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  :مقدمه -1

رئیس جمهور وقت  کلینتون بیلدستور  به EDIزمانی که بزرگترین پروژه  از

در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا  1993اکتبر  26 تاریخآمریکا، در 

دهد،  انجام "تجارت الکترونیکی"از طریق خدمات را  ومکلف شد تا خرید کاال 

دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت درتجارت سنتی و کاغذي 
1

 ارزیابیهايطبق .  

درصد ارزش مبادالت جهانی فقط صرف تهیه 7در تجارت سنتی حدود , انجام شده

شود مبادله اسناد مربوطه می و
2

 گیري انجام شده نشان میدهد که با بهره برآوردهاي. 

در صد  70تا  21مبتنی بر کاغذ بین  سنتیاز تجارت الکترونیکی بجاي روشهاي 

.گردد میصرفه جوئی در فعالیتهاي مختلف تجاري حاصل 
3

تجارت  کاربرد 

                                     


سیاسی  علومعضو هیئت علمی دانشکده حقوق و  -پایه یک دادگستري و مشاور دعاوي بین المللی وکیل 

  دانشگاه عالمه طباطبایی

1- K.K Bajaj Debjani Nag: FROM EDI To ELECTRONIC COMMERCE, 
proceedings of EDI com 96, 1996.

. 27ص  1376شهاي بازرگانی موسسه مطالعات و پژوه - ایرج,  دکتر بهنام مجتهدي: ترجمه

3

, الکترونیکی تجارتالمللی مالکیت فکري و  مقاالت اولین همایش بین مجموعه CD:وزیر محترم بازرگانی -

. تهران 1380دي  25-26

  .پیشین مرجع -3
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 اي و روان سازي تجارت ملی و منطقه تسهیلها و  الکترونیکی در کاهش هزینه

  سبب شده است تا بازرگانی 
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اعم از , در تمام سطوح اقتصادي اي و غیر منتظره زودرس بسیارالکترونیک بنحو 

 سازمانگزارش  در. را بر جهانیان تحمیل نماید خودو جهانی  اي منطقه, ملی

سقف تجارت  2005است که تاسال  آمده OECD همکاري اقتصادي و توسعه

الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دالر برسد
1

.  

 شناختنیکی در جهان، بیش از پیش به رسمیت یافتن تجارت الکترو با

دست . گردد هاي حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می جنبه

و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی  اي تجارت ملی، منطقه اندرکاران

   اقدامات

ON LINE ک از هر ی ولذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی . واقف گردند خود

به وضع قوانین و مقرراتی  اقدامکشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود  

  .نموده اند

  به مفهوم تجارت الکترونیکی ای اشارهاز ورود به موضوع بحث خوب است  قبل

)E.Commerce ( ها دادهو تفاوت آن با مبادله الکترونیک )EDI( باشیم تا  داشته

از آن  مشترکیو قانونی تجارت الکترونیکی تصویر هنگام بحث از وضعیت حقوقی 

  .وجود داشته باشد

  

  :تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی -2

  ):E.Commerce(تعریف تجارت الکترونیکی -

 کهاند  گفته برخی. ارائه شده است الکترونیکیمتفاوتی از تجارت  تعاریف

E.Commerce است که  کاغذه از استفاد بدونمبادله اطالعات تجاري   از عبارت

 تابلوي, پست الکترونیک, ها در آن نو آوري هایی مانند مبادله الکترونیکی داده

                                     
1 - CYBERMAKETING: A GUIDE FOR MANAGERS IN DEVELOPING COUNTRIES 

راهنمایی براي مدیران در کشورهاي در حال ( الکترونیکبازاریابی  -علی محمد,  آبادي نجففنایی : ترجمه 

. 7ص  1382موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی  بازرگانیشرکت چاپ و نشر , )توسعه

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


همایش تجارت الکترونیکی مجموعه مقاالت 


 بهانتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهاي مبتنی بر شبکه , اعالنات الکترونیکی

.شود کار برده می
1

  

تجارت الکترونیکی ارائه  از Commerce Netتعریفی که کنسرسیوم صنعت  اما

از استفاده از  عبارتست E.Commerceمیگوید . مناسب تربنظر میرسد, هدد می

اطالعات تجاري که بیشتر با  وانتقالکامپیوترهاي یک یا چند شبکه براي ایجاد 

.باشد مرتبط می اینترنتکاالها و خدمات از طریق , خرید و فروش اطالعات
2

  

