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بررسی کارکرد قابل معامله بودن بارنامه الکترونیکی

4 ،1

مجیدرضا عرب احمدی ، 1مصطفي السان* ،3،2ابراهیم نوشادی
چکیده

یکی از مهم ترین کارکردهای بارنامه به عنوان یک سند مهم در حمل و نقل بین المللی کاالها،
کارکرد مالکیت آن است .بارنامه الکترونیکي به دارنده این سند ،حقوق مالکانه از جمله حق تصرف نسبت
به کاالهای موضوع بارنامه را مي دهد که یکي از مهم ترین این حقوق ،حق انتقال و کنترل بارنامه الکترونیکي
است که در واقع این کنترل نسبت به کاالهای موضوع بارنامه نیزمنتقل مي شود .ویژگی قابل معامله بودن
بارنامه دارایی ارزشمندی برای دارنده آن محسوب می شود زیرا حق دسترسي آسان به کاالها را فراهم مي
کند و از این جهت بارنامه به عنوان یک سند مهم برای ضمانت هایي سیستم بانکداری بین المللي محسوب
مي شود .اهمیت این کارکرد بارنامه الکترونیکي به عنوان یکي از مهم ترین اسناد حمل کاالها سبب شده تا
پروژه های مختلف قانونگذاری ،کارکرد قابلیت معامله این سند حمل را مورد توجه قرار دهند و سعي در
ایجاد چهارچوب مشخصي برای تحقق این کارکرد همانند بارنامه کاغذی نمایند .در این مقاله ضمن ترسیم
اهمیت عنصر قابلیت معامله در تجارت بین الملل به بررسي تالشهای صورت گرفته برای تحقق این کارکرد
در بارنامه الکترونیکي همانند بارنامه کاغذی خواهیم پرداخت .در این مسیر اسناد مشهور تدوین شده که به
بررسي ابعاد مختلف بارنامه الکترونیکي پرداخته اند که عبارتند از بولرو ،سي.ام.آی و سي داکس را مورد
توجه قرار خواهیم داد.
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کلید واژه :بارنامه الکترونیکی ،قابل معامله ،کارکرد مالکیت ،دارنده بارنامه.
مقدمه
در سال های اخیر در تجارت بین الملل شاهد ظهور و گسترش روند غیر مادی سازی هستیم که در این
روش اسناد کاغذ محور به طور فزاینده ای با اسناد الکترونیکي جایگزین مي شوند .این مسیر با مشکالتي نیز
همراه بوده است .در راستای تغییر مسیر به سمت یک محیط بدون کاغذ که به طور کلي به عنوان ((تجارت
الکترونیک)) توصیف مي شود ،این محیط به دلیل این که امتیازاتي مانند کاهش زمان وهزینه اجرای معامالت
بین المللي ،کاهش ریسک تقلب با توجه به کاهش استعداد انجام آن در اسناد کاغذ محور را به همراه داشته،
مورد توجه واقع شده است.
توسعه مبادله الکترونیکي داده ها از طریق اسناد بازرگاني استاندارد ،از طریق شبکه های کامپیوتری قادر
به انتقال داده محقق شده است .این قابلیت توانسته به نحو اجتناب ناپذیری برروی صنعت حمل و نقل نیز
تاثیر گذارد .تعداد فزاینده ای از شرکت های چند ملیتي در حال اجرای مبادله الکترونیکي داده ها چه به
صورت غیر قابل معامله مانند راه نامه دریایي و چه به صورت قابل معامله مانند بارنامه دریایي هستند.
ویژگي قابلیت معامله برای تحقق کارکرد مالکیت بارنامه ضروری است که بر مبنای این دیدگاه یک بارنامه
قابل معامله باید ((به طور آزادانه قابل انتقال بدون دادن اطالع باشد)) ( .)Delmedico,2003, p 95الزم
به ذکر است که تعاریف متعددی از بارنامه بیان شده است .صرفنظر از این تعاریف متعدد ،در مصوبات
 113تا  117شورای عالی هماهنگی ترابری کشور( ماه های شهریور تا آبان سال  )1370پیرامون ضوابط
حاکم بر حمل و نقل بین المللی ،بارنامه این گونه تعریف شده است » :بارنامه سندی است قابل انتقال
و مبین مالکیت کاال که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کاال صادر می نماید و حاکی از حمل
کاالی معینی از یک نقطه ( مبدأ حمل) مورد توافق ( کشتی ،کامیون ،راه آهن ،هواپیما و یا ترکیبی از
آنها) در مقابل کرایه حمل معین میباشد« ( چناری و جهانیان ، 1395 ،ص .)16
در این تعریف نیز با توجه به عبارت قابل انتقال و مبین مالکیت کاالها ،به طور ضمني به کارکرد قابل
معامله بودن بارنامه نیز اشاره شده است.
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 -1اهمیت کارکرد قابلیت معامله بارنامه در تجارت بین الملل
بارنامه ها مي توانند در دو شکل قابل معامله 1یا غیر قابل 2معامله ساخته شوند .بارنامه غیر قابل معامله
برای تحویل کاال به گیرنده ای که نام آن مشخص شده بدون نیاز به ارائه خود بارنامه در نظر گرفته شده است
و این در حالي است که در بارنامه قابل معامله حمل کننده باید کاالها را به دارنده ایي که نام آن در بارنامه
مشخص شده یا کسي که بارنامه را ارائه مي دهد ،تحویل دهد .این مقوله به این معني است که فضایي برای
«امضاء گیرنده 3یا دستور او» بر روی صورت بارنامه وجود دارد که مي تواند به یکي از سه شکل زیر کامل
شود:
الف) «با نام گیرنده به منظور ،»4در این مورد شرکت کشتیراني همچنین عامل گیرنده تلقي مي شود.
ب) «به دستور» ،در این مورد به نام شخصي است که به حمل کننده اطالع مي دهد 5و
ج) «به حمل کننده »6این وضعیت برابر است با یک بارنامه سفید امضاء.
بارنامه قابل معامله در تجارت بین الملل از این جهت که برای فعالیت و تأمین مالي بازرگاني مربوط به
فروش و انتقال کاالها بین افرادی که بین آنها فاصله جغرافیایي وجود دارد ،به طور قابل توجهي اهمیت دارد
و از آن استفاده مي شود .قابلیت معامله یکي از ویژگي های بارنامه ،در پرتو کارکرد مالکیت آن محسوب مي
شود که این امتیاز در اختیار بانک ها سندی را قرار مي دهد که آنها مي توانند به عنوان تضمیني برای پرداخت
بر مبنای اعتبار نامه اسنادی یا اعطاء وام از آن استفاده کنند و از این جهت به عنوان یک مبنای تضمیني مناسب
از آن استفاده کنند .در این راستا خاطرنشان مي کنیم که در حال حاضر ،بانک های متعددی در درجه اول بر
ارزش وث یقه ای بارنامه در زماني که تصمیم به صدور یا تأیید اعتبار نامه اسنادی دارند تکیه مي کنند
(.)Oluwaseun Ajaja, 2015, p 3 and 4
در واقع ویژگي قابل معامله این اسناد از یک طرف موقعیت الزم را برای خرید ،فروش یا تجارت نسبت
به کاالهای در حال ترانزیت بوجود مي آورد ( )Hinkelman, 2005, p346و از طرف دیگر به عنوان
تضمیني قابل قبول در رویه بانکداری بین المللي محسوب مي شود.

