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E-commerce and its theoretical topics are still considered fantasy fields in 

underdeveloped countries, which have attracted the attention of many researchers. 

It should be noted that business has operations in its concept and content, and mere 

scientific study of the subject does not lead to the practical development of e-

commerce. Different types of e-contracts, e-payments and e-commerce taxes, civil 

liability in this type of business, concluding contracts in e-commerce and also 

discussing the situation of e-commerce in Iran, are the main topics of e-commerce 

in this article. Therefore, the present article has been written with the aim that e-

commerce is an integral part of commercial law and civil law in its traditional sense 

and intends to examine various issues of e-commerce law based on judicial and 

commercial practice. This article is limited to examining the status of contracts and 

e-commerce law in the field of cyberspace law. The result of such an approach is the 

simplicity of this tendency on the one hand and the applicability of the issues raised 

in it on the other hand. 
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 چکیده

اي فانتزي محسوب كشورهاي توسعه نيافته، حوزه  نظري آن، همچنان درتجارت الكترونيكي و مباحث  

در   اند. بايد توجه داشت كه تجارت ن متعددي را به سوي خود جلب كردهشوند كه توجه پژوهشگرامي

خود   مفاد  و  پ  لياتعممفهوم  موجب  موضوع،  علمي  بررسي  و صرف  دارد  تجارت را  عملي  يشرفت 

هاي الكترونيكي و ماليات تجارت انواع مختلف قراردادهاي الكترونيكي، پرداخت د.  شو الكترونيكي نمي

الكترونيكي، مسئوليت مدني در اين نوع از تجارت، انعقاد قراردادها در تجارت الكترونيكي و نيز بحث 

الكترون  ت يوضع ا  ي كيتجارت  ا  ران،يدر  در  الكترونيكي  تجارت  اصلي  مباحث  محسوب   نياز  مقاله 

است كه تجارت الكترونيكي، بخشي جدايي   هدف نگارش شدهحاضر با اين    مقالهبنابراين،    شوند.مي

شود و در نظر دارد كه مسائل  مدني در مفهوم سنتي آن محسوب مي  ناپذير از حقوق تجارت و حقوق 

 ي مقاله با بررس  نيامختلف حقوق تجارت الكترونيكي را با تكيه بر رويه قضايي و تجاري بررسي كند.  

نتيجه .  محدود شده است   يمجاز  يحقوق فضا  نهيدر زم  يكيقراردادها و حقوق تجارت الكترون  گاهيجا

 گريد  يدن مباحث مطرح در آن، از سو چنين رويكردي، سادگي اين گرايش از يک سو و كاربردي بو 

 است. 

 تجارت الكترونيكي، فضاي مجازي، قرارداد، حقوق، اينترنت، ايران  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

بهره و  الكترونيكي  ارتباط  وسايل  شكلپيدايش  موجب  تجارت،  امر  در  آنها  از  روزافزون  گيري گيري 

سازوكاري ويژه براي بازرگاني با عنوان »تجارت الكترونيكي« شده است. توسعه اين نوع تجارت و مزاياي 

.  ارزاني، كشورهاي مختلف را به تالش براي ساماندهي آن تشويق كرده است بسيار آن از جمله سرعت و  

الكترونيكي و تعدد مسايل حقوقي مطرح در آن آثاري را   ها در تجارتسريع بودن تحوالت و پيشرفت 

بيني كرد. به عبارت توان همه چيز را در قالب قوانين پيشدر پي دارد. از جمله اين آثار آن است كه نمي

روزشدن و همانند تجارت الكترونيكي، حقوق حاكم بر اين عرصه هم به طور مكرر در حال به  ديگر،

پيشرفت  موازات  به  و  است  در حوزه  توسعه  كه  ميهايي  روي  اطالعات  فناوري  و  در ارتباطات  دهد، 

توان در ساير  تحول را كمتر مي   اين حد از توسعه و  شود.خوش تحول و توسعه ميصورت لزوم، دست

در تجارت الكترونيک، متفاوت از قابل اجرا هاي حقوق مشاهده كرد. البته زيربناي قواعد حقوقي ايشگر

اصول حقوقي چگونه   شوند، نيستند. در عين حال، اينكههاي تجارت به كار گرفته ميآنچه در ديگر شيوه

شوند و چه تشريفاتي براي اعتبار ارتباطات الكترونيكي بايد طي در تجارت الكترونيكي به كار گرفته مي

 اند كه نياز به بررسي بيشتر دارند.شود، مسائلي

هاي حقوق، يكي از مباحث مقدماتي آن است كه جايگاه حقوق تجارت الكترونيكي همانند ساير گرايش

هايي همچون حقوق كار يا بيمه، از حيث تعلق وق مشخص شود. اين جايگاه، برخالف گرايشدر علم حق

به گروه حقوق خصوصي يا عمومي محل ترديد نيست؛ چراكه حقوق تجارت الكترونيكي، همان گونه كه  

تجارت« است و به طور خاص به حقوق حاكم بر آن دسته از   آيد، گرايشي از »حقوقاز عنوان آن برمي

انجام ميسام تجارت مياق الكترونيكي  ارتباطات  از  استفاده  با  بنابراين، گرايش حقوق پردازد كه  شوند. 

با وجود اين، اگر »حقوق فضاي مجازي«   روه اصلي حقوق خصوصي تعلق دارد.گ تجارت الكترونيكي به 

وق تجارت به عنوان يک گروه يا گرايش اصلي در علم حقوق به حساب آيد، تشخيص دقيق جايگاه حق

 الكترونيكي در آن مجموعه چندان ساده نخواهد بود. 

هاي حقوقي  توان آن دسته از قوانين، اصول و قواعد و تئوريحقوق فضاي مجازي را ميدر اين ارتباط،  

يابند، كارايي گيرند يا با آن فضا ارتباط ميتعريف كرد كه در كليه روابطي كه در فضاي مجازي شكل مي

جازي و حقوق تجارت مجازي، حقوق تحقيقات )در فضاي( ماي و  حقوق رايانه، حقوق جرايم رايانهدارد.  

 شوند.فضاي مجازي محسوب مي هاي اصلي حقوقونيكي از زيرشاخهالكتر

به رسميت نشناختن اهميت حقوقي فناوري اطالعات و تجارت الكترونيكي در دنياي تجاري جهاني در 

قراردادها و در اين گستره قراردادهاي الكترونيكي براي توسعه تجارت است.   عصر كنوني، امر غيرممكن

ستحدثي كه به الكترونيكي نقشي محوري دارد، و همچنان اين ابزار نسبتاً جديد، درباره مسائل حقوقي م
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است، كرده    در آن نفوذ  كه تكنولوژي  هاعرصه  يكي از اين  هايي ايجاد كرده است.عرصهآورد،  وجود مي

رنگ شده است.  د كمهاي سنتي مذاكره و دادوستاز روش  عرصه تجارت است. با ورود تكنولوژي، استفاده

تناب  اي براي تحمل كندي تجارت به روش سنتي ندارند و براي اجتجار در سرتاسر جهان ديگر حوصله

هاي مختلف براي هاي طوالني، برقراري نشست رهاي ناشي از مسافرتهاي رفت و آمد و خطاز هزينه

تر از همه براي جلوگيري از اتالف انجامد و مهمميانجام مذاكرات حضوري كه گاهي روزها نيز به طول  

نولوژي را در روابط تجاري خود  كدهند تهاي تجاري خود، ترجيح ميوقت و سرعت بخشيدن به فعاليت 