ي و تقویت روابط بلکه پی ریز, فقط ارتباط نیست الکترونیکیتجارت  رسالت

, انقالبی است که در حال تغییر روشهاي تجارت الکترونیکیتجارت . تجار است

  .ماستخرید و حتی تغییر نحوه تفکر 

  : EDIتعریف  -

EDI کاربرد و تبادل , پردازش, ها عبارت از تولید مبادله الکترونیکی داده یا

سیستمهاي  بینر هاي الکترونیکی و خودکا اطالعات و اسناد تجاري به شیوه

 سازمان) EDIFACT(و بر اساس زبان مشترك و استانداردهاي ادیفاکت  اي رایانه

.استملل و با کمترین دخالت عامل انسانی 
3

  

  :EDIتفاوت تجارت الکترونیکی و  -

مبادله  تنهابه مراتب گسترده تر دارد و نه  اي حیطهتجارت الکترونیکی 

 پستهاي ارتباطی مانند  د بلکه سایر شیوهشو ها را شامل می الکترونیکی داده

                                     
2

  .3همان منبع ص , ایرج: بهنام مجتهدي دکتر -

1

ص  1382, الکنرونیکیجارت کنکاشی در ت: برنامه ریزي و بررسیهاي اقتصادي وزارت بازرگانی معاونت -

7.  

2

موانع محیطی و ارائه الگوي مناسب براي استفاده از تجارت الکترونیکی  بررسی,  سهیل: سعیدي سرمد  -

  .اسالیدها 11تز کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات ص . در ایران
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در واقع تجارت . گیرد را در برمی.... الکترونیک و تابلوي اعالنات الکترونیک و

.دهد تشکیل می را EDIستون فقرات  ) E.Commerce(الکترونیکی 
1

  

  

  :ضرورت وضع قوانین خاص براي تجارت الکترونیکی -3

مالت تجاري ملی یا بین المللی از ، تلکس و فاکس در معا تلفناز  استفاده 

و دیرزمانی است که بازرگانان به کمک این .  استمدتها پیش معمول گردیده 

انعقاد قراردادهاي بازرگانی از راه  بهوسایل بدون حضور در یک مجلس مبادرت 

به نحوي که امروزه شاهد آن  الکترونیکاما هیچگاه فضاي مجازي . نمایند  دور می

و بین  اي داخلی و منطقه بازرگانیابط واقعی طرفین قراردادهاي هستیم در رو

  .المللی تاًثیر نداشته است 

مکان واقعی را  هیچ "عمالها، پاساژها و بوتیکهاي مجازي که  بازارچه وجود

در آن واحد در چهار  بازارها،اند، امکان بازدید و گردش در این  اشغال نکرده

و سفارش خرید  انتخابو , ر خود را ترك نمائیمگوشه دنیا، بدون اینکه میز کا

مجازي این  ویترینهاياینامعلوم جهان بطور مجازي در  نقطه در "کاالئی که ظاهرا

الکترونیک  پرداختگالریهاي مجازي قرار گرفته و بر روي شبکه تبلیغ شده اند، 

 "که ظاهرا يا فروشندهبهاء کاال یا خدمات ، مبادله مبیع و ثمن فی مابین خریدار و 

موجب شده اند که , دارندشناسند و نه آدرس واقعی از یکدیگر  یکدیگر را می نه

 و ITسحر آمیز پدیدهاستفاده از . عملیات تجارت الکترونیکی معجزه قرن تلقی شود

EDI  فروش کاال و خدمات  وحقوقی بسیاري از عناصر قراردادهاي خرید  ماهیت

قرار داده و مسائل حقوقی زیادي را مطرح نموده  اشکالرا در معرض ابهام و  

توانند نسبت  اقتصاددانان، بازرگانان و حقوقدانان نمی امر،است که دست اندرکاران 

                                     
3

  .12پیشین ص  منبع -
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توان گفت بدون تعیین تکلیف و شفاف سازي این  می. به آنها بی تفاوت باشند

  .اشخاص غیر ممکن است  تکالیفمسائل تنظیم روابط و تعیین حقوق و 

 ،BtoC , BtoBازهر یک از روشهاي خرید و فروش کاال، اعم : مثال  نبعنوا

، بانکداري الکترونیکی و  خدماتحراج کاال بر روي شبکه، توزیع اینترنتی کاال و 

براي طرفین قرارداد را  تعهدمبتنی بر یک یا چند قرارداد هستند که مبناي ایجاد .... 

دهند تشکیل می
1

یک طرف و ) ایجاب( ي حاصل پیشنهاد از آنجا که هر قرارداد و. 

