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Considering such a background in this article 

 

Abstract 

Electronic signature is one of the new concepts in the field of law, which despite being 

new, has not yet developed mature and efficient rules for it. Due to the fact that many 

matters are online and official letters are exchanged via e-mail to each other, the 

existence of an electronic signature that guarantees the credibility of the signatory is 

felt more than ever. Also, the society should feel safe about such a signature and look 

at it with confidence that this is possible only with accurate and up-to-date legislation. 

Considering such a background in this article, we are trying to explain the nature of 

electronic signature in the laws and legal system of Iran and France in an analytical-

descriptive and library method. The results of the research show that Iran and France 

have included many UNCITRAL laws in their law and have accepted this type of 

signature as a valid reason in the courts, but in France, its value is very important. 

 

key words: 

Signature, electronic signature, Iranian law, French law 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1107 
سه

ران
و ف

ن 
یرا

ن ا
انو

ر ق
ی د

یک
رون

کت
ی ال

ضا
 ام

سی
رر

ب
 

 

 1107-1120،صص1401بانآهشتم، ،شماره پنجمجامعه شناسی سیاسی ایران، سال  (پژوهشی_ میمقاله عل)علمی ماهنامه 
https://dx.doi.org/10.30510/psi.2022.297422.2081 

 بررسی امضای الکترونیکی در قانون ایران و فرانسه
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 چکیده

امضای الکترونیکی یکی از مفاهیم جدید در حوزه حقوق می باشد که علی رغم جدید بودن آن، هنوز قوانین پخته 

ست.  شده ا سیاری از امور و رد و بدل نامه های و کارآمدی برای آن تدوین ن شدن ب سمی از با توجه به اینترنتی  ر

شد بیش از پیش احساس می  ضا با صاحب ام ضامن اعتبار  ضای الکترونیکی که  طریق ایمیل به یکدیگر، وجود ام

ساس امنیت کنند شود. ضایی اح سبت به چنین ام این که  ا دیده اطمینان به این امر بنگردو ب همچنین جامعه باید ن

در نظر داشتن چنین پیش زمینه ای در این مقاله به صورت  امر فقط با قانونگذاری دقیق و به روز میسر می باشد. با

توصیفی و با روش کتابخانه ای درصدد تبیین ماهیت امضای الکترونیکی در قوانین و نظام حقوقی ایران  –تحلیلی 

ستیم. نتای سه ه شان می دهد که و فران سیترال را وارد قانون خود ج تحقیق ن سیاری از قوانین آن سه ب ایران و فران

نموده اند و این نوع امضااا را به عنوان دلیل معتبر در محاکم پذیرفته اند که البته در فرانسااه ارزش آن بساایار مورد 

 توجه می باشد. 
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 مقدمه

 حقوقی و وارد ادبیات را دیجیتال امضاااای مفهوم 1976 ساااال در بار اولین برای  هلمن مارتین و دیفی ویتفیلد

ست، رونالد آن، از پس. کردند دیجیتال  تولید برای که کردند ابداع را RSAالگوریتم  آدلمان، لن و شامیر ادی ریو

 دیجیتال امضااای از مفهومی پایین ساا   در تنها این الگوریتم البته.  شااد می اسااتفاده آن از اولیه دیجیتال امضااای

 اهداف با ، دور راه از یارتباط لیوسا شرفتیپ ، شیپ سال نیچند از .نداشت نیز چندانی امنیت و بود شده تعریف

 در را حقوقدانان یها یمشاالول دل و ها ینگران ، نترنتیا ظهور ساا س و ، کیالکترون تجارت چون یزیآم صاال 

 دنبال به تاینها و بود شاااده جادیا یکیالکترون مدارک و اساااناد گاهیجا لیدل به که یحقوق یناامن.  داد قرار تیاولو

لت ، یالملل نیب گساااترده تأمالتو  قاتیتحق بار که نمود وادار را ها حکومت و ها دو  یها امیپ یحقوق اعت

 1999 سااال در ملل سااازمان یالملل نیب یتجار حقوق ونیساایکم نیبنابرا.  بشااناسااند تیرساام به را یکیالکترون

صو را کیالکترون تجارت مورد در قانون نمونه کی یالدیم ساس و هیپا قانون نیا که کرد بیت سا ا ی حقوق ییشنا

شااکل  کیالکترون یامضااا ( p 2001Coudol,-Piette ,3)1. دهد یم لیتشااک را کیالکترون تجارت آالت ابزار

ست که بر  یکیالکترون ضا شده و دارا یکیسند الکترون کیام ضا یتأثیر وقدرت یاعمال  شابه ام ست یکیزیف یم . ا

به لزومأ  کیالکترون یامضا دینما یم ریو اصالت سند را امکان پذ امیامضاکننده داده پ ییشناسا یکیالکترون یامضا

در  نوعی عالمت اساات که بیانگر قصااد شااخن بر انعقاد قراردادبلکه  ،شااکل خاب با وییگی متمایر نمی باشااد

)عبدالهی و 2.وجود داشااته باشااد یریو تصااو یتواند به اشااکال مختلف صااوت یو م می باشااد یکیتجارت الکترون

ضای الکترونیکی در حقوق ایران و  (.26، ب 1389دیگران،  ست که ماهیت حقوقی ام سوال این ا ستا  در این را

ستند و در  سیترال ه ست که هر دو نظام در کل متاثر از مقررات آن سه چه تفاوتی با هم دارند؟ فرض ما این ا فران

و در قانون ایران در قساامت اول به بررساای امضااای الکترونیکی بدین ترتیب جزئیات تفاوت هایی با هم دارند. 

