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براي دسترسی آسان و سریع و مطمئن  به اطالعات تجاري و فرصتهاي سرمایه گذاري و 

زمان  و هزینه ممکن و رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي  انجام معامالت بازرگانی در حداقل

پایدار و داشتن سهم بيشتر در تجارت جهانی، مجهز شدن به فن آوریها و ابزار و امکانات و زیر 

هاي نوین تجارت، امري ضروري است. تجارت گيري از شيوهساختارهاي اساسی براي بهره

جمله شيوه هایی است که تحقق آن تحولی عظيم   از  مبادله الکترونيکی داده ها الکترونيک و

ها همواره نسبت به تحوالت  سازمانها و در ساختار اقتصادي کشور ایجاد خواهد کردشرکت

یابی به منفعت و  ها را در بهترین زمان براي دست محيط بيرون حساس بوده و بهترین گزینه

هایی  فاصله بزرگی با سایر سازمان نمایند که باعث ایجاد موقعيت بهتر در رقابت انتخاب می

برخورداري . ها ندارند  خصوص فناوري خواهد شد که درک مناسبی از تحوالت محيطی به

هاي اقتصادي از فناوري اطالعات و ورود به عرصه تجارت الکترونيکی در دهه اخير نه به  بنگاه

ده و در عرصه رقابت اي تلقی ش عنوان یک کيفيت و رویکرد انگيزشی بلکه یک رویکرد پایه

هاي خدماتی و توليدي یک ضرورت براي بقاء و تداوم  هوشمندانه موجود در تمامی عرصه

همترین پيامد جهانی شدن اقتصاد کشورها رشد تجارت همچنين م .باشد حضور در صنعت می

که عناصر آن بازار الکترونيک، تبادل الکترونيک داده و تجارت اینترنتی  الکترونيک است

مدیریت  تند که مبين ارتباط تنگاتنگ بين فناوري اطالعات و ارتباطات با فرایندهاي بازار وهس

است. بنابراین، براي باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهاي اقتصادي باید ابزارهاي مختلف 

درنهایت  .اطالعاتی و ارتباطی با دیدي روشن و طبق نيازهاي سازمان تامين و راه اندازي شوند

چه در راستاي تجارت الکترونيک براي مدیران داراي اهميت است بسترسازي مطلوب براي آن

توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت 

تجارت بين المللی در  .مدیران به ضرورتهاي حضور این پدیده در روند فعاليتهاي سازمان است

و عميق است و کشورهایی که به تکنولوژي تجارت الکترونيکی و مبادله  حال تحولی شگرف

 الکترونيکی داده ها نائل نشوند از محيط تجارت جهانی حذف و منزوي خواهند شد.
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 چيزي لغت در سند « صورتی در یرود م کار به حقوقی اعمال اثبات در که اي نوشته

 اثر آن ایجاد در که اشخاصی یا شخص بوسيله که است سند کنند اعتماد بدان که است

 هر از عبارتست نماید سند می تعریف چنين را سند م . ق 1284 شود. ماده تنظيم دارند،

 نوع دو به اعتبار نظر از ماده این در استناد باشد.. سند قابل دفاع یا دعوي مقام در که نوشته

 و اسناد ثبت اداره در که است اي نوشته رسمی سند :اول.است شده تقسيم عادي و رسمی

 برطبق و آنها صالحيت حدود در مامورین رسمی سایر نزد در یا رسمی اسناد دفاتر یا امالک

 افراد بوسيله که ميشود اطالق سندي به عادي سند :دوم.باشد شده تنظيم قانونی مقررات

تنظيم آن  در قانونی عمل نموده و طبق مقررات رسمی مامورین که آن بر مشروط شده تنظيم

 روند می شمار به عادي اسناد جزء چک و سفته برات، پس.باشند نداشته سند دخل و تصرفی

 که تجاري اسناد ولذا نهاده بنا حقوق خصوصی در اسناد بودن عادي بر را اصل قانونگذار و

 1شوند. می محسوب عادي ندارند را رسمی اسناد تنظيم تشریفات

تجاري مورد  اسناد تجاري به معناي عام به تمامی اسنادي که مابين بازرگانان در روابط

استفاده قرار می گيرد اتالق می شود که عالوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادي نظير: قبض 

انبار ، اسناد در وجه حامل ، بارنامه هاي حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام 

فته و چک می و ... را شامل می شود. ليکن اسناد تجاري به معناي خاص تنها شامل: برات ، س

شوند. ویژگی مشترکی که این موارد را از دیگر اسناد تجاري متمایز می کند این است که: این 

اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می باشند ، در صورتی که 

باشند دیگر اسناد تجاري هيچگاه این دو خصوصيت را با هم ندارند یعنی چنانچه قابل انتقال 

مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نيستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه 

 2دیگر قابل انتقال نيستند.
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آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک در حقوق ایران/  ۱۴ 

 

    

 اجتماعات دیگر از بازرگانان اجتماع که شویم می متوجه تجارت شغل و نقش به توجه با

 که بازرگانان انبوه معامالت به توجه با و دارد رو پيش خاصراهی  و بوده جدا تصور، قابل

 بر سرعت؛ و امنيت ميشود، اساسی احساس نياز دو لذا اندیشند می عمده قراردادهاي به فقط

 در جایگاه پرداخت ابزارهاي و مدنی معامالت از تجاري قراردادهاي که است مبنا همين

 نظام یک و شده خارج مدنی قانون چارچوب از تجارت در سند .گيرد می فاصله مدنی

 است اثباتی ابزار عنوان به که حالت کاغذي از . شود می احساس آن از جدیدي وجودي

 وصف قانون تجارت در ندارد استقاللی مدنی قانون چارچوب در که سند این و شده خارج

 در عادي اسناد ساده وصف از را آن و ميگيرد خود به مزایایی و کند می کسب تجریدي

 سند مدنی قانون طبق که ایم نموده بيان ابتدا در که است درست.می کند مدنی جدا قانون

 دارد اساسی نقش تجارت قانون در که گویيم اینجا می در است ولی عادي اسناد جزء تجاري

 صاحبان براي زیادي تجاري مسئوليت سند این که بسا چه و یابد  می خود به مختص ارزش و

 می معامالت  انجام در اي مالحظه قابل سهولت باعث که آورد می بوجود آن در امضا

 دادوستد در تجار بين که هستند اسنادي کليه از عبارت عمده طور به تجاري شود.اسناد

 کم یا زیاد تجارت کار نوع و وضعيت به بسته و متفاوت انواع انها.شوند می بدل و رد روزانه

 تجارت قانون که است از اسنادي عبارت تجاري اسناد تجارت حقوق اصطالح در ولی .است

 آنها بعضی از به نسبت معامله .است داده قرار خاصی شرایط تحت در را انها و برده نام انها از

 نيست تجارتی ذاتاً آنها از بعضی معامله و ، برواتی معامالت مانند دانسته تجارتی ذاتاً قانون را

 به که کسی ولی ، است تاجر باشد داشته برواتی عمل به اشتغال که کسی یعنی ، سفته مانند

 که مقرراتی احوال این با .بود نخواهد تجارت او به اشتغال دليل باشد داشته اشتغال سفته عمل

 اسناد کليه شامل بلکه ، بود نخواهد آن غير یا تاجر به مربوط دارد وجود تجارتی اسناد در

 3خير. یا باشد تاجر کننده معامله که این از اعم است تجارتی
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۱۵ /فصل اول:کلیات   

 

 

 گفتار انواع سند تجاري الکترونيکی را مورد بررسی قرار می دهيم. 2در این مبحث در قالب 

قانون مدنی  1287سند رسمی را می توان به صورت الکترونيکی تنظيم کرد.مطابق ماده 

اسنادي که در اداره ثبت اسناد و امالک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در 

حدود صالحيت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظيم شده باشد رسمی است. در این صورت، 

رسمی، سند الکترونيکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی سند الکترونيک 

تنظيم می شود. در این صورت سند الکترونيک رسمی، از همان اعتبار و آثار سند رسمی 

اصالحی قانون مدنی فرانسه،  1317قانون مدنی برخوردار خواهد بود. ماده  1287موضوع ماده 

ه تعریف کرده است: سندرسمی را می توان به صورت سند الکترونيک رسمی را بدین گون

الکترونيک تنظيم کرد مشروط بر اینکه ایجاد و نگهداري آن تحت شرایط تعيين شده توسط 

همين قانون نيز بيان شده است))امضاي صورت  1316-4شوراي دولتی صورت گيرد.. در ماده 

طا می کند.((شوراي دولتی گرفته به وسيله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اع

فرانسه نيز برخی شرایط فنی و ایمنی در خصوص ایجاد و نگهداري اسناد الکترونيک در 

مراجع رسمی را پيش بينی کرده است؛ که مراجع ثبت اسناد رسمی موظف به رعایت آن 

ن شرایط می باشند.همانطور که گفته شد؛ اسناد رسمی که طبق نص قانون مدنی، در نزد ماموری

رسمی تنظيم می شوند؛ عالوه بر پذیرش و ارزش اثباتی باال در محاکم، که قانونگذار ادعاي 

تردید و انکار را در خصوص آنها نپذیرفته است؛ قدرت اجرایی اسناد رسمی نيز از آثار اعتبار 

ل قانون ثبت، کليه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقو 93استثنایی آن ها است. ماده 