« موضوعي به نام »تجارت الكترونيکبا آغوش باز بپذيرند. استقبالي كه منجر شده است در عرصه تجارت  

دهي به جريان اين نوع تجارت، علم حقوق وارد عمل شده است تا ابعاد مختلف ند. براي نظمك ظهور  

الكترونيكي« در حوزه علم   حقوقي آن را مورد كنكاش قرار دهد، كه نتيجه آن معرفي »حقوق تجارت 

قانوني نيست، بلكه تاكنون قوانين مختلفي اي بيدني  ،حقوق شده است. حاصل اينكه نه تنها دنياي مجازي

 تر است. ها از قوانين سنتي نيز پيچيدهدر ابعاد مختلف آن وضع شده است كه در برخي جنبه

 

 قراردادهای الکترونیکی -1

هاي مختلف هايي است كه افراد در حوزهقرارداد، الزمه تجارت است. در واقع، تجارت متشكل از توافق

انتقال )مبادله( كاالها و خدمات هاي مختلفآورند و نتيجه آن به صورتميبه عمل   ، از جمله نقل و 

آن دليل كه نوعي تجارت محسوب مينمايان مي به  الكترونيک،  »قرارداد« مبتني  شود. تجارت  شود، بر 

اد در مفهوم عام كه بر قرارد  كندتبعيت مياز همان قواعدي    القاعدهاست. قرارداد تجاري الكترونيكي، علي

هاي جالبي را براي حقوق قرارداد به ارمغان آورده . در عين حال، تجارت الكترونيكي بحث آن حاكم است 

درباره   قرارداد  بر  قواعد حاكم  از  برخي  اعمال  نحوه  به عالوه، اصل و  است.  آنها ضروري  بررسي  كه 

حث مختلف بدين يا بحث باشد كه اين بخش در قالب مبا  تواند محل ترديدقراردادهاي الكترونيكي مي

شرح، چنين موضوعاتي را مورد توجه قرار خواهد داد: انعقاد قراردادهاي الكترونيكي، اعالم اراده و دعوت 

 ده )نامه الكترونيک، پايگاه اينترنتي )تارنما(، سامانه پيام خودكار(. ارابه معامله، شيوه اعالم 

 د الکترونیکیانعقاد قراردا -1-1

قانون تجارت الكترونيكي، باوجود عنوان آن به قراردادهاي الكترونيكي نپرداخته است. اين امر، از جمله 

كه   است  آن  از  نمونه  ناشي  قانون  يعني  مذكور،  قانون  اصلي  موضوعي   1996منبع  چنين  به  آنسيترال 

ار قراردادهاي خصوصي«، در قالب يک قانون تجارت الكترونيكي، با عنوان »اعتب پردازد. فصل چهارم  نمي

تغيير در اين بخش سازگاري ندارد. برطبق اين ماده، »هرگونه( به بحثي ميپردازد كه با عنوان  5ماده )ماده  
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معتبر است«. در م با توافق و قرارداد خاص طرفين  توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيا

ق.ت.ا تنها آنجا كه به حقوق مصرف كننده ميرسد، قرارداد را به طور محدود مورد توجه قرار ساير بابها، 

نميپردازد قراردادها  بحث  به  مواد،  ساير  در  و  قراردادهاي   ..ميدهد  به  مربوط  مباحث  وصف،  اين  با 

المللي و حقوق  يز مقرراتي كه در سظح بينالكترونيكي را بايد با در نظر گرفتن قواعد عمومي قرداد و ن

 داخلي كشورهاي ديگر، در اين زمينه وجود دارد بررسي كرد. 

 اعالم اراده و دعوت به معامله  -1-1-1

 قراردادهاي الكترونيكي بايد ميان اعالم اراده به قصد انعقاد )ايجاد التزام ارادي( همانند ساير قراردادها، در  

اعالم اراده از طريق ايجاب و قبول از ناحيه طرفين صورت ميگيرد،   تفكيک قائل شد.،  1و دعوت به معامله

 حال آنكه، دعوت به معامله، اصوالً هيچ التزامي براي شخص دعوت كننده ايجاد نميكند.

هرچند ممكن است تفكيک ايجاب و دعوت به معامله بسيار ساده به نظر آيد، اما پرونده قديمي موسوم 

يک سو چندان ساده نيست و از سوي ديگر و قضيه شركت كداک نشان ميدهد كه موضوع از  2كارليل به 

اينترنتي خود كاال يا خدمتي را تبليغ ميكند ، ظاهراً هرگاه براي مثال، اقدام شخصي كه از طريق پايگاه 

. به عبارت »ايجاب« باشد، وي نميتواند به صرف ادعاي ايجاب بودن آنچه اعالم شده، از آثار آن بگريزد

 ديگر، اين ادعا »خالف ظاهر« بوده و پذيرفته نميشود. 

كارليل، يک شركت، داروي ضد آنفلوانزا را به نحوي تبليغ كرد كه ايجاب به طور خالصه   در پرونده 

محسوب شد. در آگهي شركتي آمده بود كه هركس داروي اين شركت را مصرف كند و با وجود اين 

پومد خواهد بود. خانم كارليلي چنين كرد و مريض شد. دادگاه ادعاي   100مريض سود، مستحق دريافت  

 ,.Carlill vs)شركت توليدكننده دارو را مبني بر اينكه هدفش تبليغاتي و دعوت به ايجاب بوده نپذيرفت  

1949: 25-26( . 

پوند   100پوند بود، در يک پايگاه اينترنتي به قيمت    239در قضيه كدال، دوربيني كه قيمت واقعي آن  

نوع دوربين را  آن  پيدا كند،  اشتباه را  اينكه شركت مجال تصحيح  از  عرضه شد. هزاران مشتري، پيش 

اينترنتي را »ايجاب داده بودند. با اينكه كداک سعي كرد تمامي سفارشهاي انجام شده در پايگاه  سفارش  

براي خريد« محسوب كند، نرمافزار شركت به نحوي طراحي شده بود كه اين ادعا را كامالً باطل ميكرد؛ 

زيرا تأييد سفارش در پايگاه اينترني به مفهوم انعقاد قرارداد محسوب ميشد. شركت كداک مجبور شد همه 

 
1 Invitation to Treat 
2 Carlill 
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د دو ميليون دالر آمريكا ضرر كرد كنئد و حدوپوند ثبت شده بود، قبول    100هايي را كه با قيمت  سفارش

 (. 247-248: 1385 )هيل، 

براي پيشگيري از بروز چنين مشكالتي، بهترين راهكار آن است كه در صورت استفاده از پايگاه اينترنتي 

كاالها و يا خدمات با چه هدفي   اً قيد شود كه اقدام شركت به عرضههاي الكترونيكي صريحبا ساير شيوه

دداري و هاي واصله خميتواند، از قبول تمام يا برخي از ايجاب)ايجاب يا دعوت از عموم براي ارائه ايجاب(  

 كند.