1- Negotiable.
2- Nonnegotiable.
3- Consingee.
4- “With the Name of Consignee to Order”.
5- Instructs
6- To the Order
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یکي از مهم ترین کارکردهای بارنامه کاغذی ،کارکرد قابلیت معامله بارنامه کاغذی است که نقش مهمي
در راستای استفاده دارنده بارنامه از کارکرد مالکیت آن دارد .قابلیت معامله به دارنده یا مالک بارنامه امکان
انتقال کاالها ،انتقال حقوق تجسم یافته در بارنامه و انجام امور حقوقي مربوط به بارنامه مانند وثیقه گذاشتن
را مي دهد و از این جهت کارکرد مالکیت به دارنده اختیار هر گونه تصرف را نسبت به مملوک خود که در
فرض ما کاالهای متضمن بارنامه الکترونیکي است مي دهد که تحقق این کارکرد تا حد زیادی وابسته به
کارکرد قابلیت معامله بارنامه دارد.
در راستای تحقق کارکرد قابلیت معامله اساتیدی مانند الریا 1در اثر خود با عنوان «تجارت بدون کاغذ،
فرصت ها ،چالش ها و راه حل ها ،»2دبوک در مقاله «مشکالت و قابلیت ها برای استفاده از بارنامه الکترونیکي
به عنوان وثیقه »3که در سال  2006منتشر گردید ،الن تبلي در مقاله «امتیاز فعال کردن نقش بارنامه الکترونیکي
و نقش آن برای رسیدن به کمال ممکن »4که در سال  2012منتشر شد ،در کناری برخي از نویسندگان دیگر
جنبه های حقوقي و تکنیکي مربوط به موانع تحقق مجدد کارکردهای بارنامه کاغذی سنتي را در محیط
الکترونیکي را مورد توجه قرار دادند و در این مسیر بخصوص سومین کارکرد آن ،یعني کارکرد تلقي بارنامه
به عنوان سند مالکیت را بررسي نمودند .مطابق نظر این اساتید ،دستیابي به توانایي قابلیت معامله از طریق
بارنامه الکترونیکي نیازمند زیر ساخت های الکترونیکي و حقوقي کارآمد است .مطابق نظر آنها در این راستا
زیر ساخت هایي کارامد محسوب مي شوند که سبب دست یابي به بي طرفي رسانه ها و برابری کارکردی
بین بارنامه الکترونیکي و بارنامه کاغذی شوند(.)Vgwuokpe, 2016, p8
بنابراین به طور کلي در رابطه با کارکرد قابلیت معامله باید عنوان نمود که این کارکرد در اسناد مالکیتي
همانند بارنامه ،یک مسئله بسیار جدی را درباره نحوه تحقق آن در بارنامه الکترونیکي بوجود آورده است.
اسناد مربوط به کنترل انتقال حقوق قانوني خاص مانند تصرف دارنده و حق تحویل کاالها در دنیای کاغذ
محور بر مبنای تصرف فیزیکي سند اصلي استقرار یافته اند .بارنامه الکترونیکي در این رابطه دارای نقص
مهمي است« :تصرف فیزیکي» 5بارنامه الکترونیکي عمال غیر ممکن است.
1- ET Laryea
2- ET Laryea, Paperless Trade:Opportunities, Challenges and Solutions (The Hauge: Kluwar Law International).
3- M.Dubovec, The Problems and Possibilities for Using Electronic Bills of Lading as Collatral (2006).
4- A Elentably, “The Advantage of Activating th Role of the EDI-Bill if Lading and its Role to Achive Possible
)Fullest (2012
5- Physicah Possession
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این مقوله به این معني است که تحویل و امضاء فیزیکي که مبین انتقال آن به دارنده جدید است نمي تواند
در رابطه با بارنامه الکترونیکي صورت گیرد .به طور سنتي ،مفهوم قابلیت معامله مرتبط با اسناد کاغذی است
و این مقوله از آنجایي نشأت مي گیرد که تنها یک چیز قابل لمس مي تواند به صورت فیزیکي از یک شخص
به شخص یگر منتقل شود .بنابراین در فضای الکترونیکي به دلیل عدم وجود فیزیکي اشیاء امکان چنین
تصرفي وجود ندارد .در این راستا الزم است که راه کاری برای شبیه سازی تصرفات مالکانه در رابطه با اسناد
الکترونیکي که کارکرد مشابهي با بارنامه کاغذی داشته باشد را پیدا کنیم تا بتوانیم از امکان جایگزیني موفقیت
آمیز بارنامه الکترونیکي بجای بارنامه کاغذی صحبت به میان آوریم.
همانطوریکه به آن اشاره کردیم به طور کلي بارنامه ایي به عنوان بارنامه قابل معامله تلقي مي شود که
عبارات «یا او یا تعیین او» در متن بارنامه موجود باشد .چنین بارنامه ایي مي تواند به وسیله امضاء یا انتقال
قابلیت معامله داشته باشد (.)Branch, 2013, p166
در راستای بررسي کارکرد قابلیت معامله بارنامه الکترونیکي همانند بارنامه کاغذی به بررسي اسناد مختلفي
که در این حیطه تنظیم شده و به این کارکرد توجه نموده خواهیم پرداخت.

 -2چگونگی تحقق کارکرد قابلیت معامله
تالشهای بسیاری درراستای ایجادکردن بارنامه الکترونیکي قابل معامله درراستای جایگزیني این سند مهم
حمل ونقل بجای بارنامه کاغذی به نحوی که بتواند همه کارکردهای آنرا تکرارنماید وموردقبول بازرگانان،
بانکداران ،حمل کنندگان وغیره باشد ،صورت پذیرفت.
قابلیت معامله یکي از ویژگي های منحصر به فرد بارنامه است که به بازرگانان نسبت به معامله با آنها وبه
وام دهندگان نسبت به استفاده از آنها به عنوان وثیقه اجازه ميدهد.
اسناد غیر قابل معامله مانند راه نامههای هوایي ،دریایي ،ریلي و غیره فاقد این ویژگي هستند و نميتوانند
به بانک به عنوان یک وثیقه برای وام یا برای اعتبارات اسنادی ارائه شوند ،از این رو ،این اسناد در جهت
تکثیر الکترونیکي مستعد ميباشند .در مقابل بارنامه قابل معامله مدت زمان زیادی است که به عنوان نمادی
از حق تحویل کاالهای مندرج در آن تلقي ميشود .از طریق آداب و رسوم بازرگانان ،بارنامه به وسیله امضا،
قابل انتقال و قابل تحویل به نحوی است که به عنوان ابزاری برای انتقال گیرنده کاالها در جهت انتقال مالکیت
کاالها محسوب شود.
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در رابطه با اسناد قابل معامله از جمله بارنامه دو ویژگي به طور مشخص وجود دارد .اولین ویژگي این
اسناد این است که حقوق تشکیل شده دراین اسناد به وسیله تحویل آنها قابل انتقال است و دومین ویژگي
این است که انتقال گیرنده با حسن نیت که اسناد را با حسن نیت و در راستای تحصیل ارزش یک کاال
دریافت کرده است ،مالکیت کامل نسبت به سند وحقوق تجسم یافته در آن دارد ،حتي اگر انتقال دهنده
مالکیت ناقصي را نسبت به همه حقوق آن سند داشته باشد.
بارنامه قابل معامله همانطوریکه در تجارت بین الملل مرسوم است ،نسبت به اجرا و تامین مالي ،داد و
ستدهای حاوی فروش و انتقال کاالها بین افرادی که از یکدیگر فاصله دارند ،عنصری کلیدی محسوب مي
شود.
یک سند مالکیت قابل معامله به عنوان وثیقه ارزشمندی تلقي مي شود زیرا این سند دسترسي آسان و
سریع و ارزان به کاال را اجازه ميدهد (.)Dubovec, 2006, p 443-444
این ویژگيهای متمایز و بارز اسناد قابل معامله مي بایستي در اسناد حمل الکترونیکي به ویژه بارنامه نیز
محقق شود.
به طور کلي بارنامه ها دارای سه کارکرد اصلي ميباشند که عبارت است از:اولین کارکرد اینکه بارنامه به
عنوان دلیلي برای وجود قرارداد حمل تلقي ميشوند؛ در حقیقت بارنامه حکایت از این دارد که توافقاتي بین
طرفین یک قرارداد در مورد کیفیت کاالها و نحوه حمل آنها صورت گرفته که به خودی خود دلیلي برای
وجود قرارداد حمل تلقي ميشوند.
کارکرد دوم بارنامه ها این است که به عنوان رسید حمل کاالها تلقي مي شود و در نهایت به عنوان سومین
کارکرد بارنامه ها به عنوان سند مالکیت کاالها تلقي ميشوند.
کارکرد مالکیت بارنامه ها را ميتوان در سه کارکرد فرعي تقسیم بندی نمود که عبارتند از :
 .1اختیار تعریف و کنترل بر کاالها
 .2مالکیت کاالها ميتواند به وسیله انتقال سند ،انتقال یابد.
.3

