
  

  الزامات حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه

   *قاسم خادم رضوي

  **فاطمه شفیعی

  16/7/93:تاریخ پذیرش      10/12/92:تاریخ دریافت

  چکیده

و ارتباطات و تنظیم بسیاري از اسناد و مدارك در با ورود اجتناب ناپذیر به عرصه فناوري اطالعات 

در این میان، تبیین شرایط تحقق . اسناد و مدارك نیز از ضروریات است "ثبت الکترونیکی "فضاي مجازي، 

واقعی و آثار و  با توجه به شرایط خاص رسمیت یافتن این اسناد در محیط -سند رسمی الکترونیکی

حال با توجه به سکوت . و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در حقوق موضوعه ضروري می نماید اعتبارات آن ها

قانونی و  ءگذار در خصوص سند رسمی الکترونیکی، دراین مجال سعی شده است جهت رفع این خال ن  قانو

در اکثر با تبیین شرایط اجراي ثبت الکترونیکی اسناد رسمی، با عنایت به اجراي ثبت الکترونیکی اسناد 

کشورهاي پیشرفته از جمله فرانسه، در صدد تسهیل بستري مناسب جهت به رسمیت شناختن سند رسمی 

رسمی الکترونیکی اسناد، به جایگاه سنداز این رو، پس از بررسی ماهیت ثبت . الکترونیکی در ایران برآییم

نهایت، مقتضیات سند رسمی در . الکترونیکی در حقوق کشورمان در قیاس با حقوق فرانسه می پردازیم

الکترونیکی را در دو عامل خالصه نموده که اولین عامل، استفاده سردفتر از امضاي الکترونیکی مطمئن در 

  . تنظیم سند رسمی و عامل دوم، ذخیره سازي اسناد رسمی الکترونیکی در بایگانی الکترونیکی مرکزي است

 اد، ذخیره سازي اسناد، امضاي الکترونیکی مطمئنسند رسمی، ثبت الکترونیکی اسن: واژگان کلیدي
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 مقدمه

یکی از موضوعاتی که براي تنظیم امور اجتماعی نیاز بدان بیش از بیش احساس 

 "ثبت"در واقع به دلیل اهمیت موضوع . می شود بحث تنظیم و ثبت اسناد است

است که تنظیم اسناد به صورت رسمی در غالب کشورها از اعمال حاکمیت تلقی 

ها، اعتبار  به آثار آننسبت می شود و براي ثبت آن ها فرآیند و ضوابط خاص و 

  .اي در تمام سیستم هاي حقوقی دنیا منظور می گردد ویژه

هدف اصلی این مقاله، بعد از بررسی قابلیت الکترونیکی شدن اسناد به لحاظ 

از این رو، بعد از . قانونی، پرداختن به شرایط تحقق ثبت الکترونیکی اسناد است

دي از اسناد، شرایط قانونی ثبت پرداختن به مفاهیم اصلی و تعریفهاي کاربر

  .الکترونیکی اسناد در حقوق کنونی ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار می گیرد

سوالی که مطرح می شود  این است که با توجه به نیاز امروز جامعه و لزوم 

تنظیم بسیاري از اسناد در فضاي مجازي، مبانی فعلی مربوط به ثبت اسناد رسمی 

رد ثبت الکترونیکی این گونه اسناد نیز مصداق پیدا می کند یا خیر؟ در قانون در مو

بدیهی است پاسخ این سوال تعیین کننده میزان اعتبار اسناد رسمی اي است که به 

قانونگذار فرانسه با درك اهمیت این موضوع . صورت الکترونیکی ثبت می شود

وسط مامورین رسمی امکان تنظیم و ثبت اسناد رسمی را به صورت الکترونیکی ت

  قانون مدنی این کشور به صورت قانونی  1317در قالب الحاق بندي به ماده 

  . بینی نموده است پیش

این در حالی است که در حقوق ایران، علی رغم الکترونیکی شدن مراحل تنظیم 

گذار در خصوص اعتبار سند  ، تا کنون از سوي قانون1392سند از شهریورماه 

کی و ثبت الکترونیکی این گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضعی رسمی الکترونی

  ، داده 1382اتخاذ نشده است و صرفا در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 

هایی که بنا به شرایط خاص مقرر در این قانون ایجاد شده باشند در حکم اسناد  پیام

و آثار سند رسمی معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی محسوب شده 

براي آن ها در نظر گرفته می شود، بدین ترتیب که  انکار و تردید نسبت به داده 
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پیام مطمئن مسموع نبوده و تنها ادعاي جعلیت یا اثبات عدم اعتبار قانونی بر آن ها 

سند "اما آنچه در مورد  )قانون تجارت الکترونیکی 15و  14مواد ( وارد است؛

مسلم است این است که باید ابتدا ماهیت این سند به موجب   "رسمی الکترونیکی

قانون خاص به رسمیت شناخته شود و سپس شرایط اجراي آن به موجب ضوابط 

از این رو، نویسندگان در این پژوهش سعی بر آن دارند . و مقررات تعیین شود

گذاري فرانسه در جهت به رسمیت شناختن سند رسمی  ضمن بررسی فرآیند قانون

الکترونیکی، با پرداختن به وظایفی که در خصوص الکترونیکی نمودن ثبت اسناد بر 

عهده سازمان ثبت اسناد و امالك کشور گذارده شده است، بستري مناسب جهت به 

جهت . کی در حقوق ایران ایجاد نمایندرسمیت شناختن سند رسمی الکترونی

چه به لحاظ فنی  -زي مناسبدستیابی به این مهم، نیاز به فرهنگ سازي و بسترسا

است که جنبه فنی آن به عهده متخصصین علوم رایانه بوده  -و چه به لحاظ حقوقی

و از حوزه بحث ما خارج است، اما جنبه حقوقی آن به عهده متخصصین علم 

راي ثبت متاسفانه تالش هاي کافی در جهت شناخت مبانی اج. حقوق است

صورت  -اظ نظري و چه به لحاظ عملیچه به لح -الکترونیکی اسناد رسمی 

  .نگرفته است

یکی از بزرگترین محدودیت هایی که در مسیر اجراي این پژوهش با آن مواجه 

در واقع، در خصوص سند . بودیم، کمبود منابع در زمینه اسناد الکترونیکی است

رسمی الکترونیکی منبعی که مختص این مقوله باشد کمتر وجود دارد؛ این در حالی 

که به  -است که در خصوص تجارت الکترونیکی و همچنین امضاي الکترونیکی

قوانین مختلفی در سطح بین المللی و  -نحوي مستند ساز اسناد الکترونیکی است

همچنین داخلی وجود دارد که در این مقاله سعی شده است در حد بضاعت بدان 

  . پرداخته شود
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ره یک مفهوم حقوقی را به ذهن متبادر به طور کلی سند واژه اي است که هموا

