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:چكيده
و بيش مطالبي از جنبه حقوقي نوشيدر باره امضاي الكترونيك اما در مطالـب. ته شده است كم

و اعتبار امضاي الكترونيك  و ابهامـاتينوشته شده كمتر به ارزش و بعضي سواالت  توجه شده

در اين ميان، بعـضي. كننده نبوده است رغم طرح پاسخ داده نشده يا پاسخي كه داده شده قانعب

و بعضي نيز مطالبي سطحي را بيانشاز نويسندگان دچار اشتباهاتي  و گذشتهركده مقاله. اند ده

ـ  كننـده، كفايـت امـضاي، شناسـايي امـضاءيحاضر تحت عناوين تعريف امـضاي الكترونيك

و قابـل اسـتناد، ارزش اثبـاتيي، شرايط امضاي الكترونيكيالكترونيك  مطمئن، امـضاي معتبـر

 بـه موضـوع مـورد بحـثيو در نهايت خدمات صدور امضاي الكترونيكيامضاي الكترونيك

. ته استپرداخ

:واژگان كليدي
: JELطبقه بندي.ي خدمات صدور امضاي الكترونيك، ارزش اثباتي،ي امضاي الكترونيك،امضاء
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 كليات
و بيش مطالبي از جنبه حقوقي نوشته شدهيدر باره امضاي الكترونيك در؛ كم  مطالبآن اما

و اعتبار به ارزش و معمـوالً در آنهـآنكمتر ا بعـد از ذكـر مـواد قـانون تجـارت توجـه شـده

المللي يا قوانين كشورهاي پيـشرفته هاي بين هاي آنها در كنوانسيون مشابه.)ا.ت.ق(يالكترونيك

به فراخور تفسير مواد بيانذ و نكاتي و ابهامات. ده استشكر رغم طرح پاسخببعضي سواالت

اي. كننده نبوده است داده شده قانع داده نشده يا پاسخ  ن ميـان، بعـضي از نويـسندگان اساسـاً در

و شـده اند دچار اشـتباهاتي چون مهارتي در مقوله ادله اثبات دعوا نداشته يا مهارت كمي داشته

و گذشتهكربعضي نيز مطالبي سطحي را بيان در نتيجه، الزم بود آنچه نگارنـده بـه زعـم. اند ده

بـه خود فراتر از آن نوشته  و تدريس مكرر  دسـت يافتـه اسـت بـه محـك نظـراندا با مطالعه

و اشتباهاتي را بزدايد يـا بعـضي. صاحبنظران زده شود باشد كه تحليلهاي انجام گرفته ابهاماتي

.ندكحلهاي طوالني را كوتاه راه

يالكترونيك امضاي تعريف.1
 عبـارت از هـر:)Electronic Signature(»يامضاي الكترونيك«".ا.ت.ق2ماده)ي(مطابق بند

به نحو منطقي متصل شده به اسـت كـه بـراي شناسـايي» داده پيـام«نوع عالمت منضم شده يا

را".گيـرد مـورد اسـتفاده قـرار مـي» داده پيام«كننده امضاء در نتيجـه، قانونگـذار ايـران امـضاء

و نظـاير آنهـاو بودهبه معني نشانهكه تلقي كرده"عالمت" . اعم است از نوشته، نقش، تصوير

ب عالم اي عبـارت از دادهكه شود مي ناميده"پيام داده"ندشول نتقمي وسايل الكترونيكاتها وقتي

مي)يواحد حاوي اطالعات( كه پيامي را منتقل را داده.ا.ت.ق2مـاده) الف(بند. كنداست پيـام

 هـر:)Data Message(»پيـام داده«"طبـق آن مـاده. تقريباً به همين مضمون تعريف كـرده اسـت 

 هـاي فنـاوري بـاو نـوري،يالكترونيكـ وسـايلباكه است مفهوميا اطالعات واقعه،از نمادي

".شودمي پردازشيا ذخيره دريافت، ارسال، توليد، اطالعات جديد
واژه)1387:40 نـاظم،و مظاهري( بعضي ديگر)1343:1؛ دولتشاهي، 1384:252عرفاني،(برخالف بعضي

و بجاي آن كلمه را براي تعريف"عالمت" . انـد كـرده را پيشنهاد"داده" امضاء مناسب ندانسته

نـينچ كـه ايـن نويـسندگان هم اي توجه داشتهبه نكته"عالمت"اما قانونگذار در انتخاب واژه

ن12001 قانون نمونه آنسيترال2كنندگان ماده تدوين بـه ايـن صـورت كـه. اند كردهبه آن توجه

ب"عالمت" آن براي شناسايي ارسال"اي نشانه"عنوان براي قانونگذار مثال، در براي. استكننده

 
1-Art. 2: "Electronic signature" means data in electronic form in, affixed to or logically 
associated with, a data message, which may be used to identify the signatory in relation to the 
data message and to indicate the signatory's approval of the information contained in the data 
message."  
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و اعدادي وجود داشته باش، كلمات،يك نامه ممكن است حروف بر خالفد ولي آنهان تصاوير

و دريافـت خاص ميان ارسال"عالمت"بعنوان"امضاء"  كننـده پيـام مـورد اسـتفاده قـرار كننده

و صـاحب چك تا وقتي آن عالمـت خـاص براي مثال، در صدور. گيرندنمي كـه ميـان بانـك

به پرداخت نمـي حساب جاري معين شده  از.كنـد يعني امضاء به چك ملحق نشود بانك اقدام

ظـاهراً بـر. پيام قرار گرفته يا به آن متصل شده باشـد نظر قانونگذار ممكن است امضاء در داده

 ايـن دو حالـت چنـدانياند تفاوت اساس كردهز ابرا)1387:40 ناظم،و مظاهري(خالف آنچه بعضي 

مـا در گذشـته،. ضمن اينكه اين مفاهيم چندان با مفاهيم سنتي تفاوت ندارنـد. هم مبهم نيست

كه امضاي سند ممكن اسـت روي خـود آن يـا روي آموخته.م.ق 1304براي نمونه از ماده  ايم

به آن منظم  كه با رعايت تشريفات قانوني در اينجـا قانونگـذار. شـده اسـت برگ ديگري باشد

 اسـتفاده كـرده"به نحو منطقي" با توجه موضوع از عبارت"با رعايت تشريفات قانوني"بجاي 

مي. است به حالت سنتي داشته باشـد متنوعيتواند اشكال در مفهوم الكترونيك امضاء . تر نسبت

به نحو"،)1387:40 ناظم،و مظاهري( بر خالف نظر بعضي پس  به معني اشـاره لزوماً" منطقي اتصال

كه پس از رمزنگاري تنها با كليـد عمـومي و محرمانه نيست به سامانه امضاء با كليد اختصاصي

. گشايي است مرتبط يا با كليد محرمانه مشترك قابل رمز

 امضاءكننده شناسايي.2
 تقريبـاًوده دانـسته كننامضاء را وسيله شناسايي امضاء.ا.ت.ق2ماده)ي(بند قانونگذار در

در1–2همين مفهوم در ماده و قـانون1يه امـضاي الكترونيكـ عرصدستورالعمل اتحاديه اروپا

 كـه معتقدند)1387:41 ناظم،و مظاهري(بعضي.ستهنيز)Blanchette, nd: 2( 1996نمونه آنسيترال

و اين موضـو و رضايت طرفين است ع در ايـن مـاده مـورد امضاء در قرارداد وسيله ابراز اراده

هر امضايي بـراي قـرارداد نيـست بلكـه چـه بـسا امـضايي بـراي ولي. غفلت قرار گرفته است

آن ايقاعات مثالً  ار، شـهادت يـا براي موارد اخباري نظيـر اقـر، يا فسخ يك قرارداد يا رجوع از

ب  نه تنها براي اسناد، بلكه براي شهادتنامه، اقرارنامـ همچنين.داشسوگند و امضاء ه، سـوگندنامه

مي نيز هاي ديگر نامه اصـل بـر)1343:2دولتـشاهي،(دوم اينكه بر خالف نظـر بعـضي. رودبه كار

و ابراز  و رضايت هميشه الزم نيستصريح قاصد بودن است در نتيجه، تائيد براي نمونه،. اراده

مي  و فروشي در يك تجارتخانه انجام  قـصد گفـتن بـه نيـاز شود فروشـنده بـدون وقتي خريد

و خريدار با پرداخت پول كاال مي فروش دارد ميو كند را مطالبه و نيازي بـه معامله انجام شود

و رضايتصريح اعالم  و قبولو قصد . يستنتائيد ايجاب

 بـهو اسـت متـصل منطقاًياو ضميمه الكترونيك هاي داده سايربهكهكالكتروني شكلبه استاي داده الكترونيك امضاي".1