سند تضمین کنندهکاالهای نشان دهنده آن است (.) Marusic, 2012, p 39-40

این سه کارکرد فرعي بارنامه به عنوان یک سند قابل معامله از مزیت های بارنامه در میان سایر اسناد حمل
محسوب ميشود که قابلیت های زیادی را به طرفین یک قرارداد حمل ميدهد.
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قبل از بررسي کارکردهای قابلیت معامله بارنامه الکترونیکي این نکته را یادآور مي شویم که معني قابلیت
معامله 1و قابلیت انتقال 2دقیقا مشابه یکدیگر نميباشند .در مفهوم حقوقي بروات اسناد قابل معامله تلقي مي
شوند امابارنامه ها دارای خصوصیت مشابه ای همانند بروات نیستند زیرا انتقال گیرنده بارنامه نميتواند از
مزایایي بیشتر در رابطه با حقوق مالکانه خود نسبت به انتقال دهنده بارنامه برخوردار باشد .بنابراین بارنامه
به طور کامل (همانند بروات) یک سند قابل معامله در مفهوم کامل حقوقي نميباشد.
هرچند بارنامه کارکردهای مالکیت را به طور کامل شبیه بروات برآورده نميکند اما در رویه بازرگانان
عموما به عنوان یک سند مالکیت تلقي ميشود .بارنامه به عنوان یک سند حمل قابل انتقال ازشخصي به
شخص دیگر است .حقوق تشکیل دهنده آن ،ازجمله آنهایي که قراردادی و متعلق به مالکیت مي باشند ،نیز
قابل انتقال هستند و ميتوانند از انتقال دهنده به انتقال گیرنده منتقل شوند .یک سند قابل انتقال ( همانند
بارنامه) به ذینفع آن حق استفاده کامل از مزایای چنین سندی را می دهد .در این راستا به طور مثال در
در اعتبـار اسـنادی قابـل انتقـال ،ذینفـع میتواند حقوق و تعهدات ناشی از اعتبار اسنادی را به شخص
دیگری منتقل کند ( حسینی و اسکینی ،1393 ،ص .)51

 -1 -2توجه به کارکرد قابلیت معامله در اسناد بین المللی
مانند سایر حوزه های مربوط به حقوق تجاری و بازرگاني ،در طول دو دهه گذشته ،تالشهایي برای باز
تولید عملکردهای اسناد قابل انتقال و قابل معامله قبل از قانونگذاری در این رابطه صورت گرفته است .در
اوایل ،این تالش ها بر اسناد مالکیت استفاده شده در تجارت بین الملل ،یعني بارنامه و در معامالتي که معموال
چنین اسنادی در آنها صادر مي شود (معامالت بین المللي برای فروش کاالهایي که از طریق جاده یا از طریق
دریا حمل مي شوند) تمرکز داشتند .آنها در همه موارد بر قراردادها (گاهي اوقات چند قرارداد مختلف و
مرتبط) از جمله ارائه دهندگان خدمات و کاربران مبتني شده اند و به تمام مسائل مربوط به روابط بین طرفین
و انتقال حقوق بین آنها ،از جمله فن آوری و استانداردهای ارتباطي مورد استفاده آنها رسیدگي مي کردند.

3

تفاوت بین چنین سیستم هایي زیاد است .در برخي موارد سیستم ها تاکیدبر صدور واقعي سند کاغذی
داشتند و این اسناد از طریق یک واسطه امین( ،در ساختار ارائه دهنده خدمات) به عنوان یک نماینده نگه
1. Negotiable
2. Transferable
 . 3مانند بولرو و سي داکس
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داشته مي شدند و ثبت انتقال اسناد احتماالً (و در نتیجه شناسایي هویت دارنده جدید) از طریق کتاب در یک
مرکز ثبت انجام مي شد و این در حالي بود که در موارد دیگر ،انتقال حقوق شخصي (نسبت به تحصیل
تحویل کاالها از حمل کننده) و حقوق اموال (مالکیت کاالها) از طریق اسناد قراردادی صورت مي پذیرفت.
همه تالشهای قانونگذاری انجام شده در سطوح ملي و بین المللي این ایده را به طور جدی به عنوان یک
فرض مبنایي حفظ نموده اند که از قانون  ،قابلیت انتقال یا قابلیت معامله اسناد استنتاج گردد .با این وجود
آنها این اصل را در مسیرهای مختلفي انعکاس داده اند و اقداماتي را در قانون در رابطه با چگونگي برای
اجرای آن اتخاذ کرده اند .در برخي موارد با اندکي تغییرات قواعد به میزان قابل توجهي این ایده را مطرح
نمودند که انتقال حقوق به دست آمده ،اساساً وابسته به صدور و انتقال یک سند اصلي است که حامالن  ،از
حق یا حقوق متعلق به آن ،در هر کجا که بروند برخوردار باشند (.) Alba, 2014, p 5-6

