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قانون گــذاری در هــر عرصــه ای همــواره دارای دو وجــه بــوده اســت. یک وجــه مانــع زا و محدودکننــده و وجهــی دیگر 

ــاوت  ــا شــدت و ضعف هــای متف ــات اجتاعــی انســان ب ــه در متامــی عرصه هــای حی ــن دوگان ــع زدا  و مشــوق. ای مان

ــد.   ــا می کن ــدوام زیســت جمعــی نقــش ایف ــا و ت ــده ای در شــکل گیری، بق ــه عامــل تعیین کنن ــه مثاب ــوده و ب جــاری ب

قانــون هــر کجــا کــه وارد می شــود از ســویی هرج و مــرج مناســبات را از بیــن می بــرد یــا –دســت کم- تقلیــل می دهــد 

و از ســوی دیگــر خــود منشــا ایجــاد برخــی موانــع و کنــد شــدن رسعــت حرکت یــک رونــد در حــال پیــرشوی اســت که 

زاییــده ی  بوروکراســی ناگزیــزی اســت کــه قانــون بــرای ایجــاد نظــم مــورد نظــر خــود تحمیــل می کنــد. بــه هــر میــزان 

که جوامــع در مســیر تکامــل خــود پیــش می رونــد و مراحــل رشــد و توســعه را طــی می کننــد در برقــرار ســاخنت تعادل 

میــان ایــن دو وجــه توامنندتــر می شــوند. در صورتیکــه بــه دالیــل ســاختاری و بدعملکــردی نهــادی، ایــن تعــادل بــه 

دســت نیایــد و عرصه بــه یکــی از این دو ســو میــل کنــد منی تــوان نتایــج مطلوبــی را بــرای مســیر رشــد آن متصــور بود. 

پــس خــاء مطلــق قانونــی و افــراط در تنظیم گری هــر دو بــرای توســعه یــک جامعــه خطرآفریــن و آســیب زا هســتند. 

تجــارت الکرتونیکــی )Ecommerce( کــه شــاید بتــوان تولــدش را ســال ۱94۸ در زمــان محــارصه برلیــن غربــی توســط 

اتحــاد جاهیــر شــوروری و انجــام مبــادالت تجــاری میــان برلیــن غربــی با ســایر مناطــق جهــان از طریــق تلکــس برای 

تامیــن آذوقــه مــردم دانســت تــا زمــان حــارض کــه تجــارت و خریــد و فــروش از طریــق اینرتنــت در حــال بــدل شــدن 

بــه شــیوه غالــب تجــارت در جهــان اســت تحــوالت بســیار چشــمگیری را تجربــه کــرده و بــه مــوازات آن قانون گــذاری 

در ایــن حــوزه نیــز فــراز و نشــیب های بســیاری را بــه خــود دیــده اســت. قدیمی تریــن ســند قانونــی در ایــن عرصــه، 

ــری در  ــس از آن تنظیم گ ــت. پ ــده اس ــب ش ــال ۱9۸4 تصوی ــه در س ــت ک ــا اس ــی کالیفرنی ــارت الکرتونیک ــون تج قان

ــه  ــاالت متحــده صــورت گرفت حوزه هــای مختلــف تجــارت الکرتونیــک توســط کمیســیون تجــارت فــدرال )FTC(  ای

اســت کــه از جملــه می تــوان بــه قانــون SPAM-CAN در ســال ۲۰۰3 در خصــوص اســتانداردهای بازاریابــی اینرتنتی، 

تنظیم گــری کمیســیون در رابطــه بــا خــط مشــی رازداری رشکت هــا و قانــون حایــت از مــرف کننــدگان داروســازی 

آنایــن رایــان هایــت در ســال ۲۰۰۸ در رابطــه بــا داروخانه هــای آنایــن اشــاره کــرد. بــه دنبــال اقــدام دیگــر کشــورها 

ــا هــدف  در تنظیــم مقــررات ایــن حــوزه کمیســیون حقــوق تجــارت بین امللــل ســازمان ملــل متحــد در ســال ۱996 ب

ایجــاد یکپارچگــی چارچوب هــای قانونــی تجــارت الکرتونیکــی اقــدام بــه تصویــب قانــون منونــه کــرد. قانــون خدمات 

ــد، مقــررات  ــاوری اطاعــات مصــوب ۲۰۰۰ در هن ــون فن ــا تصویــب شــد، قان پرداخــت کــه در ســال ۲۰۰9 در بریتانی

ــون نهــاد تنظیم گــر  ــه عن ــن مصــوب ســپتامرب ۲۰۰۰ کــه در آن وزارت و ارتباطــات را ب ــق چی ــی جمهــوری خل مخابرات

کلیــه فعالیت هــای مربــوط بــه ارتباطــات از راه دور ، از جملــه تجــارت الکرتونیکی تعییــن کــرده و پــس از آن مقررات 

ــودآور از  ــای س ــوص فعالیت ه ــررات اداری در خص ــتین مق ــه نخس ــت ک ــات در اینرتن ــات اطاع ــاره خدم اداری درب

ــن محســوب می شــود  ــی در چی ــر تجــارت الکرتونیک ــم ب ــی حاک ــررات آت ــرای مق ــی ب ــوده و مبنای ــت ب ــق اینرتن طری

و در ادامــه قانــون امضــای الکرتونیکــی مصــوب یازدهمیــن جلســه دهمیــن کمیتــه دامئــی NPC در آگوســت ۲۰۰4 

ــا آنهــا  ــی مرتبــط ب ــا داده پیام هــا، احــراز هویــت الکرتونیــک و مســئولیت های قانون ــه تنظیم گــری در رابطــه ب کــه ب

می پــردازد، از دیگــر قوانیــن ایــن حــوزه بــه شــار می رونــد. در طــی ایــن ســالها تجــارت الکرتونیکــی بــدل بــه یکــی 

از مهمرتیــن ابزارهــای کســب و کار بــرای مشــاغل مختلــف جهــان تبدیــل شــده اســت؛ فــارغ از اینکــه چقــدر بــزرگ یا 

ــا در چــه حــوزه ای فعالیــت می کننــد. در ســال ۲۰۱۲ حجــم تجــارت الکرتونیکــی بــه رکــورد یــک  کوچــک باشــند و ی
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تریلیــون دالر رســید. تــا ســال ۲۰۱4 مبــادالت و خریــدو فروش هــای انجــام شــده از طریــق تلفن هــای هوشــمند حدود 

۲5 درصــد بــازار مبــادالت جهــان را تشــکیل مــی داد و تجــارت الکرتونیکــی بــر عرصه هــای مختلــف حیــات انســان از 

جملــه زنجیره هــای تامیــن، اشــتغال و اســتخدام و محیــط زیســت تاثیــر شــگرف و بازگشــت ناپذیری گذاشــته اســت.

در ایــران نیز توســعه ابزارهــای ارتباطــی و اقبال گســرتده بــه اســتفاده از انــواع قراردادهــا و اوراق و اســناد الکرتونیکی 

بیــش از پیــش رضورت تنظیم گــری و ایجــاد شــفافیت در رابطــه بــا ابعــاد قانونــی اینگونــه مــراودات تجــاری را در پــی 

داشــته کــه در نهایــت بــه تدویــن قانــون تجــارت الکرتونیکــی بــا الگوبــرداری از قانــون منونــه آنســیرتال در ســال ۱3۸۲ 

هجــری شمســی منجــر شــد.

همــگام بــا اقدامــات کشــورها در زمینــه تنظیــم مقــررات مربــوط بــه تجــارت الکرتونیکــی در درون مرزهــای خــود، 

نهادهــای بین املللــی نیــز بــا تصویــب کنوانســیون ها و تدویــن قوانیــن منونــه در توســعه ادبیــات حقوقــی ایــن حــوزه 

و تدویــن چارچوب هــای حقوقــی کارآمــد و متناســب بــا نیــاز روز جهــان نقــش موثــری  داشــته و بســیاری از کشــورها 

بــه تأســی از آن چارچوب هــا و اســناد دســت بــه وضــع یــا اصــاح قوانیــن و مقــررات و چارچوب منــد ســاخنت تجــارت 

الکرتونیکــی خــود زدند کــه از شــاخص ترین ایــن اســناد می تــوان بــه قانــون منونــه تجــارت الکرتونیکــی) ۱996(، قانون 

منونه امضای الکرتونیکــی )۲۰۰۱( و کنوانســیون اســتفاده از ارتباطــات الکرتونیکــی در قراردادهــای بین املللی)۲۰۰5( 

مصــوب کمیســیون حقــوق تجــارت بین امللــل ســازمان ملــل و همچنیــن راهنــای عمومــی بــرای تجــارت بین املللــی 

دیجیتــال مطمــن)۱997( مصــوب اتــاق بازرگانــی بین املللــی، دســتورالعمل های پارملــان اروپــا در رابطــه بــا حایــت 

از مرف کننــدگان و امضــای الکرتونیکــی اشــاره کــرد. بــا توجه بــه آهنگ رسیــع تحــوالت در عرصــه فنــاوری داده ها و 

مبــادالت الکرتونیکــی و با عنایــت بــه رضورت حیاتــی همگامــی نهادهــای قانون گــذار داخلــی و بین املللی بــا تحوالت 

ــاد  ــی از ابع ــی و ابهام زدای ــادالت الکرتونیک ــازی مب ــت قاعده مندس ــه ماموری ــت ک ــی اس ــوزه، بدیه ــن ح ــرروزه ای ه

حقوقــی آن هرگــز منی توانــد خامته یافتــه تلقــی شــده و مقــررات و دســتورالعمل های تصویبــی کشــورها و ســازمان ها 

نیــز متداومــاً نیــاز بــه اصــاح و به روزرســانی دارد. در راســتای همیــن ماموریــت و بــا توجه بــه وجــود ابهامــات و عدم 

قطعیت هــای اثرگــذار دربــاره ســوابق الکرتونیکــی قابــل انتقــال، کمیســیون حقــوق تجــارت بیــن امللــل ســازمان ملــل 

متحــد در ســال ۲۰۱7 دســت بــه تدویــن و تصویــب قانــون منونــه ســوابق الکرتونیکــی قابــل انتقــال در چهــار فصــل و 

نــوزده مــاده زده و همچــون اســناد پیشــین بــه کشــورهای جهــان توصیــه کــرده اســت کــه در زمــان تصویب یــا اصاح 

قوانیــن خــود در رابطــه بــا ایــن موضــوع، ســند مزبــور را بــا نظــر مســاعد بررســی کنند.

بــا وقــوع پاندمــی ویــروس کرونــا در جهــان مســاله تجــارت الکرتونیکــی، توســعه و رگوالتــوری آن بیــش از پیــش نه به 

ــر سیاســت مداران، قانون گــذاران، تجــار و آحــاد شــهروندان  ــه یــک رضورت در براب ــه مثاب ــه یــک انتخــاب کــه ب مثاب

ظاهــر شــده اســت و از ســوی دیگــر رشــد بی ســابقه صنعــت فنــاوری اطاعــات و ظهــور نســل جدیــدی از ابزارهــای 

پرداخــت گویــای ناگزیــر بــودن مســیری اســت کــه جهــان در آن قــرار گرفتــه و ایــن رضورت ســبب میشــود کــه همــه 

کشــورها قــدم در ایــن مســیر قــرار بگذارنــد و در ایــن میــان کشــورهایی کــه موضعــی شــفاف و فعاالنــه در برابــر ایــن 

ــان  ــش رویش ــه پی ــات ک ــا و امکان ــگفتی از فرصت ه ــای ش ــد از دنی ــد می توانن ــند بی تردی ــرده باش ــاذ ک ــاله اتخ مس

ــد. ــع گردن ــود منتف ــوده می ش گش

بــا عنایــت بــه همیــن اهمیــت روزافــزون و بــا نظــر بــه رضورت غیرقابــل انــکار همگامــی بــا تحــوالت ایــن عرصــه در 

ــون  ــوان » قان ــا عن ــند » Records Transferable Electronic on Law Model UNCITRAL« ب ــه س ــه ترجم ادام

منونــه  آنســیرتال دربــاره  ســوابق الکرتونیــک قابل  انتقــال« جهت آشــنایی بیشــرت بــا مقــررات قانــون منونه آنســیرتال در 

اختیــار عاقمنــدان، پژوهشــگران و فعــاالن ایــن حــوزه قــرار می گیــرد، بــا ایــن امیــد کــه بــا همــکاری همــه ذی نفعــان 

و دغدغه منــدان، افــق پیــش رو بیــش از پیــش روشــن و مســیر آتــی هموارتــر شــود.
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قطع نامه ی مجمع عمومی، مصوب 7 دسامرب 2017
])A/72/458( درباره ی گزارش کمیته ی ششم[

۱۱4/7۲. »قانون منونه« ی کمیسیون حقوق تجارت بین امللل سازمان ملل متحد درباره ی سوابق 
الکرتونیک قابل انتقال

مجمع عمومی،

ــیون  ــب آن کمیس ــه به موج ــامرب ۱966 )۲6 آذر ۱345(، ک ــورخ ۱7 دس ــه ی XXI(۲۲۰5(  م ــادآوری مصوب ــا ی ب
ــون  ــت پیشــربد هاهنگ ســازی و یکپارچه ســازی قان ــا ماموری ــل متحــد ب ــل ســازمان مل حقــوق تجــارت بین املل
تجــارت بین املللــی بــه نفــع همــه ی مــردم، به  ویــژه مــردم کشــورهای در حــال توســعه، در رونــد رشــد پردامنــه ی 

ــی تأســیس شــد، تجــارت بین امللل

همچنیــن، بــا یــادآوری مصوبــه ی ۲۱/6۰ مــورخ ۲3 نوامــرب ۲۰۰5 )۱ آبــان ۱3۸4(، کــه به موجــب آن کنوانســیون 
اســتفاده از ارتباطــات الکرتونیــک در قراردادهــای بین املللــی تصویــب شــد و همــه ی دولت هــا بــه عضویــت در 
ایــن کنوانســیون فراخوانــده شــدند، و مصوبه هــای 5۱/ ۱6۲ مــورخ  ۱6 دســامرب ۱996 )۲6 آذر ۱375( و ۸۰/56 
مــورخ ۱۲ دســامرب ۲۰۰۱ )۲۱ آذر ۱3۸۰(، کــه در آنهــا بــه همــه ی کشــورها توصیــه شــده اســت کــه، به ترتیــب، 
»قانــون منونــه« ی تجــارت الکرتونیــک و »قانــون منونــه« ی امضاهــای الکرتونیــک کمیســیون را بــا نظــر مســاعد 

بررســی کننــد،

بــا توجــه بــه اینکــه کنوانســیون، »قانــون منونــه« ی تجــارت الکرتونیــک و »قانــون منونــه« ی امضاهــای الکرتونیــک 
بــه کشــورها در میرسســازی و تســهیل تجــارت الکرتونیــک در بازرگانــی بین املللــی کمــک قابل توجهــی می کننــد، 
ــل  ــارت بین املل ــوزه ی تج ــال در ح ــک قابل انتق ــوابق الکرتونی ــی از س ــکات ناش ــل مش ــل کام ــه حل وفص ــا ب ام

ــد، ــی منی کنن کمک

ــال مانعــی  ــک قابل انتق ــی ســوابق الکرتونی ــه اینکــه عدم قطعیت هــای موجــود در خصــوص ارزش حقوق نظــر ب
ــی اســت، در مســیر تجــارت بین امللل

متقاعــد شــده اســت کــه هاهنگ ســازی قوانیــن خــاص در خصــوص به رسمیت شناســی حقوقــی ســوابق 
الکرتونیــک قابل انتقــال، بــر مبنــای بی طرفــی فن شــناختی و طبــق رویکــرد هــم ارزی کارکــردی، باعــث افزایــش 

قطعیــت حقوقــی و پیش بینی پذیــری تجــاری در تجــارت الکرتونیــک می شــود،

بــا بــه خاطــر داشــن اینکــه کمیســیون، در چهــل و چهارمیــن جلســه اش در ســال ۲۰۱۱، کارگــروه شــاره ی چهــار 
)تجــارت الکرتونیــک( را عهــده دار کار بــر روی ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال کــرد۱،

بــا توجــه بــه اینکــه کارگــروه، از ۲۰۱۱ تــا ۲۰۱6، ده جلســه بــه ایــن امــر اختصــاص داد، و کمیســیون در جلســه ی 
پنجــم خــود در ســال ۲۰۱7 پیش نویــس »قانــون منونــه« ی ســوابق الکرتونیــک قابل انتقالــی را کــه کارگــروه آمــاده 
ــه جلســات کارگــروه  ــی دعوت شــده ب ــی کــه دولت هــا و ســازمان های بین امللل ــا توضیحات ــود، همــراه ب کــرده ب

دربــاره ی پیش نویــس داده بودنــد، بررســی کــرد۲،

1  1Official Records of  the  General  Assembly,  Sixty-sixth  Session,  Supplement  No.  17 )A/66/17(, para. .238

2  Ibid., Seventy-second Session, Supplement No. 17 (A/72/17), chap. :بخش سوم

https://undocs.org/A/72/458
https://undocs.org/A/72/458
https://undocs.org/A/RES/60/21
https://undocs.org/A/RES/60/21
https://undocs.org/A/RES/56/80
https://undocs.org/A/RES/56/80
https://undocs.org/A/RES/51/162
https://undocs.org/A/RES/51/162
https://undocs.org/A/66/17
https://undocs.org/A/72/17
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ــوص  ــرای نص ــودمندی ب ــه ی س ــال الحاقی ــک قابل انتق ــوابق الکرتونی ــه« ی س ــون منون ــه »قان ــه اینک ــاد ب ــا اعتق ب
کمیســیون دربــاره ی تجــارت الکرتونیــک اســت و، به ویــژه بــه دلیــل ارتباطــش بــا اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک 
ــای  ــورها در ارتق ــه کش ــد، ب ــی ندارن ــن قوانین ــه چنی ــورهایی ک ــی در کش ــن قوانین ــن چنی ــا تدوی ــال ی قابل انتق

قوانیــن تجــارت الکرتونیک شــان کمــک قابل توجهــی می کنــد،

۱. از کمیســیون حقــوق تجــارت بین امللــل ســازمان ملــل متحــد، بــه خاطــر تکمیــل و تصویــب »قانــون منونــه« ی 
ــد3؛ ــی می کن ــال قدردان ــک قابل انتق ســوابق الکرتونی

ــخه ی  ــراه نس ــه هم ــی، ب ــتی توضیح ــا یادداش ــراه ب ــه« را هم ــون منون ــد »قان ــت می کن ــرکل درخواس ۲. از دبی
ــان  ــرتده، در می ــورت گس ــد و آن را، به ص ــرش کن ــد منت ــل متح ــازمان مل ــمی س ــان رس ــش زب ــه ش ــک، ب الکرتونی

ــد؛ ــع کن ــی توزی ــای دولت ــایر نهاده ــا و س دولت ه
3. توصیــه می کنــد کــه همــه ی کشــورها، در زمــان بازبینــی یــا تصویــب قوانیــن مرتبــط بــا تجــارت الکرتونیــک، 
ــوت  ــه« دع ــون منون ــتفاده کننده ی »قان ــورهای اس ــد، و از کش ــی کنن ــاعد بررس ــر مس ــا نظ ــه« را ب ــون منون »قان

ــد؛ ــه کمیســیون اطــاع دهن ــب را ب ــد مرات می کن
4. همچنیــن، توصیــه می کنــد کــه کشــورها عضویــت در کنوانســیون اســتفاده از ارتباطــات الکرتونیــک در 
ــن  ــا تصویــب قوانی ــی ی ــد و، در  زمــان بازبین  را مدنظــر قــرار دهن

ــل متحــد4 ــی ســازمان مل قراردادهــای بین امللل
 و »قانــون منونــه« ی امضاهــای 

تجــارت الکرتونیــک، بــه اســتفاده از »قانــون منونــه« ی تجــارت الکرتونیــک5
ــد؛ ــان بدهن ــاعد نش ــر مس  نظ

ــک6 الکرتونی
ــد  ــتدعا می کن ــه ای اس ــی و منطق ــازمان های بین امللل ــایر س ــد و س ــل متح ــازمان مل ــط س ــای ذیرب 5. از نهاده
ــا  ــذ، ب ــدون کاغ ــی ب ــهیل بازرگان ــه تس ــک، از جمل ــارت الکرتونی ــوزه ی تج ــان را در ح ــای حقوقی ش فعالیت ه
ــاره کاری پرهیــز شــود و کارآیــی، انســجام و همبســتگی در  ــا از دوب فعالیت هــای کمیســیون هاهنــگ کننــد، ت

ــد. ــش بیاب ــک افزای ــارت الکرتونی ــوزة تج ــن ح ــازی قوانی ــازی و مدرن س ــر هاهنگ س ام

شصت و هفتمین مجمع عمومی، 7 دسامرب ۲۰۱7

3   Ibid., annex I.

4   Resolution60/21 , annex.

5   Resolution 162/51, annex.

6   Resolution56/80 , annex.

https://undocs.org/A/RES/60/21
https://undocs.org/A/RES/51/162
https://undocs.org/A/RES/56/80
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تصمیم کمیسیون حقوق تجارت بین امللل سازمان ملل 
متحد)»آنسیرتال«(

کمیسیون حقوق تجارت بین امللل سازمان ملل متحد

ــیون  ــب آن کمیس ــه به موج ــامرب ۱966 )۲6 آذر ۱345(، ک ــورخ ۱7 دس ــه ی XXI(۲۲۰5(  م ــادآوری مصوب ــا ی ب
حقــوق تجــارت بین امللــل ســازمان ملــل متحــد بــا حکــم پیشــربد هاهنگ ســازی و یکپارچه ســازی قانــون 

ــد، ــیس ش ــعه، تأس ــال توس ــورهای در ح ــردم کش ــژه م ــردم، به  وی ــه ی م ــع هم ــه نف ــل ب ــارت بین املل تج

ــی ســازمان  ــن   کــه، کنوانســیون اســتفاده از ارتباطــات الکرتونیــک در قراردادهــای بین امللل ــا در نظــر داشــن ای ب
ملــل متحــد )نیویــورک، ۲۰۰5(،7 »قانــون منونــه« ی امضاهــای الکرتونیــک »آنســیرتال« )۲۰۰۱(۸، و »قانــون 
ــارت  ــک در تج ــارت الکرتونی ــهیل تج ــازی و تس ــورها در میرسس ــه کش ــک )۱996(9 ب ــارت الکرتونی ــه« ی تج منون
بین املللــی کمــک قابل توجهــی می کننــد، امــا بــه مشــکات ناشــی از کاربــرد ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال در 

ــد، ــه آن منی پردازن ــی ب ــدازة کاف ــا به ان ــد، ی ــی ندارن ــی توجه ــارت بین امللل ــوزه ی تج ح

نظــر بــه ایــن کــه عدم قطعیت هــای موجــود در خصــوص ارزش حقوقــی ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال مانعــی 
در مســیر تجــارت بین املللــی اســت،

متقاعــد شــده اســت کــه هاهنگ ســازی قوانیــن خــاص در خصــوص به رسمیت شناســی حقوقــی ســوابق 
الکرتونیــک قابل انتقــال، بــر مبنــای بی طرفــی فن شــناختی و طبــق رویکــرد هــم ارزی کارکــردی، باعــث افزایــش 

قطعیــت حقوقــی و پیش بینی پذیــری تجــاری در تجــارت الکرتونیــک می شــود،

ــن جلســه اش در ســال ۲۰۱۱، کارگــروه شــاره ی  ــن کــه کمیســیون، در چهــل و چهارمی ــه خاطــر داشــن ای ــا ب ب
ــرد۱۰، ــال ک ــک قابل انتق ــوابق الکرتونی ــر روی س ــده دار کار ب ــک( را عه ــارت الکرتونی ــار )تج چه

بــا توجــه بــه اینکــه در جلســه ی پنجاهــم خــود در ســال ۲۰۱7 پیش نویــس »قانــون منونــه« ی ســوابق الکرتونیــک 
قابل انتقالــی را کــه کارگــروه آمــاده کــرده بــود۱۱، همــراه بــا نظــرات دولت هــا و ســازمان های بین املللــی 

ــرد۱۲، ــی ک ــس، بررس ــاره ی پیش نوی ــروه درب ــات کارگ ــه جلس ــده ب دعوت ش

7  1General Assembly resolution60/21 , annex.

8  General Assembly resolution 80/56, annex.

9  General Assembly resolution 162/51, annex.

10  Official Records of  the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17(, para.     238.

11  A/CN.920/9.

12 A/CN.921/9 and addenda.

http://undocs.org/A/RES/60/21
http://undocs.org/A/RES/56/80
http://undocs.org/A/RES/51/162
http://undocs.org/A/66/17
http://undocs.org/A/CN.9/920
http://undocs.org/A/CN.9/921
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ــوابق  ــتفاده از س ــر  اس ــروه ب ــوی کارگ ــده از س ــه« ی آماده  ش ــون منون ــس »قان ــه پیش نوی ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
الکرتونیــک قابل انتقــال معــادل بــا اســناد یــا مــدارک قابل انتقــال چاپــی متمرکــز اســت و بــه اســتفاده از ســوابق 
قابل انتقالــی کــه فقــط به صــورت الکرتونیــک موجودنــد یــا ســوابق، اســناد یــا مــدارک قابل انتقالــی کــه قانــون 

ماهوی شــان به لحــاظ رســانه ای بی طرفانــه اســت منی پــردازد،

ــوص  ــرای نص ــودمندی ب ــه ی س ــال الحاقی ــک قابل انتق ــوابق الکرتونی ــه« ی س ــون منون ــه »قان ــه اینک ــاد ب ــا اعتق ب
»آنســیرتال« در حــوزه ی تجــارت الکرتونیــک اســت و بــه کشــورها در ارتقــای قوانیــن اســتفاده از ســوابق 
ــی  ــک قابل توجه ــن، کم ــن قوانی ــد ای ــورهای فاق ــی در کش ــن قوانین ــن چنی ــا تدوی ــال، ی ــک قابل انتق الکرتونی

می کنــد،

»قانــون منونــه« ی ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال »آنســیرتال« را، کــه پیوســت گــزارش 1. 
پنجاهمیــن جلســه ی کمیســیون اســت، تصویــب می کنــد؛

کــه . 2 را،  توضیحــی  یادداشــت  نســخه ی  می کنــد،  درخواســت  دبیرخانــه  از 
ــوص  ــیون، در خص ــه ی کمیس ــن جلس ــده در پنجاهمی ــات گرفته ش ــی ها و تصمی ــده ی ژرف اندیش انعکاس دهن
ــا  ــد ت پیش نویــس یادداشــت های توضیحــی منــدرج در اســناد A/CN.9/920 و A/CN.9/922 اســت، نهایــی کن

همــراه بــا »قانــون منونــه« ی »آنســیرتال« دربــاره ی ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال توزیــع شــود؛
از دبیــرکل درخواســت می کنــد »قانــون منونــه« ی ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال . 3

»آنســیرتال« را همــراه بــا یادداشــتی توضیحــی، بــه همــراه نســخه ی الکرتونیــک، و بــه شــش زبــان رســمی ســازمان 
ــد؛ ــع کن ــی توزی ــایر نهادهــای دولت ــان دولت هــا و س ــرش و آن را به صــورت گســرتده در می ــل متحــد، منت مل

توصیــه می کنــد کــه همــه ی کشــورها، در زمــان بازبینــی یــا تصویــب قوانیــن مرتبــط بــا . 4
ــا نظــر مســاعد بررســی  ســوابق قابل انتقــال، »قانــون منونــه« ی ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال »آنســیرتال« را ب
کننــد، و از کشــورهای اســتفاده کننده  از »قانــون منونــه« دعــوت می کنــد مراتــب را بــه کمیســیون اطــاع بدهنــد.

 نشست یکهزار و پنجاه و هفتم، 13 جوالی 2017

http://undocs.org/A/CN.9/920
http://undocs.org/A/CN.9/920
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»قانون نمونه« ی »آنسیرتال« درباره ی سوابق الکرتونیک قابل انتقال

فصل 1: مقررات عمومی
ماده ی 1: حیطه ی شمول

۱. این قانون بر سوابق الکرتونیک قابل انتقال حاکم است.