ذیل  حقوقیدر تمام فروشهاي الکترونیک سئواالت  لذا .قبول طرف دیگر است

  :مطرح میشوند

فروش  پیشنهاد "اصوالایجاب الزام آور بر روي شبکه چیست؟  یک  شرائط 

ایجاد ) ایجاب کننده(کاال یا خدمات بر روي شبکه چه تعهدي براي پیشنهاد دهنده 

؟ در صورت استند؟ ایجابی که به این صورت انجام شده تا چه زمانی معتبر ک می

قبولی،  احرازگردد؟ با  قبول پیشنهاد از سوي مخاطب، این قبولی چگونه احراز می

انجام  چگونهکند؟ امضاي قرارداد  این عمل چه تعهدي براي قبول کننده ایجاد می

خصوصیاتی است؟ لحظه وقوع  شود و امضاي الکترونیکی تعهدآور داراي چه می

چه زمانی است؟ و مکان وقوع عقد کجا است؟ با توجه به نوسات سریع و  عقد

در روزگار ما زمان وقوع عقد تاًثیر بسزائی در سرنوشت مالی , قیمتها اي لحظه

وقوع عقد نیز ممکن است در تعیین قانون قابل اعمال بر  مکان. طرفین قرارداد دارد

بدیهی است هر کس . دادگاه ذیصالح کارساز باشد تعییندر  قرارداد و همچنین

. خودش بر سرنوشت وي حکومت نماید متبوعمایل است قانون و دادگاه کشور 

تجاري مورد نظر حکومت کند؟  قراردادچه کنیم تا قانون و دادگاه مورد نظر ما بر 

                                     
1 - Le commerce electronique: un nouveau mode de contracter? Actes du colloque par la 

Faculte de droit de l Universite de Liege (Unite de Droit prive) et la Conference libre du jeun 
Barreau de Liege le 19 avril 2001 A.S.B.L. EDITIONS DU JEUNE BARREAU DE LIEGE 
2001, pp 51 ETS.
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ی از امور فنی یا ناش, اي رایانههاي  آیااشتباهات ناشی ازصفحه کلیدها یا برنامه

  ...             وچقدر در صحت اعالم اراده طرفین موثر هستند؟ 

نیز مطرح  وکاغذيچند که بسیاري از این سئواالت در سیستم تجارت سنتی  هر

در فضاي  مکانزیرا وضعیت زمان و . نیست یکسان "اما پاسخ آنها لزوما. میشوند

 دربرخی جرائم وتخلفاتی که  بعالوه. تجارت الکترونیکی دستخوش تحول میشود

فضاهاي مجازي و الکترونیکی رخ میدهند نیازمند وضع قوانین و مقررات 

  .    هستندمخصوص 

به واقعیات فوق الذکر و توسعه روز افزون تجارت الکترونیکی در گستره  توجه

است تابراي  ساختهاقتصاد جهانی در دهه گذشته تقریبا تمام کشورها را وادار 

و  وضعقوانین و مقررات مخصوصی را , ت الکترونیکی و امضاي الکترونیکیتجار

  .تصویب نمایند

دهیم  قوانین ومقررات ناظر به تجارت الکترونیکی را مورد توجه قرار می ابتدا

پردازیم  سپس به بررسی وضعیت حقوقی تجارت الکترونیکی می) مبحث اول(

کاتی را جهت بهبود وضعیت حقوقی به عنوان پیشنهاد ن خاتمهو در ). مبحث دوم(

  . نماییم نشان می خاطرو قانونی تجارت الکترونیکی 

  

  :وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران وجهان: اول مبحث

  :اقدامات سازمانهاي بین المللی) الف

و ) UNCITRAL( آنسیترالسازمان ملل متحد و کمیسیونهاي وابسته از قبیل  -

بین الملل و  تجارتشهاي فراوانی جهت تسهیل و توسعه تال) UNCTAD( آنکتاد

از این تالشها  برخیدر رابطه با نتیجه . منجمله تجارت الکترونیکی انجام داده اند

  . توان به موارد ذیل اشاره کرد می

 1996در سال ) آنسیترال( حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد  کمیسیون

 5ماده  1998و در سال نمودتجارت الکترونیکی پیشنهاد  ایرا در رابطه با قانون نمونه
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مکرري را به آن افزود
1

قانون نمونه دیگري را در  2001کمیسیون در سال  این. 

مورد استقبال کشورهاي مختلف قرار گرفته  کهمورد امضاي الکترونیکی عرضه کرد 

است
2

.  