.)Directive, 1999: 1.2(".رودمي كاربه هويت اثبات براي روشي عنوان
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بـوده خريـد پيـام فرسـتنده خريـدار كـهد مطمئن باشفروشندهاگريدر تجارت الكترونيك

و حتي قـانون1قانون ايالت يوتا2)8(خالف انتظار، مادهبر.دردانپيام تائيد يا تصديق به نيازي 

به آن اشاره شد،هم2001نمونه آنسيترال كه در فوق كـاربرد امـضاء تفكـر كهنـه اسير آنگونه

قـانون مـدني ايالـت1632–2مـاده) هــ(، بند بر خالف مقررات فوق اما. هستندبعنوان تائيد 

و2كاليفرنيا ام هيچ ذكري از فايده ب كاربرد 14 مـاده7 بنـدوعمل نيـاوردهه ضاء در تعريف آن

نه وسـيله3قانون نمونه دفاتر اسناد رسمي اياالت متحده اي بـراي تائيـد مـدرك بلكـه امضاء را

. مدرك به كار برده است"قصد پذيرش"اي براي اعالم وسيله

مقام هر شخص يا قائم"از عبارت است : Signatory)(»كننده امضاء«.ا.ت.ق2)ل(مطابق بند

مييوي كه امضاي الكترونيك  . مـانوس نيـستند در ايـن بنـد كلمـاتي بكـار رفتـه".كنـد توليد

مي خود مالوف سبك طبققانونگذار كننده عبارت است از شـخص صـاحب امضاء" گفتبايد

س." نماينـده او بوسيله خود او انجام شود يا بوسيلهامضاء، اعم از اينكه امضاء  يـستم فعلـي در

ر( در واقع مانند سيستم استفاده از مهريكاربرد وسايل الكترونيك  :1385به گالدمـن،.ك.براي نظر موافق

كه مقام باقي نمي ردي از قائم؛)1 به اين صورت  خود را در اختيـاراي سيستم رايانه مديري ماند

به نام او دادهتاگذاردمي زيردستانش از اگرچـهو در نتيجهدارند ارسالو امضاء،پيام تهيه آنان

و امضاء نظر ثبوتي توليد داده مي قائم بوسيلهپيام و شود ولي از نظر اثباتي توليد مقام انجام كننده

. پيام همان صاحب امضاء است كننده داده ارسال

و Person)(»شخص«".ا.ت.ق2)م(مطابق بند بعدي يعني بند  اعم است از شخص حقيقي

ي و يا سيستما قائم حقوقي چنـد كـار در اين بند قانونگذار".اي تحت كنترل آنها هاي رايانه مقام

را"اي سيـستم رايانـه"اول اينكه با توجه به بند قبلي. نامانوس از نظر حقوقي انجام داده است 

كه در واقع امضاء امضاء يله سيـستم كننده شخصي است كه امضاء را بوسـ كننده دانسته در حالي

مي ايانهر اي سيستم رايانهريزي با برنامه.ا.ت.ق18)ب(طبق بند اگر اين كار حتي دهداي انجام

را قانونگـذار ايـن قـانون، دانـسته يـا ندانـسته، سيـستم رايانـه دوم اينكـه. انجام شده باشد اي

هاي سابق در مورد شناسايي شخص از نظر حقوقي در نتيجه رشتهو محسوب داشته"شخص"

 
 طـور بـه يـا متصل الكترونيك سنديكبهكه است الكترونيك فرآينديا عالمتيا صدا،يكاز عبارت الكترونيك امضاي".1

 ,Utah Code(".مـي شـود انجـام الكترونيـك سـنديك امضاي قصدبه فردي بوسيله كار اينوستا شده منضم منطقي
1995: 2.8 (.

 الكترونيـك مدارك ضميمهو مي پذيردراآن شخصيكه است الكترونيك فرآينديا نماد صدا، معنيبه الكترونيك امضاي".2

.)California Government Code, 2001: 16.5d("مي كند خود

 همـسانآن بـا يـا ضـميمه علمي شرايط لحاظبا الكترونيك مدركبهكه است الكترونيك فرآينديا عالمت صدا، هرگونه".3

"اسـت شـده طراحـياو بـرايو دسـتوربهيا شده انجام دارد،را مدارك پذيرش قصدكه شخصي سوياز امضا اينو شده
)Model Notary Act, 2002: 14.7 (.



 235يتحليلي بر اعتبار امضاء در حقوق تجارت الكترونيك

و حقـوقي تقـسيم. به كرده استرا پن تابحال آموخته بوديم كه اشخاص تنها به دو دسته حقيقي

به رونـد قانونمنـد مي كه شخص حقيقي است ايجاد شخص حقوقي نياز و غير از انسان شوند

مي  به آن داده و حقوقي و شخص حقـوقي خاصي دارد بعد از ايجاد نيز تكاليفي بر آن بار شود

و بلدي براي برآوردن نيـاز مانند شركت يا موس  ويسه غيرتجارتي يا تشكيالت دولتي  خـاص

مي ميشوانجام موضوع معيني تشكيل و معموالً طبق قانون به ثبت رسد تا شخـصيتش تـداومد

به رسميت شناخته شود  و م. يابد سيستم"شويم با اين موضوع كه قانونگذاري به يكباره مواجه

،1384 السان،:به.ك.ر موافق نظر مالحظه براي(اي شخص اعالم كرده است را بدون هيچ مقدمه"اي رايانه

به اشخاص نيست بلكـه ايـن"اي سيستم رايانه"دنكرمسلماً قصد قانونگذار اضافه.)158:تشكيل

و ارزش تحليـل افراد غيـر بوسيلهنوعي اشتباه است كه از انجام قانونگذاري حقوقـدان سـرزده

وا.حقوقي ندارد  در اگر قعاً قانونگذار قصد تغيير موارد بنيادي حقـوق را داشـت آن را اينگونـه

و در قالب يك عبارت بيان نمي .دكرحاشيه

2مـاده)م(و)ل( بندهاي با مفادكهي از استفاده را در ذهن داشته در واقع قانونگذار روند

ميت  پرداخت كنيم روي قـبض داز را از طريق دستگاه خودپر وجهي اگر مثالً. آيد قريباً جور در

و خـود صادره و پرداخت وجه از طرف دستگاه بعنوان دسـتگاه بانـك مشخصات دستگاه ثبت

مي  ب.شود بانك تائيد نه"هويت"نوعي براي دستگاهه در نتيجه  در نظر گرفته"شخصيت"البته

و.دشومي به اتومبيـل يـا موتـور سـيكلت نـسبت دادن با مشابه اين حالت در مورد پالك زدن

به صاحب يا راننده آن آشنا شده  و در نتيجه به اتومبيل شماره فالن اين تحليل با بند. ايم خالف

كـه از طريـق عنـوان دسـتگاهيهب را)Computer System(اي نيز كه سيستم رايانه.ا.ت.ق)و(2

مي» پيام داده«هاي پردازش خودكار اجراي برنامه . است سازگار كردهكند تعريف عمل

يالكترونيك امضايو لزوم كفايت.3
مي.ا.ت.ق7ماده يهرگاه قانون، وجود امضاء را الزم بداند امضاي الكترونيكـ"دارد مقرر

ميهب".مكفي است  را پـاس زبـان ملـي كـشور رسد قانونگذار ايراني شايسته بود حرمـت نظر

و بجاي واژه نامانوس مي و"كـافي"واژه از حـداقل"مكفي"داشت  كـه بـراي مـردم مـانوس

ر)47و1387:46 نـاظم،و مظـاهري(برخـي. كـرد مصطلح است اسـتفاده مـي ا از ايـن مـاده دو اصـل

و اصـل عـدم)يو امضاي الكترونيكـ1ميان امضاي دستي( اصل برابري آثار؛اند كردهاستخراج

و مطمئنيميان امضاي الكترونيك(تبعيض ميان امـضاي عدم تفاوت اول منظور از اصل). ساده

 
 قـانون مـصطفي، السان،:به.ك.ر نمونه، براي. اند كرده تعبير دستي امضايبه الكترونيك غير امضايازهم ديگر دگاننويسن.1

 انـد كـرده تعبيـر سـنتي امضايبهآناز نيز بعضي؛195:حقوقي ابعاد السان،؛1383:53 بتول، آهني، همچنين 142ص حاكم،

.)255ش:1385 شمس،(
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و امضاي الكترونيك البتـه بـه نكـاتي توجـه نـشده. استبه لحاظ آثاريدستي در اسناد كاغذي

هم با دسـت امـاآن چون هم امضاي دستي استياول اينكه در واقع امضاي الكترونيك. است

ا"دسـتي"پـس بجـاي امـضاي. گيـرد كامپيوتر انجـام مـي بوسيلهاين بار  ز امـضاي بهتـر بـود

مي"يالكترونيك غير"  مهـميدوم اينكه همه اسناد كاغذي نيستند براي نمونه الـواح.شد استفاده

