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قانونگــذاری در هــر عرصـهای همــواره دارای دو وجــه بــوده اســت .یک وجــه مانـعزا و محدودکننــده و وجهــی دیگر
مان ـعزدا و مشــوق .ایــن دوگانــه در متامــی عرصههــای حیــات اجتامعــی انســان بــا شــدت و ضعفهــای متفــاوت
ج��اری ب��وده و ب��ه مثاب��ه عام��ل تعیینکنن��دهای در ش��کلگیری ،بق��ا و ت��دوام زیس��ت جمع��ی نق��ش ایف��ا میکن��د.
قانــون هــر کجــا کــه وارد میشــود از ســویی هرجومــرج مناســبات را از بیــن میبــرد یــا –دس ـتکم -تقلیــل میدهــد
و از ســوی دیگــر خــود منشــا ایجــاد برخــی موانــع و کنــد شــدن رسعــت حرکت یــک رونــد در حــال پیــروی اســت که
زاییــدهی بوروکراســی ناگزیــزی اســت کــه قانــون بـرای ایجــاد نظــم مــورد نظــر خــود تحمیــل میکنــد .بــه هــر میـزان
که جوامــع در مســیر تکامــل خــود پیــش میرونــد و مراحــل رشــد و توســعه را طــی میکننــد در برقـرار ســاخنت تعادل
میــان ایــن دو وجــه توامنندتــر میشــوند .در صورتیکــه بــه دالیــل ســاختاری و بدعملکــردی نهــادی ،ایــن تعــادل بــه
دســت نیایــد و عرصه بــه یکــی از این دو ســو میــل کنــد منیتــوان نتایــج مطلوبــی را بـرای مســیر رشــد آن متصــور بود.
پــس خــاء مطلــق قانونــی و افـراط در تنظیمگری هــر دو بـرای توســعه یــک جامعــه خطرآفریــن و آســیبزا هســتند.
تجــارت الکرتونیکــی ( )Ecommerceک��ه شـ�اید بتــوان تولــدش را ســال  1948در زمــان محــارصه برلیــن غربــی توســط
اتحــاد جامهیــر 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 قانونگــذاری
در ایــن حــوزه نیــز ف ـراز و نشــیبهای بســیاری را بــه خــود دیــده اســت .قدیمیتریــن ســند قانونــی در ایــن عرصــه،
قانــون تجــارت الکرتونیکــی کالیفرنیــا اســت کــه در ســال  1984تصویــب شــده اســت .پــس از آن تنظیمگــری در
حوزههــای مختلــف تجــارت الکرتونیــک توســط کمیســیون تجــارت فــدرال ( )FTCایــاالت متحــده صــورت گرفتــه
اســت کــه از جملــه میتــوان بــه قانــون  SPAM-CANدر ســال  2003در خصــوص اســتانداردهای بازاریابــی اینرتنتی،
تنظیمگــری کمیســیون در رابطــه بــا خــط مشــی رازداری رشکتهــا و قانــون حامیــت از مــرف کننــدگان داروســازی
آنالیــن رایــان هایــت در ســال  2008در رابطــه بــا داروخانههــای آنالیــن اشــاره کــرد .بــه دنبــال اقــدام دیگــر کشــورها
در تنظیــم مقــررات ایــن حــوزه کمیســیون حقــوق تجــارت بینامللــل ســازمان ملــل متحــد در ســال  1996بــا هــدف
ایجــاد یکپارچگــی چارچوبهــای قانونــی تجــارت الکرتونیکــی اقــدام بــه تصویــب قانــون منونــه کــرد .قانــون خدمات
پرداخــت کــه در ســال  2009در بریتانیــا تصویــب شــد ،قانــون فنــاوری اطالعــات مصــوب  2000در هنــد ،مقــررات
مخابراتــی جمهــوری خلــق چیــن مصــوب ســپتامرب  2000کــه در آن وزارت و ارتباطــات را بــه عنــون نهــاد تنظیمگــر
کلیــه فعالیتهــای مربــوط بــه ارتباطــات از راه دور  ،از جملــه تجــارت الکرتونیکی تعییــن کــرده و پــس از آن مقررات
اداری دربــاره خدمــات اطالعــات در اینرتنــت کــه نخســتین مقــررات اداری در خصــوص فعالیتهــای ســودآور از
طریــق اینرتنــت بــوده و مبنایــی ب ـرای مقــررات آتــی حاکــم بــر تجــارت الکرتونیکــی در چیــن محســوب میشــود
و در ادامــه قانــون امضــای الکرتونیکــی مصــوب یازدهمیــن جلســه دهمیــن کمیتــه دامئــی  NPCدر آگوســت 2004
کــه بــه تنظیمگــری در رابطــه بــا دادهپیامهــا ،اح ـراز هویــت الکرتونیــک و مســئولیتهای قانونــی مرتبــط بــا آنهــا
میپــردازد ،از دیگــر قوانیــن ایــن حــوزه بــه شــار میرونــد .در طــی ایــن ســالها تجــارت الکرتونیکــی بــدل بــه یکــی
از مهمرتیــن ابزارهــای کســب و کار بـرای مشــاغل مختلــف جهــان تبدیــل شــده اســت؛ فــارغ از اینکــه چقــدر بــزرگ یا
کوچــک باشــند و یــا در چــه حــوزهای فعالیــت میکننــد .در ســال  2012حجــم تجــارت الکرتونیکــی بــه رکــورد یــک
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تریلیــون دالر رســید .تــا ســال  2014مبــادالت و خریــدو فروشهــای انجــام شــده از طریــق تلفنهــای هوشــمند حدود
 25درصــد بــازار مبــادالت جهــان را تشــکیل م ـیداد و تجــارت الکرتونیکــی بــر عرصههــای مختلــف حیــات انســان از
جملــه زنجیرههــای تامیــن ،اشــتغال و اســتخدام و محیــط زیســت تاثیــر شــگرف و بازگش ـتناپذیری گذاشــته اســت.
در ایـران نیز توســعه ابزارهــای ارتباطــی و اقبال گســرده بــه اســتفاده از انــواع قراردادهــا و اوراق و اســناد الکرتونیکی
بیــش از پیــش رضورت تنظیمگــری و ایجــاد شــفافیت در رابطــه بــا ابعــاد قانونــی اینگونــه مـراودات تجــاری را در پــی
داشــته کــه در نهایــت بــه تدویــن قانــون تجــارت الکرتونیکــی بــا الگوبــرداری از قانــون منونــه آنســیرتال در ســال 1382
هجــری شمســی منجــر شــد.
همــگام بــا اقدامــات کشــورها در زمینــه تنظیــم مقــررات مربــوط بــه تجــارت الکرتونیکــی در درون مرزهــای خــود،
نهادهــای بیناملللــی نیــز بــا تصویــب کنوانســیونها و تدویــن قوانیــن منونــه در توســعه ادبیــات حقوقــی ایــن حــوزه
و تدویــن چارچوبهــای حقوقــی کارآمــد و متناســب بــا نیــاز روز جهــان نقــش موثــری داشــته و بســیاری از کشــورها
بــه تأســی از آن چارچوبهــا و اســناد دســت بــه وضــع یــا اصــاح قوانیــن و مقــررات و چارچوبمنــد ســاخنت تجــارت
الکرتونیکــی خــود زدند کــه از شــاخصترین ایــن اســناد میتــوان بــه قانــون منونــه تجــارت الکرتونیکــی(  ،)1996قانون
منونه امضای الکرتونیکــی ( )2001و کنوانســیون اســتفاده از ارتباطــات الکرتونیکــی در قراردادهــای بیناملللی()2005
مصــوب کمیســیون حقــوق تجــارت بینامللــل ســازمان ملــل و همچنیــن راهنــای عمومــی ب ـرای تجــارت بیناملللــی
دیجیتــال مطمــن( )1997مصــوب اتــاق بازرگانــی بیناملللــی ،دســتورالعملهای پارملــان اروپــا در رابطــه بــا حامیــت
از مرصفکننــدگان و امضــای الکرتونیکــی اشــاره کــرد .بــا توجه بــه آهنگ رسیــع تحــوالت در عرصــه فنــاوری دادهها و
مبــادالت الکرتونیکــی و با عنایــت بــه رضورت حیاتــی همگامــی نهادهــای قانونگــذار داخلــی و بیناملللی بــا تحوالت
هــرروزه ایــن حــوزه ،بدیهــی اســت کــه ماموریــت قاعدهمندســازی مبــادالت الکرتونیکــی و ابهامزدایــی از ابعــاد
حقوقــی آن هرگــز منیتوانــد خامتهیافتــه تلقــی شــده و مقــررات و دســتورالعملهای تصویبــی کشــورها و ســازمانها
نیــز متداومـاً نیــاز بــه اصــاح و بهروزرســانی دارد .در راســتای همیــن ماموریــت و بــا توجه بــه وجــود ابهامــات و عدم
قطعیتهــای اثرگــذار دربــاره ســوابق الکرتونیکــی قابــل انتقــال ،کمیســیون حقــوق تجــارت بیــن امللــل ســازمان ملــل
متحــد در ســال  2017دســت 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 اصالح
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
مثابــه یــک انتخــاب کــه بــه مثابــه یــک رضورت در برابــر سیاس ـتمداران ،قانونگــذاران ،تجــار و آحــاد شــهروندان
ظاهــر شــده اســت و از ســوی دیگــر رشــد بیســابقه صنعــت فنــاوری اطالعــات و ظهــور نســل جدیــدی از ابزارهــای
پرداخــت گویــای ناگزیــر بــودن مســیری اســت کــه جهــان در آن قـرار گرفتــه و ایــن رضورت ســبب میشــود کــه همــه
کشــورها قــدم در ایــن مســیر قـرار بگذارنــد و در ایــن میــان کشــورهایی کــه موضعــی شــفاف و فعاالنــه در برابــر ایــن
مســاله اتخــاذ کــرده باشــند بیتردیــد میتواننــد از دنیــای شــگفتی از فرصتهــا و امکانــات کــه پیــش رویشــان
گشــوده میشــود منتفــع گردنــد.
بــا عنایــت بــه همیــن اهمیــت روزافــزون و بــا نظــر بــه رضورت غیرقابــل انــکار همگامــی بــا تحــوالت ایــن عرصــه در
ادامـ�ه ترجمـ�ه سـ�ند «  »Records Transferable Electronic on Law Model UNCITRALبــا عنــوان « قانــون
منونـه آنســیرتال دربــاره ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال» جهت آشــنایی بیشــر بــا مقــررات قانــون منونه آنســیرتال در
اختیــار عالقمنــدان ،پژوهشــگران و فعــاالن ایــن حــوزه قـرار میگیــرد ،بــا ایــن امیــد کــه بــا همــکاری همــه ذینفعــان
و دغدغهمنــدان ،افــق پیــش رو بیــش از پیــش روشــن و مســیر آتــی هموارتــر شــود.
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قطعنامهی مجمع عمومی ،مصوب  ۷دسامرب ۲۰۱۷
[دربارهی گزارش کمیتهی ششم (])A/72/458

« .114/72قانون منونه»ی کمیسیون حقوق تجارت بینامللل سازمان ملل متحد دربارهی سوابق
الکرتونیک قابلانتقال
مجمع عمومی،
بــا یــادآوری مصوبــهی  )XXI(۲۲۰۵مــورخ  ۱۷دســامرب  ۲۶( ۱۹۶۶آذر  ،)۱۳۴۵کــه بهموجــب آن کمیســیون
حقــوق تجــارت بینامللــل ســازمان ملــل متحــد بــا ماموریــت پیشــرد هامهنگســازی و یکپارچهســازی قانــون
تجــارت بیناملللــی بــه نفــع همـهی مــردم ،بهویــژه مــردم کشــورهای در حــال توســعه ،در رونــد رشــد پردامنـهی
تجــارت بیناملللــی تأســیس شــد،
همچنیــن ،بــا یــادآوری مصوبـهی  21/60مــورخ  ۲۳نوامــر  ۱( ۲۰۰۵آبــان  ،)۱۳۸۴کــه بهموجــب آن کنوانســیون
اســتفاده از ارتباطــات الکرتونیــک در قراردادهــای بیناملللــی تصویــب شــد و همـهی دولتهــا بــه عضویــت در
ایــن کنوانســیون فراخوانــده شــدند ،و مصوبههــای  162 /51مــورخ  ۱۶دســامرب  ۲۶( ۱۹۹۶آذر  )۱۳۷۵و 80/56
مــورخ  ۱۲دســامرب  ۲۱( ۲۰۰۱آذر  ،)۱۳۸۰کــه در آنهــا بــه هم ـهی کشــورها توصیــه شــده اســت کــه ،بهترتیــب،
«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 بیناملللــی کمــک قابلتوجهــی میکننــد،
امــا بــه حلوفصــل کامــل مشــکالت ناشــی از ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال در حــوزهی تجــارت بینامللــل
کمکــی منیکننــد،
نظــر بــه اینکــه عدمقطعیتهــای موجــود در خصــوص ارزش حقوقــی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال مانعــی
در مســیر تجــارت بیناملللــی اســت،
متقاعــد شــده اســت کــه هامهنگســازی قوانیــن خــاص در خصــوص بهرسمیتشناســی حقوقــی ســوابق
الکرتونیــک قابلانتقــال ،بــر مبنــای بیطرفــی فنشــناختی و طبــق رویکــرد ه ـمارزی کارکــردی ،باعــث افزایــش
قطعیــت حقوقــی و پیشبینیپذیــری تجــاری در تجــارت الکرتونیــک میشــود،
بـ�ا بـ�ه خاطـ�ر داشـتن اینکــه کمیســیون ،در چهــل و چهارمیــن جلسـهاش در ســال  ،۲۰۱۱کارگــروه شــارهی چهــار
(تجــارت الکرتونیــک) را عهــدهدار کار ب ـرروی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال کــرد،1
بــا توجــه بــه اینکــه کارگــروه ،از  ۲۰۱۱تــا  ،۲۰۱۶ده جلســه بــه ایــن امــر اختصــاص داد ،و کمیســیون در جلسـهی
پنجــم خــود در ســال  ۲۰۱۷پیشنویــس «قانــون منونــه»ی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقالــی را کــه کارگــروه آمــاده
کــرده بــود ،هم ـراه بــا توضیحاتــی کــه دولتهــا و ســازمانهای بیناملللــی دعوتشــده بــه جلســات کارگــروه
دربــارهی پیشنویــس داده بودنــد ،بررســی کــرد،2
1

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

بخش سومIbid., Seventy-second Session, Supplement No. 17 (A/72/17), chap. :
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بــا اعتقــاد بــه اینکــه «قانــون منونــه»ی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال الحاقیــهی ســودمندی بــرای نصــوص
کمیســیون دربــارهی تجــارت الکرتونیــک اســت و ،بهویــژه بــه دلیــل ارتباطــش بــا اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک
قابلانتقــال یــا تدویــن چنیــن قوانینــی در کشــورهایی کــه چنیــن قوانینــی ندارنــد ،بــه کشــورها در ارتقــای
قوانیــن تجــارت الکرتونیکشــان کمــک قابلتوجهــی میکنــد،
 .1از کمیســیون حقــوق تجــارت بینامللــل ســازمان ملــل متحــد ،بــه خاطــر تکمیــل و تصویــب «قانــون منونــه»ی
ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال قدردانــی میکنــد3؛
 .2از دبیــرکل درخواســت میکنــد «قانــون منونــه» را همــراه بــا یادداشــتی توضیحــی ،بــه همــراه نســخهی
الکرتونیــک ،بــه شــش زبــان رســمی ســازمان ملــل متحــد منتــر کنــد و آن را ،بهصــورت گســرده ،در میــان
دولتهــا و ســایر نهادهــای دولتــی توزیــع کنــد؛
 .3توصیــه میکنــد کــه همـهی کشــورها ،در زمــان بازبینــی یــا تصویــب قوانیــن مرتبــط بــا تجــارت الکرتونیــک،
«قانــون منونــه» را بــا نظــر مســاعد بررســی کننــد ،و از کشــورهای اســتفادهکنندهی «قانــون منونــه» دعــوت
میکنــد مراتــب را بــه کمیســیون اطــاع دهنــد؛
 .4همچنیــن ،توصیــه میکنــد کــه کشــورها عضویــت در کنوانســیون اســتفاده از ارتباطــات الکرتونیــک در
قراردادهــای بیناملللــی ســازمان ملــل متحــد 4را مدنظــر ق ـرار دهنــد و ،در زمــان بازبینــی یــا تصویــب قوانیــن
تجــارت الکرتونیــک ،بــه اســتفاده از «قانــون منونــه»ی تجــارت الکرتونیــک 5و «قانــون منونــه»ی امضاهــای
الکرتونیــک 6نظــر مســاعد نشــان بدهنــد؛
 .5از نهادهــای ذیربــط ســازمان ملــل متحــد و ســایر ســازمانهای بیناملللــی و منطقــهای اســتدعا میکنــد
فعالیتهــای حقوقیشــان را در حــوزهی تجــارت الکرتونیــک ،از جملــه تســهیل بازرگانــی بــدون کاغــذ ،بــا
فعالیتهــای کمیســیون هامهنــگ کننــد ،تــا از دوبــارهکاری پرهیــز شــود و کارآیــی ،انســجام و همبســتگی در
امــر هامهنگســازی و مدرنســازی قوانیــن حــوزة تجــارت الکرتونیــک افزایــش بیابــد.
شصت و هفتمین مجمع عمومی 7 ،دسامرب 2017

Ibid., annex I.
Resolution60/21 , annex.
Resolution 162/51, annex.
Resolution56/80 , annex.
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4
5
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تصمیم کمیسیون حقوق تجارت بینامللل سازمان ملل
متحد(«آنسیرتال»)
کمیسیون حقوق تجارت بینامللل سازمان ملل متحد
بــا یــادآوری مصوبــهی  )XXI(۲۲۰۵مــورخ  ۱۷دســامرب  ۲۶( ۱۹۶۶آذر  ،)۱۳۴۵کــه بهموجــب آن کمیســیون
حقــوق تجــارت بینامللــل ســازمان ملــل متحــد بــا حکــم پیشــرد هامهنگســازی و یکپارچهســازی قانــون
تجــارت بینامللــل بــه نفــع همــهی مــردم ،بهویــژه مــردم کشــورهای در حــال توســعه ،تأســیس شــد،
بــا درنظــر داشــن ایــنکــه ،کنوانســیون اســتفاده از ارتباطــات الکرتونیــک در قراردادهــای بیناملللــی ســازمان
ملــل متحــد (نیویــورک« 7،)۲۰۰۵ ،قانــون منونــه»ی امضاهــای الکرتونیــک «آنســیرتال» ( ،8)۲۰۰۱و «قانــون
منونــه»ی تجــارت الکرتونیــک ( 9)۱۹۹۶بــه کشــورها در میرسســازی و تســهیل تجــارت الکرتونیــک در تجــارت
بیناملللــی کمــک قابلتوجهــی میکننــد ،امــا بــه مشــکالت ناشــی از کاربــرد ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال در
حــوزهی تجــارت بیناملللــی توجهــی ندارنــد ،یــا بهانــدازة کافــی بــه آن منیپردازنــد،
نظــر بــه ایــن کــه عدمقطعیتهــای موجــود در خصــوص ارزش حقوقــی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال مانعــی
در مســیر تجــارت بیناملللــی اســت،
متقاعــد شــده اســت کــه هامهنگســازی قوانیــن خــاص در خصــوص بهرسمیتشناســی حقوقــی ســوابق
الکرتونیــک قابلانتقــال ،بــر مبنــای بیطرفــی فنشــناختی و طبــق رویکــرد ه ـمارزی کارکــردی ،باعــث افزایــش
قطعیــت حقوقــی و پیشبینیپذیــری تجــاری در تجــارت الکرتونیــک میشــود،
بــا بــه خاطــر داشــن ایــن کــه کمیســیون ،در چهــل و چهارمیــن جلس ـهاش در ســال  ،۲۰۱۱کارگــروه شــارهی
چهــار (تجــارت الکرتونیــک) را عهــدهدار کار بــرروی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال کــرد،10
بــا توجــه بــه اینکــه در جلسـهی پنجاهــم خــود در ســال  ۲۰۱۷پیشنویــس «قانــون منونــه»ی ســوابق الکرتونیــک
قابلانتقالــی را کــه کارگــروه آمــاده کــرده بــود ،11همــراه بــا نظــرات دولتهــا و ســازمانهای بیناملللــی
دعوتشــده بــه جلســات کارگــروه دربــارهی پیشنویــس ،بررســی کــرد،12

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.
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بــا توجــه بــه ای��ن ک��ه پیشنوی�سـ «قانوــن منون��ه»ی آمادهشــده از ســوی کارگــروه بــر اســتفاده از ســوابق
الکرتونیــک قابلانتقــال معــادل بــا اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال چاپــی متمرکــز اســت و بــه اســتفاده از ســوابق
قابلانتقالــی کــه فقــط بهصــورت الکرتونیــک موجودنــد یــا ســوابق ،اســناد یــا مــدارک قابلانتقالــی کــه قانــون
ماهویشــان بهلحــاظ رســانهای بیطرفانــه اســت منیپــردازد،
بــا اعتقــاد بــه اینکــه «قانــون منونــه»ی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال الحاقیــهی ســودمندی بــرای نصــوص
«آنســیرتال» در حــوزهی تجــارت الکرتونیــک اســت و بــه کشــورها در ارتقــای قوانیــن اســتفاده از ســوابق
الکرتونیــک قابلانتقــال ،یــا تدویــن چنیــن قوانینــی در کشــورهای فاقــد ایــن قوانیــن ،کمــک قابلتوجهــی
میکنــد،
« 1.قانــون منونــه»ی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال «آنســیرتال» را ،کــه پیوســت گ ـزارش
پنجاهمیــن جلس ـهی کمیســیون اســت ،تصویــب میکنــد؛
 2.2از دبیرخانــه درخواســت میکنــد ،نســخهی یادداشــت توضیحــی را ،کــه
انعکاسدهنــدهی ژرفاندیشــیها و تصمیــات گرفتهشــده در پنجاهمیــن جلســهی کمیســیون ،در خصــوص
پیشنوی��س یادداش ـتهای توضیحــی منــدرج در اســناد  A/CN.9/920و  A/CN.9/922اســت ،نهایــی کنــد تــا
همــراه بــا «قانــون منونــه»ی «آنســیرتال» دربــارهی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال توزیــع شــود؛
 3.3از دبیــرکل درخواســت میکنــد «قانــون منونــه»ی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال
«آنســیرتال» را همـراه بــا یادداشــتی توضیحــی ،بــه همـراه نســخهی الکرتونیــک ،و بــه شــش زبــان رســمی ســازمان
ملــل متحــد ،منتــر و آن را بهصــورت گســرده در میــان دولتهــا و ســایر نهادهــای دولتــی توزیــع کنــد؛
 4.4توصیــه میکنــد کــه همـهی کشــورها ،در زمــان بازبینــی یــا تصویــب قوانیــن مرتبــط بــا
ســوابق قابلانتقــال« ،قانــون منونــه»ی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال «آنســیرتال» را بــا نظــر مســاعد بررســی
کننــد ،و از کشــورهای اســتفادهکننده از «قانــون منونــه» دعــوت میکنــد مراتــب را بــه کمیســیون اطــاع بدهنــد.
نشست یکهزار و پنجاه و هفتم 13 ،جوالی 2017

«قانون نمونه»ی «آنسیترال» دربارهی سوابق الکترونیک قابلانتقال

16

«قانون نمونه»ی «آنسیرتال» دربارهی سوابق الکرتونیک قابلانتقال
فصل  :1مقررات عمومی
مادهی  :۱حیطهی شمول
 .1این قانون بر سوابق الکرتونیک قابلانتقال حاکم است.
 .2بــه غیــر از مــواردی کــه در ایــن قانــون مقــرر شــده اســت ،هیچکــدام از مفــاد ایــن قانــون شــمول قوانیــن
حاکــم بــر اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال ،از جملــه هرگونــه قوانیــن حاکــم در حیطــة حامیــت از مرصفکننــدگان،
را بــر ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال تحــت تأثیــر ق ـرار منیدهــد.
 .3ایــن قانــون بــر اوراق بهــادار ،از قبیــل ســهام و اوراق قرضــه ،و ســایر اســناد رسمایهگــذاری ،و بــر […] حاکــم
نیست .13
مادهی  :۲تعاریف
در این قانون ،تعاریف اصطالحات از این قرار است:
«ســابقهی الکرتونیــک» یعنــی اطالعاتــی کــه بــه روشهــای الکرتونیــک تولیــد ،ارســال ،دریافــت یــا ذخیرهســازی
میشــود ،از جملــه ،کلیــهی اطالعاتــی کــه منطقــاً بــا هــم در ارتبــاط هســتند ،یــا چنــان روابــط تنگاتنگــی
میانشــان برقــرار اســت کــه ،اعــم از تولیــد همزمــان یــا غیــر آن ،بخشــی از ســابقه محســوب میشــوند؛
«سابقهی الکرتونیک قابلانتقال» یعنی سابقهی الکرتونیکی که مطابق با الزامات مادهی  ۱۰باشد؛
«ســند یــا مــدرک قابلانتقــال» یعنــی ســند یــا مدرکــی چاپــی کــه دارنــدهاش بــه اســتناد بــه آن میتوانــد 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.