  المللی  زرگانی بینبا اتاقایخصوصی مانند  عالوه بر آنسیترال سازمانهاي حرفه -

)ICC ( استفاده از امضاي دیجیتال در  براينیز به منظور ایجاد یک چهارچوب کلی

عمومی براي تجارت  راهنمايالملل متنی را تحت عنوان  مبادالت تجارت بین

همکاري اقتصادي و  سازمانهمچنین . اند المللی دیجیتالی مطمئن تدوین نموده بین

  توسعه 

)OECD ( و سیاستهاي کلی آن متن  الکترونیکیبراي مستند سازي  1998نیز در

سایر مطالب در این مورد  ذکربراي رعایت اختصار از . جامعی را ارائه داده است

  . نماییم خودداري می

  

  :ومقررات ملی قوانیندستورالعملهاي پارلمان اروپا و برخی   )ب

  :اروپاییدستورالعملهاي  - 1

توان به موارد  میروپا در رابطه با تجارت الکترونیکی اقدامات پارلمان ا جمله از

  :ذیل اشاره نمود

رابطه با حمایت از مصرف کنندگان  در ce/97/7دستورالعمل شماره -

  . منعقده از راه دور قراردادهايمحصوالت 

 13مصوب (به امضاهاي الکترونیکی  ناظر ce/1999/93 دستورالعمل-

  ).1999دسامبر 

                                     
1  - WWW. Uncitral.org/French/texts. Loi type de la CNUDCI sur le commerce electronique et 

Guide pour son incorporation 1996 (avec article 5 bis tel qu ajoute en 1998)

2

پیشین منبع - 
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هاي حقوقی تجارت  به برخی جنبه مربوط ce/2000/31دستورالعمل -

). 2000ژوئن  8مصوب (داخلی  بازاردر  یالکترونیک
1

  

از نویسندگان حقوق تجارت اروپا این دستورالعمل را ماده به  گروهی "اخیرا 

وشرح نموده اند تفسیر "ماده مشروحا
2

.  

  :قانونگذاري ملی - 2

از . تبعیت نمایند فوقلعملهاي کشورهاي عضو اتحادیه اروپا باید از دستورا کلیه

نموده است  تکمیلجمله کشورهایی که قوانین خود را در این رابطه در دو مرحله 

  . کشور فرانسه است

 پذیرفتنکه ناظر به  2000مارس  13مصوب  2000- 230قانون شماره -

باشد  ادله اثباتی در مورد فن آوري اطالعات و امضاهاي الکترونیک می

به  1999دسامبر  13انتقال مفاد دستورالعمل اروپایی تضمین  منظوربه 

قانون مدنی این کشور اضافه شده  1316ماده  بهحقوق داخلی فرانسه 

است
3

این قانون از یک طرف به قانون نمونه  . استماده  6 داراي و 

دستورالعمل اروپایی امضاي  بهاز طرف دیگر  و  1996مصوب  آنسیترال

توجه به  حیثو باید گفت این قانون از . تالکترونیک توجه نموده اس

ادله اثبات در خصوص مباحث فن آوري اطالعات بسیار پیش رفته تر از 

  .اروپایی است دستورالعمل

                                     
1 - LAMY, DROIT DE L INFORMATIQUE ET DES RESEAUX, ed. 2002, nos. 2749 et 
3195
2 - Le commerce electronique europeen sur les rails? Analiyse et propositions de mise en 
œuvre de la directive sur le commerce electronique, cahiers du center de recherches 
informatique et droit. BRUYLANT, BRUXELLES, 2001

3 - loi no. 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux tecnologies 
de l information et relative a la signaturs electronique. (no. 3196 LAMY)
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به منظور اجراي  2001مارس  30تاریخ  در  2001- 272شماره  فرمان-

صادر  الکترونیکقانون مدنی در رابطه با امضاي  1316ماده  4بند 

گردید
1

  .ینه اجراي تجارت الکترونیکی را بیشتر فراهم نمودزم و. 

مختلف در سطح جهان نیز بنا به ضرورت همه مبادرت به وضع  کشورهاي

کنیم اختصار برخی از آنها را احصاء می به "ذیال. نموده اند خاصیقوانین 
2

.  