صرف نظر از مورد فوق كه شخص موضع خود را از اين حيث كه ايجاب يا دعوت به ايجاب كرده، 

داد. در واقع، »وعده   هايي براي تشخيص اين دو ارائه مشخص مي سازد، در ساير موارد مي توان معيار

عقد، چيزي جز يک قول عرفي براي ايجاد عقد در آينده نيست. پيشنهاد عقد نيز دعوت براي تشكيل عقد  

 (. 152: 1378عقد باشد« )شهيدي، است و نمي تواند ايجاب و انشاي بالفعل 

ايجاب« اختصاص يافته است. بر طبق اين ماده »پيشنهاد  به موضوع »دعوت به    2005كنوانسيون    11ماده  

انعقاد قرارداد از طريق يک يا چند ارتباط الكترونيكي كه مخاطب آن شخص يا اشخاص معين نبوده اند،  

شامل  بوده،  دسترسي  قابل  كنند،  مي  استفاده  اطالعاتي  هاي  سيستم  از  كه  اشخاصي  براي  عموماً  بلكه 

سفار متضمن  كه  غپيشنهادهايي  سيستميرالزامش  طريق  از  رايانهآور  ميهاي  مذكور  به اي  دعوت  شود، 

ها را مطرح كرده، در شود، مگر آنكه آشكارا بر اين امر داللت كند كه شخصي كه پيشنهادايجاب تلقي مي

 (. 397: 1384صورت قبول ملتزم به آن باشد« )السان، 

اقتباس شده است كه مقرر مي دارد: »يک پيشنهاد را، غير از   1كنوانسيون وين  (14)ماده    2اين ماده، از بند  

آنچه خطاب به يک يا چند شخص معين است، بايد صرفاً دعوتي براي ايجاب محسوب كرد، مگر اينكه 

 (. 186-187: 1374پور، )داراب اددهنده به وضوح اعالم شده باشد«خالف آن توسط پيشنه

، داللت پيشنهادها بر ايجاب )و نه دعوت به ايجاب( الزم  2005و  1980ن هاي برخالف تصور كنوانسيو 

نيست صريح باشد، بلكه داللت ضمني آنها يا احراز اين امر از شرايط و اوضاع و احوال هم كفايت مي  

2كند. كما اينكه ماده    براي   پيشنهاد  داللت   خصوصي،   حقوق  كردن  يكنواخت  المللي  بين   مؤسسه  اصول  2

در  صورتي محرز دانسته كه »به حد كافي، قطعي و بيانگر قصد ايجاب دهنده   را  ايجاب  بر  قرارداد،  انعقاد

 (.36: 1379)اخالقي و امام، براي التزام، در صورت قبول ايجاب باشد« 

 
1 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Good (CISG), 1980-

Vienna. 
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در مواردي، اقدام انجام گرفته، نمي تواند دعوت به ايجاب باشد. براي مثال، در مورد دستگاه هاي فروش 

خودكار يا دستگاه هاي خودپرداز، فعل شخص در استفاده از دستگاه و طي مراحلي كه الزم است، قبول 

محسوب مي شود. مگر اينكه كاالي عرضه شده در دستگاه تمام شده يا دستگاه خودپرداز )براي مثال، در 

ن صورت، اساساً ايجابي ه  نقد از آن استفاده ميشود(، فاقد پول باشد كه در ايموردي كه براي دريافت وج

همچنين، در مواردي كه تارنما به گونه اي طراحي شده كه قبول را وجود ندارد كه مورد قبول قرار گيرد. 

كاال و خدمات در   فقط از اشخاص مقيم در محدوده سرزميني معين )براي مثال، ايران( مي پذيرد، ارائه

محدوده، ح آن  از  خارج  اشخاص  براي  مذكور،  شود تارنماي  نمي  محسوب  هم  ايجاب  به  دعوت    تي 

 (. 352: 1385)السان، 

« قانون تعهدات اين كشور تصريح دارد كه عرضه كاالهايي كه بر روي 7« ماده » 3در حقوق سوئيس، بند »

آنها برچسب قيمت وجود دارد، ايجاب محسوب مي شود. اين اصل كه البته خالف آن قابل اثبات است،  

برخي از تارنماها صدق مي كند. براي مثال، در تارنماي آمازون، كتاب هاي نو و در مورد محصوالت  

هر شخصي كه تشريفات پرداخت اينترنتي را براي تحصيل   دست دوم، به تفكيک مشخص مي شود و 

كه فعل وي  نميتواند مدعي شود  الزامآوري را قبول ميكند و  قرارداد  كند، در واقع  كتابي طي  )خريد( 

   وت به ايجاب بوده است.ايجاب يا دع 

در مورد تشخيص دعوت به معامله از ايجاب، موضع حقوقي كشورهاي مختلف به هم نزديک است. به 

گونه اي كه براي مثال، در حقوق آلمان اين رويكرد طرفداران بيشتري دارد كه دعوت به ايجاب، تنها در 

الزامي براي دعوت كننده ايجا  ,Markesinis & et al)  د نمي كندحد يک پيشنهاد است كه اصوالً 

2006: 62-63( . 

گذشته از معيار فوق، در پاره اي از موارد مي توان از معيارهاي عيني تري براي تشخيص دعوت به معامله 

و ايجاب استفاده كرد: در حراج هاي اينترنتي كه كاالهاي عرضه شده، محدود بوده و مشتريان زياد هستند، 

حراج گذاشتن« را ايجاب شمرد؛ زيرا به حكم عقل و منطق، امكان فروش كاالهاي نمي توان عمل »به  

 . (Grainger & Gough, 2008: 325; Glatt, 1998: 49-51)ن وجود ندارد  مذكور به همه مشتريا

 شیوه اعالم اراده  -2-1-1

ق.م، »عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه داللت بر   (191)مطابق ماده  

قصد كند«. در قراردادهاي الكترونيكي، »چيزي كه داللت بر قصد كند«، يعني شيوه اعالم اراده، مي تواند 

د مكاتبه اي( حالت هايي مختلف داشته باشد. برخي از اين شيوه ها، با انعقاد قرارداد از طريق مكاتبه )عقو 

مبادلهمقايسه مي شوند.   از طريق  كه  قراردادهايي  با  مقايشه  قابل  ديگر هرگز  برخي  منع هرچند  قد  نامه 
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هاي اصلي اعالم اراده با استفاده از ارتباطات الكترونيكي را مورد شوند، نيستند. در اين قسمت، شيوهمي

 دهيم. بررسي قرار مي

 ( نامه الکترونیکی 1

يكي، مبتني بر يک سامانه ارسال و دريافت پيام از طريق ارتباطات الكترونيكي است؛ به نحوي نامه الكترون

كه شخص از نشاني الكترونيكي مشخصي كه دارد، نامه اي را به نشاني الكترونيكي ديگري ارسال مي كند 

صورت صالحديد   و او مي تواند از طريق مراجعه به نشاني خود در اينترنت محتواي پيام را مشاهده و در

كند. محتواي پيام )نامه( الكترونيكي ممكن است ايجاب يا قبول قرارداد باشد. در   آن را چاپ يا ذخيره

در مورد اينكه با كدام يک از »اعالم« پيام از   شود.اين صورت قرارداد به موجب پيام »قبول« منعقد مي 

»اطالع« مخاطب از محتواي آن، قرارداد منعقد    سوي قابل يا »ارسال« آن از سوي وي و يا اينكه »وصول« يا

مي شود، بين حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد. به عنوان نقطه مشترک، مي توان نظريه هاي مطرح در 

 خصوص زمان انعقاد قراردادهاي مكاتبه اي را در اين خصوص هم اجرا كرد. 