 -2-2بارنامه الکترونیکی وکارکردقابلیت معامله
نیاز تجارت بین الملل نسبت به بارنامه قابل معامله که بتواند در طول زماني که کاالها در حال حمل هستند
مورد استفاده قرار گیرد منجر به این مقوله گردید که تعدادی از نهادها به امکان کامپیوتری ساختن اسناد حمل
در شکل غیر قابل معامله و قابل معامله آن توجه نمایند .دو نیاز اسناد حمل و نقل که عبارتند از دلیلي برای
قرارداد حمل و همچنین رسیدی برای کاالها ميتواند به صورت الکترونیکي تا زمانيکه از لحاظ حقوقي مورد
قبول واقع شوند به طور رضایت بخشي محقق شوند .به طور کلی بارنامه الکترونیکی در رابطه باضرورت
اصالح مشکالت تجربه شده در تجارت مدرن ایجاد و توسعه یافت  .یکی از این مشکالت مربوط به
حرکت آهسته بارنامه کاغذی بود.
مشکل دیگر طی مسیر کاغذ تولید شده به وسیله استفاده از بارنامه چاپ شده بود که هم دارای هزینه
بود و هم سرعت را کاهش می داد .از این جهت ضرورت توجه به بارنامه الکترونیکی بیش از پیش
احساس می شد .بارنامه الکترونیکی در واقع ایجاد نوع جدیدی از بارنامه سنتی در شکل الکترونیکی
استکه به موجب آن داده ها در یک کامپیوتر وارد شده و با استفاده از پیام الکترونیکی به صورت
الکترونیکی منتقل می شود .این سند تکرار همه ویژگی های بارنامه سنتی کاغذی یعنی مالکیت ،دریافت
کاالها و دلیل حمل کاالها به وسیله دریا می باشد ( عرب احمدی و همکاران ،1394 ،ص .)144
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در استرالیا ،برای مثال قواعد الهه -ویزبي استرالیایي به قانون حمل کاال به وسیله دریا مصوب  1991اضافه
و قانونگذاری اسناد حمل و نقل دریایي برای استفاده از مستندسازی الکترونیکي اجازه یافت هرچند این
مقوله بدون هرگونه تالشي برای فراهم کردن الزامات خاص مانند عنصر قابلیت معامله صورت پذیرفت.
بنابراین در این زمینه آنها این سوال دشوارتر را که چگونه مبادله الکترونیکي داده ها ميتواند الزامات حقوقي
قابلیت معامله را برآورده سازد مورد توجه قرار ندادند و از این جهت این مقوله را بررسي نکردند که چگونه
ميتوان بارنامه را غیرمادی سازی 1در مسیری نمود که به اندازه کافي عنصر قابلیت معامله یا قابلیت انتقال
سند کاغذی را بازسازی نماید و از این جهت نیازها و موارد مورد احتیاج کارکرد قابلیت معامله را تحت
سیستم بانکي اعتبار انتقاالت اسنادی برآورده سازد.
(.)Burnett and bath, 2009, p 118
اعتبارات اسنادی 2در حقیقت نوعي تعهد والتزام کتبي بانک خریدار ( یا بانک گشاینده اعتبار)در مقابل
فروشنده (یا ذینفع خارجي) است که بوسیله آن بانک را متعهد و ملزم مينماید تا در مقابل اسناد حمل کاال،
قیمت آنها را به فروشنده یا به حواله کرد او پرداخت نماید .مکانیسم پرداخت اعتبارنامه اسنادی به مثابه خون
در پیکره معامالت بین المللي است (ابافت،1386،ص.)90
ماده  2مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی یا همان یو.سي.پي  500در این زمینه عنوان ميدارد:از نظر
این مواد ،عبارت اعتبارات اسنادی« به معني هر ترتیبي است که ،به صورت اسمي یا توصیفي به موجب آن
بانکي ( بانک گشاینده اعتبار) بنا به درخواست و دستورات مشتری اش ( درخواست کننده اعتبار) یا از سوی
خود موظف ميشود تا در برابر اسناد مقرر شده مشروط به رعایت شرایط اعتبار:
 .1پرداختي را به شخص ثالث ( ذینفع اعتبار) یا به حواله کرد او انجام دهد یا بروات صادره توسط
ذینفع را قبول و پرداخت کند.
 .2به بانک دیگر اجازه دهد که آن پرداخت را انجام دهد و یا این بروات را قبول و پرداخت کند.
 .3به بانک دیگری اجازه معامله دهد.
از جمله اسناد تضمیني که در سیستم اعتبارات اسنادی بانکها مي توان از آن به عنوان وثیقه ای نزد بانکها
از جانب متقاضي گشایش اعتبار یا همان خریدار تلقي کرد ،بارنامه ها هستند .از این جهت بانکها مي توانند
در صورت عدم پرداخت وجه اعتبار تأمین شده به وسیله بانک ها در حق ذینفع خارجي ،معادل وجوه اعتبار
1. Dematerialised
2. Letter of credit
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پرداختي بانکها به ذینفع خارجي از طرف خریدار ،را با استفاده و فروش کاالها از طریق بارنامه تأمین نمایند.
اما در فرضي که بارنامه ها قابلیت معامله را نداشته باشند بانکها به طور کامل نميتوانند از این تضمین استفاده
نمایند زیرا بارنامه غیر قابل معامله اختیارات بانک را در برابر خریدار متخلف در جهت فروش کاالیي که
تحت شرایط اعتبارنامه نسبت به پرداخت مبلغ آن اقدام کرده است ،محدود ميسازد .از این جهت همانطوریکه
عنوان شد الزم است که بارنامه ها از جمله بارنامه الکترونیکي بتواند به طور موفقیت آمیزی کارکردهای زیر
را محقق سازد:اولین کارکرد استحقاق دارنده نسبت به انجام تصرف بر کاالها و دومین کارکرد توانا ساختن
دارنده نسبت به انتقال مالکیت بوسیله امضا و تحویل سند و در نهایت استفاده از سند به عنوان تضمین ،در
زماني است که بارنامه به بانک به عنوان بخشي از اسناد مورد نیاز برای پرداخت تحت اعتبارنامه ،ارائه مي
شود .تحت اعتبارنامه اسنادی ،بانک با کاالها سروکارندارد و برای مثال درجایي که کاالها تحت بارنامه حمل
ميشوند ،حمل کننده کاالهاراتحویل ميدهد و بانک قیمت کاالها رادربرابر ارائه اسناد موردنیاز که به درستي
امضاشده باشند پرداخت ميکند .به نظر مي رسد اسناد حمل ونقل ،خودش ميتواند براساس یک داده پیام
الکترونیکي صادر شوند.
در حقیقت ،بانک خودش احتماال از یک سیستم الکترونیکي پرداخت استفاده ميکنند .الزم به ذکر است
که غالب تالشها تاکنون نیز برای تدبیرکردن یک سیستم قابل قبول از اسناد حمل الکترونیکي ،به منظور اینکه
این اسناد ،توانایي نشان دادن تصرف بر کاالها را تامین نمایند ،تمرکز یافته است ( and bath, 2009, p
.(Burnett 108
انتقال الکترونیکي قابلیت معامله بودن بارنامه الکترونیکي ميبایستي هدف نهایي استفاده از مبادله داده های
الکترونیکي درزمینه حقوق دریایي باشد .انتقال الکترونیکي بارنامه قابل معامله ،اغلب مورد نیاز شرکت ها و
قراردادهای بین المللي در میان کشورهای دارای کشتیراني است.مشکالت حقوقي که بوسیله اعمال قوانین
موجود به وجود ميآید ميبایستي حل شوند (.)Yiannopoulos, 1995, p 22
در این راستا تالشهایي در سطح بین المللي برای تحقق کارکرد قابلیت معامله بودن بارنامه های الکترونیکي
همانند بارنامه های کاغذی صورت پذیرفت .با این وجود علي رغم اینکه تالش هایي در راستای نسبت به
فراهم کردن چهارچوب حقوقي و مکانیسم موثر برای تولید و استفاده از بارنامه الکترونیکي صورت پذیرفت،
موفقیت ها در این زمینه تاکنون به صورت محدود تحقق یافته است.
دالیل این رویه فقدان زیرساخت های فني الزم ،چهارچوب حقوقي کافي ،فقدان امنیت ،هزینه بر بودن و
محرمانه بودن امور بازرگاني تلقي مي شود.
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ب ه طور کلي تعدادی از روش ها در راستای تالش نسبت به تولید مجدد عناصر بارنامه کاغذی صورت
پذیرفت .این تالش ها به طور کلي بر ایجاد سیستم ثبت مرکزی به منظور تکثیر آنچه به نظرمي رسد به عنوان
عنصر مرکزی قابلیت معامله که توانایي شخص ( دارنده) نسبت به کنترل سابقه حمل الکترونیکي است ،تمرکز
یافت .عناصری که در این زمینه نیاز بود برآورده شوند در کنوانسیون قراردادها برای حمل بین المللي کاالها
به طور کلي یا جزئي بوسیله دریا (قواعدروتردام ) 1تدارک دیده شدند که بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد
در  11دسامبر  2008به تصویب رسید.
ماده  9این کنواسیون مقرر مي داشت که:
 .1استفاده از گزارش حمل الکترونیکي قابل معامله باید تحت روشهایي که فراهم شده برای:
الف .روشي برای صدور و انتقال سابقه نسبت به دارنده در نظرگرفته شود.
ب .تضمیني که سابقه حمل الکترونیکي قابل معامله ،تمامیت آن حفظ شود.
ج .روشي که دارنده را نسبت به نشان دادن اینکه او دارنده است توانا سازد.
د .روشي که تحویل به دارنده به طور موثر صورت پذیرفته است را تأیید کند . ...
 .2سابقه حمل الکترونیکي هر اثر یا اعتباری را متوقف ميسازد.
 .3روش های (ارائه شده) در پاراگراف  1از این ماده باید در مشخصات قرارداد ارجاع داده شوند و
به آساني قابل اثبات باشند.ماده  8قواعد روتردام روشن ميسازد که صدور و استفاده از یک سابقه الکترونیکي
حمل از هر نوعي نیاز به رضایت حامل و شرکت کشتیراني دارد .واضح است از این فرمول هیچ روشي که
در آن به طور کلي در رابطه با سوابق حمل قابل معامله توافق شده باشد ،وجود ندارد؛ هر چند روشهای
متفاوتي برای حل این مساله ترسیم شده است (.(Burnett and bath, 2009, p 108
 -1 -2 -2قواعد سی .ام .آی

2

قواعد سي.ام.آی توسط کمیته دریایي بین المللي در سال 1990تدوین شد .قواعد سي.ام.آی چنانچه طرفین
قرارداد بر روی آن توافق نمایند اعمال خواهد شد.قواعد بارنامه الکترونیکي قابل معامله نیز بوسیله کمیته
دریایي بین المللي مد نظر قرار گرفتند .رژیم پیش بیني شده به وسیله « قواعد برای بارنامه الکترونیکي »3تنها

)1. Convention on contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by sea (the Rotterdam Rules
2. Comite Maritime International
3. Rules For Electronic Bills of Lading
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در صورتي قابل اعمال است که طرفین نسبت به استفاده از این قواعد توافق نمایند .نکته دیگر اینکه این
قواعد در جایي که حمل کاالها بوسیله دریا صورت ميگیرد اعمال خواهند شد.
قواعد بولرو تالش قابل توجهي را در راستای تخقق کارکرد قابلیت معامله بارنامه الکترونیکي انجام داده
اند .این قوانین تالش پیچیده ایي را برای تحقق این مفهوم در دستور کار خود قرار دادند.
به طور کلي قواعد بولرو ميتوانند نسبت به تبادل نظر پیرامون یک بارنامه الکترونیکي در مورد حمل و
نقلهای چند وجهي 1مورد استفاده قرار گیرند.
این قواعد ویژگي های زیر را به همراه دارند:
 .1این قواعد حمل کننده کاالها را از طریق وسیلهای که تمام ارتباطات الکترونیکي از آن عبور ميکند
درگیر ميسازد.
 .2این قواعد به یک طرف در هر زمان نسبت به بازگرداندن سیستم کاغذی و مطالبه بارنامه معمولي اجازه
ميدهد.
 .3این قواعد اجازه ميدهند که دارنده کلید الکترونیکي حقوق مربوط به کنترل و انتقال کاالها را اجرا
نماید.
مفهوم کلید خصوصي ( که تنها دارنده و حمل کننده ميدانند و غیر قابل انتقال است) عنصر اساسي این
طرح محسوب ميشود .متصدی حمل همچنین یک رمز عبور برای دسترسي به شبکه کامپیوتری مربوطه و
یک شماره شناسایي برای شناسایي کاربر نیاز دارد .از آنجایي که هدف کلي این نوع از بارنامه این است که
انتقال حقوق مهم نسبت به کاالها را تسهیل کند ،هرانتقال متوالي با یک کلید شناسایي جدید صادر ميشود
که تنها به وسیله انتقال گیرنده و حامل شناخته شده است .صدور کلید جدید نسبت به پایان دادن تصرف و
کنترل دارنده قبلي و انتقال آن به نفع دارنده جدید عمل ميکند .حمل کننده مسئولیت برای صدور و امنیت
کلیدها را برعهده گرفته و برای نظارت بر قبول به وسیله انتقال گیرنده جدید ،حقوق و تعهداتي را تحت
بارنامه الکترونیکي قبول مينماید.دارنده کلید خصوصي الزم است که دریافت کننده را معرفي کند والزم است
دستور العملهای تحویل مناسب را به حمل کننده با تایید به وسیله کلید خصوصي بدهد .حمل کننده ،کاالها
را به دریافت کنندهای که شناسایي کافي مطابق با دستور العملهای تحویل ارائه دهد ،تحویل ميدهد .اگر
دارنده دریافت کننده ایي را مشخص نکند ،دارنده ( به عنوان) دریافت کننده تلقي ميشود.

