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  چكيده

هاي الكترونيكي   راحتي در محيط توان اسناد تجارتي الكترونيكي را به امروزه مي
ي الكترونيكي برات الكترونيكي نيز يكي از اين اسناد تجارت ؛مورد استفاده قرار داد

اين امكان 1996 تجارت الكترونيك ةهاي قانون نمونه آنسيترال در زمين  تالش .است
شده براي تجارت  هاي طراحي سازوكاررا براي بازرگانان فراهم آورده است تا از 

در مورد استفاده از برات  .الكترونيك از قبيل برات الكترنيكي مدد جويند
انتساب، امضاء، اعتبار  ةبودن برات، نحو» نوشته«الكترونيكي مسائلي در مورد 

رو، كه  شود، در پژوهش پيش حقوقي و شرايط شكلي برات الكترونيكي، مطرح مي
 ،برات الكترونيكي در حقوق ايران است ةدر نوع خود اولين پژوهش مفصل در زمين

و المللي پرداخته،  به بررسي آن در حقوق ايران، كشورهاي خارجي و مقررات بين
بر اين نظر هستيم كه با توجه به مباني قانون تجارت و قانون تجارت الكترونيكي 

توان برات الكترونيكي را در ايران مورد استفاده قرار داده و مسائل آن را  مي 1382
  .براساس قوانين موجود، مورد تحليل قرار داد

 كليدي واژگان

الكترونيكي، برات كاغذي، اسناد تجارتي الكترونيكي، امضاي الكترونيك، برات 
  تجارت الكترونيك

                                                            
 دانشيار پرديس فارابي دانشگاه تهران  
             كارشناس ارشد حقوق خصوص پرديس فارابي دانشگاه تهرانAhad.taheri@ut.ac.ir  
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   مقدمه

 ندرو اين ؛است شدن اينترنتي و ديجيتالي سمت به حركت حال در سرعت به جهان 
 قانون تجارت .سازد مي رو هوبر حقوقي جديد هاي چالش با را ما سريع، و چشمگير

 ديگر د،بو شده برگردان فرانسه منسوخ قانون از نيز موقع همان كه ،1311 سال
 ةزمين در خصوص به را خود كارايي و نبوده امروز ةجامع حقوقي نيازهاي گوي پاسخ
 ترديد مورد آن مباني از برخي حتي و است داده دست از الكترونيكي  تجارت اسناد
 در كه سنتي هاي نهاد ةواسط به كه حقوقي نظم اري،م آقاي تعبير به .است شده واقع
 نگريسته ترديد و تهديد با امروزه بود، گرفته قرار قبول دمور المللي بين و ملي بخش
 بر و )Murry, 2010, p.12( هستيم نوين چندبعدي حقوقي نظم يك نيازمند ما و شود مي
 و مالي تجهيز با خود مختلف لاشكا در اعتبارات كه نيست پوشيده هم كس هيچ
 صقري،( كنند مي اايف را مهمي نقش خارجي و خليدا بازرگاني در تجار، هاي طلب
 در آن كاربرد و الكترونيكي  تجارتي اسناد  سودمنديِ ،نتيجه در ؛)140ص ،1369

 سهولت هم و امنيت هم كه كاربردي است، شده ثابت همگان براي ،يالكترونيك  تجارت 
 تجارتي اسناد  اين از يكي الكترونيكي برات  .است آورده ارمغان به تجار براي ار
 اسناد اين به بازرگاني زودگذر هاي فرصت از استفاده براي امروزه وت اس الكترونيكي 

 و داخلي تجارت در كه ستها سال ،كاغذي برات قبيل از تجارتي اسناد .نيازمنديم
 با ولي ،گيرد مي قرار استفاده مورد ،تجار قبول مورد سند يكعنوان  به المللي بين

 كند؛ مي اقتضاء نيز الكترونيكي  تجارتي اداسن  از استفاده ،يالكترونيك  تجارت  گسترش
 آن پاي پابه يزن تجاري اختالفات ،الكترونيكي  تجارتي اسناد  چشمگير گسترش مثابه به
 ؛است گشته نيز تر پيچيده مراتب به ولي شده كمتر اختالفات ،البته .دهد مي رخ
 گروه ترنر،( »آفريند مي را ديگري مشكالت پيشرفته، ارتباطي هاي شيوه« ،هرحال به

 بر عالوه حقوقي، هاي تحليل و كار راه ةئارا به نياز ،نتيجه در .)3ص ،1391 مترجمان،
 مناسب كار راه يك به توافق در را تجار و تهكاس ابهامات از تا دارد عملياتي مترهاياپار
 پژوهشگران براي راهنمايي چنينهم و نمايد راهنمايي شايسته اوتيقض در را قضات و
 .باشد حقوقي نشجوياندا و
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 اينكه از عبارت بود، خواهيم آن به پاسخ مقام در ،رو پيش مقاله در كه االتيؤس 
 ديدگاهي چه آن اعتبار و الكترونيكي  برات پذيرش به نسبت ايران، حقوقي سيستم
 و بوده برخوردار هايي ويژگي چه از سنتي برات با مقايسه در الكترونيكي  برات ؟دارد

 و حقوق ؟چيست آن سينويظهر و قبولي صدور، مندرجات، بر حاكم قيحقو قواعد
 حقوق منظر از الكترونيكي  برات انتساب ةنحو و الكترونيكي  برات با نامرتبط تكاليف
 3 ماده طبق ؟است  صورت چه به المللي بين مقررات و خارجي كشورهاي حقوق ايران،
 ،يالكترونيك  تجارت  قانون تفسير در ،1382 مصوب ايران يالكترونيك  تجارت  قانون
 در ورهاكش بين هماهنگي توسعه ضرورت و ملليال بين خصوصيت به بايد هميشه
 ةالعمط از ناگزير ،حقوقي اختالفات كاهش براي ،نتيجه در نمود، توجه آن كاربرد
 رويكردهاي و مختلف كشورهاي رويكرد تا دارد ضرورت ،اساس براين هستيم؛ تطبيقي

  تجارت  قانون ازآنجاكه هم و گردد مطالعه الكترونيكي  برات به راجع ،ليالمل بين
 يالكترونيك  تجارت  به راجع ملل سازمان نمونه قانون از گرفتهبر ايران يالكترونيك
 از بعد ،بنابراين است؛ تطبيقي مقاله اينرويكرد  لذا ،است  آنسيترال 1996 مصوب
 حقوقي ديدگاه بررسي و آن از تعريفي ةارائ و الكترونيكي  برات از كوتاهي معرفي

 يا پذيرش به نسبت را ايران حقوق ديدگاه ،المللي بين هاي كنوانسيون و ديگر كشورهاي
 حقوقي قواعد از و نموده بررسي ،آن حقوقي اعتبار و الكترونيكي  برات پذيرش عدم
  .گفت يمخواه سخن ظهرنويسي و قبولي صدور، مندرجات، شكلي، يطشرا بر حاكم

  الكترونيكي برات  مزاياي و تاريخچه .1

 بعد لحاظ از ،شود مي گفته نيز 2مسوده و 1نويس پيش معموالً كه ،كاغذي برات به
 مشابهي سند از هشتم قرن در عرب تجار .گردد مي بر دور نسبتاً اي گذشته به تاريخي

 ،يجدهمه قرن در زيامرو و گستردهصورت  به ولي نمودند، مي استفاده برات شبيه
 بريتانيكا، المعارف ةداير( شد گرفته كار به خارجي تجارت در و ها يتالياييا توسط
 اطالعات علوم سسهؤم توسط الكترونيكي چك كهاين از بعد 3)برات واژه ،1977

 طور به 4چك شوراي توسط 1995 سال در و يافته توسعه جنوبي كاليفرنياي دانشگاه
برات  ،)89ص ،1391 طاهري، و نسب ييساردو( يافت گسترش تري پيشرفته
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 استراليا، درخصوص  به 5؛شد يالكترونيك  تجارت  ةچرخ وارد آن  مثابه به نيز الكترونيكي 
  تجارت  معامالت در مهمي نقش ،برات .است هشد برداشته زمينه اين در هايي گام

 كه دانند مي نقد پول به تبديل قابل اسناد ترين مهم از را آن اي عده و داشته يالكترونيك
 & DG Enterprise( دارد نقش افراد تجاري روابط و معامالت در گسترده طور به

Industry, 2006, p.13(. كالن معامالت مبلغ معموالً كه 6»بي.2.بي« معامالت در همچنين 
 ،اعتبار كسب امنيت، سرعت، .دارد فراوان رواج الكترونيكي برات  از استفاده ،است 

 حاالت، بيشتر در بودن تضميني ،المللي بين و داخلي آسان ظهرنويسي و انتقاالتو نقل
 جعل، برابر در ايمن رفتگي، بين از قابليت عدم و كردن صادر اصل نسخه نهايت بي

 به اطمينان ي،الكترونيك  تجارت  معامالت به بخشيدن سرعت كلون، و سرقت تقلب،
 و مدت كوتاه هاي سرمايه تجهيز مكان، حذف ترونيكي،الك معامالت در خطر كاهش
  .است  الكترونيكي برات  مزاياي از بخشي تنها ،درآمد افزايش

  مختلف كشورهاي در الكترونيكي برات  تعريف .2

 اي نوشته به را برات ،دانان حقوق بيشتر ولي نشده، فتعري برات ايران قوانين در 
 وجه در مبلغي تا كند مي امر رديگ شخص به شخصي آن موجب به كه اند كرده تعريف