از آن جایی که این مفهوم حقوقی به موجب قانون نیز تعریف شده است . می سازد

لذا مقتضی است که ابتدا به تعریف سند و انواع آن در قانون پرداخته و سپس در 

مقام تبیین سند رسمی الکترونیکی، به عنوان یک مفهوم جدید، به تعریف این نوع 

  .و جایگاه حقوقی آن نیز بپردازیمسند 

  تعریف سند -1

 سند عبارت است از هر نوشته که در مقام"قانون مدنی ایران  1284طبق ماده 

منظور از نوشته، خط یا عالمتی است که بر روي  "دعوي یا دفاع قابل استناد باشد

مانند  رمزها و  -صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول 

و خطی که بر   -عالماتی  که دو یا چند نفر براي روابط  بین خود  قرار داده اند

ه شده صفحه نمایان می شود، تفاوتی ندارد که بوسیله ماده رنگی با دست نوشت

باشد و یا با ماشین کپی و یا چاپ شده باشد بلکه آن چه به لحاظ حقوقی مهم 

. است قابلیت دلیل قرار گرفتن و ارزش دلیل داشتن نوشته در دادرسی می باشد

  ) 74: 1379امامی،(

  : بنابراین، طبق تعریف قانون مدنی ایران، باید براي سند سه شرط قائل شد 

 1258مدارك غیر مکتوب سند تلقی نمی شوند و ماده پس : کتبی بودن) الف

را در شمار دالیل  "اسناد کتبی "قانون مدنی ایران نیز در تأیید این معنا، فقط 

  اثبات دعوي بر شمرده است؛

یعنی نوشته اي، سند محسوب می شود که یک دلیل : حاوي دلیل بودن  ) ب

 قضایی را در خود جا داده باشد؛ 

ا ید به معناي آن است که سند باید قابلیت اثبات ادعا یاین ق: قابلیت استناد  ) ج

 )148: 1372عظیمی، ( .دفاع را در محکمه، دارا باشد

اعم از این که بر روي کاغذ باشد  -قانون مدنی فرانسه نیز دلیل کتبی را  1316ماده 

دلیل ادبی یا کتبی،  ": بدین توصیف معرفی می نماید -یا در قالب الکترونیکی

از قالب یا شیوه هاي انتقال آن، از مجموعه اي از کلمات، حروف، اعداد  صرف نظر
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  و ارقام و هر عالمت یا نماد دیگري که داراي معنایی قابل فهم باشد، نشأت 

همچنین، به موجب قانون مزبور وجود نوشته براي اثبات قراردادهایی . "می گیرد

) قانون مدنی فرانسه 1341ماده (که از مبلغ معینی تجاوز می کند ضروري است، 

سابق قانون مدنی ایران،  1310و  1306همان طور که وفق مفهوم مخالف  مواد 

اثبات عقود و تعهداتی که از مبلغ معینی تجاوز نموده است جز از طریق نوشته 

  .امکان پذیر نمی بود

  انواع سند  -2

 "ات کنندگیاثب توان"و )  75: 1379امامی، ( "درجه اعتبار"اسناد به لحاظ     

 1286ماده (به دو دسته رسمی و عادي منقسم می شوند ) 280: 1385کاتوزیان، (

  :به تبیین آن ها خواهیم پرداخت که ذیال )قانون مدنی

  سندرسمی -2-1

اسنادي که  در اداره ثبت اسناد و  "قانون مدنی ایران 1287به موجب ماده 

یر مأمورین رسمی در حدود صالحیت امالك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سا

  . "آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است

قانون مدنی فرانسه، سند در صورتی رسمی  1317همچنین به موجب ماده 

مور گرفته باشد و ثانیا ما مور رسمی صورتاهد بود که اوال تنظیم آن توسط ماخو

ماده مرقوم، . یفات قانونی رعایت شده باشدمزبور، واجد صالحیت بوده و ثالثا تشر

بلکه سند رسمی الکترونیکی نه تنها شرایط رسمیت یافتن اسناد را بازگو می نماید 

پیش بینی  -شوراي دولتی، تنظیم شده باشد  مصوبه  چنانچه مطابق شرایط -را نیز

  .می کند

  سند عادي -2-2

افراد تنظیم شده بدون آن که له سند عادي عبارت از نوشته اي است که به وسی

) 183: امامی، همان. (شته  باشدمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله  داما

در واقع، آن چه نوشته عادي را به عنوان یک سند مطرح می نماید امضاي طرفین 

  	(482	1995:	VOIRIN,).آن است که به عنوان رکن سند عادي محسوب می شود
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پیرو ماده 1289ه ننموده است اما در ماده از سند عادي ارای نون مدنی تعریفیقا

غیر از اسناد مذکور در ماده  ":چنین مقرر می دارد ) تعریف سندرسمی( 1287

  . "سایر اسناد عادي است 1287

  سند الکترونیکی -3

در بسیاري از قوانین و کنوانسیونهاي بین المللی قبل از ظهور رایانه، مفاهیمی 

سند و امضا به کار برده شده است که اینک در چهره اي دیگر جلوه  نظیر نوشتن،

 "به طور کلی و با عنایت به مفهوم) 220: 1390نخجوانی، / نوري. (کرده است

سندي را  که در صدر مبحث آورده شد، در صورتی که قانونگذار تنظیم "نوشته

رگه یا ورقه مثال تصریح به ب(یا ابزار خاص ) مثل سند رسمی(مقید به شرایط 

ننماید می توان از اسنادي که توسط رایانه نوشته یا طراحی می شود به )  بودن

می تواند روي کاغذ، پوست  "نوشته"کترونیکی استفاده نمود؛ چرا که عنوان سند ال

به همین جهت . حیوانات، سنگ یا صفحه رایانه باشد و در حافظه آن ذخیره گردد

مان داده پیام الکترونیکی را صریحا در حکم نوشته قانون تجارت الکترونیکی کشور

 "داده پیام مطمئن "همچنین )  12ماده (و به عنوان دلیل می پذیرد؛ ) 6ماده (دانسته 

  را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع  قضایی و حقوقی  معرفی 

ن تجارت پیش نویس الیحه اصالح قانو 412به موجب ماده ) 14ماده . (نماید می

نیز، برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام، اوراق مشارکت و سایر اسناد 