مادهی  .۳تفسیر
 .1ایــن قانــون از «قانــون منونــه»ای بــا منشــأ بیناملللــی مشــتق شــده اســت .در تفســیر ایــن قانــون ،بایــد بــه
منشــأ بیناملللــی و نیــاز بــه ترویــج متحدالشــکل در اج ـرای آن توجــه شــود.
 .2ســؤاالتی در خصــوص موضوعــات مشــمول ایــن قانــون وجــود دارد ،کــه رصاحت ـاً در قانــون جــاری بــه آنهــا
پرداختــه نشــده اســت و بایــد بــا توجــه بــه اصــول عمومــی مبنــای ایــن قانــون حــل و فصــل شــود.
1مرجــع تصویــب قانــون میتوانــد ارجــاع بــه ایــن مــوارد را نیــز لحــاظ کنــد( :الــف) اســناد و مدارکــی
کــه میتــوان انتقالپذیــر در نظــر گرفــت ،امــا نبایــد در حیطــهی شــمول «قانــون منونــه» لحــاظ
شــوند؛ (ب) اســناد و مدارکــی کــه در حیطــهی کنوانســیون تدویــن قانــون متحدالشــکل بــرای بــروات
یــا ســفتهها (ژنــو )۱۹۳۰ ،و کنوانســیون ارائــة قانونــی متحدالشــکل بــرای چکهــا (ژنــو )۱۹31 ،قــرار
میگیــرد و (ج) ســوابق الکرتونیکــی قابــل انتقالــی کــه فقــط بهصــورت الکرتونیــک موجــود اســت.
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مادهی  :۴اختیار طرفین و نسبیبودن قرارداد
.1طرفیــن میتواننــد ،بــر مبنــای توافــق ،مــوادی از ایــن قانــون را کــه در ادامــه ذکــر شــده اســت لغــو ،یــا در آن
14
تغییــر ایجــاد کننــد.]…[ :
.2چنین توافقی بر حقوق افرادی که طرف این توافقنامه نیستند اثر منیگذارد.

مادهی  :۵الزامات اطالعاتی
هیچکــدام از مفــاد ایــن قانــون بــر اجـرای هیچیــک از احــکام قانونــی کــه فــرد را ملــزم بــه افشــای هویــت ،محــل
کســب یــا ســایر اطالعــات میکنــد اثــر منیگــذارد ،یــا فــرد را از پیامدهــای حقوقــی اظهــارات نادرســت ،ناقــص
یــا کــذب در ایــن خصــوص مــری منیکنــد.

مادهی  :۶اطالعات تکمیلی در زمینهی سوابق الکرتونیک قابلانتقال
هیچکــدام از مفــاد ایــن قانــون مانــع از آن منیشــود کــه اطالعاتــی اضافــه بــر اطالعــات موجــود در ســند یــا
مــدرک قابلانتقــال در ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال گنجانــده شــود.

مادهی  :۷بهرسمیتشناسی حقوقی سوابق الکرتونیک قابلانتقال
 .1قابلیــت اجـرا ،اعتبــار و دامنــة اثــر قانونــی ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال نبایــد رصفـاً بــه دلیــل الکرتونیکــی
بــودن زیــر ســؤال بــرود.
 .2هیچکــدام از مفــاد ایــن قانــون فــرد را ،بــدون رضایــت وی ،بــه اســتفاده از ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال
ملــزم منیکنــد.
.3استنباط رضایت فرد به استفاده از سابقهی الکرتونیک قابلانتقال از روی رفتار وی مجاز است.

 14مرجع تصویب قانون میتواند مفادی از «قانون منونه» را که بهصورت توافقی قابللغو یا تغییر است تعیین کند.
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فصل  .۲قواعد همارزی اکرکردی
مادهی  :۸نگارش
هــرگاه قانــون ایجــاب کنــد کــه اطالعــات مکتــوب باشــد ،ایــن رشط در خصــوص ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال
برقـرار خواهــد بــود ،مــروط بــر آنکــه اطالعــات موجــود در ســابقه در دســرس باشــد تــا بتــوان بـرای ارجاعــات
آتــی از آن اســتفاده کــرد.

مادهی  :۹امضاء
هــرگاه طبــق قانــون امضــای فــرد الزم یــا مجــاز باشــد ،ایــن رشط در خصــوص ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال
برق ـرار خواهــد بــود ،مــروط بــر آنکــه روش قابلاطمینانــی ب ـرای اح ـراز هویــت فــرد و نشــاندادن قصــد وی
در خصــوص اطالعــات موجــود در ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بــه کار گرفتــه شــود.

مادهی  :۱۰اسناد یا مدارک قابلانتقال
 .1هــرگاه ،بهموجــب قانــون ،ارائــة مــدرک یــا ســند قابلانتقــال الزم باشــد ،ســابقهی الکرتونیــک بهرشطــی
واجــد رشایــط تلقــی میشــود کــه:
الف -حاوی اطالعاتی باشد که باید در سند یا مدرک قابلانتقال وجود داشته باشد؛ و
ب -از روش قابلاطمینانی:
( )iبرای شناسایی سابقهی الکرتونیک بهعنوان سابقهی الکرتونیک قابلانتقال،
( )iiبرای احراز این که کنرتل سابقهی الکرتونیک از زمان ایجاد تا پایان اعتبار یا تاثیر قانونی آن امکانپذیر است ،و
( )iiiحفظ متامیت آن سابقهی الکرتونیک،
استفاده شده باشد.
 .2معیار ارزیابی متامیت آن است که اطالعات موجود در سابقهی الکرتونیک قابلانتقال ،از جمله هرگونه تغییر
مجازی که از زمان ایجاد تا زمان پایان اعتبار یا اثرگذاری آن ایجاد میشود ،رصف نظر از هرگونه تغییر ناشی از
روال معمول ارسال ،ذخیرهسازی و منایش ،کامل و بدون تغییر مانده باشد.
(

(

(

مادهی  :۱۱کنرتل
 .1هــرگاه داشــن ســند یــا مــدرک قابلانتقــال قانون ـاً الزم یــا مجــاز باشــد ،ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بــه
رشطــی واجــد رشایــط تلقــی میشــود کــه از روش قابلاطمینانــی اســتفاده شــده باشــد تــا:
الف -فرد کنرتل انحصاری سابقهی الکرتونیک قابلانتقال یادشده را بهدست بگیرد.
ب -هویت فرد یادشده بهعنوان فرد کنرتلکنندهی سابقه احراز شود.
 .2هــرگاه انتقــال مالکیــت ســند یــا مــدرک قابلانتقــال قانونــاً الزم یــا مجــاز باشــد ،ســابقهی الکرتونیــک
قابلانتقــال ،از طریــق انتقــال کنــرل بــر ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال ،واجــد ایــن رشط تلقــی میشــود.
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فصل  :۳استفاده از سوابق الکرتونیک قابلانتقال
مادهی  :۱۲استاندارد قابلیت اطمینان عمومی
در مواد  ۱۷ ،۱۶ ،۱۳ ،۱۱ ،۱۰ ،۹و  ،۱۸روش یادشده باید:
الف -باتوجهبهکلیهیرشایطذیربط،ازجملهتحققرشایطزیر،بهحدکافیبرایانجامکارمدنظرمناسبباشد:
 .1هرگونه قواعد عملیاتی مربوط به ارزیابی اطمینانپذیری؛
 .2تضمین متامیت دادهها؛
 .3امکان پیشگیری از دسرتسی غیرمجاز به سیستم و استفادهی از آن؛
 .4امنیت سختافزاری و نرمافزاری؛
 .5منظمبودن و دامنهی حسابرسی توسط نهاد مستقل؛
.6اعالم نهاد ناظر ،نهاد اعتبارگذار یا طرحی داوطلبانه در خصوص اطمینانپذیری روش؛
 .7هرگونه استاندارد صنعتی ذیربط؛ یا
ب -عمالً ،از روی خود روش یا همراه با مدارک دیگر ،کارآیی روش اثبات شده باشد.

مادهی  .۱۳نشانگر مکان و زمان در سوابق الکرتونیک قابلانتقال
هــرگاه نشــانگر مــکان و زمــان در خصــوص ســند یــا مــدرک قابلانتقــال الزم یــا مجــاز باشــد ،ســابقهی الکرتونیــک
بــه رشطــی واجــد ایــن رشط تلقــی میشــود کــه از روش قابلاطمینانــی بــرای نشــاندادن زمــان یــا مــکان
ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال اســتفاده شــده باشــد.

مادهی  .۱۴محل کسب وکار
 .1رصفاً بنا به دالیل زیر ،هر مکانی محل کسب و کار تلقی منیشود:
الــف .جایــی کــه تجهیــزات و فنــاوری تشــکیلدهندهی سیســتم اطالعــات مربــوط بــه ســوابق الکرتونیــک
قابلانتقــال طــرف ذیربــط در آن قــرار دارد؛ یــا
ب .جایی که در آن سیستم اطالعات در دسرتس طرفهای دیگر قرار دارد.
 .2بــه رصف اینکــه یکــی از طرفهــا از آدرس الکرتونیــک یــا ســایر اجـزای سیســتم اطالعــات مرتبــط بــا کشــوری
خــاص اســتفاده میکنــد ،نبایــد تصــور شــود کــه محــل کســب و کار طــرف یادشــده در آن کشــور اســت.

مادهی  .۱۵ظهرنویسی
هــرگاه ظهرنویســی هرگونــه ســند یــا مــدرک قابلانتقــال قانونــاً الزم یــا مجــاز باشــد ،ســابقهی الکرتونیــک
قابلانتقــال بــه رشطــی واجــد رشایــط تلقــی میشــود کــه اطالعــات الزم بــرای ظهرنویســی در ســابقهی
الکرتونیــک قابلانتقــال گنجانــده شــده باشــد و ایــن اطالعــات در متابعــت از الزامــات مقــرر در مــواد  ۸و ۹
باشــد.

مادهی  .۱۶اصالحیه
هــرگاه اصــاح ســند یــا مــدرک قابلانتقــال قانون ـاً الزم یــا مجــاز باشــد ،ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بــه
رشطــی از ایــن نظــر واجــد رشایــط تلقــی میشــود کــه از روش قابلاطمینانــی ب ـرای اصــاح اطالعــات موجــود
در ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال اســتفاده شــده باشــد تــا اطالعــات اصالحشــده تلقــی شــود.
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مادهی  .۱۷جایگزینی سند یا مدرک قابلانتقال با سوابق الکرتونیک قابلانتقال
 .1ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال را در صورتــی میتــوان جایگزیــن ســند یــا مــدرک قابلانتقــال کــرد کــه از
روش قابلاطمینانــی ب ـرای تغییــر رســانه اســتفاده شــده باشــد.
 .2برای تغییر رسانه ،باید بیانیهای مبنی بر تغییر رسانه در سابقهی الکرتونیک قابلانتقال گنجانده شود.
 .3بهمحــض صــدور ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بــر طبــق بندهــای  ۱و  ،۲ســند یــا مــدرک قابلانتقــال بایــد
غیرنافــذ و از درجـهی اعتبــار و تاثیــر قانونــی ســاقط شــود.
 .4تغییر رسانه بر طبق بندهای  ۱و  ۲نباید حقوق و تعهدات طرفین را تحت تأثیر قرار بدهد.

مادهی  :۱۸جایگزینی سوابق الکرتونیک قابلانتقال با سند یا مدرک قابلانتقال
 .1ســند یــا مــدرک قابلانتقــال را در صورتــی میتــوان جایگزیــن ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال کــرد کــه از
روش قابلاطمینانــی ب ـرای تغییــر رســانه اســتفاده شــده باشــد.
 .2برای تغییر رسانه ،باید بیانیهای مبنی بر تغییر رسانه در سند یا مدرک قابلانتقال گنجانده شود.
 .3بهمحــض صــدور ســابقهی یــا مــدرک قابلانتقــال بــر طبــق بندهــای  ۱و  ،۲ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال
بایــد غیرنافــذ و از درجـهی اعتبــار و تاثیــر قانونــی ســاقط شــود.
 .4تغییر رسانه بر طبق بندهای  ۱و  ۲نباید حقوق و تعهدات طرفین را تحت تأثیر قرار بدهد.
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فصل  :۴بهرسمیتشنایس فرامرزی سوابق الکرتونیک
قابلانتقال
مادهی  .۱۹منع تبعیض در قبال سوابق الکرتونیک قابلانتقال خارجی
 .1قابلیــت اجـرا ،اعتبــار و تاثیــر قانونــی ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال نبایــد رصفـاً بــه دلیــل صــدور یــا اســتفاده
در خــارج از کشــور زیــر ســؤال بــرود.
 .2هیچکــدام از مفــاد ایــن قانــون حاکمیــت قوانیــن حقــوق بینامللــل خصوصــی را بــر ســند یــا مــدرک قابلانتقــال
تحــت تأثیــر قـرار منیدهــد.
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یادداشت توضیحی در خصوص «قانون نمونه»ی سوابق
الکرتونیک قابلانتقال «آنسیرتال»

 .Iﻣﻘﺪﻣﻪ

الف -هدف یادداشت توضیحی
 .۱کمیســیون حقــوق تجــارت بینامللــل ســازمان ملــل متحــد («آنســیرتال») ،در زمــان آمادهســازی و تصویــب
«قانــون منونــه»ی «آنســیرتال» بـرای ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال ،در نظــر داشــت کــه «قانــون منونــه» ابـزاری
مؤثرتــر را در اختیــار کشــورها ق ـرار خواهــد داد تــا بــه کمــک آن قوانینشــان را مدرنســازیکننــد ،بــه رشطــی
کــه اطالعــات توضیحــی و زمین ـهای در اختیارشــان ق ـرار داده شــود .امیــد اســت ایــن یادداشــت توضیحــی ،کــه
برگرفتــه از فعالیتهــای مقدماتــی «قانــون منونــه» اســت ،بــرای قانونگــذاران ،تأمینکننــدگان و کاربــران
خدمــات مربــوط بــه ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال و همچنیــن جامع ـهی دانشــگاهی ســودمند باشــد.
 .۲در آمادهســازی «قانــون منونــه» ،فــرض بــر آن بــود کــه بــه همـراه مفــاد توضیحــی منتــر شــود .بـرای مثــال،
در خصــوص بعضــی مســائل خــاص ،تصمیــم گرفتــه شــد در «قانــون منونــه» بــه آنهــا پرداختــه نشــود ،بلکــه در
قالــب مفــاد توضیحــی حلوفصــل شــود تــا چــراغ راهــی بــرای کشــورهای تصویبکننــدهی «قانــون منونــه»
باشــد .همچنیــن ،ایــن قبیــل اطالعــات ،احتــاالً ،بــه کشــورها در شناســایی مفــادی از «قانــون منونــه» ،کــه بایــد
ب ـرای مدنظــر ق ـرار دادن رشایــط ملــی خــاص تغییــر کنــد ،کمــک میکننــد.

ب -اهداف
 .۳افزایــش اســتفاده از روشهــای الکرتونیــک باعــث بهبــود کارایــی فعالیتهــای تجــاری ،از جملــه اســتفادهی
مجــدد و تحلیــل دادههــا ،بهبــود روابــط تجــاری و میرسشــدن فرصتهــای دسرتســی جدیــد ب ـرای طرفهــا و
بازارهــای ســابقاً دورافتــاده ،میشــود و ،بــه ایــن شــکل ،نقشــی بنیــادی در پیشــرد توســعهی بازرگانــی و اقتصادی
در هــر دو ســطح داخلــی و بیناملللــی ایفــاء میکنــد .بــا ایــن حــال ،الزم اســت در خصــوص ارزش حقوقــی
اســتفاده از ایــن روشهــای الکرتونیــک بــه قطعیــت برســیم .در پاســخ بــه ایــن نیــاز« ،آنســیرتال» منتهایــی را بــا
هــدف رفــع موانــع اســتفاده از روشهــای الکرتونیــک در فعالیتهــای تجــاری آمــاده کــرده اســت کــه «قانــون
16
منونــه»ی «آنســیرتال» ب ـرای تجــارت الکرتونیــک« ،15قانــون منونــه»ی «آنســیرتال» ب ـرای امضاهــای الکرتونیــک
و کنوانســیون اســتفاده از ارتباطــات الکرتونیــک در قراردادهــای بیناملللــی ســازمان ملــل متحــد («کنوانســیون
ارتباطــات الکرتونیــک») 17از آن جملــه اســت .ایــن منتهــا در بســیاری از کشــورها تصویــب شــده اســت و ،بــه
ایــن شــکل ،قانــون متحدالشــکل تجــارت الکرتونیــک عمـاً 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.
General Assembly resolution 21/60, annex.

17

«قانون نمونه»ی «آنسیترال» دربارهی سوابق الکترونیک قابلانتقال

23

 .۴اســناد و مــدارک قابلانتقــال ابزارهــای تجــاری رضوری هســتند .موجودبــودن ایــن اســناد و مــدارک در
قالــب الکرتونیــک بــرای تســهیل تجــارت الکرتونیــک در بازرگانــی بیناملللــی بســیار ســودمند خواهــد بــود،
چ ـرا کــه بــه ایــن شــکل ،گذشــته از مزیتهــای دیگــر ،انتقــال رسیعتــر و امنتــر ایــن اســناد و مــدارک میــر
میشــود .همارزهــای الکرتونیــک اســناد و مــدارک قابلانتقــال ب ـرای بعضــی از حوزههــای خــاص کس ـبوکار،
از جملــه حملونقــل ،تــدارکات و امــور مالــی ،بســیار مهــم اســت .همچنیــن ،بابشــدن ســوابق الکرتونیــک
قابلانتقــال فرصتــی اســت بــرای بازبینــی روشهــای تجــاری کنونــی و معرفــی روشهــای جدیــد .عــاوه بــر
ایــن ،محیــط بازرگانــی کام ـاً الکرتونیــک بــدون اســتفاده از همارزهــای الکرتونیــک میــر منیشــود .در عیــن
حــال ،الکرتونیکیشــدن اســناد و مــدارک قابلانتقــال احتــاالً باعــث مشــکالت خاصــی میشــود ،چــرا کــه
مدتهاســت از اقدامــات احتیاطــی کاغذمحــور بــرای کاهــش ریســکهای مرتبــط بــا تکثیــر غیرمجــاز ایــن
اســناد و مــدارک اســتفاده میشــود.
« .۵آنســیرتال» ،پیــش از تصویــب «قانــون منونــه» ،بــه موضــوع اســناد و مــدارک قابلانتقــال الکرتونیــک پرداخــت.
بنــد  ۳مــادهی  ۱۴کنوانســیون «حملونقــل دریایــی کاال»ی ســازمان ملــل متحــد («قوانیــن هامبــورگ») 18را
میتــوان متضمــن امــکان اســتفاده از بارنامــهی الکرتونیــک دانســت .در مــواد  ۱۶و « ۱۷قانــون منونــه»ی
تجــارت الکرتونیــک «آنســیرتال» ،قواعــدی دربــارهی اقدامــات مرتبــط بــا قراردادهــای حملونقــل کاال و اســناد
حملونقــل مقــرر شــده اســت کــه ،یکــی از فوایــد آن ،امــکان الکرتونیکیســازی اســناد متضمــن ادعــای تحویــل
کاالســت .19در کنوانســیون قراردادهــای حملونقــل کاالی متام ـاً دریایــی یــا نیمهدریایــی ســازمان ملــل متحــد
(«قوانیــن روتــردام») ،20فصلــی بــه ســوابق الکرتونیــک حملونقــل اختصــاص یافتــه اســت .بهویــژه ،در مــادهی ۸
قوانیــن روتــردام بــه اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک حملونقــل و تأثیـرات آن پرداختــه شــده اســت ،در مــادهی
 ۹دســتورالعملهایی بـرای اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک قابلمعاملـهی حملونقــل آمــده اســت ،و در مــادهی
 ۱۰قواعــدی ب ـرای جایگزینــی اســناد حملونقــل قابلمعاملــه بــا ســوابق الکرتونیــک قابلمعامل ـهی حملونقــل
و بالعکــس آورده شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،در قوانیــن روتــردارم ،هــر دو مفهــوم ســابقهی انتقــال الکرتونیــک
(مــادهی  ،۱بنــد  21)۱۸و ســابقهی الکرتونیــک قابلمعامل ـهی حملونقــل (مــادهی  ،۱بنــد  )۱۹تعریــف شــده اســت.22
 .۶برخــاف ایــن اســناد ،در کنوانســیون ارتباطــات الکرتونیــک« ،بارنامههــای دریایــی و جــادهای ،حوالههــا،
ســفتهها ،رســیدهای انبــار یــا هرگونــه ســند یــا مــدارک قابلانتقالــی کــه دارنــده یــا ذینفعــش میتوانــد ادعــای
تحویــل کاال یــا پرداخــت مبلغــی پــول کنــد» از حیط ـهی شــمول حــذف شــده اســت (مــادهی  ،۲بنــد  .)۲دلیــل
حــذف دیدگاهــی بــوده اســت کــه ،بهموجــب آن ،یافــن راهحلــی بـرای مشــکالت ناشــی از پیامدهــای بالقــوهی
تکثیــر غیرمجــاز ایــن اســناد و مــدارک مســتلزم ترکیبــی از راهکارهــای حقوقــی ،فناورانــه و تجــاری اســت ،و چنیــن
ترکیبــی هنــوز بهطــور کامــل آمــاده و آزمایــش نشــده اســت.23
 .۷در ســال  ۲۰۱۱کــه کمیســیون تصمیــم گرفــت عهــدهدار کار ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال بشــود ،بــا توجــه
18 United Nations, Treaty Series, vol. 1695, No. 29215, p. 3
 5 19مفاد یادشده در قوانین ملی مقرر شده است .با این حال ،جزئیات شمولشان در حوزهی کسبوکار موجود نیست.
20 General Assembly resolution 122/63, annex.
 21بنــد  ۱۸مــادهی  ۱قوانیــن روتــردام« :ســابقهی الکرتونیــک حملونقــل» یعنــی اطالعاتــی کــه رشکــت باربــری در قالــب
یــک یــا چنــد پیــام الکرتونیکــی در چارچــوب قــرارداد حمــل ارســال میکنــد و شــامل اطالعاتــی اســت کــه از طریــق
ضمیمههایــی منطقــاً بــا ســابقهی الکرتونیــک حملونقــل در ارتبــاط اســت یــا ،همزمــان یــا بعــد از صــدور از رشکــت
باربــری ،طــوری بــه ســابقهی الکرتونیــک حملونقــل گــره خــورده اســت کــه بخشــی از ســابقهی الکرتونیــک حملونقلــی
محســوب میشــود کــه( :الــف) نشــانگر آن اســت کــه رشکــت باربــری یــا طــرف متعهــد کاالهــا را طبــق قـرارداد حمــل بــار
دریافــت کــرده اســت و (ب) نشــانگر یــا دربرگیرنــدهی ق ـرارداد حمــل بــار اســت.
 22هامن ،مادهی  ،۱بند « :۱۹سابقهی الکرتونیک قابلمعاملهی حملونقل» یعنی سابقهی الکرتونیک حملونقلی
که( :الف) با عباراتی مانند «به حوالهکرد» یا «قابلمعامله» یا سایر عبارات مقتضیای که طبق قانون حاکم بر سابقه
معنای مشابهی دارند ،نشان میدهد که کاال برای رشکت باربری یا گیرنده ارسال شده است و در آن رصاحتاً از عبارت
«غیرقابلمعامله» استفاده نشده است ،و (ب) استفاده از آن مطابق الزامات بند  ۱مادهی  ۹انجام میشود.
23 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), para. 27.
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بــه منافــع تدویــن اســتانداردهای حقوقــی متحدالشــکل در ایــن حــوزه ب ـرای ترویــج ارتباطــات الکرتونیــک در
بازرگانــی بیناملللــی بهطــور کل و بــرای پیادهســازی قوانیــن روتــردام و همچنیــن بــرای ســایر حوزههــای
تجــارت حملونقــل بهطــور خــاص ،از ایــن کار حامیــت شــد« .24آنســیرتال» تصمیــم گرفــت «قانــون منونــه»ای
آمــاده کنــد تــا اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال ،بــر مبنــای ه ـمارزی کارکــردی بــا اســناد یــا مــدارک
قابلانتقــال و بــا اتــکای بــه اصــول بنیــادی قوانیــن موجــود «آنســیرتال» در حــوزهی تجــارت الکرتونیــک ،یعنــی
منــع تبعیــض علیــه اســتفاده از ارتباطــات الکرتونیــک ،ه ـمارزی کارکــردی و بیطرفــی فناورانــه ،میــر شــود.
 .۸تســهیل اســتفادهی فرامــرزی از ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال بهلحــاظ عملــی اهمیــت باالیــی دارد .از ایــن
نظــر ،الزم بــه ذکــر اســت کــه در قوانیــن ملــی مربــوط بــه دورهی پیــش از تصویــب «قانــون منونــه» ،کــه روی
انــواع خاصــی از ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال متمرکزنــد ،بــه جنبههــای فرامــرزی پرداختــه نشــده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،تــا زمانــی کــه در ایــن قوانیــن از مدلهــا و فناوریهــای خــاص اســتفاده شــود ،اســتفاده از
ایــن مدلهــا و فناوریهــا ممکــن اســت موانعــی دیگــری در مســیر اســتفادهی فرامــرزی از ســوابق الکرتونیــک
قابلانتقــال ایجــاد کنــد .هــدف «قانــون منونــه» تســهیل اســتفادهی فرامــرزی از اســناد و مــدارک قابلانتقــال
اســت کــه ،گذشــته از ارائــهی قانونــی متحدالشــکل و بیطرفانــه بــرای اســتفاده در همــهی دادگاههــا ،بــا
اختصــاصدادن مفــادی بــه جنبههــای فرامــرزی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال میــر میشــود.
« .۹آنســیرتال» 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
 .۱۰حیط ـهی شــمول «قانــون منونــه» ســوابق الکرتونیــک قابلانتقالــی اســت کــه ه ـمارز کارکــردی اســناد یــا
مــدارک قابلانتقــال محســوب میشــوند .اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال یعنــی آندســته از اســناد یــا مــدارک
کاغــذی کــه دارنــدهی آن میتوانــد مدعــی شــود تعهــدات منــدرج در آن را انجــام داده اســت و ،بــا انتقــال
ســند یــا مــدرک یادشــده ،میتوانــد ادعــای انجــام تعهــد یادشــده را انتقــال دهــد .اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال
براســاس قانــون هــر کشــور تعییــن میشــود« .قانــون منونــه» بــر ســوابق الکرتونیــک قابلانتقالــی کــه فقــط
بهصــورت الکرتونیــک موجودنــد حاکــم نیســت ،زیـرا ایــن قبیــل ســوابق ،بـرای اســتفاده در محیــط الکرتونیــک،
بــه ه ـمارز کارکــردی نیــازی ندارنــد« .قانــون منونــه» قانــون ماهــوی بهلحــاظ رســانهای بیطرفان ـهی حاکــم بــر
ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال را تحــت تأثیــر ق ـرار منیدهــد.
 .۱۱ابــدا ً ،بنــا نیســت «قانــون منونــه» قوانیــن کنونــی حاکــم بــر اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال را ،کــه «قانــون ماهــوی»
خوانــده میشــود و دربرگیرنــدهی قواعــدی دربــارهی حقــوق بینامللــل خصوصــی اســت ،تحــت تأثیــر قـرار دهــد.