به تعريف مندرج در قانون مدني كه با توجه مي.)م.ق(وجود دارند شوند بـدون سند محسوب

ب با اين. اينكه كاغذي باشند  ميه حال، .ك.ر شابهم نظر مالحظه براي(رسد اصل اول صحيح است نظر

 هم بر اين اصل تاكيـد دارد1996 قانون نمونه آنسيترال5ماده)66:الكترونيك امضاي،1385 وصالي،: به

)Blanchette, nd: 2(شداما در نظر گرفت؛ ن ارزش اثباتي متفاوت براي اين دو نوع امـضاء مـانعه

. است اصلي بصورت اصل دوم ساخته شدن

كه قانونگذار ام را غيريضاي الكترونيك ترديدي نيست يالكترونيكـ امضاي غير مانندمطمئن

مي اين دو پذيرفته است ولي كه در دادگـاه در برابـر در صورتي داراي ارزش تثبيت شده شوند

مي استفاده كه از آنها شود مورد انكار يا ترديد قرار نگيرند يا در مقابل هر يك از آن دو دوام اي

فن. بياورند و ترديد بـر خـالف اشـتباهاتي كـه در برخـي البته، بر اهل كه انكار  پوشيده نيست

مي.)1384:30 دياني،؛68:الكترونيك امضاي،1385 وصالي،به كنيد نگاه(موارد شود ادعا نبـوده بلكـه مالحظه

و در نتيجه بار اثبات صحت آنچه مورد انكار يا ترديد قـرار گرفتـه نـه بـر عهـده  اظهار هستند

همچنين ترديدي نيـست كـه مفـاد. استسندكننده كننده بلكه بر عهده ارائه يا ترديد كننده انكار

 مطمـئن بلكـه امـضاييبـا توجـه بـه اطـالق آن، نـه تنهـا امـضاي الكترونيكـ.ا.ت.ق7ماده 

مي غيريالكترونيك مطمئن را حداقل غيرياگر نشود امضاي الكترونيك. گيردمطمئن را نيز در بر

ا  مطمـئن هـم مـورد قبـول غيريپيام الكترونيك پذيرفت دادهيالكترونيك دي غيرعامضايدر حد

اسـتفاده بـودن امـضاي قابـل سـوء. در حالي كه از نظر قانونگذار اين طور نيـست. نخواهد بود 

و امـضايي مطمئن هم نمي غيريالكترونيك تواند كنار گذاشتن آن را توجيه كند زيرا اسناد عادي

مي  اسـتفاده شـديد بـا در نظـر گـرفتن در معـرض سـوء رغم قرارداشتنب نيز شودكه روي آنها

و ترديد  . اند نشدهگذاشته كنار مقررات مربوط به انكار

و7با توجه به ماده ؛ 149:، قـرارداد الكترونيـك 1385نگاه كنيد بـه وصـالي،(بر خالف نظر بعضي فوق

كه معتقدند نوشـته بـدون) 1382:133همچنين مدني،؛1375:99نيا،؛ شيخ 1382:279؛ كاتوزيان، 1364:168امامي،

و اعتبار است، قانون در همه جا امضاء را الزم نمي   از نظـر قانونگـذار. دانـد امضاء فاقد ارزش

 بوسـيله آنجـا كـهيبراي نمونه، دفاتر تجارت.به امضاء نداردي نيازندش سند براي سند اصوالً

مي استناد قرار مي صاحب دفتر عليه طرف مقابل مورد بـدون شوند گيرند بعنوان سند بكار برده

ر(ندباشـ امضاي صاحب دفتر يا طـرف دعـوا اينكه حاوي  .)1364:178بـه امـامي،.ك.بـراي نظـر موافـق

و در آن سوء همچنين از استفاده اگر شخصي كتابي بنويسد اي ادبي انجام داده باشد، يك نسخه
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ميپروندهآن كتاب بعنوان سند در كه كتـ قرار ب اغلـب فاقـد امـضاي نويـسنده گيرد در حالي

به امضاء تعيين تكليف نمايـد در مـاده. هستند .م.ق 1301قانونگذار وقتي خواسته است راجع

بيامضا"كه كردهمقرر كه در روي نوشته يا سندي و"كننـده دليـل اسـت اشد بر ضرر امضاءي

به هيچوجه صحت صدو . رده اسـت سند را منوط به داشتن امـضاء نكـراين امر مسلم است اما

و بدون آن سند مزبـور صـادر به امضاء دارد البته، در مواردي سند براي اينكه شكل بگيرد نياز

و ارزش حقوقي ندارد  مي. نشده به ماده در اين مورد، در بـاره.)ت.ق( قانون تجارت223توان

ديگـري اسـت كـه وقتـي خـود آن مـالك در واقع امضاء نشانه مالك.دكرصدور برات اشاره 

به امضاء نخواهد بود  بـراي نظـر موافـق( است"قابليت انتساب"آن مالك. وجود داشته باشد نيازي

به كسي نسبت داد، آن سـند عليـه او معتبـر اسـت) 1364:170به امامي،.ك.ر . هرگاه بشود سندي را

مي براي نمونه، شخصي با دستخط خود نامه به ما و بدون اينكه آن را امـضاء كنـدنواي را يسد

مي  كه از ما گرفتـه براي ما و در آن از تاخيري كه در بازپرداخت دو ميليون تومان وامي فرستد

مي  و درج عبارت بوده عذرخواهي و نامه را با ذكر تاريخ مي"به اميد ديدار"كند بـر. دهد پايان

اي عليه نويـسنده آن قابـل اسـتناد اسـت نامهچنين) 1382:342كاتوزيان،(خالف نظر برخي مولفان 

مي   ممكـن اسـت همچنـين. نـدكتواند منتسب بودن اين نامـه بـه او را اثبـات زيرا دستخط او

در) آقاي الف(خواهان و به خوانده مسلم است را بيابـد تقويم جيبي خوانده را كه انتساب آن

كه در همه جاي آن تقو گوشه بكاي از آن تقويم، با دستخطي  بعنوان يادداشت نوشـته ار رفتهيم

اي اگرچه فاقد امـضاء چنين نوشته."به آقاي الف مبلغ پانصد هزار تومان بدهكارم"شده باشد،

به خوانده مي . باشداست بنفع خواهان قابل استفاده است زيرا قابل انتساب

در حاشـيه يـا دهـد كـه در مواردي شخصي سندي را در دادگاه براي استفاده خود ارائه مي

به ضرر او نوشته شده است بدون اينكه آن نوشته  ها امضاء يا مهر شـده باشـند پشت آن مطالبي

م  ب نوشتهچون در چنين موردي.م.ق1302 ادهطبق كسي است كه آن را ارائه ضرره هاي سند

ا  به او منتسب و افه اضـ مزبـور ها با رضايت او بـه سـند ظاهر آن است كه اين نوشته ست كرده

امـا گـاهي راه. هـستندهادقابـل اسـتفو بدون اينكه امضاء يا مهر داشته باشند عليـه او اند شده

به طرف مقابل نيست  براي مثال، شخصي كه قرار است نوشته. ديگري براي انتساب يك نوشته

مي  نفـع يـا شـخص ثـالثي تواند امضاء كند، در اينجـا ذي عليه او استفاده شود سواد ندارد ولي

مين و چون هنوز هيچ ارتباطي از طريق دستخط يا ساير قرائن ميان اين شـخص وشته را نويسد

مي  ميو نوشته ايجاد نشده او نوشته را امضاء ر(گذارد كند يا بر آن اثر انگشت .ك.براي نظـر موافـق

ب.)1343:2به دولتشاهي، و بـره همچنين، گاهي نوشته اي صورت فرمهاي از پيش آماده شده اسـت

گ اينكه آن فرمها عليه شخص قابل انتساب باشد الجرم چاره  ذاشته شدن امضاء اي جز خواستن

البته، دستخط اگرچه قابليت انتساب متن بـه نويـسنده. در پاي نوشته نخواهد بود يا اثر انگشت 
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و بـراي آن را فراهم مي كند وسيله چندان آشكار نيست زيرا دستخط خيلـي از افـراد در ظـاهر

و افراد غيـر اشخ كه كارشناس خط نيستند شبيه به هم است تواننـد متخـصص خـط نمـي اصي

اين امر نيز از داليل استقبال از كاربرد امضاء. دستخطهاي افراد مختلف را از هم تشخيص دهند 

مي. است . دهندامضاها تفاوتها را بهتر نشان

اوبه در پاي سند شخصامضاي بدون نياز به پيام داده ممكن استيدر مبادالت الكترونيك

 وجود ندارد اما در پيامهـايهم امكان استناد به دستخط طرف مقابلن موردايدر. منتسب شود

كه دادهيارسال مي اطالعات فراوان نهفته است به فرستنده آن منتسب يكـي از ايـن. كنـد پيام را