تجاري که با رعایت شرایط تعیین شده در قانون به صورت الکترونیکی اعالم و 

  . نامیده می شوند "سند تجاري الکترونیکی "شوند،  میمبادله 

مقید به تشریفات لذا ضرورت ایجاب می نماید که در مورد سایر اسنادي که 

گونه تردیدي  دد تدوین قانون خاص برآید تا هیچقانونی هستند نیز قانونگذار در ص

گذار فرانسه  همان طور که قانون. در اعتبار اسناد مزبور و آثار حقوقی آن باقی نماند

ته کتبی به عنوان دلیل پذیرفته عالوه بر این که نوشته الکترونیکی را همانند نوش

ل ري همسنگ دالیل کاغذي براي آن قایو اعتبا) قانون مدنی فرانسه 1316-1ماده (
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سند رسمی الکترونیکی را نیز به موجب ) قانون مدنی فرانسه 1316-3ماده (شده، 

  . قانون مدنی صریحا به رسمیت شناخته است 1317ماده 

  

   جایگاه سند الکترونیکی در حقوق فرانسه -4

درمورد « 2000-230رانسه با قانون شمارهفدرحقوق  "انقالب الکترونیکی "

شروع » انطباق حقوق ادله بافناوري هاي اطالعات و مرتبط با امضاي الکترونیکی

  	(9	2002:	BELLEFONDS,	de	LINANT).شده است

جهت تطبیق  2000مارس سال  13گذار کشور فرانسه قانون مزبور را در  قانون

  . ا  تدوین نموده استحقوق داخلی این کشور با دستورالعمل اروپ

 1317بند دوم ماده ) 2000-230قانون شماره 2ماده (ور، به موجب قانون مزب

این ماده که سابقا به . شود  می           قانون مدنی، جهت تکمیل ماده مرقوم، بدان اضافه

، سند رسمی تعریف سند رسمی اختصاص داشت به موجب بند الحاقی مذکور

، سندي سند رسمی": سمیت می شناسد و مقرر می داردر الکترونیکی را نیز به

موران رسمی که حق تنظیم سند در محل تحریر آن را دارند، است که به وسیله ما

  .طی تشریفات الزم تنظیم شده باشد

سند مزبور، چنانچه مطابق ضوابط مندرج در حکم شوراي دولتی تنظیم و بایگانی 

  ."باشد] نیز[شود، می تواند در قالب الکترونیکی 

قانون  1317موضوع ماده ( جایی که تعیین شرایط سند رسمی الکترونیکی از آن

موکول به حکم شوراي دولتی می شود،  شوراي دولتی فرانسه نیز در ) مدنی فرانسه

قانون مدنی، مبادرت  1317، در جهت اجراي بند اخیر ماده 2005اوت  10تاریخ 

موده است که به موجب آن شرایط تنظیم، ن 2005 -973به انتشار حکم شماره 

ذخیره سازي و سایر موارد مرتبط با سند رسمی الکترونیکی تبیین شده و از این 

در ارتباط  9171نوامبر  26مورخ  71 -941حکم شماره «طریق  مقررات  مزبور  به 

الحاق گردیده و مبناي عملکرد دفاتر اسناد رسمی در هر دو شیوه » با سند رسمی

. قرار می گیرد) ظیم سند رسمی کاغذي یا سند رسمی الکترونیکیتن(

)SAMARCQ	,	2005(  
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، وجاهت قانونی 2006از اول فوریه سال بدین ترتیب، سند رسمی الکترونیکی 

 .پیدا می کند و موجبات حقوقی آن به موجب حکم اخیر فراهم می شود

)CHARLIN	,	2012	(  

  الکترونیکی مقدمات الزم جهت صدور سند رسمی  -4-1

جهت صدور سند رسمی الکترونیکی مقدماتی الزم است؛ گام اول مجهز شدن 

دفاتر اسناد رسمی به یک سرور ملی ایمن است که امکان گردش اطالعات و تبادل 

بایگانی  "یک داده ها را میان دفاتر اسناد رسمی فراهم آورده و بدین ترتیب 

قدم بعدي که شرایط تحقق سند رسمی . شکل بگیرد "الکترونیکی مرکزي

الکترونیکی و ذخیره سازي یکسان آن را در بایگانی مرکزي مزبور فراهم می آورد، 

  . جهت تسجیل اسناد می باشد  "امضاي الکترونیکی مطمئن "استفاده سردفتر از 

(DOSSIER	 	 DE	 	 PRESSE	 	 du	 	 Conseil	 	 Supérieur	 	 du	 	 Notariat,	

2008	:	6) 

 ایگاه امضاي الکترونیکی مطمئن در دفاتر اسناد رسمی فرانسهج -4-1-1

تحقق سند رسمی الکترونیکی   ترگفته شد، یکی از  ابزار طور که پیش همان

مطمئن می باشد که سردفتران اسناد رسمی فرانسه  گیري از امضاي الکترونیکی بهره

د که براي نخستین به عنوان اولین سردفترانی هستن  2007سپتامبر سال  12از تاریخ 

  )2008	CROUZILLACQ,( .بار در اروپا به این فناوري مجهز شده اند

از  بایدشایان ذکر است که سردفتري که مبادرت به تنظیم سند رسمی می نماید 

شوراي عالی «ابزاري جهت ایجاد و انتقال اطالعات استفاده نماید که مورد پذیرش 

محتواي سند  "محرمانگی"و  "تمامیت"بوده و تضمین کننده ) CSN( »سردفتري

  ) 2005 -973حکم شماره  16ماده . (باشد

هویت  بایددر واقع روند ایجاد، ذخیره سازي و انتقال اسناد الکترونیکی 

مین مامیت و محرمانگی محتواي آن را تاداده پیام و نیز تن گیرنده فرستنده و همچنی

پذیر  ري امضاي الکترونیکی مطمئن امکانطریق به کارگی نماید و این مهم جز از

  .نخواهد بود
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امضاي الکترونیکی مطمئن مکانیسمی است که به منظور رسمیت بخشیدن به سند 

توسط سردفتر اسناد رسمی مطابق با شرایط مندرج در حکم شماره  بایدالکترونیکی 

 1316ماده  4که در جهت اجراي بند - 2001مارس سال  30مورخ  272-2001

مورد  -قانون مدنی فرانسه و در ارتباط با امضاي الکترونیکی مقرر شده است

	du		Supérieur		Conseil		du		PRESSE		DE		DOSSIER( .استفاده قرار گیرد

	Notariat,	op.cit.	:	6(  

این امضا باید اوال مختص سردفتر بوده و به طریقی ایجاد شده باشد که در 

ثانیا به نحوي با سند در ارتباط باشد که هرگونه الحاق . وي باشدکنترل انحصاري 

چرا که به ) 2001-272حکم شماره  2ماده ( و تغییر بعدي در آن، قابل احراز باشد؛

تحریف داده هاي اولیه  ، هرگونه الحاقی که باعث2005-973موجب حکم شماره 

  ) 2005-973حکم شماره  28ماده  6بند . ( نمی باشدشود مجاز 

بدین ترتیب، امضایی که به طریق مذکور و در رویه ایمن ایجاد شده و بوسیله 

 1316-ماده(ت باشد مفروض به صحت است؛ گواهی الکترونیکی مطمئن قابل اثبا

 بایدبر خالف انواع دیگر امضاي الکترونیکی که صحت آن ها ) قانون مدنی فرانسه

  (AGOSTI, 2005). احراز شود

   ره سازي اسناد رسمی الکترونیکی در فرانسهنحوه ذخی -4-1-2

سازي این اسناد  سمی در دفاتر فرانسه موضوع ذخیرهبا الکترونیکی شدن اسناد ر

ا که سندي که امروز و با  ابزار روز نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار شد؛ چر