آمریکا در  یوتايسال پس از تصویب اولین قانون امضاي دیجیتال در ایالت  یک

را  خودقانون اتوماسیون و توسعه تجارت  1996کره جنوبی در سال , 1995سال 

. اقدام به تصویب قانون امضاي دیجیتال نمود 1997مالزي در سال . تصویب کرد

و سوئد و کانادا و  1998مبادالت الکترونیکی خود را در سال  سنگاپورقانون

ي دیجیتال را در سال قانون امضا وتایلندوهنگ کنگ , در همین سال نیز  آرژانتین

 راالیحه فناوري اطالعات 2000نیز در سال  هندوستانتصویب نمودند و  2000

،  1997استونی و ایتالیا و برزیل در , آلمانو کشورهاي مختلف مانند . تصویب نمود

 ایرلند،)  الیحه مبادالت الکترونیکی( ،1999 نیوزلند و کلمبیا در, فنالند, استرالیا

مرتبط با تجارت الکترونیکی را تصویب  قوانین 2000ه در سال سویس و فرانس

  .قانون در این مورد هستند تنظیماند و بسیاري از کشورها در حال  نموده

 الکترونیکیهاي کیفري و جرائم  از مقررات فوق الذکر در زمینه صرفنظر

 ضعوواینترنتی نظیر کالهبرداري کامپیوتري نیز اکثر کشورها قوانین خاصی را 

                                     
1 - Decret no. 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour lapplication de larticle 1316-4 du cod-civil 
et relative a la signature elwctronique (no. 3197 LAMY).

2

مثال پایگاههاي  عنوانبه . مالحظه متن قوانین هر کشور به پایگاههاي اینترنتی مربوطه مراجعه نمایند براي-

: شوند ذیل معرفی می

WWW.IDA.GOV.SG(سنگاپور), WWW.PARL.GC.CA  ,(کانادا)

WWW.MED.GOVT.NZ  WWW.ECOMMERCE.GOVT.NZ (نیوزلند), 

SCALEPLUS.LAW.GOV.AU.(استرالیا) و  …
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توان به کشورهاي  نموده یا موادي را به قوانین خود افزوده اند از آن جمله می

, فرانسه, فنالند, آلمان فدرال, دانمارك, کانادا, اتریش) 1985اصالحیه (, استرالیا

در مورد جرایم  1986و 1985را در سالهاي  موادي "اشاره نمود که عمدتا, سوئد

هاي  وجعل الکترونیکی و سوء استفاده سرقت, اعم از کالهبرداري اقتصادي

  .کیفري خود الحاق نموده اند قوانینکامپیوتري به 

  

  :وضعیت قانونگذاري در ایران) ج

توان از اهم قوانین و مقرراتی که مرتبط با تجارت الکترونیکی  ذیل را می موارد

  .  شوند دانست می تلقی

صوب الیحه قانونی تشکیل شوراي عالی انفورماتیک کشور م-

4/4/1359.  

 اي رایانه افزارهاي نرم پدیدآورندگان ازحقوق حمایت قانون-

  4/10/1379مصوب

سازمان  تاسیسایران به کنوانسیون  قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی-

  .4/7/1380جهانی مالکیت معنوي مصوب 

مصوبات شوراي (اي هاي اطالع رسانی رایانه مقررات و ضوابط شبکه-

این مقررات بر اساس . 15/8/1380مصوب ) یعالی انقالب فرهنگ

ایکه از سوي دفتر مقام  هاي اطالع رسانی رایانه شبکه کلیسیاستهاي 

  . گردیده است تدوینمعظم رهبري ابالغ شده 

اتصال  ومصوبه شوراي عالی اداري در خصوص اتوماسیون نظام اداري -

  15/4/1381مصوب ) اینترنت(به شبکه جهانی اطالع رسانی 

هستند تجارت الکترونیکی به  ناظر "بخواهیم به قوانینی که مستقیما چهچنان

نشده اندارجاع  نهاییبپردازیم ناگزیر هستیم به اقدامات در شرف انجام که هنوز 

  . در این رابطه مراتب ذیل شایان توجه است. بدهیم
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  :جمهوري اسالمی ایران الکترونیکیسیاست تجارت  -