۲. بــه غیــر از مــواردی کــه در ایــن قانــون مقــرر شــده اســت، هیچ کــدام از مفــاد ایــن قانــون شــمول قوانیــن 
حاکــم بــر اســناد یــا مــدارک قابل انتقــال، از جملــه هرگونــه قوانیــن حاکــم در حیطــة حایــت از مرف کننــدگان، 

را بــر ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال تحــت تأثیــر قــرار منی دهــد.

3. ایــن قانــون بــر اوراق بهــادار، از قبیــل ســهام و اوراق قرضــه، و ســایر اســناد رسمایه گــذاری، و بــر ]…[ حاکــم 
.۱3 نیست

ماده ی ۲: تعاریف

در این قانون، تعاریف اصطاحات از این قرار است:

»ســابقه ی الکرتونیــک« یعنــی اطاعاتــی کــه بــه روش هــای الکرتونیــک تولیــد، ارســال، دریافــت یــا ذخیره ســازی 
ــی  ــط تنگاتنگ ــان رواب ــا چن ــتند، ی ــاط هس ــم در ارتب ــا ه ــاً ب ــه منطق ــی ک ــه ی اطاعات ــه، کلی ــود، از جمل می ش

ــوند؛ ــوب می ش ــابقه محس ــی از س ــر آن، بخش ــا غی ــان ی ــد هم زم ــم از تولی ــه، اع ــت ک ــرار اس ــان برق میان ش

»سابقه ی الکرتونیک قابل انتقال« یعنی سابقه ی الکرتونیکی که مطابق با الزامات ماده ی ۱۰ باشد؛

»ســند یــا مــدرک قابل انتقــال« یعنــی ســند یــا مدرکــی چاپــی کــه دارنــده اش بــه اســتناد بــه آن می توانــد مدعــی 
انجــام تعهــدات منــدرج در ســند یــا مــدرک بشــود و حــق انجــام تعهــدات مقــرر در ســند یــا مــدرک را از طریــق 

انتقــال آن ســند یــا مــدرک انتقــال بدهــد.

ماده ی 3. تفسیر

۱. ایــن قانــون از »قانــون منونــه« ای بــا منشــأ بین املللــی مشــتق شــده اســت. در تفســیر ایــن قانــون، بایــد بــه 
ــج متحدالشــکل در اجــرای آن توجــه شــود. ــه تروی ــاز ب ــی و نی منشــأ بین امللل

ــاً در قانــون جــاری بــه آنهــا  ۲. ســؤاالتی در خصــوص موضوعــات مشــمول ایــن قانــون وجــود دارد، کــه رصاحت
پرداختــه نشــده اســت و بایــد بــا توجــه بــه اصــول عمومــی مبنــای ایــن قانــون حــل و فصــل شــود.

مدارکــی  و  اســناد  )الــف(  کنــد:  لحــاظ  نیــز  را  مــوارد  ایــن  بــه  ارجــاع  می توانــد  قانــون  تصویــب  1مرجــع 

لحــاظ  منونــه«  »قانــون  شــمول  حیطــه ی  در  نبایــد  امــا  گرفــت،  نظــر  در  انتقال پذیــر  می تــوان  کــه 

بــروات  بــرای  متحدالشــکل  قانــون  تدویــن  کنوانســیون  حیطــه ی  در  کــه  مدارکــی  و  اســناد  )ب(  شــوند؛ 

قــرار    )۱93۱ )ژنــو،  چک هــا  بــرای  متحدالشــکل  قانونــی  ارائــة  کنوانســیون  و   )۱93۰ )ژنــو،  ســفته ها  یــا 

اســت. موجــود  الکرتونیــک  به صــورت  فقــط  کــه  انتقالــی  قابــل  الکرتونیکــی  ســوابق  )ج(  و  می گیــرد 
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ماده ی 4: اختیار طرفین و نسبی بودن قرارداد

۱.طرفیــن می تواننــد، بــر مبنــای توافــق، مــوادی از ایــن قانــون را کــه در ادامــه ذکــر شــده اســت لغــو، یــا در آن 
تغییــر ایجــاد کننــد: ]…[.۱4

۲.چنین توافقی بر حقوق افرادی که طرف این توافقنامه نیستند اثر منی گذارد.

ماده ی ۵: الزامات اطالعاتی

هیچ کــدام از مفــاد ایــن قانــون بــر اجــرای هیچ یــک از احــکام قانونــی کــه فــرد را ملــزم بــه افشــای هویــت، محــل 
کســب یــا ســایر اطاعــات می کنــد اثــر منی گــذارد، یــا فــرد را از پیامدهــای حقوقــی اظهــارات نادرســت، ناقــص 

یــا کــذب در ایــن خصــوص مــربی منی کنــد.

ماده ی ۶: اطالعات تکمیلی در زمینه ی سوابق الکرتونیک قابل انتقال

ــا  ــر اطاعــات موجــود در ســند ی ــه ب ــی اضاف ــه اطاعات ــع از آن منی شــود ک ــون مان ــن قان ــاد ای ــدام از مف هیچ ک
ــود. ــده ش ــال گنجان ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــال در س ــدرک قابل انتق م

ماده ی ۷: به رسمیت شناسی حقوقی سوابق الکرتونیک قابل انتقال

1. قابلیــت اجــرا، اعتبــار و دامنــة اثــر قانونــی ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال نبایــد رصفــاً بــه دلیــل الکرتونیکــی 
بــودن زیــر ســؤال بــرود.

ــال  ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــتفاده از س ــه اس ــت وی، ب ــدون رضای ــرد را، ب ــون ف ــن قان ــاد ای ــدام از مف ۲. هیچ ک
ــد. ــزم منی کن مل

3.استنباط رضایت فرد به استفاده از سابقه ی الکرتونیک قابل انتقال از روی رفتار وی مجاز است.

14  مرجع تصویب قانون می تواند مفادی از »قانون منونه« را که به صورت توافقی قابل لغو یا تغییر است تعیین کند.
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فصل 2. قواعد هم ارزی اکرکردی

ماده ی ۸: نگارش

هــرگاه قانــون ایجــاب کنــد کــه اطاعــات مکتــوب باشــد، ایــن رشط در خصــوص ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال 
برقــرار خواهــد بــود، مــرشوط بــر آنکــه اطاعــات موجــود در ســابقه در دســرتس باشــد تــا بتــوان بــرای ارجاعــات 

آتــی از آن اســتفاده کــرد.

ماده ی ۹: امضاء

هــرگاه طبــق قانــون امضــای فــرد الزم یــا مجــاز باشــد، ایــن رشط در خصــوص ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال 
برقــرار خواهــد بــود، مــرشوط بــر آنکــه روش قابل اطمینانــی بــرای احــراز هویــت فــرد و نشــان دادن قصــد وی 

در خصــوص اطاعــات موجــود در ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال بــه کار گرفتــه شــود.

ماده ی  1۰: اسناد یا مدارک قابل انتقال

ــی  ــک به رشط ــابقه ی الکرتونی ــد، س ــال الزم باش ــند قابل انتق ــا س ــدرک ی ــة م ــون، ارائ ــب قان ــرگاه، به موج 1. ه
ــه: ــود ک ــی می ش ــط تلق ــد رشای واج

الف- حاوی اطاعاتی باشد که باید در سند یا مدرک قابل انتقال وجود داشته باشد؛ و 

ب- از روش قابل اطمینانی: 
))i(    برای شناسایی سابقه ی الکرتونیک به عنوان سابقه ی الکرتونیک قابل انتقال،

))ii(  برای احراز این که کنرتل سابقه ی الکرتونیک از زمان ایجاد تا پایان اعتبار یا تاثیر قانونی آن امکان پذیر است، و

))iii( حفظ متامیت آن سابقه ی الکرتونیک،

استفاده شده باشد.
۲. معیار ارزیابی متامیت آن است که اطاعات موجود در سابقه ی الکرتونیک قابل انتقال، از جمله هرگونه تغییر 
مجازی که از زمان ایجاد تا زمان پایان اعتبار یا اثر گذاری آن ایجاد می شود، رصف نظر از هرگونه تغییر ناشی از 

روال معمول ارسال، ذخیره سازی و منایش، کامل و بدون تغییر مانده باشد.

ماده ی 11: کنرتل

1. هــرگاه داشــنت ســند یــا مــدرک قابل انتقــال قانونــاً الزم یــا مجــاز باشــد، ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال بــه 
رشطــی واجــد رشایــط تلقــی می شــود کــه از روش قابل اطمینانــی اســتفاده شــده باشــد تــا:

الف- فرد کنرتل انحصاری سابقه ی الکرتونیک قابل انتقال یادشده را به دست بگیرد.

ب- هویت فرد یادشده به عنوان فرد کنرتل کننده ی سابقه احراز شود.

۲. هــرگاه انتقــال مالکیــت ســند یــا مــدرک قابل انتقــال قانونــاً الزم یــا مجــاز باشــد، ســابقه ی الکرتونیــک 
ــود. ــی می ش ــن رشط تلق ــد ای ــال، واج ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــر س ــرتل ب ــال کن ــق انتق ــال، از طری قابل انتق



19 »قانوننمونه«ی»آنسیترال«دربارهیسوابقالکترونیکقابلانتقال

فصل ۳: استفاده از سوابق الکرتونیک قابل انتقال 
ماده ی 1۲: استاندارد قابلیت اطمینان عمومی

در مواد 9، ۱۰، ۱۱، ۱3، ۱6، ۱7 و ۱۸، روش یادشده باید:
الف- با توجه به کلیه ی رشایط ذیربط، از جمله تحقق رشایط زیر، به حد کافی برای انجام کار مدنظر مناسب باشد:

۱. هرگونه قواعد عملیاتی مربوط به ارزیابی اطمینان پذیری؛ 
۲. تضمین متامیت داده ها؛ 

3. امکان پیشگیری از دسرتسی غیرمجاز به سیستم و استفاده ی از آن؛ 
4. امنیت سخت افزاری و نرم افزاری؛ 

5. منظم بودن و دامنه ی حسابرسی توسط نهاد مستقل؛
6.اعام نهاد ناظر، نهاد اعتبارگذار یا طرحی داوطلبانه در خصوص اطمینان پذیری روش؛

7. هرگونه استاندارد صنعتی ذیربط؛ یا 
ب- عماً، از روی خود روش یا همراه با مدارک دیگر، کارآیی روش اثبات شده باشد. 

ماده ی 13.  نشانگر مکان و زمان در سوابق الکرتونیک قابل انتقال

هــرگاه نشــانگر مــکان و زمــان در خصــوص ســند یــا مــدرک قابل انتقــال الزم یــا مجــاز باشــد، ســابقه ی الکرتونیــک 
ــکان  ــا م ــان ی ــان دادن زم ــرای نش ــی ب ــه از روش قابل اطمینان ــود ک ــی می ش ــن رشط تلق ــد ای ــی واج ــه رشط ب

ــال اســتفاده شــده باشــد.  ــک قابل انتق ســابقه ی الکرتونی

ماده ی 14.  محل کسب  وکار

۱. رصفاً بنا به دالیل زیر، هر مکانی محل کسب و کار تلقی منی شود:

ــک  ــوابق الکرتونی ــه س ــوط ب ــات مرب ــتم اطاع ــکیل دهنده ی سیس ــاوری تش ــزات و فن ــه تجهی ــی ک ــف. جای ال
قابل انتقــال طــرف ذیربــط در آن قــرار دارد؛ یــا

ب. جایی که در آن سیستم اطاعات در دسرتس طرف های دیگر قرار دارد.

۲. بــه رصف اینکــه یکــی از طرف هــا از آدرس الکرتونیــک یــا ســایر اجــزای سیســتم اطاعــات مرتبــط بــا کشــوری 
خــاص اســتفاده می کنــد، نبایــد تصــور شــود کــه محــل کســب و کار طــرف یادشــده در آن کشــور اســت.

ماده ی 1۵.  ظهرنویسی

ــک  ــابقه ی الکرتونی ــد، س ــاز باش ــا مج ــاً الزم ی ــال قانون ــدرک قابل انتق ــا م ــند ی ــه س ــی هرگون ــرگاه ظهرنویس ه
قابل انتقــال بــه رشطــی واجــد رشایــط تلقــی می شــود کــه اطاعــات الزم بــرای ظهرنویســی در ســابقه ی 
ــواد ۸ و 9  ــرر در م ــات مق ــات در متابعــت از الزام ــن اطاع ــده شــده باشــد و ای ــال گنجان ــک قابل انتق الکرتونی

باشــد.

ماده ی 1۶.  اصالحیه

ــه  ــال ب ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــاز باشــد، س ــا مج ــاً الزم ی ــال قانون ــدرک قابل انتق ــا م ــند ی هــرگاه اصــاح س
رشطــی از ایــن نظــر واجــد رشایــط تلقــی می شــود کــه از روش قابل اطمینانــی بــرای اصــاح اطاعــات موجــود 

ــی شــود. ــات اصاح شــده تلق ــا اطاع ــال اســتفاده شــده باشــد ت ــک قابل انتق در ســابقه ی الکرتونی
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ماده ی 1۷. جایگزینی سند یا مدرک قابل انتقال با سوابق الکرتونیک قابل انتقال

ــا مــدرک قابل انتقــال کــرد کــه از  ــن ســند ی ــوان جایگزی ــی می ت ۱. ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال را در صورت
روش قابل اطمینانــی بــرای تغییــر رســانه اســتفاده شــده باشــد. 

۲. برای تغییر رسانه، باید بیانیه ای مبنی بر تغییر رسانه در سابقه ی الکرتونیک قابل انتقال گنجانده شود. 

3. به محــض صــدور ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال بــر طبــق بندهــای ۱ و ۲، ســند یــا مــدرک قابل انتقــال بایــد 
غیرنافــذ و از درجــه ی اعتبــار و تاثیــر قانونــی ســاقط شــود.

4. تغییر رسانه بر طبق بندهای ۱ و ۲ نباید حقوق و تعهدات طرفین را تحت تأثیر قرار بدهد. 

ماده ی 1۸: جایگزینی سوابق الکرتونیک قابل انتقال با سند یا مدرک قابل انتقال

ــن ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال کــرد کــه از  ــوان جایگزی ــی می ت ــا مــدرک قابل انتقــال را در صورت ۱. ســند ی
روش قابل اطمینانــی بــرای تغییــر رســانه اســتفاده شــده باشــد.

۲. برای تغییر رسانه، باید بیانیه ای مبنی بر تغییر رسانه در سند یا مدرک قابل انتقال گنجانده شود.
3. به محــض صــدور ســابقه ی یــا مــدرک قابل انتقــال بــر طبــق بندهــای ۱ و ۲، ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال 

بایــد غیرنافــذ و از درجــه ی اعتبــار و تاثیــر قانونــی ســاقط شــود.
4. تغییر رسانه بر طبق بندهای ۱ و ۲ نباید حقوق و تعهدات طرفین را تحت تأثیر قرار بدهد.
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فصل ۴: به رسمیت شنایس فرامرزی سوابق الکرتونیک 
قابل انتقال

ماده ی 1۹.  منع تبعیض در قبال سوابق الکرتونیک قابل انتقال خارجی

1. قابلیــت اجــرا، اعتبــار و تاثیــر قانونــی ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال نبایــد رصفــاً بــه دلیــل صــدور یــا اســتفاده 
در خــارج از کشــور زیــر ســؤال بــرود.

۲. هیچ کــدام از مفــاد ایــن قانــون حاکمیــت قوانیــن حقــوق بین امللــل خصوصــی را بــر ســند یــا مــدرک قابل انتقــال 
تحــت تأثیــر قــرار منی دهــد.
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یادداشت توضیحی در خصوص »قانون نمونه« ی سوابق 
الکرتونیک قابل انتقال »آنسیرتال«

I. مقدمه

الف- هدف یادداشت توضیحی

ــب  ــازی و تصوی ــان آماده س ــل متحــد )»آنســیرتال«(، در زم ــازمان مل ــل س ــوق تجــارت بین املل ۱. کمیســیون حق
»قانــون منونــه« ی »آنســیرتال« بــرای ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال، در نظــر داشــت کــه »قانــون منونــه« ابــزاری 
مؤثرتــر را در اختیــار کشــورها قــرار خواهــد داد تــا بــه کمــک آن قوانین شــان را مدرن ســازی  کننــد، بــه رشطــی 
کــه اطاعــات توضیحــی و زمینــه ای در اختیارشــان قــرار داده شــود. امیــد اســت ایــن یادداشــت توضیحــی، کــه 
برگرفتــه از فعالیت هــای مقدماتــی »قانــون منونــه« اســت، بــرای قانون گــذاران، تأمین کننــدگان و کاربــران 

ــن جامعــه ی دانشــگاهی ســودمند باشــد. ــه ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال و همچنی ــوط ب خدمــات مرب

۲. در آماده ســازی »قانــون منونــه«، فــرض بــر آن بــود کــه بــه همــراه مفــاد توضیحــی منتــرش شــود. بــرای مثــال، 
در خصــوص بعضــی مســائل خــاص، تصمیــم گرفتــه شــد در »قانــون منونــه« بــه آنهــا پرداختــه نشــود، بلکــه در 
ــه«  ــون منون ــده ی »قان ــورهای تصویب کنن ــرای کش ــی ب ــراغ راه ــا چ ــود ت ــل ش ــی حل وفص ــاد توضیح ــب مف قال
باشــد. همچنیــن، ایــن قبیــل اطاعــات، احتــاالً، بــه کشــورها در شناســایی مفــادی از »قانــون منونــه«، کــه بایــد 

بــرای مدنظــر قــرار دادن رشایــط ملــی خــاص تغییــر کنــد، کمــک می کننــد.

ب- اهداف

3. افزایــش اســتفاده از روش هــای الکرتونیــک باعــث بهبــود کارایــی فعالیت هــای تجــاری، از جملــه اســتفاده ی 
ــرای طرف هــا و  ــد ب ــط تجــاری و میرسشــدن فرصت هــای دسرتســی جدی ــود رواب ــل داده هــا، بهب مجــدد و تحلی
بازارهــای ســابقاً دورافتــاده، می شــود و، بــه ایــن شــکل، نقشــی بنیــادی در پیشــربد توســعه ی بازرگانــی و اقتصادی 
ــی  ــوص ارزش حقوق ــت در خص ــال، الزم اس ــن ح ــا ای ــد. ب ــاء می کن ــی ایف ــی و بین امللل ــطح داخل ــر دو س در ه
اســتفاده از ایــن روش هــای الکرتونیــک بــه قطعیــت برســیم. در پاســخ بــه ایــن نیــاز، »آنســیرتال« منت هایــی را بــا 
هــدف رفــع موانــع اســتفاده از روش هــای الکرتونیــک در فعالیت هــای تجــاری آمــاده کــرده اســت کــه »قانــون 
منونــه« ی »آنســیرتال« بــرای تجــارت الکرتونیــک۱5، »قانــون منونــه« ی »آنســیرتال« بــرای امضاهــای الکرتونیــک۱6 
و کنوانســیون اســتفاده از ارتباطــات الکرتونیــک در قراردادهــای بین املللــی ســازمان ملــل متحــد )»کنوانســیون 
ارتباطــات الکرتونیــک«(۱7 از آن جملــه اســت. ایــن منت هــا در بســیاری از کشــورها تصویــب شــده اســت و، بــه 

ایــن شــکل، قانــون متحدالشــکل تجــارت الکرتونیــک عمــاً محقــق شــده اســت.

15  UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment  

)New  York, 1999(, United Nations Publication, Sales No. E.99.V.4.

16   UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 

)New York, 2002(,United Nations Publication, Sales No. E.02.V.8.

17  General Assembly resolution 21/60, annex.

http://undocs.org/A/RES/60/21
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4. اســناد و مــدارک قابل انتقــال ابزارهــای تجــاری رضوری هســتند. موجودبــودن ایــن اســناد و مــدارک در 
ــود،  ــد ب ــودمند خواه ــیار س ــی بس ــی بین امللل ــک در بازرگان ــارت الکرتونی ــهیل تج ــرای تس ــک ب ــب الکرتونی قال
ــرس  ــدارک می ــناد و م ــن اس ــر ای ــر و امن ت ــال رسیع ت ــر، انتق ــای دیگ ــته از مزیته ــن شــکل، گذش ــه ای ــه ب چــرا ک
ــرای بعضــی از حوزه هــای خــاص کســب وکار،  می شــود.  هم ارزهــای الکرتونیــک اســناد و مــدارک قابل انتقــال ب
ــک  ــوابق الکرتونی ــدن س ــن، باب ش ــت. همچنی ــم اس ــیار مه ــی، بس ــور مال ــدارکات و ام ــل، ت ــه حمل ونق از جمل
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــای جدی ــی روش ه ــی و معرف ــاری کنون ــای تج ــی روش ه ــرای بازبین ــت ب ــی اس ــال فرصت قابل انتق
ــن  ــدون اســتفاده از هم ارزهــای الکرتونیــک میــرس منی شــود. در عی ــی کامــاً الکرتونیــک ب ــط بازرگان ــن، محی ای
ــه  ــرا ک ــود، چ ــی می ش ــکات خاص ــث مش ــاالً باع ــال احت ــدارک قابل انتق ــناد و م ــدن اس ــال، الکرتونیکی ش ح
ــن  ــاز ای ــر غیرمج ــا تکثی ــط ب ــک های مرتب ــش ریس ــرای کاه ــور ب ــی کاغذمح ــات احتیاط ــت از اقدام مدت هاس

ــود. ــتفاده می ش ــدارک اس ــناد و م اس
5. »آنســیرتال«، پیــش از تصویــب »قانــون منونــه«، بــه موضــوع اســناد و مــدارک قابل انتقــال الکرتونیــک پرداخــت.  
  را 

ــورگ«(۱۸ ــن هامب ــد )»قوانی ــل متح ــازمان مل ــی کاال«ی س ــل دریای ــیون »حمل ونق ــاده ی ۱4 کنوانس ــد 3 م بن
می تــوان متضمــن امــکان اســتفاده از بارنامــه ی الکرتونیــک دانســت. در مــواد ۱6 و ۱7 »قانــون منونــه« ی 
ــا قراردادهــای حمل ونقــل کاال و اســناد  ــاره ی اقدامــات مرتبــط ب تجــارت الکرتونیــک »آنســیرتال«، قواعــدی درب
حمل ونقــل مقــرر شــده اســت کــه، یکــی از فوایــد آن، امــکان الکرتونیکی ســازی اســناد متضمــن ادعــای تحویــل 
ــل متحــد  ــازمان مل ــی س ــا نیمه دریای ــی ی ــاً دریای ــل کاالی متام کاالســت۱9. در کنوانســیون قراردادهــای حمل ونق
)»قوانیــن روتــردام«(۲۰، فصلــی بــه ســوابق الکرتونیــک حمل ونقــل اختصــاص یافتــه اســت. به ویــژه، در مــاده ی ۸ 
قوانیــن روتــردام بــه اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک حمل  ونقــل و تأثیــرات آن پرداختــه شــده اســت، در مــاده ی 
9 دســتورالعمل هایی بــرای اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک قابل معاملــه ی حمل ونقــل آمــده اســت، و در مــاده ی 
۱۰ قواعــدی بــرای جایگزینــی اســناد حمل ونقــل قابل معاملــه بــا ســوابق الکرتونیــک قابل معاملــه ی حمل ونقــل 
و بالعکــس آورده شــده اســت. عــاوه بــر ایــن، در قوانیــن روتــردارم، هــر دو مفهــوم ســابقه ی انتقــال الکرتونیــک 

)مــاده ی ۱، بنــد ۱۸(۲۱ و ســابقه ی الکرتونیــک قابل معاملــه ی حمل ونقــل )مــاده ی ۱، بنــد ۱9( تعریــف شــده اســت۲۲.
ــا،  ــاده ای، حواله ه ــی و ج ــای دریای ــک، »بارنامه ه ــات الکرتونی ــیون ارتباط ــناد، در کنوانس ــن اس ــاف ای 6. برخ
ســفته ها، رســیدهای انبــار یــا هرگونــه ســند یــا مــدارک قابل انتقالــی کــه دارنــده یــا ذینفعــش می توانــد ادعــای 
تحویــل کاال یــا پرداخــت مبلغــی پــول کنــد« از حیطــه ی شــمول حــذف شــده اســت )مــاده ی ۲، بنــد ۲(. دلیــل 
حــذف دیدگاهــی بــوده اســت کــه، به موجــب آن، یافــنت راه حلــی بــرای مشــکات ناشــی از پیامدهــای بالقــوه ی 
تکثیــر غیرمجــاز ایــن اســناد و مــدارک مســتلزم ترکیبــی از راه کارهــای حقوقــی، فناورانــه و تجــاری اســت، و چنیــن 

ترکیبــی هنــوز به طــور کامــل آمــاده و آزمایــش نشــده اســت۲3.
7. در ســال ۲۰۱۱ کــه کمیســیون تصمیــم گرفــت عهــده دار کار ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال بشــود، بــا توجــه 

18    United Nations, Treaty Series, vol. 1695, No. 29215, p. 3
19 5  مفاد یادشده در قوانین ملی مقرر شده است. با این حال، جزئیات شمول شان در حوزه ی کسب وکار موجود نیست.

20  General Assembly resolution 122/63, annex.

21  بنــد ۱۸ مــاده ی ۱ قوانیــن روتــردام: »ســابقه ی الکرتونیــک حمل ونقــل« یعنــی اطاعاتــی کــه رشکــت باربــری در قالــب 

ــق  ــه از طری ــت ک ــی اس ــامل اطاعات ــد و ش ــال می کن ــل  ارس ــرارداد حم ــوب ق ــی در چارچ ــام الکرتونیک ــد پی ــا چن ــک ی ی

ــت  ــدور از رشک ــد از ص ــا بع ــان ی ــا، همزم ــت ی ــاط اس ــل در ارتب ــک حمل ونق ــابقه ی الکرتونی ــا س ــاً ب ــی منطق ضمیمه های

باربــری، طــوری بــه ســابقه ی الکرتونیــک حمل ونقــل گــره خــورده اســت کــه بخشــی از ســابقه ی الکرتونیــک حمل ونقلــی 

محســوب می شــود کــه: )الــف( نشــانگر آن اســت کــه رشکــت باربــری یــا طــرف متعهــد کاالهــا را طبــق قــرارداد حمــل بــار 

دریافــت کــرده اســت و )ب( نشــانگر یــا دربرگیرنــده ی قــرارداد حمــل بــار اســت.

22  هان، ماده ی ۱، بند ۱9: »سابقه ی الکرتونیک قابل معامله ی حمل ونقل« یعنی سابقه ی الکرتونیک حمل ونقلی 

که: )الف( با عباراتی مانند »به حواله کرد« یا »قابل معامله« یا سایر عبارات مقتضی ای که طبق قانون حاکم بر سابقه 

معنای مشابهی دارند، نشان می دهد که کاال برای رشکت باربری یا گیرنده ارسال شده است و در آن رصاحتاً از عبارت 

»غیرقابل معامله« استفاده نشده است، و )ب( استفاده از آن مطابق الزامات بند ۱ ماده ی 9 انجام می شود.