و gmail.com@و yahoo.com@ عمومي نظيربه دو دسته آدرسهااين. است ايميلموارد آدرس 

مي ui.ac.ir@اختصاصي نظير  پـس سـازند آدرسهاي عمومي را خـود افـراد مـي. شوند تقسيم

كه با هويتشان سازگار نباشد  شخصي كـه اسـمش حـسني مثالً؛ممكن است آدرسهايي بسازند

 آدرسهاي عمـومي هميـشه در نتيجه . Hoseyni@yahoo.comسازد تحت عنوانميآدرسي است

ن م گرچهانديستقابل اعتماد ه بـه شـركتي در فاكتورهـايي كـ ثالً در مواردي قابل اعتماد ميشوند

. كنـد معرفي Sherkatebozorgh@gmail.com خود را بصورت ايميلآدرس دهد، دست مردم مي

مي رفي مستند از اين پس ايميل با اين مع به اصوالً شوند هايي كه از اين آدرس دريافت منتسب

كه پـس از احـراز هويـت اگر شخصي بطور مستند مثالً است همچنين. تندآن شرك   در فرمهايي

بـيعمومنشاني چنين،شدن در بانك پر كرده عنـوان آدرس ايميـل خـود بـراي مكاتبـاته را

به بانك . داده باشداحتمالي ضروري

 دارنـد تعلـق آنهـابه افراد اينكه محلي بلكه سازندآدرسهاي اختصاصي را خود افراد نمي

 شـركت، وزارتخانـه،آن بـا شخص ارتباط نشانهها ايميل اينو دهندمي آنهابهرا آدرسها اين

تهويـ ميـان ارتبـاطو هـستند فـردبه منحصر آدرسها اين. آنهاست نظايرو دانشگاه موسسه،

 حـسني كـه شـود نمـي داده اجازه موارد ايندر اصوالً مثالً. است محفوظ آنهابا آنها دارندگان

هـا از دارنـدگان ايميـل، ضـمن اينكـه ايـن گونـه Hoseyni@ui.ac.ir عنوان تحت بگيرد ايميل

كه اين آدرسها را داده  از. هستند Verifiable)(يقابل بازپژوه اند سايتهايي در نتيجـه، اگـر كـسي

به دارنده سايت مندرج در آدرس  و خود را منسوب ش معرفـي ايميلچنين آدرسي استفاده كرد

. اي خواهد بود مگر اينكه خالف آن ثابت شود كرد اصل بر صحت چنين گفته

 مطمئنيالكترونيك امضاي شرايط.4
 Secure/Enhanced/Advanced Electronic(»مـئنمطيامـضاي الكترونيكـ«2)ك(مطابق بند

(Signature مـاده". اين قانون باشد10 است كه مطابق با مادهيهر امضاي الكترونيك"عبارت از 

مي.ا.ت.ق 10 نسبت. الف: مطمئن بايد داراي شرايط زير باشديامضاي الكترونيك": داردمقرر
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بـه.ج؛را معلـوم نمايـد» پيـام داده«نندهك امضاءهويت.ب؛كننده منحصر به فرد باشدبه امضاء

و يا تحت اراده انحصاري وي صـادر شـده باشـد  بـه نحـوي بـه يـك.دو؛وسيله امضاءكننده

آن» پيام داده« و كـشف باشـد» پيام داده«متصل شود كه هر تغييري در تعريـف".قابل تشخيص

 برخالف برخـي ظاهراً.به همين نحو است نيز تقريباً)2001(1 قانون نمونه آنسيترال6)3(ماده 

 E-sign Act(مقررات اياالت متحـده آمريكـا نيز نظير، اين قانون)1387:45 ناظم،و مظاهري(نظرات

و غير قابل استناد تقسيم نكرده اسـت)2000 به دو دسته قابل استناد امـا دسـتورالعمل. امضاء را

و مشابه) Directive, 1999: Art. 2( اتحاديه اروپايامضاي الكترونيك چنيني تفكيكي را قائل شده

به واجد شرايط و غيـر واجـد شـرايط تقـسيم كـرده)Qualified Electronic Signature(امضاء را

. است

كه امضاي الكترونيك كردهاين ماده مقرر) الف(بند كه نـسبتي است  مطمئن امضايي است

به فرد باشدبه امضاء به فرد بـودن خـصوصيتي اسـت كـه وجـود آن در منحصر. كننده منحصر

 بيش از يـك نفـر اسـتفاده بوسيلهاگر قرار باشد يك امضاء. مورد هر امضايي مورد انتظار است

و آنچـه بـا چنـين شود ديگر نمي به يك متن باشـد تواند مويد تائيد يك شخص خاص نسبت

با امضايي ايجاد شود بدليل مردد بودن امضاء  و در نتيجه، در واقع. طل خواهد بود كننده فاقد اثر

مي  اميشد امضاي الكترونيك بايد گفته يا مطمئن كه اطمينان داريم مطمئناً نسبت بـه ضايي است

به فرد است امضاء به نظر مـي. كننده منحصر رسـد زيـرا البته، منحصر به فرد نبودن امضاء بعيد

و  م در فسانياتندليل تفاوتهبامضاء با نفسانيات افراد رابطه دارد  حتـي وقتـي،تفـاوت افـراد

مختلف بودن تواند چند نفر به تقليد از يك امضاي معين امضاء كرده باشند كارشناس امضاء مي

در با اين. تشخيص دهد امضاءكنندگان را  و در هـر مـوقعيتي كارشـناس امـضاء حـال هميـشه

چه بسا اتفاق مي  و و بـراي استفاده مي افتد كه چند نفر از يك جور امضاء دسترس نيست كنند

از اشخاص ثالث بازشناختن اين امضاء  ها از هم آسان نيست در نتيجه در عمـل اسـتفاده بـيش

مي  به فرد نبودن امضاء پيش و منحصر بـراي مثـال، در منـاطقي كـه. ايديك نفر از يك امضاء

و فرزندان معموالً امضا  ي پـدر يـا مـادر يـا افراد سواد كمتري دارند امضاء حالتي موروثي دارد

و مشابه آن را مـورد اسـتفاده قـرار اشخاص باسوادتر خانواده يا فاميل را الگوي خود قرار داده

. دهندمي

1-Art 6(3). “An electronic signature is considered to be reliable for the purpose of satisfying 
the requirement referred to in paragraph 1 if: The signature creation data are, within the 
context in which they are used, linked to the signatory and to no other person; The signature 
creation data were, at the time of signing, under the control of the signatory and of no other 
person; Any alteration to the electronic signature, made after the time of signing, is 
detectable; and Where a purpose of the legal requirement for a signature is to provide 
assurance as to the integrity of the information to which it relates, any alteration made to that 
information after the time of signing is detectable.” 
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كننـده هويـت امـضاء" مطمـئن بايـديكه امضاي الكترونيكـ كردهماده فوق مقرر)ب(بند

درييك اين ويژگي نيز اختصاص به امضاي الكترون".را معلوم نمايد» پيام داده« و  مطمئن نـدارد

از سوي ديگر، اين بند بـا وجـود بنـد. كننده را معلوم نمايد واقع هر امضايي بايد هويت امضاء

مي) الف( به نظر  منحصر به يك فرد اسـتيامضاي الكترونيك) الف(رسد زيرا مطابق بند زائد

مي چونو را امـضاء هويـت الجرم شود در نتيجه هر امضايي هر فردي با هويتي شناخته كننـده

 معتقدند هيچ تضميني براي اينكه)1383:11 السان،(فوق، برخي)ب( در مورد بند.سازدآشكار مي 

كه امضاي ديجيتال براي امضا ميء هويتي كند، همان هويت واقعي او باشد، وجـود كننده معلوم

و بايد تشخيص اين امر را به مرجعي صالح سپرد  داين گفته. ندارد  چون در اختصاص اردايراد

و غيرديجيتال ب امضاء اعم از ديجيتال شـده سـپس احـراز هويـت مطمئن نحويه ابتدا شخص

به او اختصاص داده مي  د شـو مـيهكه در دانـشگاه اسـتفادي امضاي الكترونيك مثالً.شودامضاء

بري توليد كند كه با نام كاررا معينيتواند امضاي شخصميكه فقط كسي طوري طراحي شده

و ايـن نـام كـاربري  وو كلمه عبور او وارد قسمت اتوماسيون اداري سايت دانشگاه شده باشد

. دانشگاه به شخصي كه هويت او محرز شده داده شده استبوسيله قبالًكلمه عبور

ميياين ماده نيز شباهت امضاي الكترونيك)ج(بند امضاء اگر غيـر. كندبه مهر را يادآوري

به وسيله امضاءبيالكترونيك مي اشد حتماً و امكان ندارد كه كننده صادر  اشـخاص بوسـيله شود

در نتيجـه، اينكـه افـراد ديگـري بتواننـد. اما مهر يا مهر امضاء اينگونه نيستند. ديگر انجام شود