قانون  138جمهوري اسالمی ایران به استناد اصل  الکترونیکیتجارت  سیاست 

و مطابق بند . هیئت وزیران تصویب شده است 29/2/1381اساسی در جلسه مورخ 

و موسسات و شرکتهاي دولتی موظف شده اند تا  سازمانها, ها آن کلیه وزارتخانه 7

رنامه در مبادالت خود اقدام و تا پایان ب الکترونیکینسبت به راه اندازي تجارت 

  . خود را به این روش انجام دهند مبادالتسوم توسعه حد اقل نیمی از 

  :اصالح قانون تجارت -

  هـاي   و اصـالح قـانون تجـارت کـه بنـا بـه تصـویب نامـه         بازنگريپروژه  در

 هیئـت   19/4/81ه مـورخ  /26761ت/17875و  31/2/1381ه مورخ /1925/25524

به  روی در دست اجرا است نیز به روند محترم وزیران هم اکنون در وزارت بازرگان

رشد تجارت الکترونیکی و ضرورت هماهنگ سازي کلیه قوانین و مقررات کشـور  

در . ناشی از حضور همه جانبه این نوع تجارت توجه جدي معمول میشود شرایطبا 

اصالح قانون تجـارت توجـه بـه الکترونیکـی شـدن فعالیتهـاي        نهاییپیش نویس 

یا تحصیل هر نوع مال اعم از مادي یا غیر  خرید "مثال. است هودمش "تجارتی کامال

هاي الکترونیک و در فضـاي   هر چند از طریق شبکه, یا اجاره فروشبه قصد , مادي

تجارتی محسوب شده و در باب دوم قانون تجارت  فعالیتمجازي انجام شده باشد 

از دفـاتر الکترونیـک    و لزوم استفاده اي رایانهبه شیوع سیستمهاي نوین حسابداري 

  . توجه خاص مبذول شده است

  : یطرح تجارت الکترونیک -

که با  راشوراي اسالمی ایران نیز کلیات طرح تجارت الکترونیکی  مجلس

 آنسیترالنمونه  قانون "نگاهی به قوانین برخی کشورهاي فوق الذکر و خصوصا

مند گروهی از این طرح که با زحمات ارزش. تصویب نموده است, نگاشته شده

در وزارت بازرگانی و شوراي عالی انفورماتیک و دیگر دستگاههاي  متخصصین

است سعی نموده از تجارب کشورهاي فوق الذکر و مجامع بین  شدهمرتبط تهیه 
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آنسیترال به عنوان الگوي  نمونه قوانین "خصوصا. خوبی استفاده نماید بهالمللی  

  . داردن حضور چشمگیر هماهنگی با جامعه جهانی در تدوین آ

این شورا , نگهباناز تصویب کلیات طرح و ارسال آن براي شوراي محترم  پس

رفع  جهت 12/3/82برخی مفاد آنرا مغایر با شرع انور تشخیص داده در تاریخ 

با هماهنگی هایی که , حسب آخرین اطالع. ایرادات به مجلس اعاده نموده است

وراي محترم نگهبان انجام گردیده و هم اکنون شده است مفاهمه الزم با ش انجام

  . آماده تصویب نهایی است مزبورطرح 

  

  :وضعیت حقوقی تجارت الکترونیکی: دوم مبحث

چندان  ایراننظر حقوقی به معناي عام نیز وضع تجارت الکترونیکی در  از

 الکترونیکیصرف نظر از اینکه صنعت الکترونیک و مبادالت . رضایت بخش نیست

 صنعتیران بسیار جوان است و حقوق همیشه به نوعی تابع و پیرو فن آوري و در ا

این نابسامانی حقوقی ناشی از برخی واقعیات و شرایط حاکم بر جوامع , بوده است

اجتماعی و , فرهنگی, و ترکیبی از شرایط سیاسی. حال رشد مانند کشور ماست در

  .این نابسامانی شده است موجباقتصادي 

  :هاي حقوق یت دانشکدهوضع - الف

حقوق  درسگذرد و کرسی  خالف آنچه در غالب کشورهاي پیشرفته می بر

تجارت الکترونیکی در دانشگاهها دایر است و حقوق انفورماتیک بخش قابل 

متاسفانه در ایران هنوز کرسی چنین , گیرد آموزش حقوق را دربر می ازتوجهی 

هاي حقوق مانند  برخی از دانشکده. حقوق نامفهوم است يها درسی در دانشکده

اقداماتی جهت راه اندازي کارشناسی  طباطباییدانشکده حقوق دانشگاه عالمه 

  .ایروشن براي این مبحث باشد طلیعه امیدواریمارشد حقوق ارتباطات نموده اند که 
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 هیچبخش پژوهش حقوق تجارت الکترونیکی شاید بتوان گفت در ایران  در

ست و تعداد کتابها و مقاالت حقوقی ترجمه شده نیز بسیار کتابی تالیف نشده ا

  . استاندك 
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  :دادگستري تشکیالت -ب