23  Official Records of  the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17(, para. 27.

http://undocs.org/A/RES/63/122
http://undocs.org/A/60/17
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بــه منافــع تدویــن اســتانداردهای حقوقــی متحدالشــکل در ایــن حــوزه بــرای ترویــج ارتباطــات الکرتونیــک در 
بازرگانــی بین املللــی به طــور کل و بــرای پیاده ســازی قوانیــن روتــردام و همچنیــن بــرای ســایر حوزه هــای 
ــه« ای  ــون منون ــم گرفــت »قان . »آنســیرتال« تصمی

ــن کار حایــت شــد۲4 تجــارت حمل ونقــل به طــور خــاص، از ای
آمــاده کنــد تــا اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال، بــر مبنــای هــم ارزی کارکــردی بــا اســناد یــا مــدارک 
قابل انتقــال و بــا اتــکای بــه اصــول بنیــادی قوانیــن موجــود »آنســیرتال« در حــوزه ی تجــارت الکرتونیــک، یعنــی 
ــه، میــرس شــود. ــه اســتفاده از ارتباطــات الکرتونیــک، هــم ارزی کارکــردی و بی طرفــی فناوران منــع تبعیــض علی

۸. تســهیل اســتفاده ی فرامــرزی از ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال به لحــاظ عملــی اهمیــت باالیــی دارد. از ایــن 
نظــر، الزم بــه ذکــر اســت کــه در قوانیــن ملــی مربــوط بــه دوره ی پیــش از تصویــب »قانــون منونــه«، کــه روی 
ــت.  ــده اس ــه نش ــرزی پرداخت ــای فرام ــه جنبه ه ــد، ب ــال متمرکزن ــک قابل انتق ــوابق الکرتونی ــی از س ــواع خاص ان
ــتفاده از  ــتفاده شــود، اس ــا و فناوری هــای خــاص اس ــن از مدل ه ــن قوانی ــه در ای ــی ک ــا زمان ــن، ت ــر ای ــاوه ب ع
ایــن مدل هــا و فناوری هــا ممکــن اســت موانعــی دیگــری در مســیر اســتفاده ی فرامــرزی از ســوابق الکرتونیــک 
ــال  ــدارک قابل انتق ــرزی از اســناد و م ــه« تســهیل اســتفاده ی فرام ــون منون ــد. هــدف »قان ــال ایجــاد کن قابل انتق
ــا  ــا، ب ــه ی دادگاه ه ــتفاده در هم ــرای اس ــه ب ــکل و بی طرفان ــی متحدالش ــه ی قانون ــته از ارائ ــه، گذش ــت ک اس

ــود. ــرس می ش ــال می ــک قابل انتق ــوابق الکرتونی ــرزی س ــای فرام ــه جنبه ه ــادی ب ــاص دادن مف اختص
9. »آنســیرتال« قصــد دارد بــه پایــش تحــوالت فنــی، حقوقــی و تجــاری مؤیــد »قانــون منونــه« ادامــه بدهــد. اگــر 

صــاح باشــد، ممکــن اســت مفــاد جدیــدی بــه »قانــون منونــه« اضافــه یــا مفــاد موجــود را اصــاح کنــد.

ج. حیطة شمول

ــا  ــناد ی ــردی اس ــه هــم ارز کارک ــی اســت ک ــک قابل انتقال ــه«  ســوابق الکرتونی ــون منون ۱۰. حیطــه ی شــمول »قان
ــدارک  ــا م ــناد ی ــته از اس ــی آن دس ــال یعن ــدارک قابل انتق ــا م ــناد ی ــوند. اس ــوب می ش ــال محس ــدارک قابل انتق م
ــال  ــا انتق ــت و، ب ــام داده اس ــدرج در آن را انج ــدات من ــود تعه ــی ش ــد مدع ــده ی آن می توان ــه دارن ــذی ک کاغ
ســند یــا مــدرک یادشــده، می توانــد ادعــای انجــام تعهــد یادشــده را انتقــال دهــد. اســناد یــا مــدارک قابل انتقــال 
ــه فقــط  ــی ک ــک قابل انتقال ــر ســوابق الکرتونی ــه« ب ــون منون ــن می شــود. »قان ــون هــر کشــور تعیی بر اســاس قان
به صــورت الکرتونیــک موجودنــد حاکــم نیســت، زیــرا ایــن قبیــل ســوابق، بــرای اســتفاده در محیــط الکرتونیــک، 
بــه هــم ارز کارکــردی نیــازی ندارنــد. »قانــون منونــه« قانــون ماهــوی به لحــاظ رســانه ای بی طرفانــه ی حاکــم بــر 

ــد. ــرار منی ده ــر ق ــال را تحــت تأثی ــک قابل انتق ــوابق الکرتونی س
۱۱. ابــداً، بنــا نیســت »قانــون منونــه« قوانیــن کنونــی حاکــم بــر اســناد یــا مــدارک قابل انتقــال را، کــه »قانــون ماهــوی« 

خوانــده می شــود و دربرگیرنــده ی قواعــدی دربــاره ی حقــوق بین امللــل خصوصــی اســت، تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

د- ساختار
ــه« شــامل چهــار فصــل اســت. فصــل اول دربرگیرنــده ی مفــاد عمومــی در خصــوص حیطــه ی  ۱۲. »قانــون منون
شــمول »قانــون منونــه« و تعــدادی اصــل عمومــی اســت. فصــل دوم شــامل مفــاد دربــاره ی هــم ارزی کارکــردی و 
فصــل ســوم شــامل مفــادی دربــاره ی از ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال اســت. فصــل چهــارم بــر به رسمیت شناســی 

فرامــرزی ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال متمرکــز اســت.

هـ - زمینه و تاریخچه ی تهیه ی پیش نویس

۱3. امــکان فعالیت هــای آتــی »آنســیرتال« در زمینــه ی مســائل معامله پذیــری و انتقال پذیــری حقــوق در محیــط 
 فیزیکــی و الکرتونیــک اولیــن بــار در جلســه ی بیســت وهفتم کمیســیون در ســال ۱994 مطــرح شــد۲5، و در ادامــه، 

24  Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17(, para. 235.

25  Ibid., Forty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/49/17(, para..201
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در جلســات مختلــف کمیســیون و کارگروه هایــش، به ویــژه در زمینــه ی قانــون تجــارت الکرتونیــک و حمل ونقــل، 
بــه بحــث گذاشــته شــد۲6. در ایــن چارچــوب، دو ســند بــر  جنبه هــای ماهــوی موضــوع متمرکــز بــود:

ــل  ــناد حمل ونق ــایر اس ــک و س ــذی و الکرتونی ــای کاغ ــه بارنامه ه ــند A/CN.9/WG.IV/WP.69، ب ــف- در س ال
ــوص  ــده در خص ــات انجام ش ــاره ی اقدام ــی درب ــند کلیات ــن س ــژه، در ای ــت. به وی ــده اس ــه ش ــی پرداخت دریای
ــاً،  ــه، نهایت ــود ک ــده ب ــرح ش ــه مط ــون منون ــررات قان ــوص مق ــی در خص ــک و توصیه های ــای الکرتونی بارنامه ه
به صــورت ماده هــای ۱6 و ۱7 »قانــون منونــه« ی تجــارت الکرتونیــک »آنســیرتال« تصویــب شــد. عــاوه بــر ایــن، 
ایــن ســند دربرگیرنــده ی تحلیلــی مقدماتــی دربــاره ی رشایــط احــراز هــم ارزی کارکــردی بارنامه هــای کاغــذی و 
الکرتونیــک بــود. از ایــن نظــر، امــکان شناســایی قطعــی دارنــده ی بارنامــه، کــه محــق بــه دریافــت کاالهاســت، 

یکــی از مســائل اصلــی اســت۲7؛ و
ــوق کاالهــای  ــال حق ــی در خصــوص انتق ــی حقوق ــاره ای مســائل کل ب- در ســند A/CN.9/WG.IV/WP.90، پ
ــن ســند، توصیــف تطبیقــی روش هــای انتقــال  ــه بحــث گذاشــته شــده اســت. در ای ملمــوس و ســایر حقــوق ب
منافــع مالکیتــی دارایی هــای ملمــوس و ثبــت وثیقــه ی بازرگانــی۲۸* و مشــکات ناشــی از تبدیــل ایــن روش هــا 
بــرای اســتفاده در محیــط الکرتونیــک آورده شــده اســت. همچنیــن، ســند شــامل رشح آخریــن اقدامــات بــرای 
میرسســازی اســتفاده از روش هــای الکرتونیــک انتقــال حقــوق کاالهــای ملمــوس اســت. در ایــن ســند، در 
خصــوص اســناد مالکیــت و مــدارک قابل معاملــه، تأکیــد شــده اســت کــه اطمینــان از کنــرتل ســابقه ی الکرتونیــک 
قابل انتقــال به روشــی هــم ارز بــا مالکیــت فیزیکــی اقــدام بجایــی اســت و، پیشــنهاد شــده اســت کــه اســتفاده 
از ترکیبــی از سیســتم ثبــت و فنــاوری بــا ســطح امنیــت مطلــوب بــه حل وفصــل مســائل مربــوط بــه تکینگــی۲9** 

ــد3۰. ــک کمــک می کن ــابقه ی الکرتونی ــت س و  اصال

ــرای کار  ــرح پیشــنهادی ب ــدادی ط ــل ودوم )۲۰۰9(، تع ــم )۲۰۰۸( و چه ــات چهل ویک ــیون، در جلس ۱4. کمیس
بــر روی ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال دریافــت کــرد۱53۱. بعــد از مراحــل مقدماتــی3۲، کمیســیون کارگــروه 4 را 

ــرد33. ــال ک ــک قابل انتق ــوابق الکرتونی ــوزه ی س ــده دار کار در ح عه
۱5. کارگــروه، از جلســه ی چهل وپنجــم )ویــن، ۱۰ تــا ۱4 اکتــرب ۲۰۱۱، برابــر بــا ۱۸ تــا ۲۲ مهــر ۱39۰( تــا جلســه ی 
ــن موضــوع  ــان ۱395(، روی ای ــا ۱4 آب ــا ۱۰ ت ــر ب ــرب ۲۰۱6، براب ــا 4 نوام ــرب ت ــن، 3۱ اکت ــارم خــود )وی پنجاه وچه
 کار کــرد34. کارگــروه، در جلســه ی چهل وهفتــم )نیویــورک، ۱3 تــا ۱7 مــه ۲۰۱3، برابــر بــا ۲3 تــا ۲7 اردیبهشــت 

26  Ibid., Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/56/17(, paras. 291-293 .See 

also A/CN.484/9, paras. 87-93 .For an historical record of previous sessions, see A/
CN.9/WG.IV/WP.90, paras. 1-4.
27  13 A/CN/9.WG.IV/WP69., para. 92.
28 * Perfection of security interest

29 ** Singularity

30  A/CN.9/WG.IV/WP.90, paras. 35-37.
31  15Official Records of  the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 
17 and corrigendum (A/17/63 and Corr.1(, para. 335 ;and ibid., Sixty-fourth Session, Supple-
ment No. 17 )A/17/64(, para. 3381 .
32  Ibid., Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 )A/17/65(, paras.  245-247 and 

250; and ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17(, paras. 232-235.
33  Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17(, para. 238.
34  For the reports of the Working Group on the work of those sessions, 
see A/CN9/737., A/CN.761/9, A/CN.768/9, A/CN.797/9, A/CN.804/9, A/
CN.828/9, A/CN.834/9, A/CN.863/9, A/CN.869/9 and A/CN.897/9.
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۱396(، بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بایــد بــا رعایــت اصــول هــم ارزی کارکــردی و بی طرفــی فناورانــه کار کنــد و 
نبایــد بــه موضوعــات تحــت حاکمیــت قوانیــن ماهــوی بپــردازد35. اعضــای کارگــروه، در جلســه ی پنجاهــم خــود 
)ویــن، ۱۰ تــا ۱4 نوامــرب ۲۰۱4 برابــر بــا ۱9 تــا ۲3 آبــان ۱393(، توافــق کردنــد کــه بــه آماده ســازی پیش نویــس 
»قانــون منونــه« ی ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال بپردازنــد36 و، بــه ایــن منظــور، آماده ســازی مفــادی در 
خصــوص هم ارزهــای الکرتونیــک اســناد و مــدارک کاغــذی قابل انتقــال را در اولویــت قــرار دهنــد37. در جلســه ی 
ــازی  ــان ۱395(، کار آماده س ــا ۱4 آب ــا 9 ت ــر ب ــرب ۲۰۱6، براب ــا 4 نوام ــرب ت ــن، 3۱ اکت ــروه )وی ــم کارگ پنجاه وپنج
ــه  ــی ب ــت های توضیح ــاد یادداش ــا مف ــراه ب ــال هم ــک قابل انتق ــوابق الکرتونی ــه« ی س ــون منون ــس »قان پیش نوی
ــی  ــازمان های بین امللل ــا و س ــر دولت ه ــت نظ ــف( دریاف ــرای )ال ــنت ب ــال م ــند، انتق ــن س ــید.  در ای ــان رس پای
ــال 2017، و  ــم در س ــه ی پنجاه ــی در جلس ــرای بررس ــیون ب ــروه و )ب( کمیس ــات کارگ ــه جلس ــده ب دعوت ش
همچنیــن در خصــوص هرگونــه دریافــت نظــر دولت هــا و ســازمان های بین املللــی، مجــاز دانســته شــده بــود38.

ــروه بررســی،  ــت کارگ ــد پیرشف ــزارش رون ــم )۲۰۱6( کمیســیون، گ ــا چهل ونه ۱6. در جلســات چهل وپنجــم )۲۰۱۲( ت
ــا  ــراه ب ــه« هم ــون منون ــازی »قان ــرای آماده س ــیون ب ــم کمیس ــد، و تصمی ــیون تأکی ــت کمیس ــر مأموری ــدداً ب و مج
ــس  ــه پیش نوی ــب شــد39. در جلســه ی چهل ونهــم )۲۰۱6(، کمیســیون اشــاره کــرد ک یادداشــت های توضیحــی تصوی
»قانــون منونــه«، کــه در کارگــروه در حــال آماده ســازی بــود، روی جنبه هــای داخلــی اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک 
ــن  ــی اســتفاده از ای ــا مــدارک قابل انتقــال کاغــذی متمرکــز اســت و جنبه هــای بین امللل قابل انتقــال هــم ارز اســناد ی

ســوابق، و همچنیــن اســتفاده از ســوابق رصفــاً الکرتونیــک، در مراحــل بعــدی حل وفصــل خواهــد شــد4۰.
در جلســه ی پنجاهــم کــه در ســال ۲۰۱7 برگــزار شــد، مــوارد زیــر در کمیســیون مطــرح شــد: )الــف( گــزارش کارگــروه 4 
)تجــارت الکرتونیــک( دربــاره ی اقدامــات جلســه ی پنجاه وچهــارم )ویــن، 3۱ اکتــرب تــا 4 نوامــرب ۲۰۱6، برابــر بــا ۱۰ تــا ۱4 
؛ 
؛ )ب( پیش نویــس »قانــون منونــه« ی ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال  همــراه بــا یادداشــت های توضیحی4۲

آبــان ۱395(4۱
)ج( گــردآوری نظــرات دولت هــا و ســازمان های بین املللــی دربــاره ی پیش نویــس قانــون مــدل و یادداشــت های 
توضیحــی43 ؛ و )د( یادداشــت دبیرخانــه دربــاره ی اصاحــات پیشــنهادی بــرای پیش نویــس یادداشــت های توضیحــی و 
مســائل دیگــری کــه کمیســیون بایــد بررســی کنــد44. بعد از مشــورت، کمیســیون قانــون مــدل45 را تصویب و یادداشــت 

توضیحــی مربوطــه را تأیید کــرد46.

35  A/CN9/768., para. 14.
36  A/CN9/828., para. 23.
37  A/CN9/828., para. 30.
38  A/CN.897/9, para. 20.
39  Official Records of  the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 
17 (A/67/17(, para. 90 ;ibid., Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 )A/17/68(, para. 

230 ;ibid., Sixty-ninth  Session, Supplement No. 17 )A/17/69(, para. 149 ;ibid., Seventieth 
Session, Supplement No. 17 )A/17/70(, para. 231 ;and ibid., Seventy-first Session, Supple-
ment No. 17 )A/17/71(, para. 226.
40  Ibid., Seventy-first Session, Supplement No. 17 (A/71/17(, para. 226.
41  A/CN9/897..
42  A/CN9/920..
43  A/CN.921/9 and Add.3-1.

44  A/CN.922/9.

45  Official Records of  the General Assembly, Seventy-second Session, Supplement 
No. 17  (A/72/17(, annex I.

46  Ibid., chapter III, section A.
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II. تفسری ماده به ماده

فصل 1: مقررات عمومی
ماده ی 1: حیطه ی شمول

بند 1

۱۸. در »»قانــون منونــه««، قواعــدی کلــی در خصــوص انــواع مختلــف ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال ارائــه شــده 
اســت کــه مبتنــی بــر رویکــرد بی طرفــی فناورانــه و هــم ارزی کارکــردی اســت. اصــل بی طرفــی فناورانــه مســتلزم 
ــه اســت، کــه اســتفاده از مدل هــای مختلــف را، اعــم از آن  اســتفاده از رویکــردی به لحــاظ سیســتمی بی طرفان

کــه بــر مبنــای دفــرت ثبــت باشــد، یــا توکــن، یــا دفــرت کل توزیع شــده، یــا ســایر فناوری هــا، میــرس کنــد.
۱9. در بنــد ۲ از مــاده ی ۲ کنوانســیون ارتباطــات الکرتونیــک، نقطــه ی رشوعــی بــرای تعریــف حیطــه ی شــمول 
قانــون مــدل مقــرر شــده اســت. طبــق مفــاد ایــن مــاده، »حواله هــا، ســفته ها، بارنامه هــای زمینــی و دریایــی، 
ــای  ــد ادع ــتفاده از آن می توان ــا اس ــع ب ــا ذینف ــده ی ــه دارن ــی ک ــدرک قابل انتقال ــا م ــند ی ــا س ــار ی رســیدهای انب
ــب  ــان تصوی ــه، در زم ــود ک ــت آن ب ــد. عل ــمول خارج ان ــه ی ش ــد« از حیط ــول بکن ــت پ ــا پرداخ ــل کاال ی تحوی
ــال(  ــک قابل انتق ــوابق الکرتونی ــا س ــی ب ــورد حقوق ــرز برخ ــکل )ط ــن مش ــرای ای ــنت راه کاری ب ــیون، یاف کنوانس
مســتلزم ترکیبــی از راه حل هــای حقوقــی، فناورانــه و تجــاری بــود، و چنیــن ترکیبــی هنــوز به طــور کامــل آمــاده 

و آزمایــش نشــده بــود47.
۲۰. بــا توجــه بــه اینکــه معامله پذیــری بــه حقــوق اساســی دارنــده ی ســند مربــوط اســت و ایــن موضــوع هــم 
ــه روی  ــز اســت، ن ــری ســابقه متمرک ــه« روی انتقال پذی ــرد، »مــدل منون ــرار می گی ــون ماهــوی ق در حیطــه ی قان

معامله پذیــری.
۲۱. اســناد یــا مــدارک خاصــی کــه عمومــاً قابل انتقال انــد، امــا انتقال پذیری شــان بــه دلیــل توافقنامه هــای 
ــد  ــه«« منی گنجن ــون منون ــرر در »»قان ــال« مق ــدرک قابل انتق ــا م ــند ی ــف »س ــت، در تعری ــدود اس ــری مح دیگ
)بند هــای 36 و 37 را بخوانیــد(. بنابرایــن، تعریــف »»قانــون منونــه«« در ایــن اســناد یــا مــدارک مصــداق منییابــد.

بــا ایــن حــال، تفســیرمان از ایــن نتیجه گیــری نبایــد طــوری باشــد کــه مانــع از صــدور ایــن اســناد یــا مــدارک در 
سیســتم مدیریــت ســوابق الکرتونیکــی قابل انتقــال بشــود، چــون ایــن ممنوعیــت احتــاالً بــه افزایــش هزینه هــا 

و پیچیدگــی غیــررضوری سیســتم ها منجــر می شــود.

بند ۲

۲۲. در بنــد ۲، اصلــی عمومــی مقــرر شــده اســت مبنــی بــر اینکــه »»قانــون منونــه«« قانــون ماهــوی، و از جملــه 
حقــوق بین املللــی خصوصــی، حاکــم بــر اســناد یــا مــدارک قابل انتقــال را تحــت تأثیــر قــرار منی دهــد. بنابرایــن، 
 هــان قانــون ماهــوی بــر ســند یــا مــدارک قابل انتقــال و بــر ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال حــاوی اطاعــات 

47  United Nations Convention on the Use of  Electronic Communica-
tions in International Contracts (New York, 2005), Explanatory Note, United 
Nations Publication Sales No. E.07.V.2, para. .۸۱



28 »قانوننمونه«ی»آنسیترال«دربارهیسوابقالکترونیکقابلانتقال

مشــابه حاکــم اســت کــه بــر ســند یــا مــدرک قابل انتقــال حاکــم اســت. ایــن اصــل عمومــی بــر هرکــدام از مراحــل 
چرخــه ی عمــر ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال حاکــم اســت.

ــرای ایجــاد ســوابق  ــد ب ــه«« نبای ۲3. یکــی از پیامدهــای قاعــده ی مقــرر در بنــد ۲ آن اســت کــه »»قانــون منون
الکرتونیــک قابل انتقالــی کــه ســند یــا مــدرک قابل انتقــال هــم ارز دارنــد اســتفاده شــود.  اگــر چنیــن ســوابقی بــا 
توســل بــه اصــل اختیــار طرفیــن ایجــاد شــود، به منزلــه ی دورزدن اصــل »فهرســت بســته ی حقــوق مالکیــت«#4۸ 

اســناد یــا مــدارک قابل انتقــال در مواقــع نافذبــودن ایــن اصــل اســت )بنــد 5۱ را بخوانیــد(.
ــی از مســائل خــاص  ــه بعض ــد ک ــق بودن ــیرتال« مواف ــای »آنس ــه«، اعض ــون منون ــازی »قان ۲4. در طــول آماده  س
مربــوط بــه ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال نیازمنــد مفــاد اختصاصــی نیســت، چــون ایــن مســائل در حیطــه ی 
قانــون ماهــوی قــرار می گرفتنــد. از جملــه ی ایــن موضوعــات می تــوان بــه الزامــات و آثــار حقوقــی مــوارد زیــر 

اشــاره کــرد:
الف- تعریف »ادای تعهد«؛

ب- صدور سابقه ی الکرتونیک قابل انتقال برای حامل؛
پ- تغییــر ابعــاد انتشــار از ســابقه ی قابل  انتقالــی کــه بــرای حامــل صادرشــده بــه ســابقه ی الکرتونیــک 

قابل انتقالــی کــه بــه نــام فــرد صــادر شــده اســت و بالعکــس )»بــرات ســفید49!«(؛
ت- صدور مجدد سابقه ی الکرتونیک قابل انتقال )بندهای ۱6۸ و ۱7۲ را بخوانید(؛

ث- تقسیم و ادغام سوابق الکرتونیک قابل انتقال؛ و
ج- اســتفاده از ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال، از جملــه به عنــوان وثیقــه ای بــرای حقــوق وثیقــه ای )بندهــای  

۲6 و ۱۰۸ را بخوانیــد(. 

۲5. هــدف از ارجــاع رصیــح بــه قانــون حایــت از مرف کننــده تأکیــد بــر برهمکنــش میــان ایــن قانــون و »»قانــون 
منونــه«« و نشــانگر نافذیــت ایــن اصــل عمومــی اســت کــه »»قانــون منونــه«« شــمول قانــون ماهــوی در اســناد یــا 

ــرار منی دهــد ــر ق ــال را تحــت تأثی ــدارک قابل انتق م

بند 3

ــت.  ــم نیس ــذاری حاک ــادار رسمایه گ ــر اوراق به ــه«« ب ــون منون ــه »»قان ــود ک ــح داده می ش ــد 3، توضی ۲6. در بن
صــدور حکــم عمومــی در خصــوص اینکــه کــدام اســناد را می تــوان وثیقــه تلقــی کــرد در حیطــه ی قانــون ماهــوی 
ــوالت  ــایر محص ــول و س ــازار پ ــتقه، اوراق ب ــامل اوراق مش ــذاری« ش ــاح »اوراق رسمایه گ ــرد.  اصط ــرار می گی ق
مالــی موجــود بــرای رسمایه گــذاری اســت.  منظــور از اصطــاح »وثیقــه« اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک 
ــرای اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک  ــه« منعــی ب ــون منون ــن، »قان ــوان وثیقــه نیســت و، بنابرای قابل انتقــال به عن

ــت. ــرده اس ــرر نک ــه ای مق ــوق وثیق ــوان حق ــال به عن قابل انتق
۲7. هــدف بنــد 3 تجویــز مســتثنی کردن اســناد یــا مــدارک خــاص از حیطــه ی »»قانــون منونــه«« اســت. بــه ایــن 
منظــور، در بنــد 3 فهرســت اســتثنائات قابــل افزایشــی آورده شــده اســت کــه اســتفاده از »»قانــون منونــه«« را 
ــدن  ــری و روشن ش ــث انعطاف پذی ــن، باع ــد و، بنابرای ــاز می کن ــون مج ــب قان ــع تصوی ــای مرج ــق نیازه ــر طب ب

ــه«« می شــود.  ــون منون حیطــه ی شــمول »»قان
۲۸. در پانویــس بنــد 3، روی ســه نــوع اســتثناء تأکیــد شــده اســت و دســت مراجــع تصویب کننــده ی قانــون را 

ــاز گذاشــته شــده اســت. بــرای اضافه کــردن انــواع دیگــر اســتثنائات بــر طبــق نیازهای شــان ب
الــف- اســناد یــا مــدارک خــاص، از قبیــل اعتبــارات اســنادی، کــه ممکــن اســت در بعضــی از دادگاه هــا اســناد یــا 
مــدارک قابل انتقــال تلقــی و در بعضــی دیگــر تلقــی نشــوند. از ایــن جهــت، الزم بــه ذکــر اســت کــه در قوانیــن 

ملــی تعاریــف متفاوتــی از اســناد یــا مــدارک قابل انتقــال آمــده اســت.
ــو،  ــفته ها )ژن ــا و س ــکل حواله ه ــون متحدالش ــن قان ــیون تدوی ــه ی کنوانس ــه در حیط ــی ک ــا مدارک ــناد ی ب- اس
۱93۰( و کنوانســیون تدویــن قانــون متحدالشــکل چــک )ژنــو، ۱93۱( )»کنوانســیون های ژنــو«( قــرار می گیرنــد 

48 # numerus clausus
49 ! Blank Endorsement
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ــا  ــت ی ــی اس ــه« اجرای ــون منون ــده ی »قان ــو در دادگاه تصویب کنن ــیون های ژن ــه کنوانس ــر از اینک ــا، رصف نظ ت
خیــر، از تضادهــای احتالــی میــان کنوانســیون های ژنــو و »»قانــون منونــه«« جلوگیــری شــود )بندهــای 3۰ تــا 

ــد(. 33 را بخوانی
ج- ســوابق الکرتونیــک قابل انتقالــی کــه فقــط در محیــط الکرتونیــک وجــود دارنــد. چنیــن اســتثنائاتی در بعضــی 
ــم از  ــال، اع ــک قابل انتق ــن شــکل هــر دو دســته از ســوابق الکرتونی ــه ای از دادگاه هــا ســودمند اســت، چــون ب
ــا فقــط به صــورت الکرتونیــک در  ــا مــدارک قابل انتقــال محســوب  شــوند، و ی آن کــه هــم ارز کارکــردی اســناد ی
دســرتس باشــند، قابــل اســتفاده خواهنــد بــود. از ایــن نظــر، الزم بــه ذکــر اســت کــه در »قانــون منونــه« مــاده ای 
در خصــوص تجویــز حاکمیــت بخش هــای باقیانــده ی »قانــون منونــه« بــر ســوابق الکرتونیــک قابل انتقالــی کــه 
ــا، در صــورت بــروز تضــاد، »قانــون منونــه«  رصفــاً به صــورت الکرتونیــک موجــود اســت گنجانــده نشــده بــود ت
نســبت بــه قانــون حاکــم بــر ایــن ســوابق در اولویــت قــرار نگیــرد. دلیــل ایــن تصمیــم دغدغه هایــی بــود کــه 
ــا ماهیــت  ــن ب ــر قوانی ــه« و اصــول عمومــی حاکــم ب ــون منون ــان اصــول عمومــی »قان در خصــوص رابطــه ی می

متفــاوت وجــود داشــت.