1. Multi Model

132

بررسي کارکرد قابل معامله بودن بارنامه الکترونیکي

برمبنای این قاعده ،ویژگي اساسي بارنامه کاغذی که بر مبنای آن کاالها ميتوانند تنها به شخصي که یک
بارنامه اصلي را ارائه ميدهد تحویل داده شود ،رها شده است .این مقوله اثبات هویت است و نه تصرف سند
که دریافت کننده را قادر به تحویل گرفتن کاالها ميسازد.درعمل قواعد سي.ام.آی از این جهت که به
طوراساسي نتوانست مسئله اساسي قابلیت معامله راحل نماید ،مورد استقبال قابل توجهي قرار نگرفت.عالوه
براین ،تحمیل تعهد برحمل کننده ،نسبت به نگهداری کلید خصوصي درراستای انتقال بارنامه الکترونیکي ،به
طورمادی این خطررا که به وسیله هرحملکنندهایي مي تواند چنینانتقاليمتولد شود را افزایش ميدهد ( and
 .(Burnett bath, 2009, p 110- 111بنابراین هر چند قواعد سي.ام.آی تالش قابل توجهي را در راستای
تحقق کارکرد قابلیت معامله در بارنامه الکترونیکي انجام داد اما نتوانست که محبوبیت کاملي را به دست آورد
زیرا این مقررات مسئله قابلیت معامله را نتوانست پوشش دهد.
هما نطوریکه عنوان شد برمبنای این مقررات کاالها به کسي که بارنامه را ارائه دهد ،تحویل داده نميشود
بلکه بر مبنای اثبات هویت شخص دارنده است که کاالها به تصرف شخص او داده خواهد شد.در نتیجه
نميتوان قائل به این نظر شد که به طور کامل ویژگي قابلیت معامله بارنامه کاغذی به وسیله بارنامه الکترونیکي
محقق شده است .زیرا بارنامه کاغذی به عنوان یک سند قابل معامله از این جهت تلقي ميشود که ویژگي
قابلیت معامله از خصوصیات سند بارنامه است و نه اینکه وابسته یا متوقف برشناسایي شخصیت ارائه کننده
بارنامه باشد .به عبارت دیگر هر شخصي که این سند حمل را در دست داشته باشد به دلیل ویژگي قابل
معامله بودن آن ،مالک کاالهای آن شناخته شده و حق تحویل گرفتن کاالها را دارد .این در حالي است که بر
مبنای قواعد سي.ام.آی دریافت کننده کاالها پس از احراز هویت آن به نحو قابل قبول ،ميتواند مطالبه تحویل
ک االها را بنماید .بنابراین ویژگي قابلیت معامله بارنامه کاغذی تحت مقررات سي.ام.آی به نحو قابل قبولي
تحقق نیافته است.بارنامه کاغذی به عنوان یک سند مالکیت به دارنده آن اجازه ميدهد که بعد ازرسیدن کشتي
به مقصد ،بار را از حمل کننده تحویل بگیرد .از طرف دیگر مالکیت بارنامه برابراست با مالکیت کاالی متضمن
آن که از این جهت به عبارت دیگر دارنده این سند ،مالک کاال شناخته ميشود.اما همانطوریکه عنوان شد
قواعد سي.ام.آی نتوانسته این کارکرد را تحقق بخشد.
 -2 -2 -2قواعد بولرو

1

1. Bolero
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درسال  ،1994یک تالش جدیدی در راستای راه اندازی یک سیستم برای جایگزیني تجارت کاغذ محور
با تجارت الکترونیکي صورت پذیرفت .بیمکو 1راه اندازی یک سامانه در راستای توسعه استفاده از بارنامه
های الکترونیکي را بر عهده گرفت .اگر چه این پروژه با وجود هزینه های کالني که در برداشت ،نیمه کاره
رها شد اما بعدها توسط کنسرسیومي از متصدیان ،تجار ،بانکها و شرکت های مخابراتي پیگیری و از سرگرفته
ميشود .این سامانه در سال  1994طراحي شد و فاز هوایي آن در سال  1995راه اندازی گردید (السان
وامیني،1393،ص.)53مفهوم سیستم بولرو در راستای ایجاد و عملکرد ثبت مالکیت مرکزی است که اطالعات
ذخیره شده به وسیله شرکت بین المللي با مسولیت محدود بولرو را اداره ميکند و اینکه تنها ميتواند به
وسیله اعضای انجمن با مسولیت محدود بولرو مورد استفاده قرارگیرند .کاربران و شرکت بین المللي با
مسئولیت محدود بولرو وارد یک موافقت نامه همراه شده بوسیله کتاب قواعد بولرو و روشهای بهره برداری
مي شوند .مبنای عملکرد سیستم بولرو مقررات این کتاب قواعد است که در آن کاربران نسبت به پذیرش
امضاها وپیام های دیجیتال به نحوی که نوشته شده بودند توافق مي کنند و اعتبار امضای دیجیتالي بولرو را
به چالش نمي کشند ( .(Burnett and bath, 2009, p 111تالش های بولرو نقطه عطفي در گذر به
سمت اسناد تجارت الکترونیک است .دلیل این امر این است که درحالي که بسیاری از آزمایشهای دیگر تا
حد زیادی تمرکز بر روی بارنامه نمود ،بولرو هدف خود را ارائه یک محیط امن برای تبادل اسناد الکترونیکي
قرار داد.بولرو به عنوان ابتکار اتحادیه اروپا ،یکي ازبزرگترین مطالعات حقوقي جهان در مورد تجارت
الکترونیک محسوب ميشود و فرصتي را به سیستم های به طور کامل بدون کاغذ با صرفه جویي در هزینه و
بهبود ارائه خدمات به مشتریان ارائه داد.بولرو یک روش هوشمندانه اما نه قطعا عملي دستیابي به امر ضروری
قابلیت معامله با استفاده از بارنامه الکترونیکي را ابداع کرد.
این پروژه با تکیه بر مفاهیم کامنال از حقوق مالکیت واقعي 2یعني انتقال اجاره دهنده 3از حق خود در
آزاد کردن ملک و ابتکار 4یعني به طور اساسي یک قرارداد جدید بر اساس شروط مشابه منعقد گردد ،صورت
پذیرفت (.)Emerson, 2009, p 143