 ( پایگاه اینترنتی )تارنما(2

ابزارهاي انعقاد الكترونيكي قرارداد، استفاده از پايگاه اينترنتي )وب سايت/ تارنما( است؛  يكي از مهم ترين  

بدين معنا كه شخص )اعم از حقيقي و حقوقي( اقدام به راه اندازي تارنما با نشاني مشخص مي كند. اين 

 ستفاده شود.تارنما، حسب مورد ممكن است براي تبليغات كاالها و خدمات و يا خريد و فروش آنها ا

آنهاست. اما اگر تارنما داراي سامانه  عرضه كاالها و خدمات در پايگاه اينترنتي، اصوالً به معناي تبليغ 

پرداخت الكترونيكي در قبال انتخاب كاال يا خدمات مدنظر باشد، بايد اقدام مالک تارنما را ايجاب )و نه  

با طراحي سا به معامله( محسوب داشت. در حقيقت،  مانه پرداخت، فروشنده قبول مي كند كه  دعوت 

آن شود. در عين حال،   حق(  ثمن مشخص شده براي هر كاال يا خدمت، مالک )ذيخريدار، در قبال پردا

قصد مالک تارنما و اوضاع و احوال موجود در نحوه طراحي و عرضه كاالها و خدمات در تارنما، در 

: 1385،  وده يا ايجاب است، مؤثر خواهد بود )بناءنياسرياقدام وي صرفاً دعوت به معامله ب تشخيص اينكه  

 (. 38-40: 1387؛ رضايي، 50

و يا مشابه آنها در انتهاي   2يا »مي پذيرم«   1يک فرايند معمول خريد از تارنما، نمايه )آيكون( »قبول دارم«در  

فرم خريد گنجانيده مي شود كه مشتري با انتخاب آن نمايه، قبول خود را نسبت به قرارداد اعالم مي دارد 

، حق انصرف از و عمالً اگر فرايند به درستي طي شده باشد، با كسر اينترنتي وجه از كارت پرداخت وي

 
1 I Accept 
2 I Agree 
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، مصرف كننده باشد و از حق انصراف مخصوص مصرف ردهد، مگر اينكه خريداز دست ميقرارداد را ا

با توجه به آنچه گفته شد، مي توان دريافت كه استفاده از سامانه تارنما براي انعقاد   كننده استفاده كند.

قرارداد مي تواند محدوديت هايي را در فرايند چانه زني افراد ايجاد كند. در اكثر موارد، شخصي كه به 

مراجعه مي   در تارنما  اينكه  يا  كند  منعقد  قرارداد  پذيرفته و  را  اعالمي  كه شرايط  ندارد  اي  كند، چاره 

 ط بهتري بگردد. تارنماهاي ديگر به دنبال شراي

  هرچند ادعا شده كه قرارداد الكترونيكي، در حالت عادي فرايندي از چانه زني هاي منجر به نتيجه است

(Dodd & Hernandez, 1998: 9)  اكثر اين قراردادها امكان چانه زني وجود ندارد. البته امكان ، اما در

طراحي تارنمايي كه مباحثه طرفين در خصوص قيمت يا ساير شرايط را فراهم سازد، وجود دارد و از نظر  

 فني منتفي نيست. 

رداد )فرم( قراشود، نوعي  در اكثر موارد كه از تارنماي از پيش طراحي شده براي انعقاد قررارداد استفاده مي

استاندارد در ميان است كه طرف ديگر )طرفي غير از دارنده تارنما( بايد محتواي آن فرم را به دقت پر 

كرده، بر روي نمايه »ارسال« يا »قبول« كليک كند. چنين قراردادي به موجب اصول حاكم بر قرارداد كه از 

زام آور است و اصوالً نمي توان به دليل اصول مؤسسه بيان شده، براي هر دو طرف ال  2ـ 2جمله در ماده  

 )فرم(، قرارداد را قابل فسخ يا انصراف اعالم كرد. شكل

 ( سامانه پیام خودکار 3

پيام خودكار  افزاري«   1سامانه  نرم  »نماينده  تر همچون  براي عناوين قديمي  و   2عبارت اصالح شده اي 

الكترونيكي« است كه پيش تر براي رسانيدن همين مفهوم به كار رفته و تحليل هاي حقوقي   3»نماينده 

 پيچيده و گاه بيهوده اي را موجب شده اند.

 قده از طریق آن الف( مفهوم سامانه پیام خودکار و اعتبار قراردادهای منع

هرچند استفاده از دو اصطالح فوق )نماينده نرم افزاري و نماينده الكترونيكي( هم رواج دارد، اما بند »ز« 

آن را بدين شرح   2005كنوانسيون    4ماده   پيام خودكار استفاده كرده و  از عبارت سامانه  سازمان ملل، 

ايل الكترونيكي يا ديگر وسايل خودكاري كه براي تعريف مي كند: »عبارت است از برنامه رايانه اي يا وس

يا پاسخ به داده پيام يا اجراي تمام يا قسمتي از آن بدون نياز به نظارت و مداخله شخص   شروع به اقدام

 
1 Automated Message System (AMS) 
2 Software Agent 
3 Electronic Agent 
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 1وليد شده،  به كار گرفته مي شود« حقيقي در زمان شروع عمليات يا پاسخ به داده پيامي كه توسط سامانه ت

 (. 393: 1386، رضاييالسان و )

پيش از هرگونه بحث در خصوص چنين سامانه اي، بايد اشاره كرد كه نمي توان اعتبار يا قابليت اجرايي  

قرارداد منعقده از طريق سامانه پيام خودكار را انكار كرد، به صرف اينكه به هنگام انعقاد قرارداد يا ارسال 

انساني عمليات آن را بررسي نكرده يا به طور مستقيم در آن و دريافت پيام به وسيله سامانه مذكور، عامل  

 2نداشته است.  مداخل

اعتبار  درخصوص  را  الزم  صراحت  ديگر،  مسائل  از  بسياري  همانند  ق.ت.ا  هرچند  ايران،  حقوق  در 

 اما مي توان از برخي مقررات براي معتبر دانستنسامانه پيامک خودكار ندارد،    قراردادهاي منعقده از طريق 

، كه در آن »سيستم رايانه اي«، »هر نوع دستگاه  (2)چنين قراردادهايي بهره گرفت. از جمله، بند »و« ماده  

يا مجموعه اي از دستگاه هاي متصل سخت افزاري ـ نرم افزاري تعريف شده كه از طريق اجراي برنامه 

از راه همان قنون، »عقد    (2)  هاي پردازش خودكار داده پيام عمل مي كند«. همچنين در بند »ص« ماده

 دور« تعريف شده، بدون اينكه شرط يا ويژگي خاصي براي ايجاب و قبول از راه دور تعيين شده باشد.

 ب( ماهیت حقوقی انعقاد قرارداد از طریق پیام خودکار

سامانه، سامانه پيام خودكار، وسيله اي براي انجام ايجاب يا قبول قرارداد يا هر دو محسوب مي شود. اين  

بدون اينكه توانايي تغيير در محتواي ايجاب و قبول را داشته باشد، اين كاركرد را دارد كه فرايند معامله 

را در فرض مطابقت آن با برنامه از پيش طراحي شده، تأييد كند. در صورت بروز هرگونه اشكال يا وجود 

با وجود آنچه   پيام »خطا« خواهد بود.آن،    وت، سامانه به جاي پيام »انجام عمليات« يا مشابهشرايط متفا

گفته شد، نظريه هايي مختلف درباره ماهيت حقوقي انعقاد قرارداد از طريق سامانه پيام خودكار مطرح 

 است كه به طور خالصه به بررسي آنها مي پردازيم.