 که مسلما ابزار -الکترونیکی تنظیم می شود باید در دهه هاي بعدي نیزصورت  به

از این رو، سند . قابل دسترسی و رویت باشد  -پیشرفته تري روي کار خواهند آمد

تمامیت  رسمی الکترونیکی باید در شرایطی بایگانی شود که ضمن محفوظ ماندن

بر ) 2005-973حکم شماره  28ماده . (نیز باشد) قابل رویت( آن قابل خواندن 

طلبد که این مهم  اي را می پیشرفته مسلما بایگانی الکترونیکیهمین مبنا، سندرسمی 

  . استسازي اسناد تنظیمی در یک بایگانی مرکزي صورت پذیرفته  از طریق ذخیره
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در جنوب  - ) Venelles(که  در شهر ونل  "بایگانی الکترونیکی مرکزي "

  فعالیت 	)CSN( مستقر شده تحت نظارت شوراي عالی سردفتري -فرانسه 

بدین ترتیب، سند رسمی ) 2005-973حکم شماره  28ماده  4بند (. نماید می

الکترونیکی از بایگانی به مراتب مطمئن تري نسبت به سند رسمی کاغذي 

برخوردار خواهد بود؛ چرا که انتقال داده ها در فرآیندي صورت می گیرد که ایمنی 

چنان که امضاي الکترونیکی سردفتر از  و محرمانگی اطالعات تضمین شده هم

ن مانده و فقط سردفتر تنظیم کننده سند یا سردفتر جانشین او می تواند تعرض مصو

همچنین، این ) 2005-973حکم شماره  28ماده  3بند . (به آن دسترسی داشته باشد

شیوه از ذخیره سازي امکان تهیه نسخه هاي متعدد از یک سند رسمی الکترونیکی 

ن طی سالیان سال و با را فراهم می آورد؛ ضمن این که قابلیت دسترسی به آ

  . تحوالت گسترده تکنولوژي هم چنان باقی خواهد ماند

آن که انتقال سند رسمی الکترونیکی به بایگانی مرکزي بخشی از فرآیند  ي نتیجه

تنظیم سند رسمی الکترونیکی است که بالفاصله پس از اتمام مراحل تنظیم سند 

ترتیب، با ذخیره  بدین) 2005-973حکم شماره  28اده م 3بند . (صورت می گیرد

سازي سند تنظیمی در بایگانی مرکزي، مراحل تنظیم سند به پایان رسیده و برگشت 

. امکان پذیر نخواهد بود -به خصوص در رابطه با تغییر فرمت -آن به وضعیت اول

  ) 2005-973حکم شماره  28ماده  5بند ( 

یگاه اطالعات مرکزي یکی طور که مالحظه شد، بایگانی الکترونیکی در پا همان

رو، تحقق و صدور سند  از این. سند رسمی الکترونیکی استاز ملزومات تنظیم 

چنان که  ن ضرورتی بی نیاز نخواهد بود؛ همرسمی الکترونیکی در ایران نیز از چنی

وانین مختلف مکلف است نسبت  به قسازمان ثبت اسناد و امالك ایران به موجب 

اطالعاتی مشترك بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان مزبور  شبکه و پایگاهسیس تا

 )1390مصوب  قانون ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساد 12موضوع بند ج ماده (

)  م( و بند  46ماده )  2 -و( بندموضوع (و راه اندازي مرکز ملی داده هاي ثبتی 

قدام نماید به نحوي ا  )1389قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب  211ماده 

که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
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آن چه از مقررات مزبور برداشت می شود آن . از طریق نظامی متمرکز تسهیل گردد

سیسی شبیه تا "مرکز ملی داده هاي ثبتی "و  "پایگاه اطالعاتی  "است که منظور از 

است که جهت ذخیره سازي اسناد رسمی  "کترونیکی مرکزيبایگانی ال"به 

بدیهی است راه اندازي چنین مرکزي . می پردازدالکترونیکی در فرانسه به فعالیت 

در کشور مستلزم بسترسازي مناسب از طریق وضع قوانین پیشرفته و فراهم کردن 

حل در حال حاضر با الکترونیکی شدن مرا. زیرساخت هاي فنی الزم می باشد

تنظیم سند رسمی از طریق سامانه سازمان ثبت، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی 

واجد شناسه یکتا و رمز تصدیق می شوند که به موجب آن اطالعات مربوط به آن 

سند در سامانه مزبور ذخیره شده و امکان کنترل اصالت اسناد براي دفاتر اسناد 

چنین، در جهت تسهیل شرایط تحقق هم. رسمی و اشخاص ذینفع فراهم می شود

کشور که درخرداد ماه سال ) کاداستر(ثبت الکترونیکی اسناد، قانون جامع حدنگار 

دفاتر موضوع  "به تصویب رسیده است سازمان ثبت را مکلف می نماید تا  1393

قانون ثبت اسناد و امالك و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به 

الکترونیک و به نحوي که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیري آن تأمین صورت 

هاي مرتبط، ساماندهی  ها، نظام جامع و سامانه شده باشد در زیر مجموعه مرکز داده

همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به . و ایجاد کند

را به نحوي که امکان ثبت بر خط برداري از آنها  هاي مرتبط مذکور و بهره سامانه

اسناد و معامالت و پاسخ آنی و الکترونیک به استعالمات ثبتی ایجاد شود ) الین آن(

سرانجام با اجرایی شدن قانون ) قانون جامع کاداستر 7ماده (؛ "(...)فراهم کند

در راستاي الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد "مذکور، سازمان مکلف خواهد بود

ریزي کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان  ه نحوي برنامهرسمی، ب

و غیرقابل تغییر کلیه اسنادي را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک 

همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه . شود بایگانی کنند سازمان تنظیم می

اي چاپی با امضاي  شود نسخه یم میاسنادي که در سامانه الکترونیک سازمان تنظ

ماده  1تبصره . ("ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند شخص یا اشخاص ذي