۲9. فهرســت اســتثنائات احتالــی، کــه در پانویــس بنــد 3 آورده شــده، رصفــاً منونــه اســت. موضــوع مهــم دیگــری 
کــه بایــد از حیطــه ی شــمول »قانــون منونــه« حــذف شــود اســناد حمل ونقــل و ســوابق الکرتونیــک حمل ونقلــی 

اســت کــه در حیطــه ی شــمول قوانیــن روتــردام قــرار می گیــرد. 
کنوانسیون های ژنو

ــه« و  ــون منون ــان »قان ــش می ــاره ی برهمکن ــی درب ــای متفاوت ــه«، دیدگاه ه ــون منون ــازی »قان ــی آماده س 3۰. ط
ــد. ــرح ش ــو مط ــیون های ژن کنوانس

ــع از اســتفاده از  ــو اســت کــه مان ــن کنوانســیون های ژن ــه اینکــه شــکل گرایی یکــی از اصــول بنیادی 3۱. از جمل
روش هــای الکرتونیــک می شــود و، بنابرایــن، مــدارک مشــمول حیطــه ی شــمول ایــن کنوانســیون ها همیشــه بایــد 
از حیطــه ی شــمول »قانــون منونــه« مســتثنی شــوند. بــرای تطبیــق »قانــون منونــه« بــا ایــن دیــدگاه، در »قانــون 
منونــه« مقــرر شــد کــه اســناد و مــدارک مشــمول حیطــه ی شــمول کنوانســیون های ژنــو مســتثنی باشــند )رجــوع 

کنیــد بــه بنــد فرعــی )ب(۲۸(.
ــناد و  ــک اس ــتفاده از نســخه های الکرتونی ــرای اس ــه را ب ــد زمین ــه مایل ان ــدگاه، ک ــن دی ــع ای 3۲. دادگاه هــای تاب
مــدارک مشــمول حیطــه ی شــمول کنوانســیون های ژنــو فراهــم کننــد، می تواننــد ســوابق الکرتونیــک قابل انتقالــی 
ــه  ــی ک ــک قابل انتقال ــد. آن دســته از ســوابق الکرتونی ــج کنن ــد تروی ــک موجودن ــه فقــط به صــورت الکرتونی را ک
ــاً اســناد و مــدارک مشــمول حیطــه ی شــمول کنوانســیون های  ــه قانون ــد ن فقــط به صــورت الکرتونیــک موجودن

ــد. ــون منونه« ان ــه مشــمول حیطــه ی »قان ــو محســوب می شــوند، ن ژن
33. دیــدگاه دیگــر آن بــود کــه حیطــه ی شــمول »قانــون منونــه« بایــد شــامل مــدارک مشــمول حیطــه ی شــمول 
کنوانســیون های ژنــو باشــد، چــرا کــه هــدف »قانــون منونــه« در کل رفــع موانعــی اســت کــه، در اثــر الزامــات 
شــکلی مربــوط بــه اســتفاده از اســناد یــا مــدارک قابل انتقــال کاغــذی، پیــش روی اســتفاده از روش هــای 

ــه اســت. الکرتونیــک قــرار گرفت

منابع

A/CN.9/761, paragraphs 18-25, 28-30; A/CN.9/768, paragraphs 17-24;

A/CN.9/797, paragraphs 16-20, 27-28, 65, 109-112; A/CN.9/828, para-

graphs 24-30, 81-84; A/CN.9/834, paragraphs 72-73; A/CN.9/863, para-

graphs 17-22; A/CN.9/869, paragraphs 19-23.
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ماده ی ۲: تعاریف

34. تعریــف »ســابقه ی الکرتونیــک« مبتنــی بــر تعریــف »پیــام داده« منــدرج در »قانــون منونــه« ی تجــارت الکرتونیــک 
»آنســیرتال« )۱996( و بــر کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد راجــع بــه اســتفاده از ارتباطــات الکرتونیکــی در قراردادهای 
بین املللــی اســت و هــدف از ایــن تعریــف روشــن شــده ایــن موضــوع اســت کــه ســوابق الکرتونیــک ممکن اســت، ولی 
نــه الزامــاً، شــامل مجموعــه ای از اطاعــات ترکیبــی باشــد. ایــن تعریــف مؤیــد ایــن امر اســت که ارتبــاط میــان اطاعات 
و ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال ممکــن اســت در زمــان صــدور یــا در هــر زمانــی پیــش یــا پــس از صــدور شــکل 
بگیــرد )مثــاً، اطاعــات مربــوط بــه ظهرنویســی(.  به ویــژه، تولیــد فــراداده لزومــاً بعــد از تولیــد ســابقه رخ منی دهــد، 
بلکــه ممکــن اســت قبــل از آن رخ بدهــد. ماهیــت مرکــب ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال به ویــژه بــا توجه بــه وجود 

مفهــوم »متامیــت« در بنــد ۲ مــاده ی ۱۰ »قانــون منونــه« اهمیــت پیــدا می کنــد.
ــوابق  ــت س ــاص مدیری ــتم های خ ــی از سیس ــک«، در بعض ــابقه ی الکرتونی ــف »س ــق تعری ــن، طب ــر ای ــاوه ب 35. ع
ــک  ــابقه ی الکرتونی ــات تشــکیل دهنده ی س ــار هــم اطاع ــارص داده در کن ــال دارد عن ــال، احت ــی قابل انتق الکرتونیک
قابل انتقــال باشــند، امــا هیچ کــدام از ســوابق مجــزا به تنهایــی ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال محســوب منی شــود. 

منظــور از کلمــه ی »منطقــاً« نرم افــزار یارانــه ای اســت، نــه منطــق انســان.
ــی در  ــرای مطالعــه ی توضیحات ــال« اســت. ب ــک قابل انتق ــه« شــامل تعریفــی از »ســابقه ی الکرتونی ــون منون 36. »قان

ــا ۸۸. ــه بندهــای ۸6 ت ــد ب خصــوص تعریــف »ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال(، رجــوع کنی
37. تعریــف »ســند یــا مــدرک قابل انتقــال« روی کارکردهــای اصلــی انتقال پذیــری و مشــخص کردن عنوانــی بــرای روی 
نقــش انجامــی متمرکــز اســت. بنــا نیســت اصــل حاکمیــت قانــون ماهــوی بــر تعییــن حقــوق دارنــده تحــت تأثیــر قرار 

بگیرد.
ــف  ــی مختل ــای قضای ــدارک در قلمروه ــا م ــناد ی ــدام اس ــد ک ــن می کن ــه تعیی ــت ک ــم اس ــوی حاک ــون ماه 3۸. قان
انتقال پذیرنــد. بــا توجــه بــه بنــد ۲ مــاده ی ۲ کنوانســیون ارتباطــات الکرتونیــک، منونه هــای شــاخص اســناد یــا مــدارک 
قابل انتقــال عبــارت اســت از حوالــه، چــک، ســفته، بارنامــه ی زمینــی و دریایــی، رســید انبــار، گواهــی صــدور5۰ و بارنامه ی 

هوایــی.
39. هان طــور کــه در تعریــف »ســند یــا مــدرک قابل انتقــال« اشــاره شــد، در نســخه های عربــی، چینــی، انگلیســی و 
روســی »قانــون منونــه«، »ســند یــا مــدرک قابل انتقــال« بــه معنــای ســند یــا مــدرک قابل انتقالــی اســت کــه )برخــاف 
ــون  ــک( به صــورت کاغــذی صــادر می شــود. در نســخه ی فرانســوی و اســپانیایی »قان ــال الکرتونی ســابقه ی قابل انتق
منونــه«، از واژة »کاغــذی« پیــش از »ســند یــا مــدرک قابل انتقــال« اســتفاده می شــود تــا به لحــاظ زبان شــناختی ابهامــی 

ــود. ایجاد نش

منابع

A/CN.9/768, paragraphs 25-34; A/CN.9/797, paragraphs 21-28, 43-45;

A/CN.9/828, paragraph 31; A/CN.9/834, paragraphs 25-26, 95-98 and 100;

A/CN.9/863, paragraphs 88-102; A/CN.9/869, paragraphs 24-27.

ــدات  ــواع معاه ــی از ان ــه در بعض ــی ک ــناد الزم ــایر اس ــا و س ــف گواهی ه ــواع مختل ــدور ان ــای ص ــور از گواهی ه 50 منظ
ــاده ی ۲  ــه در م ــی« ک ــدارک قابل انتقال ــا م ــناد ی ــناد »اس ــن اس ــت. ای ــود نیس ــادر می ش ــوردی ص ــی دریان ــازمان بین امللل س
»قانــون منونــه« تعریــف شــده اســت نیســتند و، بنابرایــن، »قانــون منونــه« نافــذ نیســت. به ویــژه، »گواهی هــای صــدوری« 
ــف  ــمول تعری ــود مش ــادر می ش ــوردی ص ــی دریان ــازمان بین امللل ــاص س ــدات خ ــرر در معاه ــدات مق ــرای ادای تعه ــه ب ک
»اســناد یــا مــدارک قابل انتقــال« نیســتند.  بــرای مثــال، کنوانســیون مســئولیت مدنــی در قبــال آســیب های ناشــی از آلودگــی 
ــئولیت  ــیون های مس ــاح »کنوانس ــه زدایی و به اصط ــوص الش ــی در خص ــی ۲۰۰7 نایروب ــیون بین امللل ــی ۱99۲، کنوانس نفت
مدنــی« دربرگیرنــده ی رشطــی هســتند مبنــی بــر اینکــه مالــکان کشــتی ها بایــد بیمــه ی مســئولیت مدنــی تهیــه کــرده باشــند، 
و دولت هــای مالــک پرچــم کشــتی ها را بــه صــدور گواهــی تأییــد بیمــه ملــزم می کنــد. ایــن گواهــی بــر مبنــای بیمه نامــه  
ــال«  ــوان »قابل انتق ــی را می ت ــه ی اصل ــود. بیم ــده می ش ــو کارت« نامی ــاً »بل ــتیرانی غالب ــت کش ــود و در صنع ــادر می ش ص

دانســت، امــا گواهــی ســندی اداری و مؤیــد آن اســت کــه نهــاد دولتــی ذیربــط صــدور بیمه نامــه را تأییــد کــرده اســت.

http://undocs.org/A/CN.9/768
http://undocs.org/A/CN.9/797
http://undocs.org/A/CN.9/828
http://undocs.org/A/CN.9/834
http://undocs.org/A/CN.9/863
http://undocs.org/A/CN.9/869
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ماده ی 3: تفسیر

منشأ بین املللی و ترویج تفسیر متحدالشکل

4۰. هــدف مــاده ی 3 جلــب توجــه دادگاه هــا و ســایر مراجــع بــه ایــن امــر اســت کــه تصویــب داخلــی »قانــون 
ــا توجــه بــه منشــأ قانــون، بــرای ترویــج تفســیر  ــا توجــه بــه منشــأ بین املللــی قانــون باشــد و، ب  منونــه« بایــد ب
متحدالشــکل آن اقــدام شــود. تفســیر متحدالشــکل قوانیــن »آنســیرتال« یکــی از مهم تریــن عوامــل بــرای اطمینــان 

از پیش بینی پذیــری قوانیــن حاکــم بــر معامــات تجــاری فرامــرزی اســت.
4۱. در چنــد مــورد از قوانیــن »آنســیرتال«، از جملــه مــاده ی 3 »قانــون منونــه« ی تجــارت الکرتونیــک »آنســیرتال« 
ــن  ــارات مشــابهی اســتفاده می شــود، و اولی ــک »آنســیرتال«، از عب ــون مــدل امضاهــای الکرتونی ــاده ی 4 قان و م
ــن  ــه از چنی ــود ک ــورک، ۱974( ب ــی کاال )نیوی ــروش بین امللل ــان در ف ــرور زم ــیون م ــاده ی 7 کنوانس ــار در م ب
عباراتــی اســتفاده شــد5۱ . عبــارت »ایــن قانــون از »قانــون منونــه« ای بــا منشــأ بین املللــی اســتخراج شــده اســت« 
مؤیــد آن اســت کــه ایــن قانــون »قانــون منونــه« ای بــا منشــأ بین املللــی اســت. ایــن عبــارات در قوانیــن پیــش از 

ــود. ــده منی ش ــیرتال« دی »آنس
4۲. در مــاده ی 3، برخــاف ســایر مفــاد قوانیــن »آنســیرتال« در خصــوص منشــأ بین املللــی و تفســیر متحدالشــکل، 
ــا مــدارک  بــه مفهــوم حــس نیــت اشــاره ای منی شــود. علــت آن اســت کــه اصــل حســن نیــت، از نظــر اســناد ی
ــی  ــارت بین امللل ــون تج ــت در قان ــن نی ــی حس ــل عموم ــاوت از اص ــه متف ــی دارد ک ــای خاص ــال، معن قابل انتق

اســت.

ــوان آن را در اصــول عمومــی  ــل اســت کــه می ت اصــل حســن نیــت یکــی از اصل هــای عمومــی حقــوق بین املل
مبنــای »قانــون منونــه« گنجانــد. 

اصول عمومی

ــاده ی 7 کنوانســیون  ــف »آنســیرتال« اســتفاده شــده اســت.  م ــن مختل ــوم »اصــول عمومــی« در قوانی 43. مفه
فــروش بین املللــی کاالی ســازمان ملــل متحــد )ویــن، ۱9۸۰(5۲ مــاده ی دربرگیرنــده ی ایــن مفهــوم اســت کــه اکــراً 

طبــق قانــون بدعتــی تفســیر شــده اســت53.
ــات  ــه ارتباط ــض علی ــع تبعی ــول من ــی اص ــک، یعن ــات الکرتونی ــر ارتباط ــم ب ــون حاک ــی قان ــول عموم 44. اص
الکرتونیــک، بی طرفــی فناورانــه و هــم ارزی کارکــردی کــه در ســایر قوانیــن »آنســیرتال« شناســایی و تبییــن شــده 

بوده انــد، اصــول بنیادیــن »قانــون منونه« انــد.
ــه«، احتــاالً فحــوا و کارکــرد دقیــق اصــول  ــه افزایــش اســتفاده، شــمول و تفســیر »قانــون منون ــا توجــه ب 45. ب
عمومــی منــدرج در مــاده ی ۲ روشــن تر و روشــن تر می شــود )در خصــوص اصــل حســن نیــت، رجــوع کنیــد بــه 
بنــد 4۲(. بــه ایــن ترتیــب، تفســیر انعطاف پذیــر »قانــون منونــه« میــرس می شــود، و ایــن انعطاف پذیــری احتــاالً 
در اطمینــان از قابلیــت »قانــون منونــه« بــرای تطبیــق بــا روش هــا و نیازهــای تجــاری متغیــر مفیــد خواهــد بــود.

منابع

A/CN.9/768, paragraph 35; A/CN.9/797, paragraph  29;  A/CN.9/869, paragraphs 28-31.

51  United Nations, Treaty Series, vol. 1511, No. 26119, p. 3.
52  United Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567, p. 3.
53  See UNCITRAL Digest of  Case Law on the United Nations Conven-
tion on Contracts for the International Sale of  Goods (2016 and subsequent 
updates), sub article 7.

http://undocs.org/A/CN.9/768
http://undocs.org/A/CN.9/797
http://undocs.org/A/CN.9/869


32 »قانوننمونه«ی»آنسیترال«دربارهیسوابقالکترونیکقابلانتقال

ماده ی 4: اختیار طرفین و نسبی بودن قرارداد

46. اختیــار طرفیــن یکــی از اصــول بنیادیــن قانــون تجــارت و قوانیــن »آنســیرتال« اســت کــه روی ترویــج بازرگانــی 
ــر  ــاوه ب ــز اســت.  ع ــد متمرک ــاری جدی ــای تج ــن روش ه ــه و تدوی ــای فناوران ــن نوآوری ه ــی و همچنی بین امللل

ــار طرفیــن، انعطاف پذیــری مطلــوب در پیاده ســازی »قانــون منونــه« محقــق می شــود. ــا اختی ایــن، ب
47. بــا ایــن حــال، در قوانیــن تجــارت الکرتونیــک »آنســیرتال« محدودیت هــای در خصــوص اختیــار طرفیــن مقــرر 
شــده اســت تــا از مغایــرت بــا قواعــد الزم االجــرا، از قبیــل قواعــد مقــرر در خط مشــی عمومــی، جلوگیــری شــود.

4۸. به ویــژه، طبــق مــاده ی 4 »قانــون منونــه« ی تجــارت ارتباطــات الکرتونیــک »آنســیرتال«، تغییــر مفــاد مربــوط 
ــاب از دورزدن  ــرای اجتن ــا در اینجــا هــم، ب ــر اســت، ام ــی امکان پذی ــک به صــورت توافق ــه ارتباطــات الکرتونی ب
الزامــات ناشــی از شــمول اجبــاری، محدودیت هایــی بــرای تغییــرات توافقــی قواعــد هــم ارزی کارکــردی مقــرر 
ــرار  ــر ق ــث را تحــت تأثی ــدات اشــخاص ثال ــوق و تعه ــد حق ــن نبای ــار طرفی ــن، اختی ــر ای ــاوه ب شــده اســت. ع

بدهــد54.

ــه  ــود ک ــاره می ش ــیرتال«، اش ــک »آنس ــای الکرتونی ــه« ی امضاه ــون منون ــاده ی 5 »قان ــن، در م ــر ای ــاوه ب 49. ع
طرفیــن می تواننــد از همــه ی مفــاد ایــن قانــون مــدل عــدول کننــد، مگــر آنکــه ایــن عــدول طبــق قانــون حاکــم 
ــی  ــه خط مش ــوط ب ــد مرب ــل قواع ــاری، از قبی ــمول اجب ــد ش ــی قواع ــد، یعن ــی نباش ــر قانون ــذ و دارای تاثی ناف
ــتفاده از  ــه اس ــع ب ــد راج ــل متح ــازمان مل ــیون س ــاده ی 3 کنوانس ــد.55 در م ــرار بده ــر ق ــت تأثی ــی، را تح عموم

ارتباطات الکرتونیکی در قراردادهای بین املللی نیز از رویکرد مشابهی استفاده می شود56.

5۰. بــه همیــن ترتیــب، در »قانــون منونــه«، اصــل اختیــار طرفیــن، در چارچــوب محدودیت هــای قوانیــن 
الزم االجــرا و بــدون اثرگــذاری بــر حقــوق و تعهــدات اشــخاص ثالــث، بــه رســمیت شــناخته می شــود. در »قانــون 
ــن  ــر اســت؛ شناســایی ای ــا قابل تغیی ــی قابل عــدول ی ــاد به صــورت توافق ــدام مف ــه ک ــه«، اشــاره منی شــود ک منون
مفــاد بــر عهــده ی مراجــع تصویــب قانــون اســت. بــه ایــن منظــور، بــد نیســت توجــه کنیــم کــه تغییــر در وضــع 
ــع  ــر، مراج ــن نظ ــود. از ای ــر بش ــکلی منج ــدی متحدالش ــی ج ــه درهم ریختگ ــت ب ــن اس ــه« ممک ــون منون »قان
تصویــب قانــون بایــد به دقــت احتــال تجویــز عــدول از اصــول بنیادیــن »قانــون منونــه« )رجــوع کنیــد بــه بنــد  

ــد. ــرار بدهن ــش را مدنظــر ق ــژه عــدول از قواعــد هــم ارزی کارکــردی و پیامدهای 44( و به وی
ــته ی  ــت بس ــل »فهرس ــی، اص ــوق مدن ــنت حق ــه س ــته ب ــای وابس ــژه  دادگاه ه ــا، به وی ــی دادگاه ه 5۱. در بعض
ــی  ــی عمومــی مبن ــق اصل ــه رســمیت شــناخته می شــود. طب ــال ب ــا مــدارک قابل انتق حقــوق مالکیــت« اســناد ی
بــر اینکــه »قانــون منونــه« روی مفــاد قانــون ماهــوی اثــر منی گــذارد، بنــا نیســت »قانــون منونــه« ابــزاری بــرای 
»دورزدن« توافقــی اصــل یادشــده باشــد. در عیــن حــال و بــر مبنــای هــان اصــل عمومــی، »قانــون منونــه« ابــداً 

ــدد. ــا تغییرشــان منی بن ــن ماهــوی ی ــرای عــدول از قوانی ــن را ب دســت طرفی
ــر  ــا قابل تغیی ــدول ی ــن قابل ع ــرای طرفی ــه« ب ــون منون ــاد »قان ــدام مف ــه ک ــان از اینک ــرای اطمین ــن، ب 5۲. بنابرای
ــده ی  ــه مراجــع تصویب کنن ــی را ب ــن ارزیاب ــه« ای ــون منون ــی انجــام شــود. »قان ــل دقیق  اســت، الزم اســت تحلی

54   UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, Guide to Enact-
ment, paras. .45-44
55   UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures, Guide to Enact-
ment, paras. .114-111
56   United Nations Convention on the Use of  Electronic Communica-
tions in International Contracts, Explanatory Note, para. .۸5
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قانــون محــول می کنــد تــا قانــون را بــا تفاوت هــای نظام هــای حقوقــی وفــق بدهنــد. بــه ایــن منظــور، در بنــد ۱ 
ــر  ــا قابل تغیی ــاد قابل عــدول ی ــد مف ــون می توانن ــده ی قان ــه مراجــع تصویب کنن کروشــه هایی آورده شــده اســت ک

را در آنهــا بیاورنــد )رجــوع کنیــد بــه بنــد ۱3۸(.

منابع

A/72/17, paragraph 83; A/CN.9/768, paragraphs 36-37; A/CN.9/797, para- graphs 30-32 and 
113; A/CN.9/869, paragraphs 32-44.

ماده ی ۵: الزامات اطالعاتی

53. در مــاده ی 5، ملهــم از مــاده ی 7 کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد راجــع بــه اســتفاده از ارتباطــات الکرتونیکی 
در قراردادهــای بین املللــی57، بــر نیــاز بــه تبعیــت از تعهــدات افشــایی کــه احتــااًل  در ســایر قوانیــن وجــود دارد 
تأکیــد می شــود. اطاعاتــی کــه بایــد طبــق قانــون حایــت از مرف کننــدگان داده شــود و اطاعــات الزم بــرای 

پیشــگیری از پولشــویی و ســایر فعالیت هــای مجرمانــه از جملــه منونه هــای ایــن اطاعــات اســت.
54. تعهــد بــه متابعــت از ایــن الزامــات اطاعاتــی ناشــی از اصلــی اســت کــه در بنــد ۲ مــاده ی ۱ قانــون مــدل 
مقــرر شــده اســت، مبنــی بــر اینکــه »قانــون منونــه« قانــون ماهــوی را تحــت تأثیــر قــرار منی دهــد. ارجــاع بــه 
ســایر قوانیــن دربرگیرنــده ی الزامــات اطاعاتــی انعطاف پذیــری مطلــوب را فراهــم می کنــد، چــون ایــن الزامــات 
احتــاالً بــا گذشــت زمــان تغییــر می کننــد. در مــاده ی 5، بــه پیامدهــای حقوقــی تخطــی از الزامــات اطاعاتــی 

پرداختــه منی شــود، و ایــن پیامدهــا را بایــد، ماننــد خــود الزامــات اطاعاتــی، در ســایر قوانیــن جســتجو کــرد.
55. در مــاده ی 5، صــدور ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال، در صورتــی کــه طبــق قانــون ماهــوی مجــاز باشــد، 
منــع نشــده اســت. از ایــن نظــر، الزم بــه ذکــر اســت کــه، در سیســتم مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال، 
ــرتل دارد مجــاز شــمرده  ــال را تحــت کن ــک قابل انتق ــه ســابقه ی الکرتونی ــردی ک ــت ف ممکــن اســت احــراز هوی
ــا  ــرای مقاصــد مرتبــط ب ــه ب ــا پولشــویی( اســت، ن ــارزه ب ــاً، مب ــرای اهــداف نظارتــی )مث شــود، کــه ایــن امــر ب

قوانیــن تجــاری )مثــاً، رجــوع بــه دادگاه(.

منابع

A/CN.9/768, paragraph 38; A/CN.9/797, paragraph 33; A/CN.9/869, paragraphs 45-47.

ماده ی ۶: اطالعات تکمیلی در زمینه ی سوابق الکرتونیک قابل انتقال

56. طبــق بنــد )الــف(۱ مــاده ی ۱۰ »قانــون منونــه«، قاعــده ی کلــی آن اســت کــه ســابقه  ی الکرتونیــک قابل انتقــال 
بایــد دربرگیرنــده ی اطاعاتــی باشــد کــه بایــد در ســند یــا مــدرک قابل انتقــال وجــود داشــته باشــد )رجــوع کنیــد 
ــوص  ــه«، در خص ــون منون ــای  ۱64 و ۱79(. در »قان ــه بنده ــد ب ــوع کنی ــن، رج ــا 93؛ همچنی ــای ۸9 ت ــه بنده ب
صــدور و اســتفاده از ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال، الزامــی در خصــوص درج اطاعــات اضافــه بــر اطاعــات 
ــه ایجــاد رشطــی  ــه ب ــات اضاف ــن اطاع ــودن ای ــدارد. الزامی ب ــال وجــود ن ــدرک قابل انتق ــا م موجــود در ســند ی
حقوقــی منجــر می شــود کــه در خصــوص صــدور و اســتفاده از اســناد و مــدارک قابل انتقــال برقــرار نیســت و، 

بنابرایــن، ممکــن اســت به منزلــه ی تبعیــض علیــه اســتفاده از روش هــای الکرتونیــک تلقــی شــود. 
57. در مــاده ی 6، در تکمیــل ایــن قاعــده ی کلــی، توضیــح داده می شــود کــه ســابقه ی الکرتونیــک ممکــن اســت 

57   United Nations Convention on the Use of  Electronic Communica-
tions in International Contracts, Explanatory Note, paras. .۱۲۸-۱۲۲
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ــی الزامــی در  ــال باشــد، ول ــا مــدرک قابل انتق ــر اطاعــات موجــود در ســند ی ــه ب ــی اضاف ــده ی اطاعات دربرگیرن
ایــن خصــوص وجــود نــدارد.  بــه عبــارت دیگــر، در حالــی کــه در »قانــون منونــه« رشطــی در خصــوص لــزوم درج 
اطاعــات اضافــه در ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال مقــرر نشــده اســت، در عیــن حــال، درج اطاعــات اضافــه ای 
کــه، بــه دلیــل ماهیــت متفــاوت دو رســانه، در ســند یــا مــدرک قابل انتقــال دیــده منی شــود هــم منعــی نــدارد.

5۸. اطاعــات الزم بــه دالیــل فنــی، از قبیــل فــراداده یــا شناســه ی یکتــا، از جملــه منونه هــای ایــن قبیــل اطاعــات 
ــا باشــد، یعنــی  تکمیلــی اســت. عــاوه بــر ایــن، ایــن قبیــل اطاعــات اضافــه می توانــد مرکــب از اطاعــات پوی
ــل  ــه دلی ــر اســت و، ب ــا مســتمر در حــال تغیی ــی، به صــورت دوره ای ی ــای منبعــی بیرون ــر مبن ــه، ب ــی ک اطاعات
ــد.  ــال، گنجان ــدرک قابل انتق ــا م ــند ی ــه در س ــک، و ن ــال الکرتونی ــابقه ی قابل انتق ــوان آن را در س ــش می ت ماهیت
قیمــت کاالهــای عرضه شــده در بــورس و موقعیــت کشــتی از جملــه ی ایــن اطاعــات پویاســت. بــا ایــن حــال، در 
بنــد ۲ مــاده ی ۱ »قانــون منونــه«، درج اطاعــات اضافــه در ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقالــی کــه طبــق قانــون 

ماهــوی مجــاز نیســت منــع شــده اســت.

منابع

A/CN.9/761, paragraph 32; A/CN.9/768, paragraph 66; A/CN.9/797, para- graphs 70-73; A/
CN.9/869, paragraphs 101-102.