 تهراني، ستوده( كند پرداخت تعييني قابل يا معيني موعد در ثالثي، شخص كرد حواله يا
 و برات به راجع ژنو كنوانسيون در ،همچنين .)13ص ،1387 اسكيني، و  21ص ،1389
1930 سفته

 1988 مصوب المللي بين سفته و برات به راجع ملل سازمان كنوانسيون در ،7
 بروات قانون ،188210 انگلستان بروات قانون ،19099 استراليا بروات قانون ،8آنسيترال

 است اي»نوشته« از عبارت برات ،188112 هند انتقال قابل اسناد قانون و 195811 كانادا
 تعيين قابل يا معين موعد در پول، معيني لغمب تا دهد مي دستور ديگري به شخصي كه
 عمدهويژگي  يك تعريف اين در .بپردازد ثالثي شخص كرد الهحو يا وجه در آينده در

 با رابطه در »نوشته« مفهوم. است  برات بودن »نوشته« آن و است شده ذكر برات براي
 نيز الكترونيكي برات  تعريف در .ددگر مي تحليل مطلب ادامه در الكترونيكي برات 

 مراحل الكترونيكي پردازش همتوج كه است فرآيندي الكترونيكي برات  گفت توان مي
 عمليات از اي مجموعه و تعهد تنزيل، انتقال، ت،پرداخ د،ييأت تحويل، ،قبولي صدور،
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 در و گيرد مي صورت الكترونيكي  بانكداري و شبكه فناوري از استفاده با كه است براتي
 بر عالوه الكترونيكي برات  .شود مي استفاده الكترونيكي تمبر از فيزيكي تمبر جاي به آن

 ت،مندرجا در نقص صورت در و داده تجارت به فراواني عمل سرعت ،ها هزينه كاهش
 را كاغذي برات عمل همان نيز حال همان در و كند مي خودداري آن صدور از سامانه
 اصالح ةزمين در شده ارائه پيشنهادهايبيشتر  استراليا، درخصوص  ؛ بهدهد مي انجام
 عمده كاهش يا كنار گذاشتن يبرا حلي راه ةارائ سفته، و برات به مربوط قوانين
   .است كاغذي اسناد امنيت و تجارت توليد، در درگير هاي هزينه

 الكترونيكي برات  صدور ةنحو .3

برات  خدمات گرفتن براي شخص ابتدا ،الكترونيكي برات  خدمات از استفاده براي
 نامه موافقت و نمايد، مي مراجعه ماتخد ةدهند ارائه الكترونيكي  بانك به الكترونيكي 

 به اقدام سپس ،مربوطه بانكآن  و نموده امضاء را الكترونيكي برات  خدمات از استفاده
 مايد،ن مي مشتري براي )الين آن(برخط  بانكداري و الكترونيكي برات  خدمات اندازي راه
 نامه موافقت انكب بعدي قدم در .دهند مي صشخ به سازماني كد معموالً ها بانك اين

 را صادره الكترونيكي بروات ،مربوطه بانك اينكه بر مبني ندك مي امضاء او با ديگري
 قبولي، اين البته .نمايد قبول الكترونيكيصورت  به مالياتي كاربرگ ةارائ از پس معموالً
 توسط قبولي گرفتن چون ؛كند نمي معاف قبولي گرفتن از را الكترونيكي برات  ةدارند

 اين اه بانك بعضي در كه است  بانك با كش برات بين اي رابطه يك صرفاً كش، اتبر
 از استفاده براي  ،دارنده و كش برات البته .ندارد ضرورتي ها بانك بعضي در و الزم اقدام

 نامتقارنصورت  به معموالً كه دارند مطمئن الكترونيكي  امضاي به نياز الكترونيكي برات 
 كليد كهاست  )خصوصي و عمومي كليد( دوجزئي كليد ارايد و شده رمزگذاري

 است؛  فرد منحصربه خصوصي كليد و گرفته قرار طرف دو هر اختيار در عمومي
 در ،دارد مي  ارسال مربوطه بانك به مالياتي كاربرگ با همراه را اي نامه زمان هم كش برات
 مغايرت عدم و صحت صورت در و برات شرايط بررسي از پس بانك ،حين اين

 و شرايط تمام رعايت و كش برات و بانك بين توافقي شروط با برات محتويات
 طور به 13.فرستد مي كش برات به نهايي دييأت حاوي يا نامه ،برات قانوني مندرجات
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 گرفتن از پس كش برات .1 :است  صورت بدين الكترونيكي برات  صدورة نحو ،خالصه
 را الكترونيكي برات  مندرجات بانك، با نامه موافقت يامضا و الكترونيكي برات  خدمات
 .3 ؛دارد مي  ارسال مربوطه بانك به را الكترونيكي برات  كش برات .2 نمايد؛ مي تكميل
 مالياتي كاربرگ درخواست و ايدنم مي دييأت را الكترونيكي برات  مندرجات بانك
 الكترونيكي برات  .5 ؛دارد مي  ارسال بانك به را مالياتي كاربرگ كش برات .4 كند؛ مي
 الكترونيكي برات  از رندهدا .6 گردد؛ مي ارسال هدارند به و شود مي نهايي دييأت

 گرفتن براي و كرده رمزنگاري دوباره را الكترونيكي برات  دارنده، .7 كند؛ مي رمزگشايي
 دارنده براي را قبولي حاوي نامه بانك .8 ؛دارد مي  ارسال )بانك( عليه محال به قبولي
برات  دهد، انتقال را الكترونيكي برات  بخواهد كه صورتي در دارنده .9 فرستد؛ مي

 شخص به و كرده نگاريرمز ظهرنويسي، ةنام و قبولي ةنام با همراه را الكترونيكي 
 الكترونيكيصورت  به را الكترونيكي برات  ،سررسيد در دارنده .10 فرستد؛ مي نظرمورد

 ار الكترونيكي برات  در مندرج وجه بانك .11 ؛دارد مي  ارسال )بانك( هعلي محال رايب
 است ممكن فقط مراحل اين ةهم طي كه نمايد مي واريز دارنده بانكي حساب به

 در 14)بي.اي.آي فايناس يدترِ( مالي خدمات مبادله شركت .انجامد طول به دقيقه چندين
 در را آن از اي نمونه كه 15.است شتهبردا هايي قدم الكترونيكي برات  طراحي ةزمين

  16.نماييد مي مشاهده زير تصوير
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 قواعد و اعتبار از تا است الزم شد، معرفي كامل طور به الكترونيكي برات  كه حال
 و اعتبار به نسبت ايران حقوقي سيستم گردد روشن تا گوييم سخن آن بر حاكم حقوقي
 به سند مدني، قانون 1283 ماده طبق ؟دارد ديدگاهي چه الكترونيكي برات  پذيرش

 آن براي شرط سه باشد، تهداش اعتبار سند اينكه براي و است شده تعريف »نوشته«
 دفاع يا دعوا مقام در اينكه ديگر و باشد داشته امضاء .2 باشد، نوشته .1 اند؛ برشمرده

 اين از و بوده سند يك هم برات .)257-256صص ،1388 كاتوزيان،( باشد استناد قابل
 تعريف »نوشته« به را برات است، شده برات از كه تعاريفي بيشتر در و نيست خارج امر

 فهميده صراحت به نيز 1311 مصوب قانون تجارت 223 ماده 1 بند از كه اند كرده
 مفهوم بايد ابتدادر  ،مطلب تبيين براي ،است  »ورقه« يك شكل به برات كه شود مي

برات  با رابطه در نوشته تحليل به ،سپس و ساخته روشن را بودن »ورقه« يا »نوشته«
 نيز الكترونيكي برات  مورد در بودن »ورقه« يا »نوشته« آيا كه پردازيم مي الكترونيكي 

 الكترونيكي  امضاي يعني ،بعدي مطلب به »نوشته« توضيح از بعد كند؟ مي صدق
 تواند مي و بوده طرفين به منتسب ،الكترونيكي  امضاي با برات آيا كه پردازيم مي
  شود؟ مهر و دستي امضاي يننشجا
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  نوشته مفهوم .4

 انگلستان بروات قانون 3 ماده ،1909 مصوب استراليا بروات قانون 8 ماده 1 بند طبق
 اسناد قانون 5 ماده ،1958 مصوب كانادا بروات قانون 16 ماده 1 بند ،1882 مصوب

 سفته و برات به راجع آنسيترال كنوانسيون 3 هماد 1 بند ،1881 مصوب هند انتقال قابل
 1930 ژنو يونكنوانس در البته است، شده تعريف »نوشته« به برات ،1988 المللي بين

 نيامده آن شرايط ذكر در برات بودن »نوشته« خاصي ظرافت با سفته، و برات به راجع
 .باشد نوشتهورت ص به بايد برات كه شود مي برداشت طور اين بعدي مواد از ولي است،
 طريقي يا شيوه هر« :از تعبار را »نوشته« ،17استراليا 1901 قوانين تفسير قانون 25 ماده
 قابل شكلي يك در كه نمادهايي يا ها عالمت اشكال، واژگان، نوع هر ندهده نشان كه
 به نسبت كه داده دست به »نوشته« از موسعي تفسير قانون اين داند، مي ،»ستا يتؤر