قانون  خواهیم پرداخت که در آن چارچوبساا س در قساامت دوم به بررساای این موضااوع از نظر قانون فرانسااه 

حکم  ، 2001مارس  30مورخ  2001 - 272حکم شااماره ،  2000مارس سااال  13مورخ  2000 - 230شااماره 

سناد تنظو  200۵اوت  10مورخ  200۵ - 973شماره  ضا یمیا را بررسی خواهیم نمود. در ی کیالکترون یم ابق ام

  . و اعتماد و رواج آن در جامعه یکیالکترون یصحت امضاپایان نیز در قسمت سوم گریزی خواهیم زد به 

 امضای الکترونیک در حقوق ایران -1

 یمقرر م کیالکترون یامضااا فیباشااد در تعر یم ترالیکه بر گرفته از قانون آنساا رانیا کیقانون تجارت الکترون

است  امیمتصل شده به داده پ یمن ق طرزبه  ایشده  ضمیمه نشاناز هر نوع  است عبارت یکیالکترون یامضا»دارد: 

ضاء کننده داده پ ختنشنا یراکه ب ستفاده قرار م امیام ضا زین یبرخ «ردیگ یمورد ا نوعی  یکیالکترون یگفته اند ام

مرتبط با اسکن شده  ریوا، تصعدد، کلمه، متن تای یتواند رمز،  یو م تصدیق می باشد که توسط رایانه ایجاد شده

                                                           
1 . Piette-Coudol , Thierry, La signature électronique . Editions Litec, 2001 

و  ی. نشر شرکت اطالع رسانتالیجیامضاء د یها یژگیو و میمفاه(،1389)ونسی،ی،طاهره؛جوانچری؛منزوی،علیعبداله . 2

 . بورس خدمات
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صورت  توسط صاحب امضا یا وکیل قانونی اوباشد که  یکیالکترون گونه مشخصههر ایو  امضای دستی یا سنتی

به وساایله قانون تجارت الکترونیکی ایران  (9، ب 139۵)محمودی، 3.سااند ملحق شااده اساات کیو به  رفتهیپذ

ضای الکترونیکی  ستام سته ا ضای الکترونیکی  زمینهمختلفی را که در  های فناوری توان ، مورد به وجود می آیدام

و قانون را با مقتضاایات فناوری روز من بق نماید. به عالوه محدود نشاادن موضااوع تکنو لو ی  دادهاسااتفاده قرار 

سر ایجاد و ابداع روش ، ب 139۵)حبیب زاده،  4یز همچنان باقی بماند.های نوین ن موجب می گردد که رقابت بر 

130) 

حال  که به صورت عالمت نشان داده شده است، دارای نوعی مشخصه می باشددر این تعریف امضای الکترونیکی 

ابراز می کرد که البته قابل ذکر اساات که « داده»تناسااب با علوم رایانه ای بهتر بود این عنوان را به صااورت مآنکه 

به کار برده است، شاید هم در این تعریف خواسته است ...« هر نوع عالمت و »عریف سنتی امضا عبارت چون در ت

شود ست که قانونگذار تفاوت . از چارچوب آن خارج ن ضا به داده هایدومین نکته این ا صال و وصل ام پیام را  ات

 (33-32، صن 1390)سل انی، ۵نکرده است.مشخن 

ست ایجاب می کند تا ابعاد علمی  شده ا صادر  شیوه الکترونیک  سناد قرار داد که به  ارکان الزم  وارزش اثباتی ا

شتر جنبه فنی ضوع بی شود اگر چه این مو ضای الکترونیک به طور دقیق معین  دارد و بر  برای تأثیر گذاری یک ام

ای امضاااای دایره اطمینان روشاااها و نرم افزارهعهده علوم رایانه ای اسااات، زیرا باید بدقت محدوده اعتبار و 

ذیرش الکترونیک را مشااخن کرده و شاارایط و مقررات الزم برای نفوذ ناپذیری این تأساایس حقوقی که مورد پ

ت فن قوانین قرار گرفته اساات ابداع و معرفی شااود با وجود این، امضاااء یک عمل حقوقی اساات و به همین جه

به عنوان یک  جار آوری امضاااای الکترون قانون ت یک از نظر  جارت الکترون ماهوی حقوقی ت باحث  ت یکی از م

شود. الکترونیک  ستفاده از در حقوق ایران می توان  (22، ب 139۵)محمودی، در نظر گرفته می  سناد  وانینقبا ا ا

انون . قمودرا اسااتخراج ن« الکترونیکیامضااای » حکم مرتبط باین دادرساای مدنی در اسااتنبا  یو امالک، مدنی و آ

الکترونیکی می  مهمی که می توان قواعدی را درباره امضا و مدارک الکترونیکی از آن استنبا  نمود، قانون تجارت

 (77، ب 139۵)محمودی،  باشد.

 2در بند )الف( ماده  فقطو مسکوت می باشد  دارک الکترونیکی یا دیجیتالیمدر مورد تعریف  قانون تجارت ایران

الکترونیکی یا فناوری جدید اطالعات  ابزار آالت به وسیله آن را نماد یا اطالعاتی می داند که« داده پیام»در تعریف 

ساایسااتم های  اعتماد بهایمنی و  در مورد همیشااهاید توجه داشاات که قانون تجارت . بتولید یا پردازش می شااود

ناوری اطالعات و کام یوتری تاکید دارد ساااخن ف تاکید همواره مورد توجه و دارای اهمیت . گفته و بر آن  این 

 زیرا در صورت فاقد بودن چنین مشخصاتی، امضای الکترونیکی از اعتبار ساقط خواهند بود..  مضاعف می باشد

                                                           
آن در نظام  گاهیبرجا دیبا تاک رانیا کیدر قانون تجارت الکترون یکیو نقش امضاء الکترون طیشرا(، 1395. محمودی، هادی) 3

 ، دانشگاه پیام نور تهران جنوب. خصوصی ارشد رشته حقوق ینامه کارشناس انیپای، ادله اثبات دعو
تهران ، (یقی)مطالعه تطب کیبر تجارت الکترون یاطالعات و مقدمه ا یکتاب حقوق فناور (،1390)زاده، طاهر بیحب.  4