هاي بین  و جنبه روزهاي علوم  تشکیالت دادگستري ما نیز در زمینه متاسفانه

ننموده  پیشرفتالمللی دعاوي و حقوق انفورماتیک و الکترونیک همگام با زمان 

و  منظمو آمریکایی که براي قضات آموزشهاي علی رغم کشورهاي اروپایی . است

گیرند و از طرفی قضات دادگستري نیز  ایضمن خدمت در نظر می تخصصی دوره

هاي علمی و تخصصی  ها و تعمق در جنبه براي رسیدگی به پرونده بیشتريفراغت 

با وجود تالشهایی که متولیان آموزش نظام قضایی متحمل  ایراندر . آن دارند

هایی که  صالحیت دادگاهها و تراکم بیش از حد پرونده بودنه علت عام ب, شوند می

و  منظمشود تاکنون نه امکان آموزش  زحمتکش ارجاع می وبه قضات شریف  

تخصصی وجود داشته و نه فرصتی براي قضات محترم باقی بوده است تا از 

نظر گرفته  تشکیالت دادگاههاي عام براي آنها در درقالب "که احتماال آموزشهایی

  .است بهره مند شوند شده

که برخی از مقامات محترم دادگستري در کمال حسن نیت در  نداردتعجبی  لذا 

که براي رسیدگی به جرایم الکترونیکی نیاز به قانون  نمایندهاي خود اعالم  مصاحبه

بازاریابی الکترونیکی را که مبتنی بر , محترم قضاتو یا برخی از . خاصی نیست

باشد نوعی  تجارت الکترونیکی می يها دادهاي موجود بر روي شبکهقرار

تجاري الکترونیکی  شرکتهاي  نیزهاي ما  حتی برخی از روزنامه. کالهبرداري بدانند

در فضاي مجازي مبادرت به معرفی کاال و خدمات خود  و EDIاز  استفادهرا که با 

در سطح بین المللی فعالیت  یالکترونیک بازاریابیو با اتکا به مدیریت و   نموده

  .موهوم تلقی نموده اند کاالهاينمایند شرکتهاي موهوم وکاالهاي مربوطه را  می

  :بخش خصوصی واداري   نظام - ج

در  ریاضیاتوجود اینکه پس از عضویت مرکز تحقیقات فیزیک نظري و  با

 10از بیش , )European Research and Training(شبکه آموزش و پژوهش اروپا   
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ایران ممکن شده است درسال است که استفاده از پست الکترونیکی 
1

 "تقریبا و 

 بهسازمانها و سایر بخشهاي خصوصی یا دولتی مجهز , موسسات, شرکتها تمام

 مکاتباتهنوز حتی , شبکه اینترنت متصل هستند به "دستگاههاي رایانه بوده و غالبا

لذا . دهند و به وسیله پیک انجام می کاغذيطریق  ازعادي وبین شهري خود را  

از آنجا که . ما ایجاد نشده است جامعهفرهنگ استفاده صحیح از رایانه هنوز در 

حقوقی نیز از جهتی زائیده  قواعدباشد و  حقوق نیز تا حدودي تابع فرهنگ می

و تجارت  انفورماتیکضرورتها و نیازها هستند لذا بدیهی است که حقوق 

  .باشد یران بسیار نو پا میالکترونیکی در ا

پرداختهاي  شیوهاز نظام اداري ایران مانند بانکها که تحت ضرورت از  بخشی

قانونی و  خالء دچار "نمایند عمال الکترونیک یا کارتهاي اعتباري استفاده می

 فضايزیرا هنوز به درستی رابطه حقوقی ناشی از استفاده از . باشند حقوقی می

در چنین فرضی که کارت . ت دادگستري روشن نشده استالکترونیک براي قضا

ایمربوطه از یک  موجب قرارداد فی مابین بانک و شرکت خدمات رایانه بهاعتباري 

شود و رابطه حقوقی  با مشتریان از طرف دیگر منعقد می بانکطرف و قرارداد 

ز این و مسائلی ا اي با شرکت خدمات رایانه) مشتري بانک(دارنده کارت اعتباري 

چنانکه . مانند قانون مدنی تعیین تکلیف شوند عامقبیل باید به موجب قوانین 

ایران در زمینه تجارت الکترونیکی و  درشود خالء قانونی و حقوقی  مالحظه می

  . سایر مبادالت الکترونیکی چشم گیر است

در تواند ما را  می حدوديتوجه به آنچه مذکور افتاد توجه به مراتب ذیل تا  با

  .نماید کمکجهت تامین زیرساختهاي حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی 

  :پیشنهادات - 

                                     
1

  کنکاشی در تجارت الکترونیکی  ,ریزي و بررسیهاي اقتصادي وزارت بازرگانی برنامه معاونت -

E-commerce , 50ص   
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مهم  زیرساختهايبهبود و رشد و توسعه حقوق تجارت الکترونیکی که از  براي