  )قانون جامع کاداستر 7
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  روند تنظیم سند رسمی الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی فرانسه -4-2

 سند رسمی الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی فرانسه  طی مراحل ذیل تنظیم

  :می شود

آماده می نماید،  سپس تمامی  ابتدا سردفتر سند را بر روي نرم افزار تنظیم سند

م و مدارك کاغذي سند را تصویربرداري می کند تا به شکل الکترونیکی ضمای

در وقت تعیین شده براي امضاء، سردفتر سند تنظیمی را بر . پیوست آن سند گردد

نمایش می گذارد تا آن را مالحظه و روي صفحه رایانه براي اصحاب سند به 

  ظاهر ) مانیتور مسطح دستی(بدین ترتیب سند بر روي یک تبلت . قرائت کنند

سردفتر قلم الکترونیکی و تاریخ سند تثبیت و محل امضا مشخص می شود؛شود  می

می دهد که سند الکترونیکی و ضمایم آن را  صاحبین سند قرار/را در اختیار صاحب

چه این شیوه را  از روال سنتی آن متمایز می سازد  اما آن. تایید نمایندبا امضا خود 

ترتیب که هرگاه تمامی  بدین. می افتددر هنگام امضاي سند توسط سردفتر اتفاق 

ت مفاد سند و مدارك پیوست اصالحات و تغییرات صورت پذیرفت سردفتر صح

  "REAL"افظه اي به  نامبا استفاده از امضاي الکترونیکی خود و از طریق  حآن را

  .یید می نمایدکامپیوتر وي وصل می شود تا ) USB(که  به پورت یو اس بی 

REAL ،  در واقع کلید خصوصی سردفتر است که موجب رسمیت بخشیدن به

این . امضاي سردفتر و به تبع آن رسمیت سند تنظیم شده از سوي وي می شود

کلید که در انحصار شخص سردفتر بوده و صرفا توسط وي  قابلیت دسترسی 

این پین کد . ایمن می شود ،)PIN	code(خواهد داشت، به موجب یک پین کد 

الگوریتم (فتر به انضمام مشخصات امضاي وي مشخصات تعیین هویتی سرد شامل

با انعکاس امضاي الکترونیکی سردفتر بر . است) هاي کلید خصوصی و عمومی

روي سند، سند الکترونیکی رسمیت یافته و صاحب سند می تواند پرینت سند 

  .تنظیمی را  دریافت نماید

(	L'acte	authentique	sur	support	électronique…	,2012)  
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 جایگاه سند الکترونیکی در حقوق ایران -5

د و امالك، قانون در حقوق ایران می توان با مراجعه به مقررات قانون ثبت اسنا

ین دادرسی مدنی احکام مربوط به اسناد الکترونیکی را استخراج مدنی و قانون آی

این گونه اسناد اساسا مورد قبول البته ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که آیا . نمود

گذار ایرانی قرار گرفته است یا خیر؟ قانون تجارت الکترونیکی کشورمان از  قانون

لکترونیکی از جمله قوانینی است که می توان قواعدي را درباره مدارك و امضاي ا

سند «تعریفی از  با این حال، قانون مزبور) 74: 1383السان، . (آن استنباط نمود

چنین » داده پیام«ریف در تع 2ماده ) الف(ه نمی دهد و تنها در بند ارای» ترونیکیالک

هرنمادي از واقعه، اطالعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، «: می آورد

  نوري و با فناوري جدید اطالعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش 

کی از اهمیت خاصی برخوردار است آن چه در قانون تجارت الکترونی .»شود می

  و اطمینان سیستم هاي اطالعاتی و این است که قانون مزبور همواره از ایمنی

اي سخن به میان می آورد و این تصریح حائز اهمیت است زیرا بدون ایمنی  رایانه

. و اطمینان، داده پیام و امضاي الکترونیکی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود

چنانچه قانون مذکور نیز تصریح دارد قابلیت پذیرش مدارك الکترونیکی و بنابراین، 

  » اطمینان و ایمنی«به تبع آن امضاي الکترونیکی نیازمند وجود رکن اساسی 

باشد؛ به همین دلیل است که قانون تجارت الکترونیکی از موجودیت کامل و  می

در جریان اعمال » اده پیامتمامیت د«بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به 

بند ه (تصدي سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطالعات سخن به میان آورده 

و رویه ایمن ) 2بند ح ماده (و یا به شرایط  سیستمهاي اطالعاتی مطمئن ) 2ماده 

، شرایط »امضاي الکترونیکی«که به دنبال تعریف  کما اینمی پردازد، ) 2بند ط ماده (

  ) 2بند ي و ك ماده . (را نیز مقرر می دارد» ي الکترونیکی مطمئنامضا«

قانون تجارت الکترونیکی، در مقام تبیین شرایط امضاي الکترونیکی مطمئن، در 

گذار فرانسه براي امضاي الکترونیکی سردفتر،  واقع به شرایطی اشعار دارد که قانون

 2005-973حکم شماره  17ماده .( ل استت تنظیم سند رسمی الکترونیکی، قایجه
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ضمن این که نسبت به امضاي الکترونیکی که مطابق شرایط مقرر ایجاد ) فرانسه

قانون تجارت  15و  14مواد . (شود ارزش اثباتی در حد سند رسمی قائل شده است

  )الکترونیکی

ل به پذیرش ضمنی سند رسمی الکترونیکی از سوي با این وجود، اگر چه قای

ترونیکی باشیم، لیکن باعنایت به جایگاه و اعتبار خاص سند قانون تجارت الک

رسمی در حقوق موضوعه، به رسمیت شناختن سند رسمی الکترونیکی به موجب 

  قانون خاص و فراهم نمودن بسترهاي فنی این مهم، امري بس ضروري به نظر 

موجب  ، به1392ناد رسمی از شهریور ماه در همین راستا، دفاتر اس. رسد می

یس سازمان ثبت و امالك کشور، اجراي ثبت آنی معامالت ابالغی ری ستورالعملد

. سامانه سازمان ثبت شده اندمکلف به تنظیم اسناد به شیوه الکترونیکی از طریق 

ترتیب، الکترونیکی شدن مراحل تنظیم اسناد گامی موثر در جهت تسهیل  بدین

  . داجرایی شدن ثبت الکترونیکی اسناد رسمی خواهد بو

بنابر آن چه گفته شد، ثبت امضا و مدارك الکترونیکی از همان قواعد و اصولی 

جاري ) کاغذي و دستی(تبعیت خواهد نمود که در مورد سایر اسناد و امضاها 

از این رو، نمی توان تحوالت فناوري را مستمسک نقض اصول و قواعد قرار . است

یکی و کاغذي در دفاتر اسناد رسمی داد چرا که امکان ثبت به هر دو شیوه الکترون

لذا باید قبل از . بهترین دلیل براي عدم عدول از اصول و قواعد موجود خواهد بود

تدوین . هر اقدامی با تصویب قانون مناسب، ثبت الکترونیکی را به رسمیت شناخت

و تصویب قانون و آئین نامه جدید براي دفاتر اسناد رسمی، پیش نیاز الکترونیکی 

ثبت اسناد است؛ در راستاي پی بردن به چنین ضرورتی است که هم اکنون  شدن

توسط نمایندگان  1354تیر ماه  25طرح اصالح قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 