 .مرکز پژوهش ها یاسالم یمجلس شورا
پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسي ، بررسي امضاي الكترونیكي در حقوق ایران(، 1390.سلطانی گردفرامرزی، حسین) 5

 ، دانشگاه سبزوار. دانشكده الهیات و معارف اسالمي، رشته حقوق گرایش خصوصي ارشد
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ست که  شه به  به معنیداده پیام  دیت غیر قابل تلییروموج قانون تجارت ایرانبه همین دلیل ا  مفهوم فوقعدم خد

 (2)بند ه ماده به رسمیت می شناسد.نمایش اطالعات، مانند سیستم  در مورد مدیریت

مبرده باید که امضااای نا در بیان شاارایط امضااای الکترونیکی م منن چنین مقرر می دارد قانون تجارت الکترونیکی

سیله شخن وکترونیکی باید به خاب بوده و بیانگر هویت امضا کننده باشد. همچنین م ابق ماده فوق، امضای ال

ضا با داده پیا شدن این نوع ام صل  شد. مت شده با ضا کننده( و با اراده تام اوصادر  م، باید طوری خود او)شخن ام

 باشد که هرگونه تلییر و دست کاری، قابل شناسایی و قابل تشخین باشد.

 و تولید و داده پیام تمامیت حفظ برد، می باال رساامی اسااناد حد تا را پیام داده اثباتی ارزش که مسااائلی جمله از

ست م منن صورت به پیام داده ذخیره ضی، .  ا ایران  الکترونیکی تجارت قانون 11 ماده .6(180، ب 1389)نبی فی

ستم فناوری اطالعات م نمن و قابل اعتماد  پیامی می داندکه داده را م منن الکترونیکی سابقه سی صورت یک  به 

 ودر صورت نیاز، قابل دسترس باشد)دسترسی آسان از شرایط مهم و حیاتی این موضوع می باشد(  و ذخیره شده

ستم اطالعاتی شرایط ست شده احصا گونه بدین ایران الکترونیکی تجارت قانون 2 ماده( ح)  بند در م منن سی  ا

که باید به نوعی در مقابل نفوذ هرگونه عوامل خارجی قابل حمایت بوده و بتوان از آن محفاظت نمود. همچنین 

سازماندهی  شود،  سب با اهمیت کاری ک انجام می  سی بوده و متنا ستر ستم اطالعاتی م منن باید قابل د سی این 

 از آن رعایت شود.گردد. همچنین باید پروتکل های ایمنی در استفاده و بهره برداری 

 م ابقتی برا رویه ایمن ، رویه ای اساات»این قانون، چنین تعریف شااده اساات :  2رویه ایمن در بند )  ( ماده 

در  لییرتخ ا یا  نوعهر پیدا کردنتاریخ و برای  معین کردنآن با  هدفثبت داده پیام منشااا و  و درسااتی صااحت

 «.مان خابمحتوا یا ذخیره سازی داده پیام از یک ز تبادل

 مشاخن را یا مبادله محتوا در تلییر یا خ ا هرگونه که نحوی به ؛ شاود رعایت ثبت صاحت ت بیق روش اگر لذا

ستفاده سوء برابر در و کند شد ا صی و ایمن با شخ سی از رویه م ستر شته د شد را دا همچنین م ابق با میزان  و با

 ارزش لحاظ از و اسات شاده حفظ تمامیتش پیام دادهاین  واقع در باشاد، شاده دهی ساازمان و تولید اهمیت آن،

 تردید و انکار و است رسمی اسناد ارزش سنگ هم ایران تجارت الکترونیکی قانون 14 ماده با م ابق آثار و اثباتی

 ( 14۵، ب 1387)رضایی،  7.نمود را مربوطه پیام داده جعلیت ادعای توان می و فقط نیست جایز آن به نسبت

 

 الکترونیکی در حقوق فرانسهامضای  -2

 لحاظ خود فیتعر در را کیالکترون یامضا یفناور یفن مسائل که)  اروپا دستورالعمل برخالف کیالکترون یامضا

سو قانونگذار ،(  بود کرده  یها یفناور با ادله حقوق م ابقت»  مورد در 2000 مارس 13 صوبم قانون در یفران

                                                           
لي برخي منابع ملي و بین المللي(، ویژه (، اعتبار حقوقي دلیل و امضاي الكترونیكي )مرور اجما1389غالم ) ،یضینبي ف . 6

 ، پاییز 30نامه هفته پژوهش ، سال دوازدهم، شماره 
 تهران: انتشارات میزان. (. حقوق تجارت الكترونیكي،  1387رضایي، علي .)  . 7
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 یرو چیه به ، داد رییتل ادله خصااوب در را یمدن قانون مقررات که«  کیالکترون یامضااا هب بو مر و اطالعات

 به کیالکترون یامضاااا فیتعر به ، بار نیاول یبرا ، قانون نیا در.  اسااات نداده قرار توجه مورد را یفن مالحظات

 یمدن قانون 1319 - 4 ماده اول بند همان که قانون نیا 4 ماده.  شاااد مبادرت ، محوله فیوظا بنابر و یکل ینحو

 دییتأ و ییشناسا را کننده امضاء شخن ، یحقوق سند کی لیتکم یبرا ازین مورد یامضا:  دارد یم مقرر ، است

 که یزمان.  گردد یم یناش سند از که است یتعهدات معامله نیطرف تیرضا انگریب خود امضاء نیا.  کند یم اصالت

 طیشرا نیهمچن قانون.  بخشد یم تیرسم سند به امضاء آن ، ردیگ یم صورت یدولت مأمور توسط مزبور یامضا

 میخواه اشاااره آنها به که یشاارط چهار نکهیا بر مشاارو  ، کند یم فراهم یکتب نهیزم با را کیالکترون نهیزم یبرابر