دهـد كـه را اما تحت اراده انحصاري صاحب امضاء بكارگيرنـد نـشان مـييامضاي الكترونيك 

به مهر امضاء استيامضاي الكترونيك   الزم بـه ذكـر ايـن مـاده)د(بند در توضيح. چيزي شبيه

كه به آن متصل شده است را تضمينيامضاي غيرالكترونيك است كه  تغييرناپذير بودن پيامي را

مي در نتيجه كندنمي به آن افزود مثالً تمهيداتي كه بعد از امضاء نشود چيزي  پاراگراف انديشند

ميمي/..آخر متن را با و سعي اي نباشـد كـه بـشود كنند فاصله متن تا امضاء بـه انـدازه بندند

به متن افزود   اضـافي غيرمعمـول بـاقي همچنين ميان سطور يا ميـان پاراگرافهـا فاصـله. چيزي

 سـاز نيـست چـون معمـوالً ايـن روشـها چـارهيهاي الكترونيك اما در مورد نوشته. گذارندنمي

مي افزارها طوري طرا نرم و نوسازي انعطـاف داشـته باشـند حي كه در مقابل تغييرات بـا. شوند

كه براي جلوگيري از هرگونه تغييـر در مـتن بعـد از امـضاء اين حال، روشهايي هم وجود دارند

در شايد مهم. توان از آنها استفاده كرد مي افزارهـايي اسـت قالب نرمترين اين موارد ارسال پيام

بهآنانجام تاريخ را همراه با ترين تغييرات جزئيكه  و اين تاريخمي ثبت ها نگاري جـزء رسانند

و خاموشي جدايي و متن است ناپذيري از نرم ناپذير عالوه بر آن، براي ارسال متن همـراه. افزار

مي  كه اساساً اجازه هيچگونه تغييـري را نمـي PDFتوان از متنهاي با امضاء و بهره گرفت دهنـد

معتقدند كه اگر داليلي بـر)11:هـا جنبه،1385 السان،(اين ماده برخي)د( در مورد بند.منفعل نيستند 
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و متن الكترونيك و در نتيجـه ارائه نـشود، نمـييهمساني امضاء و مـتن تـوان وحـدت امـضاء

به شخص واحد را ادعا كرد  بي چنين گفته. انتساب آنها همـساني. دقتي ابراز شـده اسـت اي با

به جمـالت بعـدي در بـربه معني شبي  ه به هم بودن است در حالي كه منظور بند فوق با توجه

امـضاء تنهـا مويـد انتـساب مـتن بـه مـسلماً اگـر. امضاء بـوده اسـت بوسيلهداشتن كامل متن

كه امضاء  امضاء در بر گرفته نشود يا بعد از امـضاء اضـافه بوسيلهكننده باشد هر قسمت از متن

. كننده نخواهد بودبه امضاءشده باشد قابل انتساب

 استناد قابلو معتبر امضاي.5
و نگهداري شده»پيام داده«كليه".ا.ت.ق14مطابق ماده به طريق مطمئن ايجاد كه انـد هايي

و كليـه  و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يـا طرفـي كـه تعهـد كـرده از حيث محتويات

كه قائم  ميمقام قانوني آنان اشخاصي و ساير آثار در حكم اسناد محسوب شوند، اجراي مفاد آن

و حقوقي است  و قابل استناد در مراجع قضائي  زركـالم،و1387:52 نـاظم،و مظـاهري( بعضي".معتبر

و قابل"معتقدند استعمال عبارت)1382:50 آن با توجه به مبهم"استناد در حكم اسناد معتبر بودن

و سـاير"ديگر عبارت)146:الكترونيك قرارداد،1385 وصالي،(برخي. مورد ايراد است  اجراي مفـاد آن

و قابل  و حقـوقي اسـت آثار در حكم اسناد معتبر آن"اسـتناد در مراجـع قـضايي  را بـه معنـي

به دانسته  بـه اسـناد)204:ابعاد،1384 السان،(اي افراطي گونهاند كه قانونگذار در مورد اينگونه اسناد

مي. مايل داشته است نه اسناد عاديت سمير دهـد قانونگـذار ايـن داليلي وجود دارد كه نشان

در براي نمونه، در مقام تعيين ارزش اثباتي يك سند بـه هـيچ. قانون حقوقدان نبوده است  وجـه

 كـه"ثبتي"و"رسمي"،"عادي"شود بلكه از كلمات استفاده نمي"اعتبار"متون قانوني از كلمه 

و احكامشان كامالً داراي تعري از سـوي ديگـر، كلمـه. شـود مشخص است استفاده مـيف بوده

 قـانون آيـين دادرسـي228 وادمو استيبراي قانونگذار داراي مصاديق مشخص"اعتباريبي"

را.م.ق1288و مدني بي مثالهايي م. اند كردهاعتباري بيان براي م صاديقاين دري ديگر صاديقو

بر،مباحث چك و در سفته مي.ت.قات كـردن سـند بـراي جـدا"اعتبار"د كه كلمه دهن نشان

سن  و صحيح از سند باطل يا سند قابل استفاده از  بـراي تعيـين ارزشد غيرقابل اسـتفاده اسـت

. اثباتي اسناد كاربرد ندارد

و داراي ارزش اثباتي بودن آن استشوقتي صحت سندي معلوم .د اصل بر معتبر بودن آن

به داشتن يا نداشـتن شـرايطي دارد كـه قانونگـذار مـشخص ارزش اثبات ي چنين سندي بستگي

براي نظر(اصل بر عادي بودن هر سندي است.م.ق1289 است اما در مقام شك مطابق ماده كرده

ر  و امضاي مندرج در آن حتـي زمـاني كـهيدر نتيجه، سند الكترونيك.)1384:32به الـسان،.ك.موافق

و ضـعفي بنحو مطمئن تهيه و ارسال شده باشد با توجه به ماده مورد بحث سندي عادي اسـت
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و ابهامات بوجود آمـده سـبب  چنـين شـدن محـسوب رسـمي كه در نگارش ماده وجود دارد

ر(دشونميآن يا امضاييسند . زياد است اشتباهات نگارشي.)1381:94صفري،:به.ك.براي نظر موافق

و نگهـداري پيام كليه داده" شده گفتهقسمتي از اين مادهدر مثالً به طريق مطمئن ايجاد هايي كه

كه قائم ... اند از حيث شده ازم ايـن قـس."...شـوند، مقام آنان محـسوب مـي كليه اشخاصي ت

و زائد . استجمله فاقد نتيجه

كههب و پيام كليه داده"عنوان مثالي ديگر آورده شده است به طريـق مطمـئن ايجـاد كه  هايي

و قابـل اسـتن ... اند نگهداري شده و ساير آثار در حكم اسناد معتبر اد در مراجـع اجراي مفاد آن

و حقوقي هستند  گونـه اسـت، اول اينكه اجراء چند. به چند نكته توجه نشده است اما"قضايي

 بوسـيله اجـراء؛نفع مانند پيگيري وصول وجه سفته بدون رجـوع بـه دادگـاه ذي بوسيلهاجراء 

و و صـدور حكـم قطعـي دادگاه مانند پيگيري وصول وجه سفته از طريق مراجعـه بـه دادگـاه

. اجراي سند از طريق دايره اجـراي ثبـتو اجراي حكم از طريق دايره اجراي احكام دادگاهها؛ 

اكداميك اما معلوم نيست مط.ستمنظور اين ماده ابق اصول به حداقل قناعـت كـرده در نتيجه،

به دادگـاه را چنين سنديو  بعنوان سندي عادي قابل اجرا از طريق پيگيري شخصي يا مراجعه

 استفاده شده ولي وقتي سندي عادي باشـد"ساير آثار"دوم اينكه اگرچه از كلمه. كنيممي تلقي

از آثار اسناد رسمي يا ثبتي برخوردار نخواهد بود مثالً تاريخ آن عليه اشـخاص ثالـث اعتبـاري

بـه صـورت نيست بلكه اگر"در حكم سند معتبر"يوم اينكه سند الكترونيكس. نخواهد داشت 

 حشو است زيـرا"استناد قابل"چهارم اينكه عبارت. است"سند معتبر"صحيح صادر شده باشد 

و اداري. هر سندي قابل استناد است پنجم آنكه قانونگذار معمـوالً از عبـارت مراجـع قـضايي

مي  به كاربردن استفاده و و حقوقي"كلمه كند  مخصوص گويشهاي غيرحقـوقي"مراجع قضايي

اصالً مرجع حقوقي يعني چه؟ اما چون بطور مسلم قانونگـذار ايـن قـانون فقـط از سـر. است

و انرژي خـود را بـر سـر تفـسير چنـين بي اطالعي كلمات را به اين نحو بكار برده نبايد وقت