د -ساختار
« .۱۲قانــون منونــه» شــامل چهــار فصــل اســت .فصــل اول دربرگیرنــدهی مفــاد عمومــی در خصــوص حیط ـهی
شــمول «قانــون منونــه» و تعــدادی اصــل عمومــی اســت .فصــل دوم شــامل مفــاد دربــارهی هـمارزی کارکــردی و
فصــل ســوم شــامل مفــادی دربــارهی از ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال اســت .فصــل چهــارم بــر بهرسمیتشناســی
فرامــرزی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال متمرکــز اســت.
هـ  -زمینه و تاریخچهی تهیهی پیشنویس
 .۱۳امــکان فعالیتهــای آتــی «آنســیرتال» در زمینـهی مســائل معاملهپذیــری و انتقالپذیــری حقــوق در محیــط
فیزیکــی و الکرتونیــک اولیــن بــار در جلسـهی بیسـتوهفتم کمیســیون در ســال  ۱۹۹۴مطــرح شــد ،25و در ادامــه،
Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 235.

24

Ibid., Forty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/49/17), para..201
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در جلســات مختلــف کمیســیون و کارگروههایــش ،بهویــژه در زمینـهی قانــون تجــارت الکرتونیــک و حملونقــل،
بــه بحــث گذاشــته شــد .26در ایــن چارچــوب ،دو ســند بـر جنبههــای ماهــوی موضــوع متمرکــز بــود:
الــف -در ســند  ،A/CN.9/WG.IV/WP.69بــه بارنامههــای کاغــذی و الکرتونیــک و ســایر اســناد حملونقــل
دریایــی پرداختــه شــده اســت .بهویــژه ،در ایــن ســند کلیاتــی دربــارهی اقدامــات انجامشــده در خصــوص
بارنامههــای الکرتونیــک و توصیههایــی در خصــوص مقــررات قانــون منونــه مطــرح شــده بــود کــه ،نهایتــاً،
بهصــورت مادههــای  ۱۶و « ۱۷قانــون منونــه»ی تجــارت الکرتونیــک «آنســیرتال» تصویــب شــد .عــاوه بــر ایــن،
ایــن ســند دربرگیرنــدهی تحلیلــی مقدماتــی دربــارهی رشایــط اح ـراز ه ـمارزی کارکــردی بارنامههــای کاغــذی و
الکرتونیــک بــود .از ایــن نظــر ،امــکان شناســایی قطعــی دارنــدهی بارنامــه ،کــه محــق بــه دریافــت کاالهاســت،
یکــی از مســائل اصلــی اســت27؛ و
ب -در ســند  ،A/CN.9/WG.IV/WP.90پــارهای مســائل کلــی حقوقــی در خصــوص انتقــال حقــوق کاالهــای
ملمــوس و ســایر حقــوق بــه بحــث گذاشــته شــده اســت .در ایــن ســند ،توصیــف تطبیقــی روشهــای انتقــال
منافــع مالکیتــی داراییهــای ملمــوس و ثبــت وثیق ـهی بازرگانــی *28و مشــکالت ناشــی از تبدیــل ایــن روشهــا
ب ـرای اســتفاده در محیــط الکرتونیــک آورده شــده اســت .همچنیــن ،ســند شــامل رشح آخریــن اقدامــات ب ـرای
میرسســازی اســتفاده از روشهــای الکرتونیــک انتقــال حقــوق کاالهــای ملمــوس اســت .در ایــن ســند ،در
خصــوص اســناد مالکیــت و مــدارک قابلمعاملــه ،تأکیــد شــده اســت کــه اطمینــان از کنــرل ســابقهی الکرتونیــک
قابلانتقــال بهروشــی ه ـمارز بــا مالکیــت فیزیکــی اقــدام بجایــی اســت و ،پیشــنهاد شــده اســت کــه اســتفاده
**29
از ترکیبــی از سیســتم ثبــت و فنــاوری بــا ســطح امنیــت مطلــوب بــه حلوفصــل مســائل مربــوط بــه تکینگــی
و اصالــت ســابقهی الکرتونیــک کمــک میکنــد.30
 .۱۴کمیســیون ،در جلســات چهلویکــم ( )۲۰۰۸و چهــلودوم ( ،)۲۰۰۹تعــدادی طــرح پیشــنهادی بــرای کار
بــر روی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال دریافــت کــرد  .۱۵بعــد از مراحــل مقدماتــی ،32کمیســیون کارگــروه  ۴را
عهــدهدار کار در حــوزهی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال کــرد.33
 .۱۵کارگــروه ،از جلسـهی چهلوپنجــم (ویــن ۱۰ ،تــا  ۱۴اکتــر  ،۲۰۱۱برابــر بــا  ۱۸تــا  ۲۲مهــر  )۱۳۹۰تــا جلسـهی
پنجاهوچهــارم خــود (ویــن ۳۱ ،اکتــر تــا  ۴نوامــر  ،۲۰۱۶برابــر بــا  ۱۰تــا  ۱۴آبــان  ،)۱۳۹۵روی ایــن موضــوع
کار کــرد .34کارگــروه ،در جلس ـهی چهلوهفتــم (نیویــورک ۱۳ ،تــا  ۱۷مــه  ،۲۰۱۳برابــر بــا  ۲۳تــا  ۲۷اردیبهشــت
31

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.
26

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, Supplement 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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 ،)۱۳۹۶بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بایــد بــا رعایــت اصــول ه ـمارزی کارکــردی و بیطرفــی فناورانــه کار کنــد و
نبایــد بــه موضوعــات تحــت حاکمیــت قوانیــن ماهــوی بپــردازد .35اعضــای کارگــروه ،در جلسـهی پنجاهــم خــود
(ویــن ۱۰ ،تــا  ۱۴نوامــر  ۲۰۱۴برابــر بــا  ۱۹تــا  ۲۳آبــان  ،)۱۳۹۳توافــق کردنــد کــه بــه آمادهســازی پیشنویــس
«قانــون منونــه»ی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال بپردازنــد 36و ،بــه ایــن منظــور ،آمادهســازی مفــادی در
خصــوص همارزهــای الکرتونیــک اســناد و مــدارک کاغــذی قابلانتقــال را در اولویــت قـرار دهنــد .37در جلسـهی
پنجاهوپنجــم کارگــروه (ویــن ۳۱ ،اکتــر تــا  ۴نوامــر  ،۲۰۱۶برابــر بــا  ۹تــا  ۱۴آبــان  ،)۱۳۹۵کار آمادهســازی
پیشنویــس «قانــون منونــه»ی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال همــراه بــا مفــاد یادداشــتهای توضیحــی بــه
پایــان رســید .در ایــن ســند ،انتقــال مــن بــرای (الــف) دریافــت نظــر دولتهــا و ســازمانهای بیناملللــی
دعوتشــده بــه جلســات کارگــروه و (ب) کمیســیون بــرای بررســی در جلســهی پنجاهــم در ســال  ،۲۰۱۷و
همچنیــن در خصــوص هرگونــه دریافــت نظــر دولتهــا و ســازمانهای بیناملللــی ،مجــاز دانســته شــده بــود.38
 .۱۶در جلســات چهلوپنجــم ( )۲۰۱۲تــا چهلونهــم ( )۲۰۱۶کمیســیون ،گ ـزارش رونــد پیرشفــت کارگــروه بررســی،
و مجــددا ً بــر مأموریــت کمیســیون تأکیــد ،و تصمیــم کمیســیون بــرای آمادهســازی «قانــون منونــه» همــراه بــا
یادداش ـتهای توضیحــی تصویــب شــد .39در جلس ـهی چهلونهــم ( ،)۲۰۱۶کمیســیون اشــاره کــرد کــه پیشنویــس
«قانــون منونــه» ،کــه در کارگــروه در حــال آمادهســازی بــود ،روی جنبههــای داخلــی اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک
قابلانتقــال ه ـمارز اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال کاغــذی متمرکــز اســت و جنبههــای بیناملللــی اســتفاده از ایــن
ســوابق ،و همچنیــن اســتفاده از ســوابق رصف ـاً الکرتونیــک ،در مراحــل بعــدی حلوفصــل خواهــد شــد.40
در جلسـهی پنجاهــم کــه در ســال  ۲۰۱۷برگـزار شــد ،مــوارد زیــر در کمیســیون مطــرح شــد( :الــف) گـزارش کارگــروه ۴
(تجــارت الکرتونیــک) دربــارهی اقدامــات جلسـهی پنجاهوچهــارم (ویــن ۳۱ ،اکتــر تــا  ۴نوامــر  ،۲۰۱۶برابــر بــا  ۱۰تــا ۱۴
42
41
آبــان  )۱۳۹۵؛ (ب) پیشنویــس «قانــون منونــه»ی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال همـراه بــا یادداشـتهای توضیحی ؛
(ج) گــردآوری نظــرات دولتهــا و ســازمانهای بیناملللــی دربــارهی پیشنویــس قانــون مــدل و یادداشــتهای
توضیحــی 43؛ و (د) یادداشــت دبیرخانــه دربــارهی اصالحــات پیشــنهادی بـرای پیشنویــس یادداشـتهای توضیحــی و
مســائل دیگــری کــه کمیســیون بایــد بررســی کنــد .44بعد از مشــورت ،کمیســیون قانــون مــدل 45را تصویب و یادداشــت
توضیحــی مربوطــه را تأیید کــرد.46

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, Supplement 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.

Ibid., chapter III, section A.
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 .IIتفسری ماده به ماده
فصل  :۱مقررات عمومی
مادهی  :۱حیطهی شمول

بند ۱
 .۱۸در ««قانــون منونــه»» ،قواعــدی کلــی در خصــوص انــواع مختلــف ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال ارائــه شــده
اســت کــه مبتنــی بــر رویکــرد بیطرفــی فناورانــه و هـمارزی کارکــردی اســت .اصــل بیطرفــی فناورانــه مســتلزم
اســتفاده از رویکــردی بهلحــاظ سیســتمی بیطرفانــه اســت ،کــه اســتفاده از مدلهــای مختلــف را ،اعــم از آن
کــه بــر مبنــای دفــر ثبــت باشــد ،یــا توکــن ،یــا دفــر کل توزیعشــده ،یــا ســایر فناوریهــا ،میــر کنــد.
 .۱۹در بنــد  ۲از مــادهی  ۲کنوانســیون ارتباطــات الکرتونیــک ،نقط ـهی رشوعــی ب ـرای تعریــف حیط ـهی شــمول
قانــون مــدل مقــرر شــده اســت .طبــق مفــاد ایــن مــاده« ،حوالههــا ،ســفتهها ،بارنامههــای زمینــی و دریایــی،
رســیدهای انبــار یــا ســند یــا مــدرک قابلانتقالــی کــه دارنــده یــا ذینفــع بــا اســتفاده از آن میتوانــد ادعــای
تحویــل کاال یــا پرداخــت پــول بکنــد» از حیطــهی شــمول خارجانــد .علــت آن بــود کــه ،در زمــان تصویــب
کنوانســیون ،یافــن راهکاری بــرای ایــن مشــکل (طــرز برخــورد حقوقــی بــا ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال)
مســتلزم ترکیبــی از راهحلهــای حقوقــی ،فناورانــه و تجــاری بــود ،و چنیــن ترکیبــی هنــوز بهطــور کامــل آمــاده
و آزمایــش نشــده بــود.47
 .۲۰بــا توجــه بــه اینکــه معاملهپذیــری بــه حقــوق اساســی دارنــدهی ســند مربــوط اســت و ایــن موضــوع هــم
در حیط ـهی قانــون ماهــوی ق ـرار میگیــرد« ،مــدل منونــه» روی انتقالپذیــری ســابقه متمرکــز اســت ،نــه روی
معاملهپذیــری.
 .۲۱اســناد یــا مــدارک خاصــی کــه عمومــاً قابلانتقالانــد ،امــا انتقالپذیریشــان بــه دلیــل توافقنامههــای
دیگــری محــدود اســت ،در تعریــف «ســند یــا مــدرک قابلانتقــال» مقــرر در ««قانــون منونــه»» منیگنجنــد
(بندهــای  ۳۶و  ۳۷را بخوانیــد) .بنابرایــن ،تعریــف ««قانــون منونــه»» در ایــن اســناد یــا مــدارک مصــداق منییابــد.
بــا ایــن حــال ،تفســیرمان از ایــن نتیجهگیــری نبایــد طــوری باشــد کــه مانــع از صــدور ایــن اســناد یــا مــدارک در
سیســتم مدیریــت ســوابق الکرتونیکــی قابلانتقــال بشــود ،چــون ایــن ممنوعیــت احتــاالً بــه افزایــش هزینههــا
و پیچیدگــی غیــررضوری سیســتمها منجــر میشــود.
بند ۲
 .۲۲در بنــد  ،۲اصلــی عمومــی مقــرر شــده اســت مبنــی بــر اینکــه ««قانــون منونــه»» قانــون ماهــوی ،و از جملــه
حقــوق بیناملللــی خصوصــی ،حاکــم بــر اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال را تحــت تأثیــر قـرار منیدهــد .بنابرایــن،
هــان قانــون ماهــوی بــر ســند یــا مــدارک قابلانتقــال و بــر ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال حــاوی اطالعــات
47
United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (New York, 2005), Explanatory Note, United
Nations Publication Sales No. E.07.V.2, para. .۸۱
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مشــابه حاکــم اســت کــه بــر ســند یــا مــدرک قابلانتقــال حاکــم اســت .ایــن اصــل عمومــی بــر هرکــدام از مراحــل
چرخـهی عمــر ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال حاکــم اســت.
 .۲۳یکــی از پیامدهــای قاعــدهی مقــرر در بنــد  ۲آن اســت کــه ««قانــون منونــه»» نبایــد ب ـرای ایجــاد ســوابق
الکرتونیــک قابلانتقالــی کــه ســند یــا مــدرک قابلانتقــال هـمارز دارنــد اســتفاده شــود .اگــر چنیــن ســوابقی بــا
#48
توســل بــه اصــل اختیــار طرفیــن ایجــاد شــود ،بهمنزل ـهی دورزدن اصــل «فهرســت بســتهی حقــوق مالکیــت»
اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال در مواقــع نافذبــودن ایــن اصــل اســت (بنــد  ۵۱را بخوانیــد).
 .۲۴در طــول آمادهســازی «قانــون منونــه» ،اعضــای «آنســیرتال» موافــق بودنــد کــه بعضــی از مســائل خــاص
مربــوط بــه ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال نیازمنــد مفــاد اختصاصــی نیســت ،چــون ایــن مســائل در حیط ـهی
قانــون ماهــوی قـرار میگرفتنــد .از جملـهی ایــن موضوعــات میتــوان بــه الزامــات و آثــار حقوقــی مــوارد زیــر
اشــاره کــرد:
الف -تعریف «ادای تعهد»؛
ب -صدور سابقهی الکرتونیک قابلانتقال برای حامل؛
پ -تغییــر ابعــاد انتشــار از ســابقهی قابلانتقالــی کــه بــرای حامــل صادرشــده بــه ســابقهی الکرتونیــک
قابلانتقالــی کــه بــه نــام فــرد صــادر شــده اســت و بالعکــس («بــرات ســفید)»!49؛
ت -صدور مجدد سابقهی الکرتونیک قابلانتقال (بندهای  ۱۶۸و  ۱۷۲را بخوانید)؛
ث -تقسیم و ادغام سوابق الکرتونیک قابلانتقال؛ و
ج -اســتفاده از ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال ،از جملــه بهعنــوان وثیقـهای بـرای حقــوق وثیقـهای (بندهــای
 ۲۶و  ۱۰۸را بخوانیــد).
 .۲۵هــدف از ارجــاع رصیــح بــه قانــون حامیــت از مرصفکننــده 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
مــدارک قابلانتقــال را تحــت تأثیــر ق ـرار منیدهــد
بند ۳
 .۲۶در بنــد  ،۳توضیــح داده میشــود کــه ««قانــون منونــه»» بــر اوراق بهــادار رسمایهگــذاری حاکــم نیســت.
صــدور حکــم عمومــی در خصــوص اینکــه کــدام اســناد را میتــوان وثیقــه تلقــی کــرد در حیطـهی قانــون ماهــوی
قــرار میگیــرد .اصطــاح «اوراق رسمایهگــذاری» شــامل اوراق مشــتقه ،اوراق بــازار پــول و ســایر محصــوالت
مالــی موجــود بــرای رسمایهگــذاری اســت .منظــور از اصطــاح «وثیقــه» اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک
قابلانتقــال بهعنــوان وثیقــه نیســت و ،بنابرایــن« ،قانــون منونــه» منعــی ب ـرای اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک
قابلانتقــال بهعنــوان حقــوق وثیقــهای مقــرر نکــرده اســت.
 .۲۷هــدف بنــد  ۳تجویــز مســتثنیکردن اســناد یــا مــدارک خــاص از حیطـهی ««قانــون منونــه»» اســت .بــه ایــن
منظــور ،در بنــد  ۳فهرســت اســتثنائات قابــل افزایشــی آورده شــده اســت کــه اســتفاده از ««قانــون منونــه»» را
بــر طبــق نیازهــای مرجــع تصویــب قانــون مجــاز میکنــد و ،بنابرایــن ،باعــث انعطافپذیــری و روشنشــدن
حیط ـهی شــمول ««قانــون منونــه»» میشــود.
 .۲۸در پانویــس بنــد  ،۳روی ســه نــوع اســتثناء تأکیــد شــده اســت و دســت مراجــع تصویبکننــدهی قانــون را
ب ـرای اضافهکــردن انــواع دیگــر اســتثنائات بــر طبــق نیازهایشــان بــاز گذاشــته شــده اســت.
الــف -اســناد یــا مــدارک خــاص ،از قبیــل اعتبــارات اســنادی ،کــه ممکــن اســت در بعضــی از دادگاههــا اســناد یــا
مــدارک قابلانتقــال تلقــی و در بعضــی دیگــر تلقــی نشــوند .از ایــن جهــت ،الزم بــه ذکــر اســت کــه در قوانیــن
ملــی تعاریــف متفاوتــی از اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال آمــده اســت.
ب -اســناد یــا مدارکــی کــه در حیط ـهی کنوانســیون تدویــن قانــون متحدالشــکل حوالههــا و ســفتهها (ژنــو،
 )۱۹۳۰و کنوانســیون تدویــن قانــون متحدالشــکل چــک (ژنــو«( )۱۹۳۱ ،کنوانســیونهای ژنــو») ق ـرار میگیرنــد
clausus
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تــا ،رصف نظــر از اینکــه کنوانســیونهای ژنــو در دادگاه تصویبکننــدهی «قانــون منونــه» اجرایــی اســت یــا
خیــر ،از تضادهــای احتاملــی میــان کنوانســیونهای ژنــو و ««قانــون منونــه»» جلوگیــری شــود (بندهــای  ۳۰تــا
 ۳۳را بخوانیــد).
ج -ســوابق الکرتونیــک قابلانتقالــی کــه فقــط در محیــط الکرتونیــک وجــود دارنــد .چنیــن اســتثنائاتی در بعضــی
از دادگاههــا ســودمند اســت ،چــون بــه ایــن شــکل هــر دو دســته از ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال ،اعــم از
آن کــه ه ـمارز کارکــردی اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال محســوبشــوند ،و یــا فقــط بهصــورت الکرتونیــک در
دســرس باشــند ،قابــل اســتفاده خواهنــد بــود .از ایــن نظــر ،الزم بــه ذکــر اســت کــه در «قانــون منونــه» مــادهای
در خصــوص تجویــز حاکمیــت بخشهــای باقیامنــدهی «قانــون منونــه» بــر ســوابق الکرتونیــک قابلانتقالــی کــه
رصف ـاً بهصــورت الکرتونیــک موجــود اســت گنجانــده نشــده بــود تــا ،در صــورت بــروز تضــاد« ،قانــون منونــه»
نســبت بــه قانــون حاکــم بــر ایــن ســوابق در اولویــت ق ـرار نگیــرد .دلیــل ایــن تصمیــم دغدغههایــی بــود کــه
در خصــوص رابط ـهی میــان اصــول عمومــی «قانــون منونــه» و اصــول عمومــی حاکــم بــر قوانیــن بــا ماهیــت
متفــاوت وجــود داشــت.
 .۲۹فهرســت اســتثنائات احتاملــی ،کــه در پانویــس بنــد  ۳آورده شــده ،رصفـاً منونــه اســت .موضــوع مهــم دیگــری
کــه بایــد از حیطـهی شــمول «قانــون منونــه» حــذف شــود اســناد حملونقــل و ســوابق الکرتونیــک حملونقلــی
اســت کــه در حیطـهی شــمول قوانیــن روتــردام قـرار میگیــرد.
کنوانسیونهای ژنو
 .۳۰طــی آمادهســازی «قانــون منونــه» ،دیدگاههــای متفاوتــی دربــارهی برهمکنــش میــان «قانــون منونــه» و
کنوانســیونهای ژنــو مطــرح شــد.
 .۳۱از جملــه اینکــه شــکلگرایی یکــی از اصــول بنیادیــن کنوانســیونهای ژنــو اســت کــه مانــع از اســتفاده از
روشهــای الکرتونیــک میشــود و ،بنابرایــن ،مــدارک مشــمول حیطـهی شــمول ایــن کنوانســیونها همیشــه بایــد
از حیطـهی شــمول «قانــون منونــه» مســتثنی شــوند .بـرای تطبیــق «قانــون منونــه» بــا ایــن دیــدگاه ،در «قانــون
منونــه» مقــرر شــد کــه اســناد و مــدارک مشــمول حیطـهی شــمول کنوانســیونهای ژنــو مســتثنی باشــند (رجــوع
کنیــد بــه بنــد فرعــی (ب).)۲۸
 .۳۲دادگاههــای تابــع ایــن دیــدگاه ،کــه مایلانــد زمینــه را ب ـرای اســتفاده از نســخههای الکرتونیــک اســناد و
مــدارک مشــمول حیطـهی شــمول کنوانســیونهای ژنــو فراهــم کننــد ،میتواننــد ســوابق الکرتونیــک قابلانتقالــی
را کــه فقــط بهصــورت الکرتونیــک موجودنــد ترویــج کننــد .آن دســته از ســوابق الکرتونیــک قابلانتقالــی کــه
فقــط بهصــورت الکرتونیــک موجودنــد نــه قانون ـاً اســناد و مــدارک مشــمول حیط ـهی شــمول کنوانســیونهای
ژنــو محســوب میشــوند ،نــه مشــمول حیط ـهی «قانــون منونه»انــد.
 .۳۳دیــدگاه دیگــر آن بــود کــه حیطـهی شــمول «قانــون منونــه» بایــد شــامل مــدارک مشــمول حیطـهی شــمول
کنوانســیونهای ژنــو باشــد ،چ ـرا کــه هــدف «قانــون منونــه» در کل رفــع موانعــی اســت کــه ،در اثــر الزامــات
شــکلی مربــوط بــه اســتفاده از اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال کاغــذی ،پیــش روی اســتفاده از روشهــای
الکرتونیــک ق ـرار گرفتــه اســت.
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, paragraphs 24-30, 81-84; A/CN.9/834, paragraphs 72-73; A/CN.9/863, paragraphs 17-22; A/CN.9/869, paragraphs 19-23.
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مادهی  :۲تعاریف
 .۳۴تعریــف «ســابقهی الکرتونیــک» مبتنــی بــر تعریــف «پیــام داده» منــدرج در «قانــون منونــه»ی تجــارت الکرتونیــک
«آنســیرتال» ( )۱۹۹۶و بــر کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد راجــع بــه اســتفاده از ارتباطــات الکرتونیکــی در قراردادهای
بیناملللــی اســت و هــدف از ایــن تعریــف روشــن شــده ایــن موضــوع اســت کــه ســوابق الکرتونیــک ممکن اســت ،ولی
نــه الزامـاً ،شــامل مجموعـهای از اطالعــات ترکیبــی باشــد .ایــن تعریــف مؤیــد ایــن امر اســت که ارتبــاط میــان اطالعات
و ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال ممکــن اســت در زمــان صــدور یــا در هــر زمانــی پیــش یــا پــس از صــدور شــکل
بگیــرد (مثـاً ،اطالعــات مربــوط بــه ظهرنویســی) .بهویــژه ،تولیــد فـراداده لزومـاً بعــد از تولیــد ســابقه رخ منیدهــد،
بلکــه ممکــن اســت قبــل از آن رخ بدهــد .ماهیــت مرکــب ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بهویــژه بــا توجه بــه وجود
مفهــوم «متامیــت» در بنــد  ۲مــادهی « ۱۰قانــون منونــه» اهمیــت پیــدا میکنــد.
 .۳۵عــاوه بــر ایــن ،طبــق تعریــف «ســابقهی الکرتونیــک» ،در بعضــی از سیســتمهای خــاص مدیریــت ســوابق
الکرتونیکــی قابلانتقــال ،احتــال دارد عنــارص داده در کنــار هــم اطالعــات تشــکیلدهندهی ســابقهی الکرتونیــک
قابلانتقــال باشــند ،امــا هیچکــدام از ســوابق مج ـزا بهتنهایــی ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال محســوب منیشــود.
منظــور از کلم ـهی «منطق ـاً» نرماف ـزار یاران ـهای اســت ،نــه منطــق انســان.
« .۳۶قانــون منونــه» شــامل تعریفــی از «ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال» اســت .ب ـرای مطالع ـهی توضیحاتــی در
خصــوص تعریــف «ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال) ،رجــوع کنیــد بــه بندهــای  ۸۶تــا .۸۸
 .۳۷تعریــف «ســند یــا مــدرک قابلانتقــال» روی کارکردهــای اصلــی انتقالپذیــری و مشــخصکردن عنوانــی بـرای روی
نقــش انجامــی متمرکــز اســت .بنــا نیســت اصــل حاکمیــت قانــون ماهــوی بــر تعییــن حقــوق دارنــده تحــت تأثیــر قرار
بگیرد.
 .۳۸قانــون ماهــوی حاکــم اســت کــه تعییــن میکنــد کــدام اســناد یــا مــدارک در قلمروهــای قضایــی مختلــف
انتقالپذیرنــد .بــا توجــه بــه بنــد  ۲مــادهی  ۲کنوانســیون ارتباطــات الکرتونیــک ،منونههــای شــاخص اســناد یــا مــدارک
قابلانتقــال عبــارت اســت از حوالــه ،چــک ،ســفته ،بارنامـهی زمینــی و دریایــی ،رســید انبــار ،گواهــی صــدور و بارنامهی
هوایــی.
 .۳۹هامنطــور کــه در تعریــف «ســند یــا مــدرک قابلانتقــال» اشــاره شــد ،در نســخههای عربــی ،چینــی ،انگلیســی و
روســی «قانــون منونــه»« ،ســند یــا مــدرک قابلانتقــال» بــه معنــای ســند یــا مــدرک قابلانتقالــی اســت کــه (برخــاف
ســابقهی قابلانتقــال الکرتونیــک) بهصــورت کاغــذی صــادر میشــود .در نســخهی فرانســوی و اســپانیایی «قانــون
منونــه» ،از واژة «کاغــذی» پیــش از «ســند یــا مــدرک قابلانتقــال» اســتفاده میشــود تــا بهلحــاظ زبانشــناختی ابهامــی
ایجاد نشــود.
50