سه مدنی همچنین قانون (30، ب 1392)کی نیا، 8. شوند تیرعا ، کرد سمت در فران مورد در  1316-4ماده  دوم ق

صری  می نماید: ضای الکترونیکی چنین ا شی» ام ضای الکترونیکی دارای روند اطمینان بخ ست ام سایی که ا  شنا

سهیل می کند سند مرقوم کرده را ت صاحب  ضایی که  سند و ام صل در واقع» .ارتبا  بین  بر اطمینان بخش بودن  ا

ست شود. آنکه مگر ،روند مذکور ا شورای  دلیل دیگری ابراز  صوبه  ضای دولتی، در موردم صری   الکترونیکی ام ت

 تعریف این (,p 2000Huet ,97) 9«.باید م ابق قانون تضمین شود سند تمامیت و کننده امضا هویتمی کند که 

اما امضای الکترونیکی را رویه می نامد ولی باید  ، دهد می قرار توجه مورد را امضا مهم کارکرد دو آنکه رغم علی

امضاااای الکترونیکی به عنوان داده شاااناخته می شاااود که به یک ساااند الکترونیکی ملحق می توجه داشااات که 

 (24، ب 1391)بابازاده، شود.

شته یسادگ به و صرفا 2000 سال قانون شابه را کیالکترون نو شته با برابر و م  همان ، آن یراب و داند یم یکتب نو

 شااکل به نوشااته» :  دارد یم انیب یمدن قانون 1319 -1 ماده یکتب نوشااته یبرا که اساات قائل را یحقوق ارزش

شته همانند یکیالکترون  بتواند نکهیا شر  هب ، شود یم رفتهیپذ لیدل عنوان به ، اعتبار از زانیم همان با و یکتب نو

 شود یهدارنگ و جادیا ینحو به ، نوشته و کند ییشناسا بدقت ، ردیگ یم نشأت او از مزبور نوشته که را یشخص

 : باشد یم لیذ شرح به طیشرا نیا«  گردد نیتضم تشیتمام که

شته - 1 ص دیبا یکیالکترون نو ضا را او ایجاد می کند که را یشخ س به ام سا ان بخشاطمین روند کی لهیو  ییشنا

 شده و اصالت آن اثبات شود.

 . شود نیتضم تشیتمام که گردد برقرار و جادیا ی یشرا در دیبا یکیالکترون نوشته - 2 

 و یدائم دیبا گرید عبارت به گردد نیتضاام تشیتمام که شااود ینگهدار ی یشاارا در دیبا یکیالکترون نوشااته -3 

شد یشگیهم سناد ینگهدار مفهوم ، قانون نیا موجب به:  توجه.  با ست یمفهوم ، ا  سند کی که یمعن نیبد.  ا

 نحو به کار هنوز یول ، باشد شده افتیدر و فرستاده ، امیپ نیطرف توسط یخوب به و شده امضاء هرچند یتالیجید

                                                           
 (، امضای الکترونیک، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان. 1392کی نیا، محمد). 8

9 . Huet, J(2000), "Vers une consecration de la preuve et de la signature éléctronique: Dalloz, doctr. 
no. 6. 
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شده تمام احسن ست ن شته)  سند نیا نکهیا یبرا واقع در.  ا  عنوان به آن انتقال و نقل از بعد بتواند یکیالکترون نو

 . نمود ینگهدار آن از یبدرست بتوان دیبا(  ردیگ قرار استناد مورد)  ، لیدل

 یامضاااا نیب ارتبا  وجود که یندیفرا.  اسااات ریناپذ اجتناب ، م منن ندیفرا کی وجود ، همه نیا با و - 4 

 (,p 2005SHANDI ,303) 10.دینما نیتضم یاساس کامال را است شده آن به امضاء که یسند و کیالکترون

ضاء کی ، یمانز:  دارد یم انیب یمدن قانون 1319 - 4 ماده دوم بند ، قانون نیا موجب به ضا ، ام  کیالکترون یام

مضا با سندی که قابل م ابقت ا زین و فرایند اطمینان بخش و اصیل از استفاده از باشد عبارت ، امضاء آن که است

ست شده ا ضا در آن درج  ست و صحت ،ام ست شده فرض شیپ از ندیفرا نیا یدر صل)  ا ست و صحت بر ا  یدر

ست ضا که یهنگام.  گردد ثابت آن خالف که یزمان تا(  ا ضاء تیهو ، شد جادیا کیالکترون یام ضم دهکنن ام  نیت

کی نیا، )« . شود یم نیتضم ، کند یم نیمع یحکم موجب به یدولت یشورا که ی یشرا در سند تیتمام و دهیگرد

 (32، ب 1392

 1319 - 4 ماده دوم بند)  الذکر فوق ماده موجب به که است یاصل ، یکیالکترون یامضا یندهایفرا صحت فرض

 :  است شده نهاده(  یمدن قانون

 نآ خالف که یزمان تا و است یودرست صحت بر اصل)  است شده فرض،  شیپ از ندیفرا نیا یدرست و صحت»

ضا که یهنگام.  (گردد ثابت ضاء تیهو ، شد جادیا کیالکترون یام ضم کننده ام  در ندس تیتمام و دهیگرد نیت

 شدبا نیا دیبا یحکم نیچن هدف«  شود یم نیتضم ، کند یم نیمع یحکم موجب به یدولت یشورا که ی یشرا

 نکهیا یبرا و دینما نییتع - میده یم  یتوض را آن ، خود یجا در ما که را جداگانه قیدق اتیعمل چهار طیشرا که

 ، نونگذارقا ، حال نیع در.  دینما محقق را مذکور اتیعمل دیبا امضااء ندیفرا ، باشاد امضااء آن صاحت بر اصال

شته باز عمدا ، سازدیم فراهم را اتیعمل چهار نیا تحقق که یفن ابزار انتخاب نهیگز ست گذا صم نیا با و ا  به میت