ايندگي از مالک اين نظريه، سامانه پيام خودكار به نمبر طبق    به عنوان شخص:( سامانه پیام خودکار  1

. ظاهر عبارت »نماينده (Weitzenboeck, 2001: 204)  )دارنده( خود اقدام به انعقاد قرارداد مي كند

الكترونيكي« كه پيش تر به آن اشاره شد هم، اين تحليل را تأييد مي كند. مطابق با اين ديدگاه، چون دارنده 

براي حمايت  اين  مستقيم در جريان فعاليت هاي سامانه نيست، بنابرسامانه، به هنگام انعقاد قرارداد، به طور  

اين  بود. در  براي آن شخصيت و استقالل قائل  بايد  با سامانه وارد قرارداد مي شوند،  از اشخاصي كه 

ديدگاه، سامانه پيام خودكار به نماينده اي قياس مي شود كه اصيل، حدود نمايندگي وي را به طور دقيق  

 
 دهد.نماینده الکترونیکی ارئه می( قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکی کانادا هم، تعریف مشابهی از 19ماده ) 1
 .2005( کنوانسیون  12ماده ) 2
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براي مثال، قيمت قطعي خريد و يا فروش را به وي اعالم كرده و در نتيجه اختيار تخلف   مشخص كرده و

توان در جهت تقويت اين نظريه استدالل كرد كه سامانه، همانند انسان، ز وي گرفته است. مياز دستور را ا

ايجاب طرف    قانون مدني،  1214و    199،  195،  191توان با لحاظ مواد  موجودي »هوشمند« است و لذا مي

و قبول قرار گيرد؛ زيرا »نوع قاصد در ماهيت قصد تأثيري ندارد و آنچه در اعتبار قصد واجد اهميت مي 

باشد، »هوشمند« بودن قاصد است كه اين ويژگي بدون ترديد در سيستم هاي رايانه اي خودكار وجود  

 (. 392: 1385)السان،  دارد«

تسهيل كننده و واسطه اي سامانه پيام خودكار، اين وسيله يل نقش  توان استدالل كرد كه به دلدر ادامه مي

كاركردي بسيار مشابه نمايندگي در حقوق قرارداد را عهده دار مي شود. از اين رو، اشتباه بزرگي نخواهد 

بود اگر گفته شود كه سامانه پيام خودكار، نماينده و اصيل همچون كارگردان پشت صحنه به حساب مي 

 . (Elsan & Subaty, 2009: 172) آيد

هرچند گفته مي شود كه امروزه نقش رايانه از وسيله   سامانه پیام خودکار به عنوان ابزار پیام رسانی:  (2

الكترونيكي تغيير يافته است  انفعالي، به دخالت جويي فعال در تجارت   ,Allen & Widdison)  اي 

تحول در ماهيت رايانه از »وسيله« به »شخص« نيست. تمامي اما اين تغيير هرگز به مفهوم    ،)25 :1996

سامانه هاي محاسبه گر، همچون وسايلي در اختيار شخص حقيقي اند و تنها براي انجام كارهاي خاص 

  برنامه ريزي مي شوند.

م اين شخص و به حساب »نماينده شخصي است كه با اذن شخص ديگر يا به حكم قانون مي تواند به نا

از اين رو، نمايندگي يک »قرارداد« است و نماينده بايد سمت خود    (.142:  1377)شهيدي،    كند«  او عمل

را قبول كند. قبول، مستلزم شخصيت است و »شخصيت« در فرايند انعقاد قرارداد حاوي دو عنوان »حق« 

اي ه عنوان وسيلهت تمتع و استيفا ندارد و تنها بو »تكليف« در كنار همديگر. سامانه پيام خودكار، اهلي

 شود.براي دارنده آن بدان توجه مي

توضيحات معقولي در فقه براي رفع اين ترديدها مي توان يافت: اول اينكه، »بدون ترديد، ساختار بيع و  

هر عقد و ايقاع ديگري، بسيط به شمار مي آيد. لذا ايجاد آن هيچ وقت نمي تواند به صورت تدريجي 

دوم آنكه، اين  (.240: 1418)خوانساري،   ايجاد شده و يا اصالً محقق نمي شود«انجام شود. بلكه يا فوراً 

عقيده كه قرارداد منعقد شده به وسيله سامانه پيام خودكار قابل اجرا نبوده و بنابراين قصد بايد مجدداً به  

تعهدات قراردادي وسيله مالک سيستم ابراز شود، با عموم »أوفوا بالعقود« انطباق ندارد؛ زيرا پيش شرط  

د قرارداد لوازم ارادي در خصوص انعقا  اين است كه قرارداد تنها با قصد منعقد شود و نوعاً نيازي به ساير

ديگر، نباشد.   عبارت  به  دارد.  قرارداد ضرورت  بودن  االجرا  الزم  براي  طرفين  »رضايت«  فقه،  در  البته 

د و به همين دليل تالقي قصد طرفين در زمان قراردادي كه با قصد منعقد شده، با رضايت تنفيذ مي شو 
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واحد الزم است، اما رضايت مالک يا شخصي كه حق اجازه دارد، در مواردي كه او )مالک يا نماينده( 

 ت با تأخير اعالم شود. طرف ابرازكننده قصد نيست، ممكن اس

 ج( انتساب قرارداد سامانه پیام خودکار به مالک آن 

ا مي تواند در حدود چهارچوبي عمل كند كه از پيش براي آن برنامه ريزي شده سامانه پيام خودكار، تنه

است. از اين رو، اين سامانه براي شخصي كه به سود وي برنامه ريزي شده، كار مي كند و دقيقاً به همين 

دليل تمام كنش ها و واكنش هاي سامانه پيام خودكار به شخص مذكور منتسب مي شود. به عالوه، مي 

و استفاده   اثبات اين حقيقت به كار بست. وقتي شخصي اقدام به طراحي سيستمن تحليل ديگري را در  توا

پيام رسان در تشكيل قرارداد مي به عنوان  آن  تمام محتوا و  از  انتساب  بر  كند، در واقع به طور ضمني 

 كند.عملكرد آن به خويش اقرار مي

قابل ذكر است كه »قصد ماهيتي است كه جز از سوي قاصد نمي توان بر تحقق آن اطالع يافت. قبول 

ادعاي قاصد در اين مورد از حيث اقرار او نيست، بلكه به آن دليل است كه راه ديگري براي اطالع از 

گاه اثبات مي شود( اراده واقعي او )جز اخبار وي كه در اينجا به وسيله قراين ناشي از به كارگيري دست 

او نبايد مسموع باشد؛ زيرا ظاهر اين است كه به هنگام معامله قصد داشته  وجود ندارد. اما انكار بعدي  

: 1418)الحسيني المراغي،  توان اين ادعا را از وي پذيرفت«  جز با ارائه دليل قابل اعتماد نمياست. بنابراين  

63.)  