  .محترم مجلس شوراي اسالمی ارائه شده است

قانون دفاتر اسناد  رسمی چنین    18طرح مذکور، در مقام اصالح  ماده  14ماده 

  :اردمقرر  می د

  :به شرح زیر اصالح و دو تبصره به آن ملحق می شود 18ماده « 
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کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طالق حداکثر ظرف ) 18ماده 

. یکسال از تاریخ تصویب این قانون به صورت الکترونیک، تنظیم و ثبت خواهد شد

بانک جامع ثبت اسناد در دفاتر مذکور از طریق شبکه و به صورت برخط در 

  .اطالعات سازمان ثبت اسناد و امالك کشور ضبط می گردد

اسناد تنظیمی در دفاتر مذکور عالوه بر امضاي طرفین، باید به  -1تبصره الحاقی 

  .امضاي سردفتر برسد

آئین نامه چگونگی ثبت الکترونیک، نحوه اقدام در موارد  -2تبصره الحاقی 

یستم هاي الکترونیک، زمان بندي تبدیل قطعی شبکه و عدم امکان استفاده از س

روش، نحوه تنظیم و نگهداري دفاتر و چگونگی دسترسی به اطالعات مربوط به 

  .  »تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید

نیز به موجب » ثبت الکترونیکی اسناد رسمی«امید است با تصویب طرح مزبور، 

اجراي تکالیفی که به موجب قانون به رسمیت شناخته شده و در عمل مانعی براي 

قوانین مختلف در جهت الکترونیکی نمودن ثبت اسناد بر عهده سازمان ثبت اسناد 

و امالك و توابع این سازمان ازجمله دفاتر اسناد رسمی گذارده شده وجود نداشته 

  .   باشد

وظایف قانونی سازمان ثبت در جهت الکترونیکی نمودن فرآیند ثبت  -5-1

  دفاتر اسناد رسمیاسناد در 

به دنبال توسعه روزافزون ارتباطات از طریق ابزار الکترونیکی، سیاست هاي 

ست از سوي مقام معظم رهبري ابالغ شده ا 1388کلی قضایی پنج ساله که در سال 

فناوري هاي نوین خصوصا اري ازآمد کردن بهره بردتوسعه، تکمیل و روز« به لزوم 

سیاست  6بند (» اطات، فرآیند دادرسی و خدمات ثبتیدر زمینه هاي اطالعات، ارتب

  در همین راستا، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه . اشاره دارد) هاي کلی قضایی

نیز که بر مبناي سیاست هاي کلی نظام تدوین شده است در ) 1390 -1394(

که  بسیاري از مواد خود به این مهم پرداخته است که از آن جمله، تکالیفی است
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براي سازمان ثبت اسناد و امالك کشور درجهت بهره وري هرچه بیشتراز ابزار 

  :است که ذیال بدان خواهیم پرداخت الکترونیکی پیش بینی شده

قانون برنامه پنجم توسعه در جهت بسط خدمات دولت الکترونیکی،   46ماده 

تکلیف  وري و در باب عات، سواد اطالعاتی، افزایش بهرهصنعت فناوري اطال

  :سازمان ثبت اسناد وامالك کشور چنین مقرر می دارد

در راستاي توسعه سامانه ... سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است «

یکپارچه ثبت اسناد رسمی و امالك، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و 

-و بند(".	...ام نمایدانتقاالت، ثبت اسناد رسمی و امالك تا پایان سال دوم برنامه اقد

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و وزارت بازرگانی با «همچنین، ) 46ماده  2

همکاري سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن 

معامالت امالك و مستغالت در سطح کشور اقدام نموده و کلیه دستگاه هاي 

بند ز . (»راي اجراي کامل این سامانه می باشنداجرائی ذیربط موظف به همکاري ب

  ) 46ماده 

همچنین، قانون برنامه پنجم توسعه به منظور توسعه دولت الکترونیکی، تجارت 

الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و 

  :می نماید خود موارد زیر را مقرر  48ماده  کاهش اسناد کاغذي، در

وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و  –الف  "

کاربرد امضاي الکترونیکی به نحوي اقدام می نماید که تا پایان سال سوم برنامه 

 .سامانه هاي خدماتی و تجاري الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند

مشروط بر آن که اصالت سند الکترونیکی در حکم سند کاغذي است  -ب

  .صدور و تمامیت آن محرز باشد

در هر مورد که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا  –ج 

اعطاء مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام 

   مفاد  قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده  و کفایتآن با رعایت الکترونیکی 

  ."نماید می
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قانون برنامه پنجم توسعه از دیگر مواد این قانون است که در جهت   211ماده 

ماده مزبور، قوه قضائیه ) ح(وفق بند . استفاده از ابزار الکترونیکی  وضع شده است

موظف است به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی 

  :ناوري اطالعات و ارتباطات انجام دهد اقدامات زیر را براي توسعه ف

سامانه هاي عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوري اطالعات و  -1"    

ی، راه اندازي مرکز ملی ارتباطات به ویژه سامانه مدیریت پرونده هاي قضای

یه، اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطالعات، عرضه هاي قوه قضای داده

ترونیک به مردم، استفاده از فناوري اطالعات در برقراري ارتباط خدمات حقوقی الک

بین مراجع قضایی و سایر نهادهاي تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و 

  .راه اندازي، گسترش و ارتقاء یابد... امالك کشور و 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است به منظور ارتقاء ضریب  -2    

در اسناد مالکیت، کاهش پرونده هاي مرتبط با اسناد در محاکم قضایی، امنیت 

رقومی نمودن اقالم اطالعاتی سند و اجرایی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوري 

  .اطالعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند

زیر ین نامه اي که توسط وئیه اجازه داده می شود بر اساس آیبه قوه قضا -3    

دادگستري با همکاري دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

می رسد، اسناد و اوراق هیه و به تایید رئیس قوه قضائیه جمهموري اسالمی ایران ت

پرونده هاي قضایی که نگهداري سوابق آن ها ضروري می باشد را با استفاده از 

  نیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء فناوري هاي اطالعاتی روز، به اسناد الکترو