1. BIMCO: Baltic and International Maritime council
2. English real property law
3. Attornment
4. Novation
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قواعد بولرو از آوردن عبارت «سندمالکیت »1اجتناب نمود و به جای آن بیان ميکند که یک بارنامه
الکترونیکي باید فرض شود حقوق و امتیازات مرتبط با قرارداد حمل را دارد و در رابطه با کاالهای مربوط به
بارنامه الکترونیکي به نحوی که از بارنامه کاغذی در رابطه با آن کاالها انتظار ميرود دارنده متمتع خواهد
شد.
با این وجود این مقوله که آیا اختیار انتقال مالکیت کاالها تحت قواعد بولرو ،از این جهت که آیا قواعد
بولرو قصد داشتهاند این عملکرد را نیز مورد توجه قرار دهند یا خیر ،بحث برانگیز است.
تالش هایي بوسیله قانونگذاران ،نسبت به حل مشکالت ناشي از فروش کاالها در ترانزیت و توانایي
گیرنده نسبت به تغییر یک قرارداد ،صورت گرفته است .با این وجود این تالش ها راه حل قانوني قابل اعمال
نسبت به سیستم بولرو ،به نحوی که اعمال قراردادهای تجاری را پوشش دهد نميباشد و راه حل های
قراردادی در چهارچوب بولرو دنبال شدند( .)Senekal, 2010, p 40بنابراین سیستم بولرو یک مکانیسم
قراردادی که براصول ابتکار در راستای انتقال قرارداد حمل متکي بود را تصویب نمود Laryea, 2002, p
).)83
تحت قواعد بولرو سلطه تولید کننده کاالها در شکل انتقال رسمي به وسیلهی حامل منتقل ميشود و
حقوق قراردادی به طور مطلق منتقل نميشود ،بلکه به وسیله شخص ثالث از طریق ابتکار تحصیل ميشود.
این پروژه تحت ریسک هایي مانند :تاخیرها ،ترک فعل یا تقصیرها در انتقال پیامهای الکترونیکي وجود دارد.
ابتکار در واقع مفهومي است که به موجب آن قرارداد بین دو شخص در نتیجه قرارداد مشابه بین یکي از
این دو شخص و شخص ثالث خاتمه 2ميیابد و انتقال قرارداد در بارنامه بولرو که از طریق ابتکار به دست
مي آید ،در واقع شکلدهي مجدد قرارداد با شخصدیگری است .هر حمل کنندهای در سیستم بولرو در انتخاب
بین المللي بولروبه عنوان حامل آن عمل ميکند و هر قرارداد حملي را به نمایندگي از حمل کننده با هرانتقال
گیرنده جدید دوباره شکل ميدهد.
مطابق نظر دوبوک 3بارنامه بولرو نميتواند قابلیت انتقال را تحت این سیستم به دست آورد از آنجاییکه
انتقال بارنامه بدون کاغذ بوسیله قواعد حقوقي یا بین المللي که انتقال بارنامه کاغذی را تنظیم ميکند پوشش
داده نميشود.
1. Document of tittle
2. Extinguish
3. Dubovec
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بیشتر قوانین ملي که مشخصه سند مالکیت را در نظر کردهاند ،اسناد مکتوب بولرو را به عنوان سند مالکیت
تلقي ننمودهاند ( .)Senekal, 2010, p 40سیستم تاسیس شده توسط بولرو از اسناد سنتي ،که بازرگانان
به این اسناد در زماني که کاالها در حرکت بودند نیاز داشتند ،بر این مبنا که این اسناد نشان دهنده کاالها
بودند را جایگزین نکرد .این سیستم (همانطوریکه عنوان شد) یک پلت فرم پیام مرکزی 1یا مجرای پیامي 2را
تدارک دید که کاربران را قادر به هدایت معامالتشان از طریق وسایل الکترونیکي ميساخت.
تکمیل انتقال کاالها نسبت به دارنده فعلي از بارنامه بولرو به وسیله قبول مرکز ثبت مالکیت از واگذاری
بارنامه بولرو به وسیله دارنده صورت ميپذیرفت .این مقوله در برابر سابقه ای است که بارنامه بولرو در مرکز
ثبت ،اشاره به حمل کننده سفارش شده داشت و بنابراین در رابطه با سیستم ثبت مرکزی ،از شخصي که
بارنامه بولرو را قبال تکمیل کرده تغییر یافته و برای شخصي که کاالهای تحت بارنامه بولرو را اکنون تحویل
ميگیرد ،مي بایستي ساخته شود.
در همه این موارد نقش سامانه بولرو به عنوان یک تسهیل کننده با مسئولیت بین المللي بولرو نسبت به
بررسي صحت امضاهای دیجیتالي وعملکرد مرکز ثبت مالکیت است .بولرو سند تولید نميکند بلکه مکانیسم
هایي را فراهم ميکند که به موجب اسناد بین طرفین مي تواند انتقال داده شوند.تغییرات در روابط حقوقي
بین کاربران ميتواند در تطابق با کتاب قواعد (بولرو) به دست آید و ثبت شود.
امنیت تحت این سیستم به وسیله اعضا با استفاده از امضا الکترونیکي به دست ميآید .هرکاربری یک کلید
خصوصي منحصربه فرد ثبت شده در یک کارت هوشمند 3دارد.
این پاسخ ها به کلید عمومي در یک گواهي صادر شده نسبت به کاربر ،به وسیله شرکت بین المللي با
مسئولیت محدود بولرو فهرست ميشود .کاربران تایید بولرو را نسبت به امضاهای دیجیتالي شان در هر پیام
رسیده از آن دریافت ميکنند.
با این وج ود واضح است که سیستم بولرو در ایجاد سیستم متحد الشکل از تجارت بدون کاغذ بدلیل
فقدان حمایت از طرف بانکها و کاربران بالقوه ،موفق نبوده است.نیاز برای الحاق یک شخص ثالث در یک
معامله ،که در شکل کاغذی چنین دخالت یا ثبتي به وسیله هر مرکز ثبتي بدون نیاز به آمدن تعدادی از مراکز

1. Core Message Platrom
2. Message Pipe
3. Smart Card
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ثبت و پرداخت هزینه های ناشي از آن صورت مي گیرد ،نگراني هایي را درباره محرمانه بودن 1و سوء
عملکردها نسبت به همه مالحظات مربوطه ایجاد نمود( .(Burnett and bath, 2009, p 112- 113
بنابراین هرچند سامانه بولرو تالش قابل توجهي را در راستای برآورده کردن کارکرد قابلیت معامله در
خصوص بارنامه الکترونیکي انجام داد ،این سیستم نیز نتوانست در عمل به مقبولیت چنداني دست یابد.
با وجود اینکه بسیاری از شرکتها بولرو را به عنوان مشتریان امضا کردهاند و از کاربران بولرو محسوب
ميشوند ،معامالت زیادی بر مبنای سیستم بولرو گزارش نشده است و با وجود اینکه بسیاری از شرکت های
دیگر به سیستم بولرو پیوسته اند هنوز روشن نیست که آیا عرف تجاری (اعتبار بخشیدن به کارکرد مالکیت)
آن نیز ایجاد شده است یا خیر؟ (.)Senekal, 2010, p 41
 -3 -2 -2سامانه سی داکس

2

یک پروژه خصوصي درسال  1986توسط بانک چیس منهتن 3وشرکت اینترتانکو 4برای انتقال بارنامه
الکترونیکي به نام سي داکس ایجادشد .دراین سامانه ازیک مرجع ثبت مرکزی (که دراین پروژه بانک بود )
استفاده ميشد تا تمام طرفین بارنامه به هم مرتبط شوند.
این پروژه سعي کردبا انتقال الکترونیکي بارنامه ،انتقال حقوق مربوط به بارنامه را که با انتقال بارنامه های
کاغذی صورت ميگرفت ممکن سازد و همچنین پاسخگوی این نیاز خاصدر مورد بارگیری محموله های
عظیم ،به خصوص نفت باشد .این سامانه ما بین یک سامانه کامال الکترونیکي و یک سامانه مبتني بر اسناد
کاغذی قرار داشت.
به عبارت بهتر ،کامال خودکار نبود ،زیرا بانک پس از دریافت نسخه اصل بارنامه کاغذی ،با استفاده کنندگان
به وسیله تلکس ارتباط برقرار ميکرد (السان وامیني،1393 ،ص.)49
بر مبنای این سیستم ،حمل کننده یک بارنامه سنتي صادر مي کرد که به سيداکس سپرده ميشد و سي
داکس به عنوان یک سپرده گذاری-امانت کارميکرد و بارنامه اصلي و مذاکرات متعاقب آن ثبت ميشد.
بنابراین سيداکس ،ميتوانست بارنامه تصدیق کند و به انتقال های مالکیت در طول ترانزیت (کاالها) از طریق
ارتباطات الکترونیکي اثر ببخشد.