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.
 50منظــور از گواهیهــای صــدور انــواع مختلــف گواهیهــا و ســایر اســناد الزمــی کــه در بعضــی از انــواع معاهــدات
ســازمان بیناملللــی دریانــوردی صــادر میشــود نیســت .ایــن اســناد «اســناد یــا مــدارک قابلانتقالــی» کــه در مــادهی ۲
«قانــون منونــه» تعریــف شــده اســت نیســتند و ،بنابرایــن« ،قانــون منونــه» نافــذ نیســت .بهویــژه« ،گواهیهــای صــدوری»
کــه بــرای ادای تعهــدات مقــرر در معاهــدات خــاص ســازمان بیناملللــی دریانــوردی صــادر میشــود مشــمول تعریــف
«اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال» نیســتند .بـرای مثــال ،کنوانســیون مســئولیت مدنــی در قبــال آســیبهای ناشــی از آلودگــی
نفتــی  ،۱۹۹۲کنوانســیون بیناملللــی  ۲۰۰۷نایروبــی در خصــوص الشــهزدایی و بهاصطــاح «کنوانســیونهای مســئولیت
مدنــی» دربرگیرنــدهی رشطــی هســتند مبنــی بــر اینکــه مالــکان کشــتیها بایــد بیمـهی مســئولیت مدنــی تهیــه کــرده باشــند،
و دولتهــای مالــک پرچــم کشــتیها را بــه صــدور گواهــی تأییــد بیمــه ملــزم میکنــد .ایــن گواهــی بــر مبنــای بیمهنام ـه
صــادر میشــود و در صنعــت کشــتیرانی غالبــاً «بلــو کارت» نامیــده میشــود .بیمــهی اصلــی را میتــوان «قابلانتقــال»
دانســت ،امــا گواهــی ســندی اداری و مؤیــد آن اســت کــه نهــاد دولتــی ذیربــط صــدور بیمهنامــه را تأییــد کــرده اســت.
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مادهی  :۳تفسیر
منشأ بیناملللی و ترویج تفسیر متحدالشکل
 .۴۰هــدف مــادهی  ۳جلــب توجــه دادگاههــا و ســایر مراجــع بــه ایــن امــر اســت کــه تصویــب داخلــی «قانــون
منونــه» بایــد بــا توجــه بــه منشــأ بیناملللــی قانــون باشــد و ،بــا توجــه بــه منشــأ قانــون ،ب ـرای ترویــج تفســیر
متحدالشــکل آن اقــدام شــود .تفســیر متحدالشــکل قوانیــن «آنســیرتال» یکــی از مهمتریــن عوامــل بـرای اطمینــان
از پیشبینیپذیــری قوانیــن حاکــم بــر معامــات تجــاری فرامــرزی اســت.
 .۴۱در چنــد مــورد از قوانیــن «آنســیرتال» ،از جملــه مــادهی « ۳قانــون منونــه»ی تجــارت الکرتونیــک «آنســیرتال»
و مــادهی  ۴قانــون مــدل امضاهــای الکرتونیــک «آنســیرتال» ،از عبــارات مشــابهی اســتفاده میشــود ،و اولیــن
بــار در مــادهی  ۷کنوانســیون مــرور زمــان در فــروش بیناملللــی کاال (نیویــورک )۱۹۷۴ ،بــود کــه از چنیــن
عباراتــی اســتفاده شــد  .عبــارت «ایــن قانــون از «قانــون منونــه»ای بــا منشــأ بیناملللــی اســتخراج شــده اســت»
مؤیــد آن اســت کــه ایــن قانــون «قانــون منونــه»ای بــا منشــأ بیناملللــی اســت .ایــن عبــارات در قوانیــن پیــش از
«آنســیرتال» دیــده منیشــود.
 .۴۲در مــادهی  ،۳برخــاف ســایر مفــاد قوانیــن «آنســیرتال» در خصــوص منشــأ بیناملللــی و تفســیر متحدالشــکل،
بــه مفهــوم حــس نیــت اشــارهای منیشــود .علــت آن اســت کــه اصــل حســن نیــت ،از نظــر اســناد یــا مــدارک
قابلانتقــال ،معنــای خاصــی دارد کــه متفــاوت از اصــل عمومــی حســن نیــت در قانــون تجــارت بیناملللــی
اســت.
51

اصــل حســن نیــت یکــی از اصلهــای عمومــی حقــوق بینامللــل اســت کــه میتــوان آن را در اصــول عمومــی
مبنــای «قانــون منونــه» گنجانــد.
اصول عمومی
 .۴۳مفهــوم «اصــول عمومــی» در قوانیــن مختلــف «آنســیرتال» اســتفاده شــده اســت .مــادهی  ۷کنوانســیون
فــروش بیناملللــی کاالی ســازمان ملــل متحــد (ویــن 52)۱۹۸۰ ،مــادهی دربرگیرنــدهی ایــن مفهــوم اســت کــه اکـرا ً
طبــق قانــون بدعتــی تفســیر شــده اســت.53
 .۴۴اصــول عمومــی قانــون حاکــم بــر ارتباطــات الکرتونیــک ،یعنــی اصــول منــع تبعیــض علیــه ارتباطــات
الکرتونیــک ،بیطرفــی فناورانــه و هـمارزی کارکــردی کــه در ســایر قوانیــن «آنســیرتال» شناســایی و تبییــن شــده
بودهانــد ،اصــول بنیادیــن «قانــون منونه»انــد.
 .۴۵بــا توجــه بــه افزایــش اســتفاده ،شــمول و تفســیر «قانــون منونــه» ،احتــاالً فحــوا و کارکــرد دقیــق اصــول
عمومــی منــدرج در مــادهی  ۲روشـنتر و روشـنتر میشــود (در خصــوص اصــل حســن نیــت ،رجــوع کنیــد بــه
بنــد  .)۴۲بــه ایــن ترتیــب ،تفســیر انعطافپذیــر «قانــون منونــه» میــر میشــود ،و ایــن انعطافپذیــری احتــاالً
در اطمینــان از قابلیــت «قانــون منونــه» بـرای تطبیــق بــا روشهــا 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 Convention on Contracts for the International Sale of Goods (2016 and subsequent
updates), sub article 7.
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مادهی  :۴اختیار طرفین و نسبیبودن قرارداد
 .۴۶اختیــار طرفیــن یکــی از اصــول بنیادیــن قانــون تجــارت و قوانیــن «آنســیرتال» اســت کــه روی ترویــج بازرگانــی
بیناملللــی و همچنیــن نوآوریهــای فناورانــه و تدویــن روشهــای تجــاری جدیــد متمرکــز اســت .عــاوه بــر
ایــن ،بــا اختیــار طرفیــن ،انعطافپذیــری مطلــوب در پیادهســازی «قانــون منونــه» محقــق میشــود.
 .۴۷بــا ایــن حــال ،در قوانیــن تجــارت الکرتونیــک «آنســیرتال» محدودیتهــای در خصــوص اختیــار طرفیــن مقــرر
شــده اســت تــا از مغایــرت بــا قواعــد الزماالجـرا ،از قبیــل قواعــد مقــرر در خطمشــی عمومــی ،جلوگیــری شــود.
 .۴۸بهویــژه ،طبــق مــادهی « ۴قانــون منونــه»ی تجــارت ارتباطــات الکرتونیــک «آنســیرتال» ،تغییــر مفــاد مربــوط
بــه ارتباطــات الکرتونیــک بهصــورت توافقــی امکانپذیــر اســت ،امــا در اینجــا هــم ،ب ـرای اجتنــاب از دورزدن
الزامــات ناشــی از شــمول اجبــاری ،محدودیتهایــی ب ـرای تغیی ـرات توافقــی قواعــد ه ـمارزی کارکــردی مقــرر
شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،اختیــار طرفیــن نبایــد حقــوق و تعهــدات اشــخاص ثالــث را تحــت تأثیــر ق ـرار
بدهــد .
54

 .۴۹عــاوه بــر ایــن ،در مــادهی « ۵قانــون منونــه»ی امضاهــای الکرتونیــک «آنســیرتال» ،اشــاره میشــود کــه
طرفیــن میتواننــد از همـهی مفــاد ایــن قانــون مــدل عــدول کننــد ،مگــر آنکــه ایــن عــدول طبــق قانــون حاکــم
نافــذ و دارای تاثیــر قانونــی نباشــد ،یعنــی قواعــد شــمول اجبــاری ،از قبیــل قواعــد مربــوط بــه خطمشــی
عمومــی ،را تحــت تأثیــر قــرار بدهــد .در مــادهی  ۳کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد راجــع بــه اســتفاده از
ارتباطات الکرتونیکی در قراردادهای بیناملللی نیز از رویکرد مشابهی استفاده میشود.56
55

 .۵۰بــه همیــن ترتیــب ،در «قانــون منونــه» ،اصــل اختیــار طرفیــن ،در چارچــوب محدودیتهــای قوانیــن
الزماالجـرا و بــدون اثرگــذاری بــر حقــوق و تعهــدات اشــخاص ثالــث ،بــه رســمیت شــناخته میشــود .در «قانــون
منونــه» ،اشــاره منیشــود کــه کــدام مفــاد بهصــورت توافقــی قابلعــدول یــا قابلتغییــر اســت؛ شناســایی ایــن
مفــاد بــر عهــدهی مراجــع تصویــب قانــون اســت .بــه ایــن منظــور ،بــد نیســت توجــه کنیــم کــه تغییــر در وضــع
«قانــون منونــه» ممکــن اســت بــه درهمریختگــی جــدی متحدالشــکلی منجــر بشــود .از ایــن نظــر ،مراجــع
تصویــب قانــون بایــد بهدقــت احتــال تجویــز عــدول از اصــول بنیادیــن «قانــون منونــه» (رجــوع کنیــد بــه بنــد
 )۴۴و بهویــژه عــدول از قواعــد ه ـمارزی کارکــردی و پیامدهایــش را مدنظــر ق ـرار بدهنــد.
 .۵۱در بعضــی دادگاههــا ،بهویــژه دادگاههــای وابســته بــه ســنت حقــوق مدنــی ،اصــل «فهرســت بســتهی
حقــوق مالکیــت» اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال بــه رســمیت شــناخته میشــود .طبــق اصلــی عمومــی مبنــی
بــر اینکــه «قانــون منونــه» روی مفــاد قانــون ماهــوی اثــر منیگــذارد ،بنــا نیســت «قانــون منونــه» اب ـزاری ب ـرای
«دورزدن» توافقــی اصــل یادشــده باشــد .در عیــن حــال و بــر مبنــای هــان اصــل عمومــی« ،قانــون منونــه» ابــدا ً
دســت طرفیــن را ب ـرای عــدول از قوانیــن ماهــوی یــا تغییرشــان منیبنــدد.
 .۵۲بنابرایــن ،بــرای اطمینــان از اینکــه کــدام مفــاد «قانــون منونــه» بــرای طرفیــن قابلعــدول یــا قابلتغییــر
اســت ،الزم اســت تحلیــل دقیقــی انجــام شــود« .قانــون منونــه» ایــن ارزیابــی را بــه مراجــع تصویبکننــدهی
54
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قانــون محــول میکنــد تــا قانــون را بــا تفاوتهــای نظامهــای حقوقــی وفــق بدهنــد .بــه ایــن منظــور ،در بنــد ۱
کروش ـههایی آورده شــده اســت کــه مراجــع تصویبکننــدهی قانــون میتواننــد مفــاد قابلعــدول یــا قابلتغییــر
را در آنهــا بیاورنــد (رجــوع کنیــد بــه بنــد .)۱۳۸
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.

مادهی  :۵الزامات اطالعاتی
 .۵۳در مــادهی  ،۵ملهــم از مــادهی  ۷کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد راجــع بــه اســتفاده از ارتباطــات الکرتونیکی
ـاال در ســایر قوانیــن وجــود دارد
در قراردادهــای بیناملللــی ،57بــر نیــاز بــه تبعیــت از تعهــدات افشــایی کــه احتـ ً
تأکیــد میشــود .اطالعاتــی کــه بایــد طبــق قانــون حامیــت از مرصفکننــدگان داده شــود و اطالعــات الزم ب ـرای
پیشــگیری از پولشــویی و ســایر فعالیتهــای مجرمانــه از جملــه منونههــای ایــن اطالعــات اســت.
 .۵۴تعهــد بــه متابعــت از ایــن الزامــات اطالعاتــی ناشــی از اصلــی اســت کــه در بنــد  ۲مــادهی  ۱قانــون مــدل
مقــرر شــده اســت ،مبنــی بــر اینکــه «قانــون منونــه» قانــون ماهــوی را تحــت تأثیــر ق ـرار منیدهــد .ارجــاع بــه
ســایر قوانیــن دربرگیرنــدهی الزامــات اطالعاتــی انعطافپذیــری مطلــوب را فراهــم میکنــد ،چــون ایــن الزامــات
احتــاالً بــا گذشــت زمــان تغییــر میکننــد .در مــادهی  ،۵بــه پیامدهــای حقوقــی تخطــی از الزامــات اطالعاتــی
پرداختــه منیشــود ،و ایــن پیامدهــا را بایــد ،ماننــد خــود الزامــات اطالعاتــی ،در ســایر قوانیــن جســتجو کــرد.
 .۵۵در مــادهی  ،۵صــدور ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال ،در صورتــی کــه طبــق قانــون ماهــوی مجــاز باشــد،
منــع نشــده اســت .از ایــن نظــر ،الزم بــه ذکــر اســت کــه ،در سیســتم مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال،
ممکــن اســت اح ـراز هویــت فــردی کــه ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال را تحــت کنــرل دارد مجــاز شــمرده
شــود ،کــه ایــن امــر ب ـرای اهــداف نظارتــی (مث ـاً ،مبــارزه بــا پولشــویی) اســت ،نــه ب ـرای مقاصــد مرتبــط بــا
قوانیــن تجــاری (مث ـاً ،رجــوع بــه دادگاه).
منابع
A/CN.9/768, paragraph 38; A/CN.9/797, paragraph 33; A/CN.9/869, paragraphs 45-47.

مادهی  :۶اطالعات تکمیلی در زمینهی سوابق الکرتونیک قابلانتقال
 .۵۶طبــق بنــد (الــف) ۱مــادهی « ۱۰قانــون منونــه» ،قاعــدهی کلــی آن اســت کــه ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال
بایــد دربرگیرنــدهی اطالعاتــی باشــد کــه بایــد در ســند یــا مــدرک قابلانتقــال وجــود داشــته باشــد (رجــوع کنیــد
بــه بندهــای  ۸۹تــا ۹۳؛ همچنیــن ،رجــوع کنیــد بــه بندهــای  ۱۶۴و  .)۱۷۹در «قانــون منونــه» ،در خصــوص
صــدور و اســتفاده از ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال ،الزامــی در خصــوص درج اطالعــات اضافــه بــر اطالعــات
موجــود در ســند یــا مــدرک قابلانتقــال وجــود نــدارد .الزامیبــودن ایــن اطالعــات اضافــه بــه ایجــاد رشطــی
حقوقــی منجــر میشــود کــه در خصــوص صــدور و اســتفاده از اســناد و مــدارک قابلانتقــال برق ـرار نیســت و،
بنابرایــن ،ممکــن اســت بهمنزل ـهی تبعیــض علیــه اســتفاده از روشهــای الکرتونیــک تلقــی شــود.
 .۵۷در مــادهی  ،۶در تکمیــل ایــن قاعــدهی کلــی ،توضیــح داده میشــود کــه ســابقهی الکرتونیــک ممکــن اســت
57
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دربرگیرنــدهی اطالعاتــی اضافــه بــر اطالعــات موجــود در ســند یــا مــدرک قابلانتقــال باشــد ،ولــی الزامــی در
ایــن خصــوص وجــود نــدارد .بــه عبــارت دیگــر ،در حالــی کــه در «قانــون منونــه» رشطــی در خصــوص لــزوم درج
اطالعــات اضافــه در ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال مقــرر نشــده اســت ،در عیــن حــال ،درج اطالعــات اضافـهای
کــه ،بــه دلیــل ماهیــت متفــاوت دو رســانه ،در ســند یــا مــدرک قابلانتقــال دیــده منیشــود هــم منعــی نــدارد.
 .۵۸اطالعــات الزم بــه دالیــل فنــی ،از قبیــل فـراداده یــا شناسـهی یکتــا ،از جملــه منونههــای ایــن قبیــل اطالعــات
تکمیلــی اســت .عــاوه بــر ایــن ،ایــن قبیــل اطالعــات اضافــه میتوانــد مرکــب از اطالعــات پویــا باشــد ،یعنــی
اطالعاتــی کــه ،بــر مبنــای منبعــی بیرونــی ،بهصــورت دورهای یــا مســتمر در حــال تغییــر اســت و ،بــه دلیــل
ماهیتــش میتــوان آن را در ســابقهی قابلانتقــال الکرتونیــک ،و نــه در ســند یــا مــدرک قابلانتقــال ،گنجانــد.
قیمــت کاالهــای عرضهشــده در بــورس و موقعیــت کشــتی از جملـهی ایــن اطالعــات پویاســت .بــا ایــن حــال ،در
بنــد  ۲مــادهی « ۱قانــون منونــه» ،درج اطالعــات اضافــه در ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقالــی 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.