يله سامانه پيام خودكار به شخص، قاعده عامي است كه بر طبق آن،  نتيجه انتساب قرارداد منعقدشده به وس

»شخص حقيقي يا حقوقي كه سامانه از سوي وي برنامه ريزي شده، همان فردي است كه نهايتاً مسئول 

 .(UNCITRAL, 2007: 70) هرگونه پيامي از سوي دستگاه مي باشد«

 

 انعقاد قرارداد در فضای الکترونیکی  -2-1

هاي نوين ارتباطي به دنياي تجاري، قراردادها كال در فضاي فيزيكي )يا واقعي( منعقد  قبل از ورود شيوه

شد و وحدت فضا )از نوع  شدند؛ يعني انعقاد قرارداد و اجراي آن هر دو در فضاي واقعي انجام ميمي

جديد ارتباطي تحولي در اين حوزه به وجود آورد، وحدت فضاي فيزيكي( حاكم بود. معرفي ابزارهاي  

فيزيكي را جزئا يا كال دستخوش تغيير قرار داد و تعدد فضا را مطرح كرد. به اين نحو كه در حال حاضر  

 توان قراردادهاي الكترونيكي را به اعتبار نحوه انعقاد و شيوه اجرا به دو دسته تقسيم كرد: مي

انعقاد قرارداد  1 الکترونیکی:(  الكترونيكي صورت   به شیوه  آنها در فضاي  انعقاد  تنها  قراردادهايي كه 

شود. براي مثال كتابي از يک بازار الكترونيكي خريداري گيرد، ولي اجراي آنها در دنياي واقعي انجام ميمي
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گردد م ميشود )انعقاد قرارداد به صورت الكترونيكي( و درب منزل خريدار به صورت فيزيكي تسليمي

)اجراي قرارداد در فضاي واقعي(؛ كه در اين روش تعدد فضا )تركيبي از الكترونيكي و فيزيكي( مطرح 

 است.  

قراردادهايي كه در آنها هر دو مرحله انعقاد و اجراي قرارداد در   ( انعقاد قرارداد در فضای الکترونیکی:2

اي به صورت الكترونيكي از نرم افزار رايانهگيرد. براي مثال يک  فضاي مجازي )لكترونيكي( صورت مي

شود )انعقاد قرارداد به صورت الكترونيكي( و مستقيما روي وب سايت شركت مايكروسافت خريداري مي

گردد )اجراي قرارداد به صورت الكترونيكي(؛ پرداخت بهاي كاال نيز به  اي خريدار دانلود مي سيستم رايانه

گيرد. در اين مورد قرارداد كامال در استفاده از كارت اعتباري بانكي صورت ميصورت الكترونيكي و با  

فضاي الكترونيكي جريان دارد و به عبارتي وحدت فضا )از نوع الكترونيكي( حاكم است. البته اگر همين 

قرار كاالي غيرمادي با انتقال به يک حامل مادي مانند سي دي، تسليم خريدار شود قرارداد در گروه اول  

 .1خواهد گرفت

هرچند در صورت بروز اختالف و اقامه دعوي، در هر دو دسته از اين قراردادها، طرفين ناگزيرند اختالف  

 .2خود را در دنياي فيزيكي پيگيري كنند، البته اگر به حل و فصل اختالف به شيوه الكترونيكي تن ندهند

 بندیاهمیت این تقسیم -1-2-1

ند دليل داراي اهميت است: اوال، موضوع اصلي قرارداد در نوع اول كاالي مادي بندي به چاين تقسيم

است و در فضاي واقعي قرار دارد و در دسته دوم كاالي غيرمادي )ديجيتالي( است و در فضاي مجازي 

ام  گيرند كه هر كدبندي متفاوتي قرار مي رو، از نظر مباحث بين حقوق اموال در تقسيمجريان دارد. از اين

داراي احكام خاصي هستند. ثانيا، در قراردادهاي نوع اول، موضوع مورد معامله خود كاالي مادي است، 

 
باید یادآوری کرد در صورتی که انعقاد قرارداد و اجرای آن هر دو در فضای واقعی انجام گیرد، مانند زمانی که فردی کتابی    1

است برعکس حالت )الف(    نکند، وحدت فضا از نوع فیزیکی حاکم است. همچنین ممکرا از کتاب فروشی محل خریداری می

کند در عالم فیزیکی قرارداد ای عرضه میافزارهای رایانهنیز مطرح باشد، به این صورت که فردی با دارنده وب سایتی که نرم 

بتواند    (Password)و رمز عبور    (Username)  منعقد کند و تنها با وارد کردن نام کاربری دریافتی در وب سایت فروشنده، 

ضای الکترونیکی(. در افزار موردنظر را به صورت الکترونیکی دانلود کند )انعقاد قرارداد در فضای واقعی و اجرای قرارداد در فنرم

ترونیکی آن است نه  نعقاد الکا که آنچه از قرارداد الکترونیکی مدنظر است  توان قرارداد را الکترونیکی دانست. چرااین فرض نمی

 اجرای الکترونیکی آن.  
2Online Dispute Resolution این موضوع به حل و فصل اختالف به روش داوری : (Arbitration)  های دیگر حل و و شیوه

 مربوط است، که در مقابل حل و فصل  (Mediator)  مانند میانجیگری   (Alternative Dispute Resolution)  فصل اختالفات 

های مختلف ارتباطی نسخه الکترونیکی این روش رش شیوهقرار دارد. با گست  (Litigation)اختالف از طریق دادگاه/دادخواهی  

حل و فصل اختالف نیز مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان واقع شده است. این موضوع در ادامه تحقیقات به تفصیل بررسی  

 خواهد شد.  
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به اين معنا كه خود    .استفاده از آن كاالست   1اما در قراردادهاي نوع دوم ماهيت كاالي مورد بيع مجوز 

شود. ثالثا، هرچند نحوه تسليم ثمن در هر شود، بلكه مجوز استفاده از آن فروخته ميافزار فروخته نمينرم

شود، اما نحوه تسليم مبيع در هر مورد دو مورد يكسان است و اغلب به صورت الكترونيكي پرداخت مي

متفاوت خواهد بود. به اين صورت كه در قراردادهاي منعقد شده به شيوه الكترونيكي تسليم مبيع همانند 

مي انجام  سنتي  اماقراردادهاي  نيز   شود،  مبيع  تسليم  الكترونيكي  فضاي  در  شده  منعقد  قراردادهاي  در 

الكترونيكي خواهد بود. لذا از نظر فني ممكن است به دليل ماهيت فضاي سايبر موانع و مسائلي پيش آيد  

آنها در فضاي فيزيكي مطرح نيست. رابعا، در گروه قراردادهاي از نوع وحدت فضا )از نوع   كه ظهور 

حاكم بر تعيين زمان و مكان تشكيل قرارداد روشن است. اما در قراردادهايي كه از نوع  فيزيكي( قواعد  

تعدد فضا )انعقاد به شيوه الكترونيكي و اجرا به شيوه فيزيكي( هستند و آنهايي كه تماما از نوع وحدت 

اعد سنتي قابل فضا از نوع الكترونيكي هستند، موضوع زمان و مكان تشكيل قرارداد صرفا با استفاده از قو 

تعيين نيست بلكه قواعد جديدي الزم است كه تا حدودي در قوانين تجارت الكترونيكي مورد بررسي 

خامسا، طرح برخي موضوعات مطرح در فضاي واقعي درخصوص قراردادهاي الكترونيكي اند.  قرار گرفته

 )جزئا يا كال( دشوار است.  

فيزي نوع  از  فضا  )وحدت  دوم  نوع  قرادادي  از حجم  كمتر  است  ممكن  ارزش  نظر  از  هرچند  كي(، 

قراردادهاي نوع اول باشد، اما كميت آنها از قراردادهاي نوع دوم كمتر نيست و روز به روز بر تعداد آنها  

پردازند، بلكه بخشي از ها تنها به انعقاد قرارداد از طريق اينترنت نميشود. دارندگان وب سايت افزوده مي

به   نيز  را  اجرا ميقرارداد  الكترونيكي  نرمصورت  الكترونيكي  توزيع  رايانهكنند.  بازيافزارهاي  هاي اي، 

كتابخانهرايانه تصاوير،  اطالعات،  مثالاي،  فيلم  و  موسيقي  ديجيتالي،  نوع  هاي  اين  شنيع  و  بارز  هاي 

به يک حامل مادي   شود كه اگر همين كاالهاي غيرمادي با انتقالقراردادها هستند. البته، مجددا يادآوري مي

دي وي دي بطور فيزيكي به خريدار تسليم شوند، در اين صورت مانند قراردادهاي دسته    ومانند سي دي  

 اول خواهند بود. 