. ناشيانه نهاديتعابير

 الكترونيكي امضاي اثباتيارزش.6
به".ا.ت.ق15مطابق ماده و امـضاي» پيام داده«نسبت مطمئن، سوابق الكترونيكـي مطمـئن

و تنها مي  و ترديد مسموع نيست »پيـام داده«توان ادعـاي جعليـت بـه الكترونيكي مطمئن انكار

و يا ثابت كهكرمزبور وارد ا» پيام داده«د ".فتاده اسـت مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار
كه با امضاي الكترونيكـ معتقدند داده)56: 1387 ناظم،و مظاهري(برخي  مطمـئن ايجـاديپيام مطمئن

نه قابليت اجرا(شود از لحاظ ارزش اثباتي مي از عبـارت منظور.ر حكم سند رسمي استد)و

نه قابليت اجرا" كه چون اجرا بايد قابليت"و سبب معافيـت از از طريق دايره اجراي ثبت باشد
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و طي تشريفات طوالني دادرسي مي مي مراجعه  اصـوالً اين امر ولي.دشوگردد مزيتي محسوب

و استثنائاً قابل استفاده در چنـد مـورد خـاص نظيـر چـك اختصاص به اسناد رسمي ثبتي دارد

وب و قراردادهاي بانكي است د قابـل اجـراء از طريـقن حتي اگـر رسـمي باشـداسنا سايرانكي

.م.ق 1287 ادارات دولتي مطابق مـاده بوسيلههر روزهكه هايي قرارداد مثالً.ندجراي ثبت نيستا

به اجراء هم دارند ولي نمي شانسندشوند منعقد مي و نياز شـود آنهـا را از طريـق رسمي است

. اجراي ثبت اجراء كرد

را دادهد معتقدن)146:الكترونيك قرارداد،1385 وصالي،(برخي بايد در حكم سند عـادي شـمرد پيام

سندي عادي كه اصـالت.م.ق 1291اما مطابق ماده.كه اصالت آن در محكمه محرز شده است 

و آن در   همه آثار اسناد رسـمي را دارد دادگاه تصديق يا تثبيت شده در حكم سند رسمي است

و ترديد نباشد ،1384 الـسان،(برخـي.رسـد اين گفته موجه بنظر نميپسنه اينكه فقط قابل انكار

و ترديـد نـسبت بـه معتقد)1385:23 محمدزاده، همچنين؛173:تشكيل كه ادعاي عـدم امكـان انكـار ند

و ارائه راه داده آنها در واقع مقايسه آنها» اعتباريبي«يا» ادعاي جعليت«حل منحصر پيام مطمئن

و قواعد موجود در خصوص اسناد  و نقض تمام اصول ايـد رسمي به شمار مـي با اسناد رسمي

و كنتـرل ايـن دسـته از خـدمات را بـر عهـده  زيرا هيچ مرجع رسمي مسئوليت ارائه، بازرسـي

.ا.ت.ق15اول اينكه برخالف آنچه اظهار شده مفاد مـاده. وجود دارند اما نكاتي. نگرفته است 

يام مطمئن چندان هـمپ قابل انكار يا ترديد بودن داده دوم اينكه غير. ادعا نيست بلكه قانون است

در. عادي نيست غير ي اسـت خيلي كم باشد بـديهيسيستم الكترونيك وقتي احتمال امكان نفوذ

ش سالهاي طوالني است كه ما ندانسته در ارتباط با ماشـينهاي.دوكه اصل بر صحت آن گذاشته

و هايكنتور يعني مشابه و نظاير آنها مانند كيلومتر شمار برق، آب، گاز به همـين اتومبيل بنزين

كه اصـل بـر صـحت اطالعـات اعـالم كنيمنحو عمل مي  شـدهو كامالً براي ما جا افتاده است

و اعـالم شـود بوسيله آنهاست مگر اينكه خالف آنها بوسيله سـوم. كارشناسان مربوطه كـشف

و كنترل اين سيستم  به اينكه مرجعي رسمي مسئوليت ارائه، بازرسي عهـده ها را بـه اينكه نيازي

و داده توانند سيـستم مطمـئن را از غيـربكه خبره كارشناساني وجود. بگيرد نيست  پيـام مطمـئن

مـسئوليت اكنـون هـم. شده تشخيص بدهند كـافي اسـت پيام دستكاري نخورده را از داده دست

و كنترل كنتور  و گاز هاي برق ارائه، بازرسي آب ولـي چگونـهات يا شركتهاي آنهاسـت با ادار،

كه در مرافعه ميان مصرف ممكن  و شركت است برق يـا آب يـا گـاز كارشناسـان يا اداره كننده

رو اداراتها همان شركت   كارشناسـاني بيطـرف؟سيدگي به صحت كاركرد كنتور باشند مرجع

به مصرف هـاي پـس بـراي سيـستم. نـد الزمكننـده نداشـته باشـند كننده يا توزيـعكه وابستگي

ازناطالعاتي هم مسئوال .كنيمن اين دست درستي
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كه نوع رسـمي آن مـدنظريند سند الكترونيك معتقد)4:هـا جنبه،1385 السان،(برخي  در صورتي

سه شرط اصلي سند رسمي  مـامور صـالح، بوسيلهيعني تنظيم.م.ق 1287وفق ماده(باشد بايد

و تنظيم مطابق مقررات تـوان مـينودشـو در آن محقـق) تنظيم در حدود صالحيت آن مامور

به يك مدرك را، ولـو از سـوي مقـنن،» در حكم رسمي«يا» سند رسمي«صرف اطالق عنوان 

خالف صريح قوانينرا.ا.ت.ق15بنابراين، مفاد ماده. موجب رسمي شدن آن محسوب داشت

و ادله اثبات دعوا  به اسناد رسمي . اما نكاتي قابل ذكـر اسـت. اندهست دانو مقررات خاص راجع

ا كه تداعي شدهياول از.ا.ت.ق15 قانونگذار در مادهنكه برخالف آنچه يا» سند رسمي«ذكري

دوم اينكـه بـراي. مطمئن سندي عادي اسـتيسند الكترونيكو نداشته» در حكم سند رسمي«

اوتوان تعيين تكليف كرد قانونگذار نمي  و احوال زمانه ممكن است تحـوالتيو  بسته به اوضاع

ا تف.يجاد نمايد را در قوانين چه ق مگر كه اين.ا.ت.قو.م.اوتي از نظر ارزش ميان  وجود دارد

يكي داشته باشـد به هيچوجه مقرراتي خالف آن  آنچـه انجـام شـده ضـمن اينكـه.يكي نتواند

و ادله اثبـات دعـوا نبـوده اسـت امـروزه. خالف صريح قوانين يا مقررات خاص اسناد رسمي

و مبتني بر همين دادهياز آن دولت الكترونيكترو مهميتجارت الكترونيك  پيام مطمـئن اسـت

مي آنها العاده كاركرد فوق  كه تحوالتي بيش از اين را و كامـل از البته طلبد بايد با آگـاهي كـافي

به آن انجام گيرد ماهيت علمي اين فن و از حقوق مربوط . آوري

ا مطمئن هـم غيريورده زيرا سند الكترونيك قانونگذار احتياط الزم را بعمل نيا،طابرتدر اين

سه شرط   رعايت همان شرايط. را داشته باشد رسمي خواهد بود.م.ق1287ور در مادهزبماگر

به سند رسمي ثبتي نيز تبديل نمايديممكن است سند الكترونيك البته، رسـمي. مطمئن را حتي

 مـاموران رسـمي در بوسـيله كـه قانون اسـنادي طبق. كننده سند نيست شدن هميشه بنفع ايجاد 

اي براي نمونه شخصي نوشته. حدود وظايف آنها بر طبق مقررات صادر شده باشد رسمي است

به دانشگاهي ارائه مي و را دهد مبني بر اينكه بعنوان دانشجو در آن دانشگاه دولتي پذيرفته شده

بر. خواهد ثبت نام كند مي كه ظاهراً امضاي او در پاي آن كه اين مسئولي گه است مطمئن است

تواند اظهار انكـار سند ساختگي است اما چون سند ظاهراً داراي شرايط اسناد رسمي است نمي

و چارهك بي ند از. اعتباري نخواهـد داشـت اي جز ادعاي جعل يا ادعاي پـس قانونگـذار يكـي

كه با رسمي اعالم كردن نوشته  آ اهدافي را ن را داشـته هاي ماموران رسـمي قـصد رسـيدن بـه

و ترديد آنها نسبت بـه اسـنادي بـوده محدود كردن ماموران رسمي از طريق جلوگيري از انكار

به همين قياس فكـر كنيـد كـه اگـر مـسئولين.كه احتماالً در واقع از آنها صادر شده است   حال

ار كننـد خود را انكي حق داشته باشند اسناد الكترونيكي سامانه دولت الكترونيكدرتوليد اسناد