 قانون ،نتيجه در باشد، قانون آن هدف خالف اينكه مگر ،شود مي اعمال انينقو ةهم
 روي فرآوري كه است رسانده نتيجه اين به را دانان حقوق استراليا، 1901 قوانين سيرتف

 به توجه با استراليا در آن از استفاده و بوده »نوشته« نيز الكترونيكي برات  يا رايانه صفحه
 ،)Gamertsfelder, 1998, p.568(است  توجيه قابل رايانه، ةفحص در بودن يتؤر قابل

 بودن )مكتوب( »نوشته« شرط كه دارند مي بيان و بوده نظراين  مخالف يزن اي عده گرچه
 ،نتيجه در و بوده، اخص 1901 قوانين تفسير قانون به نسبت 1909 بروات قانون در

 ،»نوشته« از مضيق تفسير اين كه است قوانين تفسير قانون بر استثنايي »نوشته« شرط
 p.53) Working Group ,2003 ,.شود مي برات به راجع فناورانه هاي پيشرفت تطبيق مانع

Officials( جزء نيز را رايانه در يفرآور كه است هماني استراليا در غالب نظر ولي 
 رواتب قانون در .است الكترونيكي برات  حقوقي اعتبار به لئقا و داند مي نوشته

 نوشته كه است شده بيان البته شده، تعريف »نوشته« به برات ،1882 مصوب انگلستان
 به راجع كشور، اين 1978 قوانين تفسير قانون و است نيز 18)پرينت( چاپ شامل

 ليتوگرافي، پرينت، تايپ،ة دربرگيرند نوشته« :دارد مي  مقرر »نوشته« تعريف
 ،»باشد مي  يتؤر قابل شكلي به واژگان رآوريف و بازنمايي طرق ديگر و تصويربرداري

 نيز الكترونيكي برات  شامل و دربرگيرنده مقررات اين آيا ،شود مي مطرح الؤس اين بعد
 واژگان از رويت قابل شكل يك ،واقع در الكترونيكي برات  شده گفته جواب در ست؟ا
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 تود، پاول آقاي )(Tsakatoura, 2002, n.4 نمود هم چاپ توان مي كه است شده فرآوري
 اسناد با رابطه در انگلستان 1978 قوانين تفسير قانون از استفاده با را تفسير همين

 بيان 20نم لرد قاضي 19اون، ضد عربيا الچد دعواي در .است داده ارائه الكترونيكي
 تكنولوژيكي تغييرات با كه كنيم عمل ينحو به دباي قوانين، تفسير جريان در« :داشت
 در هم و انامهاير مورد در هم را ديدگاه اين هم حقوقي كميسيون و »شود هداد وفق
 ,Tood, 2005( گرفت نظر در ،آيند ميدر نوشتهصورت  به رايانه در كه صفحاتي مورد

p.21(. مقرر نيز 199621 الكترونيك  تجارت  ةزمين در آنسيترال نمونه قانون 6 ماده 1 بند 
  پيام داده باشند، نوشتهصورت  به اطالعات تا است نياز قانون، طبق كه جايي« :است كرده
   .»باشد آن جايگزين تواند مي نيز

 قانون، اين تفسير در داشته مقرر كه ايران،  يالكترونيك  تجارت  قانون 3 ماده طبق
 داديم، توضيح اينكه به توجه با و گرفت نظر در را آن المللي بين خصوصيت بايد

 بلكه نيست ،بندد مي نقش كاغذ از اي برگه روي در كه يحروف ملشا فقط »نوشته«
 ماده 1 بند در گرچه و ،است »نوشته«عنوان  به نيز اينترنت، صفحه روي هاي فرآوري

 در ازآنجاكه ولي ،است شده استفاده برات براي »ورقه« ةواژ از ،قانون تجارت 223
 در است، نداشته مفهومي يالكترونيك  تجارتي اسناد  اصوالً ،قانون اين تصويب هنگام
 هاي پيشرفت با امروزه است، بوده ناپذيرتصور نيز آن غيركاغذي شكل در برات ،نتيجه
قانون  ةاليح نويس پيش 319 ماده در و شده شكالا اين متوجه نيز گذار قانون ،يفناور

 »ورقه« از سخني نيز بعدي مواد در و شده تعريف »سند« به برات 1384 سال تجارت
 »تجاري اسناد« عبارت »تجاري اوراق« جاي به نيز مطالب عنوان در و است دهشن هگفت

 فتعري »سند« به برات نيز 1391 قانون تجارت ةاليح 701 ماده در .است شده آورده
 برات اينكه و است برات، نبودن »ورقه« صرف به گذار قانون توجه از نشان كه است شده
  .داد قرار انتقال و نقل مورد نيز آن الكترونيك شكل در توان مي را

 22دانان حقوق توسط »ورقه« يا »نوشته« به برات تعريف ديگر امروزه ،نتيجه در 
 در يالكترونيك  تجارت  قانون تصويب و توضيحاتاين  به توجه با چون ست؛ين صحيح
 هيچ ،1996 سال در الكترونيك  تجارت  ةزمين در آنسيترال نمونه قانون و 1382 سال
 الزم و نمود ارسال نيز  پيام دادهصورت  به را برات توان مي كه ندارد وجود  اي ههشب
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 ،واقع در .باشند آن سنتي معناي به »ورقه« يا »نوشته« قالب در حتماً تجارتي اسناد نيست
 باشد، الزم قانون نظر از نوشته يك وجود هرگاه ؛يالكترونيك  تجارت  قانون 6 ماده طبق

 اثبات ادله و اسناد قانون، همين 12 ماده طبق همچنين .است نوشته حكم در »پيام داده«
 توان نمي دولتي اداره يا دادگاه هيچ در و بوده  پيام دادهصورت  به است ممكن دعوي

 رد آن قالب و شكل دليل به صرفاً را »پيام داده« اثباتي ارزش موجود، ادله قواعد براساس
 وسايل با كه است مفهوم يا اطالعات واقعه، از نمادي هر نيز  پيام داده و كرد
 يا ذخيره دريافت، سال،ار توليد، ،اطالعات جديد هاي فناوري با و نوري ونيكي،الكتر

  .شوند مي پردازش

  مرتبط اشخاص به الكترونيكي برات  انتساب .5

 مبحث نمود، صادر نيز الكترونيك قالب در توان مي را برات كه موضوع اين اثبات پس
 به الكترونيكي برات  انتسابة نحو آن و آيد مي پيش ،است آن با مرتبط كه ديگري

 مهر بايد برات است شده مقرر 1311 تجارت قانون 223 ماده در ،است مرتبط اشخاص
 دركنندهصا به را برات امضاء، يا مهر ،واقع در و باشد، داشته را دهنده برات امضاء يا

 كاربردي نيز مهر و باشد دستي تواند مين امضا ،لكترونيكيا برات  در .نمايد مي انتساب
 به سپس و پرداخته ءامضا حقوقي تحليل به در ابتدا ،موضوع شدن روشن براي .ندارد
 صادر يكالكترون امضاي با توان مي را الكترونيكي برات  آيا پردازيم، مي الؤس اين خپاس

  خير؟ يا كند مي پيدا انتساب آن ةندصادركن به الكترونيكي برات  صورت اين در و نمود
 قوانين تفسير قانون در نه و 1909 بروات قانون در نه استراليا، در امضاء ةواژ

 حقوقي اعتبار براي اينكه، بر مبني دارد وجود عبارتي ولي است نشده تعريف 1901
 انتقال يا اطالعات رساندن ممه بلكه نيست مهم امضاء شكل چگونگي« امضاء،
 نيز ال كامن حقوق در و ،) ,p.27)1997and Kelso, Vaughan, Sewards , »ستاه داده
 نشانگر عالمت يك يا شخص، نام الصاق نوع هر يا نوشته« :به است شده تعريف ءامضا
 دعواي در ،)،James, 1968, p.2431( »سند يك به بخشيدن رسميت قصد با شخص، اسم

 هر از عبارت تواند مي امضاء« :داشت بيان چنين 24مول قاضي ،23كاپلند ضد مرتون
 دعواي در 25باثم هيگين قاضي و »كند مي شناسايي را شخصي هر عمل كه دباش عالمتي
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 الزم قانون كه جايي و است متعال يك صرفاً ءامضا«: داد يأر گونه بدين 26مور ضد آر
 اعتبار با يا سند روي بر عالمت اثبات با قانوني شرط شود، ءامضا سند يك تا داند مي

 حقوق در ،نتيجه در ؛)Gamertsfelder, 1998, p.570( »شود مي برآورده امضاء صاحب
 نيز الكترونيكي  امضاي شامل كه دارد وجود امضاء از اي گسترده تفسير چنان آن ال كامن
 شرايطي البته .است آن صاحب به انتساب قابل نيز الكترونيكي  امضاي ،نتيجه در و است
 گرفته نظر در ،باشد آن صاحب به انتساب قابل اينكه براي ،الكترونيكي  يامضا براي نيز

  .است شده
 كه اند كرده تعريف تصديقي يا دييأت گونههر به را الكترونيكي  امضاي برخي

 عدد، كلمه، رمز، عالمت، يك حاوي تواند مي كه است شده ايجاد الكترونيكيصورت  به
 هر يا و )پويش امضاي( دستي امضاي يك ةشد اي يانهار تصوير شده، حروفچيني اسم
 به و گرفته صورت وية نمايند يا صادركنندهة وسيل به كه باشد الكترونيكي ةاننش نوع
 تجارتي اسناد  كه معتقدند هم اي عده و Chen, 2001: 99)( است شده منضم سند يك