مادهی  :۷بهرسمیتشناسی حقوقی سوابق الکرتونیک قابلانتقال
بند ۱
 .۵۹در بنــد  ،۱مجــددا ً بــر اصــل عمومــی منــع تبعیــض علیــه اســتفاده از روشهــای الکرتونیــک ،موضــوع مقــرر
در مــادهی « ۵قانــون منونــه»ی «آنســیرتال» دربــارهی تجــارت الکرتونیــک58و بنــد  ۱مــادهی  ۸کنوانســیون
ارتباطــات الکرتونیــک ،59تأکیــد شــده اســت.
 ۶۰در بنــد  ،۱بــا تأکیــد بــر اینکــه اطالعــات «اثــر حقوقــی ،اعتبــار و نافذیــت اطالعــات نبایــد رصف ـاً بــه دلیــل
شــکل الکرتونیکــی اطالعــات رد شــود» ،رصفـاً اشــاره میشــود کــه شــکل ارائــه یــا نگهــداری ســابقهی الکرتونیــک
قابلانتقــال نبایــد تنهــا دلیــل رد اثــر حقوقــی ،اعتبــار یــا نافذیــت آن ســابقه باشــد .بــا ایــن حــال ،نبایــد بــا
تفســیر اشــتباه ایــن مــاده از آن بــرای احــراز اعتبــار حقوقــی ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال یــا اطالعــات
موجــود در آن اســتفاده کنیــم.
بندهای  ۲و ۳
 .۶۱بندهــای  ۲و  ۳ملهــم از بنــد  ۲مــادهی  ۸کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد راجــع بــه اســتفاده از ارتباطــات
الکرتونیــک در قراردادهــای بیناملللــی نوشــته شــده اســت.
60

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

United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, Explanatory Note, paras. .132-131
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 .۶۲در بنــد  ،۲توضیــح داده میشــود کــه بهرسمیتشناســی حقوقــی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال متضمــن
الــزام بــه اســتفاده یــا قبــول ایــن ســوابق نیســت .بــا ایــن حــال ،حداقــل در خصــوص بعضــی از گروههــای
کارب ـران و بعضــی از انــواع اســناد و مــدارک قابلانتقــال و بــا توجــه بــه اهــداف مدنظــر خطمش ـیها ،منظــور
ایــن نیســت کــه مراجــع تصویــب قانــون منیتواننــد حکــم بــه از ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال بدهنــد.
 .۶۳رشط رضایــت بــه اســتفاده از ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال رشطــی عمومــی اســت کــه بــر همـهی مــوارد
اســتفاده از ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال در چارچــوب «قانــون منونــه» و بــر همــهی طرفهــای دخیــل
در چرخ ـهی عمــر ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال حاکــم اســت .بنابرایــن ،در ســایر مفــاد قانــون رصاحت ـاً بــه
رضایــت اشــاره منیشــود.
 .۶۴اب ـراز یــا اعــام رصیــح رضایــت بــه اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال الزامــی نیســت و میتــوان
رضایــت را از روی همـهی رشایــط ،از جملــه رفتــار اشــخاص (حقیقــی یــا حقوقــی) ،اســتنباط کــرد .در حالــی کــه
بــا گرفــن رضایــت رصیــح پیــش از اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال میتــوان بــه قطعیــت مطلــق
رســید ،ایــن رضایــت رصیــح نبایــد الزامــی باشــد ،چ ـرا کــه مانعــی نامعقــول در مســیر اســتفاده از روشهــای
الکرتونیــک خواهــد بــود.
 .۶۵در بعضــی از سیســتمهای خاصــی کــه بـرای مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال اســتفاده میشــود ،از
قبیــل سیســتمهای مبتنــی بــر دفــر ثبــت ،ممکــن اســت قبــول قواعــد سیســتم پیـشرشط اجــازهی دسرتســی بــه
سیســتم باشــد .ممکــن اســت رضایــت بــه اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال در زمــرهی قواعــد رصیــح
یــا ضمنــی اســتفاده از سیســتم باشــد.
 .۶۶رضایــت بــه اســتفاده از ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال در سیســتمهای فاقــد اپراتــور متمرکــز ،از قبیــل
بعضــی از سیســتمهای توکنمحــور و سیســتمهای مبتنــی بــر دفــر کل توزیعشــده ،از روی رشایطــی از قبیــل
اعــال کنــرل بــر ســابقه یــا ادای تعهــدات مقــرر در ســابقه قابلاح ـراز 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  :۲مفاد همارزی کارکردی
 .۶۷هرگونــه اشــاره بــه الزامــات قانونــی منــدرج در مفــاد «قانــون منونــه» ،کــه در آنهــا قواعــد هـمارزی کارکــردی
بیــان شــده اســت ،بــه معنــای ارجــاع بــه پیامدهــای رعایتنشــدن الزامــات حقوقــی اســت ،بنابرایــن لزومــی
نــدارد رصاحتـاً بــه ایــن پیامدهــا اشــاره شــود .بنابرایــن ،در «قانــون منونــه» ،بعــد از «وقتــی قانــون ایجــاب کنــد»،
از عبــارت «یــا موجــب پیامدهایــی شــود» اســتفاده منیشــود.
منابع
A/CN.9/834, paragraphs 43 and 46.

فنون تصویب مواد  ۸و ۹
 .۶۸مفــادی کــه در آنهــا بــه الزامــات ه ـمارزی 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 هـمارزی کارکــردی اســت ،اتخــاذ ایــن
اســتانداردها بــا فنــون مختلفــی قابلانجــام اســت.
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 .۶۹هرکــدام از قوانیــن تراکنشهــای الکرتونیــک احتــاالً دربرگیرنــدهی مفــادی در خصــوص هـمارزی کارکــردی
اســت کــه ،احتــاالً ،مبنایشــان قوانیــن متحدالشــکل «آنســیرتال» اســت .قواعــد کلــی هــمارزی کارکــردی
میــان اشــکال الکرتونیــک و مکتوبــی کــه در قانــون تراکنشهــای الکرتونیــک آمــده اســت بــر هم ـهی ســوابق
الکرتونیــک غیرقابلانتقــال نیــز حاکــم اســت.
 .۷۰اگــر تصویــب «قانــون منونــه» هم ـراه بــا تصویــب «قانــون منونــه»ی تجــارت الکرتونیــک «آنســیرتال» یــا
ســایر قوانینــی باشــد کــه قواعــدی کلــی در خصــوص هـمارزی کارکــردی مقــرر میکننــد ،شــاید بتوانیــم رشوطــی
بـرای هـمارزی کارکــردی مفاهیــم «نــگارش» و «امضــاء» چاپــی تصویــب کنیــم کــه در خصــوص هــر دوی ســوابق
الکرتونیــک قابلانتقــال و غیرقابلانتقــال نافــذ باشــد.
 .۷۱بــا ایــن حــال ،شــاید ایــن مفــاد هـمارزی کارکــردی در مرجــع تصویــب قانونــی کــه خواهــان تصویــب «قانــون
منونــه» اســت وجــود نداشــته باشــد .در ایــن حالــت ،تصویــب مفــاد  ۸و  ۹بــه رفــع ایــن نیــاز تقنینــی منجــر
میشــود.
 .۷۲در هر صورت ،پیامدهای برقراری رژیم دوگانهای که الزامات همارزی کارکردی متفاوتی برای سوابق
الکرتونیک و سوابق الکرتونیک قابلانتقال مقرر میکند باید بهدقت سنجیده شود.
منابع
A/CN.9/897, paragraphs 54-57.

مادهی  :۸نگارش
 .۷۳در مــادهی  ،۸الزاماتــی بـرای هـمارزی کارکــردی شــکل مکتــوب اطالعــات منــدرج در یــا مرتبــط بــا ســوابق
الکرتونیــک قابلانتقــال مقــرر شــده اســت .ایــن مــاده ملهــم از بنــد  ۱مــادهی « ۶قانــون منونــه»ی تجــارت
الکرتونیــک «آنســیرتال» اســت .61در مــادهی  ،۸بجــای «اطالعرســانی» ،بــه مفهــوم «اطالعــات» اشــاره میشــود،
چــون ،برحســب سیســتمی کــه بــرای مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال انتخــاب میشــود ،همــهی
اطالعــات ذیربــط ارســال منیشــود.
 .۷۴در مــادهی  ،۸قاعــدهی ه ـمارزی کارکــردی «نــگارش» رصف ـاً معطــوف بــه ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال
اســت .اســتفاده از نــگارش در اتخــاذ پــارهای از اقداماتــی کــه درطــول چرخــهی عمــر ســابقهی الکرتونیــک
قابلانتقــال رخ میدهــد ،از قبیــل ظهرنویســی ،کارســاز اســت (رجــوع کنیــد بــه بنــد  .)۱۵۱مفــاد هــمارزی
کارکــردی اشــکال مکتــوب و الکرتونیــک ،کــه در قانــون تراکنشهــای الکرتونیــک آمــده اســت ،بــر همـهی ســوابق
الکرتونیــک غیرقابلانتقــال نیــز حاکــم اســت.
منابع
.A/CN.9/768, paragraphs 40-44; A/CN.9/797, paragraphs 36-39; A/CN.9/804, paragraphs 18-19

مادهی  :۹امضاء
 .۷۵در مــادهی  ،۹الزامــات هــمارزی کارکــردی «امضــاء» ،در حالتــی کــه قانــون ماهــوی دربرگیرنــدهی الــزام
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 (ال ـزام ضمنــی امضــاء) ،مشــخص
شــده اســت .عبــارت «یــا مجــاز میدانــد» نشــانگر آن اســت کــه مــادهی  ۹بایــد بــر مــواردی کــه امضــاء قانونـاً
مجــاز ،و نــه الزامــی ،اســت نیــز حاکــم باشــد .اشــاره بــه امضاهــای الکرتونیکــی کــه در مــادهی « ۹قانــون منونــه»
دیــده میشــود در عیــن حــال متضمــن اشــاره بــه مهرهــای الکرتونیــک یــا ســایر روشهایــی اســت کــه بهعنــوان
امضــای الکرتونیــک فــرد اســتفاده میشــود.
 .۷۶مــادهی  ۹ملهــم از بنــد (۱الــف) مــادهی « ۷قانــون منونــه»ی «آنســیرتال» دربــارهی تجارت الکرتونیک اســت.62
عــاوه بــر ایــن ،بــه پیــروی از مــن بنــد  ۳از مــادهی  ۹کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد راجــع بــه اســتفاده از
ارتباطــات الکرتونیکــی در قراردادهــای بیناملللــی ،بــه «قصــد» طــرف اشــاره میشــود تــا کارکردهــای متفاوتــی
کــه ممکــن اســت از اســتفاده از امضــای الکرتونیــک مدنظــر باشــد بهــر مشــخص شــود .63اطمینانپذیــری روشــی
کــه در مــادهی  ۹مطــرح شــده اســت بایــد طبــق اســتاندارد اطمینانپذیــری عمومــی مقــرر در مــادهی ۱۲
ارزیابــی شــود.
 .۷۷وقتــی بــه رعایــت ال ـزام بــه امضــاء «از طریــق» ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال اشــاره میشــود ،منظــور
توضیــح ایــن موضــوع اســت کــه مــادهی  ۹فقــط در خصــوص ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال ،و نــه در خصــوص
ســایر ســوابق الکرتونیکــی کــه قابلانتقــال نیســتند ،امــا بهنوعــی بــه ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال ربــط
دارنــد ،نافــذ اســت .بنابرایــن ،در مــادهی  ،۹قاعــدهی ه ـمارزی کارکــردی مفهــوم «امضــاء» فقــط در خصــوص
ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال مقــرر میشــود.
 .۷۸بعضــی از سیســتمهای مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال ،از قبیــل سیســتمهای مبتنــی بــر
دفرتهــای کل توزیعشــده ،امضاکننــده را بــا مراجعــه بــه نــام مســتعار ،بجــای نــام واقعــی ،شناســایی میکننــد،
و امــکان ارتبــاط نــام مســتعار و واقعــی ،از جملــه در مواقعــی کــه مبتنــی بــر عنــارص واقعــی قابلمشــاهده در
سیســتمهای مبتنــی بــر دفــر کل توزیعشــده باشــد ،ممکــن اســت ب ـرای شناســایی امضاکننــده واجــد رشایــط
باشــد.
 .۷۹قاعــدهی کلــی هـمارزی کارکــردی امضاهــای الکرتونیــک و دستنوشــته ،کــه در قانــون امضاهــای الکرتونیــک
مقــرر شــده ،بــر امضاهــای مربــوط بــه کلیـهی ســوابق الکرتونیــک غیرقابلانتقــال 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.

مادهی  :۱۰اسناد یا مدارک قابلانتقال
 .۸۰در مــادهی  ،۱۰قاعــدهای ب ـرای ه ـمارزی کارکــردی ب ـرای اســتفاده از اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال مقــرر
شــده اســت کــه مبتنــی بــر الزاماتــی اســت کــه بایــد درســابقهی الکرتونیــک رعایــت شــده باشــد .اطمینانپذیــری
روش مقــرر در مــادهی  ۱۰بایــد طبــق اســتاندارد قابلیــت اطمینــان عمومــی مقــرر در مــادهی  ۱۲ارزیابــی 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. .160
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 .۸۱مــادهی  ۱۰نتیجــهی بحثهــای ناشــی از مفهــوم «یکتایــی» ســند یــا مــدرک قابلانتقــال اســت .هــدف
ایــن مفهــوم پیشــگیری از انتشــار اســناد یــا مــدارک متعــدد در خصــوص تعهــدی واحــد و ،درنتیجــه ،جلوگیــری
از شــکلگیری دعــاوی متعــدد در خصــوص ادای تعهــدی واحــد اســت .تضمیــن یکتایــی در محیــط الکرتونیکــی
کــه بهلحــاظ کارکــردی معــادل بــا ســند یــا مــدرک کاغــذی اصلــی یــا معتــر باشــد مدتهــا یکــی از مشــکالت
خــاص بــوده اســت.
 .۸۲یکتایــی مفهومــی نســبی اســت کــه در محیــط الکرتونیــک مشــکالت فنــی خاصــی پیــش رویمــان قــرار
میدهــد ،زی ـرا تضمیــن مطلــق عدمتک ـرار بهلحــاظ فنــی شــاید شــدنی نباشــد و هویــت ســابقهی خاصــی کــه
بناســت ه ـمارز ســند یــا مــدرک قابلانتقــال ذیربــط باشــد ،بــه دلیــل نبــود رســانهای ملمــوس ،روشــن نیســت.
در واقــع ،مفهــوم یکتایــی مشــکالتی در خصــوص اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال ایجــاد میکنــد ،چــون کاغــذ
تضمیــن مطلــق عدمتک ـرار نیســت .بــا ایــن حــال ،ســند کاغــذی ،کــه شــیئی فیزیکــی اســت ،ماهیت ـاً یکتاســت
و ،از ایــن گذشــته ،قرنهــا اســتفاده از کاغــذ در معامــات تجــاری اطالعــات کافــی ب ـرای ارزیابــی ریس ـکهای
ناشــی از اســتفاده از ایــن رســانه در اختیــار بهرهبــرداران تجــاری آن ق ـرار داده اســت ،در حالــی کــه روشهــای
مرتبــط بــا اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال هنــوز تــا ایــن حــد ریشــه ندواندهانــد.
 .۸۳مضمــون مــادهی  ۱۰جلوگیــری از امــکان وجــود دعــاوی متعــدد در خصــوص ادای تعهــدی واحــد اســت ،و
ایــن امــر بــا ترکیــب دو رویکــرد ،یعنــی «تکینگــی» و «کنــرل» محقــق میشــود.
 .۸۴رویکــرد «تکینگــی» مســتلزم شناســایی مطمــن ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقالــی اســت کــه دارنــدهاش
میتوانــد درخواســت ادای تعهــد مقــرر در آن را بدهــد ،بهطــوری کــه راه ادعاهــای متعــدد در خصــوص تعهــدی
واحــد بســته میشــود .رویکــرد «کنــرل» روی اســتفاده از روشــی مطمــن بـرای شناســایی فــردی متمرکــز اســت
کــه کنــرل ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال را در اختیــار دارد (رجــوع کنیــد بــه بندهــای  ۱۰۵تــا .)۱۲۱
 .۸۵یکــی از آثــار اتخــاذ مفاهیــم «تکینگــی» و «کنــرل» در «قانــون منونــه» پیشــگیری از تکـرار غیرمجــاز ســابقهی
الکرتونیــک قابلانتقــال در سیســتم اســت.
 .۸۶تعریــف «ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال» نشــانگر رویکــرد هــمارزی کارکــردی اســت و بــه ســوابق
الکرتونیــک قابلانتقالــی اشــاره میکنــد کــه هــمارز اســناد یــا مــدارک قابلانتقالانــد .بنــا نیســت اصــل
حاکمیــت قانــون ماهــوی بــر تعییــن حقــوق فــرد کنرتلکننــده تحــت تأثیــر ق ـرار بگیــرد .بــه همیــن ترتیــب،
بنــا نیســت همـهی کارکردهــای احتــاالً مرتبــط بــا اســتفاده از ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال توصیــف شــود.
ب ـرای مثــال ،ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال ممکــن اســت ارزش داللتکنندگــی هــم داشــته باشــد؛ قابلیــت
ایــن ســابقه ب ـرای انجــام ایــن کارکــرد طبــق قانونــی بــه غیــر از «قانــون منونــه» ارزیابــی خواهــد شــد.
 .۸۷طبــق رویکــرد عمومــی و حیطـهی شــمول «قانــون منونــه» ،تعریــف «ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال» بــر
ســوابق الکرتونیــک قابلانتقالــی حاکــم اســت کــه بهلحــاظ کارکــردی هــمارز اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال
محســوب میشــوند .بــا ایــن حــال« ،قانــون منونــه» مانــع از ایجــاد و اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک قابلانتقالــی
کــه ه ـمارز کاغــذی ندارنــد منیشــود ،چ ـرا کــه «قانــون منونــه» بــر ایــن ســوابق حاکــم نیســت.
 .۸۸تعریــف «ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال» بعضــی اســناد یــا مــدارک خــاص را ،کــه عموم ـاً انتقالپذیرنــد
امــا انتقالپذیریشــان بــه دلیــل وجــود توافقــات دیگــر محــدود اســت ،دربــر منیگیــرد؛ بارنامههــای دریایــی
غیرقابلمعاملــه از آن جملــه اســت .تعریــف «ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال» نبایــد مانــع از صــدور ایــن
اســناد یــا مــدارک در سیســتم مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال بشــود (رجــوع کنیــد بــه بنــد  .)۲۱قانــون
ماهــوی اســت کــه تعییــن میکنــد کــدام اســناد یــا مــدارک انتقالپذیرنــد.

بند (۱الف)
 .۸۹بنــد در ( ۱الــف) ترصیــح شــده اســت کــه ســابقهی الکرتونیــک بایــد دربرگیرنــدهی اطالعاتــی باشــد کــه
الزم اســت در ســند یــا مــدرک قابلانتقــال وجــود داشــته باشــد .چــون اطالعــات موجــود در ســند یــا مــدارک
قابلانتقــال بهصــورت مکتــوب اســت ،واردکردنــش در ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بایــد بــا متابعــت از
مــادهی « ۸قانــون منونــه» انجــام شــود .تعریــف «ســابقهی الکرتونیــک» در مــادهی « ۲قانــون منونــه» نشــانگر آن
اســت کــه ماهیــت ترکیبــی ســابقهی الکرتونیــک ممکــن اســت ،امــا الزامــی نیســت.
 .۹۰بـرای تعییــن قانــون ماهــوی حاکــم بــر هــر ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال (مثـاً ،قانــون حاکــم بــر بارنامــه
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و نــه قانــون حاکــم بــر ســفته) ،الزم اســت اطالعاتــی کــه بایــد در ســند یــا مــدرک قابلانتقــال وجــود داشــته باشــد
در ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال گنجانــده شــود .بــه هــر صــورت ،هــر ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال ممکــن
اســت حــاوی اطالعاتــی باشــد کــه وجــودش در بیــش از یــک نــوع ســند یــا مــدرک قابلانتقــال الزامــی باشــد.
 .۹۱در قانونــی کــه مفــادی مشــابه بــا مفــاد بنــد (الــف) ۱مــادهی  ۱۰نــدارد ،امــا در آن مســتقیامً بــه اطالعاتــی
کــه بایــد در ســابقهی الکرتونیکــی قابلانتقــال وجــود داشــته باشــد اشــاره میشــود ،احتــاالً ســوابق الکرتونیــک
قابلانتقالــی مقــرر میشــود کــه بهلحــاظ کارکــردی ه ـمارز اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال نیســتند ،بلکــه فقــط
بهصــورت الکرتونیــک موجودنــد.
 .۹۲بنابرایــن ،ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقالــی کــه فقــط بــه شــکل الکرتونیــک موجــود اســت فقــط واجــد
رشایــط مــادهی  ۱۰اســت و در تعریــف ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال مقــرر در مــادهی  ۲منیگنجــد .یعنــی،
در حالــی کــه ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقالــی کــه فقــط بــه شــکل الکرتونیــک اســت ممکــن اســت واجــد ســایر
رشایــط مقــرر در «قانــون منونــه» باشــد ،ایــن ســابقه مســتقالً الزامــات اطالعاتــی را تعریــف میکنــد و ،بنابرایــن،
از بنــد (الــف) ۱مــادهی  ۱۰متابعــت منیکنــد.
 .۹۳بــا توجــه بــه اینکــه ،طبــق مــادهی  ،۱۰ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بایــد نشــانگر هــان اطالعاتــی
باشــد کــه بایــد در ســند یــا مــدرک قابلانتقالــی از نــوع مشــابه وجــود داشــته باشــد،در بنــد (الــف) ۱از هیــچ
وابســتهی وصفـیای ماننــد «هـمارز»« ،متناظــر» یــا «همهــدف» اســتفاده نشــده اســت .اضافهکــردن وابســتهی
وصفــی ممکــن اســت باعــث عدمقطعیــت بشــود.
بند (۱ب)()۱
 .۹۴در بنــد (۱ب)( )۱مقــرر شــده اســت کــه ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بایــد دربرگیرنــدهی اطالعاتــی
باشــد کــه ب ـرای اح ـراز قابلیــتانتقــال ســابقهی الکرتونیــک مربوطــه رضوری اســت.
 .۹۵ایــن مــاده روی شناســایی ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقالــی متمرکــز اســت کــه ه ـمارز کارکــردی ســند یــا
مــدرک قابلانتقــال باشــد.
 .۹۶ترکیــب «حــرف تعریــف» و اســم مفــرد در نســخههای عربــی ،انگلیســی ،فرانســوی و اســپانیایی «قانــون
منونــه» ب ـرای پیبــردن بــه رویکــرد تکینگــی کفایــت میکنــد .ب ـرای جلوگیــری از مشــکالت تفســیری ،وابســتهی
تفســیری حــذف میشــود .ممکــن اســت وجــود وابســتهی تفســیری بــه معنــای اشــاره بــه مفهــوم یکتایــی تفســیر
شــود ،در حالــی کــه ایــن مفهــوم کنــار گذاشــته شــده اســت و ،نهایتـاً ،ممکــن اســت بــه مرافعــات حقوقــی دامــن
بزنــد .در نســخههای چینــی و روســی «قانــون منونــه» ،از وابســتهی وصفــی اســتفاده میشــود ،چــون در ایــن
زبانهــا وابســتههای وصفــی مناســبی وجــود دارد کــه اجتنــاب از مشــکالت تفســیری را میــر میکنــد .هــدف
هــر شــش نســخهی زبانــی رســاندن مفهومــی واحــد اســت.
 .۹۷برخــاف ســایر قوانیــن موجــود در خصــوص ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال ،در بنــد (۱ب)( ،)۱بــرای
شناســایی ســابقهی الکرتونیــک بهعنــوان ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال ،بــه وابســتههای وصفــیای ماننــد
«موثــق»« ،معتــر» یــا «قاطــع» اشــارهای منیشــود .در خصــوص ایــن ازقلمافتادگــی ،میتــوان بــه ایــن دالیــل
اشــاره کــرد :آوردن وابســتهی وصفــی ،بهویــژه در بعضــی زبانهــا ،ممکــن اســت بــه مشــکالت تفســیری منجــر
بشــود؛ ممکــن اســت بهمعنــای اشــاره بــه مفهــوم «یکتایــی» تفســیر شــود ،در حالــی کــه ایــن مفهــوم کنــار
گذاشــته شــده اســت و ،درنهایــت ،ممکــن اســت بــه مرافعــات حقوقــی دامــن بزنــد.
بند (۱ب)()۲
 .۹۸در بنــد (۱ب)( ،)۲مقــرر شــده اســت کــه ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بایــد ،از زمــان ایجــاد تــا زمــان
باطــل یــا بالاثــر شــدن ،قابــل کنــرل باشــد تــا قابلانتقــال تلقــی شــود .در ایــن رشط از رویکــرد «کنــرل» اســتفاده
شــده اســت.
 .۹۹روش قابلاطمینانــی کــه در بنــد (۱ب)( )۲بــه آن اشــاره میشــود بــه معنــای قابلیــت اطمینــان سیســتمی
اســت کــه بــرای کنرتلپذیرکــردن ســابقهی الکرتونیــک اســتفاده میشــود .در حالــی کــه هــان اســتاندارد
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عمومــی مقــرر در مــادهی  ۱۲بــر 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،
و بنابرایــن نســبی محســوب میشــود ،انجــام شــود.
بند (۱ب)()۳
 .۱۰۰مفهــوم متامیــت مفهومــی مطلــق اســت .ایــن مفهــوم بــه واقعیتــی اشــاره میکنــد و ،بنابرایــن ،عینــی
اســت ،یعنــی ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال واجــد متامیــت اســت یــا نیســت .اشــاره بــه روشــی قابلاطمینــان
بـرای 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 مــادهی  ۱۲بــر ارزیابــی
روش یادشــده حاکــم اســت.
بند ۲
 .۱۰۱در بنــد  ،۲رشوطــی دربــارهی ارزیابــی مفهــوم متامیــت مقــرر شــده اســت .ایــن بنــد نشــانگر آن اســت کــه،
وقتــی هرگونــه مجموعـهی اطالعــات مرتبــط بــا تغییـرات مجــاز (در مقابــل تغییراتــی کــه ماهیــت فنــی محــض
دارد) از زمــان ایجــاد ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال تــا زمــان باطــل و بالاثــر شــدن آن ســابقه کامــل و بــدون
تغییــر میمانــد ،یعنــی متامیــت ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال حفــظ شــده اســت .بـرای مثــال ،درستیســنجی
متامیــت ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال زمانــی محقــق میشــود کــه ،بــا اســتفاده از روشــی قابلاطمینــان،
از رابطـهی امضــای دیجیتــال ســابقه و محتــوای آن ســابقه در زمــان الصــاق امضــای الکرتونیــک مطمــن شــویم.
 .۱۰۲بنــد  ۲ملهــم از بنــد  ۳مــادهی « ۸قانــون منونــه»ی تجــارت الکرتونیــک «آنســیرتال» اســت .بــا ایــن حــال،
الزم بــه ذکــر اســت کــه ،در بنــد (الــف) ۳مــادهی « ۸قانــون منونــه»ی تجــارت الکرتونیــک ،در خصــوص اســتفاده
از مفهــوم «اصلــی» ،بــه مفهــوم متامیــت خاصــی اشــاره میشــود کــه احتــاالً ب ـرای قراردادهــای الکرتونیــک
مناسـبتر اســت .از ســوی دیگــر ،موضوعــی کــه رضورتـاً در مفهــوم متامیــت مقــرر در بنــد  ۲مــادهی « ۱۰قانــون
منونــه» مدنظــر قـرار داده میشــود آن اســت کــه شــاری از رویدادهــا بایــد در ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال
انعــکاس بیابــد.
 .۱۰۳تغییـرات «مجــاز» تغییراتــی اســت کــه طرفیــن بهصــورت توافقــی ،طــی چرخـهی عمــر ســوابق الکرتونیــک
قابلانتقــال ،در تعهــدات ق ـراردادی مربــوط بــه ایــن ســوابق اعــال میکننــد و ،در سیســتم مدیریــت ســوابق
الکرتونیــک قابلانتقــال مجــاز اســت .اســتفاده از اصطــاح «مجــاز» بــه معنــای قانونــی بــودن ایــن تغیی ـرات
نیســت ،و ایــن مســأله باعــث مطرحشــدن اســتانداردی میشــود کــه متضمــن ارزیابــی حقوقــی در چارچــوب
قانــون ماهــوی اســت .بـرای مثــال ،میتــوان بــه تغییراتــی اشــاره کــرد کــه هکــر ،بــا بــه خطــر انداخــن متامیــت
ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال ،ایجــاد میکنــد تــا بــه ســابقه دسرتســی پیــدا کنــد.
 .۱۰۴عبــارت «رصف نظــر از هرگونــه تغییراتــی کــه بخشــی از روال عــادی مخابــره ،ذخیرهســازی و منایــش
اســت» بــه اطالعاتــی اشــاره میکنــد کــه ،رصف ـاً بــه دالیــل فنــی ،بــه ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال اضافــه
میشــود .بـرای مثــال ،ایــن اطالعــات ممکــن اســت شــامل تغییـرات رضوری بـرای نگهــداری ســوابق الکرتونیــک
قابلانتقــال در مخزنــی اختصاصــی باشــد .همیــن کلــات در بنــد (الــف) ۳مــادهی  ۸قانــون تجــارت الکرتونیــک
«آنســیرتال» اســتفاده شــده اســت .بــا ایــن حــال ،مفهــوم تغییــر رصف ـاً فنــی بایــد نســبت بــه مفهــوم متامیــت
مقــرر در «قانــون منونــه» ،کــه متفــاوت از مفهــوم اصلــی مقــرر در «قانــون منونــه»ی تجــارت الکرتونیــک اســت،
ارزیابــی شــود (رجــوع کنیــد بــه بندهــای  ۱۸۹و  .)۱۹۰اینکــه اطالعــات ممکــن اســت بهصــورت خــودکار از
طریــق سیســتم مدیریــت ســوابق الکرتونیکــی قابلانتقــال (مث ـاً ،بهصــورت ف ـراداده) اضافــه شــود بــه خــودی
خــود مدرکــی دال بــر ماهیــت رصف ـاً فنــی ایــن اطالعــات نیســت.
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منابع
;A/CN.9/768, paragraphs 48-56, 75-76 and 85; A/CN.9/797, paragraphs 47-60
A/CN.9/804, paragraphs 21-40, 70-75; A/CN.9/828, paragraphs 31-40, 42-49; A/
CN.9/834, paragraphs 21-30, 85-90, 92, 99-108; A/CN.9/869, paragraphs 50-68.