 عقد مورد بحث -2-2-1

باشد و همانطور كه گفته شد به دو در فضاي الكترونيكي اغلب صحبت از تشكيل عقد بيع الكترونيک مي

است: انعقاد عقد بيع به شيوه الكترونيكي و انعقاد عقد بيع در فضاي الكترونيكي. حال صورت قابل تحقق  

كند كه آيا امكان انعقاد قرارداد اجاره الكترونيكي متصور نيست؟ پاسخ اين اين سوال در ذهن خطور مي

ي از طريق ابزار است كه اگر منظور انعقاد قرارداد اجاره به شيوه الكترونيكي باشد، متصور است. مثال فرد

 
1 Licence 
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الكترونيكي مانند نامه الكترونيكي با ديگري مكاتبه كرده و خانه وي را براي مدت يک ماه به مبلغي معين 

كند. در مفهوم دوم نيز، يعني عقد اجاره در فضاي الكترونيكي، پاسخ مثبت است مانند موردي اجاره مي

ا در حاشيه وب سايت خود محصوالت وي خواهد تكه فردي وب سايتي دارد و فرد ديگري از وي مي

توان عقد اجاره در فضاي را به مدت يک ماه در مقابل مبلغ معيني آگهي كند. اين نوع عقد اجاره را مي

عقد  اجاره، اجاره خدمات است(. همچنين،  الكترونيكي )نه به شيوه الكترونيكي( دانست )البته اين نوع  

بنابراين تشكيل عقود ديگر توان منعقد كرد.  به شيوه الكترونيكي ميعاريه الكترونيكي؛ چنيني عقدي را هم  

قواعد عمومي  از  اساسا  اين فصل  در  دليل  همين  به  است.  بررسي  و  تصور  قابل  سايبر  فضاي  در  نيز 

شود كه در همه عقود مشترک هستند و اختصاصي به قرارداد خاصي ندارند. اما با  قراردادها صحبت مي

 شود.  هاي حوزه عقد بيع استفاده مي ن شدن مباحث عمدتا از مباني و مثلاين حال، براي روش

 

 مسئولیت قراردادی در تجارت الکترونیکی  -2

تخلف از قرارداد، از هر نوع كه باشد، اعم از اجرا نكردن، تأخير در اجرا يا اجراي ناقص آن، مسئوليت 

ت الكترونيكي هم اجرا مي شود. احراز مسئوليت  قراردادي متعهد را در پي دارد. اين قاعده عمومي در تجار

قراردادي بسيار آسان تر از اثبات مسئوليت غيرقراردادي است؛ زيرا درباره قرارداد، متعهدله بايد اثبات كند 

  ادي وجود داشته و اين قرارداد، اجرا نشده يا در اجراي آن از مفاد توافق، تخلف شده است.كه قرارد

از   آيد. براي مثال، وقتي برخالف قرارداد، تخلف  از قانون هم به حساب  قرارداد، ممكن است تخلف 

مقررات راجع به حقوق مالكيت فكري يا حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي نقض مي شود، 

د. طرف قرارداد مي تواند عالوه بر مسئوليت قراردادي، دعواي مسئوليت قهري يا كيفري را هم طرح كن 

ارت مادي از زيان ديده براي خسارت واحد، فقط براي يک بار امكان ، به عنوان قاعده، جبران خسالبته

 پذير است. 

 نقض قرارداد بیع یا تأمین کاال -1-2

تجارت الكترونيكي، از جمله شامل نقل و انتقال الكترونيكي يا غير الكترونيكي كاالها يا خدمات است.  

د نقض شود، اصوالً مقررات عمومي مربوط به نقض قرارداد بيع و عقود ديگر در صورتي كه اين قراردا

المللي، اجرا مي شود. در حقوق ايران، قانون مرجع در اين خصوص، قانون مدني است. در سطح بين

درب   1980كنوانسيون   موسسه  اصول  همچون  آوري  غيرالزام  مقررات  و  ين  تجاري و  قراردادهاي  اره 
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داراي اهميت خاص هستند. در اروپا، اصول حقوق قرارداد اروپا درباره قراردادهاي اروپايي و    1المللي بين

 شود. نقض آنها اجرا مي

همچنين، حمايت هايي كه از مصرف كننده در قبال كاالها و خدمات مصرفي به عمل مي آيد، نه تنها در  

تر   پررنگ  اين عرصه  در  بلكه  اعمال مي شود،  الكترونيكي  بررسي تجارت  پنجم  در فصل  نيز هست. 

خواهيم كرد كه دليل اصلي افزايش  اين حمايت ها در تجارت الكترونيكي، سهولت بين المللي شدن اين 

محدوديت  و  تجارت   از  تحميل هاي خاصي  نوع  كنندگان  به مصرف  الكترونيكي  تجارت  با  كه  است 

 شود. مي

الكترونيكي بررسي شود، مقررات مربوط به مسئوليت  يكي از مقررات مهم كه اعمال آن بايد درباره تجارت  

در قبال محصول است. پرسشي كه به طور جدي مطرح شده و بدان پاسخ هايي متفاوت داده شده، آن  

به مفهومي كه مشمول مقررات مربوط   2است كه آيا محصوالت الكترونيكي همچون نرم افزار، محصول 

 آيند يا خير؟ شمار مي هباشند، ب 3به »مسئوليت نسبت به محصول«

برخي بر اين اعتقادند كه دستگاه ها و افزارهايي كه از آنها در توليد برنامه هاي رايانه اي استفاده مي شود، 

»محصول« هستند، اما برنامه رايانه اي را نمي توان محصول اعالم كرد. در صورتي كه نقص يا اختالل در  

كه آيا مي توان رسش مطرح مي شود  دستگاه موجب بروز نقص يا مشكل در برنامه رايانه اي شود، اين پ

گفته مي شود،   4بال محصول دستگاه )برنامه( كه مشمول حمايت مستقيم نيست، تسري داد؟مسئوليت در ق

از يک سو، برنامه رايانه اي به عنوان يک سري اطالعات محسوب مي شود كه نمي توان عنوان »محصول« 

رايانه اي )اعم از نرم افزار، پايگاه داده و ...(، درست   را به آن اطالق كرد و از سوي ديگر، اگر برنامه

ن را با كمي اغماض، طراحي نشده باشد، مي تواند موجب خسارت مادي شود. از اين رو، بايد بتوان آ

اع كرد  محصول  اروپا، سكوت دستورالعمل   .(Rowland & Aberystwyth, 2000: 221)الم  در 

اينكه آيا نرم افزار، محصول به شمار مي آيند يا نه،   5اروپايي مسئوليت در قبال محصول درباره تعيين 

 مشكالتي عديده ايجاد كرده است. 