ماده ی ۷: به رسمیت شناسی حقوقی سوابق الکرتونیک قابل انتقال

بند 1

59. در بنــد ۱، مجــدداً بــر اصــل عمومــی منــع تبعیــض علیــه اســتفاده از روش هــای الکرتونیــک، موضــوع مقــرر 
ــیون  ــاده ی ۸ کنوانس ــد ۱ م ــک5۸و  بن ــارت الکرتونی ــاره ی تج ــیرتال« درب ــه« ی »آنس ــون منون ــاده ی 5 »قان در م

ــد شــده اســت. ارتباطــات الکرتونیــک59، تأکی
6۰ در بنــد ۱، بــا تأکیــد بــر اینکــه اطاعــات »اثــر حقوقــی، اعتبــار و نافذیــت اطاعــات نبایــد رصفــاً بــه دلیــل 
شــکل الکرتونیکــی اطاعــات رد شــود«، رصفــاً اشــاره می شــود کــه شــکل ارائــه یــا نگهــداری ســابقه ی الکرتونیــک 
ــا  ــد ب ــن حــال، نبای ــا ای ــت آن ســابقه باشــد.  ب ــا نافذی ــار ی ــی، اعتب ــر حقوق ــل رد اث ــا دلی ــد تنه ــال نبای  قابل انتق

ــات  ــا اطاع ــال ی ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــی س ــار حقوق ــراز اعتب ــرای اح ــاده از آن ب ــن م ــتباه ای ــیر اش تفس
ــم.  ــتفاده کنی ــود در آن اس موج

بندهای ۲ و 3

6۱. بندهــای ۲ و 3 ملهــم از بنــد ۲ مــاده ی ۸ کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد راجــع بــه اســتفاده از ارتباطــات 
الکرتونیــک در قراردادهــای بین املللــی نوشــته شــده اســت.6۰

58  UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, Guide to Enactment, para.46.
59  United Nations Convention on the Use of  Electronic Communications in Interna-
tional Contracts, Explanatory Note, para.129

6۰   United Nations Convention on the Use of  Electronic Communica-
tions in International Contracts, Explanatory Note, paras. .۱3۲-۱3۱
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ــح داده می شــود کــه به رسمیت شناســی حقوقــی ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال متضمــن  ــد ۲، توضی 6۲. در بن
ــای  ــی از گروه ه ــوص بعض ــل در خص ــال، حداق ــن ح ــا ای ــت. ب ــوابق نیس ــن س ــول ای ــا قب ــتفاده ی ــه اس ــزام ب ال
کاربــران و بعضــی از انــواع اســناد و مــدارک قابل انتقــال و بــا توجــه بــه اهــداف مدنظــر خط مشــی ها، منظــور 

ــه از ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال بدهنــد. ایــن نیســت کــه مراجــع تصویــب قانــون منی تواننــد حکــم ب
63. رشط رضایــت بــه اســتفاده از ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال رشطــی عمومــی اســت کــه بــر همــه ی مــوارد 
ــل  ــای دخی ــه ی طرف ه ــر هم ــه« و ب ــون منون ــوب »قان ــال در چارچ ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــتفاده از س اس
در چرخــه ی عمــر ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال حاکــم اســت. بنابرایــن، در ســایر مفــاد قانــون رصاحتــاً بــه 

ــود. ــاره منی ش ــت اش رضای
ــه اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال الزامــی نیســت و می تــوان  ــا اعــام رصیــح رضایــت ب ــراز ی 64. اب
رضایــت را از روی همــه ی رشایــط، از جملــه رفتــار اشــخاص )حقیقــی یــا حقوقــی(، اســتنباط کــرد. در حالــی کــه 
ــق  ــت مطل ــه قطعی ــوان ب ــال می ت ــک قابل انتق ــتفاده از ســوابق الکرتونی ــش از اس ــح پی ــت رصی ــنت رضای ــا گرف ب
ــد الزامــی باشــد، چــرا کــه مانعــی نامعقــول در مســیر اســتفاده از روش هــای  ــح نبای ــن رضایــت رصی رســید، ای

الکرتونیــک خواهــد بــود.
65. در بعضــی از سیســتم های خاصــی کــه بــرای مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال اســتفاده می شــود، از 
قبیــل سیســتم های مبتنــی بــر دفــرت ثبــت، ممکــن اســت قبــول قواعــد سیســتم پیــش رشط اجــازه ی دسرتســی بــه 
سیســتم باشــد. ممکــن اســت رضایــت بــه اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال در زمــره ی قواعــد رصیــح 

یــا ضمنــی اســتفاده از سیســتم باشــد.
ــل  ــز، از قبی ــور متمرک ــد اپرات ــال در سیســتم های فاق ــک قابل انتق ــه اســتفاده از ســابقه ی الکرتونی ــت ب 66. رضای
ــل  ــرت کل توزیع شــده، از روی رشایطــی از قبی ــر دف ــی ب بعضــی از سیســتم های توکن محــور و سیســتم های مبتن

اعــال کنــرتل بــر ســابقه یــا ادای تعهــدات مقــرر در ســابقه قابل احــراز یــا اســتنباط اســت.
منابع

A/CN.9/768, paragraphs 39, 57-58; A/CN.9/797, paragraphs 34-35, 62-63;

A/CN.9/804, paragraph 17; A/CN.9/869, paragraphs 93 and 94.

فصل ۲: مفاد هم ارزی کارکردی

67. هرگونــه اشــاره بــه الزامــات قانونــی منــدرج در مفــاد »قانــون منونــه«، کــه در آنهــا قواعــد هــم ارزی کارکــردی 
ــن لزومــی  ــی اســت، بنابرای ــه پیامدهــای رعایت نشــدن الزامــات حقوق ــای ارجــاع ب ــه معن ــان شــده اســت، ب بی
نــدارد رصاحتــاً بــه ایــن پیامدهــا اشــاره شــود. بنابرایــن، در »قانــون منونــه«، بعــد از »وقتــی قانــون ایجــاب کنــد«، 

از عبــارت »یــا موجــب پیامدهایــی شــود« اســتفاده منی شــود.

منابع

A/CN.9/834, paragraphs 43 and 46.

فنون تصویب مواد ۸ و ۹

6۸. مفــادی کــه در آنهــا بــه الزامــات هــم ارزی کارکــردی مفاهیــم »نــگارش« و »امضــا« در محیــط الکرتونیــک 
اشــاره شــده اســت، از نظــر حاکمیــت قوانیــن »آنســیرتال« بــر تجــارت الکرتونیــک، اهمیــت بســیار باالیــی دارنــد. 
در حالــی کــه تصویــب »قانــون منونــه« مســتلزم اتخــاذ ایــن اســتانداردهای هــم ارزی کارکــردی اســت، اتخــاذ ایــن 

اســتانداردها بــا فنــون مختلفــی قابل انجــام اســت.

http://undocs.org/A/CN.9/768
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69. هرکــدام از قوانیــن تراکنش هــای الکرتونیــک احتــاالً دربرگیرنــده ی مفــادی در خصــوص هــم ارزی کارکــردی 
ــردی  ــم ارزی کارک ــی ه ــد کل ــت. قواع ــیرتال« اس ــکل »آنس ــن متحدالش ــان قوانی ــاالً، مبنای ش ــه، احت ــت ک اس
ــر همــه ی ســوابق  ــون تراکنش هــای الکرتونیــک آمــده اســت ب ــی کــه در قان ــان اشــکال الکرتونیــک و مکتوب می

ــت. ــم اس ــز حاک ــال نی ــک غیرقابل انتق الکرتونی
ــا  ــیرتال« ی ــک »آنس ــارت الکرتونی ــه« ی تج ــون منون ــب »قان ــا تصوی ــراه ب ــه« هم ــون منون ــب »قان ــر تصوی 7۰. اگ
ســایر قوانینــی باشــد کــه قواعــدی کلــی در خصــوص هــم ارزی کارکــردی مقــرر می کننــد، شــاید بتوانیــم رشوطــی 
بــرای هــم ارزی کارکــردی مفاهیــم »نــگارش« و »امضــاء« چاپــی تصویــب کنیــم کــه در خصــوص هــر دوی ســوابق 

ــد. ــذ باش ــال ناف ــال و غیرقابل انتق ــک قابل انتق الکرتونی
7۱. بــا ایــن حــال، شــاید ایــن مفــاد هــم ارزی کارکــردی در مرجــع تصویــب قانونــی کــه خواهــان تصویــب »قانــون 
ــاز تقنینــی منجــر  ــن نی ــه رفــع ای ــه« اســت وجــود نداشــته باشــد. در ایــن حالــت، تصویــب مفــاد ۸ و 9 ب منون

می شــود.
7۲. در هر صورت، پیامدهای برقراری رژیم دوگانه ای که الزامات هم ارزی کارکردی متفاوتی برای سوابق 

الکرتونیک و سوابق الکرتونیک قابل انتقال مقرر می کند باید به دقت سنجیده شود. 

منابع

A/CN.9/897, paragraphs 54-57.

ماده ی ۸: نگارش

73. در مــاده ی ۸، الزاماتــی بــرای هــم ارزی کارکــردی شــکل مکتــوب اطاعــات منــدرج در یــا مرتبــط بــا ســوابق 
ــارت  ــه« ی تج ــون منون ــاده ی 6 »قان ــد ۱ م ــم از بن ــاده مله ــن م ــت.  ای ــده اس ــرر ش ــال مق ــک قابل انتق الکرتونی
الکرتونیــک »آنســیرتال« اســت6۱. در مــاده ی ۸، بجــای »اطاع رســانی«، بــه مفهــوم »اطاعــات« اشــاره می شــود، 
ــه ی  ــود، هم ــاب می ش ــال انتخ ــک قابل انتق ــوابق الکرتونی ــت س ــرای مدیری ــه ب ــتمی ک ــب سیس ــون، برحس چ

ــود. ــال منی ش ــط ارس ــات ذیرب اطاع
ــال  ــک قابل انتق ــه ســوابق الکرتونی ــاً معطــوف ب ــگارش« رصف ــاده ی ۸، قاعــده ی هــم ارزی کارکــردی »ن 74. در م
ــک  ــابقه ی الکرتونی ــر س ــه ی عم ــول چرخ ــه درط ــی ک ــاره ای از اقدامات ــاذ پ ــگارش در اتخ ــتفاده از ن ــت. اس اس
ــم ارزی  ــاد ه ــد ۱5۱(. مف ــه بن ــد ب ــوع کنی ــت )رج ــاز اس ــی، کارس ــل ظهرنویس ــد، از قبی ــال رخ می ده قابل انتق
کارکــردی اشــکال مکتــوب و الکرتونیــک، کــه در قانــون تراکنش هــای الکرتونیــک آمــده اســت، بــر همــه ی ســوابق 

ــت. ــم اس ــز حاک ــال نی ــک غیرقابل انتق الکرتونی

منابع

.A/CN.9/768, paragraphs 40-44; A/CN.9/797, paragraphs 36-39; A/CN.9/804, paragraphs 18-19

ماده ی ۹: امضاء

ــزام  ــده ی ال ــوی دربرگیرن ــون ماه ــه قان ــی ک ــاء«، در حالت ــردی »امض ــم ارزی کارک ــات ه ــاده ی 9، الزام 75. در م

61  UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, Guide to Enactment, 
paras. .50-47
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رصیــح امضــاء باشــد یــا پیامدهــای نبــود امضــاء در آن مشــخص شــده باشــد )الــزام ضمنــی امضــاء(، مشــخص 
شــده اســت. عبــارت »یــا مجــاز می دانــد« نشــانگر آن اســت کــه مــاده ی 9 بایــد بــر مــواردی کــه امضــاء قانونــاً 
مجــاز، و نــه الزامــی، اســت نیــز حاکــم باشــد. اشــاره بــه امضاهــای الکرتونیکــی کــه در مــاده ی 9 »قانــون منونــه« 
دیــده می شــود در عیــن حــال متضمــن اشــاره بــه مهرهــای الکرتونیــک یــا ســایر روش هایــی اســت کــه به عنــوان 

امضــای الکرتونیــک فــرد اســتفاده می شــود.
76. مــاده ی 9 ملهــم از بنــد ۱)الــف( مــاده ی 7 »قانــون منونــه« ی »آنســیرتال« دربــاره ی تجارت الکرتونیک اســت6۲. 
عــاوه بــر ایــن، بــه پیــروی از مــنت بنــد 3 از مــاده ی 9 کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد راجــع بــه اســتفاده از 
ارتباطــات الکرتونیکــی در قراردادهــای بین املللــی، بــه »قصــد« طــرف اشــاره می شــود تــا کارکردهــای متفاوتــی 
کــه ممکــن اســت از اســتفاده از امضــای الکرتونیــک مدنظــر باشــد بهــرت مشــخص شــود63. اطمینان پذیــری روشــی 
ــاده ی ۱۲  ــرر در م ــی مق ــری عموم ــتاندارد اطمینان پذی ــق اس ــد طب ــت بای ــده اس ــرح ش ــاده ی 9 مط ــه در م ک

ارزیابــی شــود.
ــه امضــاء »از طریــق« ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال اشــاره می شــود، منظــور  ــزام ب 77. وقتــی بــه رعایــت ال
 توضیــح ایــن موضــوع اســت کــه مــاده ی 9 فقــط در خصــوص ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال، و نــه در خصــوص 

ــط  ــال رب ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــه س ــی ب ــا به نوع ــتند، ام ــال نیس ــه قابل انتق ــی ک ــوابق الکرتونیک ــایر س س
دارنــد، نافــذ اســت. بنابرایــن، در مــاده ی 9، قاعــده ی هــم ارزی کارکــردی مفهــوم »امضــاء« فقــط در خصــوص 

ــود. ــرر می ش ــال مق ــک قابل انتق ــوابق الکرتونی س

7۸. بعضــی از سیســتم های مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال، از قبیــل سیســتم های مبتنــی بــر 
دفرتهــای کل توزیع شــده، امضاکننــده را بــا مراجعــه بــه نــام مســتعار، بجــای نــام واقعــی، شناســایی می کننــد، 
و امــکان ارتبــاط نــام مســتعار و واقعــی، از جملــه در مواقعــی کــه مبتنــی بــر عنــارص واقعــی قابل مشــاهده در 
ــط  ــده واجــد رشای ــرای شناســایی امضاکنن ــر دفــرت کل توزیع شــده باشــد، ممکــن اســت ب ــی ب سیســتم های مبتن

باشــد.
79. قاعــده ی کلــی هــم ارزی کارکــردی امضاهــای الکرتونیــک و دست نوشــته، کــه در قانــون امضاهــای الکرتونیــک 

مقــرر شــده، بــر امضاهــای مربــوط بــه کلیــه ی ســوابق الکرتونیــک غیرقابل انتقــال حاکــم اســت.

منابع

A/CN.9/768, paragraphs 41 and 43; A/CN.9/797, paragraphs 40-47;

A/CN.9/804, paragraph 20; A/CN.9/869, paragraphs 48-49.

ماده ی 1۰: اسناد یا مدارک قابل انتقال

ــا مــدارک قابل انتقــال مقــرر  ــرای اســتفاده از اســناد ی ــرای هــم ارزی کارکــردی ب ۸۰. در مــاده ی ۱۰، قاعــده  ای ب
شــده اســت کــه مبتنــی بــر الزاماتــی اســت کــه بایــد درســابقه ی الکرتونیــک رعایــت شــده باشــد. اطمینان پذیــری 
روش مقــرر در مــاده ی ۱۰ بایــد طبــق اســتاندارد قابلیــت اطمینــان عمومــی مقــرر در مــاده ی ۱۲ ارزیابــی شــود. 

62  UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, Guide to Enactment, 
paras. .56-53
63   45United Nations Convention on the Use of  Electronic Communications in 
International Contracts, Explanatory Note, para. .۱6۰
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ــدف  ــت. ه ــال اس ــدرک قابل انتق ــا م ــند ی ــی« س ــوم »یکتای ــی از مفه ــای ناش ــه ی بحث ه ــاده ی ۱۰ نتیج ۸۱. م
ایــن مفهــوم پیشــگیری از انتشــار اســناد یــا مــدارک متعــدد در خصــوص تعهــدی واحــد و، درنتیجــه، جلوگیــری 
از شــکل گیری دعــاوی متعــدد در خصــوص ادای تعهــدی واحــد اســت. تضمیــن یکتایــی در محیــط الکرتونیکــی 
کــه به لحــاظ کارکــردی معــادل بــا ســند یــا مــدرک کاغــذی اصلــی یــا معتــرب باشــد مدت هــا یکــی از مشــکات 

خــاص بــوده اســت.
ــرار  ــان ق ــش روی م ــی پی ــی خاص ــکات فن ــک مش ــط الکرتونی ــه در محی ــت ک ــبی اس ــی نس ــی مفهوم ۸۲. یکتای
می دهــد، زیــرا تضمیــن مطلــق عدم تکــرار به لحــاظ فنــی شــاید شــدنی نباشــد و هویــت ســابقه ی خاصــی کــه 
بناســت هــم ارز ســند یــا مــدرک قابل انتقــال ذیربــط باشــد، بــه دلیــل نبــود رســانه ای ملمــوس، روشــن نیســت. 
ــذ  ــد، چــون کاغ ــال ایجــاد می کن ــدارک قابل انتق ــا م ــناد ی ــی مشــکاتی در خصــوص اس ــوم یکتای ــع، مفه در واق
ــاً یکتاســت  ــا ایــن حــال، ســند کاغــذی، کــه شــیئی فیزیکــی اســت، ماهیت تضمیــن مطلــق عدم تکــرار نیســت. ب
و، از ایــن گذشــته، قرن هــا اســتفاده از کاغــذ در معامــات تجــاری اطاعــات کافــی بــرای ارزیابــی ریســک های 
ناشــی از اســتفاده از ایــن رســانه در اختیــار بهره بــرداران تجــاری آن قــرار داده اســت، در حالــی کــه روش هــای 

ــد. ــن حــد ریشــه ندوانده ان ــا ای ــوز ت ــک قابل انتقــال هن ــا اســتفاده از ســوابق الکرتونی ــط ب مرتب
۸3. مضمــون مــاده ی ۱۰ جلوگیــری از امــکان وجــود دعــاوی متعــدد در خصــوص ادای تعهــدی واحــد اســت، و 

ایــن امــر بــا ترکیــب دو رویکــرد، یعنــی »تکینگــی« و »کنــرتل« محقــق می شــود. 
ــده اش  ــه دارن ــت ک ــی اس ــک قابل انتقال ــابقه ی الکرتونی ــن س ــایی مطم ــتلزم شناس ــی« مس ــرد »تکینگ ۸4. رویک
می توانــد درخواســت ادای تعهــد مقــرر در آن را بدهــد، به طــوری کــه راه ادعاهــای متعــدد در خصــوص تعهــدی 
واحــد بســته می شــود. رویکــرد »کنــرتل« روی اســتفاده از روشــی مطمــن بــرای شناســایی فــردی متمرکــز اســت 

کــه کنــرتل ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال را در اختیــار دارد )رجــوع کنیــد بــه بندهــای  ۱۰5 تــا ۱۲۱(.
۸5. یکــی از آثــار اتخــاذ مفاهیــم »تکینگــی« و »کنــرتل« در »قانــون منونــه« پیشــگیری از تکــرار غیرمجــاز ســابقه ی 

الکرتونیــک قابل انتقــال در سیســتم اســت. 
۸6. تعریــف »ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال« نشــانگر رویکــرد هــم ارزی کارکــردی اســت و بــه ســوابق 
الکرتونیــک قابل انتقالــی اشــاره می کنــد کــه هــم ارز اســناد یــا مــدارک قابل انتقال انــد.  بنــا نیســت اصــل 
ــن ترتیــب،  ــه همی ــرد.  ب ــر قــرار بگی ــده تحــت تأثی ــن حقــوق فــرد کنرتل کنن ــر تعیی ــون ماهــوی ب حاکمیــت قان
بنــا نیســت همــه ی کارکردهــای احتــاالً مرتبــط بــا اســتفاده از ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال توصیــف شــود. 
ــت  ــال ممکــن اســت ارزش داللت کنندگــی هــم داشــته باشــد؛ قابلی ــک قابل انتق ــال، ســابقه ی الکرتونی ــرای مث ب

ــر از »قانــون منونــه« ارزیابــی خواهــد شــد. ــه غی ــرای انجــام ایــن کارکــرد طبــق قانونــی ب ایــن ســابقه ب
۸7. طبــق رویکــرد عمومــی و حیطــه ی شــمول »قانــون منونــه«، تعریــف »ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال« بــر 
ــال  ــدارک قابل انتق ــا م ــناد ی ــم ارز اس ــردی ه ــاظ کارک ــه به لح ــت ک ــم اس ــی حاک ــک قابل انتقال ــوابق الکرتونی س
محســوب می شــوند. بــا ایــن حــال، »قانــون منونــه« مانــع از ایجــاد و اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک قابل انتقالــی 

کــه هــم ارز کاغــذی ندارنــد منی شــود، چــرا کــه »قانــون منونــه« بــر ایــن ســوابق حاکــم نیســت.
ــا مــدارک خــاص را، کــه عمومــاً انتقال پذیرنــد  ۸۸. تعریــف »ســابقه  ی الکرتونیــک قابل انتقــال« بعضــی اســناد ی
ــی  ــرد؛ بارنامه هــای دریای ــر منی گی ــر محــدود اســت، درب ــات دیگ ــل وجــود توافق ــه دلی ــا انتقال پذیری شــان ب ام
ــن  ــدور ای ــع از ص ــد مان ــال« نبای ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــف »س ــت. تعری ــه اس ــه از آن جمل غیرقابل معامل
اســناد یــا مــدارک در سیســتم مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال بشــود )رجــوع کنیــد بــه بنــد ۲۱(. قانــون 

ــا مــدارک انتقال پذیرنــد. ماهــوی اســت کــه تعییــن می کنــد کــدام اســناد ی

بند ۱)الف(

ــه  ــی باشــد ک ــده ی اطاعات ــد دربرگیرن ــک بای ــه ســابقه ی الکرتونی ــح شــده اســت ک ــف( تری ــد در ۱ )ال ۸9. بن
ــا مــدارک  ــا مــدرک قابل انتقــال وجــود داشــته باشــد. چــون اطاعــات موجــود در ســند ی الزم اســت در ســند ی
ــت از  ــا متابع ــد ب ــال بای ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــش در س ــت، واردکردن ــوب اس ــورت مکت ــال به ص قابل انتق
مــاده ی ۸ »قانــون منونــه« انجــام شــود. تعریــف »ســابقه ی الکرتونیــک« در مــاده ی ۲ »قانــون منونــه« نشــانگر آن 

اســت کــه ماهیــت ترکیبــی ســابقه ی الکرتونیــک ممکــن اســت، امــا الزامــی نیســت.
9۰. بــرای تعییــن قانــون ماهــوی حاکــم بــر هــر ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال )مثــاً، قانــون حاکــم بــر بارنامــه 
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و نــه قانــون حاکــم بــر ســفته(، الزم اســت اطاعاتــی کــه بایــد در ســند یــا مــدرک قابل انتقــال وجــود داشــته باشــد 
در ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال گنجانــده شــود. بــه هــر صــورت، هــر ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال ممکــن 

اســت حــاوی اطاعاتــی باشــد کــه وجــودش در بیــش از یــک نــوع ســند یــا مــدرک قابل انتقــال الزامــی باشــد.
9۱. در قانونــی کــه مفــادی مشــابه بــا مفــاد بنــد )الــف(۱ مــاده ی ۱۰ نــدارد، امــا در آن مســتقیاً بــه اطاعاتــی 
کــه بایــد در ســابقه ی الکرتونیکــی قابل انتقــال وجــود داشــته باشــد اشــاره می شــود، احتــاالً ســوابق الکرتونیــک 
قابل انتقالــی مقــرر می شــود کــه به لحــاظ کارکــردی هــم ارز اســناد یــا مــدارک قابل انتقــال نیســتند، بلکــه فقــط 

به صــورت الکرتونیــک موجودنــد.
ــط واجــد  ــک موجــود اســت فق ــه شــکل الکرتونی ــط ب ــه فق ــی ک ــک قابل انتقال ــابقه ی الکرتونی ــن، س 9۲. بنابرای
رشایــط مــاده ی ۱۰ اســت و در تعریــف ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال مقــرر در مــاده ی ۲ منی گنجــد.  یعنــی، 
در حالــی کــه ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقالــی کــه فقــط بــه شــکل الکرتونیــک اســت ممکــن اســت واجــد ســایر 
رشایــط مقــرر در »قانــون منونــه« باشــد، ایــن ســابقه مســتقاً الزامــات اطاعاتــی را تعریــف می کنــد و، بنابرایــن، 

از بنــد )الــف(۱ مــاده ی ۱۰ متابعــت منی کنــد.
ــی  ــد نشــانگر هــان اطاعات ــال بای ــک قابل انتق ــابقه  ی الکرتونی ــاده ی ۱۰، س ــق م ــه، طب ــه اینک ــا توجــه ب 93. ب
باشــد کــه بایــد در ســند یــا مــدرک قابل انتقالــی از نــوع مشــابه وجــود داشــته باشــد، در بنــد )الــف(۱ از هیــچ 
وابســته ی وصفــی ای ماننــد »هــم ارز«، »متناظــر« یــا »هم هــدف« اســتفاده نشــده اســت. اضافه کــردن وابســته ی  

وصفــی ممکــن اســت باعــث عدم قطعیــت بشــود.

بند 1)ب()1(

ــی  ــده ی اطاعات ــد دربرگیرن ــال بای ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــه س ــت ک ــده اس ــرر ش ــد ۱)ب()۱( مق 94. در بن
ــرای احــراز قابلیــت  انتقــال ســابقه ی الکرتونیــک مربوطــه رضوری اســت. باشــد کــه ب

ــا  95. ایــن مــاده روی شناســایی ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقالــی متمرکــز اســت کــه هــم ارز کارکــردی ســند ی
ــد.  ــال باش ــدرک قابل انتق م

ــون  ــی، انگلیســی، فرانســوی و اســپانیایی »قان ــف« و اســم مفــرد در نســخه های عرب ــب »حــرف تعری 96. ترکی
منونــه« بــرای پی بــردن بــه رویکــرد تکینگــی کفایــت می کنــد. بــرای جلوگیــری از مشــکات تفســیری، وابســته ی 
تفســیری حــذف می شــود. ممکــن اســت وجــود وابســته ی تفســیری بــه معنــای اشــاره بــه مفهــوم یکتایــی تفســیر 
شــود، در حالــی کــه ایــن مفهــوم کنــار گذاشــته شــده اســت و، نهایتــاً، ممکــن اســت بــه مرافعــات حقوقــی دامــن 
ــه«، از وابســته ی وصفــی اســتفاده می شــود، چــون در ایــن  ــون منون ــد. در نســخه های چینــی و روســی »قان بزن
زبان هــا وابســته های وصفــی مناســبی وجــود دارد کــه اجتنــاب از مشــکات تفســیری را میــرس می کنــد. هــدف 

هــر شــش نســخه ی زبانــی رســاندن مفهومــی واحــد اســت.
97. برخــاف ســایر قوانیــن موجــود در خصــوص ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال، در بنــد ۱)ب()۱(، بــرای 
ــد  ــی ای مانن ــته های وصف ــه وابس ــال، ب ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــوان س ــک به عن ــابقه ی الکرتونی ــایی س شناس
ــه ایــن دالیــل  ــوان ب ــا »قاطــع« اشــاره ای منی شــود.  در خصــوص ایــن ازقلم افتادگــی، می ت »موثــق«، »معتــرب« ی
اشــاره کــرد: آوردن وابســته ی وصفــی، به ویــژه در بعضــی زبان هــا، ممکــن اســت بــه مشــکات تفســیری منجــر 
ــار  ــوم کن ــن مفه ــه ای ــی ک ــی« تفســیر شــود، در حال ــوم »یکتای ــه مفه ــای اشــاره ب بشــود؛ ممکــن اســت به معن

گذاشــته شــده اســت و، درنهایــت، ممکــن اســت بــه مرافعــات حقوقــی دامــن بزنــد.