داشاات که  در این میان باید توجه . اساات نهاده امر متخصااصااان عهده بر را یفن ابزار انتخاب فهیوظ یضاامن طور

ستفاده از فرض صحت امضا یبرا یالزم و ضرور طیشرا عبارت  در حقوق فرانسه کیالکترون یامکان کاربرد و ا

 اند از: 

 امضاء کننده تیهو نیکرده با تشخ جادیکه آن را ا یشخص تیهو نیتشخ ییتوانا -1

 (36 - 33 ن، ص1392 ا،ین ی)ک امیپ یریناپذ رییتل ایسند  تیتمام -2

ضوع یحقوق شروع نق ه ضا مو سه در کیالکترون یام  که یزمان.  گردد یم بر یالدیم 1998 سال هی وئ به ، فران

 در.  داد قرار وقت ریوز نخست اریاخت در«  یتالیجید یها شبکه و نترنتیا»  عنوان تحت را یم الب یدولت یشورا

 طور به.  بود شااده شاانهادیپ ، یکیالکترون انتقاالت و نقل ابزار یحقوق ارزش شااناختن تیرساام به ، عنوان نیا

ستورالعمل ، زین همزمان سالی از شتریب در اروپا د س و بحث به مین و ک شته یبرر ستگاه نیبنابرا.  شد گذا  و ها د

 آماده اروپا دسااتورالعمل با ،(  فرانسااه کشااور یداخل حقوق قیت ب یبرا را یا حهیال)  یمتن ، صااالح یذ مقامات

                                                           
10 . Y. SHANDI (2005), La formation du contrat à distance par voie électronique . Thèse Strasbourg 3. 
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تامبر اول خیتار به حهیال نیا.  بودند کرده ناور با ادله حقوق ت بیق مورد در»  عنوان تحت 1999 سااا   یها یف

 مرجع متن سه فرانسه حقوق یکنون تیوضع در ، حال هر در.  شد هیته«  کیالکترون یامضا با مرتبط و اطالعات

 قرار یبررساا و م العه مورد ، بیتصااو زمان بیترت به و کیتفک به را کی هر که دارد وجود ریز قرار به یاصاال و

  میده یم

 2000 سال مارس 13 مورخ 2000 - 230 شماره قانون -

 2001 سال مارس 30 مورخ 2001 - 272 شماره حکم - 

  200۵ اوت 10 مورخ 200۵ - 973 شماره حکم - 

  2000 سال مارس 13 مورخ 2000 - 230 شماره قانون  -2-1

 مربو  به اطالعات یفناور با ادله م ابقت دادن مورد در 2000 سااال مارس 13 مورخ 2000 - 230 شااماره قانون

 قانون. دیرساا ندگانینما بیتصااو به ، 200011 هیفور 29 خیتار به یمل مجلس شااور نیاول در ، یکیالکترون یامضااا

صو ضاء نه ، یبیت ص نظام نه و کرد فیتعر یکل طور به را ام ضا یبرا را یخا  در.  ساخت برقرار کیالکترون یام

 دفاتر سران)  یدولت مأموران توسط ، کیالکترون نهیزم با را یرسم اسناد میتنظ امکان ، طرف کی از قانون ، عوض

 و( ,p 1999Lagarde, /93, p 2000Flour ,170) 12. نمود فراهم ها دادگاه یاجرا مأموران و (یرساام اسااناد

 مواد شاااماره با یمدن قانون در ، قانون نیا.  داد رییتل را نوشاااته ای یکتب ادله نظام ، مهمتر یلیخ و گرید یطرف از

»  عنوان تحت که اول بند در مذکور مواد تیوضااع و گاهیجا.  اساات شااده گنجانده 1319 - 4 الى 1319 یقانون

ست یمدن قانون سوم کتاب از 3 عنوان از 4 بخش صدر در«  یکل مقررات س کاربرد ، ا  به محدود که)  یتر عیو

سناد  یاجرا ، قانونگذار که هرچند ، بود شده ینیب شیپ قانون هیاول طرح در کاربرد نیا.  دارد(  گردد ینم یعاد ا

ند  13. نمود یدولت یشاااورا یساااو از یهیو حکم کی بیتصاااو به موکول را التصاااویب أخیر 1317 ماده 2 ب

(CAPRIOLI,2000, p 224) 

 

  2001مارس  30مورخ  2001 - 272حکم شماره -2-2

حقوق ادله  قیو به موازات آن در مورد ت ب 2000مارس  13مورخ  2000 - 230قانون  یحکم ، به منظور اجرا نیا

 انتقال و لیتبد منظور به زین و (,p 2000Gautier ,236) 14کیالکترونی اطالعات و مرتبط با امضاااا یبا فناور

                                                           
11 . Journal Officiel 14 Mars 2000 ; JCP G 2000 , III , 20259 . 
12 . J . Flour (2000), Quelques remarques sur l'évolution du formalisme in Études G. Ripert , T. 1/ X. 
Lagarde (1999), Observations critiques sur la renaissance du formalisme : JCP G   
13 . CAPRIOLI, Éric A. (2000), La loi française sur la preuve et la signature électronique dans la 
perspective européenne . Dir . 1999 / 93 / CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 
1999. SJEG nº 18 , 3 Mai , I  
14 . Gautier, P . - Y . (2000), et X. Linant de Bellefonds , De l'écrit électronique et des signatures qui 
s'y attachent : JCP, 1 , 20259 . 
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 چهارچوب کی داشتن یبرا 1999 دسامبر 13 مورخ یشورا و اروپا پارلمان 93/  99/  یا س شماره دستورالعمل

 مقررات طبق ، حکم نیا واقع در.  شااد صااادر یدولت یشااورا در ، کیالکترون یامضاااها خصااوب در مشااترک

