصـالت آن را               یرنده اجـازه مـ    ی گ ه منتقل و ب   ی با رمزگذار  یتالیجی د یامضا .کند  یق م یتصد
مـن،  ی ا یبا توجه به رمزنگـار    . ماند  ی، مانع انکار صاحب امضا شده و از جعل مصون م          یژگین و یا. ص دهد یتشخ

  استیبا منتفیگر تقرین امضا و منظم کردن آن به سند دیامکان استخراج ا
 بـه   یمنی ا یها  ها با توجه به عوامل مطمئن از جمله تناسب روش         »امیپ  داده «ی، ارزش اثبات  یر کل  به طو  ،13 ماده   .2

  .شود ین مییتع» امیپ داده«کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله 
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انـد کـه نـه     ابراز داشته1برای همین است که اتحادیه وکالی ایاالت متحده آمریکا       ). 91، ص 2007
بـرات و سـفته     و وضع قواعد مناسب در رابطه با شکل اسناد همچـون         یست به بررس  یبا  یفقط م 
ـ با  ی م چنین  همخته شود، بلکه    پردا  یهـا یژگـ یست بـه وضـع مقـررات مناسـب در رابطـه بـا و              ی

ـ ره و   یـ هـا ذخ  هـا داده  ق آن ی که از طر   ی اطالعات یهاستمی س یعملکرد شـوند،    یا انتقـال داده مـ     ی
 انتقال و تبادل اسناد فـراهم خواهـد شـد و            یط امن برا  یک مح یق  ین طر یتنها از ا  . پرداخته شود 

کننـد، بـه نحـو قابـل      یافت میا دریها ارسال ند که آنچه آن   ینان حاصل نما  ینند اطم توا  یکاربران م 
   ).50، ص2003کارگروه مقامات، (باشند ی معتبر مینانیاطم
ـ        یـ  حصول امن  ی که برا  ییها   از روش  یکی ـ هـا در ا     یت در شـبکه و رفـع نگران ن خـصوص   ی
 رمزگـذاری بـر روی داده       در این روش بـا    .  داده پیام است   2ی شده است، روش رمزگذار    یطراح

البته باید توجه داشت کـه ایـن        . نماییم  پیام تنها آن را برای مخاطب آن داده پیام قابل خواندن می           
یکـی از   .  اسـت  3تکنیک نیازمند آگاهی و توانـایی دو طـرف بـرای رمزگـذاری و گـشودن رمـز                 

مشکل اصـلی و     ته با به کارگیری کلیدهای رمز است که الب        4ها، روش رمزگذاری دوسویه     تکنیک
باشد، زیرا دو طـرف       اساسی در خصوص این روش، نحوه توافق طرفین نسبت به این کلیدها می            

. بایست از پیش نسبت به کلیدهای مورد استفاده برای رمزگذاری توافـق کننـد               در این سیستم می   
ح شـد   مطر5 سیستم جدیدی به عنوان روش رمزگذاری نامتقارن 1970به این دلیل در اواخر دهه       

شرح ایـن روش بـه ایـن        . نماید   عمل می  7 و خصوصی  6که این روش بر مبنای کلیدهای عمومی      
توانند در همه نقاط جهان پخش گردنـد و کلیـد خـصوصی               شکل است که کلیدهای عمومی می     

. تنها توسط شخص خاص قابل استفاده است و این کلید قابل واگذاری به دیگری نخواهـد بـود                 
ین گونه است که پیامی با کلید خصوصی رمزگذاری شده و تنها بـا کلیـد                عملکرد این سیستم بد   
بفرسـتد،  ) ب(بخواهد پیامی را به     ) الف(به عنوان مثال، اگر شخص      . گردد  عمومی بازگشایی می  

رمزگـذاری نمایـد کـه همـه کـس از کلیـد             ) ب(بایست آن را با به کاربستن کلید عمومی           او می 
تواند داده پیـام      ت که به کارگیری این روش به طور مؤثر می         روشن اس . آگاه هستند ) ب(عمومی  
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، ص  2005تـود،   (حاوی سند تجاری را از دید و دسترس هر کس به جز مخاطب پنهـان سـازد                  
تـوان   استفاده از این روش آثار قابل توجهی دارد، چه این که با به کارگیری این روش مـی  ). 123

رسیده است، زیرا آن داده پیـام بـا         ) ب(به دست   ) الف(با اطمینان پذیرفت که مثال پیام از طرف         
 این تکنیـک نـه فقـط بـرای          چنین  همگردد،    کلید عمومی که خود او انتخاب نموده بازگشایی می        

توان احراز نمـود کـه آیـا          شناسایی فرستنده قابل استفاده است، بلکه با به کارگیری این ترفند می           
  . خیر پیام تغییر یافته است یا