مادهی  :۱۱کنرتل
 .۱۰۵در مــادهی  ،۱۱قاعــدهی هـمارزی کارکــردی خاصــی بـرای تــرف ســند یــا مــدرک قابلانتقــال مقــرر شــده
اســت .ه ـمارزی کارکــردی تــرف زمانــی محقــق میشــود کــه فــرد ،ب ـرای کنــرل ســابقهی مدنظــر و شناســایی
فــردی کــه ســابقه را در کنــرل خــود دارد ،از روش قابلاطمینانــی اســتفاده کنــد.
 .۱۰۶مفهــوم «کنــرل» ،کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا الزامــات مقــرر در بنــد (()۲ب) ۱مــادهی  ۱۰دارد ،در «قانــون
منونــه» تعریــف نشــده اســت ،زیـرا هـمارز کارکــردی مفهــوم «تــرف» اســت کــه ایــن مفهــوم هــم از دادگاهــی
بــه دادگاه دیگــر متغیــر اســت.
« .۱۰۷قانــون منونــه» روی شناســایی هـمارز کارکــردی تــرف متمرکــز اســت .طبــق اصلــی عمومــی ،مبنــی بــر
اینکــه «قانــون منونــه» قانــون ماهــوی را تحــت تأثیــر قـرار منیدهــد ،مفهــوم کنــرل بــر پیامدهــای حقوقــی ناشــی
از تــرف اثرگــذار نیســت یــا باعــث محدودشــدن ایــن پیامدهــا منیشــود .بنابرایــن ،طرفیــن میتواننــد روی
ابعــاد اعــال مالکیــت توافــق کننــد ،ولــی منیتواننــد خــود مفهــوم تــرف را تغییــر بدهنــد.
 .۱۰۸هــدف «قانــون منونــه» محدودســازی ایجــاد حقــوق وثیقــهای در اســناد و مــدارک قابلانتقــال نیســت.
بنابرایــن ،کنــرل مقــرر در مــادهی ۱۱بــه ه ـمارزی کارکــردی در مــواردی منجــر میشــود کــه حقــوق وثیق ـهای،
بــا تــرف ســند یــا مــدرک ،در مقابــل اشــخاص ثالــث ایجــاد و نافــذ میشــود .همچنیــن« ،قانــون منونــه» روی
محدودســازی حقــوق وثیقـهای ،در مــواردی کــه ایــن حقــوق از راه ثبــت عمومــی نافــذ میشــوند ،متمرکــز نیســت.
 .۱۰۹در مــادهی  ۱۱بــه «کنــرل» اشــاره میشــود ،نــه بــه «تــرف»؛ بنابرایــن ،در ایــن مــاده از ســبک نامگــذاری
ســایر مــواد «قانــون منونــه» عــدول شــده اســت ،زیـرا مفهــوم «کنــرل» در «قانــون منونــه» اهمیــت خاصــی دارد.
شــاید مفهــوم «کنــرل» در قوانیــن ملــی وجــود داشــته باشــد ،امــا مفهــوم «کنــرل» مقــرر در مــادهی  ۱۱را بایــد
مســتقالً ،بــا توجــه بــه ماهیــت بیناملللــی «قانــون منونــه» ،تفســیر کنیــم.
بند ۱
 .۱۱۰وجــود عبــارت «یــا مجــاز میدانــد» توضیحدهنــدهی شــمول ایــن مــاده بــر مــواردی اســت کــه قانــون
تــرف ســند یــا مــدرک قابلانتقــال را مجــاز ،و نــه الزامــی ،میدانــد .قابلیــت اطمینــان روش مقــرر در مــادهی
 ۱۱بایــد طبــق اســتاندارد قابلیــت اطمینــان عمومــی مقــرر در مــادهی  ۱۲ارزیابــی شــود.
بند (۱الف)
 .۱۱۱در بنــد (۱الــف) بــه خاطــر روشــنی بحــث اســت کــه بــه کنــرل «انحصــاری» اشــاره میشــود ،چــون مفهــوم
«کنــرل» ،هامننــد مفهــوم «تــرف» ،متضمــن انحصــار اســت .بــا ایــن حــال ،کنــرل نیــز ماننــد تــرف بهطــور
همزمــان توســط بیــش از یــک نفــر قابلاعــال اســت .مفهــوم «کنــرل» بــه کنــرل «قانونــی» اشــاره منیکنــد،
چــون کنــرل قانونــی در حیطـهی قانــون ماهــوی اســت.
 .۱۱۲بــا اینکــه هــر دو مفهــوم «کنــرل» و مفهــوم «تکینگــی» روی پیشــگیری از چنــد درخواســت ب ـرای ادای
تعهــدی واحــد متمرکزنــد ،ایــن دو مفهــوم مســتقل از یکدیگرنــد و نبایــد یکــی دانســته شــوند (رجــوع کنیــد بــه
بندهــای  ۸۳و  .)۸۴بـرای مثــال میتــوان کنــرل انحصــاری ســابقهای متکــر را ،یعنــی ســابقهای کــه واجــد رشط
تکینگــی نیســت ،تصــور کــرد .بالعکــس ،کنــرل غیرانحصــاری ســابقهای واحــد نیــز قابلتصــور اســت.
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بند (۱ب)
 .۱۱۳طبــق بنــد (۱ب) ،کنــرل فــردی کــه ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال را تحــت کنــرل دارد بایــد بــه روشــی
قابلاطمینــان اح ـراز شــود .فــردی کــه ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقالــی تحــت کنــرل دارد بهلحــاظ حقوقــی
همجایــگاه دارنــدهی ســند یــا مــدرک قابلانتقــال ه ـمارز اســت.
 .۱۱۴در بنــد (۱ب) ،اشــاره بــه «فــرد کنرتلکننــده» بــه معنــای آن نیســت کــه کنــرل ایــن فــرد بــر ایــن ســابقه
بهحــق اســت ،چــون تعییــن «ذیحقــی» در حیطــهی قانــون ماهــوی اســت .عــاوه بــر ایــن ،اشــاره بــه فــرد
کنرتلکننــده بــه معنــای نادیــده گرفــن امــکان وجــود بیــش از یــک فــرد کنرتلکننــده یــا انتســاب کنــرل گزینشــی
یــک ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بــه چنــد نهــاد بــر مبنــای حقــوق قانونــی منتســب بــه هــر نهــاد (مث ـاً،
حــق مالکیــت کاالهــا یــا حــق وثیقــه) نیســت.
 .۱۱۵فــرد کنرتلکننــده ممکــن اســت شــخصی حقیقــی یــا حقوقــی یــا نهــادی باشــد کــه قــادر اســت ســند یــا مــدرک
قابلانتقــال را ،در چارچــوب قانــون ماهــوی ،تــرف کنــد .انحصاریبــودن کنــرل تحــت تأثیــر اســتفاده از خدمــات
شــخص ثالــث بـرای اعــال کنــرل انحصــاری قـرار منیگیــرد .همچنیــن ،بــه معنــای نادیــده گرفــن ایــن امکان نیســت
کــه خدماتدهنــدهی شــخص ثالــث یادشــده ،یــا هرگونــه واســطهی دیگــر ،فــرد کنرتلکننــده باشــد.
 .۱۱۶الـزام بــه شناســایی فــرد کنرتلکننــده بــه معنــای آن نیســت کــه ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بــه خــودی
خــود دربرگیرنــدهی اطالعاتــی دربــارهی شناســایی فــرد کنرتلکننــده اســت .بالعکــس ،ایــن الـزام ایجــاب میکنــد
کــه روش یــا سیســتمی کــه در کل بـرای احـراز کنــرل اســتفاده میشــود بایــد عهــدهدار کارکــرد شناســایی همـهی
طرفهــای دخیــل باشــد .عــاوه بــر ایــن ،شناســایی نبایــد بــه معنــای ال ـزام بــه نامبــردن از فــرد کنرتلکننــده
تلقــی شــود ،چــون طبــق «قانــون منونــه» صــدور ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال در وجــه حامــل مجــاز اســت،
و ایــن یعنــی رعایــت ناشناســی.
 .۱۱۷در بعضــی از سیســتمهای خــاص مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال ،از قبیــل سیســتمهای مبتنــی
بــر دفرتهــای کل توزیعشــده ،بجــای ذکــر نــام واقعــی فــرد کنرتلکننــده ،نــام مســتعار وی ذکــر میشــود (رجــوع
کنیــد بــه بنــد  .)۷۸ایــن شناســایی و ،اگــر الزم باشــد ،امــکان ارتبــاط میــان نــام مســتعار و نــام واقعــی ،در متابعت
بــا الزامــات شناســایی فــرد کنرتلکننــده اســت .در هــر صــورت ،ناشناســی در چارچــوب قانــون تجــارت مانــع از
شناســایی فــرد کنرتلکننــده بـرای مقاصــد دیگــر ،از قبیــل اجـرای قانــون ،منیشــود (رجــوع کنیــد بــه بنــد .)۵۵
 .۱۱۸همچنیــن ،مــادهی  ۱۱بــه اجــرای مراحلــی کــه در چرخــهی عمــر ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال رخ
میدهــد ،و مســتلزم اثبــات کنــرل آن ســابقه اســت ،کمــک خواهــد کــرد .بــرای مثــال ،مفهــوم «ارائــه» در
خصــوص اســناد کاغــذی اساســاً مبتنــی بــر اثبــات تــرف ســند یــا مــدرک قابلانتقــال اســت .بــرای اثبــات،
میتــوان بــه شناســایی فــرد کنرتلکننــده تکیــه کــرد .در عمــل ،سیســتم مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال
میتوانــد ،در زمــان ارائ ـهی ســابقه ،بــه ال ـزام مــادهی  ۱۱بــه شناســایی فــرد کنرتلکننــده تکیــه کنــد .بنابرایــن،
«قانــون منونــه» فاقــد مفــاد جداگان ـهای دربــارهی ارائ ـهی ســابقه اســت.
بند ۲
 .۱۱۹گــردش اســناد و مــدارک قابلانتقــال و ،بنابرایــن ،اســناد و مــدارک الکرتونیــک قابلانتقــال از طریــق
تحویــل و ظهرنویســی امکانپذیــر اســت .در بنــد  ،۲مقــرر شــده اســت کــه انتقــال کنــرل ســابقهی الکرتونیــک
قابلانتقــال ه ـمارز کارکــردی تحویــل و بــه معنــای انتقــال تــرف ســند یــا مــدرک قابلانتقــال اســت (رجــوع
کنیــد بــه بندهــای  ۱۵۰تــا  .)۱۵۴انتقــال کنــرل متضمــن انتقــال کنــرل انحصــاری اســت ،چــون اعــال مفهــوم
«کنــرل» ،هامننــد مفهــوم «تــرف» ،متضمــن انحصاریبــودن اســت .مالحظــات مربــوط بــه اعــال مشــرک
کنــرل در خصــوص انتقــال کنــرل نیــز صــدق میکنــد (رجــوع کنیــد بــه بندهــای  ۱۱۱و .)۱۱۴
 .۱۲۰در بنــد  ،۲عبــارت «یــا مجــاز میدانــد» اضافــه شــده اســت یــا روشــن شــود کــه ایــن بنــد بــر مــواردی
حاکــم اســت کــه تــرف ســند یــا مــدرک قابلانتقــال قانون ـاً مجــاز ،و نــه الزامــی ،اســت.
 .۱۲۱تحویــل ســند یــا مــدرک قابلانتقــال ممکــن اســت یکــی از گامهــای رضوری در چرخ ـهی حیــات آن ســند
یــا مــدرک باشــد .بـرای مثــال ،درخواســت بـرای تحویــل کاال عمومـاً مســتلزم تحویــل بارنامــه اســت .در «قانــون
منونــه» ،مفــاد خاصــی دربــارهی تحویــل بارنامــه وجــود نــدارد ،چــون بنــد  ،۲کــه ناظــر بــر انتقــال کنــرل بهعنــوان
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هـمارز کارکــردی انتقــال تــرف و ،بنابرایــن ،تحویــل اســت ،در ایــن مــوارد نیــز صــدق میکنــد.
منابع
A/CN.9/761, paragraphs 24-25, 38-41 and 50-58; A/CN.9/768, paragraphs 45-47
and 75-85; A/CN.9/797, paragraphs 66 and 74-90; A/CN.9/804, paragraphs
;;70-51A/CN.9/828, paragraphs 50-67; A/CN.9/834, paragraphs 31-33 and 83-94
A/CN.9/863, paragraphs 27-36 and 99-102; A/CN.9/869, paragraphs 103-110.

«قانون نمونه»ی «آنسیترال» دربارهی سوابق الکترونیک قابلانتقال

44

فصل  :۳استفاده از سوابق الکرتونیک قابلانتقال
مادهی  :۱۲استاندارد قابلیت اطمینان عمومی
 .۱۲۲در مــادهی  ،۱۲اســتاندارد عمومــی بهلحــاظ فنــاوری بیطرفانــه و منســجمی بــرای ارزیابــی قابلیــت
اطمینــان مقــرر شــده اســت کــه هــرگاه بـرای اجـرای مفــاد «قانــون منونــه» بــه اســتفاده از «روشــی قابلاطمینان»
نیــاز باشــد ،نافــذ اســت .اشــاره بــه قابلاطمینــان بــه معنــای قابلیــت اطمینــان روش استفادهشــده اســت .اشــاره
بــه روش هــم متضمــن اشــاره بــه هرگونــه سســتمی اســت کــه بـرای اجـرای آن روش اســتفاده شــده اســت.
 .۱۲۳هــدف مــادهی  ۱۲افزایــش قطعیــت حقوقــی از راه اشــاره بــه عنــارصی اســت کــه ممکــن اســت در ارزیابــی
قابلیــت اطمینــان موضوعیــت داشــته باشــند .فهرســت رشایــط منــدرج در مــادهی  ۱۲رصف ـاً بهعنــوان منونــه
اســت و ،بنابرایــن ،جامــع نیســت و دســت طرفیــن را ب ـرای تخصیــص ق ـراردادی مســئولیت منیبنــدد (رجــوع
کنیــد بــه بندهــای  ۱۳۸و  .)۱۳۹اســتاندارد عمومــی قابلیــت اطمینــان ،گذشــته از خدماتدهنــدگان شــخص
ثالــث ،در خصــوص کلی ـهی تأمینکننــدگان سیســتم مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال نافــذ اســت.
 .۱۲۴هرچنــد مــادهی  ۱۲راهنامیــی بــرای ارزیابــی قابلیــت اطمینــان سیســتم مدیریــت ســوابق الکرتونیــک
قابلانتقــال در مــوارد بــروز اختــاف اســت (ارزیابــی «معطــوف بــه ماســبق» قابلیــت اطمینــان) ،مفــاد ایــن
مــاده لزومــاً طراحــی سیســتم (ارزیابــی «قبــل بــروز اختــاف» قابلیــت اطمینــان) را نیــز تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد ،زیــرا هــدف طراحــان سیســتم تأمیــن سیســتمهای قابلاطمینــان اســت.
 .۱۲۵هرکــدام از مفــاد «قانــون منونــه» کــه در آن بــه اســتفاده از روشــی قابلاطمینــان اشــاره میشــود روی
انجــام کارکــردی متفــاوت متمرکــز اســت .بنابرایــن ،وقتــی در ابتــدای مــادهی  ۱۲بــه «اهــداف مــواد» اشــاره
میشــود ،منظــور توضیــح ایــن نکتــه اســت کــه ارزیابــی قابلیــت اطمینــان هــر روش ذیربــط بایــد بهصــورت
مج ـزا ،بــا توجــه بــه کارکــردی کــه مشــخصاً ب ـرای اســتفاده از روش مدنظــر اســت ،انجــام شــود .ایــن رویکــرد
انعطافپذیــری الزم را بــرای ارزیابــی کاربــرد عملــی اســتاندارد قابلیــت اطمینــان فراهــم میکنــد ،چــون بــا
اســتفاده از ایــن رویکــرد سفارشیســازی ارزیابــی قابلیــت اطمینــان بــهازای هرکــدام از کارکردهــای سیســتم
میــر میشــود.
بند فرعی (الف)
 .۱۲۶در بنــد فرعــی (الــف) ،فهرســت رشایطــی آمــده اســت کــه احتــاالً بــه تعییــن قابلیــت اطمینــان کمــک
میکننــد .عبــارت «کــه ممکــن اســت شامل...باشــد» نشــانگر آن اســت کــه ایــن فهرســت فقــط بـرای مثــال آورده
شــده اســت و جامــع نیســت .عبــارت «کلیـهی موقعیتهــای ذیربــط» متضمــن هــدف تولیــد اطالعــات موجــود
در ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال اســت.
 .۱۲۷هــدف از آوردن فهرســت رشایــط ایجــاد تــوازن میــان دســتورالعملهای ارزیابــی قابلیــت اطمینــان و
وضــع الزاماتــی اســت کــه ممکــن اســت هزینههــای اضافــه بــه رشکــت تحمیــل کنــد و ،نهایت ـاً ،بــه مانعــی در
مســیر تجــارت الکرتونیــک تبدیــل و بــه افزایــش مرافعــات حقوقــی دربــارهی موضوعــات فنــی پیچیــده منجــر
بشــود .ویژگیهــای کیفــی پرســنل ،منابــع مالــی کافــی و بیمـهی مســئولیت و وجــود دســتورالعمل اطالعرســانی
بـرای رخنههــای امنیتــی و همچنیــن مســیرهای حسابرســی ♦64قابلاطمینــان از جملــه رشایــط ذیربــط احتاملــی
اســت.