بند 1)ب()۲(

ــا زمــان  9۸. در بنــد ۱)ب()۲(، مقــرر شــده اســت کــه ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال بایــد، از زمــان ایجــاد ت
باطــل یــا بااثــر شــدن، قابــل کنــرتل باشــد تــا قابل انتقــال تلقــی شــود. در ایــن رشط از رویکــرد »کنــرتل« اســتفاده 

شــده اســت. 
ــان سیســتمی  ــای قابلیــت اطمین ــه معن ــه آن اشــاره می شــود ب 99. روش قابل اطمینانــی کــه در بنــد ۱)ب()۲( ب
اســت کــه بــرای کنرتل پذیرکــردن ســابقه ی الکرتونیــک اســتفاده می شــود. در حالــی کــه هــان اســتاندارد 
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عمومــی مقــرر در مــاده ی ۱۲ بــر مــواد مختلــف »قانــون منونــه« حاکــم و بنابرایــن اســتانداردی عینــی اســت، 
ارزیابــی قابلیــت اطمینــان هــر روش بایــد بــر مبنــای کارکــرد خاصــی کــه در اســتفاده از آن روش مدنظــر اســت، 

ــن نســبی محســوب می شــود،  انجــام شــود. و بنابرای

بند 1)ب()3(

ــی  ــن، عین ــد و، بنابرای ــاره می کن ــی اش ــه واقعیت ــوم ب ــن مفه ــت. ای ــق اس ــی مطل ــت مفهوم ــوم متامی ۱۰۰. مفه
اســت، یعنــی ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال واجــد متامیــت اســت یــا نیســت. اشــاره بــه روشــی قابل اطمینــان 
بــرای حفــظ متامیــت نســبی اســت، چــون ارزیابــی قابلیــت اطمینــان هــر روش مبتنــی بــر کارکــرد خاصــی اســت 
کــه در اســتفاده از آن روش مدنظــر اســت. اســتاندارد قابلیــت اطمینــان عمومــی مقــرر در مــاده ی ۱۲ بــر ارزیابــی 

روش یادشــده حاکــم اســت.

بند ۲

۱۰۱. در بنــد ۲، رشوطــی دربــاره ی ارزیابــی مفهــوم متامیــت مقــرر شــده اســت.  ایــن بنــد نشــانگر آن اســت کــه، 
وقتــی هرگونــه مجموعــه ی اطاعــات مرتبــط بــا تغییــرات مجــاز )در مقابــل تغییراتــی کــه ماهیــت فنــی محــض 
دارد( از زمــان ایجــاد ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال تــا زمــان باطــل و بااثــر شــدن آن ســابقه کامــل و بــدون 
تغییــر می مانــد، یعنــی متامیــت ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال حفــظ شــده اســت. بــرای مثــال، درستی ســنجی 
ــان،  ــی قابل اطمین ــتفاده از روش ــا اس ــه، ب ــود ک ــق می ش ــی محق ــال زمان ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــت س متامی
از رابطــه ی امضــای دیجیتــال ســابقه و محتــوای آن ســابقه در زمــان الصــاق امضــای الکرتونیــک مطمــن شــویم.

۱۰۲. بنــد ۲ ملهــم از بنــد 3 مــاده ی ۸ »قانــون منونــه« ی تجــارت الکرتونیــک »آنســیرتال« اســت.  بــا ایــن حــال، 
الزم بــه ذکــر اســت کــه، در بنــد )الــف(3 مــاده ی ۸ »قانــون منونــه« ی تجــارت الکرتونیــک، در خصــوص اســتفاده 
ــک  ــای الکرتونی ــرای قرارداده ــاالً ب ــه احت ــاره می شــود ک ــت خاصــی اش ــوم متامی ــه مفه ــی«، ب ــوم »اصل از مفه
مناســب تر اســت. از ســوی دیگــر، موضوعــی کــه رضورتــاً در مفهــوم متامیــت مقــرر در بنــد ۲ مــاده ی ۱۰ »قانــون 
منونــه« مدنظــر قــرار داده می شــود آن اســت کــه شــاری از رویدادهــا بایــد در ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال 

انعــکاس بیابــد.
۱۰3. تغییــرات »مجــاز« تغییراتــی اســت کــه طرفیــن به صــورت توافقــی، طــی چرخــه ی عمــر ســوابق الکرتونیــک 
ــه ایــن ســوابق اعــال می کننــد و، در سیســتم مدیریــت ســوابق  قابل انتقــال، در تعهــدات قــراردادی مربــوط ب
ــرات  ــن تغیی ــودن ای ــی ب ــای قانون ــه معن ــال مجــاز اســت. اســتفاده از اصطــاح »مجــاز« ب ــک قابل انتق الکرتونی
ــی حقوقــی در چارچــوب  ــن مســأله باعــث مطرح شــدن اســتانداردی می شــود کــه متضمــن ارزیاب نیســت، و ای
قانــون ماهــوی اســت. بــرای مثــال، میتــوان بــه تغییراتــی اشــاره کــرد کــه هکــر، بــا بــه خطــر انداخــنت متامیــت 

ــد. ــدا کن ــه ســابقه دسرتســی پی ــا ب ــد ت ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال، ایجــاد می کن
ــش  ــازی و منای ــره، ذخیره س ــادی مخاب ــی از روال ع ــه بخش ــی ک ــه تغییرات ــر از هرگون ــارت »رصف نظ ۱۰4. عب
ــه ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال اضافــه  ــی، ب ــل فن ــه دالی ــاً ب ــد کــه، رصف ــه اطاعاتــی اشــاره می کن اســت« ب
می شــود. بــرای مثــال، ایــن اطاعــات ممکــن اســت شــامل تغییــرات رضوری بــرای نگهــداری ســوابق الکرتونیــک 
قابل انتقــال در مخزنــی اختصاصــی باشــد. همیــن کلــات در بنــد )الــف(3 مــاده ی ۸ قانــون تجــارت الکرتونیــک 
ــا ایــن حــال، مفهــوم تغییــر رصفــاً فنــی بایــد نســبت بــه مفهــوم متامیــت  »آنســیرتال« اســتفاده شــده اســت. ب
مقــرر در »قانــون منونــه«، کــه متفــاوت از مفهــوم اصلــی مقــرر در »قانــون منونــه« ی تجــارت الکرتونیــک اســت، 
ــن اســت به صــورت خــودکار از  ــات ممک ــه اطاع ــه بندهــای ۱۸9 و ۱9۰(. اینک ــد ب ــی شــود )رجــوع کنی ارزیاب
طریــق سیســتم مدیریــت ســوابق الکرتونیکــی قابل انتقــال )مثــاً، به صــورت فــراداده( اضافــه شــود بــه خــودی 

خــود مدرکــی دال بــر ماهیــت رصفــاً فنــی ایــن اطاعــات نیســت.
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ماده ی 11: کنرتل

۱۰5. در مــاده ی ۱۱، قاعــده ی هــم ارزی کارکــردی خاصــی بــرای تــرف ســند یــا مــدرک قابل انتقــال مقــرر شــده 
اســت. هــم ارزی کارکــردی تــرف زمانــی محقــق می شــود کــه فــرد، بــرای کنــرتل ســابقه ی مدنظــر و شناســایی 

فــردی کــه ســابقه را در کنــرتل خــود دارد، از روش قابل اطمینانــی اســتفاده کنــد.
۱۰6. مفهــوم »کنــرتل«، کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا الزامــات مقــرر در بنــد )۲()ب(۱ مــاده ی ۱۰ دارد، در »قانــون 
منونــه« تعریــف نشــده اســت، زیــرا هــم ارز کارکــردی مفهــوم »تــرف« اســت کــه ایــن مفهــوم هــم از دادگاهــی 

بــه دادگاه دیگــر متغیــر اســت.
۱۰7. »قانــون منونــه« روی شناســایی هــم ارز کارکــردی تــرف متمرکــز اســت.  طبــق اصلــی عمومــی، مبنــی بــر 
اینکــه »قانــون منونــه« قانــون ماهــوی را تحــت تأثیــر قــرار منی دهــد، مفهــوم کنــرتل بــر پیامدهــای حقوقــی ناشــی 
ــد روی  ــن می توانن ــن، طرفی ــود. بنابرای ــا منی ش ــن پیامده ــدن ای ــث محدودش ــا باع ــت ی ــذار نیس ــرف اثرگ از ت

ابعــاد اعــال مالکیــت توافــق کننــد، ولــی منی تواننــد خــود مفهــوم تــرف را تغییــر بدهنــد.
ــت.  ــال نیس ــدارک قابل انتق ــناد و م ــه ای در اس ــوق وثیق ــاد حق ــازی ایج ــه« محدودس ــون منون ــدف »قان ۱۰۸. ه
ــه ای،  ــوق وثیق ــه حق ــواردی منجــر می شــود ک ــردی در م ــه هــم ارزی کارک ــاده ی ۱۱ب ــرر در م ــرتل مق ــن، کن بنابرای
ــه« روی  ــون منون ــن، »قان ــذ می شــود. همچنی ــث ایجــاد و ناف ــل اشــخاص ثال ــا مــدرک، در مقاب ــا تــرف ســند ی ب
محدودســازی حقــوق وثیقــه ای، در مــواردی کــه ایــن حقــوق از راه ثبــت عمومــی نافــذ می شــوند، متمرکــز نیســت.

۱۰9. در مــاده ی ۱۱ بــه »کنــرتل« اشــاره می شــود، نــه بــه »تــرف«؛ بنابرایــن، در ایــن مــاده از ســبک نام گــذاری 
ســایر مــواد »قانــون منونــه« عــدول شــده اســت، زیــرا مفهــوم »کنــرتل« در »قانــون منونــه« اهمیــت خاصــی دارد. 
شــاید مفهــوم »کنــرتل« در قوانیــن ملــی وجــود داشــته باشــد، امــا مفهــوم »کنــرتل« مقــرر در مــاده ی ۱۱ را بایــد 

مســتقاً، بــا توجــه بــه ماهیــت بین املللــی »قانــون منونــه«، تفســیر کنیــم.

بند 1

ــون  ــه قان ــواردی اســت ک ــر م ــاده ب ــن م ــده ی شــمول ای ــد« توضیح دهن ــا مجــاز می دان ــارت »ی ۱۱۰. وجــود عب
تــرف ســند یــا مــدرک قابل  انتقــال را مجــاز، و نــه الزامــی، می دانــد. قابلیــت اطمینــان روش مقــرر در مــاده ی 

۱۱ بایــد طبــق اســتاندارد قابلیــت اطمینــان عمومــی مقــرر در مــاده ی ۱۲ ارزیابــی شــود.

بند 1)الف(

۱۱۱. در بنــد ۱)الــف( بــه خاطــر روشــنی بحــث اســت کــه بــه کنــرتل »انحصــاری« اشــاره می شــود، چــون مفهــوم 
»کنــرتل«، هاننــد مفهــوم »تــرف«، متضمــن انحصــار اســت. بــا ایــن حــال، کنــرتل نیــز ماننــد تــرف به طــور 
ــد،  ــه کنــرتل »قانونــی« اشــاره منی کن همزمــان توســط بیــش از یــک نفــر قابل اعــال اســت. مفهــوم »کنــرتل« ب

چــون کنــرتل قانونــی در حیطــه ی قانــون ماهــوی اســت.
ــرای ادای  ــد درخواســت ب ــوم »تکینگــی« روی پیشــگیری از چن ــرتل« و مفه ــوم »کن ــا اینکــه هــر دو مفه ۱۱۲. ب
تعهــدی واحــد متمرکزنــد، ایــن دو مفهــوم مســتقل از یکدیگرنــد و نبایــد یکــی دانســته شــوند )رجــوع کنیــد بــه 
بندهــای ۸3 و ۸4(. بــرای مثــال می تــوان کنــرتل انحصــاری ســابقه ای متکــر را، یعنــی ســابقه ای کــه واجــد رشط 

تکینگــی نیســت، تصــور کــرد. بالعکــس، کنــرتل غیرانحصــاری ســابقه ای واحــد نیــز قابل تصــور اســت.

http://undocs.org/A/CN.9/768
http://undocs.org/A/CN.9/797
http://undocs.org/A/CN.9/804
http://undocs.org/A/CN.9/828
http://undocs.org/A/CN.9/834
http://undocs.org/A/CN.9/834
http://undocs.org/A/CN.9/869
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بند 1)ب(

۱۱3. طبــق بنــد ۱)ب(، کنــرتل فــردی کــه ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال را تحــت کنــرتل دارد بایــد بــه روشــی 
ــی  ــرتل دارد به لحــاظ حقوق ــی تحــت کن ــک قابل انتقال ــه ســابقه ی الکرتونی ــردی ک ــان احــراز شــود. ف قابل اطمین

ــا مــدرک قابل انتقــال هــم ارز اســت. ــده ی ســند ی ــگاه دارن هم جای
۱۱4. در بنــد ۱)ب(، اشــاره بــه »فــرد کنرتل کننــده« بــه معنــای آن نیســت کــه کنــرتل ایــن فــرد بــر ایــن ســابقه 
ــرد  ــه ف ــاره ب ــن، اش ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــوی اس ــون ماه ــه ی قان ــی« در حیط ــن »ذیحق ــون تعیی ــت، چ ــق اس بهح
کنرتل کننــده بــه معنــای نادیــده گرفــنت امــکان وجــود بیــش از یــک فــرد کنرتل کننــده یــا انتســاب کنــرتل گزینشــی 
یــک ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال بــه چنــد نهــاد بــر مبنــای حقــوق قانونــی منتســب بــه هــر نهــاد )مثــاً، 

حــق مالکیــت کاالهــا یــا حــق وثیقــه( نیســت.
۱۱5. فــرد کنرتل کننــده ممکــن اســت شــخصی حقیقــی یــا حقوقــی یــا نهــادی باشــد کــه قــادر اســت ســند یــا مــدرک 
قابل انتقــال را، در چارچــوب قانــون ماهــوی، تــرف کنــد. انحصاری بــودن کنــرتل تحــت تأثیــر اســتفاده از خدمــات 
شــخص ثالــث بــرای اعــال کنــرتل انحصــاری قــرار منی گیــرد. همچنیــن، بــه معنــای نادیــده گرفــنت ایــن امکان نیســت 

کــه خدمات دهنــده ی شــخص ثالــث یادشــده، یــا هرگونــه واســطه ی دیگــر، فــرد کنرتل کننــده باشــد.
۱۱6. الــزام بــه شناســایی فــرد کنرتل کننــده بــه معنــای آن نیســت کــه ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال بــه خــودی 
خــود دربرگیرنــده ی اطاعاتــی دربــاره ی شناســایی فــرد کنرتل کننــده اســت. بالعکــس، ایــن الــزام ایجــاب می کنــد 
کــه روش یــا سیســتمی کــه در کل بــرای احــراز کنــرتل اســتفاده می شــود بایــد عهــده دار کارکــرد شناســایی همــه ی 
ــده  ــرد کنرتل کنن ــردن از ف ــه نام  ب ــزام ب ــای ال ــه معن ــد ب ــن، شناســایی نبای ــر ای ــل باشــد. عــاوه ب طرف هــای دخی
تلقــی شــود، چــون طبــق »قانــون منونــه« صــدور ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال در وجــه حامــل مجــاز اســت، 

و ایــن یعنــی رعایــت ناشناســی.
۱۱7. در بعضــی از سیســتم های خــاص مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال، از قبیــل سیســتم های مبتنــی 
بــر دفرتهــای کل توزیع شــده، بجــای ذکــر نــام واقعــی فــرد کنرتل کننــده، نــام مســتعار وی ذکــر می شــود )رجــوع 
کنیــد بــه بنــد 7۸(. ایــن شناســایی و، اگــر الزم باشــد، امــکان ارتبــاط میــان نــام مســتعار و نــام واقعــی، در متابعت 
بــا الزامــات شناســایی فــرد کنرتل کننــده اســت. در هــر صــورت، ناشناســی در چارچــوب قانــون تجــارت مانــع از 

شناســایی فــرد کنرتل کننــده بــرای مقاصــد دیگــر، از قبیــل اجــرای قانــون، منی شــود )رجــوع کنیــد بــه بنــد 55(.
ــال رخ  ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــر س ــه ی عم ــه در چرخ ــی ک ــرای مراحل ــه اج ــاده ی ۱۱ ب ــن، م ۱۱۸. همچنی
ــه« در  ــوم »ارائ ــال، مفه ــرای مث ــرد. ب ــد ک ــک خواه ــت، کم ــابقه اس ــرتل آن س ــات کن ــتلزم اثب ــد، و مس می ده
ــات،  ــرای اثب ــت. ب ــال اس ــدرک قابل انتق ــا م ــند ی ــرف س ــات ت ــر اثب ــی ب ــاً مبتن ــذی اساس ــناد کاغ ــوص اس خص
می تــوان بــه شناســایی فــرد کنرتل کننــده تکیــه کــرد. در عمــل، سیســتم مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال 
می توانــد، در زمــان ارائــه ی ســابقه، بــه الــزام مــاده ی ۱۱ بــه شناســایی فــرد کنرتل کننــده تکیــه کنــد. بنابرایــن، 

ــاره ی ارائــه ی ســابقه اســت. ــه ای درب »قانــون منونــه« فاقــد مفــاد جداگان

بند ۲

۱۱9. گــردش اســناد و مــدارک قابل انتقــال و، بنابرایــن، اســناد و مــدارک الکرتونیــک قابل انتقــال از طریــق 
تحویــل و ظهرنویســی امکان پذیــر اســت. در بنــد ۲، مقــرر شــده اســت کــه انتقــال کنــرتل ســابقه ی الکرتونیــک 
ــا مــدرک قابل انتقــال اســت )رجــوع  قابل انتقــال هــم ارز کارکــردی تحویــل و بــه معنــای انتقــال تــرف ســند ی
کنیــد بــه بندهــای  ۱5۰ تــا ۱54(. انتقــال کنــرتل متضمــن انتقــال کنــرتل انحصــاری اســت، چــون اعــال مفهــوم 
ــه اعــال مشــرتک  ــوط ب ــودن اســت. ماحظــات مرب ــن انحصاری ب ــرف«، متضم ــوم »ت ــد مفه ــرتل«، هانن »کن

ــه بندهــای ۱۱۱ و ۱۱4(. ــد ب ــد )رجــوع کنی ــز صــدق می کن ــرتل نی ــال کن ــرتل در خصــوص انتق کن
ــر مــواردی  ــد ب ــن بن ــه ای ــا روشــن شــود ک ــه شــده اســت ی ــد« اضاف ــا مجــاز می دان ــارت »ی ــد ۲، عب ۱۲۰. در بن

ــه الزامــی، اســت. ــاً مجــاز، و ن ــال قانون ــا مــدرک قابل انتق ــه تــرف ســند ی حاکــم اســت ک
۱۲۱. تحویــل ســند یــا مــدرک قابل انتقــال ممکــن اســت یکــی از گام هــای رضوری در چرخــه ی حیــات آن ســند 
یــا مــدرک باشــد. بــرای مثــال، درخواســت بــرای تحویــل کاال عمومــاً مســتلزم تحویــل بارنامــه اســت. در »قانــون 
منونــه«، مفــاد خاصــی دربــاره ی تحویــل بارنامــه وجــود نــدارد، چــون بنــد ۲، کــه ناظــر بــر انتقــال کنــرتل به عنــوان 
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هــم ارز کارکــردی انتقــال تــرف و، بنابرایــن، تحویــل اســت، در ایــن مــوارد نیــز صــدق می کنــد.
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فصل 3: استفاده از سوابق الکرتونیک قابل انتقال

ماده ی 1۲: استاندارد قابلیت اطمینان عمومی

۱۲۲. در مــاده ی ۱۲، اســتاندارد عمومــی به لحــاظ فنــاوری بی طرفانــه و منســجمی بــرای ارزیابــی قابلیــت 
اطمینــان مقــرر شــده اســت کــه هــرگاه بــرای اجــرای مفــاد »قانــون منونــه« بــه اســتفاده از »روشــی قابل اطمینان« 
نیــاز باشــد، نافــذ اســت. اشــاره بــه قابل اطمینــان بــه معنــای قابلیــت اطمینــان روش استفاده شــده اســت. اشــاره 

بــه روش هــم متضمــن اشــاره بــه هرگونــه سســتمی اســت کــه بــرای اجــرای آن روش اســتفاده شــده اســت.
۱۲3. هــدف مــاده ی ۱۲ افزایــش قطعیــت حقوقــی از راه اشــاره بــه عنــارصی اســت کــه ممکــن اســت در ارزیابــی 
ــه  ــوان منون ــاً به عن ــاده ی ۱۲ رصف ــدرج در م ــط من ــت رشای ــند. فهرس ــته باش ــت داش ــان موضوعی ــت اطمین قابلی
ــدد )رجــوع  ــراردادی مســئولیت منی بن ــص ق ــرای تخصی ــن را ب ــع نیســت و دســت طرفی ــن، جام اســت و، بنابرای
ــخص  ــدگان ش ــته از خدمات دهن ــان، گذش ــت اطمین ــی قابلی ــتاندارد عموم ــای ۱3۸ و ۱39(. اس ــه بنده ــد ب کنی

ــذ اســت. ــال ناف ــک قابل انتق ــت ســوابق الکرتونی ــدگان سیســتم مدیری ــه ی تأمین کنن ــث، در خصــوص کلی ثال
ــک  ــوابق الکرتونی ــت س ــتم مدیری ــان سیس ــت اطمین ــی قابلی ــرای ارزیاب ــی ب ــاده ی ۱۲ راهنای ــد م ۱۲4. هرچن
ــن  ــاد ای ــان(، مف ــت اطمین ــه ماســبق« قابلی ــی »معطــوف ب ــاف اســت )ارزیاب ــروز اخت ــوارد ب ــال در م قابل انتق
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــز تح ــان( را نی ــت اطمین ــاف« قابلی ــروز اخت ــل ب ــی »قب ــتم )ارزیاب ــی سیس ــاً طراح ــاده لزوم م

می دهــد، زیــرا هــدف طراحــان سیســتم تأمیــن سیســتم های قابل اطمینــان اســت.
ــود روی  ــاره می ش ــان اش ــی قابل اطمین ــتفاده از روش ــه اس ــه در آن ب ــه« ک ــون منون ــاد »قان ــدام از مف ۱۲5. هرک
ــه »اهــداف مــواد« اشــاره  ــدای مــاده ی ۱۲ ب ــی در ابت ــن، وقت انجــام کارکــردی متفــاوت متمرکــز اســت.  بنابرای
ــد به صــورت  ــط بای ــان هــر روش ذیرب ــی قابلیــت اطمین ــه اســت کــه ارزیاب ــن نکت ــح ای می شــود، منظــور توضی
ــا توجــه بــه کارکــردی کــه مشــخصاً بــرای اســتفاده از روش مدنظــر اســت، انجــام شــود. ایــن رویکــرد  مجــزا، ب
ــا  ــون ب ــد، چ ــم می کن ــان فراه ــت اطمین ــتاندارد قابلی ــی اس ــرد عمل ــی کارب ــرای ارزیاب ــری الزم را ب انعطاف پذی
ــتم  ــای سیس ــدام از کارکرده ــه ازای هرک ــان ب ــت اطمین ــی قابلی ــازی ارزیاب ــرد سفارشی س ــن رویک ــتفاده از ای اس

ــود. ــرس می ش می

بند فرعی )الف(

ــان کمــک  ــه تعییــن قابلیــت اطمین ۱۲6. در بنــد فرعــی )الــف(، فهرســت رشایطــی آمــده اســت کــه احتــاالً ب
می کننــد. عبــارت »کــه ممکــن اســت شامل...باشــد« نشــانگر آن اســت کــه ایــن فهرســت فقــط بــرای مثــال آورده 
شــده اســت و جامــع نیســت. عبــارت »کلیــه ی موقعیت هــای ذیربــط« متضمــن هــدف تولیــد اطاعــات موجــود 

در ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال اســت.
ــان و  ــت اطمین ــی قابلی ــتورالعمل های ارزیاب ــان دس ــوازن می ــاد ت ــط ایج ــت رشای ــدف از آوردن فهرس ۱۲7. ه
وضــع الزاماتــی اســت کــه ممکــن اســت هزینه هــای اضافــه بــه رشکــت تحمیــل کنــد و، نهایتــاً، بــه مانعــی در 
مســیر تجــارت الکرتونیــک تبدیــل و بــه افزایــش مرافعــات حقوقــی دربــاره ی موضوعــات فنــی پیچیــده منجــر 
بشــود. ویژگی هــای کیفــی پرســنل، منابــع مالــی کافــی و بیمــه ی مســئولیت و وجــود دســتورالعمل اطاع رســانی 
بــرای رخنه هــای امنیتــی و همچنیــن مســیرهای حسابرســی64♦ قابل اطمینــان از جملــه رشایــط ذیربــط احتالــی 

اســت.

64 ♦ Audit Trails
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»قواعد عملیاتی«

۱۲۸. در بنــد فرعــی )الــف()۱(، بــه قواعــد عملیاتــی خاصــی اشــاره می شــود کــه معمــوالً در راهنــای 
بهره بــرداری گنجانــده می شــود؛ ممکــن اســت اعــال ایــن قواعــد تحــت نظــر نهــاد نظارتــی باشــد و، بنابرایــن، 
ماهیــت قــراردادی محــض نخواهــد داشــت. عبــارت »مرتبــط بــا ارزیابــی...« نشــانگر آن اســت کــه فقــط بایــد 
ــه کل قواعــد عملیاتــی، مدنظــر قــرار داده شــود. ــان سیســتم، و ن ــه قابلیــت اطمین قواعــد عملیاتــی مربــوط ب

»تضمین متامیت داده«

ــوان  ــرا منی ت ــود، زی ــته می ش ــق دانس ــی مطل ــت داده« مفهوم ــن متامی ــف()۲(، »تضمی ــی )ال ــد فرع ۱۲9. در بن
ــت  ــتاندارد قابلی ــزای اس ــی از اج ــوان یک ــت«، به عن ــوم »متامی ــرد. مفه ــن ک ــطحی تعیی ــت داده س ــرای متامی ب
اطمینــان عمومــی، متفــاوت از مفهــوم مقــرر در مــاده ی ۱۰ اســت. بــه بیــان دقیق تــر، مفهــوم متامیــت مقــرر 
ــان روش  ــت اطمین ــی قابلی ــرای ارزیاب ــع ب ــت در واق ــه متامی ــت ک ــذ اس ــی ناف ــف()۲( زمان ــی )ال ــد فرع در بن
استفاده شــده و، نهایتــاً، تحقــق هــم ارزی کارکــردی موضوعیــت داشــته باشــد. بنابرایــن، ایــن مفهــوم در مــوادی 

ــد.  ــدا می کن ــت پی ــز موضوعی ــاده ی ۱۰ نی ــر از م ــه غی ب

پیشگیری از دسرتسی غیرمجاز و استفاده از سیستم 

ــراد غیرمجــاز  ــث و اف ــل اشــخاص ثال ــی پیشــگیری از دسرتســی اشــخاصی از قبی ــه توانای ــت ب ــن موقعی ۱3۰. ای
بــه سیســتم و اســتفاده ی از آن اشــاره می کنــد، زیــرا صــدور اجــازه ی دسرتســی بــه سیســتم و اســتفاده ی از آن 
ــون  ــه ذکــر اســت کــه مفهــوم متامیــت در »قان ــن نظــر، الزم ب ــا همــه ی طرف هاســت. از ای مفهومــی مرتبــط ب
منونــه« بــه تغییــرات »مجــاز« اشــاره می کنــد.  بنابرایــن، بــرای پیشــگیری از تغییــرات غیرمجــاز، بایــد از روشــی 

ــود.  ــتفاده ش ــان اس قابل اطمین
عــاوه بــر ایــن، مفهــوم کنــرتل مبتنــی بــر انحصــار اســت، و پیش فــرض انحصــار هــم امــکان مانعــت از دسرتســی 

طرف هایــی اســت کــه اجــازه ی دسرتســی بــه سیســتم ندارنــد.

»امنیت سخت افزاری و نرم افزاری« 

۱3۱. در فهرســت معیارهــای اســتاندارد ارزیابــی قابلیــت اطمینــان عمومــی در ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال، 
بــه »امنیــت ســخت افزاری و نرم افــزاری« اشــاره شــده اســت، زیــرا امنیــت ســخت افزاری و نرم افــزاری مســتقیاً 
روی قابلیــت اطمینــان روش استفاده شــده اثرگــذار اســت. در بنــد )ب( مــاده ی ۱۰ »قانــون منونــه« ی امضاهــای 
الکرتونیــک »آنســیرتال« نیــز اشــاره ی مشــابهی دیــده می شــود، مبنــی بــر اینکــه »کیفیــت سیســتم های 
ــن  ــد در تعیی ــی بای ــده ی گواه ــات صادرکنن ــه مؤسس ــت ک ــی اس ــی از عوامل ــزاری« یک ــخت افزاری و نرم اف س
قابل اعتــاد بــودن سیســتم ها و دستورالعمل های شــان مدنظــر قــرار بدهنــد. در بنــد فرعــی )الــف()4(، بجــای 
کلمــه ی »کیفیــت«، از کلمــه ی »امنیــت« اســتفاده می شــود، چــون مفهــوم امنیــت بیشــرت بــه کار ارزیابــی عینــی 

می آیــد.