  ی سند تجاریکییه الکترونارا. 7
ن بستر را فـراهم خواهـد       یک ا ی الکترون یآور  رش برات، سفته و چک در قالب فن       یامکان پذ 

ـ  واگـذار نما   یگـر یتواند حقوق متعلق بـه سـند را بـه د            آورد که دارنده آنها نه تنها می       د، بلکـه   ی
ـ داخـت و     بـه متعهـد پر     یکـ ی اخذ مبلغ، آن را بـه صـورت الکترون         یتواند برا    می چنین  هم ا بـه   ی

ستم یـ  سـند بـه خـصوص در مـورد چـک در س     1یکـ یارایـه الکترون .  ارایه دهـد هکارگزار مربوط 
 یستم بانکـدار  یـ به عنوان نمونه، تحت س    . دا کرده است  ی پ یاار برجسته ین نقش بس  ی نو یبانکدار
 ین کشور، هنگـام   یکا و به موجب مقررات قانون تجارت متحدالشکل ا        یاالت متحده آمر  یفدرال ا 

ـ  ا ین بانک به جا   یشود، ا   یکننده حساب ارایه م      به بانک افتتاح   یه چک ک ـ ن کـه ا   ی ن سـند را بـه      ی
تـال  یجیا اطالعـات د   یر و   ی از چک خواه به شکل تصو      یکننده انتقال دهد، اطالعات     بانک پرداخت 

، یکـ یام الکترون یـ ن پ یافت ا یکننده پس از در     بانک پرداخت . دارد  یکننده ارسال م    به بانک پرداخت  
ـ د، بانـک با   یم به رد آن چک نما     یالبته اگر تصم  . ا رد آن چک را خواهد داشت      ید و   ییار تأ یختا د ی

د، بر طبق   ید نما یاما اگر چک را تأی    .  با خبر سازد   یکیام الکترون یق پ یکننده حساب را از طر      افتتاح
 یکـ یون انتقـال الکتر ی بـرا یافهیگر وظیکا د ی قانون تجارت متحدالشکل آمر    4 از ماده    301بخش  
  ).989، ص1997  من،(د نخواهد داشت یخبر تأی

  جهینت

، در ابتـدا    یک سـندتجار  یـ شود کـه جهـت انتقـال الکترون         یجه گرفته م  یاز آنچه گفته شد، نت    
رش یک مـورد پـذ    یـ به صورت سـند الکترون    ) برات، سفته و چک    (یست تحقق سند تجار   یبا  یم

ن در حـال    یک و قـوان   یـ  تجـارت الکترون   ران همچـون قـانون    ین ا ین نو ی به قوان  ینگاه. ردیقرار گ 
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ـ رش ا ی پـذ  یگر کشورها بـه خـوب     یب و حقوق د   یتصو ـ نما  ید مـ  یـ ن نـوع سـند را تأی      ی سـند  . دی
ـ ا.  همراه باشـد   یک معتبر ی الکترون یست با امضا  یبا  می ،خواهد منتقل گردد    ی که م  یکیالکترون ن ی
ـ جرن کـه در     ی برخوردار گردد تا ا    ی مناسب یتی امن یهاد از روش  یامضا با  ر ییـ ان انتقـال دچـار تغ     ی
ت با تحقـق  یازات متصرف با حسن ن   ی از امت  یمند  ک جهت بهره  یمفهوم قبض سند الکترون   . نگردد

از زمـان   . گـردد   یک محقـق مـ    یط الکترون یرنده در مح  یگ   انتقال ی کنترل سند از سو    ییمفهوم توانا 
بـا  . گـردد   یقـق مـ   ک مح یـ ستم مخاطَب، انتقال سند الکترون    یک به س  ی الکترون یوصول سند تجار  

 ی سـند تجـار  یریگ ر و بازپسییک از احتمال تغیط الکترونیوجود سرعت انتقال اطالعات در مح 
ن احتمال  ی ا یتی امن یهان، با استفاده از روش    یافزون بر ا  . ک منتقل شده،کاسته شده است    یالکترون

 یند تجـار   از انکـار انتقـال سـ       یری جلـوگ  یبـرا .  کـاهش داد   یتواند به نحـو قابـل تـوجه         یرا م 
 از یاعـه گذاشـتن نـسخه   یا به ودی انتقال سند و یتوان از حضور شخص ثالث برا      یک م یالکترون

ک به  یک به شکل الکترون   ی الکترون ی سند تجار  یسیظهرنو.  استفاده کرد  یآن سند نزد شخص ثالث    
  .ر استیپذ  امکانیآسان
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