 مرهون هم اين و هستند ونيكيالكتر پرداخت هاي روش ترين امن از حال تا الكترونيكي 
 هاي پرداخت سازوكار و )Cleassens, 2007, p.27(است  يالكترونيك هاي امضا

 مزايايي وجود با ولي ،)Reess, 1999, p.272( شد اختراع كه بود ليئاايد هم الكترونيكي
 الكترونيكي  تجارتي اسناد  ةزمين در كه اليؤس دارد، وجود يكيالكترون يامضا براي كه

 تجارتي اسناد  صدور در الكترونيكي  امضاي از كه صورتي در :است اين شود مي مطرح
 خير؟ يا بود خواهد گذار قانون حمايت مورد سند اين آيا نماييم، استفاده الكترونيكي 

 نوعي واقع رد را الكترونيكي  امضاي  اي عده كه شود مي مطرح دليل اين به الؤس اين
 مجموعه يك جز چيزي الكترونيكي  امضاي كه عتقدندم ،واقع در و دانند مي ارقام و آمار

 قرار افراد اختيار در و دييأت امضاء، گواهي مراجع سوي از كه نيست رياضي هاي فرمول
 توليد ثالثي اشخاص توسط چون ولي اند، گرفته نام امضاء عنوان تحت گرچه و گيرد مي
 مورد ،هستند كه يشكل به را ها آن اشخاص و شوند مي داده اختصاص اشخاص به و

 نشاط، صادقي( گيرند مي قرار مهر رديف در حقوقي تحليل در دهند، مي ارقر استفاده
 واقع در ماهيتي لحاظ از يالكترونيك  امضاي گرچه بگوييم بايد ولي ،)87ص ،1382
 داده قرار شناسايي مورد را يالكترونيك  امضاي گذار قانون ازآنجاكه ولي است مهر شبيه
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 با الكترونيكي برات  صدور گفت توان مي است، داده قرار امضاء رديف در را آن و
 حمايت مورد واست  كاغذي تبرا همانند اعتباري داراي ،الكترونيكي  امضاي
 :دارد مي مقرر نيز يالكترونيك  تجارت  قانون 7 ماده زمينه همين در و ،است گذار قانون

 ،نتيجه در ؛»است مكفي الكترونيكي امضاي بداند، الزم را امضاء وجود قانون گاه هر«
 همانند ولي باشد، شناسايي قابل مهرعنوان  به ماهيت در اگر حتي الكترونيكي  امضاي
 صورت هر در .است الكترونيكي برات  در دستي امضاي نشينجا و بوده دستي امضاي
 اشكالي يكيالكترون برات  صدور در ،باشد هم مهر ماهيتاً اگر حتي الكترونيكي  امضاي
 قرار پذيرش مورد را الكترونيكي برات  در مهر نقش صراحت به گذار قانون چون ندارد،
 تواند مي ترضاي اين و است رضايت بيان واقع در »امضاء« اينكه ديگر ةنكت است، داده
  .گردد ابراز فيزيكي امضاي از غير طريقي به حتي

 كه بندد مي نقش سند در كه اشدب عالمتي هر از عبارت تواند مي امضاء ،واقع در
 ،امضاءعنوان  به واقع در كه باشد هم كنار در اعداد تعدادي تواند مي حتي ها عالمت اين
 در .است صادركننده به سند تعلق دهنده نشان كه رود مي كار به الكترونيكي سند در

 را برات كه دارند مسئوليت صورتي در ظهرنويس ،گير برات كش، برات سنتي، برات
 و گير برات كش، برات الكترونيكي برات  در بگوييم بايد ولي ،باشند كرده امضاء

 قبول يا الكترونيكي برات  صدور امكان چون ؛هستند مسئوليت داراي همگي ظهرنويس
 صادركنندگان كه كشورها از بسياري در .ندارد وجود امضاء بدون آن ظهرنويسي يا

عنوان  به سساتؤم اين ،كنند مي استفاده ئيفتسو مانند ارگزاريك سساتؤم از برات
 مشمول ها بانك از تعدادي چون ايران در .ندنماي مي ييدأت را صادركننده امضاء لث،ثا

 امضاء دييأت هستند، آمريكا و اروپا تحاديها هاي تحريم راستاي در سوئيفت هاي تحريم
  .است الكترونيكي گواهي صدور خدمات دفاتر ةعهد رب

 عالوه و شده مهر و دستي امضاي يننشجا تواند مي الكترونيكي  امضاي كه گفتيم
 را سايبري محيط در افراد هويت احراز آن، كنندگان امضا به الكترونيكي برات  انتساب بر

 يامضا نوع هر آيا كه است اين موضوع با مرتبط ديگر مبحث .دكن شناسايي
 ست؟ا الكترونيكي برات  انتقال و ابانتس براي كافي مطمئن و ساده از اعم يكيالكترون

 از عمالً كشورها، ديگر در هچ و ايران در چه الكترونيكي  تجارتي اسناد  انتقال در
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 نيز آن دليل شود، مي استفاده )رقمي( ديجيتال امضاي يا مطمئن الكترونيكي  امضاي
 نتقالا طول در الكترونيكي برات  امنيت و تغيير عدم صحت، تماميت، حفظ به توجه
 كند، مي صادر تركيه مقصد به ايران از الكترونيكي برات  يك تاجري ،مثال براي ؛است
 تواند مي راحتي به انتقال حين در گيرد، قرار انتقال مورد ،ساده يكيالكترون يامضا با اگر

 يامضا هم بگوييم بايد الؤساين  جواب در .گيرد قرار سرقت و جعل ،رونوشت مورد
 صدور براي كافي حقوقي لحاظ از مطمئن الكترونيكي  امضاي هم و هساد يكيالكترون
 ما كه شود نمي باعث ساده الكترونيكي  امضاي امنيتي ضعف و است الكترونيكي برات 

 اين نيز ايران  الكترونيكي  تجارت  قانون 7 ماده از و كنيم شك آن حقوقي ماهيت در
 ونيكيالكتر  امضاي از استفاده افتد مي فاقات عمل در آنچه ولي .شود مي نباطاست استدالل
 ولي .شود مي رمزگذاري نامتقارنصورت  به معموالً كه است ديجيتال امضاي يا مطمئن

 كترونيكيال  امضاي با كه براتي بر رديدت و انكار جعل، لحاظ از متفاوتي حقوقي اثر
 الكترونيكي  امضاي با براتي كه صورتي در شود، مي بار يابد، مي انتقال ساده و مطمئن
 و انكار آن، به نسبت ،ايران  الكترونيكي  تجارت  قانون 15 ماده طبق ،يابد انتقال مطمئن
  امضاي كه كرد ثابت يا و نمود جعليت ادعاي توان مي تنها و نيست مسموع ترديد

   .است افتاده اعتبار از قانوني جهات از جهتي به مطمئن الكترونيكي

  الكترونيكي رات ب حقوقي اعتبار .6

 اين طرح و است كننده صادرة مؤسس يا بانكة عهد رب براتي سند اعتبار و ظاهر بررسي 
 كننده صادر بانك ،سند اعتبار ودنب صورت در چون ؛استي بسيار اهميت حائز عنوان
 نيز 600 )پي.سي.يو( اسنادي متحدالشكل مقررات 14 ماده  »الف«  بند ،است مسئول

 :است داشته مقرر باره دراين و گذاشته كننده صادر بانك عهده رب را سنادا توايمح دييأت
 بانك همچنين وجود، صورت در كنندهدييتا بانك يا شده تعيين يا گزاركار بانك«

 مشخص اسناد، ظاهر صورت براساس صرفاً و بررسي را شده ئهاار اسناد بايد ،گشاينده
  .»خير يا رسند مي نظر به اعتبار يطشرا با مطابق شده ئهاار اسناد آيا كه كنند

 برات ،شود مي فهميده ،برات به مربوط مواد از كه طور آن 1311 تجارت  قانون در 
 تصوير« يا »كاغذية برگ« يك ،واقع در نيز ورقه است، »نوشته« يا »ورقه« يك ،واقع در
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 هم و تاس »نوشته« نوعي به ،واقع در هم الكترونيكي برات  كه گفتيم و است »چاپي
 شامل »هنوشت« بلكه نيست بندد مي نقش كاغذ روي كه جوهري شامل طفق نوشته اينكه
 در كه نمادهايي يا ها عالمت شكال،اَ واژگان، نوع هر ةدهند نشان كه طريقي يا شيوه هر
 يا باشد كاغذي ،سند كه كند نمي فرقي حال ،است هستند، يتؤر قابل شكلي يك

 همين بر نگلستان،ا 1978 و استراليا 1901 قوانين تفسير قانون همچنين .الكترونيكي
 به بتوان طريق اين از تا ددانن مي فوق موارد ةهم شامل را نوشته و كنند مي كيدأت تفسير

 اين طبق ،واقع در .داد كاغذي اسناد همانند اعتباري نيز الكترونيكي  ياسناد تجارت
 درج برات كترونيكيال شكل در كه گانيواژة نمايندعنوان  به ،»نوشته« عبارت قانون،