»منظم بودن و دامنه ی حسابرسی توسط نهاد مستقل«

۱3۲. انجــام حسابرســی های منظــم و دقیــق توســط نهادهــای مســتقل را می تــوان یکــی از شــواهد تأییــد 
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ــاده ی ۱۰  ــد فرعــی )ه( م ــب، در بن ــن ترتی ــه همی ــث دانســت. ب ــان سیســتم توســط شــخص ثال ــت اطمین قابلی
»قانــون منونــه« ی »آنســیرتال« دربــاره ی امضاهــای الکرتونیــک، »منظم بــودن و دامنــه ی حسابرســی توســط نهــاد 
مســتقل« یکــی از عواملــی دانســته می شــود کــه بایــد، در تعییــن قابل اعتــاد بــودن منابــع انســانی، سیســتم ها 

ــرار داده شــود. ــد، مدنظــر ق ــتفاده می کنن ــده ی گواهــی اس ــه مؤسســات صادرکنن ــتورالعمل هایی ک و دس

»اعالم نهاد ناظر، نهاد اعتبارگذار یا طرحی داوطلبانه در خصوص اطمینان پذیری روش«

۱33. معیــار »اعــام نهــاد ناظــر، نهــاد اعتبارگــذار یــا طــرح داوطلبانــه در خصــوص قابلیــت اطمینــان روش« ملهــم 
از بنــد فرعــی )و( مــاده ی ۱۰ »قانــون منونــه« ی »آنســیرتال« دربــاره ی امضاهــای الکرتونیــک اســت؛ در ایــن مــاده، 
»اعــام دولــت، نهــاد اعتبارگــذار یــا صادرکننــده ی گواهینامــه در خصــوص متابعــت از مــورد یادشــده یــا وجــود 
ــع انســانی، سیســتم ها و دســتورالعمل هایی کــه  ــل در تعییــن قابل اعتــاد بــودن مناب آن« یکــی از عوامــل دخی
ــده ی  ــاالً تضمین کنن ــل نهادهــا احت ــن قبی ــد اســت. اعــام ای ــده ی گواهــی اســتفاده می کنن مؤسســات صادرکنن

ســطح خاصــی از عینیــت در ارزیابــی قابلیــت اطمینــان روش استفاده شــده اســت.

»هرگونه استاندارد صنعتی ذیربط« 

ــه اســتانداردها و روش هــای  ــه ب ــه مراجع ــه ب ــط« در توصی ــی ذیرب ــه اســتاندارد صنعت ــه »هرگون ۱34. اشــاره ب
ــده و  ــی پیچی ــات فن ــی ناشــی از موضوع ــات حقوق ــش مرافع ــاب از افزای ــرای اجتن ــی ب پذیرفته شــده ی بین امللل
انعطاف پذیــری در انتخــاب فنــاوری و در عیــن حــال رهنمــود دادن ریشــه دارد. در ایــن زمینــه، نکتــه ی احتــاالً 
ذیربــط دیگــر آن اســت کــه طراحــی و نگهــداری سیســتم های مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال احتــاالً 

برعهــده ی متخصصــان بســیار حرفــه ای اســت.
۱35. رجــوع بــه »هــر اســتاندارد صنعتــی ذیربــط«، نســبت بــه رجــوع بــه »روال مطلــوب صنعتــی«، گزینــه ی 
ــی ذیربــط  ــی ذیربــط« آســان تر اســت. اســتانداردهای صنعت ــرا احــراز »اســتاندارد صنعت مناســب تری اســت، زی
ترجیحــاً بایــد در ســطح بین املللــی پذیرفتــه شــده باشــند. در واقــع، اســتفاده از اســتانداردهای بین املللــی 
ــر  ــف منج ــی مختل ــای قضای ــرتک در قلمروه ــان مش ــت اطمین ــوم قابلی ــکل گیری مفه ــع ش ــه ترسی ــاالً ب احت
می شــود. رجــوع بــه اســتانداردهای صنعتــی را نبایــد بــه معنــای نقــض اصــل بی طرفــی فناورانــه یــا ترجیــح دادن 
اســتانداردهای صنعتــی یــک بخــش نســبت بــه بخش هــای دیگــر، کــه احتــاالً بــرای مدیریــت زنجیــره ی تأمیــن 

ــار زیانبــاری دارد، تفســیر کنیــم. آث

بند فرعی )ب(

۱36. در بنــد فرعــی )ب(، بــا هــدف پیشــگیری از مرافعــات حقوقــی بی نتیجــه ای کــه در خصــوص تأییــد 
ــت  ــی قابلی ــه ارزیاب ــته اند و رصف نظــر از هرگون ــرد الزم را داش ــل کارک ــه در عم ــه می شــود ک ــی اقام روش های
اطمینــان ایــن روش هــا، نوعــی »رشط اطمینــان« مقــرر شــده اســت. در ایــن بنــد، بــه تحقــق کارکــرد در مــورد 
ــای عملکــرد گذشــته  ی روش  ــر مبن ــان آتــی ب خــاص محــل اختــاف اشــاره می شــود و پیش بینــی قابلیــت اطمین
ــز، در  ــک نی ــه ارتباطــات الکرتونی ــل تحــد راجــع ب ــاده ی 9 کنوانســیون مل ــد 3)ب()۲( م مدنظــر نیســت. در بن

خصــوص هــم ارزی کارکــردی امضاهــای الکرتونیــک، ســازوکار مشــابهی مقــرر شــده اســت.
۱37. در عمــل، بــا توجــه بــه اینکــه کارکــرد مدنظــر اســتفاده از روش مربوطــه محقــق شــده اســت، هیــچ بحثــی 

دربــاره ی ارزیابــی قابلیــت اطمینــان روش برحســب بنــد )الــف( بــه وجــود منی آیــد.
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اصل اختیار طرفین

۱3۸. در مــاده ی ۱۲، هیــچ اشــاره ی رصیحــی بــه موضوعیــت داشــنت توافــق طرفیــن در خصــوص ارزیابــی قابلیــت 
ــی و،  ــان عین ــت اطمین ــتاندارد قابلی ــی اس ــه ی نوع ــه قصــد ارائ ــاره ب ــن عدم اش ــود. ای ــاره ای منی ش ــان اش اطمین
درنتیجــه، وابســته نکردن ایــن اســتاندارد بــه اصــل اختیــار طرفیــن اســت. به طــور خــاص، قرائت هــای قابل تصــور 
بــرای ارجــاع بــه اصــل اختیــار طرفیــن از ایــن قــرار اســت: )الــف( معرفــی اســتانداردی متفــاوت بــرای ارزیابــی 
ــه یافته هایــی متناقــض در  ــل بســتگی دارد؛ )ب( رســیدن ب ــه طرف هــای دخی ــان کــه شــمولش ب قابلیــت اطمین
ــه  ــوط ب ــاد مرب ــژه مف ــوی، به وی ــون ماه ــال و )ج( دورزدن قان ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــار س ــوص اعتب خص
ــن در  ــدام از طرفی ــار هرک ــن، اختی ــث.  بنابرای ــنت اشــخاص ثال ــرار گرف ــر ق ــاً، تحــت تأثی ــی و، نهایت شــمول الزام
خصــوص ارزیابــی قابلیــت اطمینــان محــدود بــه تخصیــص مســئولیت طبــق حــدود مقــرر در قانــون حاکــم اســت.

ــتانداردهای  ــوص اس ــا در خص ــته ی ــتم های بس ــه ی سییس ــن در زمین ــات طرفی ــنت توافق ــت داش ۱39. موضوعی
ــودمندی  ــای س ــده ی رهنموده ــاً دربرگیرن ــات غالب ــن توافق ــون ای ــد، چ ــدا می کن ــژه ای پی ــت وی ــی اهمی صنعت
ــوی  ــون ماه ــدود قان ــوب ح ــی در چارچ ــوآوری فن ــج ن ــه تروی ــت ب ــن اس ــد و ممک ــات فنی ان ــاره ی جزئی درب

ــد. ــک کنن ــرا کم الزم االج

منابع

A/CN.9/804, paragraphs 41-49 and 63; A/CN.9/828, paragraphs 47-49;

A/CN.9/863, paragraphs 37-76; A/CN.9/869, paragraphs 69-78.

ماده ی 13: نشانگر مکان و زمان در سوابق الکرتونیک قابل انتقال

ــا مــدارک قابل انتقــال دارد.  ۱4۰. نشــانگر مــکان و زمــان پیامدهــای حقوقــی قابل توجهــی در حــوزه ی اســناد ی
بــرای مثــال، ثبــت زمــان ظهرنویســی بــرای احــراز ترتیــب متعهــدان در زمــان مراجعــه بــه ظهرنویســی رضوری 
ــرار داده شــده  ــال  مدنظــر ق ــک قابل انتق ــن نشــانگر در ســوابق الکرتونی ــاده ی ۱3، اســتفاده از ای اســت. در م
ــدارک  ــا م ــناد ی ــاف اس ــال، برخ ــک قابل انتق ــوابق الکرتونی ــادی س ــت غیرم ــه ماهی ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب اس
قابل انتقــال، باعــث روشن شــدن ترتیــب زمانی شــان منی شــود، ایــن امــر در خصــوص ظهرنویســی اهمیــت 

ــد. ــدا می کن ــژه ای پی وی
۱4۱. مفــاد مرتبــط بــا نشــانگر مــکان و زمــان را، اگــر وجــود داشــته باشــند، بایــد در قانــون ماهــوی پیــدا کنیــم که 
احتــاالً مشــخص می کنــد کــدام طرف هــا بــه چیــز میــزان روی ایــن نشــانگر توافــق دارنــد. اگــر نشــانگر مــکان 
و زمــان طبــق قانــون ماهــوی اجبــاری باشــد، طبــق بنــد ۱)الــف( مــاده ی ۱۰ »قانــون منونــه«، مبنــی بــر اینکــه 
ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال بایــد دربرگیرنــده ی اطاعاتــی باشــد کــه »بایــد در ســند یــا مــدرک قابل انتقــال 

وجــود داشــته باشــد«، بایــد از ایــن رشط متابعــت شــود.
۱4۲. عبــارت »یــا مجــاز می دانــد« نشــانگر آن اســت کــه مــواردی کــه اعــام زمــان یــا مــکان ســابقه یــا مــدرک 
قابل انتقــال قانونــاً مجــاز، و نــه الزامــی، اســت هــم در حیطــه ی شــمول مــاده ی ۱3 قــرار می گیــرد.  طبــق ایــن 
ــه الزامــات اطاعاتــی اضافــه ای مقــرر منی شــود، در مــاده ی ۱3  قاعــده ی کلــی کــه در »قانــون منونــه« هیچ گون

نشــانگر مــکان و زمــان بــرای مواقعــی کــه اطاعــات از منظــر قانــون حاکــم اجبــاری نیســت
ــتم  ــه سیس ــته ب ــال، بس ــک قابل انتق ــوابق الکرتونی ــان س ــکان و زم ــان  دادن م ــرای نش ــود ب ــای وج ۱43. روش ه
استفاده شــده، متغیــر اســت. بنابرایــن، مــاده ی ۱3 مبتنــی بــر رویکــردی اســت کــه به لحــاظ فنــاوری بی طرفانــه 
ــا فناوری هــای دیگــر ســازگار اســت. ــرت کل توزیع شــده ی ــت، توکــن، دف ــرت ثب ــر دف ــی ب ــا سیســتم های مبتن و ب

۱44. ماهیــت ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال اتوماســیون مراحــل خاصــی از چرخــه ی عمــر ســوابق مرتبــط بــا 

http://undocs.org/A/CN.9/804
http://undocs.org/A/CN.9/828
http://undocs.org/A/CN.9/863
http://undocs.org/A/CN.9/869
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زمــان را میــرس می کنــد. بــرای مثــال، ســفته را می تــوان بــرای پرداخــت خــودکار در موعــد مقــرر اســتفاده کــرد.
۱45. مفــاد مرتبــط بــا مــکان و زمــان ارســال و دریافــت پیام هــای داده )مــاده ی ۱5 »قانــون منونــه« ی تجــارت 
ــرای تنظیــم  الکرتونیــک »آنســیرتال«( و ارتباطــات الکرتونیــک )مــاده ی ۱۰ کنوانســیون ارتباطــات الکرتونیــک( ب
ــت  ــال موضوعی ــک قابل انتق ــا در خصــوص اســتفاده از ســوابق الکرتونی ــد، ام ــت دارن ــرارداد اهمی ــت ق و مدیری

ــد. ــدا منی کنن پی

منابع

 A/CN.9/797, paragraph 61; A/CN.9/834, paragraphs 36-46; A/CN.9/863, paragraphs 23-24, 26;
.A/CN.9/869, paragraphs 79-82

ماده ی 14: محل کسب 

۱46. در قانــون، ممکــن اســت پیامدهایــی بــرای محــل کســب مقــرر شــده باشــد. به طــور خــاص، محــل کســب  
می توانــد در اســتفاده ی فرامــرزی در ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال موضوعیــت داشــته باشــد. در قانــون 
ماهــوی، بایــد روش شناســایی محــل کســب ذیربــط، کــه در اصــل لزومــی نــدارد بــه رصف اســتفاده از رســانه ای 
ــا کاغــذی متفــاوت باشــد، مشــخص شــود. حیطــه ی شــمول مــاده ی ۱4 محــدود بــه توضیــح ایــن  الکرتونیــک ی
موضــوع اســت کــه محــل سیســتم اطاعاتــی یــا بخشــی های از آن نشــانگر محــل کســب نیســت. بــا توجــه بــه 
اینکــه خدمات دهنــدگان شــخص ثالثــی کــه در مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال دخیل انــد از تجهیــزات 
ــاً تغییــر  ــا محل شــان مرتب و فناوری هایــی اســتفاده می کننــد کــه در قلمروهــای قضایــی مختلــف قــرار دارنــد ی

ــد بســیار ســودمند باشــد. ــن توضیحــات می توان ــری(، ای ــال، اســتفاده از رایانــش اب ــرای مث ــد )ب می کن
۱47. مــاده ی ۱4، کــه ملهــم از بندهــای 4 و 5 مــاده ی 6 »کنوانســیون ارتباطات الکرتونیک« اســت65، دســتورالعمل 
ــی از  ــه بعض ــت ک ــده اس ــاره ش ــرر و اش ــک مق ــای الکرتونی ــتفاده از روش ه ــان اس ــب در زم ــل کس ــن مح تعیی
مؤلفه هــای خــاص بــه خــودی خــود بــه شناســایی محــل کســب کمــک منی کنــد. بنابرایــن، حیطــه ی شــمول ایــن 
مــاده متفــاوت از مــاده ی ۱3 اســت، کــه مربــوط بــه اشــاره بــه مــکان در ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال اســت 

و نــه تعییــن آن.
ــی،  ــا محــل جغرافیای ــط ب ــف مرتب ــم مختل ــه مفاهی ــای اشــاره ب ــه معن ــد ب ــه »محــل کســب« بای ۱4۸. اشــاره ب
ــال  ــک قابل انتق ــه ممکــن اســت در طــول چرخــه ی عمــر ســابقه ی الکرتونی ــزل ک ــا من ــل محــل اقامــت ی از قبی
موضوعیــت داشــته باشــند، تفســیر شــود. در حالــی کــه مؤلفه هایــی کــه در مــاده ی ۱۲ آمــده اســت بــه خــودی 
خــود تعیین کننــده ی محــل کســب نیســت، ایــن مؤلفه هــا را می تــوان بــه همــراه ســایر مؤلفه هــا بــرای تعییــن 

محــل کســب اســتفاده کــرد.
ــورت  ــب را به ص ــل کس ــه مح ــد ک ــده باش ــازه داده ش ــن اج ــه طرفی ــت ب ــن اس ــوی، ممک ــون ماه ۱49. در قان
توافقــی شناســایی کننــد. در ایــن حالــت، مــاده ی ۱4 مجموعــه ای از قواعــد تکمیلــی را در خصــوص تعییــن محــل 

کســب ارائــه میکنــد کــه مکمــل ســودمندی بــرای توافقــات طرفیــن اســت.

منابع

A/CN.9/863, paragraphs 25-26; A/CN.9/869, paragraphs 83-92.

65  United Nations Convention on the Use of  Electronic Communica-
tions in International Contracts, Explanatory Note, paras. .۱۲۱-۱۱6

http://undocs.org/A/CN.9/797
http://undocs.org/A/CN.9/834
http://undocs.org/A/CN.9/863;
http://undocs.org/A/CN.9/869
http://undocs.org/A/CN.9/863
http://undocs.org/A/CN.9/869
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ماده ی 1۵: ظهرنویسی

۱5۰. اســناد یــا مــدارک قابل انتقــال از طریــق تحویــل و ظهرنویســی قابل انتقال انــد. در قانــون ماهــوی، 
ــک  ــوابق الکرتونی ــوص س ــه در خص ــت ک ــده اس ــرر ش ــال مق ــدارک قابل انتق ــناد و م ــردش اس ــرای گ ــی ب رشایط
قابل انتقــال مشــمول هــم ارزی کارکــردی نیــز نافــذ اســت. در مــاده ی ۱5، عــاوه بــر الزامــات هــم ارزی کارکــردی 

ــز مقــرر شــده اســت. ــوب و امضــاء، الزامــات هــم ارزی کارکــردی ظهرنویســی نی شــکل مکت
ــرای ظهرنویســی در اســناد کاغــذی  ۱5۱. در حالــی کــه در قوانیــن ملــی دســتورالعمل های رســمی گوناگونــی ب
ــه در  ــق رویکــردی ک ــه« و طب ــون منون ــرر در »قان ــات مق ــاده ی ۱5، رصف نظــر از الزام ــز شــده اســت، م تجوی
»قانــون منونــه« در خصــوص ســایر قواعــد هــم ارزی کارکــردی اتخــاذ شــده اســت، روی تحقــق هــم ارزی کارکــردی 
مفهــوم ظهرنویســی متمرکــز اســت. بنابرایــن، در مــاده ی ۱5، در تکمیــل قواعــد هــم ارزی کارکــردی بــرای نــگارش، 
امضــاء و انتقالــی کــه در »قانــون منونــه« مقــرر شــده اســت، اشــکال خاصــی از ظهرنویســی کــه طبــق قانــون 
ماهــوی الزامــی اســت، از قبیــل ظهرنویســی در پشــت ســند یــا مــدرک قابل انتقــال بــه روش الصــاق »پیوســت«، 

آورده می شــود.
۱5۲. ارجاعــات خاصــی را کــه در مــاده ی ۱5 بــه الزامــات شــکلی خــاص، و نــه بــه ســایر الزامــات، داده می شــود 
ــای کنارگذاشــنت ســایر الزامــات یادشــده از حیطــه ی شــمول مــاده و، درنتیجــه، محقق نشــدن  ــه معن ــوان ب می ت
هــدف ایــن مــاده تفســیر کــرد. بنابرایــن، در مــاده ی ۱5 بــه هیــچ نــوع خاصــی از الزامــات اشــاره منی شــود، بلکــه 

همــه ی الزامــات لحــاظ می شــود.
ــون  ــق قان ــی طب ــه ظهرنویس ــد ک ــاره می کن ــواردی اش ــه م ــاده ی ۱5 ب ــد« در م ــاز می دان ــا مج ــارت »ی ۱53. عب

ــه الزامــی، اســت. ماهــوی مجــاز،  و ن
ــه ایــن دلیــل انتخــاب شــده اســت کــه روش جــاری را دقیق تــر مشــخص می کنــد  ــارت »منــدرج در« ب ۱54. عب
و دربرگیرنــده ی مــواردی اســت کــه اطاعــات به لحــاظ منطقــی بــا ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال در ارتبــاط 
ــک  ــت ســوابق الکرتونی ــف سیســتم های مدیری ــن، اســتفاده از مدل هــای مختل ــا گــره خــورده اســت و، بنابرای ی

ــرس می شــود. ــه، می ــی فناوران ــق اصــل بی طرف ــر طب ــال، ب قابل انتق

منابع

A/CN.9/768, paragraphs 46, 102; A/CN.9/797, paragraphs 95-97; A/CN.9/804,

paragraphs      80-81;      A/CN.9/828,      paragraphs      76-80;      A/CN.9/869,

paragraphs 111-114.

ماده ی 1۶: اصالحیه

ــا مــدرک قابل انتقــال مجــاز  ــا توافقنامه هــای قــراردادی اصــاح ســند ی ۱55. ممکــن اســت در قانــون ماهــوی ی
مقــرر شــده باشــد، یــا مشــخص شــده باشــد کــه کــدام افــراد در چــه رشایطــی اجــازه ی اصــاح ســند یــا مــدرک 
را دارنــد و، ایــن کــه الزم اســت اصاحــات مربوطــه بــه اطــاع اشــخاص ثالــث رســانده شــود یــا خیــر. در مــاده ی 
۱6، قاعــده ی هــم ارزی کارکــردی، بــرای مــواردی کــه امــکان اصــاح ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال وجــود دارد، 

مقــرر شــده اســت.
ــی در  ــاً فن ــت رصف ــا ماهی ــی ب ــد. اصاحیه های ــی دارن ــت حقوق ــاده ی ۱6 ماهی ــرر در م ــای مق ۱56. اصاحیه ه
ــه  ــد ۱۰۱، در خصــوص ارجــاع ب ــه بن ــد ب ــن، رجــوع کنی ــد. )همچنی ــرار منی گیرن ــاده ی ۱6 ق حیطــه ی شــمول م
»هرگونــه تغییراتــی کــه بخشــی از روال عــادی مخابــره، ذخیره ســازی و منایــش اســت« در بنــد ۲ از مــاده ی ۱۰ 

»قانــون منونــه«(.
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ــایی  ــرای شناس ــی ب ــتانداردی عین ــده«، اس ــه ی »شناسایی ش ــتفاده از کلم ــه ی اس ــه قرین ــاده ی ۱6، ب ۱57. در م
ــرای شناســایی اطاعــات  ــای درخواســت ب ــط الکرتونیــک مقــرر شــده اســت. مبن اطاعــات اصاح شــده در محی
ــت  ــه ماهی ــا توجــه ب ــا مــدارک کاغــذی، ب ــد شناســایی اصاحــات در اســناد ی ــه، هرچن اصاح شــده آن اســت ک
ــن نیســت. وابســته های وصفــی  ــا مــدارک الکرتونیــک چنی ایــن رســانه، آســان اســت، امــا در خصــوص اســناد ی
ــا »به آســانی«، اســتانداردی عینــی به دســت منی دهنــد و، در عیــن حــال، مانعــی  شناســایی، از قبیــل »دقیقــاً« ی

ــه اپراتورهــای سیســتم اســت. ــد ب ــل هزینه هــای جدی ــای تحمی ــه معن ــه ب ــد ک ــرار می دهن دیگــر رس راه ق
ــن  ــری ای ــده و ردگی ــات اصاح ش ــه ی اطاع ــاره ی هم ــواهدی درب ــه ی ش ــاده ی ۱6 ارائ ــدف م ــن، ه ۱5۸. بنابرای
ــزام کلــی حفــظ متامیــت ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقالــی اســت  ــا ال اطاعــات اســت. ایــن مــاده در تطابــق ب
کــه در بنــد ۲ مــاده ی ۱۰ »قانــون منونــه« مقــرر شــده اســت. بــا ایــن حــال، در ایــن مــاده بــه ایــن الــزام کلــی 
ــد. ــخیص باش ــا قابل تش ــود ت ــایی ش ــد شناس ــت، بای ــته از ثب ــده، گذش ــات اصاح ش ــرا اطاع ــود، زی ــا منی ش اکتف

۱59. در مــاده ی ۱6، مقــرر شــده اســت کــه در شناســایی اطاعــات اصاح شــده از روشــی قابل اطمینــان اســتفاده 
شــود، امــا مشــخص نشــده کــه در شناســایی اصاحــات یــا اطاعــات اصاح شــده از چــه روشــی بایــد اســتفاده 
شــود، زیــرا ایــن تعییــن روش ممکــن اســت بــار اضافــه ای بــرای مدیریــت ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال باشــد. 

قابلیــت اطمینــان روش بایــد طبــق اســتاندارد عمومــی قابلیــت اطمینــان مقــرر در مــاده ی ۱۲ ارزیابــی شــود.
ــال  ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــاح س ــه اص ــد ک ــاره می کن ــواردی اش ــه م ــد« ب ــاز می دان ــا مج ــارت »ی ۱6۰. عب

طبــق قانــون ماهــوی مجــاز اســت، امــا الزامــی نیســت.

منابع
A/CN.9/761, paragraphs 45-49; A/CN.9/768, paragraphs 93-97; A/CN.9/797, paragraph 101; 
A/CN.9/804, paragraph 86; A/CN.9/828, paragraphs 85-90;
A/CN.9/863, paragraphs 83-87.

ماده ی 1۷: جایگزینی سند یا مدرک قابل انتقال با سوابق الکرتونیک قابل انتقال

۱6۱. اگــر در قانــون اســتفاده از هــر دوی اســناد یــا مــدارک قابل انتقــال و ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال بــه رســمیت 
شــناخته شــده باشــد، ممکــن اســت در طــول چرخــه ی عمــر ایــن اســناد، مدارک یا ســوابق نیــاز به تغییــر رســانه پدیدار 
شــود.  بــا توجــه بــه اینکــه ســطح پذیــرش روش هــای الکرتونیــک و آمادگــی بــرای اســتفاده از ایــن روش هــا در کشــورها 
و اصنــاف مختلــف متفــاوت اســت، امــکان تغییــر رســانه، به ویــژه در ورای مرزهــا، بــرای افزایــش پذیــرش و اســتفاده از 

ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال حیاتی اســت.
۱6۲. در حالــی کــه ممکــن اســت امــکان تغییــر رســانه در قوانیــن مبتنــی بــر اصــل بی طرفانگــی رســانه بــه رســمیت 
شــناخته شــده باشــد، بعیــد اســت چنیــن امکانــی در قوانینــی کــه منحــراً بــه اســناد یــا مــدارک قابل انتقــال اختصاص 
دارنــد پیش بینــی شــده باشــد. مــاده ی ۱7 و ۱۸ »قانــون منونــه« بــا هــدف پرکــردن ایــن شــکاف تصویــب شــده اســت. 
۱63. مــواد ۱7 و ۱۸ ماهــوی و روی تحقــق دو هــدف اصلــی متمرکزنــد: میرسســازی تغییــر رســانه بــدون از دســت رفنت 
اطاعاتــی کــه طبــق قانــون ماهــوی الزامــی اســت و تضمیــن عدم انتشــار ســند یــا مــدرک قابل انتقــال جایگزین شــده 
به منظــور پیشــگیری از دو ادعــای همزمــان در خصــوص ادای تعهــدی واحــد و، در کل، هرگونــه اثرگــذاری بــر حقــوق 

و تعهــدات هــر طــرف.
۱64. طبــق بنــد )الــف(۱ مــاده ی ۱۰ »قانــون منونــه«، قاعــده ی کلــی آن اســت کــه ســابقه  ی الکرتونیــک قابل انتقــال 
بایــد دربرگیرنــده ی اطاعاتــی باشــد کــه بایــد در ســند یــا مــدرک قابل انتقــال وجــود داشــته باشــد )رجــوع کنیــد بــه 

بندهــای ۸9 تــا 93(.
بــا ایــن حــال، طبــق مــاده ی ۱7، وجــود کلیــه ی اطاعــات موجــود در ســند یا مــدرک قابل انتقــال در ســابقه ی الکرتونیک 
قابل انتقــال جایگزیــن الزامــی نیســت. در قانــون ماهــوی، مشــخص شــده اســت کــه چــه اطاعاتــی بایــد، به منظــور 
حفــظ حقــوق و تعهــدات همــه ی طرف هــای ذیربــط، در ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال جایگزیــن گنجانــده شــود.
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۱65. در مــاده ی ۱7، بــرای تطبیــق بــا انــواع طرح هایــی کــه در خصــوص اســناد یــا مــدارک قابل انتقــال مختلــف 
اســتفاده می شــود، بــه مفاهیــم حقوقــی ماهــوی، از قبیــل »صادرکننــده«، »متعهــد«، »دارنــده« و »فــرد 
ــا انعطاف پذیــری الزم بــرای تطبیــق بــا روش هــای کســب وکار محقــق شــود. کنرتل کننــده«، اشــاره ای منی شــود ت

ــانه  ــر رس ــرای تغیی ــان ب ــه رضایت ش ــی ک ــن، طرف های ــه ی طرفی ــه توافقنام ــوی، و از جمل ــون ماه ۱66. در قان
ــده اند. ــخص ش ــوند مش ــع ش ــر مطل ــد از تغیی ــه بای ــی ک ــت دارد و طرف های وموضوعی

۱67. در بنــد ۱، مقــرر شــده اســت کــه بــرای تغییــر رســانه بایــد از روش قابل اطمینانــی اســتفاده شــود. قابلیــت 
اطمینــان روش بایــد طبــق اســتاندارد قابلیــت اطمینــان عمومــی، مقــرر در مــاده ی ۱۲، ارزیابــی شــود. 