استفاده ماموران از اختياراتشان باز خواهـدء براي سو در روابط مردم با دولت بزرگيچه شكاف 

.ه استشدحداقلي بوده كه انجام پس آنچه قانونگذار انجام داده. شد
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مييبعضي عقيده دارند امضاي الكترونيك و عليـهي الكترونيكـيد كـه سـند شـو سبب  لـه

بودنيالكترونيكبلكه از از امضاءنه ويژگياين ولي.)1383:3 السان،(باشدكننده قابل استناد امضاء

به سند اختصاص ندارد بلكه هرگونه مدرك ديگر را نيز شـامل مـيميناشي  و تنها . شـود شود

و اشخاص ثالـث بتواننـد آن را عليـهشوتنظيم يك مدرك بطوركلي سبب مي كه طرف مقابل د

ق صادر كه بگذريم، معموالً. رار دهند كننده مورد استفاده  اگـر از استثناي مربوط به دفاتر تجارتي

به نفع خودش هم مورد استفاده باشد مجبور است ايجاد كننده مدرك بخواهد آن مدرك بنحوي

و اگرچـه آن را اي را تنظـيم مـي شـخص اظهارنامـه از گواهي سايرين استفاده نمايد مثالً  كنـد

و تنظيم كرده ولي  و بـا تحويـل اسناد ادارات چون آن را دفاتر دادگاهها يا خودش تهيه گرفتـه

نه تنها به ضرر ارسال كنند،طرف مقابل ابالغ مي به نگهداري سوابق  به اين اظهارنامه كننده بلكه

مي  راي ارتباطات الكترونيك وسايلاما،. شودنفع او هم قابل استفاده  مانند گواهي امين مكاتبات

مييبا تمام جزئيات ابه نفع ايجادكهكنند نگهداري . باشندهادفستكننده هم قابل

كه دفتـر تجـارتي به اندازهيد كه مدارك الكترونيكشو بودن سبب نمييالبته، الكترونيك اي

به نفع ايجاد  ز به نفع تاجر دليل است  گفتـه.م.ق1297يرا آنچه در ماده كننده مدرك دليل باشد

مي شده است امري كامالً است كه. كندثنايي را بيان  اگر تاجر در دفتر خود نوشـتهبه اين صورت

باشد بدهي فالن تاجر پرداخت شد، اين نوشته عليـه آن تـاجر بـه نفـع نويـسنده قابـل اسـتناد

و دريافت. خواهد بود  شده بودن اين بـدهي بـه احتمـال البته، اينكه تاجر مقابل هم دفتري دارد

و دفتر او هم به هر حال در صورت مرتب قوي در دفتر او هم سوابقي  بودن به نفع او قابل دارد

مي  مي. كنداستناد است اين حق استثنايي را تعديل يگوييم براي مثال نامـه الكترونيكـ اما، وقتي

كه اگر فرسـتنده نامـه در آن نوشـتهبه نفع فرستنده آن هم مي تواند دليل باشد منظور آن نيست

كه   آن را فرستاده است، آنگونـه خواسته بوديد را برايتان فرستادم يعني حتماًباشد من كااليي را

كه اگر بعداً و فرستنده اختالف كه در مورد دفاتر تجارتي بود، بلكه منظور آن است  بين گيرنده

و اينكه ايـن اطـالع به اطالع گيرنده رسانيده است كه آيا فرستنده ارسال كاال را رسـاني بـه شد

ا به نفع فرستنده مورد استفاده قرار تواندمييست، پيام الكترونيكموقع بوده . گيرد در پاسخ

و در مقام مقايسه با امضايي كه در دفترخانـه اسـناديدر مورد استفاده از امضاي الكترونيك

ر( در دفترخانه دفتردار شاهد انجام امضاء است گفته شده شود رسمي مي بـه.ك. براي اطالعات بيشتر

در دفترخانه مكـره يـا در نتيجه چنين نيست،يدر حاليكه در امضاي الكترونيك)1382:32رچي، بند

ا كننده امضاءهمچنين مست يا هوشيار بودن بودن مجبور  او از موضـوعياطالعـع يـا بـيطالو

كه مشخص معامله  اينگونـه نيـستيد در حاليكه در امضاي الكترونيكـشواحتمال زيادتر دارد

به تنظيم رسمي ثبتي سند يا حداقل امضاء.)21و1385:20 ده،زا محمد(  البته، همه اين برتريها مربوط

و مدارك و در تنظيم عادي اسناد  همانگونه كـه صـحت ولي اين برتريها وجود ندارد نيزاست
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و مدارك عادي بـا تمهيـداتي قابـل پـشتيباني اسـت در مـدارك تنظـيم صدور امضاء در اسناد

ميو اتصال امضاءيالكترونيك و نـسبت بـهو توان براي نمونه شاهد گرفـت هم قـصد، رضـا

. كردتامين دليليمدرك الكترونيككننده اهليت امضاء

كه در لحظه امضاءيدر هر حال، اگر شخصي امضاي الكترونيك  انجام داد اصل بر آن است

و اهليت داشته رنـديگو انكـار قـرار مـي اسناد عادي سنتي وقتي مورد ترديد. است قصد، رضا

و امـضاهايبه درخواست استكتاب يـا يـافتن نوشـته اصالت آن كننده سند براي اثبات ارائه هـا

مي مسلم و يا استفاده از گواهان متمسك و امضاء و تطبيق دستخط  امـا اگـر سـند؛دوشالصدور

مييعادي الكترونيك ان از گواهي گواهان توان همچن انكار شده يا مورد ترديد قرار گيرد گرچه

مي؛بهره برد  و تطبيق از ولي بجاي استكتاب و اينترنت كمك گرفت نظر توان كارشناسان رايانه

و انطباق آن هويت با طرف دعوا معلوم تا هويت امضاء  ر براي(.دشوكننده آشكار : بـه.ك. نظر موافـق

و كاهاني، .)1382:317؛ همچنين كاتوزيان،1380:63گودرزي

يالكترونيك امضاي صدور خدمات.7
 واحـدهايي هـستند كـهيدفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكـ".ا.ت.ق31مطابق ماده

مييبراي ارائه خدمات صدور امضاي الكترونيك ايـن خـدمات شـامل. شوند در كشور تاسيس

به روز نگهـداري گـواهي  و ) امـضاي(ي اصـالت هـا توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تائيد، ابطال

ا".باشدمييالكترونيك  كه دفـاتر معتقدند)150:الكترونيك قرارداد،1385 وصالي،(ط، بعضيابتر در اين

به عنوان مرجع ثالـث بـراي تائيـد امـضاي) دفاتر خدمات(يخدمات صدور امضاي الكترونيك

به مراجعـه امـضاكننده شدن امضاها، نيازي با الكترونيك در واقع. عمل خواهند كرديالكترونيك

به دفترخانه يا دفتر خدمات منتفي  اگر براي دفاتر خـدمات جايگـاهيو شودميبراي هر امضا

به دفـاتر اسـناد رسـمي اجـازه مساوي با جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظر گرفته شود يا اينكه

كه بعنوان دفاتر خدمات نيز فعاليت كنند،  كه با چنين داده شود شـوديي ايجاد مـي امضاسندي

و حتي اگـر  و ترديد بلكه سند رسمي و فقط غيرقابل انكار نه در حكم سند رسمي ثبـت اغلب

ر(شود سند رسمي ثبتي خواهد بود .)1379:84به بندگان،.ك.براي نظر مشابه

كه براي مثال در هند شـخص. معمول است مشابه اين امر در ساير كشورها به اين صورت

ميل شماره دفترخانه مقاب با مراجعه به مينكاي را در دفتري امضا و به او كارتي داده د كـهوشد

و نام او بر آن زده شده  كـه اگـر ايـن اسـت از اين پس اصل بر اين. استهمان شماره ترتيب

و به كسي تحويل داده شد كسي كه ايـن بـرگ را از دفترخانـه تحويـل گرفتـه برگ نوشته شد

د كنندگان چنين برگه دريافت.تنظيم كننده آن است  به كننـده آنهـا فترخانه صـادر هايي با مراجعه
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به ثبتي هم تبديل كنند هستند اين اسناد را كه رسمي توانمي  وكارازسـ اكنون در واقع همـان. ند

مييدر قالب امضاي الكترونيك و كار اين امر بايد در عمل عادي. شود انجام .دشوالبته، ساز

او.ت در كشورمان در حال انجام است مشابه اين حال و قصد بانك با احراز هويت شخص

مي  به او واگذار اگرچه كشيدن چك معمـوالً. كندجهت پرداخت از طريق چك، دسته چكي را

مي  و بانك از اينكه صادر در خارج از بانك انجام كننده در لحظه صدور چك عاقل، قاصد شود

ازو مختار بوده است يا خير خبر ندا  رد ولي چون دسته چك را براي او صادر كرده هـر برگـي