 چون شوند، مي درج الكترونيكي برات  در كه واژگاني اين ،واقع در ؛است نيز شود، مي
صفحه در فرآوري .باشند مي نوشته كه گفت توان مي ،دارند را يتؤر و مشاهده قابليت 
 را الكترونيكي  برات بودنِ »نوشته« ،واقع در فرآوري اين از چاپ قابل نسخه يا رايانه

 و بوده نوشته يك نيز الكترونيكي برات  كه آيد مي حاصل نتيجه اين پس .كند مي دييأت
 در .است صادق نيز الكترونيكي برات  مورد در قانون تجارت در راتب به راجع مقررات
 وجود ما قانون تجارت در حاضر حال در برات بودن »ورقه« و »نوشته« به نياز ،نتيجه
 سنتي برات شامل فقط »نوشته« داديم، ارائه »نوشته« مفهوم از كه تفسيري با ليو ،دارد

ة صفح در فرآوري يا »نوشته«صورت  به نيز الكترونيكي برات  ظاهردر  چون ؛شود مين
 ،الكترونيكي برات  انتساب براي و است برخوردار چاپ قابليت از هم و بوده رايانه
عنوان  به كه اميارق و اعداد يا الكترونيك مضايا بلكه نيست دستي امضاي به نيازي
 در .است آن نامرتبط به الكترونيكي برات  انتساب براي كافي روند، مي كار به امضاء
 پذيرش ،الكترونيكي  امضاي با مرتبط مواد و يكقانون تجارت الكترون تصويب با ،واقع
  .است گرفته قرار قبول مورد آن

 يا يا رايانه اسناد ال، كامن و نوشته حقوق وعض كشورهاي بيشتر در امروزه
برات  و )wright, 1991, p.87( هستند قبول قابل ها دادگاه در دليلعنوان  به ها  پيام داده

 خود مشابه كاغذي اسناد همانند اعتباري از و محسوب  پيام داده يك نيز الكترونيكي 
 رب 199527 مصوب الكترونيك هادل قانون تصويب با استراليا در البته است، برخوردار

  پيام داده الكترونيكي برات  ازآنجاكه نيز ايران در .اند آمده فائق حدودي تا مشكالت اين
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 اسناد همان ارزش 1382 الكترونيكي  تجارت  قانون طبق نيز  پيام داده و شود مي محسوب
 هاي چالش حل و الكترونيكي برات  ساختن روشن براي ،نتيجه در داراست، را كاغذي
 مقررات از بايد باشد، نداشته را خود به مربوط خاص مقررات كه جايي تا آن حقوقي
نقل  قابل و دسترسي قابل سند يك ،عواق در الكترونيكي برات  .جوييم ياري سنتي برات

ة عمد مسائل ،واقع در .است الكترونيك  تجارت و المللي بين هاي پرداخت در و انتقال
 برات در كه مسائلي و آن حقوقي اعتبار الكترونيكي،  امضاي به مربوط الكترونيكي برات 
  .است  طرح قابل نيز الكترونيكي برات  در شود، مي مطرح سنتي
 مركزي بانك تپرداخ خدمات دهندگان ارائه بر ناظر مقررات 10 ةماد طبق 
 ت،اس ممنوع ،)غيربانكي( سساتؤم توسط پرداخت ابزار گونههر صدور ،1390 مصوب

 نسبت تواند مي آن ةدارند كه گردد مي اطالق اي وسيله هرگونه به ،درواقع پرداخت ابزار
  پرداخت ابزار از استفاده كه وييمبگ بايد ولي نمايد، اقدام آن طريق از وجوه انتقال به
 صرفاً مركزي بانك بلكه شود نمي اسناد اعتباري بي باعث بانكيغير همؤسس ترونيكيالك

 مركزي بانك هاي دستورالعمل اينكه هم و است زداشتهبا كار اين زا را اتمؤسس
  پيام داده صراحت به قانون اين در باشد، الكترونيكي  تجارت  قانون مخالف تواند نمي
 اين در قانوني منع ما و شود تجارتي اسناد ننشيجا قانوني منع عدم رتصو در تواند مي

  .نداريم زمينه
 1996 مصوب الكترونيك  تجارت  به راجع ملل سازمان سيوننكنوا 6 ماده 1 بند 

 آن كاغذي شكل همچون قانوني شارز اسناد، الكترونيكي شكل به صراحت به آنسيترال،
 ؛اند شده استثناء ،موضوعات برخي ،كنوانسيوناين  6 ماده 3 بند در هالبت .دهد مي

 الكترونيكي برات  كه ت،اس برداشته راستا اين در بزرگي هاي قدم قانون، اين درنتيجه،
 افزايش دنبال به كنوانسيون اين است، قانوني ارزش داراي آن كاغذي شكل همچون نيز

 ءامضاة نحو بودن، »نوشته« به نياز همچون ،يكتجارت الكترون  با رابطه در مشكالت
 اين دارد مي مقرر زمينه همين در كنوانسيوناين  .است مرتبط مسائل ديگر و نمودن
 مورد تجارتي هاي فعاليت در  پيام داده قالب در كه هايي داده در شود مي اعمال قانون

 ليزري الكترونيكي،صورت  به كه است هايي داده معناي به  پيام داده گيرد، مي قرار استفاده
 اين به محدود البته است، شده ذخيره يا دريافت ارسال، ايجاد، ،مشابه لئوسا ساير يا
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 و تلكس تلگرام، الكترونيكي، پست ها، داده الكترونيكي تبادل شامل بلكه نبوده هاابزار
 صدور كه آيد مي حاصل نتيجه اين ها تحليلاين  به توجه با ،نتيجه در ،است  كپي تله

 با توان مي را آن حقوقي هاي چالش و بوده معتبر ايران حقوق در يكيبرات الكترون
   .نمود حل ايران يالكترونيك  تجارت قانون و تجارت  قانون مباني به جهتو

  الكترونيكي برات  شكلي شرايط .7

 حمايت از كاغذي برات همانند اينكه براي و بوده  پيام داده الكترونيكي برات  ازآنجاكه
 هم و باشد، داشته را تجارت  قانون در ذكرشده مندرجات بايد هم گردد، مند هبهر قانون

 دستورالعمل و 1382 مصوب ايران  يلكترونيكا  تجارت  قانون در ذكرشده شرايط از
 »ورقه« يا »نوشته« .باشد برخوردار 1385 مصوب وجه انتقال و پرداخت دستور صدور
 املح وجه در يا كرد حواله قيد ،اختياري و قانوني مندرجات ،نسخ تعداد ،امضاء بودن،
 مسائل جمله از ،برات وجه ديهتأ زمان و شرط و قيد بدون اي مشروط پرداخت بودن،
 .نمود مطرح الكترونيكي برات  مورد در توان مي كه است شكلي

 شده مقرر صورت بدين كاغذي برات شرايط 1311 تجارت  قانون 223 ماده در 
 كلمه قيد :باشد ذيل شرايط داراي بايد دهنده، برات مهر يا امضاء بر عالوه برات« :است

 را برات بايد كه شخصي اسم ؛)سال و هما و روز( تحرير تاريخ ؛ورقه روي در )برات(
 از اعم برات، جهو ديهأت مكان برات؛ وجه ديهأت تاريخ برات؛ مبلغ تعيين كند؛ ديهأت

 يا وجه در برات كه شخصي اسم ديگر؛ محل يا باشد عليه محال اقامت محل اينكه
 الخ ارمچه يا سوم يا دوم يا اول ةنسخ اينكه به تصريح ؛شود مي پرداخته او كرد حواله
 المللي بين سفته و برات به راجع ملل سازمان كنوانسيون 3 ماده 1 بند طبق و »است

 دستور« .است  ضروري برات براي ذيل مندرجات درج آنسيترال، 1988 مصوب
 خاصِ زمان يك در يا عندالمطالبهصورت  به پرداخت زمان ؛قيد و شرط بدون پرداخت
  .»كش برات امضاي تاريخ؛ شده؛ تعيين

 مندرجات تمامي تقريباً كه است  ذيل مندرجات داراي معموالً الكترونيكي برات 
 باب در ملل سازمان كنوانسيون و 1930 ژنو كنوانسيون ،تجارت  قانون در ذكرشده
  .ستدارا را 1988 المللي بين سفته و برات
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  34.گيرد مي قرار استفاده مورد اسنادي چه همراه برات اينكه قيد .7
 از كاغذي برات همانند و بوده  پيام داده نوعي الكترونيكي برات  اينكه با توجه با
 داشته نيز را جارتت  قانون در مندرج قانوني شرايط بايد است،  برخوردار قانوني اعتبار
  .پردازيم مي الكترونيكي برات  مندرجات توضيح به ذيل در باشد،

 الكترونيكي برات  تحرير زمان تاريخ يا صدور تاريخ .7-1

 تحرير زمان تاريخ همان واقع در ،شود مي ذكر الكترونيكي برات  در كه 35صدور تاريخ
 در .است شده شمرده تجارت  نقانو 223 ماده در كاغذي برات شرايط از كه است  برات

 ،است  سال و ماه روز،صورت  به يعني كاملصورت  به تحرير تاريخ الكترونيكي برات 
 36انتخاب تاريخ با كه ،شود مي نوشته عددصورت  به الكترونيكي برات  در تاريخ البته
 است شده قيد قانون تجارت 225 ماده در البته پذيرد، مي صورت تاريخ درج نظر، مورد
 كه طور همان البته شود، نوشته حروفصورت  به بايد صدور تاريخ يا تحرير تاريخ كه