ستورالعمل ضا یندهایفرا که را ی یشرا ، هیاتحاد د ست و صحت فرض از یبرخوردار یبرا کیالکترون یام  یدر

 بار رییتل امکان ، ساده فرض نیا.  شمارد یبرم ، باشند داشته دیبا ، یمدن قانون 1319 - 4 ماده در شده ینیب شیپ

 که یکس برخالف ، شود یم معاف(  لیدل ارائه از)  ، سند از منتفع شخن که چرا.  سازد یم فراهم را لیدل اثبات

 حقوق در نکهیا یبرا.  دینما ارائه را کیالکترون یامضا م منن ادله دیبا و کند یم هیتک ساده کیالکترون یامضا به

 ماده در شده ینیب شیپ کیالکترون یامضا یحقوق ییشناسا مضاعف س   صحت فرض سازوکار ، فرانسه یداخل

 یبرابر طرف کی از که یدسااتورالعمل.  شااد(  فرانسااه یداخل حقوق)  آن وارد ، باشااد داشااته را دسااتورالعمل ۵

ضا یحقوق سخ خاب یفن طیشرا و الزامات به که(  شرفتهیپ کیالکترون یام  از و 1۵کند یم ینیب شیپ ،(  دهدیم پا

صل گرید طرف ضاء آن موجب به که یضیتبع عدم ا  یکیالکترون آن قالب و شکل که زهیانگ نیا به تواند ینم ام

ضا فیتعر با م ابق و بوده ضا مثل)  ستین آن یفن طیشرا با شرفتهیپ کیالکترون یام  از ،(  یکیالکترون ساده یام

شتن ساس اروپا هیاتحاد قانونگذار.  بماند محروم اثر دا صل برا ستفاده ، یفناور یطرف یب ا  را گرید یندهایفرا از ا

سته یضرور ضاء خاب ندیفرا و دان ضا ندیفرا همانا که - را ام ست کیالکترون یام سه - ا  ارزش و نموده لیت

 ( ۵8، ب 1392)کی نیا،  . است شناخته تیرسم به را آن افزون یحقوق

سه یقانون متون ست صحت فرض بر یمبتن که سازند یم را یساختار فران  هیاداتح ستمیس با متفاوت خود که ا

 معتبر یگواه آن که باشد یمعتبر یگواه بر یمبتن دیبا شرفتهیپ کیالکترون یامضا اروپا حقوق در رایز.  است اروپا

ضاء خلق م منن ابزار با خود ، ست شده جادیا ام  با ادله وقحق ت بیق مورد در 2000 مارس 13 قانونهمچنین .  ا

ی در فن مالحظه چیه اردو - نمود کامل را یمدن قانون که - کیالکترون یامضااا با مرتبط و اطالعات یها یفناور

  . است نشده مورد امضای الکترونیکی

سه حقوق در ضا ، فران ست یفهم قابل یها عالمت از یا رهیزنج کیالکترون یام  یم رآوردهب را لیذ الزامات که ا

 :سازد

ضا -ا  ص بتواند دیبا کیالکترون یام شته که را یشخ  شده صادر وا از(  م منن ندیفرا کمک به)  یکیالکترون نو

 . کند ییشناسا است

 . گردد جادیا ، شود نیتضم آن تیتمام که ی یشرا در دیبا یکیالکترون نوشته - 2 

 . گردد نیتضم آن تیتمام که شود ینگهدار ی یشرا در دیبا یکیالکترون نوشته -3 

                                                           
15 . Art . 5 , $ 1 . « Les États membres veillent à ce que les signatures électroniques avancées basées 
sur un certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature : a ) répondent 
aux exigences légales d'une signature à l'égard de données électroniques de la même manière qu'une 
signature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données manuscrites ou imprimées sur 
papier et b ) soient recevables comme preuves en justice... « 



 

111۵ 
سه

ران
و ف

ن 
یرا

ن ا
انو

ر ق
ی د

یک
رون

کت
ی ال

ضا
 ام

سی
رر

ب
 

 

 را شود یم منضم آن به امضاء که یسند و کیالکترون یامضا نیب راب ه که شود استفاده یم منن ندیفرا از دیبا - 4

 (60، ب 1392)کی نیا، .  کند نیتضم

 رفتهیپذ یدساات یامضااا و یکاغذ و یکتب نهیزم که یاعتبار و عنوان همان با کیالکترون یامضااا فرانسااه حقوق در

ست قبول مورد ، بود شده سدر .  ا سه حقوق در یبند میتق ضای الکترونیکی  فران سته دو صورت بهام ضا»  د  یام

ضا و ساده کیالکترون شد یم«  م منن کیالکترون یام سه، قانون مفهوم در.  با ضا فران «  م منن»  کیالکترون یام

 :باشد ریز یها ییگیو یدارا دیبا

 .  باشد کننده امضاء به مختن - الف 

 . آورد فراهم را کننده امضاء تیهو نیتشخ و ییشناسا امکان -ب

 باشد داشته خود یانحصار کنترل در را آن بتواند شخصی که امضا می کند که شود جادیا دستگاهی لهیوس به - ج

. 

 و ییشناسا قابل سند یبعد رییتل هرگونه که باشد مربو  یا گونه به شودیم منضم و متصل آن به که یسند با - د

 (61، ب 1392)کی نیا،  . باشد یابیرد

 

  200۵ اوت 10 مورخ 200۵ - 973 شماره حکم -2-3

مرتبط با نحوه نگهداری اسناد مبتنی بر امضای الکترونیکی  طیشرا 200۵ اوت 10 مورخ 200۵ - 973 شماره حکم

ست سه سردفتران یعال یشورا.  را مشخن کرده ا شورای وظیفه ایجاد  فران سند الکترونیکی را در  صل  وکنترل ا

امکان برگرداندن سند الکترونیکی به سند سنتی و قدیمی و بالعکس  به همچنین متن نیا در عالی الکترونیکی دارد.