1. Confidentiality
2. The Sea Docs
3. Chase Manhattan Bank
4. Intertanko: International Association of Independent Tankers Owners
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با این وجود هنوز بارنامه کاغذی از معامله حذف نشده بود.بعد از دریافت بارنامه اصلي از شرکت
کشتیراني ،سيداکس «کلیدآزمون »1را نسبت به شرکت کشتیراني صادر ميکرد.پس از مذاکره درباره محموله،
شرکت کشتیراني یک پیام الکترونیکي از معامله به اطالع سيداکس صادر ميکند و به خریدار «بخشي »2از
کلید آزمون را ميداد و خریدار همچنین از طریق یک پیام الکترونیکي اطالع پیدا مي کرد.
پس از دریافت و بررسي هر دو پیام ،سيداکس ،سپس خریدار را به عنوان مالک جدید ثبت نام ميکند و
این اطالعات را در بارنامه کاغذی اصلي رونویسي ميکند.
به منظور قادر ساختن خریدار نسبت به ادعای تحویل کاالها ،سيداکس یک کد به حمل کننده وآخرین
مالک ثبت شده در بارنامه اصلي انتقال ميدهد.
همانطوریکه کزول چایک 3خاطرنشان ميکند :سيداکس به نحوی عمل مي کرد که هیچ مشکل عملیاتي
را ارائه نمي داد و هزینه ثبت نام نسبتا کمي را در برداشت.با این حال سيداکس کمتر از یکسال تداوم یافت.
کزول چایک دالیل ذیل را برای این عدم موفقیت ارائه ميدهد:
 .1عدم تمایل جامعه بازرگانان به ثبت معامالت خود در یک سیستم ثبت مرکزی که ميتواند به وسیله
رقبا و مقامات مالیاتي بررسي شود.
 .2سکوت خریداران نهایي نفت خام نسبت به بدست آوردن بارنامه از یک واحد طراحي ثبت شده به
جهت خدمت رساني واسطه ها و دالالن
 .3هزینه های باالی بالقوه در رابطه با بیمه عملیات ثبت ،خصوصا در رابطه با بیمه مسئولیت شرکت
کنندگاني که ثبت نشده اند.
 .4ناراحتي بانک ها از کنترل انحصاری ثبت بوسیله یکي از رقبای خود.
با وجود عمر کوتاه سي داکس قواعد سيداکس ثابت کرد که یک سیستم بارنامه الکترونیکي بزرگ ميتواند
قابل اجرا باشد.
ضعف اصلي سيداکس بلند پروازی های نابهنگام نميباشد بلکه به علت دامنه آن است .همانند یک مرکز
ثبت خصوصي ،سي داکس تنها نسبت به شرکای تجاری در دسترسي بود و برای اشخاص ثالث عالقه مند به
آگاهي از اینکه آیا یک محموله خاص به فروش رسیده ،وعده داده شده و  ...در دسترس نبود ،از این جهت
1. Test Key
2. Portion
3. Kozolchyk
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با جلوگیری کردن از امکان بررسي اشخاص عالقه مند درباره وضعیت معامالت ،از جمله حمل و نقل،
عملکرد اطالع رساني دفتر ثبت به حداقل رسید و نقش آن در جهان تجارت کاهش یافت.در پرتو تجربه
سي داکس ،سیستم تبادل الکترونیکي داده ها مبتني بر یک دفتر ثبت ،اعتبار تجاری خود را از دست داد
(.)Vieira, 1999, p 15
باتوجه به مطالب بیان شده روشن مي گردد که سيداکس نیز همانند بولرو و سي.ام.آی نتوانست به طور
موفقیت آمیزی کارکرد قابلیت معامله بودن بارنامه الکترونیکي را پوشش دهد.قواعد سيداکس ،بولرو و
سي.ام.آی هرکدام با نقاط ضعفي بر تحقق کارکرد قابلیت معامله بارنامه کاغذی مواجه شدند که این مقوله
نشان دهنده این است که برآورده کردن قابلیت معامله بارنامه کاغذی و سایر اسناد قابل معامله در خصوص
اسناد الکترونیکي از جمله بارنامه الکترونیکي عمل بسیار دشواری است که پروژه های تحقیقاتي بزرگي مانند
سي.ام.آی ،بولرو وسيداکس نیز در تحقق آن به طورکامل موفق نبوده اند.
 -4 -2 -2امنیت و موضوع تصرف و کنترل در اسناد الکترونیکی
مفهوم تصرف یا سلطه ،1بخشي از مفهوم گسترده تر انحصاری 2است .تصرف یک چالش کلیدی در اجرای
سوابق حمل و نقل الکترونیکي در رابطه باارائه تعریف کاربردی در راستای رسیدگي به شرایط الزم برای
تصرف در سابقه حمل و نقل الکترونیکي است .این مقوله نیاز به فرایندی دارد که به موجب آن دارنده،یعني
کسي که در نتیجه تبادل سابقه حمل و نقل الکترونیکي مطمئن خواهد شد یک سابقه حمل و نقل الکترونیکي
منحصر به فرد را به دست مي آورد ،یک مسیر برای کنترل سابقه حمل و نقل الکترونیکي به شیوه ای که از
لحاظ عملکردی همانند تصرف فیزیکي در قانون باشد ،را تحصیل نماید .کنترل ،زماني که به عنوان یک
جایگزین برای تصرف یا سلطه استفاده مي شود باید روشي برای شناسایي فردی که در حال حاضر کنترل
یک سابقه حمل و نقل الکترونیکي خاص را دارد ،داشته باشد .این حالت به وسیله وجود شواهدی در راستای
شناسایي چنین شخصي یا با داشتن کپي معتبر که از لحاظ منطقي همراه با یک روش برای ردیابي هویت
چنین شخصي از طریق یک مرکز ثبت است ،صورت مي گیرد به نحوی که یک فرد در حال مشاهده نسخه
معتبر ،دسترسي به دلیل کنترل نیز داشته باشد .بنابراین مفهوم کنترل عموماً تمرکز بر شناسایي شخصي دارد
که استحقاق اجرای حقوق قرار گرفته در سابقه قابل انتقال الکترونیکي را دارد.

1. Possession
2. Singularity
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نکته کلیدی در این خصوص این است که یک سیستم ،خواه حاوی ثبت مرکزی به وسیله شخص ثالث
یا تکنیک های حفاظتي باشد ،باید بتواند اثبات هویت شخصي که استحقاق تحویل گرفتن کاالها دارد را به
طور قابل اعتمادی نشان دهد.
سیستم های حقوقي«،کنترل» را به عنوان جایگزیني برای «تصرف»،اغلب به طور خاص در جایي که
الزامات کنترل ممکن است از طریق استفاده از سیستم ثبت مرکزی صورت گیرد استفاده مي کنند .رویکردهای
فني دیگر همچنین ممکن است در راستای دستیابي به اهداف مشابه در دسترس باشند.
به طور کلي روش های ابتدایي نسبت به تأسیس شناسایي شخصي که سابقه قابل انتقال الکترونیکي را
صادر کرده یا انتقال داده( ،همان شخص درحال کنترل) ،شامل موارد زیر است:
( )1شخص در حال ثبت جداگانه (مدل ثبتي :)1یک مدل ثبتي برای ایجاد ،صدور و انتقال سوابق قابل
انتقال الکترونیکي براساس اطالعات انتقال داده شده و ثبت شده در سیستم ثبت مرکزی اجازه مي دهد .دست
یابي به دفتر ثبت ممکن است تحت کنترل و پذیرش شروط قراردادی قرار گرفته باشد.یک ثبت مرکزی مي
تواند برای کمک به طراحي کپي معتبر از یک سابقه قابل انتقال الکترونیکي در راستای دستور فراهم کردن
یک روش منحصر به فرد با کارکرد برابر استفاده شود .یک ثبت مرکزی همچنین مي تواند برای شناسایي
شخصي که یک سابقه الکترونیکي را در راستای اهدافِ ارائه یک روش عملکردی برابر در راستای اعمال
دارد،مورد استفاده قرارگیرد.مراکز ثبت به عنوان ویژگي متمایز طرح های اخیر در بردارنده سوابق حمل
الکترونیکي در نظر گرفته مي شوند .سیستم های ثبت مي تواند درون سه گروه تقسیم بندی شوند که عبارتند
از:
ثبت دولتي :2یکي از آژانس های انتقال سوابق دولتي به عنوان ثبت های عمومي 3و مي تواند چنین نقل و
انتقال هایي را تصدیق کند یا اعتبار دهد.
به دالیل نظم عمومي ،آژانس دولتي معموالً برای هر اشتباهي مسئول نیست و تحمل هزینه از طریق هزینه
های کاربر است .برای مثال شبکه تجاری در کره 4که در ارتباط با فرمان ریاست جمهوری کره در اجرای