 ساقط اعتبار از را برات رقم، با تاريخ نوشتن« :معتقدند درستي به نيز دانان حقوق
 شمول از برات كه نيست مواردي از 225 ماده مندرجات رعايت عدم چه كند؛ نمي

 حل راه همين .)35ص ،1387 اسكيني،( »كند ارجخ تجاري بروات به مربوط مقررات
 ،حروف به تاريخ قيد عدم ازآنجاكه و است گرفته قرار اتباع مورد نيز استراليا حقوق در

 در ؛كند نمي خارج برواتي مقررات شمول از را برات تجارت  قانون 226 ماده طبق
 عددي تمامصورت  به برات در تحرير تاريخ يا صدور تاريخ درج گفت توان مي ،نتيجه
 قيد صدور تاريخ الكترونيكي اتبر در گرچه .كند نمي وارد برات صحت بر را الياشك
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 الكترونيكي، تجارت قانون 26 ماده طبق كه است معتبر زماني تاريخ اين ولي گردد مي
 .شود وارد وي مقام قائم يا ساز صلا كنترل از خارج اطالعاتي سيستم يك به

  برات وجه ديهأت تاريخ .7-2

 تاريخ آن در بايد برات وجه كه است زماني مدت از عبارت 37تاريخ تأديه وجه برات
 در بايد برات وجه ديهأت تاريخ ،قانون تجارت 223 ماده 5 بند طبق .گردد پرداخت

 ست،ا نكرده تعيين را آن بودن حروف به يا عدد به ازآنجاكه ولي گردد، قيد برات
 ديهأت تاريخ ،قانون تجارت 241 ماده طبق و كرد قيد را يختار ،عدد يا حروف به توان مي
 گذشتن از بعد معيني مدت تاريخ، كامل ذكر با معين روز يك است ممكن برات وجه
 كه صورتي در و باشد رسيدن، يتؤر از بعد معيني مدت و يتؤر به صدور، تاريخ
 نخواهد برواتي اتمقرر مشمول باشد، تاريخ چهار اين از يكي فاقد الكترونيكي برات 
 تاريخ درج عدم صورت در ،1391 تجارت  قانون اليحه 706 ماده 1 بند طبق .بود

 تلقي يتؤر به و بوده برواتي تمقررا مشمول برات برات، وجه يهأدت يا پرداخت
 آن صدور از سامانه ،الكترونيكي هاي برات در تاريخ درج عدم صورت در هالبت .گردد مي

 برات، ةدارند ،ديگر عبارت به يا است برات صاحب كه شخصي .نمود خواهد خودداري
 او گير برات تا بنشيند انتظار به تواند مين و كند مطالبه را برات وجه وعده، روز در بايد
 ندارد؛ اي اشاره برات ةارائ به تحاصر به ما تجارت  قانون .سازد آگاه وجه پرداخت از را

 استنتاج قانون تجارت 279 ماده مدلول از توان مي را، دارنده قانونيِ تكليف اين ولي
 بيان صراحت به را دارنده تكليف اين ژنو، متحدالشكل قانون 38 ماده برعكس، .كرد
 تاريخ از وعده به يا معين روز به كه براتي دارنده« ،اخير ةماد موجب به .است كرده

 روز در يا است پرداخت قابل كه روزي در پرداخت براي را آن بايد است، يتؤر
 اين طبيعت از ناشي دارد، برات در دارنده كه تكليفي .»دهد ارائه آن، از بعد غيرتعطيل

 بدهكارِ بنابراين، و است شدن دست به دست قابل ظهرنويسي با كه است تجاري سند
 با تكليف اين گرچه .است كسي چه دست در وعده، روز در برات كه بداند بايد آن

 به مجبور توان نمي را طلبكار عام، قواعد اين موجب به .است غايرم مدني عام قواعد
 .)134-133صص ،1387 اسكيني،( كرد سررسيد در طلب مطالبه
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  كش برات و گير برات اقامتگاه و هويت .7-3

 ةدارند كه است واقعي حقوقيِ يا حقيقي شخص از عبارت 38)عليه محال( گير برات 
 گير برات نام نمايد، مي مراجعه شخص آن به برات در درجمن وجه دريافت براي ،برات

 عقيده به تا گردد قيد سنتي برات همانند الكترونيكي برات  در بايد )عليه محال(
 را برات نيز صادركننده و كند مراجعه بايد كسي چه به بداند برات ةدارند ،دانان حقوق

 اسكيني،( شد هدخوا پرداخت برات باشد داشته اطمينان كه كند صادر صورتي در
 گير برات نام بر عالوه ،يخارج هاي برات الكترونيكية نمون در .)37ص ،1387

 در را خود مشخصات بايد كنندهصادر .گردد قيد نيز 39آن اقامتگاه بايد ،)عليه محاله(
 براي دادگاه، يا گير برات به مراجعه از بعد برات ةدارند كه دليل اين به نمايد، قيد برات

 نموده دريافت كسي چه از را الكترونيكي برات  كه نمايد ثابت بتواند جه،و دريافت
 كرد حواله يا وجه در برات كه شخصي اسم ،قانون تجارت 223 ماده 7 بند طبق .است

 حامل وجه در برات صدور ،يجهنت در گردد، قيد برات در بايد ،شود مي پرداخته او
 كه شخصي نام بايد 40»وجه در« واژه از بعد الكترونيكي هاي برات در نيست، پذير امكان
برات  صدور از سامانه قيد، عدم صورت در گردد، قيد شود، مي صادر او وجه در برات

 برخي توسط شده طراحي الكترونيكي هاي برات در .نمايد مي خودداري الكترونيكي 
 در د،ده نمي را حامل وجه در برات صدور اجازه ها آن قوانين كه اروپايي كشورهاي
 جلوگيري آن صدور از سامانه خاصي، نام قيد جاي به »حامل وجه در« ذكر صورت
 .كرد خواهد

 قيد و شرط بدون صدور .7-4

 اند برشمرده برات اصلي ويژگي از را تبرا وجه قيد و شرط بدون صدور اي عده 
)Burnett and Bath, 2009, p.216(. 3 ماده ،1909 استراليا بروات قانون 8 ماده 1 بند 

 1958 مصوب كانادا بروات قانون 16 ماده 1 بند ،1882 مصوب انگلستان بروات قانون
 1930 ژنو كنوانسيون 1 ماده 2 بند ،1881 مصوب هند انتقال قابل اسناد قانون 5 ماده و

 سفته و برات به راجع متحد ملل سازمان كنوانسيون 3 ماده سفته، و برات به راجع
 بايد پرداخت دستور .دندار كيدأت امر اين بر همگي آنسيترال، مصوب 1988 المللي بين
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 پرداخت دستور به كه محدوديتي و شرط هر باشد، قيد و شرط بدون و املك دقيق،
 كه آيد برمي هم ما قوانين كليات از ،شود مي برات اعتباري بي به منجر باشد، شده اضافه
 الكترونيكي برات با رابطه در يزن شرط اين .باشد قيد و شرط بدون بايد برات صدور

قيد  با يا و مشروطصورت  به برات كردن صادر امكان چون ؛است احراز قابل راحتي به
 برات صدور هايفرايند آيا كه است اين هدمآ پيش الؤس حال ،ستني پذير امكان و شرط

 يدق كه صورتي در كه گفت بايد ارهب دراين ؟است صدور قيد و شرط نوعي الكترونيكي،
 با رابطه در الكترونيكي بروات صدور به مربوط هاي دستورالعمل در واقع هاي شرط و

برات  گفت توان مي ،باشد دارنده دست به رسيدن از قبل و صدور از بعد هاي تراكنش
 دارنده عهده بر را تكليفي تيمقررا چنين چون است؛ قيد و شرط بدون الكترونيكي 

 نيز تجارتي اسناد سرعت اصل با و نبوده بعدي رندگاندا تحقيق به نياز و گذارد نمي
 برات محتويات كردن پر از بعد گردد قيد دستورالعمل در ،مثال رايب ،ندارد منافات

 گواهي خدمات رصدو مراكز يا بانك ييدأت به منوط آن صدور گردش الكترونيكي،
 .رسد مي دارنده دست به آن از بعد و است نيز الكترونيكي

  الكترونيكي برات  قبول . 8

 بپردازد، وعده سر در را برات وجه اينكه به گير برات تعهد از است عبارت برات قبول
 بايد برات منظور اين براي و كند مي پيدا تحقق گير برات مهر يا ضاءام با نيز برات قبول
 مهر ديگر الكترونيكي برات  در البته .)81ص ،1387 اسكيني،( شود ارائه گير برات به

 مقرر امر اين براي ها دولت كه الكترونيكي  ايامض طريق از صرفاً و ندارد معنايي
صورت  به ،شود مي صادر محيل توسط كه براتي اوقات گاهي .يابد مي انتقال ،دارند مي

 ،شود مي پرداخت )بانك( عليه محال توسط آن وجه صورت هر در عنيي است؛ تضميني
 تضمينيصورت  به ،گشته طراحي اتمؤسس يا و اه بانك توسط كه برواتي بيشتر در