ها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آن ها  آن

 "...گذشته باشد

سازمان ثبت اسناد و امالك مکلف است «: ماده فوق الذکر) م(و به موجب بند 

  لی در راستاي توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و امالك و راه اندازي مرکز م

داده هاي ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معامالت تا پایان سال 

دوم برنامه اقدام کند به نحوي که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعالمات ثبتی 

 .    »ي الکترونیکی مطمئن فراهم شودو ثبت آنی معامالت با به کارگیري امضا
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سناد و امالك کشور عالوه بر تکالیف مقرر در شایان ذکر است که سازمان ثبت ا

به موجب  -مقررات فوق الذکر، وظایفی نیز در جهت پیشگیري از مفاسد اداري 

داراست که   -7/8/1390قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 

از آن جمله می توان به تکلیف راه اندازي شبکه و پایگاه اطالعاتی مشترك بین 

راه اندازي شبکه مزبور موجب خواهد . دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اشاره کرد

شد که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و امالك 

قانون ارتقاء سالمت  12بند ج ماده . (کشور از طریق نظامی متمرکز تسهیل گردد

  ) اداري و مقابله با فساد

  تنظیم الکترونیکی اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی ایرانروند  -5-2  

نحوه استفاده دفاتر اسناد "سردفتران اسناد رسمی ایران به موجب دستورالعمل 

از سوي  23/6/92تاریخ که در  ")ثبت آنی(رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد

نظیم اسناد از یس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور ابالغ شده است ملزم به تری

طریق سیستم الکترونیکی سازمان ثبت شده اند؛ بدین شرح که ابتدا سردفتر با ورود 

به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، سند را تنظیم نموده سپس پرینت سند از سامانه 

دریافت و پس از بررسی و انجام اصالحات الزم و قطعیت مفاد سند، مراتب عینا 

) Token(حال سردفتر با استفاده از توکن. رج می شوددر دفتر جاري سردفتر د

حاوي مشخصات هویتی و امضاي الکترونیکی خود، نسبت به اخذ شناسه یکتا 

در نهایت . سند تنظیمی و نسخه نهایی سند از سامانه اقدام می نماید) اختصاصی(

به پس از امضاي طرفین سند در ذیل دفتر جاري و سند تنظیمی، سردفتر نیز اقدام 

امضا و ممهور نمودن نسخه هاي سند به مهر دفترخانه نموده و نسخ اشخاص 

. ذینفع را تحویل و نسخه اي از سند را همچنان در بایگانی نگهداري می نماید

اماسند تنظیمی زمانی در سیستم ثبت واجد رمز تصدیق می شود که سردفتر با 

  .د را در سامانه درج نمایداستفاده از امضاي الکترونیکی خود نهایی شدن ثبت سن

با توجه به آن چه گذشت، در حال حاضر اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی 

عالوه بر شناسه یکتا داراي یک رمز تصدیق نیز می باشند که کنترل اصالت اسناد 
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ی نماید؛ و این امر نفع را امکان پذیر م توسط دفاتر اسناد رسمی و یا اشخاص ذي

اهمیت فراوان است که امکان تقلب و ایراد خدشه به سند رسمی ز از آن جهت حای

علی رغم آن چه گفته شد در فرآیند تنظیم . را تا حدود زیادي کاهش می دهد

چنان ثبت دستی سند در دفتر  الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران، هم

به شیوه  )1354قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  18موضوع ماده (جاري سردفتر 

سنتی انجام می شود و عمال تنظیم اسناد به شیوه مذکور تاثیري در بهینگی زمان و 

نداشته است؛ ضمن این که در قیاس فرآیند ) به جهت لزوم بایگانی کاغذي(مکان 

تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ایران با فرانسه این نکته نیز حائز اهمیت است که 

نه ثبت الکترونیکی سازمان ثبت منعکس نمی شود چرا امضاي طرفین سند در ساما

که طرفین به همان روال سابق دفتر سردفتر و پرینت سند تنظیمی در سامانه مذکور 

  را امضا می نمایند حال آن که سندي که در دفاتر اسناد رسمی فرانسه تنظیم 

  .   شود توسط طرفین سند بوسیله قلم الکترونیکی به امضا می رسد می

  

  

  نتیجه گیري

به عنوان نتیجه این تحقیق می توان اظهار داشت این است که به رسمیت  آن چه

شناخته شدن سند رسمی الکترونیکی از ضروریات جامعه امروز است؛ تحقق 

کارگیري امضاي به: اول. دو عامل استقانونی این نوع سند منوط به وجود  

ذخیره سازي اسناد الکترونیکی در یک : الکترونیکی مطمئن توسط سردفتر و دوم

  . بایگانی الکترونیکی مرکزي

 بایدچه در شرایط کنونی در دفاتر اسناد رسمی کشورمان می گذرد،  بنابرآن

سند رسمی  که با توجه به فراهم بودن نسبی مقدمات و امکانات صدور اذعان نمود

الکترونیکی شدن مراحل تنظیم سند رسمی، مجهز بودن ( الکترونیکی در ایران

ن و تکلیف سازمان ثبت به ایجاد پایگاهی ردفتران به امضاي الکترونیکی مطمئس

 رسمی، به رسمیت شناخته شدن سند )یکی مرکزيشبیه به بایگانی الکترون
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این همان . الکترونیکی به موجب قوانین موضوعه امري بس ضروري می نماید

است که قانونگذار فرانسه سالهاست آن را دریافته و با الحاق یک بند به  ضرورتی

 -که سابق برآن، به تعریف سند رسمی می پرداخته  -قانون مدنی خود 1317ماده 

  .پیش بینی نموده استسند رسمی الکترونیکی را نیز 

قانونی مربوط به شکل گیري و صدور  ز خالبه نظر می رسد در حقوق ایران نی 

ند رسمی الکترونیکی و شرایط اجراي آن با اصالح قانون دفاتر اسناد رسمی و س

  چنان که در  هم. طرف خواهد شدبه این مهم، براختصاص موادي از آن 

که هم اکنون در  -1354نویس طرح اصالح قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  پیش

شده است که اي گنجانده  ماده -شوراي اسالمی می باشد دست بررسی در مجلس

تنظیم و ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق به موجب آن 

حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون به صورت الکترونیکی درآمده و 