E.Commerce قبل از هر چیز باید ساختار فکري و بینش فرهنگ سازان , باشد می

باید ایده آلها و . معه امروزین منطبق شودنظام با نیازهاي واقعی جا وسیاستگذاران

خود را از واقعیات خارجی که امروزه بی چون وچرا خود را بر ما  آرزوهاي

پدیده غیر قابل انکار محله شدن جهان را به رسمیت . تفکیک کنیم نمایند تحمیل می

را رقیب دولت نشناسیم و کوچک زیباست را در رابطه با  خصوصیبخش . بشناسیم

آنگاه با اعتقاد به لزوم حمایت فرهنگسازان و . بپذیریمت دولتی نیز تشکیال

اعم از  آموزشیبه اصالح ساختاري نظام  نسبت E.Commerceسیاستگذاران از 

  . نماییمآموزش مدیریت و حقوق در تمام سطوح جامعه و بویژه دانشگاهها اقدام 

ی و تدوین مقررات اصالح ساختاري قوانین و تکمیل خالء هاي قانون زمینه در

توان به طور مشخص به موارد  از جمله می, نیزتجارت الکترونیکی با رویکرد به 

  .ذیل اشاره نمود

هاي مختلف  زمینه دراجراي قانون تجارت الکترونیکی   برايالزم   مقررات - الف

  :از قبیل

  ایمن سازي اسناد و امضاهاي الکترونیکی مطمئن و دیجیتالی-

  سیس دفاتر خدمات گواهیمقررات تشکیل وتا-

ارت جسایر مقررات که در قالب آئین نامه اجرایی در قانون ت-

  .بینی شده است پیش یالکترونیک

  :ناظر به مسئولیتها و مجازاتها در صورت مقررات -ب

  جعل-

  کالهبرداري-

  ها نقض حمایت از داده-

  کنندهحقوق مصرف  نقض-

  بازاریابی و تبلیغات موهوم -
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همایش تجارت الکترونیکی مجموعه مقاالت 


  )قوق رقابتهاح(نقض اسرار تجارتی -

  .....نقض حق مالکیت فکري و معنوي و-

  :هاي ناظر به بخشهاي مرتبط با تجارت الکترونیکی در زمینه مقررات - ج

  مالی و بانکی-

  مالیاتی-

  گمرکی-

  ....بیمه و-

خاتمه شایان ذکر است که به منظور تبیین و توسعه حقوق تجارت  در

د ارجمند همت واالي خود الکترونیکی ضروري است که دانشمندان حقوق و اساتی

  . هاي مختلف آن مصروف نمایند و تفحص در این رشته و جنبه تحقیقرا در جهت 

که نیازمند تحقیق و بررسی هستند  یهاي حقوق تجارت الکترونیک جنبه جمله از

  . ذیل اشاره نمود مواردتوان به  می

   یمدنی و قراردادي ناشی از تجارت الکترونیک مسئولیت-1

  .نینقوا تعارض-2

  .حمایت از مصرف کننده حقوق-3

  .رقابت حقوق-4

  .مالکیت فکري و معنوي حقوق-5

  .بانکی و مالی ومالیاتی حقوق-6

  .گمرکی حقوق-7

  .بیمه و تامین اجتماعی حقوق-8

  .کیفري و جرائم الکترونیکی و اینترنتی  حقوق-9

10-........................  

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


در جهان و ایران یوضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیک 


  منابع فهرست

 )EDI(له الکترونیکی اطالعات مباد از) ترجمه( ایرج -دکتر بهنام مجتهدي-1

  1376موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی , الکترونیکی تجارت تا

شرکت , بازاریابی الکترونیک): ترجمه(محمد علی , نجف آبادي فنائی-2

  1382, بازرگانیچاپ و نشر 

کنکاشی در , برنامه ریزي و بررسیهاي اقتصادي وزارت بازرگانی معاونت-3

  1382, الکترونیکیتجارت 

فن آوري اطالعات و : ترجمه محمد لطفی. شوار و پائول کیمبرلی رابرت-4

   1377مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی  موسسه, تسهیل تجارت ملی

المللی مالکیت فکري وتجارت  مقاالت اولین همایش بین مجموعه-5

  یالکترونیک

مرکز ملی شماره گذاري کاال (طرح ملی تجارت الکترونیکی کشور  جزوه-6

  )خدمات ایرانو 

مرکز ملی شماره گذاري (توجیهی طرح قانون تجارت الکترونیکی  گزارش-7

  .1380پائیز ) ایرانکاال و خدمات 

  اینترنتی کشورهاي مختلف   پایگاههاي-8

  

9- Le commerce electronique: un nouveau mode de contracter? 
Actes du colloque organize par la faculte de Droit de l 
Universite de liege (Unite de Droit prive) et la Coference libre 
du jeune Barreau de liege le 19 avril 2001 A.S.B.  editions du 
jeune barreau de liege 2001

10- E. montero: CRID, Le commerce electronique  europeen sur 
les rails?  Etienne montero 2001 bruylant bruxelles

11- lamy droit de l informatique et des reseaux-edition 2002
12- M. chissick A. kelman electronic commerce- law and practice-

third ed. Sweet f maxwell London. 2002
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