 در .گرديد خواهد پرداخت برات ةدارند به سند در مندرج وجه سررسيد در و است
 دادن قرار با براتي دهند مي اجازه خود معتبر مشتريان براي ها بانك يا اتمؤسس ،واقع
 در آن وجه كه كنند مي تضمين و نمايند صادر مزبور همؤسس يا بانك عليه محال

  .گردد  تپرداخ سررسيد
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 موجب به كه  باشد تضميني الكترونيكي كارت برات قالب در برات كه  صورتي در
 با رابطه در صرفاً كه ،)حقوقي و حقيقي از اعم(را  اشخاص دين ضمانت بانك آن

 كارت در مندرج مبلغ تا است شده ايجاد دارنده و محيل بين حقوقية رابط يك انجام
 است، نيز گير برات كه ضامن بانك و گيرد مي عهده رب آن از پس و سررسيد در مذكور،
 آن از پس و سررسيد در الكترونيكي برات  وجه پرداخت بر مبني ناپذير برگشت تعهد
 اقباض و  قبض با و ندارد عليه محال از قبولي گرفتن به ينياز ،كارت برات ةدارند دارد،
  .يابد مي انتقال كاغذي برات برخالف نيز

 در باشد، الكترونيكي دادهصورت  به و نبوده كارت قالب در كه صورتي در ولي
 يا قبولي دريافت براي مراجعه يا قبولي گرفتن براي براتة دارند تكليف صورت اين
 باشند، كرده اتخاذ زمينه اين در يمقررات چه ها بانك اينكه به دارد بستگي راجعه،م عدم
 را اي نامه برات، صدور حين براتة صادركنند لكترونيكي،ا  هاي برات قبيل اين در
 به دييأت حاوي اي نامه د،ييأت صورت در مربوطه بانك و فرستد يم بانك به زمان هم

 صدور هنگام ،واقع در .باشد ممكن برات صدور ةادام تا نمايد مي ارسال صادركننده
برات  محتواي فاصلهبال ،خدمات ةدهند ارائه اتمؤسس يا ها بانك سامانه ،برات

 شروط يا مقررات با دننماي مشاهده كه صورتي در و مايندن مي بررسي را الكترونيكي 
 اين در .دده نمي صدور اجازه سامانه ،است ناقص مندرجات يا و اشتهند تطبيق توافقي
 آگاه كش برات يا صادركننده و بانك بين شروط از كه نيت حسن با دارنده روش
 سقف خود مشتريان هب ها بانك يا اتمؤسس روش اين در .شود مين ررمتض ديگر نيست،
 همؤسس يا بانك توسط شده تعيين مبلغ از بيشتر كه صورتي در و كنند مي تعيين مبلغ
 آن صدور ،نهايت در و الكترونيكي برات  دييأت از بانك سامانه نمايند، صادر برات

 و شود صادر مبلغ سقف از بيشتر يالكترونيك برات  كه صورتي در و كند مي خودداري
 را آن ...)و خودكار بررسي سيستم طراحي عدم خطا، نقص،( دليلي هر به نيز سامانه

 خود بين توافقي شروط به تواند مين اضافي مبلغ پرداخت عدم براي بانك .نمايد دييأت
 يتن حسن با متصرف الكتروينكي، برات ةدارند ،واقع در و نمايد استناد كش برات و

  .شود مي محسوب
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 عليه محال توسط آن وجه يعني د،نباش نمي تضميني كه الكترونيكي هاي برات در
 بايد دارنده ،نتيجهدر ،است نشده تعيين نيز مبلغي سقف معموالً است، نشده تضمين
 خود خصوصي و عمومي كليد با دارنده صورت اين در كند، اقدام قبولي گرفتن براي

 با نيز عليه محال فرستد؛ مي عليه محال به ،قبولي درخواست نامه با را الكترونيكي برات 
 رمزگشايي را الكترونيكي برات  دارد، اختيار در پيشتر كه خود خصوصي و عمومي كليد
 به توجه با .دارد مي  ارسال دارنده به را قبولي حاوي نامه قبولي، صورت در و كرده
 نزد قبولي براي را برات برات، ارندهد خود كه نيست الزم ايران حقوق در اينكه
برات  ،گير برات كه صورتي در .نمايد مي آسان نيز شرط اين تحقق ،ببرد گير برات

 در اگر ولي فرستند، مي دارنده براي را قبولي حاوي نامه نمايد، قبول را الكترونيكي 
 يا يدنما رد صراحت به يا نكند اعالم را قبولي الكترونيكيصورت  به معين مهلت

 اين در گردد، مي محسوب شده نكول الكترونيكي برات  نمايد، قبول مشروطصورت  به
 و نمايد مراجعه ها ظهرنويس يا ضامن به ،گير برات نكول ذكر با تواند مي دارنده صورت

برات  چاپ ةارائ با و نموده مراجعه صالح دادگاه به تواند مي الزم صورت در
 ةسابق يا اطمينان درج با )الكترونيكي سابقه اصل برابر رونوشت( الكترونيكي 

  .كند واخواست تقاضاي الكترونيكي،

   الكترونيكي برات  انتقال و  نقل قابليت و نويسيظهر .9

 ،اقعو در ؛باشد قبض قابل كه داد قرار نقل و انتقال و ظهرنويسي مورد توان مي را سندي
 و  قبض داد، انتقال را آن نويسيظهر طريق از توان نمي نباشد، قبض قابل كه سندي
 به آن انتقال و يلتحو با كاغذي تجارتي اسناد با رابطه در مالكيت تصرف و اقباض
 تفسير گونههر الكترونيكي  تجارتي اسناد با رابطه در ولي گيرد، مي صورت ديگري
 اين ماهيت كه آورد مي وجود به را ظرفيت اين الكترونيكي، هاي فناوري از غلطي

 ؛شوند شناخته يكيالكترون  تجارتي اسناد حقوقي اعتبار زمينه در بزرگي مانع ها وريفنا
 روشني وضعيت اسناد، الكترونيكي انتقال اينكه جهت به دادرسان از اي عده ،نمونه براي
 اجالس« در و )Gamertsfelder, 1999, p.5( شمارند نمي معتبر قانوني لحاظ از ندارد،
 الكترونيكي معامالت قانون تدوين براي يكنواخت ايالتي ينقوان هاي كميسيون ملي
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 اين در :شد بيان چنين الكترونيكي قبض با رابطه در 1998 سال در »استراليا يكنواخت
 الكترونيكي محيط يك در درستي به تواند مي تجارتي سند آيا كه نيست روشن مرحله
 و تحويل اسناد، بودن انتقال قابل هاي نشانه از نمونه دو كاغذي دنياي رد يابد، انتقال

 سند خود در ظهرنويسي ةيلوس به سند انتقال و اصلي سند )اقباض و قبض( تصرف
 رسد نمي نظر به )سند اقباض و قبض(ويژگي  دو اين الكترونيكي دنياي در ولي ،است
 كه فناوري هاي پيشرفت از كارگروه اعضاي كه چندهر باشد، شده پذيرفته عمل در

  .ندا آگاه ،باشد آن انجام به قادر تاس ممكن
هيئت دبيران ( ملل ازمانالملل س كارگروه حقوق تجارت بين راستا همين در
 كه ندارد وجود قانوني ابزار هيچ كلي طور به كه كردند نظراظهار نحو بدين )آنسيترال

 ،تبرمع روشي به بتوانند ها داده الكترونيك مبادله طريق از يتجار طرفين آن ةوسيل به
 .دهند انتقال ،بود پذير امكان كاغذي اسناد در كه اي شيوه مانه به را خود قانوني حقوق

 سند اصل فيزيكي قبض از را انتقال  و  نقل قابليت گذاري، قانون فعلي وضعيت در
  .كرد جدا توان نمي كاغذي

 در سازيم، روشن را قبض مفهوم بايد ،ابتدادر  درست، پاسخي به رسيدن براي
 آمده فقه در .است مبيع بر مشتري يالياست از عبارت قبض )367 ماده( مدني نونقا

 تخليه ،غيرمنقول اموال در و تحويل يا انتقال زا عبارت منقول اموال در قبض كه است
 به بايد مورد هر در و نكرده محدود را قبض ةنحو شارع كه است آمده ادامه در و است
 مبني داريم اي قاعده اينكهخصوص  به ؛)522ص ،1387 ثاني، شهيد( كرد رجوع عرف

 ءالشي كل قبض( دارد ءشي آن وضعيت و نوع به بستگي چيزي هر قبض اينكه بر
 منقول اموال قبض براي كافي دهگيرن تحويل عرفي سلطنت و تسلط ،نتيجه در ).بحسبه
 نعيما نبايد تجارتي ناداس الكترونيكي شكل ،نتيجه در ؛)150ص ،1362 نجفي،(است 
 قبض براي كافي اليه منتقل يعرف سلطنت و تسلط و باشد، آن اقباض و  قبض براي
 و ويژه كنترل يمعنا به عرفي سلطنت و تسلط نيز الكترونيكي  تجارتي اسناد در ،است

 فيزيكي ويلتح و انتقال گرچه الكترونيكي  تجارتي اسناد در ،است انحصاري دسترسي
 منتقل مقابلطرف  به الكترونيكيصورت  به تجارتي سند كه  همين ولي ندارد، وجود
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 يالاست سند بر جهت هر زا گيرنده و گردد مي خارج فرستنده كنترل و دسترس از و شده
  .است شده محقق قبض كه گفت توان مي كند، مي پيدا