از طریق شبکه و به صورت برخط در بانک جامع اطالعات سازمان ثبت اسناد و 

ت زمانی سند رسمی الکترونیکی از اما بدیهی اس. امالك کشور ضبط خواهد شد

ضمانت اجراي کافی برخوردار خواهد بود که تمامی الزامات حقوقی آن به موجب 

قانون به رسمیت شناخته شود؛ همانطور که در صدر مطلب بدان اشاره شد صدور 

سند رسمی الکترونیکی مستلزم به کارگیري امضاي الکترونیکی است حال آن که 

امضاي سند رسمی الکترونیکی توسط سردفتر و طرفین سند به علی رغم پیش بینی 

طرح مزبور، هم چنان به امضاي الکترونیکی و  14موجب تبصره الحاقی به ماده 

. لزوم استفاده از این فناوري در سند رسمی الکترونیکی اشاره اي نشده است

بنابراین، ضرورت ایجاب می نماید که در جهت تضمین اعتبار سند رسمی 

رونیکی نیز به لکترونیکی، شرایط امضاي این گونه اسناد با استفاده از امضاي الکتا

بینی شود تا هیچ گونه ابهامی در خصوص انتساب سند  وضوح در قانون پیش

  . الکترونیکی صادره به صادرکننده و اصحاب سند باقی نماند
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  منابع

  منابع فارسی)  الف

  کتب  -1

 تهران، انتشارات اسالمیه،  6حقوق مدنی، جلد، )1379(ید حسن؛ ، سامامی ،

 .چاپ نهم

  ادله اثبات دعوي، تهران، انتشارات هاد، چاپ )1372(عظیمی، محمد؛ ،

  .دوم

 اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، چاپ چهارم، جلد )1385(کاتوزیان، ناصر؛ ،

  ). قواعد عمومی اثبات، اقرار و سند(اول 

 حقوق تجارت الکترونیکی، )1390(نخجوانی، رضا؛/ نوري، محمدعلی ،

 .تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم

 مقاالت - 2

 جایگاه امضاي دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه «، )1383(السان، مصطفی؛

، 55، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، شماره »الکترونیکی

  .93الی  57صص 

 قوانین و مقررات - 3

  استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک دستورالعمل نحوه

 23/6/1392مصوب )/ ثبت آنی( اسناد

 مصوب / سیاستهاي کلی قضایی پنج ساله ابالغی مقام معظم رهبري

1/9/1388 

  7/8/1390مصوب / قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد 

 1394(ایران  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی - 

 15/10/1389مصوب )/ 1390

 17/10/1382مصوب / قانون تجارت الکترونیکی 

  1393مصوب خرداد / کشور) کاداستر(قانون جامع حدنگار 

 25/4/1354مصوب / می وکانون سردفتران و دفتریاراناسناد رسقانون دفاتر 

 قانون مدنی 
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 وبگاهها - 4

 آدرس جمهوري اسالمی ایران به  سامانه قوانین ومقرراتwww.dotic.ir  

  سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به آدرسwww.tccim.ir 

  سایت سازمان ثبت اسناد و امالك کشور به آدرسwww.ssaa.ir 

  سایت کانون سردفتران و دفتریاران به آدرسnotary.ir.www 

  سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به

 www.mocca.irآدرس 

  سایت معاونت فناوري اطالعات و ارتباطات مرکز آمار و فناوري اطالعات

  ir.www.eadlقوه قضائیه به آدرس 

  منابع فرانسه) ب

 
1- Ouvrages 

 VOIRIN,	 P	 (1995),	 Droit	 civil,	 Paris,	 édition	 L.G.D.J,	
Tome.I,	25	ͤ		éd.	

	
2- Articles 

 LINANT	de	BELLEFONDS,	X	(2002),	L'acte		authentique		
électronique,	 entre	 exégèse	 des	 textes	 et	
expérimentions,	Comm.com.électr.	Chronique	(octobre),	
pp.9-13. 

 
3- Lois et Réglement 

 Code	 civil	 Français	 /	 Version	 consolidée	 du	 code	 au	 2	
juin	2012	

Edition	:	2012-10-07.							
 Décret	 	 n°	 2001-272	 du	 30	 mars	 2001	 pris	 pour	

l'application	de	l'article	1316-4	du	code	civil	relatif	à	la	
signature	électronique;	JO	31	Mars	2001.	

 Décret	 	 n°	 2005-	 973	 du	 10	 août	 2005	 modi�iant	 le	
décret	 n°	 71-	 941	 du	 	 26	 novembre	 1971	 relatif	 	 aux	
actes	 établis	par	les	notaires;	JORF	n°	186		du	11	août	
2005,	p.13096.	

 Décret	 n°	 71-	 941	 du	 26	 novembre	 1971	 relatif	 	 aux	
actes	 établis	 par	 les	 	 notaires	 ;	 JORF	 du	 3	 décembre	
1971,	p.	11795.	

http://www.dotic.ir/
http://www.tccim.ir/
http://www.ssaa.ir/
http://www.notary.ir/
http://www.mocca.ir/
http://www.eadl.ir/
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 "	 Directive	 1999/93/CE	 du	 parlement	 européen	 et	 du	
conseil"	 du	 13	 décembre	 1999	 sur	 un	 cadre	
communautaire	 pour	 les	 signatures	 électroniques;	
JOCE	19.1.2000.	

 Loi	 n°2000-230	 du	 13	 mars	 2000	 "portant	 adaptation	
du	droit	de	la		preuve	aux	technologies	de l'information 
et	relative	à	la	signature		électronique";	JORF,	14	mars	
2000,	p.3968.	

 
4- Sites d'internet et Documents électroniques 

 "	L'acte	authentique	sur	support	électronique	:	un	rêve	
devenu		réalité"(2012).	Disponible	à	l'adresse:	
www.chambre-haute-loire.notaires.fr[accessed	
14/9/2012].	

 AGOSTI,	 P	 (2005),	 Le	 	 régime	 	 juridique	 	 des	 	 actes		
authentiques	 électroniques.	 Consulté	 le	 site	
www.caprioli-avocats.com	[accessed	5/10/2012].		

 CHARLIN,	J	(2012),	L'act	notarié	électronique;	Consulté	
le	site		www.docstoc.com 	[accessed	24/9/2012].	

 CROUZILLACQ,	 Ph	 (2008),	 L'acte	 authentique	 devant	
notaire	 devient	 électronique.	 Consulté	 le	 site	
www:01net.com[	accessed	16/6/2012] . 

 SAMARCQ,	 N	 (2005),	 Les	 actes	 authentique		
électronique,	une		réalité	au	1er	février.	

	Consulté	le	site	www.brmavocats.com/avocats/2005/09/	
[accessed	16/5/2015].		
 "Signature	 du	 premier	 acte	 authentique	 sur	 	 support		

électronique	(28	octobre	2008)."DOSSIER	 	DE	 	PRESSE		
du	 	 Conseil	 	 Supérieur	 	 du	 	 Notariat.	 Disponible	 à	
l'adresse:www.presse.justice.gouv.fr[accessed	
16/5/2015] . 
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