ست. شده ا شاره  شد یبرا 2006 - ۵7۵ شماره قانون ا صاد الکترونیکی می با  ، متن دو نیا. ایجاد اطمینان به اقت

سله مراتب را در زمینه قانون مراعات کرده اند.م ابق قانون  سل شد که  سه می  با این امکان را به  آنها. دالیل فران

شانسردفتران دادند تا  سناد سال  .کنند ذخیره و به وجود آورده الکترونیکی زمینه بر را ا در این باره، قانونگذار در 

به واساا ه آن، امکان ایجاد اسااناد رساامی بر زمینه قانون مدنی اضااافه کرد که  1317بند دومی را به ماده  2000

اسااناد( موکول  الکترونیک را به تعیین حکمی در شااورای دولتی در راب ه با شاارایط مربو  به ایجاد و نگهداری

ضوع حکم جدیدی بود که در اول فوریه  سأله، مو شماره  به اجرا درآمد. 2009ساخت و این م  71 - 961حکم 

قوانین مربو  به اسناد رسمی را در زمان و مکانی تعیین کرد که هیچ کس حتی تصور نمی  1971نوامبر  29مورخ 

ستی  ستفاده از خودکار بیک یا روان نویس که حتی جوهرش هم می بای سناد محضری را بدون ا کرد روزی بتوان ا

شد. صالح  ضاء نمود. این حکم چندین بار ا شد، ام ستری پذیرفته و تأیید می  سط وزیر دادگ در همین حکم  تو

مورد تأیید قرار  1973 وئن  2۵پدیدار شااد و نهاد آن به موجب قانون « دفتریار ماهر»( عنوان و نهاد 1971)سااال 

جایگزین نسخ « ک ی های مصدق» 200۵جایگزین دادنامه ها و در سال « ک ی های اجرایی» 1999گرفت. در سال 

 (62و  61، صن 1392)کی نیا،  اصلی اسناد شدند.
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 یکیالکترون م ابق امضای یمیتنظ اسناد -2-4

 کیالکترون یامضااا ندیفرا یرو بر دیبا سااردفتر یکیالکترون یامضااا ،16 1971 سااال حکم جدید 17 ماده م ابق

 1319 - 4 ماده یاجرا ، موضاااوعش که 2001 مارس 30 مورخ 2001 - 272 شاااماره حکم با م ابق که یم منن

ست یمدن قانون ضاء که دارد یم انیب ماده نیا دوم بند.  ردیپذ صورت ، ا ستفاده بر یمبتن دیبا ، ام فرایند قابل  از ا

 ایجاد اطمینان در مورد یبراهمچنین  با سندی که امضا در آن درج شده است. یت م ابقتقابل همچنین واطمینان 

ساز  و شده را هم بیمه کندو آن سند امضا آن امضا باید صرفا از طریق امضا کننده صادر شده  یکیالکترون یامضا

شود که تلییرات بعدی شوند ،و کاری ایجاد  ستفاده ، تینها در و 17تشخین داده   و بوده م منن ، امضاء ندیفرا از ا

س به یمیتنظ یکیالکترون یگواه موجب به ضاء به که - صالحیتدار ثالث شخن لهیو  یمند بهره اجازه 18کننده ام

 ، نیبنابرا.  دهد یم را ، است شده ینیب شیپ ، یمدن قانون 1319 - 4 ماده دوم بند در که ، امضاء صحت فرض از

ضاء ندیفرا ساس دیبا ، ردیگیم قرار سردفتران یعال یشورا موافقت مورد که ام شد مقررات برا  ، ستمیس نیا.  با

ضا ، نیهمچن ضاء ریسا یام  از دیبا ، شهود و سند نیطرف ، حتم طور به.  ردیگ یم نظر در زین را سند کنندگان ام

 نیا از 19. باشااد تیرؤ قابل انهیرا شینما صاافحه در آنها یدساات یامضااا دیبا که کنند اسااتفاده امضاااء ندیفرا کی

شته شته کند یم جابیا که یزمان ، گذ ست یها نو شند یسند در ، ید  ، یکیالکترون ینیگزیجا ندیفرا و روند ، با

شد 20یمدن قانون 1108 - 1 ماده 2 بند مقررات با م ابق یستیبا صب طیشرا که معنا نیا به.  با ضاء انجام و ن  ، ام

شد ینحو به دیبا یکیالکترون قیطر از ضم کامال که با ضاء کند نیت سط فقط و تنها ، ام  صاحب شخن خود تو

 . امضاء صاحب شخن توسط مگر ، ردیبگ صورت تواند ینم امضاء ، گرید یعبارت به.  ردیگ یم صورت امضاء

 (8۵و  84، صن 1392)کی نیا، 

 

 ماد و رواج آن در جامعهتلکترونیکی و اعصحت امضای ا -2-۵

                                                           
16 . L'article 16 du décret n ° 71-941 , 26 nov . 1971  
17 . D . nº 2001-272 , 30 mars 2001 , art . 1er , 2. << Signature électronique sécurisée » : une signature 

électronique qui satisfait , en outre , aux exigences suivantes :  

 - être propre au signataire  

 - être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusive 

- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit 

détectable » . 