مي آن  مي كه به بانك كه بر روي آن شده منطبـق بـا رسد را منتسب به او داند حتي اگر امضايي

ني. نمونه امضاي گذاشته شده در آن بانك نباشد   رفتـار گونـه با كارتهاي اعتباري همينزاكنون

مي با احراز هويت شخص در بانك. شود مي به او داده  سـپس هـر گونـه شود كارتي اعتباري

به دارنده آن است استفاده كه از آن كارت ميشود منتسب در واقع، سند سازي بدون نياز بـه. اي

مي مرجع گواهي  به روشهايي به آن پاسخ گفته كه در گذشته و بـا كننده نيازي قديمي است شد

و امضاي الكترونيك اختراع داده به آن فراهم آمده است امكاناتيپيام . بهتر براي پاسخ

كه قسمت اخير ماده)4:ها جنبه،1385 السان،(بعضي هـاي گـواهي"با ذكـر.ا.ت.ق31 معتقدند

از"ياصالت امضاي الكترونيك  ، در صدد القاي اين مفهوم است كـه بـا گـواهي اصـالت امـضاء

كه امضاء در آن درج شـده را و ترديـد نيـز غيـر سوي دفاتر خدمات، بايد مدركي قابـل انكـار

و به اين موضوع انتقاد   بـه مـتنيو تسري آثار حقوقي امضاي الكترونيك كردهمحسوب داشت

و مكرر است در واقع،. اند را مجاز ندانسته اين مطلب همه روزه در جامعه مورد استفاده مداوم

به ارزش حقوقي آن بحثي صـورت نگرفتـه اسـت  د بـراي اينكـه بـراي مثـال، مـر. ولي نسبت

نـدكهمسرش بتواند گذرنامه بگيرد بايد قسمت مربوطه در فرمهاي تقاضاي گذرنامه را امـضاء

. قبـول نـدارد تر اسناد رسمي گواهي نشده باشـد دفا بوسيلهو اداره گذرنامه امضاي مرد را اگر 

كه امضاء با شد"ولي آيا واقعاً ارزشي مي"گواهي  يعنـي آيـا؟كندكند به متن سرايت نمي پيدا

كه معتقد است به ادعاي مردي اش روي فرم گذرنامـه شده رغم وجود امضاي گواهيبدر عمل

به او اجازه داشتن گذرنامه نداده اسـت ترتيـب اثـر داده مـي  شـود؟ در اينكـه چنـين همسرش

به آن زيـر نظـر  و حتي ثبتي است ترديدي نيست ولي چون متن مربوط همـان امضايي رسمي

كننـده معلوم نيست تهيه آن متن در صالحيت مامور رسـمي گـواهي،تنظيم نشده مامور رسمي 

كه آن متن مطابق با قوانين تهيه شده است يا خير، نمي  و معلوم نيست تـوان امضاء بوده يا خير

و ترديد نسبت بـه آن بـه داليـل تجربـي ممكـن.آن را سند رسمي تلقي كرد   ولي ظاهراً انكار

و مـتن، در اينگونه موا. نيست و نبـودن ايـراد قـانوني در مـتن رد در صورت همخواني امـضاء

ااي شده قرينه وجود امضا گواهي به امضاكننده است نتساب بر به دليـل وجـودپس. متن اصلي
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و  خـود كسي كه چنـين متنـي را منتـسب بـه اماره ديگر اظهار انكار يا ترديد موثر نخواهد بود

ربر(دكنداند بايد اقامه دليل نمي .)1383:148كاتوزيان،:به.ك.اي نظر موافق

و)1385:21 محمـدزاده،(بعـضي  بـا ابـراز نگرانــي از اقـدامات كالهبـرداران اينترنتـي، هكرهــا

مشخص نكرده اسـت كـه بـار سـنگين مـسئوليت.ا.ت.ق31ند كه ماده معتقدنويسان ويروس

به  و غيره مي اثبات مسائل حادث در جريان توليد، صدور، ذخيره چه عهده چه شخصي و باشد

و جوابگو خواهد بود  ر(كسي شاهد  ولي دقت در آن ماده)1382:11به انـصاري،.ك.براي اطالعات بيشتر

كه. كنداين نگراني را بر طرف مي  آن دفاتر انجام خواهد بوسيلهآن ماده بطور تفصيلي آنچه را

و بطور مسلم دفاتر خدمات ماننـد  دفـاتر اسـناد رسـمي شـاهد رسـمي شد را بر شمرده است

. خواهند بودياستفاده از امضاي الكترونيك

 نتيجه
كه همان خطها كه در امضاي غيرالكترونيكـينبايد انتظار داشته باشيم و معوج  مـوردي كج

و دگرگـوني خـاصيم در امضاي الكترونيكيداداستفاده قرار مي  هم فقط همانها امضاء باشـند

مي.داتفاق نيافت بـراي( كند كلمه عبـور اسـت امروز آنچه بيش از هر چيزي نقش امضاء را بازي

ر  ي مختلـفيتوانـستند امـضاها در گذشته اشـخاص مـي.)مكـرر 256ش،1385 به شمس،.ك.نظر موافق

وقتـي مـا داراي كارتهـاي. اسـت ممكـن نيـزيامضاي الكترونيك اين امر در مورد داشته باشند

م اعتباري مختلف با  . متعـدد داريـمي هستيم در واقع امـضاهاي الكترونيكـ تفاوتكلمات عبور

و كلمه عبـور برنامـه؛گاهي مورد حائز اهميت بيشتري است اي در نتيجه، عالوه بر نام كاربري

به شخص مي كاربر هم كه منحصر شود تا دستگاه هويت شخص را براي است به دستگاه ارائه

اي نمونه، يك عضو هيات علمي دانشگاه، بـراي اينكـه نمـراتبر.ندك خاص تائيديانجام امر 

و كلمـه عبـور دانـشگاهي وارد سـايت  دانشجويان را قطعي نمايد عالوه بر اينكه با نام كاربري

به سيستم كـامپيوتري وصـل كنـد تـا شود بايد نرم دانشگاه مي  افزار كليد مختص به خود را هم

ا . ينترنتي دانشگاه قطعي نمايدبتواند نمرات دانشجويان را در سيستم

چند امضائي با امضاءهايي از اشخاص مختلف تهيـهيالكترونيكتوان اسناد مسلماً حتي مي

كه بطور غيرالكترونيك. نمود و بـا امـضاييآنگونه  چك براي يك شـركت بطـور دو امـضائي

و مديرعامل كشيده مي بهيامضاي الكترونيك. شودرئيس هيات مديره كه هنوز امكاناتي ما داده

پي نبرده  ي اين امكان وجود داشـت كـه شخـصيمثالً در امضاي غيرالكترونيك. ايمبه آنها كامالً

مي كه و بتواندكرد در غياب طرف مقابل امضاء كه مشابه امضاي او را بزنـد  از ديگري بخواهد

او سند را تحويل طرف دهد بطوري به دادگاه كشيد انتـساب سـند بـه  قابـل اثبـاتكه اگر كار
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 كلمه عبور اگرچه شخص در غياب طـرفون بدليل وابستگي كامل نام كاربري نباشد ولي اكنو

. گفته انجام دهد مقابل امضاء كند قادر نيست تقلبي بنحو پيش

به شخص معين را فراهم آورده استآنيامضاي الكترونيك چنان زمينه انتساب قطعي سند

ر كمتركه  به دفتر اسناد ميبشكل قبلي سمي نياز در واقع، همانگونه كـه دسـتگاه.دشواحساس

و كارمند را بـه حـداقل كـاهش داد  اگرچـه آن را بكلـي خودپرداز نقش بانك بعنوان ساختمان

و بـه شـكل سـابق هاي همان دستگاه نقش دفاتر اسـناد رسـمي مشابهمنتفي نكرد،  را كمرنـگ

مي كمرنگ به وجود دفات. كنندتر كه خدمات تخصصي مرتبط را ارائـه دهنـد روز البته، نياز ري

مي  و. شودبه روز بيشتر احساس و سـند رسـمي ثبتـي ادعـاي جعـل نسبت بـه سـند رسـمي

آن اعتباري ممكن است ولي بعيد نيست سيستم بي از هايي چنـان پيـشرفته طراحـي شـوند كـه

به محتويات آنها ادعـ ضريب اطمينان فوق  و نسبت اي جعـل نيـز مـوردي العاده برخوردار بوده

و از طريق سيستم اطالعاتي با در بـر گـرفتن تماميـت. نداشته باشد  سند در رايانه ساخته شده

مي حساب اطالعاتي شخص معيني بوسيلهپيام  همه چيز بـه او قابـل انتـسابپس؛دشوارسال

به مفهوم خاص نيست چون تمام اين روند نقش امـواست  به امضاء ضاء ديگر نيازي در واقع

. كندرا بازي مي
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