 شخص به شخصي از ظهرنويسي يا انتقال و  نقل قابليت اي شيوه هر به بايد سنادا
 بايد الكترونيكي برات  الكترونيكي، ارتباطات فناوري كمك با البته .باشند داشته را ديگر
 ,Villalta Puig, 2000( گيرد قرار انتقال مورد تجارت دنياي درتر  تراح خيلي و تر سريع

n8(برات مهم بسيار هاي ويژگي از بودن، برخوردار انتقال و  نقل قابليت از ،نتيجه در ؛ 
 قرار تقالان مورد ديگر شخص به شخصي از كه زماني برات يك خالصه طور به ،است 

 هم ،انتقال اين .)Turner, 1997, p.540( نمايد مي برات دارنده را گيرنده تحويل گيرد،
 البته .گيرد مي بر در را شده ظهرنويسي شكل به لانتقا هم و حاملصورت  به انتقال شامل
 .ستين پذير امكان حامل وجه در برات صدور ايران، قانون تجارت 223 ماده 7 بند طبق
 برخوردار انتقال و  نقل قابليت از كه شد نخواهد باعث برات الكترونيكي شكل ولي

  .برد خواهد باال را انتقال و  نقل قابليت الكترونيكي برات  از استفاده ،واقع در نباشد،
 رعايت با توان مي را تجارتي اسناد« :1391 تجارت  قانون ةاليح 880 ماده طبق

صورت  به تجارتي سند هرگاه .كرد تنظيم يالكترونيكصورت  به ،مربوط قوانين
 انجام يالكترونيكصورت  به نيز آن ضمانت و ظهرنويسي قبول، شود، تنظيم يالكترونيك

 1988 المللي بين سفته و برات به راجع متحد ملل سازمان كنوانسيون در .»شود مي
 ظهرنويسي، تعريف در و گرديده بيني پيش 26 لغايت 13 مواد در ظهرنويسي آنسيترال،

 سوي از سند تحويل و ظهرنويسية وسيل به :شود مي منتقل سند« دارد مي  مقرر 13 ماده
 ظهرنويسي آخرين كه صورتي در سند تحويلة وسيل به صرفاً يا بعدي يد به ويسظهرن
 و اروپايي كشورهاي از ريبسيا داخلي قوانين و كنوانسيوناين  طبق .»باشد امضاء سفيد

 كه مريكاآ و انگلستان كه يطور به گردد، قيد برات خود در بايد برات امضاي ،آمريكايي
 ،واقع در .نمودند اصالح راستا همين در را خود قوانين نمودند، نمي پيروي قاعدهاين  از

 رواتب به راجع بود، گرفته قرار پذيرش مورد انگلستان در كه برات از خارج قبولي
 ,Coments( شد نسخ 1856 سال در خارجي بروات به نسبت و 1821 سال در داخلي

1958, p.669(. كه آيد مي بر گونه اين نويسندگان از اي عده كالم سياق از دليل همين به 
 يسيظهرنو مورد الكترونيكيصورت  به توان نمي را 41المللي ينب براتخصوص  به برات
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 يننشجا برات كه بگوييم بايد البته .)514-507صص ،1389 نياسري، بناء( داد قرار
 بايد ،انتقال از بعد چون ؛است مواجه هايي دشواري چنين با معموالً ،الكترونيكي
 قبول مورد امر اين و نمود، ممنض آن به و داد انجام جداگانه اي برگه در را ظهرنويسي

 شده واقع قبول مورد نيز برات نوع اين تفاسيري با البته ؛نيست دانان حقوق از اي عده
 گيرد، مي صورت برات خود در كه كترونيكيال اصيل برات ظهرنويسي در وگرنه است

 كشورهاي از تعدادي و استراليا ،آمريكا اروپا، در اكنون هم چون ؛نيست ترديدي
 البته .داد انتقال كارگزاري اتمؤسس ديگر و فتسوئي طريق از توان مي را برات ،آسيايي

 از و ستيكاآمر و اروپاة اتحادي هاي تحريم مشمول ايران هاي بانك از تعدادي ايران در
  .نمايند استفاده توانند نمي سوئيفتي خدمات

 نوشته آن ةضميم ةورق روي بر يا سند روي بر تواند مي ظهرنويسي ايران در اما 
 كه عبارتي با همراهرا  امضائاتي يا و است امضاء داراي فقط يعني ؛گردد امضاء و شده
 ؛)43ص ،1388 عرفاني،( باشد داشته ،است متصرف به پرداخت قابل سند آن طي

 ويسين پشت حتماً الكترونيكي  سند تجارتي ،ظهرنويسي براي كه نيست الزم بنابراين
 يا ،است  الكترونيكي  سند تجارتي ظهرنويسي نشانگر كه اي ورقه صرفاً بلكه  شود

 ظهرنويسي .رسد مي نظر به كافي گيرد، مي صورت منظور نبدي كه الكترونيكي امضاي
 و وكالت براي ظهرنويسي انتقال، براي ظهرنويسي صورت، سه به معموالً برات

قانون  يحهال 724 و 721 مواد به توجه با اخير مورد .است  وثيقه براي ظهرنويسي
 لكترونيكيا تمام برات ظهرنويسي در .است گرفته قرار پذيرش مورد ،1391 تجارت
 نهايت بي الكترونيكي محيط در چون دارد،ن وجود جامعي مقررات فعالً وثيقه، براي
برات  شدن خرج از جلوگيري براي امنيتي تدابير و كرد، صادر اصل نسخه توان مي

 محيط امنيت ضعف حال هر به نيست، قوي چندان شده، گذاشته وثيقه به الكترونيكي 
   .شود وارد خللي حقوقي عمل ماهيت در هك شود مين باعث الكترونيكي

   بندي جمع

 ايران قانون تجارت الكترونيك 6 و 2 ماده قبيل از ايران، قوانين به توجه با
 رويه ،1385 مصوب وجه انتقال و پرداخت دستور صدور دستورالعمل ،1382مصوب
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 بر وهعال الكترونيكي هاي برات اينكه به توجه با و ،قانون تجارت مباني ها، بانك
 قابل ماهوي و شكلي مندرجات لحاظ از مديريت بهبود و اعتبار كسب امنيت، سرعت،
 هاي چالش .داد قرار استفاده مورد ايران در ار آن توان مي و بوده ايران حقوق با تطبيق

 »نوشته« ،نمود حل توان مي ايران حقوق قواعد براساس نيز را آن روي پيش حقوقي
قانون تجارت  به توجه با طرفين، به آن انتساب گيچگون و سنتي برات بودن

 نتقالا و ظهرنويسي امكان و بوده، نيز الكترونيكي برات  بر تطبيق قابل ايران، يكيالكترون
 جاي به الكترونيكي هاي برات در .دارد وجود حقوقي لحاظ به هم و فني لحاظ به هم آن

صادر  ناقص صورت در و نمود فادهاست يكيالكترون يامضا از بايد مهر، يا دستي امضاي
 الكترونيكي برات  صدور از سامانه غيرصحيح، اطالعات درج و كلي طور به كردن

 و بوده، دارا را قانوني مندرجات ساير الكترونيكي هاي برات نمود، خواهد خودداري
 .يما پرداخته آن به فوق مقاله در كه هستند رو هروب نيز يگردي حقوقي هاي چالش با البته
 و )كانادا انگليس، استراليا، :قبيل از( مطالعه مورد كشورهاي رويه و مقررات به توجه با

 كه ايران 1382 قانون تجارت الكترونيكي 3 ماده به توجه با يژهو به و المللي بين مقررات
 يژهو به و است نموده كيدأت قانون اين تفسير در المللي بين ويژگي به توجه ضرورت بر

 داده قرار اقتباس مورد را 1996 آنسيترال نمونه قانون گسترده طور به قانون ينا اينكه
 .گرفت كمك توان مي نيز المللي بين هاي رويه و ديگر كشورهاي فني تجارب از ،است
 قانون تجارت اليحه 880 ماده و 1384 قانون تجارت اصالح اليحه نويس يشپ در

 تصويب رتصو در كه است شده پرداخته يكيالكترون برات  صدور امكان به نيز ،1391
 هموار كامالً يكيتجارت الكترون  اسناد مبادالت به تجار و ها بانك ورود براي راه يينها
  . شود مي

  ها يادداشت
                                                            

1. Draft 
2. draught 
3. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/197713/bill-of-exchange 
4. NACHA the Electronic Check Council 

  :براي اطالع بيشتر به منابع زير رجوع كنيد. 5
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technology, society. London: Addison Wesley. 2002. 

7. Convention Providing a Uniform Law For Bills of Exchange and Promissory 
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8. United Nations Convention on International Bills of Exchange and International 
Promissory Notes,1988 

9. Bills of Exchange Act, Australian 1909 
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الكترونيكي  م معموال شيوه خاصي در نحوه صدور براتها هر كدا ناگفته نماند كه بانك .13
هاي صدور  اند، به همين خاطر توضيحي كه داديم صرفا آشنايي با يكي از شيوه اتخاذ كرده
صورت كارت  الكترونيكي را به ها، برات باشد، براي مثال تعدادي از بانك برات مي

باشد و نيازي به گرفتن قبولي  ال ميوانتق اند كه به راحتي قابل نقل الكترونيكي طراحي كرده
  .توسط دارنده نيست

14. AIB trade finance 
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