1. Registry Model
2. Govermental Registries
3 . Public records
4. Korea Trade Net
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مقررات بارنامه الکترونیکي از قانون تجارت  2008به عنوان ثبت فعال شده است ،کنترل منحصر به فردی از
طریق این ثبت مالکیت به دست آورده است.
ثبت مرکزی:1ثبت های مرکزی در جایي که یک گروه تجاری معامالت را بر روی یک شبکه خصوصي
که تنها برای اعضا در دسترس است ،انجام مي دهند ،تأسیس مي شود (.)Bal, 2015, p 436-437
پروژه سي داکس از ذخیره بارنامه کاغذی در یک ثبت مرکزی تشکیل شده در جایي که در آن تغییرات
کامپیوتری نگهداری مي شوند و تغییرات در بارنامه کاغذی مشخص مي شوند .هر تغییری در مالکیت کاالها
به ثبت مرکزی از طریق پیام الکترونیکي اطالع داده مي شود .ثبت مرکزی یک کلید آزمون همراه با پیام های
آینده صادر مي کند (  .) Giermann, 2004, p 137ثبت خصوصي :2این ثبت ها بر روی شبکه های باز
یا نیمه باز در جایي که صادرکننده سند به عنوان مثال یک شخص ثالث مورد اعتماد به عنوان سازمان ثبت
بارنامه الکترونیکي (بولرو) ،فرآیند انتقال یا مبادله را مدیریت مي کند استفاده مي شود.
( )2مدل رمز. :شخص در کنترل در خود سابقه قابل انتقال الکترونیکي شناسایي مي شود.
تحت مدل رمز ،هویت فرد دارای کنترل از سابقه قابل انتقال الکترونیکي در خود سابقه قابل انتقال
الکترونیکي شناسایي مي شود و تغییرات در مالکیت به وسیله اصالحات ایجاد شده به طور مستقیم نسبت به
سند قابل انتقال الکترونیکي شناسایي مي شود که حفظ کنترل دقیق بر سابقه الکترونیکي که بوسیله مالک
سابقه قابل انتقال الکترونیکي الزم دانسته شده در این فرآیند برای انتقال کنترل نیز در نظر گرفته شده است.
مانند کاغذ قابل انتقال(در اسناد کاغذی قابل معامله) ،ممکن است نیاز به تدابیر تکنولوژی یا امنیتي در راستای
حصول اطمینان از وجود یک «کپي معتبر »3و منحصر به فرد کردن آن به نحوی که نتوان آن را کپي کرد و یا
تغییر داد،وجود دارد.
( )3شخص در حال کنترل به عنوان شخصي با دسترسي انحصاری تعریف مي شود :در جایي که کپي
معتبری از سابقه قابل انتقال الکترونیکي در یک سیستم کامپیوتری ایمن مشخص طراحي شده برای چنین
اهدافي ذخیره مي شود وهمچنین به وسیله کنترل های ایمن و در دسترس محافظت مي گردد ،این مقوله مي
تواند همچنین نسبت به تعریف شخص دارای کنترل،تعریف شود به عنوان مثال ،دارنده تنها کسي است که
امکان دسترسي به سابقه قابل انتقال الکترونیکي را مي دهد.
1. Central Registries
2. Private Registries
3. Authoritative copy
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در این روش ،انتقال کنترل  ،مستلزم انتقال ابزار منحصر به فردی برای دسترسي ایمن مانند یک رمز
دسترسي منحصر به فرد است (.)Bal, 2015, p 437-438

-3نتیجه گیری
هرگونه تالش در راستای جایگزیني بارنامه الکترونیکي به جای بارنامه کاغذی بدون توجه به تحقق کارکرد
قابلیت معامله که رکن اصلي در تحقق کارکرد مالکیت بارنامه است امکان ندارد .اهمیت کارکرد قابلیت معامله
در بازرگاني بین المللي دریایي امری مبرهن است که بر مبنای آن ،دارنده بارنامه الکترونیکي همانند دارنده
بارنامه کاغذی مي تواند نسبت به تصرفات مالکانه نسبت به کاالهای در حال ترانزیت که ممکن است هزاران
کیلومتر از او دور باشند اقدام نماید و یا اینکه در راستای تحصیل اعتبار از بانک ها ،بخصوص در تحصیل
اعتبارات اسنادی به عنوان وثیقه ایي قابل قبول ار آن استفاده کنند .در واقع کارکرد قابلیت معامله به مهم
ترین سند در صنعت حمل و نقل بین المللی کاالها امکان تحصیل کسب سود و منفعت و همچنین تحقق
اهداف و انتظارات قراردادی را از جهت قابلیت فروش آنها به محض انتقال بارنامه به دارنده آنرا فراهم
می کند .از این جهت با درک اهمیت این کارکرد بارنامه الکترونیکي تالش های ارزشمندی در سطح بین
المللی برای تحقق کارکرد قابلیت معامله در محیط غیر مادی تجارت الکترونیکی صورت گرفته شده
است .در عمل تحقق کارکرد قابلیت معامله در محیط الکترونیکي مشکل بود زیرا عامل اصلي برای تحقق
کارکرد قابلیت معامله در بارنامه کاغذی ،تصرف فیزیکي اعم از امضاء یا انتقال دستي بارنامه بود که این
موضوع از طریق ارتباطات با یک شیء ملموس در عالم مادی صورت مي گرفت که در فضای الکترونیکي
به دلیل غیرمادی بودن محیط آن چنین تصرفي امکان نداشت.
در راستای تالش های صورت گرفته برای تحقق این مفهوم در خصوص بارنامه الکترونیکي دریایي در
وهله اول قواعد سي ام آی را بررسي نمودیم .هر چند این مقررات تالش قابل توجهي را در این زمینه انجام
دادند با این وجود بر مبنای این مقررات ،کاالها به کسي که بارنامه را ارائه می داد ،تحویل داده نميشد بلکه
متعاقب اثبات هویت شخص دارنده ،کاالها به تصرف او داده مي شدند .با وجود چنین کارکردی نميتوان
متقاعد شد که به طور کامل ویژگي قابلیت معامله بارنامه کاغذی به وسیله بارنامه الکترونیکي محقق شده
است ،زیرا ویژگي قابلیت معامله از خصوصیات بارنامه است و این کارکرد بارنامه در فضای الکترونیکی
نیز نباید متوقف برشناسایی شخصیت ارائه کننده بارنامه باشد و در واقع برای تحقق کارکردهای بارنامه
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کاغذی در فضای الکترونیکی نیز می بایستی به صرف ارائه بارنامه الکترونیکی کاالها به دارنده آن
تحویل داده شود.
سیستم بولرو نیز بدلیل فقدان حمایت از طرف بانکها و کاربران بالقوه در راستای تحقق کارکرد قابلیت
معامله موفق نبوده است .نیاز برای الحاق یک شخص ثالث به یک معامله نگراني هایي را درباره محرمانه
بودن و رفتارهای مغرضانه بوجود آورد که مي توانست ریسک و هزینه های بارنامه الکترونیکي را افزایش
دهد و این در شرایطی است که در دنیایی حقوق بازرگانی نفس کاهش ریسک های معامله یک مطلوب
و در واقع یک هدف اقتصادی محسوب می شود .تحت قواعد بولرو سلطه تولید کننده کاالها به وسیلهی
حامل منتقل ميشود و حقوق قراردادی نیز به طور مطلق منتقل نميشود ،بلکه به وسیله یک شخص ثالث و
از طریق ابتکار تحصیل ميشود و در نتیجه ریسک هایي مانند :تاخیرها ،ترک فعل یا تقصیرها در انتقال
پیامهای الکترونیکي در این رابطه نیز وجود دارد.
پروژه سي داکس نیز اوال به طور کامل نتوانست تصرفات کاغذی را با توجه به ضرورت رونویسي نام
خریدار به عنوان مالک جدید ،در بارنامه کاغذی اصلي از بین ببرد و ثانیا ایرادات متعدد وارد به عملکرد آن
منجر به عدم استقبال بازرگانان و بانکداران از آن شد.
توجه به مقوله امنیت در تحقق مفهوم تصرف و کنترل در فضای الکترونیکي نیز مورد توجه واقع شده ،با
این وجود آنچه مسلم است تفاوت فضای الکترونیکي از محیط مادی بارنامه کاغذی ،مشکالتي را بوجود
آورده که انجام پروژه های قانونگذاری جدید در این زمینه را مي طلبد .از این جهت انجام پروژه های جدید
قانونگذاری در سطح ملی و فراملی که بتواند کمک به تحقق موفقیت آمیز کارکرد قابلیت معامله در
بارنامه های الکترونیکی کند ،ضرورتی انکارناپدیر است که می بایستی کارگروه های کاری در این زمینه
از میان بازرگانان ،اساتید حقوق و همچنین متخصصان تجارت الکترونیک تشکیل و در پروسه حمایت
های مالی انجام چنین تحقیقاتی را مدنظر قرار دهند.
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