Audit Trails

♦
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«قواعد عملیاتی»
 .۱۲۸در بنــد فرعــی (الــف)( ،)۱بــه قواعــد عملیاتــی خاصــی اشــاره میشــود کــه معمــوالً در راهنــای
بهرهبــرداری گنجانــده میشــود؛ ممکــن اســت اعــال ایــن قواعــد تحــت نظــر نهــاد نظارتــی باشــد و ،بنابرایــن،
ماهیــت ق ـراردادی محــض نخواهــد داشــت .عبــارت «مرتبــط بــا ارزیابــی »...نشــانگر آن اســت کــه فقــط بایــد
قواعــد عملیاتــی مربــوط بــه قابلیــت اطمینــان سیســتم ،و نــه کل قواعــد عملیاتــی ،مدنظــر ق ـرار داده شــود.
«تضمین متامیت داده»
 .۱۲۹در بنــد فرعــی (الــف)(« ،)۲تضمیــن متامیــت داده» مفهومــی مطلــق دانســته میشــود ،زیــرا منیتــوان
بــرای متامیــت داده ســطحی تعییــن کــرد .مفهــوم «متامیــت» ،بهعنــوان یکــی از اجــزای اســتاندارد قابلیــت
اطمینــان عمومــی ،متفــاوت از مفهــوم مقــرر در مــادهی  ۱۰اســت .بــه بیــان دقیقتــر ،مفهــوم متامیــت مقــرر
در بنــد فرعــی (الــف)( )۲زمانــی نافــذ اســت کــه متامیــت در واقــع بــرای ارزیابــی قابلیــت اطمینــان روش
استفادهشــده و ،نهایتـاً ،تحقــق هـمارزی کارکــردی موضوعیــت داشــته باشــد .بنابرایــن ،ایــن مفهــوم در مــوادی
بــه غیــر از مــادهی  ۱۰نیــز موضوعیــت پیــدا میکنــد.
پیشگیری از دسرتسی غیرمجاز و استفاده از سیستم
 .۱۳۰ایــن موقعیــت بــه توانایــی پیشــگیری از دسرتســی اشــخاصی از قبیــل اشــخاص ثالــث و اف ـراد غیرمجــاز
بــه سیســتم و اســتفادهی از آن اشــاره میکنــد ،زی ـرا صــدور اجــازهی دسرتســی بــه سیســتم و اســتفادهی از آن
مفهومــی مرتبــط بــا هم ـهی طرفهاســت .از ایــن نظــر ،الزم بــه ذکــر اســت کــه مفهــوم متامیــت در «قانــون
منونــه» بــه تغییـرات «مجــاز» اشــاره میکنــد .بنابرایــن ،بـرای پیشــگیری از تغییـرات غیرمجــاز ،بایــد از روشــی
قابلاطمینــان اســتفاده شــود.
عــاوه بــر ایــن ،مفهــوم کنــرل مبتنــی بــر انحصــار اســت ،و پیشفــرض انحصــار هــم امــکان مامنعــت از دسرتســی
طرفهایــی اســت کــه اجــازهی دسرتســی بــه سیســتم ندارنــد.
«امنیت سختافزاری و نرمافزاری»
 .۱۳۱در فهرســت معیارهــای اســتاندارد ارزیابــی قابلیــت اطمینــان عمومــی در ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال،
بــه «امنیــت ســختافزاری و نرماف ـزاری» اشــاره شــده اســت ،زی ـرا امنیــت ســختافزاری و نرماف ـزاری مســتقیامً
روی قابلیــت اطمینــان روش استفادهشــده اثرگــذار اســت .در بنــد (ب) مــادهی « ۱۰قانــون منونــه»ی امضاهــای
الکرتونیــک «آنســیرتال» نیــز اشــارهی مشــابهی دیــده میشــود ،مبنــی بــر اینکــه «کیفیــت سیســتمهای
ســختافزاری و نرمافــزاری» یکــی از عواملــی اســت کــه مؤسســات صادرکننــدهی گواهــی بایــد در تعییــن
قابلاعتــاد بــودن سیســتمها و دستورالعملهایشــان مدنظــر ق ـرار بدهنــد .در بنــد فرعــی (الــف)( ،)۴بجــای
کلمـهی «کیفیــت» ،از کلمـهی «امنیــت» اســتفاده میشــود ،چــون مفهــوم امنیــت بیشــر بــه کار ارزیابــی عینــی
میآیــد.
«منظمبودن و دامنهی حسابرسی توسط نهاد مستقل»
 .۱۳۲انجــام حسابرســیهای منظــم و دقیــق توســط نهادهــای مســتقل را میتــوان یکــی از شــواهد تأییــد
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قابلیــت اطمینــان سیســتم توســط شــخص ثالــث دانســت .بــه همیــن ترتیــب ،در بنــد فرعــی (ه) مــادهی ۱۰
«قانــون منونــه»ی «آنســیرتال» دربــارهی امضاهــای الکرتونیــک« ،منظمبــودن و دامنـهی حسابرســی توســط نهــاد
مســتقل» یکــی از عواملــی دانســته میشــود کــه بایــد ،در تعییــن قابلاعتــاد بــودن منابــع انســانی ،سیســتمها
و دســتورالعملهایی کــه مؤسســات صادرکننــدهی گواهــی اســتفاده میکننــد ،مدنظــر ق ـرار داده شــود.
«اعالم نهاد ناظر ،نهاد اعتبارگذار یا طرحی داوطلبانه در خصوص اطمینانپذیری روش»
 .۱۳۳معیــار «اعــام نهــاد ناظــر ،نهــاد اعتبارگــذار یــا طــرح داوطلبانــه در خصــوص قابلیــت اطمینــان روش» ملهــم
از بنــد فرعــی (و) مــادهی « ۱۰قانــون منونــه»ی «آنســیرتال» دربــارهی امضاهــای الکرتونیــک اســت؛ در ایــن مــاده،
«اعــام دولــت ،نهــاد اعتبارگــذار یــا صادرکننــدهی گواهینامــه در خصــوص متابعــت از مــورد یادشــده یــا وجــود
آن» یکــی از عوامــل دخیــل در تعییــن قابلاعتــاد بــودن منابــع انســانی ،سیســتمها و دســتورالعملهایی کــه
مؤسســات صادرکننــدهی گواهــی اســتفاده میکننــد اســت .اعــام ایــن قبیــل نهادهــا احتــاالً تضمینکننــدهی
ســطح خاصــی از عینیــت در ارزیابــی قابلیــت اطمینــان روش استفادهشــده اســت.
«هرگونه استاندارد صنعتی ذیربط»
 .۱۳۴اشــاره بــه «هرگونــه اســتاندارد صنعتــی ذیربــط» در توصیــه بــه مراجعــه بــه اســتانداردها و روشهــای
پذیرفتهشــدهی بیناملللــی ب ـرای اجتنــاب از افزایــش مرافعــات حقوقــی ناشــی از موضوعــات فنــی پیچیــده و
انعطافپذیــری در انتخــاب فنــاوری و در عیــن حــال رهنمــود دادن ریشــه دارد .در ایــن زمینــه ،نکتـهی احتــاالً
ذیربــط دیگــر آن اســت کــه طراحــی و نگهــداری سیســتمهای مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال احتــاالً
برعهــدهی متخصصــان بســیار حرفـهای اســت.
 .۱۳۵رجــوع بــه «هــر اســتاندارد صنعتــی ذیربــط» ،نســبت بــه رجــوع بــه «روال مطلــوب صنعتــی» ،گزین ـهی
مناس ـبتری اســت ،زی ـرا اح ـراز «اســتاندارد صنعتــی ذیربــط» آســانتر اســت .اســتانداردهای صنعتــی ذیربــط
ترجیحــاً بایــد در ســطح بیناملللــی پذیرفتــه شــده باشــند .در واقــع ،اســتفاده از اســتانداردهای بیناملللــی
احتــاالً بــه ترسیــع شــکلگیری مفهــوم قابلیــت اطمینــان مشــرک در قلمروهــای قضایــی مختلــف منجــر
میشــود .رجــوع بــه اســتانداردهای صنعتــی را نبایــد بــه معنــای نقــض اصــل بیطرفــی فناورانــه یــا ترجیـحدادن
اســتانداردهای صنعتــی یــک بخــش نســبت بــه بخشهــای دیگــر ،کــه احتــاالً بـرای مدیریــت زنجیــرهی تأمیــن
آثــار زیانبــاری دارد ،تفســیر کنیــم.
بند فرعی (ب)
 .۱۳۶در بنــد فرعــی (ب) ،بــا هــدف پیشــگیری از مرافعــات حقوقــی بینتیجــهای کــه در خصــوص تأییــد
روشهایــی اقامــه میشــود کــه در عمــل کارکــرد الزم را داشــتهاند و رصف نظــر از هرگونــه ارزیابــی قابلیــت
اطمینــان ایــن روشهــا ،نوعــی «رشط اطمینــان» مقــرر شــده اســت .در ایــن بنــد ،بــه تحقــق کارکــرد در مــورد
خــاص محــل اختــاف اشــاره میشــود و پیشبینــی قابلیــت اطمینــان آتــی بــر مبنــای عملکــرد گذشــتهی روش
مدنظــر نیســت .در بنــد (۳ب)( )۲مــادهی  ۹کنوانســیون ملــل تحــد راجــع بــه ارتباطــات الکرتونیــک نیــز ،در
خصــوص ه ـمارزی کارکــردی امضاهــای الکرتونیــک ،ســازوکار مشــابهی مقــرر شــده اســت.
 .۱۳۷در عمــل ،بــا توجــه بــه اینکــه کارکــرد مدنظــر اســتفاده از روش مربوطــه محقــق شــده اســت ،هیــچ بحثــی
دربــارهی ارزیابــی قابلیــت اطمینــان روش برحســب بنــد (الــف) بــه وجــود منیآیــد.
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اصل اختیار طرفین
 .۱۳۸در مــادهی  ،۱۲هیــچ اشــارهی رصیحــی بــه موضوعیــت داشــن توافــق طرفیــن در خصــوص ارزیابــی قابلیــت
اطمینــان اشــارهای منیشــود .ایــن عدماشــاره بــه قصــد ارائ ـهی نوعــی اســتاندارد قابلیــت اطمینــان عینــی و،
درنتیجــه ،وابســتهنکردن ایــن اســتاندارد بــه اصــل اختیــار طرفیــن اســت .بهطــور خــاص ،قرائتهــای قابلتصــور
بـرای ارجــاع بــه اصــل اختیــار طرفیــن از ایــن قـرار اســت( :الــف) معرفــی اســتانداردی متفــاوت بـرای ارزیابــی
قابلیــت اطمینــان کــه شــمولش بــه طرفهــای دخیــل بســتگی دارد؛ (ب) رســیدن بــه یافتههایــی متناقــض در
خصــوص اعتبــار ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال و (ج) دورزدن قانــون ماهــوی ،بهویــژه مفــاد مربــوط بــه
شــمول الزامــی و ،نهایت ـاً ،تحــت تأثیــر ق ـرار گرفــن اشــخاص ثالــث .بنابرایــن ،اختیــار هرکــدام از طرفیــن در
خصــوص ارزیابــی قابلیــت اطمینــان محــدود بــه تخصیــص مســئولیت طبــق حــدود مقــرر در قانــون حاکــم اســت.
 .۱۳۹موضوعیــت داشــن توافقــات طرفیــن در زمینــهی سییســتمهای بســته یــا در خصــوص اســتانداردهای
صنعتــی اهمیــت ویــژهای پیــدا میکنــد ،چــون ایــن توافقــات غالبــاً دربرگیرنــدهی رهنمودهــای ســودمندی
دربــارهی جزئیــات فنیانــد و ممکــن اســت بــه ترویــج نــوآوری فنــی در چارچــوب حــدود قانــون ماهــوی
الزماالجــرا کمــک کننــد.
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.

مادهی  :۱۳نشانگر مکان و زمان در سوابق الکرتونیک قابلانتقال
 .۱۴۰نشــانگر مــکان و زمــان پیامدهــای حقوقــی قابلتوجهــی در حــوزهی اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال دارد.
ب ـرای مثــال ،ثبــت زمــان ظهرنویســی ب ـرای اح ـراز ترتیــب متعهــدان در زمــان مراجعــه بــه ظهرنویســی رضوری
اســت .در مــادهی  ،۱۳اســتفاده از ایــن نشــانگر در ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال مدنظــر ق ـرار داده شــده
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه ماهیــت غیرمــادی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال ،برخــاف اســناد یــا مــدارک
قابلانتقــال ،باعــث روشنشــدن ترتیــب زمانیشــان منیشــود ،ایــن امــر در خصــوص ظهرنویســی اهمیــت
ویــژهای پیــدا میکنــد.
 .۱۴۱مفــاد مرتبــط بــا نشــانگر مــکان و زمــان را ،اگــر وجــود داشــته باشــند ،بایــد در قانــون ماهــوی پیــدا کنیــم که
احتــاالً مشــخص میکنــد کــدام طرفهــا بــه چیــز میـزان روی ایــن نشــانگر توافــق دارنــد .اگــر نشــانگر مــکان
و زمــان طبــق قانــون ماهــوی اجبــاری باشــد ،طبــق بنــد (۱الــف) مــادهی « ۱۰قانــون منونــه» ،مبنــی بــر اینکــه
ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بایــد دربرگیرنــدهی اطالعاتــی باشــد کــه «بایــد در ســند یــا مــدرک قابلانتقــال
وجــود داشــته باشــد» ،بایــد از ایــن رشط متابعــت شــود.
 .۱۴۲عبــارت «یــا مجــاز میدانــد» نشــانگر آن اســت کــه مــواردی کــه اعــام زمــان یــا مــکان ســابقه یــا مــدرک
قابلانتقــال قانون ـاً مجــاز ،و نــه الزامــی ،اســت هــم در حیط ـهی شــمول مــادهی  ۱۳ق ـرار میگیــرد .طبــق ایــن
قاعــدهی کلــی کــه در «قانــون منونــه» هیچگونــه الزامــات اطالعاتــی اضاف ـهای مقــرر منیشــود ،در مــادهی ۱۳
نشــانگر مــکان و زمــان بـرای مواقعــی کــه اطالعــات از منظــر قانــون حاکــم اجبــاری نیســت
 .۱۴۳روشهــای وجــود بــرای نشــاندادن مــکان و زمــان ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال ،بســته بــه سیســتم
استفادهشــده ،متغیــر اســت .بنابرایــن ،مــادهی  ۱۳مبتنــی بــر رویکــردی اســت کــه بهلحــاظ فنــاوری بیطرفانــه
و بــا سیســتمهای مبتنــی بــر دفــر ثبــت ،توکــن ،دفــر کل توزیعشــده یــا فناوریهــای دیگــر ســازگار اســت.
 .۱۴۴ماهیــت ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال اتوماســیون مراحــل خاصــی از چرخـهی عمــر ســوابق مرتبــط بــا
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زمــان را میــر میکنــد .بـرای مثــال ،ســفته را میتــوان بـرای پرداخــت خــودکار در موعــد مقــرر اســتفاده کــرد.
 .۱۴۵مفــاد مرتبــط بــا مــکان و زمــان ارســال و دریافــت پیامهــای داده (مــادهی « ۱۵قانــون منونــه»ی تجــارت
الکرتونیــک «آنســیرتال») و ارتباطــات الکرتونیــک (مــادهی  ۱۰کنوانســیون ارتباطــات الکرتونیــک) ب ـرای تنظیــم
و مدیریــت ق ـرارداد اهمیــت دارنــد ،امــا در خصــوص اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال موضوعیــت
پیــدا منیکننــد.
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

مادهی  :۱۴محل کسب
 .۱۴۶در قانــون ،ممکــن اســت پیامدهایــی بـرای محــل کســب مقــرر شــده باشــد .بهطــور خــاص ،محــل کسـ 
ب
میتوانــد در اســتفادهی فرامــرزی در ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال موضوعیــت داشــته باشــد .در قانــون
ماهــوی ،بایــد روش شناســایی محــل کســب ذیربــط ،کــه در اصــل لزومــی نــدارد بـهرصف اســتفاده از رســانهای
الکرتونیــک یــا کاغــذی متفــاوت باشــد ،مشــخص شــود .حیط ـهی شــمول مــادهی  ۱۴محــدود بــه توضیــح ایــن
موضــوع اســت کــه محــل سیســتم اطالعاتــی یــا بخشـیهای از آن نشــانگر محــل کســب نیســت .بــا توجــه بــه
اینکــه خدماتدهنــدگان شــخص ثالثــی کــه در مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال دخیلانــد از تجهی ـزات
و فناوریهایــی اســتفاده میکننــد کــه در قلمروهــای قضایــی مختلــف ق ـرار دارنــد یــا محلشــان مرتب ـاً تغییــر
میکنــد (ب ـرای مثــال ،اســتفاده از رایانــش ابــری) ،ایــن توضیحــات میتوانــد بســیار ســودمند باشــد.
 .۱۴۷مــادهی  ،۱۴کــه ملهــم از بندهــای  ۴و  ۵مــادهی « ۶کنوانســیون ارتباطات الکرتونیک» اســت ،65دســتورالعمل
تعییــن محــل کســب در زمــان اســتفاده از روشهــای الکرتونیــک مقــرر و اشــاره شــده اســت کــه بعضــی از
مؤلفههــای خــاص بــه خــودی خــود بــه شناســایی محــل کســب کمــک منیکنــد .بنابرایــن ،حیطـهی شــمول ایــن
مــاده متفــاوت از مــادهی  13اســت ،کــه مربــوط بــه اشــاره بــه مــکان در ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال اســت
و نــه تعییــن آن.
 .۱۴۸اشــاره بــه «محــل کســب» بایــد بــه معنــای اشــاره بــه مفاهیــم مختلــف مرتبــط بــا محــل جغرافیایــی،
از قبیــل محــل اقامــت یــا منــزل کــه ممکــن اســت در طــول چرخ ـهی عمــر ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال
موضوعیــت داشــته باشــند ،تفســیر شــود .در حالــی کــه مؤلفههایــی کــه در مــادهی  ۱۲آمــده اســت بــه خــودی
خــود تعیینکننــدهی محــل کســب نیســت ،ایــن مؤلفههــا را میتــوان بــه هم ـراه ســایر مؤلفههــا ب ـرای تعییــن
محــل کســب اســتفاده کــرد.
 .۱۴۹در قانــون ماهــوی ،ممکــن اســت بــه طرفیــن اجــازه داده شــده باشــد کــه محــل کســب را بهصــورت
توافقــی شناســایی کننــد .در ایــن حالــت ،مــادهی  ۱۴مجموعـهای از قواعــد تکمیلــی را در خصــوص تعییــن محــل
کســب ارائــه میکنــد کــه مکمــل ســودمندی ب ـرای 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 Communications in International Contracts, Explanatory Note, paras. .121-116
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مادهی  :۱۵ظهرنویسی
 .۱۵۰اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال از طریــق تحویــل و ظهرنویســی قابلانتقالانــد .در قانــون ماهــوی،
رشایطــی بــرای گــردش اســناد و مــدارک قابلانتقــال مقــرر شــده اســت کــه در خصــوص ســوابق الکرتونیــک
قابلانتقــال مشــمول هـمارزی کارکــردی نیــز نافــذ اســت .در مــادهی  ،۱۵عــاوه بــر الزامــات هـمارزی کارکــردی
شــکل مکتــوب و امضــاء ،الزامــات ه ـمارزی کارکــردی ظهرنویســی نیــز مقــرر شــده اســت.
 .۱۵۱در حالــی کــه در قوانیــن ملــی دســتورالعملهای رســمی گوناگونــی ب ـرای ظهرنویســی در اســناد کاغــذی
تجویــز شــده اســت ،مــادهی  ،۱۵رصف نظــر از الزامــات مقــرر در «قانــون منونــه» و طبــق رویکــردی کــه در
«قانــون منونــه» در خصــوص ســایر قواعــد هـمارزی کارکــردی اتخــاذ شــده اســت ،روی تحقــق هـمارزی کارکــردی
مفهــوم ظهرنویســی متمرکــز اســت .بنابرایــن ،در مــادهی  ،۱۵در تکمیــل قواعــد هـمارزی کارکــردی بـرای 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 قابلانتقــال بــه روش الصــاق «پیوســت»،
آورده میشــود.
 .۱۵۲ارجاعــات خاصــی را کــه در مــادهی  ۱۵بــه الزامــات شــکلی خــاص ،و نــه بــه ســایر الزامــات ،داده میشــود
میتــوان بــه معنــای کنارگذاشــن ســایر الزامــات یادشــده از حیط ـهی شــمول مــاده و ،درنتیجــه ،محققنشــدن
هــدف ایــن مــاده تفســیر کــرد .بنابرایــن ،در مــادهی  ۱۵بــه هیــچ نــوع خاصــی از الزامــات اشــاره منیشــود ،بلکــه
هم ـهی الزامــات لحــاظ میشــود.
 .۱۵۳عبــارت «یــا مجــاز میدانــد» در مــادهی  ۱۵بــه مــواردی اشــاره میکنــد کــه ظهرنویســی طبــق قانــون
ماهــوی مجــاز ،و نــه الزامــی ،اســت.
 .۱۵۴عبــارت «منــدرج در» بــه ایــن دلیــل انتخــاب شــده اســت کــه روش جــاری را دقیقتــر مشــخص میکنــد
و دربرگیرنــدهی مــواردی اســت کــه اطالعــات بهلحــاظ منطقــی بــا ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال در ارتبــاط
یــا گــره خــورده اســت و ،بنابرایــن ،اســتفاده از مدلهــای مختلــف سیســتمهای مدیریــت ســوابق الکرتونیــک
قابلانتقــال ،بــر طبــق اصــل بیطرفــی فناورانــه ،میــر میشــود.
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.

مادهی  :۱۶اصالحیه
 .۱۵۵ممکــن اســت در قانــون ماهــوی یــا توافقنامههــای ق ـراردادی اصــاح ســند یــا مــدرک قابلانتقــال مجــاز
مقــرر شــده باشــد ،یــا مشــخص شــده باشــد کــه کــدام افـراد در چــه رشایطــی اجــازهی اصــاح ســند یــا مــدرک
را دارنــد و ،ایــن کــه الزم اســت اصالحــات مربوطــه بــه اطــاع اشــخاص ثالــث رســانده شــود یــا خیــر .در مــادهی
 ،۱۶قاعــدهی هـمارزی کارکــردی ،بـرای مــواردی کــه امــکان اصــاح ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال وجــود دارد،
مقــرر شــده اســت.
 .۱۵۶اصالحیههــای مقــرر در مــادهی  ۱۶ماهیــت حقوقــی دارنــد .اصالحیههایــی بــا ماهیــت رصفــاً فنــی در
حیط ـهی شــمول مــادهی  ۱۶ق ـرار منیگیرنــد( .همچنیــن ،رجــوع کنیــد بــه بنــد  ،۱۰۱در خصــوص ارجــاع بــه
«هرگونــه تغییراتــی کــه بخشــی از روال عــادی مخابــره ،ذخیرهســازی و منایــش اســت» در بنــد  ۲از مــادهی ۱۰
«قانــون منونــه»).
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 .۱۵۷در مــادهی  ،۱۶بــه قرینــهی اســتفاده از کلمــهی «شناساییشــده» ،اســتانداردی عینــی بــرای شناســایی
اطالعــات اصالحشــده در محیــط الکرتونیــک مقــرر شــده اســت .مبنــای درخواســت ب ـرای شناســایی اطالعــات
اصالحشــده آن اســت کــه ،هرچنــد شناســایی اصالحــات در اســناد یــا مــدارک کاغــذی ،بــا توجــه بــه ماهیــت
ایــن رســانه ،آســان اســت ،امــا در خصــوص اســناد یــا مــدارک الکرتونیــک چنیــن نیســت .وابســتههای وصفــی
شناســایی ،از قبیــل «دقیق ـاً» یــا «بهآســانی» ،اســتانداردی عینــی بهدســت منیدهنــد و ،در عیــن حــال ،مانعــی
دیگــر رس راه ق ـرار میدهنــد کــه بــه معنــای تحمیــل هزینههــای جدیــد بــه اپراتورهــای سیســتم اســت.
 .۱۵۸بنابرایــن ،هــدف مــادهی  ۱۶ارائــهی شــواهدی دربــارهی همــهی اطالعــات اصالحشــده و ردگیــری ایــن
اطالعــات اســت .ایــن مــاده در تطابــق بــا ال ـزام کلــی حفــظ متامیــت ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقالــی اســت
کــه در بنــد  ۲مــادهی « ۱۰قانــون منونــه» مقــرر شــده اســت .بــا ایــن حــال ،در ایــن مــاده بــه ایــن ال ـزام کلــی
اکتفــا منیشــود ،زیــرا اطالعــات اصالحشــده ،گذشــته از ثبــت ،بایــد شناســایی شــود تــا قابلتشــخیص باشــد.
 .۱۵۹در مــادهی  ،۱۶مقــرر شــده اســت کــه در شناســایی اطالعــات اصالحشــده از روشــی قابلاطمینــان اســتفاده
شــود ،امــا مشــخص نشــده کــه در شناســایی اصالحــات یــا اطالعــات اصالحشــده از چــه روشــی بایــد اســتفاده
شــود ،زیـرا ایــن تعییــن روش ممکــن اســت بــار اضافـهای بـرای مدیریــت ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال باشــد.
قابلیــت اطمینــان روش بایــد طبــق اســتاندارد عمومــی قابلیــت اطمینــان مقــرر در مــادهی  ۱۲ارزیابــی شــود.
 .۱۶۰عبــارت «یــا مجــاز میدانــد» بــه مــواردی اشــاره میکنــد کــه اصــاح ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال
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.