18 . L'article 6 du décret n ° 2001-272 , 30 mars 2001 
19 . Alinéa 3 de l'article 17 du décret n ° 71-941 , 26 nov . 1971 . 
20 . Alinéa 4 de l'article 17 du décret n ° 71-941 , 26 nov . 1971 
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 درمحاکم آن رسمیت شناختن به و اثبات چگونگی ، انتساب صحت به باتوجه الکترونیکی امضای حقوقی، منظر از

 ساانتی امضااای همانند الکترونیکیامضااای  پذیرش مورد در نباید امور کلیه به توجه با. گیرد می قرار تردید مورد

 و شخن هر به قراردادی یا و سند یک عمل، انتساب صحت احراز برای است روشی مهر، و امضا زیرا کرد، شک

 اطمینان همان بتواند هم دیگری چیز که ماند باقی نمی ای شاابهه جای حقوقی نظر از بنابراین معین، اشااخاب یا

 بیان توان می شیواتر بیانی به. باشد داشته نیز را قانونی همان اعتبار و نماید ایجاد هویت احراز در را سنتی امضای

 آن صاحب به قرارداد یا و سند انتساب بلکه نیست قانونگذار آن مدنظر انجام چگونگی و امضا نوع یا شکل کرد،

 (6۵، ب 1384)قاسمی و دیگران،  21.است اهمیت مورد قانونی منظر از

ضایی  ست. یعنی در کل در ادارات ثبت هم چنین ام شده ا ضای الکترونیکی چندان مورد قبول واقع ن در جامعه ام

صورت الکترونیکی  ست و به جای آن به  شاید رواج نیافته ا س   جامعه  شت را مالک قرار می دهند. در  اثر انگ

شود چراکه قانونگذار ای ضایی مورد توجه واقع  شد اثر چنین ام رانی و دلتمردان اقدام درخور و قابل توجهی زود با

جهت رواج آن انجام نداده اند و از این نظر نامه های الکترونیکی هنوز هم با امضااا های ساانتی اعتبار خود را می 

که با توجه به  به نظر می رسااد فرهنگ سااازی در این حوزه یکی از نیاز های اساااساای جامعه می باشااد 22یابند. 

رتباطات و برای پرهیز از کالهبرداری و هویت های جعلی که در شبکه های اجتماعی به شدت الکترونیکی شدن ا

رواج دارد، این مسنله به شدت احساس می شود. راه اندازی خدمات پستی الکترونیکی و پست نامه ها به صورت 

ضوع اهمیت رواج آن را دوچ شد که همین مو ضای الکترونیکی می با ندان می کند. به همین الکترونیکی نیاز به ام

 دلیل فرهنگ سازی در جامعه می تواند راهگشا باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، رانیادر  یکیو فروش الکترون دیموانع حقوق توسعه خر یبررس(، 1384، محسن)یاکبر احمد و ،یفتح علیرضا،،یقاسم  . 21

 . یبازرگان یها موسسه مطالعات و پژوهشتهران: 
 . در برگه ای امضا زده و از آن عکس گرفته و در ذیل نامه قرار می دهند.  22
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 نتیجه گیری

شرو محسوب می گردند،  شورهای اروپائی که پی سایر ک سبت به  سه ن شور فران ضای ک در زمینه قوانین مرتبط با ام

نیز  ایران قوانین این کشااور می باشااد.یکی از ابداعات . امضااای الکترونیک م منن الکترونیکی پیشاارفته تر اساات

سه، در  سبت به قانونگذار فران سال تأخیر ن سانده ب 1382قانون تجارت الکترونیک را با چهار  صویب ر که البته  ت

امضای الکترونیک هنوز جایگاه واقعی ومهم انتقاداتی هم به آن وارد است چراکه نواقن زیادی در آن وجود دارد. 

سه و خود را در جامعه فر سته حتی در جامعه علمی و ب ایرانان سمی، پیدا نکرده ا سناد ر ، با این وییه در دفاتر ا

در . الیحه ارائه شده بتصویب مجلس سنا رسید 2000در سال  حال در فرانتسه پیشرفت زیادی حاصل شده است.

با فناوری ساند ، جهت ت ابق 1971و  196۵قوانین مربو  به ساند رسامی وساردفتری مصاوبه های  200۵ساال 

 رسمی الکترونیک، اصالح گردیدند. 

در حقوق ایران و فرانسه یک نک ه مشترک بین امضای سنتی و امضای الکترونیکی وجود دارد و آن این است که 

شده در ه ضای یاد  شند. یعنی در ماهیت تفاوتی بین آن دو وجود ر هر دو ام سانی می با شور دارای آثار یک دو ک

و یا نحوه به وجود آمدن امضا می باشد که تفاوت را پررنگ تر می نماید. مشکلی که در هر دو  ندارد و فقط شکل

ضای الکترونیکی وجود دارد، اعتبار و ا شور در مورد ام سنتی ک ضای  شد که در ام ضا می با شی از ام منیت خاطر نا

ضای الکت سندیت و اعتبار الزم را در محاکم دارد ولی ام سجل بوده و  سیده این امر م رونیکی هنوز بهاین مرحله نر

ضای الکترونیکی  ساس چون ام شد. بر این ا سازی حل خواهد  سنله تنها با قانونگذاری و فرهنگ  ست و این م ا

هوشمند می باشد و با رمزنگاری و این قبیل مسائل سر و کار دارد، جعل آن کار سختی می باشد و همین موضوع 

همیت آن را برای محاکم بیشتر کند. حال آنکه امضای سنتی به راحتی قابل جعل می تواند اعتبار آن را دوچندان و ا

 اع ا کند.می باشااد. قانونگذار با لحاظ کردن همین امر می تواند اعتبار و سااندیت الزم را به امضااای الکترونیکی 

بنابراین نتیجه گیری می شود که با توجه به منبعث بودن امضای الکترونیکی از قوانین آنسیترال در دو کشور ایران 

و فرانسه، فرصت خوبی است که قانونگذاران دو کشور به بهبود این امر مبادرت ورزند. گرچه در کلیت موضوع با 

ضعف قانون ایران در جزئیات بیشتر از فرانسه می باشد. هم مشابه هستند ولی در جزئیات متفاوت هستند که البته 

سب و کار از طریق ویدیو کتفرانس ها و انعقاد قراردادهای  ضای ک شرفت روز افزون تجارت الکترونیکی و ف با پی

مجازی از طریق اینترنت، امضای الکترونیکی بیش از پیش احساس می شود و الزم است تدابیری برای این امر در 

 ته شود. نظر گرف
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