ــر رســانه  ــرا صــدور مجــدد و تغیی ــای صــدور مجــدد نیســت، زی ــه معن ــد ۱ ب ۱6۸. کلمــه ی »جایگزینــی« در بن
ــت. ــر اس ــانه مدنظ ــر رس ــنی تغیی ــاده ی ۱7 به روش ــد و در م ــم متفاوتی ان مفاهی

ــابقه ی  ــن، س ــانه و، بنابرای ــر رس ــان تغیی ــد ۲ بط ــرر در بن ــات مق ــت از الزام ــی عدم متابع ــد حقوق ۱69. پیام
الکرتونیــک قابل انتقــال اســت.

۱7۰. در بنــد 3، مقــرر شــده اســت کــه، در صــورت تغییــر رســانه، ســند یــا مــدرک قابل انتقــال دیگــر معتــرب یــا 
نافــذ نخواهــد بــود. ایــن مقــرره بــرای اجتنــاب از دعــاوی متعــدد در خصــوص ادای تعهــدی واحــد رضوری اســت. 
ــده  ــدرک جایگزین ش ــا م ــند ی ــال س ــن و ابط ــدور جایگزی ــان ص ــه می ــت ک ــانگر آن اس ــض« نش ــه ی »به مح کلم
نبایــد فاصلــه ای وجــود داشــته باشــد. بــا ایــن حــال، اطاعــات موجــود در ســند یــا مــدرک قابل انتقــال ممکــن 
اســت، از نظــر مقاصــد نامرتبــط بــا کارکردهایــی کــه بــا انعطاف پذیــری محقــق می شــود، ارزش حقوقــی داشــته 
باشــد. بــرای مثــال، بارنامــه ممکــن اســت دربرگیرنــده ی مدرکــی از قــرارداد حمــل کاال باشــد. وضعیــت حقوقــی 
ــن  ــه دومی ــاده ی ۱7 در مــواردی ک ــن، م ــر ای ــن شــود. عــاوه ب ــون ماهــوی تعیی ــق قان ــد طب ــن اطاعــات بای ای

نســخة اصلــی عمــداً در رســانه ای متفــاوت از نســخة اصلــی اول صــادر می شــود نافــذ نیســت.
ــود« نشــان دهنده ی آن اســت کــه  ــار شــود و«، وقتــی پیــش از »دیگــر... نخواهــد ب ــد بااعتب ــارت »بای ۱7۱. عب
ــر  ــارات از منظ ــن عب ــود. ای ــد ب ــال نخواه ــر قابل انتق ــانه، دیگ ــر رس ــد از تغیی ــال، بع ــدرک قابل انتق ــا م ــند ی س

ــود. ــار می ش ــال بااعتب ــدرک قابل انتق ــا م ــند ی ــه س ــد ک ــدر انعطاف پذیرن ــاب روش آن ق انتخ
۱7۲. اگــر ســند یــا مــدرک قابل انتقــال یــا ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال، بــر مبنــای فــرض نادرســت معترببــودن 
ــر صــدور مجــدد ســند،  ــون ماهــوی ب ــار ســاقط شــود، قان ــن، از درجــه ی اعتب ــا مــدرک جایگزی ســابقه ، ســند ی

مــدرک یــا ســابقه ی باطل شــده یــا بــر صــدور ســابقه، ســند یــا مــدرک جایگزیــن حاکــم خواهــد بــود.
ــد  ــری، می توان ــته از انعطاف پذی ــال، گذش ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــا س ــال ی ــدرک قابل انتق ــا م ــند ی ۱73. س
ــا، در  ــت کاال ی ــدرک دریاف ــل کاال و م ــرارداد حم ــدرک ق ــردن م ــه فراهم ک ــته باشــد ک ــری داش کارکردهــای دیگ
خصــوص اســناد یــا مــدارک قابل انتقــال، فراهم کــردن مــدرک زنجیــرة ظهرنویســی بــرای رجــوع بــه دادگاه از آن 
جملــه اســت. قابلیــت ایفــای ایــن کارکردهــای اضافــی ممکــن اســت تــا بعــد از بااعتبارشــدن ســند، مــدرک یــا 

ســابقه ادامــه پیــدا کنــد.
۱74. در بنــد 3، بــه صــدور ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال بــر طبــق بندهــای ۱ و ۲ اشــاره می شــود تــا روشــن 

شــود کــه ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال بایــد طبــق هــر دو بنــد صــادر شــود.
۱75. بنــد 4، در قالــب بیــان قانــون، روشــن می کنــد کــه حقــوق و تعهــدات طرفیــن تحــت تأثیــر تغییــر رســانه 
ــه وجودشــان،  ــی باشــد ک ــده ی متــام اطاعات ــد دریرگیرن ــن بای ــرد. به طــور خــاص، ســابقه ی جایگزی ــرار منی گی ق
رصف نظــر از ماهیت شــان، بــرای تحــت تأثیــر قــرار نگرفــنت ایــن حقــوق و تعهــدات رضوری اســت. ایــن بنــد، بــا 
اینکــه تکــرار اصلــی عمومــی اســت کــه در »قانــون منونــه« وجــود داشــته اســت، بــا توجــه بــه کارکــرد تفســیری 

خــود حفــظ شــد.

منابع

A/CN.9/761, paragraphs 72-77; A/CN.9/768, paragraph 101; A/CN.9/797, paragraphs 102-103; 
A/CN.9/828, paragraphs 94-102; A/CN.9/834,
paragraphs 53-64; A/CN.9/869, paragraphs 116-120.
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ماده ی 1۸: جایگزینی سوابق الکرتونیک قابل انتقال با سند یا مدرک قابل انتقال

ــده  ــرر ش ــال مق ــدرک قابل انتق ــا م ــند ی ــا س ــال ب ــک قابل انتق ــوابق الکرتونی ــی س ــاده ی ۱۸، جایگزین ۱76. در م
اســت. بررســی روش هــای کســب وکار نشــانگر آن اســت کــه ایــن جایگزینــی شــایع تر از حالــت عکــس اســت،  
ــت  ــوده اس ــده ب ــ بینی نش ــال پیش ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــاد س ــان ایج ــه اش در زم ــه مداخل ــی ک ــرا طرف زی

ــا در موضعــی نیســت کــه از روش هــای الکرتونیــک اســتفاده کنــد. مایــل ی
۱77. طبــق بعضــی از قوانیــن ملــی، نســخه ی کاغــذی ســابقه ی الکرتونیــک را می تــوان هــم ارز ســابقه ی 
الکرتونیــک در نظــر گرفــت. طبــق مــاده ی ۱۸، نســخه ی چاپــی ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال بایــد منطبــق 
ــا مــدرک قابل انتقالــی کــه جایگزیــن ســابقه ی  ــا به عنــوان ســند ی بــر الزامــات مقــرر در مــادة یادشــده باشــد ت

ــد. ــته باش ــار داش ــود اعتب ــال می ش ــک قابل انتق الکرتونی
ــال،  ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــا س ــال ب ــدرک قابل انتق ــا م ــند ی ــی س ــاده ی ۱۸، از نظــر جایگزین ــاد م ۱7۸. مف
ــرات الزم، در خصــوص  ــا اعــال تغیی ــا ۱75، ب ــاد بندهــای ۱6۱ ت ــن، مف ــاده ی ۱7 اســت. بنابرای ــاً مشــابه م عین

ــز نافــذ اســت. مــاده ی ۱۸ نی
۱79. طبــق مــاده ی ۱۸، وجــود کلیــه ی اطاعــات موجــود در ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال در ســند یــا مــدرک 
ــامل  ــت ش ــن اس ــال ممک ــک قابل انتق ــابقه ی الکرتونی ــاص، س ــور خ ــت. به ط ــی نیس ــن الزام ــال جایگزی قابل انتق
اطاعاتــی مثــل فــراداده باشــد کــه آوردنــش در ســند یــا مــدرک قابل انتقــال امکان پذیــر نیســت )رجــوع کنیــد 
بــه بندهــای   56 تــا 5۸(. در قانــون ماهــوی، مشــخص شــده اســت کــه چــه اطاعاتــی بایــد، به منظــور حفــظ 

حقــوق و تعهــدات همــه ی طرف هــای ذیربــط، در ســند یــا مــدرک قابل انتقــال جایگزیــن گنجانــده شــود.

منابع

A/CN.9/768, paragraph 101; A/CN.9/797, paragraphs 102-103; A/CN.9/828, paragraphs 94-
102; A/CN.9/834, paragraphs 53-64; A/CN.9/869,
paragraphs 121-122.
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فصل 4: به رسمیت شناسی فرامرزی سوابق الکرتونیک قابل انتقال

ماده ی 1۹: منع تبعیض در قبال سوابق الکرتونیک قابل انتقال خارجی

۱۸۰. هــدف مــاده ی ۱9 رفــع موانعــی اســت کــه، فقــط بــه ایــن دلیــل کــه ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال در 
ــک  ــابقه ی الکرتونی ــرزی س ــتفاده شــده باشــد، در مســیر به رسمیت شناســی فرام ــا اس خــارج از کشــور صــادر ی
قابل انتقــال پدیــدار شــده اســت. ایــن مــاده قواعــد حقــوق بین املللــی خصوصــی را تحــت تأثیــر قــرار منی دهــد.

۱۸۱. نیــاز بــه رژیمــی بین املللــی بــرای تســهیل اســتفاده ی فرامــرزی از ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال در هــان 
ابتــدای کار بــه رســمیت شــناخته شــده و طــی جلســات بررســی جوانــب »قانــون منونــه« بــر آن تأکیــد شــده بــود. 

در جلســه ی چهل وپنجــم کمیســیون نیــز بــر ایــن موضــوع تأکیــد شــده بــود )A/67/17، بنــد ۸3(.
ــان شــده اســت.  از یــک ســو،  ــاره ی روش تحقــق ایــن هــدف بی ــا ایــن حــال، دیدگاه هــای متفاوتــی درب ۱۸۲. ب
ــر اعــال  ــد، در اث ــن نشــود و نگذارن ــل خصوصــی موجــود جایگزی ــاد حقــوق بین املل ــد مف ــل بودن عــده ای مای
ــکل  ــه ش ــی دوگان ــال، رژیم ــی قابل انتق ــوابق الکرتونیک ــه ی س ــض در زمین ــن متناق ــی از قوانی ــه ی خاص مجموع
بگیــرد. از ســوی دیگــر، آگاه بودنــد کــه رســیدگی مقتضــی بــه جنبه هــای مربــوط بــه اســتفاده ی بین املللــی از 
»قانــون منونــه« بــرای موفقیــت ایــن قانــون و ابــراز متایــل بــه ترویــج اســتفاده ی فرامــرزی از آن، رصف نظــر از 

ــت. ــم اس ــده، مه ــورهای تصویب کنن ــداد کش تع

بند 1

۱۸3. هــدف بنــد ۱ رفــع موانعــی اســت کــه، فقــط بــه خاطــر منشــأ یــا محــل اســتفاده از ســابقه ی الکرتونیــک 
قابل انتقــال، در مســیر به رسمیت شناســی فرامــرزی ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال پدیــدار شــده اســت. 
بــه عبــارت دیگــر، هــدف بنــد ۱ آن اســت کــه منشــأ یــا محــل اســتفاده از ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال بــه 
خــودی خــود دلیلــی بــرای رد اعتبــار یــا تأثیــر حقوقــی ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال تلقــی نشــود. در بنــد ۱ 
مــاده ی ۱۲ »قانــون منونــه« ی امضاهــای الکرتونیــک »آنســیرتال« نیــز مــاده ای بــا حیطــه ی شــمول مشــابه آمــده 

اســت. 
۱۸4. کلــات »صــدور یــا اســتفاده« شــامل همــه ی رویدادهایــی می شــود کــه در طــول چرخــه ی عمــر ســابقه ی 
ــن  ــن ای الکرتونیــک قابل انتقــال رخ می دهــد. ظهرنویســی و اصــاح ســابقه ی الکرتونیــک قابل  انتقــال از مهم تری
رویدادهــا هســتند. در تعییــن محــل کســب، مــاده ی ۱4 »قانــون منونــه« هــم ممکــن اســت موضوعیــت داشــته 

باشــد.
ــد.  ــرار منی ده ــر ق ــت تأثی ــی، را تح ــل خصوص ــوق بین املل ــه حق ــوی، و از جمل ــون ماه ــد ۱ قان ــاد بن ۱۸5. مف
اصــل منــع تبعیــض علیــه ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال بــه خــودی خــود دلیلــی بــرای به رسمیت شناســی اثــر 
ــی  ــال، در حالت ــرای مث ــال خارجــی نیســت. ب ــک قابل انتق ــت اجــرای ســوابق الکرتونی ــا قابلی ــار ی ــی، اعتب حقوق
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــوابق  ب ــده ی س ــی صادرکنن ــروی قضای ــال در قلم ــک قابل انتق ــوابق الکرتونی ــار س ــه اعتب ک
منی شــود، بنــد ۱ بــه خــودی خــود بــه تصدیــق رســمیت ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال منجــر منی شــود. بــا ایــن 
حــال، طبــق بنــد ۱، به رسمیت شناســی ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقالــی کــه در قلمــرو قضایــی خاصــی صــادر 
یــا اســتفاده شــده اســت، کــه در آن، صــدور و اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال مجــاز نیســت ولــی از 

جهــات دیگــر در متابعــت از الزامــات قانــون ماهــوی حاکــم اســت، مانعــی نــدارد.
ــاره  ــده اش ــی تصویب کنن ــرو قضای ــاوت از قلم ــی  متف ــرو قضای ــر قلم ــه ه ــور«  ب ــارج از کش ــه ی »خ ۱۸6. کلم
می کنــد کــه، در کشــورهای متشــکل از چنــد قلمــرو قضایــی، ممکــن اســت بــه معنــای واحــد رسزمینــی متفاوتــی 

باشــد.

http://undocs.org/A/67/17
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بند ۲

۱۸7. بنــد ۲ نشــانگر ایــن برداشــت اســت کــه »قانــون منونــه« نبایــد جــای حقــوق بین امللــل خصوصــی موجــودی 
را بگیــرد کــه بــر اســناد یــا مــدارک قابل انتقــال حاکــم اســت، و بــرای »قانــون منونــه« حکــم قانــون ماهــوی را 
دارد )رجــوع کنیــد بــه بنــد ۲۲(. تصویــب مجموعــه ی خاصــی از مفــاد حقــوق بین امللــل خصوصــی بــرای ســوابق 
ــوب  ــن نامطل ــود، و ای ــر می ش ــی منج ــل خصوص ــوق بین املل ــه ی حق ــم دوگان ــه رژی ــال ب ــک قابل انتق الکرتونی

اســت.
۱۸۸. چــون در بنــد ۱ فقــط بــه منــع تبعیــض اشــاره می شــود، و در مقابــل بنــد ۲ بــه حقــوق بین امللــل خصوصــی 

مربــوط اســت، ایــن دو بنــد بــر جوانــب متفاوتــی متمرکزنــد و در تناقــض بــا یکدیگر نیســتند.

منابع

A/67/17, paragraph 83; A/CN.9/768, paragraph 111; A/CN.9/797, paragraph 108;

A/CN.9/863, paragraphs 77-82; A/CN.9/869, paragraphs 124-131.
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III Iسایر مسائل ذیربط 

الف- مفهوم »اصلی«

۱۸9. برخــاف قوانیــن تجــارت الکرتونیــک »آنســیرتال«، در »قانــون منونــه«، و بــه بیــان دقیق تــر در مفــاد مربــوط 
ــتفاده  ــی« اس ــاح »اصل ــی، از اصط ــی« چاپ ــخه ی »اصل ــوم نس ــا مفه ــردی ب ــم ارزی کارک ــراز ه ــات اح ــه الزام ب
ــاره ی تجــارت  منی شــود. از ایــن نظــر، الزم بــه ذکــر اســت کــه در مــاده ی ۸ »قانــون منونــه« ی »آنســیرتال« درب
الکرتونیــک بــه مفهــوم ایســتای »اصلــی« اشــاره می شــود، در حالــی کــه ســوابق الکرتونیــک قابل انتشــار ماهیتــاً 
ــک،  ــارت الکرتونی ــاره ی تج ــیرتال« درب ــه« ی »آنس ــون منون ــاده ی ۸ »قان ــر، در م ــان دقیق ت ــه بی ــد. ب در گردش ان
بــه مفاهیمــی همچــون »اولیــن بــاری کــه در شــکل نهایــی تولیــد شــد« اشــاره می شــود و، بنابرایــن، ایــن مــاده 
ــت،  ــایع نیس ــا ش ــا رضوری ی ــت ام ــر اس ــان امکان پذی ــه اصاح ش ــا، ک ــون قرارداده ــنادی همچ ــوص اس در خص
بســیار بــه کار می آیــد. از ســوی دیگــر، مفهــوم »اصلــی« در »قانــون منونــه« مبتنــی بــر ایــن واقعیــت اســت کــه 
ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال، بعــد از صــدور، لزومــاً در معــرض تغییراتــی قــرار می گیــرد و، تــا زمــان ارائــه، 
بــه »صــورت نهایــی« منی رســد. بنابرایــن، مفهــوم نســخه ی »اصلــی« در زمینــه ی ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال 

متفــاوت از ایــن مفهــوم در ســایر قوانیــن »آنســیرتال« اســت.
۱9۰. در خصــوص مفهــوم پویــای »اصلــی« در زمینــه ی ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال، در بنــد ۱)ب()3( »قانــون 
منونــه« از متامیــت ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال به عنــوان یکــی از الزاماتــی یــاد می شــود کــه متابعــت از آن 
بــرای تحقــق هــم ارزی کارکــردی بــا ســند یــا مــدرک قابل انتقــال رضوری اســت. بنابرایــن، در حالــی کــه مفهــوم 
نســخه ی »اصلــی« اســناد یــا مــدارک قابل انتقــال بــرای جلوگیــری از تعــدد دعــاوی بســیار مهــم اســت، »قانــون 
ــا شناســایی ســابقه ی  ــد ت ــرتل« اســتفاده می کن ــم »تکینگــی« و »کن ــن هــدف از مفاهی ــق ای ــرای تحق ــه« ب منون
ــتفاده از آن  ــا اس ــده ب ــرد کنرتل کنن ــه ف ــی ک ــک قابل انتقال ــابقه ی الکرتونی ــوان س ــه به عن ــاص، چ ــک خ الکرتونی
می توانــد مدعــی ادای تعهــد شــود، و چــه به عنــوان ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقالــی کــه هــدف کنــرتل اســت، 

میــرس شــود )رجــوع کنیــد بــه بندهــای ۸3 و ۸4(.

منابع

.A/CN.9/768, paragraphs 48-50; A/CN.9/797, paragraphs 47-60; A/CN.9/804, paragraphs 21-40

ب- صدور »نسخ اصلی« متعدد

۱9۱. در بســیاری از حوزههــای بازرگانــی، امــکان صــدور نســخ متعــدد از ســند یــا مــدرک قابل انتقــال امکان پذیــر 
ــه«، اگــر ایــن روش طبــق قانــون حاکــم مجــاز باشــد، تــداوم اســتفاده از آن، از  ــر اســاس »قانــون منون اســت. ب
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــه«، تح ــون منون ــاده ی ۱۰ »قان ــق م ــر طب ــال ب ــک قابل انتق ــوابق الکرتونی ــتفاده از س ــر اس منظ
ــا مــدرک در رســانه های  ــه«، صــدور نســخ متعــدد از ســند ی ــون منون ــق »قان ــن ترتیــب، طب ــه همی ــرد.  ب منی گی
مخلتــف )بــرای مثــال، یکــی به صــورت چاپــی و دیگــری به صــورت الکرتونیــک( مانعــی نــدارد، مــرشوط بــر آنکــه 

طبــق قانــون حاکــم مجــاز باشــد.
ــرای  ــردی ب ــد هــم ارز کارک ــه« فاق ــون منون ــد ۱۸9(، »قان ــه بن ــد ب ــه اشــاره شــد )رجــوع کنی ۱9۲. هان طــور ک
مفهــوم نســخه ی »اصلــی« چاپــی اســت. در عــوض، در نســخه ی الکرتونیــک، بجــای کارکردهــای نســخه ی اصلــی 
ــم  ــرتل« را داری ــی« و »کن ــم »تکینگ ــد، مفاهی ــت ادای تعه ــوص درخواس ــال در خص ــدرک قابل انتق ــا م ــند ی س
ــدرک  ــا م ــی ســند ی ــد نســخه ی اصل ــر روش صــدور چن ــن، تغیی ــه بندهــای  ۸3 و ۸4(.  بنابرای ــد ب »رجــوع کنی
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الکرتونیــک قابل انتقــال در محیــط الکرتونیــک مســتلزم صــدور چنــد ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال در 
ــدی واحــد اســت. خصــوص ادای تعه

۱93. بــا ایــن حــال، در زمــان صــدور چنــد ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال، بایــد احتیــاط شــود. در واقــع، ایــن 
کار ممکــن اســت بــه دعــاوی متعــدد در خصــوص ادای تعهــدی واحــد منجــر بشــود. عــاوه بــر ایــن، در محیــط 
ــا انتســاب  ــا مــدرک قابل انتقــال، ب ــد نســخه ی اصلــی ســند ی الکرتونیــک، وظایــف یکســان، هاننــد صــدور چن
گزینشــی کنــرتل یــک ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال بــه چنــد نهــاد، بــر مبنــای حقــوق قانونــی منتســب بــه 
ــا اســتفاده از  ــری اســت. در عمــل، ب ــا حــق وثیقــه(، قابل پیگی ــال، حــق مالکیــت کاالهــا ی ــرای مث ــاد )ب هــر نه
سیســتم مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال میتــوان دربــاره ی دعــاوی متعــددی کــه اهــداف متفاوتــی در 

ــد اطاعاتــی به دســت آورد.  خصــوص ســابقه ی الکرتونیــک واحــد دارن
۱94. اگــر طبــق قانــون ماهــوی اعــام صــدور ســابقه در چنــد نســخه ی اصلــی الزامــی باشــد، ســابقه ی الکرتونیــک 
ــن  ــر ای ــق ب ــه«، منطب ــون منون ــد ۱)الــف( مــاده ی »قان ــی مقــرر در بن ــق الزامــات اطاعات ــد، طب قابل انتقــال بای

قانــون باشــد.

ــرر  ــد مق ــرای درخواســت ادای تعه ــه، ب ــه« مشــخص نشــده اســت ک ــون منون ــب، در »قان ــن ترتی ــه همی ۱95. ب
در ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال، بــه یــک نســخه ی اصلــی نیــاز اســت یــا همــه ی نســخ اصلــی، چــون ایــن 

ــرد. ــرار می گی ــراردادی ق ــق ق ــا، در صــورت امــکان، تواف ــم ی ــون حاک موضــوع در حیطــه ی قان

منابع

 A/CN.9/768, paragraphs 71-74; A/CN.9/797, paragraphs 47, 68-69; A/CN.9/804, paragraph 50;
.A/CN.9/834, paragraphs 47-52; A/CN.9/869, paragraphs 95-99

ج-ذخیره سازی و بایگانی

۱96. »قانــون منونــه« فاقــد مقــررات خــاص در خصــوص ذخیره ســازی و بایگانــی اســت. کلیــه ی الزامــات 
نگهــداری از اســناد موجــود در ســایر قوانیــن )از جملــه قانــون حریــم خصوصــی و حفــظ داده هــا( بایــد رعایــت 
شــوند. مفاهیــم ذخیره ســازی و بایگانــی ممکــن اســت بــر اطاعــات موجــود در ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال 

حاکــم باشــد، امــا در خصــوص ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال چنــدان موضوعیــت نــدارد. 

منابع

A/CN.9/834, paras. .75-74

د- خدمات دهندگان شخص ثالث

۱97. در سیســتم های مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال، برحســب مــدل انتخابــی، ممکــن اســت اســتفاده 
از خدمــات اشــخاص ثالــث الزامــی باشــد. »قانــون منونــه« در قبــال فناوری هــا بی طــرف و، بنابرایــن، بــا همــه ی 
مدل هــا ســازگار اســت. اشــارات »قانــون منونــه« بــه سیســتم های مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابل انتقــال بــه 

معنــای وجــود مدیــر سیســتم یــا ســایر اشــکال کنــرتل متمرکــز نیســت.
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ــه  ــث پرداخت ــخص ثال ــدگان ش ــار خدمات دهن ــه رفت ــی ب ــیرتال« گاه ــک »آنس ــارت الکرتونی ــن تج ۱9۸. در قوانی
ــک،  ــاره ی امضاهــای الکرتونی ــه« ی »آنســیرتال« درب ــون منون ــواد 9 و ۱۰ »قان شــده اســت. به طــور خــاص، در م
ــان  ــودن خدمات ش ــاد ب ــث و قابل اعت ــخص ثال ــدگان ش ــار خدمات دهن ــی رفت ــرای ارزیاب ــتورالعمل هایی ب دس

مقــرر شــده اســت66.
ــا موضوعــات نظارتــی، کــه بایــد در قوانیــن  ــزاری توامنندســاز اســت و ب ــه« اب ــا ایــن حــال، »قانــون منون ۱99. ب
دیگــر بــه آنهــا پرداختــه شــود، رسوکار نــدارد. عــاوه بــر ایــن، پیرشفت هــای قابل انتظــار در فنــاوری و روش هــای 
کســب وکار متضمــن اســتفاده از رویکــردی انعطاف پذیــر بــرای ارزیابــی رفتــار خدمات دهنــدگان شــخص ثالــث 
اســت. بنابرایــن، در »قانــون منونــه«، آزادی انتخــاب خدمات دهنــدگان شــخص ثالــث و همچنیــن نــوع خدمــات 

درخواســتی و فناوری شــان مجــاز دانســته شــده اســت.
۲۰۰. از ایــن نظــر، الزم بــه ذکــر اســت کــه اســتاندارد مســئولیت عمومــی مقــرر در مــاده ی ۱۲ »قانــون منونــه«، و 
اســتانداردهای خاصــی همچــون معیــار ارزیابــی متامیــت مقــرر در بنــد ۲ مــاده ی ۱۰ »قانــون منونــه«، پارامرتهایی 
را بــرای ارزیابــی قابلیــت اطمینــان ســابقه ی الکرتونیــک قابل انتقــال و سیســتم مدیریــت مربوطــه دراختیــار مــا 
قــرار می دهنــد.  بــرای تاســیس ســازمان هایی بــا امــکان موفقیــت تجــاری، پیــروی از ایــن اســتانداردها از ســوی 

طراحــان سیســتم های مدیریــت یادشــده رضوری اســت.
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