مادهی  :۱۷جایگزینی سند یا مدرک قابلانتقال با سوابق الکرتونیک قابلانتقال
 .۱۶۱اگــر در قانــون اســتفاده از هــر دوی اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال و ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال بــه رســمیت
شــناخته شــده باشــد ،ممکــن اســت در طــول چرخـهی عمــر ایــن اســناد ،مدارک یا ســوابق نیــاز به تغییــر رســانه پدیدار
شــود .بــا توجــه بــه اینکــه ســطح پذیــرش روشهــای الکرتونیــک و آمادگــی بـرای اســتفاده از ایــن روشهــا در کشــورها
و اصنــاف مختلــف متفــاوت اســت ،امــکان تغییــر رســانه ،بهویــژه در ورای مرزهــا ،بـرای افزایــش پذیــرش و اســتفاده از
ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال حیاتی اســت.
 .۱۶۲در حالــی کــه ممکــن اســت امــکان تغییــر رســانه در قوانیــن مبتنــی بــر اصــل بیطرفانگــی رســانه بــه رســمیت
شــناخته شــده باشــد ،بعیــد اســت چنیــن امکانــی در قوانینــی کــه منحـرا ً بــه اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال اختصاص
دارنــد پیشبینــی شــده باشــد .مــادهی  ۱۷و « ۱۸قانــون منونــه» بــا هــدف پرکــردن ایــن شــکاف تصویــب شــده اســت.
 .۱۶۳مــواد  ۱۷و  ۱۸ماهــوی و روی تحقــق دو هــدف اصلــی متمرکزنــد :میرسســازی تغییــر رســانه بــدون از دســت رفنت
اطالعاتــی کــه طبــق قانــون ماهــوی الزامــی اســت و تضمیــن عدمانتشــار ســند یــا مــدرک قابلانتقــال جایگزینشــده
بهمنظــور پیشــگیری از دو ادعــای همزمــان در خصــوص ادای تعهــدی واحــد و ،در کل ،هرگونــه اثرگــذاری بــر حقــوق
و تعهــدات هــر طــرف.
 .۱۶۴طبــق بنــد (الــف) ۱مــادهی « ۱۰قانــون منونــه» ،قاعــدهی کلــی آن اســت کــه ســابق هی الکرتونیــک قابلانتقــال
بایــد دربرگیرنــدهی اطالعاتــی باشــد کــه بایــد در ســند یــا مــدرک قابلانتقــال وجــود داشــته باشــد (رجــوع کنیــد بــه
بندهــای  ۸۹تــا .)۹۳
بــا ایــن حــال ،طبــق مــادهی  ،۱۷وجــود کلیـهی اطالعــات موجــود در ســند یا مــدرک قابلانتقــال در ســابقهی الکرتونیک
قابلانتقــال جایگزیــن الزامــی نیســت .در قانــون ماهــوی ،مشــخص شــده اســت کــه چــه اطالعاتــی بایــد ،بهمنظــور
حفــظ حقــوق و تعهــدات همـهی طرفهــای ذیربــط ،در ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال جایگزیــن گنجانــده شــود.
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 .۱۶۵در مــادهی  ،۱۷بـرای تطبیــق بــا انــواع طرحهایــی کــه در خصــوص اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال مختلــف
اســتفاده میشــود ،بــه مفاهیــم حقوقــی ماهــوی ،از قبیــل «صادرکننــده»« ،متعهــد»« ،دارنــده» و «فــرد
کنرتلکننــده» ،اشــارهای منیشــود تــا انعطافپذیــری الزم ب ـرای تطبیــق بــا روشهــای کس ـبوکار محقــق شــود.
 .۱۶۶در قانــون ماهــوی ،و از جملــه توافقنامــهی طرفیــن ،طرفهایــی کــه رضایتشــان بــرای تغییــر رســانه
وموضوعیــت دارد و طرفهایــی کــه بایــد از تغییــر مطلــع شــوند مشــخص شــدهاند.
 .۱۶۷در بنــد  ،۱مقــرر شــده اســت کــه بـرای تغییــر رســانه بایــد از روش قابلاطمینانــی اســتفاده شــود .قابلیــت
اطمینــان روش بایــد طبــق اســتاندارد قابلیــت اطمینــان عمومــی ،مقــرر در مــادهی  ،۱۲ارزیابــی شــود.
 .۱۶۸کلم ـهی «جایگزینــی» در بنــد  ۱بــه معنــای صــدور مجــدد نیســت ،زی ـرا صــدور مجــدد و تغییــر رســانه
مفاهیــم متفاوتیانــد و در مــادهی  ۱۷بهروشــنی تغییــر رســانه مدنظــر اســت.
 .۱۶۹پیامــد حقوقــی عدممتابعــت از الزامــات مقــرر در بنــد  ۲بطــان تغییــر رســانه و ،بنابرایــن ،ســابقهی
الکرتونیــک قابلانتقــال اســت.
 .۱۷۰در بنــد  ،۳مقــرر شــده اســت کــه ،در صــورت تغییــر رســانه ،ســند یــا مــدرک قابلانتقــال دیگــر معتــر یــا
نافــذ نخواهــد بــود .ایــن مقــرره بـرای اجتنــاب از دعــاوی متعــدد در خصــوص ادای تعهــدی واحــد رضوری اســت.
کلمــهی «بهمحــض» نشــانگر آن اســت کــه میــان صــدور جایگزیــن و ابطــال ســند یــا مــدرک جایگزینشــده
نبایــد فاصل ـهای وجــود داشــته باشــد .بــا ایــن حــال ،اطالعــات موجــود در ســند یــا مــدرک قابلانتقــال ممکــن
اســت ،از نظــر مقاصــد نامرتبــط بــا کارکردهایــی کــه بــا انعطافپذیــری محقــق میشــود ،ارزش حقوقــی داشــته
باشــد .بـرای مثــال ،بارنامــه ممکــن اســت دربرگیرنــدهی مدرکــی از قـرارداد حمــل کاال باشــد .وضعیــت حقوقــی
ایــن اطالعــات بایــد طبــق قانــون ماهــوی تعییــن شــود .عــاوه بــر ایــن ،مــادهی  ۱۷در مــواردی کــه دومیــن
نســخة اصلــی عمــدا ً در رســانهای متفــاوت از نســخة اصلــی اول صــادر میشــود نافــذ نیســت.
 .۱۷۱عبــارت «بایــد بالاعتبــار شــود و» ،وقتــی پیــش از «دیگــر ...نخواهــد بــود» نشــاندهندهی آن اســت کــه
ســند یــا مــدرک قابلانتقــال ،بعــد از تغییــر رســانه ،دیگــر قابلانتقــال نخواهــد بــود .ایــن عبــارات از منظــر
انتخــاب روش آن قــدر انعطافپذیرنــد کــه ســند یــا مــدرک قابلانتقــال بالاعتبــار میشــود.
 .۱۷۲اگــر ســند یــا مــدرک قابلانتقــال یــا ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال ،بــر مبنــای فــرض نادرســت معترببــودن
ســابقه ،ســند یــا مــدرک جایگزیــن ،از درج ـهی اعتبــار ســاقط شــود ،قانــون ماهــوی بــر صــدور مجــدد ســند،
مــدرک یــا ســابقهی باطلشــده یــا بــر صــدور ســابقه ،ســند یــا مــدرک جایگزیــن حاکــم خواهــد بــود.
 .۱۷۳ســند یــا مــدرک قابلانتقــال یــا ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال ،گذشــته از انعطافپذیــری ،میتوانــد
کارکردهــای دیگــری داشــته باشــد کــه فراهمکــردن مــدرک ق ـرارداد حمــل کاال و مــدرک دریافــت کاال یــا ،در
خصــوص اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال ،فراهمکــردن مــدرک زنجیــرة ظهرنویســی ب ـرای رجــوع بــه دادگاه از آن
جملــه اســت .قابلیــت ایفــای ایــن کارکردهــای اضافــی ممکــن اســت تــا بعــد از بالاعتبارشــدن ســند ،مــدرک یــا
ســابقه ادامــه پیــدا کنــد.
 .۱۷۴در بنــد  ،۳بــه صــدور ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بــر طبــق بندهــای  ۱و  ۲اشــاره میشــود تــا روشــن
شــود کــه ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بایــد طبــق هــر دو بنــد صــادر شــود.
 .۱۷۵بنــد  ،۴در قالــب بیــان قانــون ،روشــن میکنــد کــه حقــوق و تعهــدات طرفیــن تحــت تأثیــر تغییــر رســانه
ق ـرار منیگیــرد .بهطــور خــاص ،ســابقهی جایگزیــن بایــد دریرگیرنــدهی متــام اطالعاتــی باشــد کــه وجودشــان،
رصف نظــر از ماهیتشــان ،بـرای تحــت تأثیــر قـرار نگرفــن ایــن حقــوق و تعهــدات رضوری اســت .ایــن بنــد ،بــا
اینکــه تکـرار 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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مادهی  :۱۸جایگزینی سوابق الکرتونیک قابلانتقال با سند یا مدرک قابلانتقال
 .۱۷۶در مــادهی  ،۱۸جایگزینــی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال بــا ســند یــا مــدرک قابلانتقــال مقــرر شــده
اســت .بررســی روشهــای کس ـبوکار نشــانگر آن اســت کــه ایــن جایگزینــی شــایعتر از حالــت عکــس اســت،
زیــرا طرفــی کــه مداخلــهاش در زمــان ایجــاد ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال پیشــبینی نشــده بــوده اســت
مایــل یــا در موضعــی نیســت کــه از روشهــای الکرتونیــک اســتفاده کنــد.
 .۱۷۷طبــق بعضــی از قوانیــن ملــی ،نســخهی کاغــذی ســابقهی الکرتونیــک را میتــوان هــمارز ســابقهی
الکرتونیــک در نظــر گرفــت .طبــق مــادهی  ،۱۸نســخهی چاپــی ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بایــد منطبــق
بــر الزامــات مقــرر در مــادة یادشــده باشــد تــا بهعنــوان ســند یــا مــدرک قابلانتقالــی کــه جایگزیــن ســابقهی
الکرتونیــک قابلانتقــال میشــود اعتبــار داشــته باشــد.
 .۱۷۸مفــاد مــادهی  ،۱۸از نظــر جایگزینــی ســند یــا مــدرک قابلانتقــال بــا ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال،
عین ـاً مشــابه مــادهی  ۱۷اســت .بنابرایــن ،مفــاد بندهــای  ۱۶۱تــا  ،۱۷۵بــا اعــال تغیی ـرات الزم ،در خصــوص
مــادهی  ۱۸نیــز نافــذ اســت.
 .۱۷۹طبــق مــادهی  ،۱۸وجــود کلیـهی اطالعــات موجــود در ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال در ســند یــا مــدرک
قابلانتقــال جایگزیــن الزامــی نیســت .بهطــور خــاص ،ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال ممکــن اســت شــامل
اطالعاتــی مثــل ف ـراداده باشــد کــه آوردنــش در ســند یــا مــدرک قابلانتقــال امکانپذیــر نیســت (رجــوع کنیــد
بــه بندهــای  ۵۶تــا  .)۵۸در قانــون ماهــوی ،مشــخص شــده اســت کــه چــه اطالعاتــی بایــد ،بهمنظــور حفــظ
حقــوق و تعهــدات هم ـهی طرفهــای ذیربــط ،در ســند یــا مــدرک قابلانتقــال جایگزیــن گنجانــده شــود.
منابع
A/CN.9/768, paragraph 101; A/CN.9/797, paragraphs 102-103; A/CN.9/828, paragraphs 94102; A/CN.9/834, paragraphs 53-64; A/CN.9/869,
paragraphs 121-122.
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فصل  :۴بهرسمیتشناسی فرامرزی سوابق الکرتونیک قابلانتقال
مادهی  :۱۹منع تبعیض در قبال سوابق الکرتونیک قابلانتقال خارجی
 .۱۸۰هــدف مــادهی  ۱۹رفــع موانعــی اســت کــه ،فقــط بــه ایــن دلیــل کــه ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال در
خــارج از کشــور صــادر یــا اســتفاده شــده باشــد ،در مســیر بهرسمیتشناســی فرامــرزی ســابقهی الکرتونیــک
قابلانتقــال پدیــدار شــده اســت .ایــن مــاده قواعــد حقــوق بیناملللــی خصوصــی را تحــت تأثیــر قـرار منیدهــد.
 .۱۸۱نیــاز بــه رژیمــی بیناملللــی بـرای تســهیل اســتفادهی فرامــرزی از ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال در هــان
ابتــدای کار بــه رســمیت شــناخته شــده و طــی جلســات بررســی جوانــب «قانــون منونــه» بــر آن تأکیــد شــده بــود.
در جلسـهی چهلوپنجــم کمیســیون نیــز بــر ایــن موضــوع تأکیــد شــده بــود ( ،A/67/17بنــد .)۸۳
 .۱۸۲بــا ایــن حــال ،دیدگاههــای متفاوتــی دربــارهی روش تحقــق ایــن هــدف بیــان شــده اســت .از یــک ســو،
عــدهای مایــل بودنــد مفــاد حقــوق بینامللــل خصوصــی موجــود جایگزیــن نشــود و نگذارنــد ،در اثــر اعــال
مجموعــهی خاصــی از قوانیــن متناقــض در زمینــهی ســوابق الکرتونیکــی قابلانتقــال ،رژیمــی دوگانــه شــکل
بگیــرد .از ســوی دیگــر ،آگاه بودنــد کــه رســیدگی مقتضــی بــه جنبههــای مربــوط بــه اســتفادهی بیناملللــی از
«قانــون منونــه» بـرای موفقیــت ایــن قانــون و ابـراز متایــل بــه ترویــج اســتفادهی فرامــرزی از آن ،رصف نظــر از
تعــداد کشــورهای تصویبکننــده ،مهــم اســت.
بند ۱
 .۱۸۳هــدف بنــد  ۱رفــع موانعــی اســت کــه ،فقــط بــه خاطــر منشــأ یــا محــل اســتفاده از ســابقهی الکرتونیــک
قابلانتقــال ،در مســیر بهرسمیتشناســی فرامــرزی ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال پدیــدار شــده اســت.
بــه عبــارت دیگــر ،هــدف بنــد  ۱آن اســت کــه منشــأ یــا محــل اســتفاده از ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بــه
خــودی خــود دلیلــی بـرای رد اعتبــار یــا تأثیــر حقوقــی ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال تلقــی نشــود .در بنــد ۱
مــادهی « ۱۲قانــون منونــه»ی امضاهــای الکرتونیــک «آنســیرتال» نیــز مــادهای بــا حیطـهی شــمول مشــابه آمــده
اســت.
 .۱۸۴کلــات «صــدور یــا اســتفاده» شــامل همـهی رویدادهایــی میشــود کــه در طــول چرخـهی عمــر ســابقهی
الکرتونیــک قابلانتقــال رخ میدهــد .ظهرنویســی و اصــاح ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال از مهمتریــن ایــن
رویدادهــا هســتند .در تعییــن محــل کســب ،مــادهی « ۱۴قانــون منونــه» هــم ممکــن اســت موضوعیــت داشــته
باشــد.
 .۱۸۵مفــاد بنــد  ۱قانــون ماهــوی ،و از جملــه حقــوق بینامللــل خصوصــی ،را تحــت تأثیــر قــرار منیدهــد.
اصــل منــع تبعیــض علیــه ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال بــه خــودی خــود دلیلــی ب ـرای بهرسمیتشناســی اثــر
حقوقــی ،اعتبــار یــا قابلیــت اج ـرای ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال خارجــی نیســت .ب ـرای مثــال ،در حالتــی
کــه اعتبــار ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال در قلمــروی قضایــی صادرکننــدهی ســوابق بــه رســمیت شــناخته
منیشــود ،بنــد  ۱بــه خــودی خــود بــه تصدیــق رســمیت ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال منجــر منیشــود .بــا ایــن
حــال ،طبــق بنــد  ،۱بهرسمیتشناســی ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقالــی کــه در قلمــرو قضایــی خاصــی صــادر
یــا اســتفاده شــده اســت ،کــه در آن ،صــدور و اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال مجــاز نیســت ولــی از
جهــات دیگــر در متابعــت از الزامــات قانــون ماهــوی حاکــم اســت ،مانعــی نــدارد.
 .۱۸۶کلمــهی «خــارج از کشــور»بــه هــر قلمــرو قضایــی متفــاوت از قلمــرو قضایــی تصویبکننــده اشــاره
میکنــد کــه ،در کشــورهای متشــکل از چنــد قلمــرو قضایــی ،ممکــن اســت بــه معنــای واحــد رسزمینــی متفاوتــی
باشــد.
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بند ۲
 .۱۸۷بنــد  ۲نشــانگر ایــن برداشــت اســت کــه «قانــون منونــه» نبایــد جــای حقــوق بینامللــل خصوصــی موجــودی
را بگیــرد کــه بــر اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال حاکــم اســت ،و ب ـرای «قانــون منونــه» حکــم قانــون ماهــوی را
دارد (رجــوع کنیــد بــه بنــد  .)۲۲تصویــب مجموعـهی خاصــی از مفــاد حقــوق بینامللــل خصوصــی بـرای ســوابق
الکرتونیــک قابلانتقــال بــه رژیــم دوگانــهی حقــوق بینامللــل خصوصــی منجــر میشــود ،و ایــن نامطلــوب
اســت.
 .۱۸۸چــون در بنــد  ۱فقــط بــه منــع تبعیــض اشــاره میشــود ،و در مقابــل بنــد  ۲بــه حقــوق بینامللــل 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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IIIIIسایر مسائل ذیربط
الف -مفهوم «اصلی»
 .۱۸۹برخــاف قوانیــن تجــارت الکرتونیــک «آنســیرتال» ،در «قانــون منونــه» ،و بــه بیــان دقیقتــر در مفــاد مربــوط
بــه الزامــات احــراز هــمارزی کارکــردی بــا مفهــوم نســخهی «اصلــی» چاپــی ،از اصطــاح «اصلــی» اســتفاده
منیشــود .از ایــن نظــر ،الزم بــه ذکــر اســت کــه در مــادهی « ۸قانــون منونــه»ی «آنســیرتال» دربــارهی تجــارت
الکرتونیــک بــه مفهــوم ایســتای «اصلــی» اشــاره میشــود ،در حالــی کــه ســوابق الکرتونیــک قابلانتشــار ماهیتـاً
در گردشانــد .بــه بیــان دقیقتــر ،در مــادهی « ۸قانــون منونــه»ی «آنســیرتال» دربــارهی تجــارت الکرتونیــک،
بــه مفاهیمــی همچــون «اولیــن بــاری کــه در شــکل نهایــی تولیــد شــد» اشــاره میشــود و ،بنابرایــن ،ایــن مــاده
در خصــوص اســنادی همچــون قراردادهــا ،کــه اصالحشــان امکانپذیــر اســت امــا رضوری یــا شــایع نیســت،
بســیار بــه کار میآیــد .از ســوی دیگــر ،مفهــوم «اصلــی» در «قانــون منونــه» مبتنــی بــر ایــن واقعیــت اســت کــه
ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال ،بعــد از صــدور ،لزوم ـاً در معــرض تغییراتــی ق ـرار میگیــرد و ،تــا زمــان ارائــه،
بــه «صــورت نهایــی» منیرســد .بنابرایــن ،مفهــوم نســخهی «اصلــی» در زمینـهی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال
متفــاوت از ایــن مفهــوم در ســایر قوانیــن «آنســیرتال» اســت.
 .۱۹۰در خصــوص مفهــوم پویــای «اصلــی» در زمینـهی ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال ،در بنــد (۱ب)(« )۳قانــون
منونــه» از متامیــت ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بهعنــوان یکــی از الزاماتــی یــاد میشــود کــه متابعــت از آن
بـرای تحقــق هـمارزی کارکــردی بــا ســند یــا مــدرک قابلانتقــال رضوری اســت .بنابرایــن ،در حالــی کــه مفهــوم
نســخهی «اصلــی» اســناد یــا مــدارک قابلانتقــال ب ـرای جلوگیــری از تعــدد دعــاوی بســیار مهــم اســت« ،قانــون
منونــه» ب ـرای تحقــق ایــن هــدف از مفاهیــم «تکینگــی» و «کنــرل» اســتفاده میکنــد تــا شناســایی ســابقهی
الکرتونیــک خــاص ،چــه بهعنــوان ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقالــی کــه فــرد کنرتلکننــده بــا اســتفاده از آن
میتوانــد مدعــی ادای تعهــد شــود ،و چــه بهعنــوان ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقالــی کــه هــدف کنــرل اســت،
میــر شــود (رجــوع کنیــد بــه بندهــای  ۸۳و .)۸۴
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
 .۱۹۱در بســیاری از حوزههــای بازرگانــی ،امــکان صــدور نســخ متعــدد از ســند یــا مــدرک قابلانتقــال امکانپذیــر
اســت .بــر اســاس «قانــون منونــه» ،اگــر ایــن روش طبــق قانــون حاکــم مجــاز باشــد ،تــداوم اســتفاده از آن ،از
منظــر اســتفاده از ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال بــر طبــق مــادهی « ۱۰قانــون منونــه» ،تحــت تأثیــر قــرار
منیگیــرد .بــه همیــن ترتیــب ،طبــق «قانــون منونــه» ،صــدور نســخ متعــدد از ســند یــا مــدرک در رســانههای
مخلتــف (بـرای مثــال ،یکــی بهصــورت چاپــی و دیگــری بهصــورت الکرتونیــک) مانعــی نــدارد ،مــروط بــر آنکــه
طبــق قانــون حاکــم مجــاز باشــد.
 .۱۹۲هامنطــور کــه اشــاره شــد (رجــوع کنیــد بــه بنــد « ،)۱۸۹قانــون منونــه» فاقــد ه ـمارز کارکــردی ب ـرای
مفهــوم نســخهی «اصلــی» چاپــی اســت .در عــوض ،در نســخهی الکرتونیــک ،بجــای کارکردهــای نســخهی اصلــی
ســند یــا مــدرک قابلانتقــال در خصــوص درخواســت ادای تعهــد ،مفاهیــم «تکینگــی» و «کنــرل» را داریــم
«رجــوع کنیــد بــه بندهــای  ۸۳و  .)۸۴بنابرایــن ،تغییــر روش صــدور چنــد نســخهی اصلــی ســند یــا مــدرک
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الکرتونیــک قابلانتقــال در محیــط الکرتونیــک مســتلزم صــدور چنــد ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال در
خصــوص ادای تعهــدی واحــد اســت.
 .۱۹۳بــا ایــن حــال ،در زمــان صــدور چنــد ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال ،بایــد احتیــاط شــود .در واقــع ،ایــن
کار ممکــن اســت بــه دعــاوی متعــدد در خصــوص ادای تعهــدی واحــد منجــر بشــود .عــاوه بــر ایــن ،در محیــط
الکرتونیــک ،وظایــف یکســان ،هامننــد صــدور چنــد نســخهی اصلــی ســند یــا مــدرک قابلانتقــال ،بــا انتســاب
گزینشــی کنــرل یــک ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال بــه چنــد نهــاد ،بــر مبنــای حقــوق قانونــی منتســب بــه
هــر نهــاد (ب ـرای مثــال ،حــق مالکیــت کاالهــا یــا حــق وثیقــه) ،قابلپیگیــری اســت .در عمــل ،بــا اســتفاده از
سیســتم مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال میتــوان دربــارهی دعــاوی متعــددی کــه اهــداف متفاوتــی در
خصــوص ســابقهی الکرتونیــک واحــد دارنــد اطالعاتــی بهدســت آورد.
 .۱۹۴اگــر طبــق قانــون ماهــوی اعــام صــدور ســابقه در چنــد نســخهی اصلــی الزامــی باشــد ،ســابقهی الکرتونیــک
قابلانتقــال بایــد ،طبــق الزامــات اطالعاتــی مقــرر در بنــد (۱الــف) مــادهی «قانــون منونــه» ،منطبــق بــر ایــن
قانــون باشــد.
 .۱۹۵بــه همیــن ترتیــب ،در «قانــون منونــه» مشــخص نشــده اســت کــه ،ب ـرای درخواســت ادای تعهــد مقــرر
در ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال ،بــه یــک نســخهی اصلــی نیــاز اســت یــا هم ـهی نســخ اصلــی ،چــون ایــن
موضــوع در حیط ـهی قانــون حاکــم یــا ،در صــورت امــکان ،توافــق ق ـراردادی ق ـرار میگیــرد.
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-ذخیرهسازی و بایگانی
« .۱۹۶قانــون منونــه» فاقــد مقــررات خــاص در خصــوص ذخیرهســازی و بایگانــی اســت .کلیــهی الزامــات
نگهــداری از اســناد موجــود در ســایر قوانیــن (از جملــه قانــون حریــم خصوصــی و حفــظ دادههــا) بایــد رعایــت
شــوند .مفاهیــم ذخیرهســازی و بایگانــی ممکــن اســت بــر اطالعــات موجــود در ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال
حاکــم باشــد ،امــا در خصــوص ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال چنــدان موضوعیــت نــدارد.
منابع
A/CN.9/834, paras. .75-74

د -خدماتدهندگان شخص ثالث
 .۱۹۷در سیســتمهای مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال ،برحســب مــدل انتخابــی ،ممکــن اســت اســتفاده
از خدمــات اشــخاص ثالــث الزامــی باشــد« .قانــون منونــه» در قبــال فناوریهــا بیطــرف و ،بنابرایــن ،بــا همـهی
مدلهــا ســازگار اســت .اشــارات «قانــون منونــه» بــه سیســتمهای مدیریــت ســوابق الکرتونیــک قابلانتقــال بــه
معنــای وجــود مدیــر سیســتم یــا ســایر اشــکال کنــرل متمرکــز نیســت.
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 .۱۹۸در قوانیــن تجــارت الکرتونیــک «آنســیرتال» گاهــی بــه رفتــار خدماتدهنــدگان شــخص ثالــث پرداختــه
شــده اســت .بهطــور خــاص ،در مــواد  ۹و « ۱۰قانــون منونــه»ی «آنســیرتال» دربــارهی امضاهــای الکرتونیــک،
دســتورالعملهایی بــرای ارزیابــی رفتــار خدماتدهنــدگان شــخص ثالــث و قابلاعتــاد بــودن خدماتشــان
مقــرر شــده اســت.66
 .۱۹۹بــا ایــن حــال« ،قانــون منونــه» اب ـزاری توامنندســاز اســت و بــا موضوعــات نظارتــی ،کــه بایــد در قوانیــن
دیگــر بــه آنهــا پرداختــه شــود ،رسوکار نــدارد .عــاوه بــر ایــن ،پیرشفتهــای قابلانتظــار در فنــاوری و روشهــای
کس ـبوکار متضمــن اســتفاده از رویکــردی انعطافپذیــر ب ـرای ارزیابــی رفتــار خدماتدهنــدگان شــخص ثالــث
اســت .بنابرایــن ،در «قانــون منونــه» ،آزادی انتخــاب خدماتدهنــدگان شــخص ثالــث و همچنیــن نــوع خدمــات
درخواســتی و فناوریشــان مجــاز دانســته شــده اســت.
 .۲۰۰از ایــن نظــر ،الزم بــه ذکــر اســت کــه اســتاندارد مســئولیت عمومــی مقــرر در مــادهی « ۱۲قانــون منونــه» ،و
اســتانداردهای خاصــی همچــون معیــار ارزیابــی متامیــت مقــرر در بنــد  ۲مــادهی « ۱۰قانــون منونــه» ،پارامرتهایی
را بـرای ارزیابــی قابلیــت اطمینــان ســابقهی الکرتونیــک قابلانتقــال و سیســتم مدیریــت مربوطــه دراختیــار مــا
قـرار میدهنــد .بـرای تاســیس ســازمانهایی بــا امــکان موفقیــت تجــاری ،پیــروی از ایــن اســتانداردها از ســوی
طراحــان سیســتمهای مدیریــت یادشــده رضوری اســت.
منابع
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