شود.  مي  برق  جمله  از  كااليي،  نوع  هر  شامل  محصول،  كه  است  اعتقاد  اين  بر  حقوقدانان،  از  يكي 

افزارهاي رايانه اي و هشدارهاي غلط يا مبهم مي تواند عيب محصول به شمار  آيد، اما نمي توان نرم  

به نظر وي، هرچند تمايزي دقيق ميان   . (Fleming, 1992: 501)ت  مودهاي همراه آن را »كاال« دانسرهن

 
1 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 
2 Product 
3 Product Liability 
4 Implementation of the EC Directive on Product Liability DTI, Nov. 1985, para 47. 
5 EC Directive 85/374/Liability for Defective Products  
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كاالها و خدمات وجود ندارد، اما مي توان به عرف و مقررات حرفه اي در اين تشخيص به عنوان مالک 

 توجه كرد. 

برنامه اي كه در زمينه تجارت الكترونيكي به كار مي رود، »كاال« نيست، از اين رو، هرچند نرم افزار يا هر  

 اما وقتي در قالب لوح فشرده، حافظه سخت )هارد( و ... ذخيره شود، به آن دليل كه تجسم مادي يافته، 

كاالست و مقررات راجع به بيع كاال درباره آن هم اجرا خواهد شد. بنابراين، اطالعات غلطي كه به همراه  

كاال عرضه مي شوند هم از آن تبعيت كرده و در صورت نقص يا ابهام، مسئوليت فروشنده را در پي 

 .(Rogers, & et al, 1998: 342)  خواهد داشت 

اطالعات در يک كتاب يا تارنما، موجب مسئوليت در قبال محصول نباشد،   بنابراين، اينكه صرف ارائه

آشپزي نتوانسته بود مشخص كند كه تركيب غذايي خاص،   كتاب  يکمحل انتقاد است. در يک پرونده،  

بود كه مسئوليت    سمي خواهد بود مگر اينكه به خوبي پخته شود. بنابراين، دادگاه با اين اشكال روبه رو

 . (Cardozo, 1977: 342) مدني را بر دوش نويسنده كتاب بگذارد يا آن را به آشپز تحميل كند

 خدمات ارائهنقض قرارداد  -2-2

قراردادهاي خدماتي، به طور مكرر در صنعت فناوري اطالعات استفاده مي شوند.  به عنوان قاعده، ارائه 

 Reed)  خدمات به كار گيرد  دهنده خدمات بايد مهارت عرفي خود را به كار برده، احتياط الزم را در ارائه

& Angle, 2003: 108)  .جزئيات   بر  اغلب  الكترونيكي،  تجارت  در  بعدي،  اختالفات  از   پيشگيري  براي 

 شود.  يگردد و تعهدات طرفين به طور دقيق مشخص م  يوافق مت

يكي از مؤسساتي كه مسئوليت قراردادي و قهري آن در تجارت الكترونيكي بررسي مي شود، واحدها و  

 و  اينترنت  به  اتصال  امكان  مؤسسات،  اين.  است   1تهنده خدمات اطالع رساني و اينترند  مؤسسات ارائه

فراهم مي آورند و جزء ضروري دسترسي و اتصال افراد به شبكه اينترنت مي  را  رساني  اطالع   هاي  شبكه

 باشند. 

دستورالعمل تجارت الكترونيكي اروپا، مقرراتي مفصل را به شرح وظايف و مسئوليت هاي مؤسسات ارائه 

دستورالعمل، اين مؤسسات اشخاص حقيقي دهنده خدمات جامعه اطالعاتي اختصاص داده است. از نظر  

  ي امكانات فن   ييا حقوقي هستند كه با هدف فراهم كردن خدمات جامعه اطالعاتي فعاليت مي كنند و دارا

اين  مسئوليت  گيرند.  قرار  كنندگان  يا مصرف  تجار  استفاده  مورد  توانند  مي  اين خدمات  هستند.  الزم 

 به ندرت از نظر حقوق قرارداد  بررسي مي شود. مؤسسات بيشتر جنبه قانوني )قهري( دارد و 

 
1 Internet Service Providers (ISP) 
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 مسئولیت قهری در تجارت الکترونیکی  -3-2

قوانين و مقررات مختلف، در اكثر كشورها، الزام هايي را در جهت ضابطه مند كردن تجارت الكترونيكي 

تخلف از براي تجار و مصرف كنندگان اين عرصه به وجود آورده، ضمانت اجراي كيفري يا مدني براي  

در قهري  مسئوليت  موضوع  بررسي  به  مقاله،  از  بخش  اين  در  كنند.  مي  تعيين  ها  الزام  تجارت   اين 

 . الكترونيكي خواهيم پرداخت 

 

 

 مفهوم و مبنای مسئولیت مدنی رسا (1

 واحدها  اين  براي  1، كننده خدمات اطالع رساني و اينترنت   »رسا«، عنواني است كه آيين نامه واحدهاي ارائه

« است. طبق آيين نامه مذكور، ISPسي براي عبارت انگليسي »فار  معادل  واژه،  اين.  است   كرده  انتخاب

مجموع خدمات ارزش افزوده برخط و برون خط به كاربران خود مي كنند و مي   رساها اقدام به ارائه

برخالف   نمايند.  قررات ارائهتوانند هر نوع خدمات و امكانات اطالعاتي و ارتباطي را در حدود قوانين و م

آيين نامه رسا و ق.ت.ا كشورمان كه به طور دقيق مسئوليت رسا را بررسي نكرده اند، دستورالعمل تجارت 

 الكترونيكي اروپا اين موضوع را به طور خاص بررسي كرده است. 

مطلق و تقصير   اولين پرسش آن است كه مبناي مسئوليت رسا چيست؟ در اين باره، اختالف ميان مسئوليت 

است. اگر مسئوليت مطلق پذيرفته شود، در آن صورت رسا، صرف نظر از آگاهي يا كنترل خود بر مسائلي 

كه در حدود وظايف و اختيارات آن قرار مي گيرد، مسئول زيان هاي وارده خواهد بود. در حالي كه اگر  

 . (Baistrocchi, 2003: 114) آن است  ريرسا، اثبات تقص ت يتقصير مبنا قرار گيرد، الزمه مسئول

به موجب نظريه سوم بايد بين دو مورد تفكيک قائل شد: اطالع واقعي و اطالع ضمني. در حالت اول،  

وقتي رسا واقعاً بداند كه محتوايي در اينترنت وجود دارد كه به حقوق شخصي تعرض مي كند، مسئول 

قرايني را اختيار دارد كه از نظر عرف نشان مي شناخته مي شود. اما در حالت اطالع ضمني، وقتي رسا  

د با حقوق  مغاير  محتوا  كه  با  گرانيدهد  م  دياست،  نظر  به  شناخته شود.  دستورالعمل   يمسئول  رسد، 

 گرفته است.  شيرا در پ  ر ياخ كرديرو يكيتجارت الكترون

 قواعد حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی رسا  (2

 
 شورای عالی انقالب فرهنگی. 12/9/1380رسانی و اینترنت )رسا(، مصوب مورخ کننده خدمات اطالهنامه واحدهای ارادهآیین 1
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محتوايي كه فراهم مي كند يا نقشي كه در مبادله محتوا دارد، در ارتباط مسئوليت مدني رسا، از جمله با  

است. طبيعي است كه نوع و ميزان مسئوليت شخصي كه صرفاً اقدام به برقراري ارتباط از راه دور مي 

كند، با شخصي كه در زمينه نشر در اينترنت فعاليت دارد، متفاوت خواهد بود. در مفهوم عام، ممكن است 

كاركردهايي متعدد داشته باشند؛ از فراهم ساختن امكان ارتباط اينترنتي تا هماهنگ سازي گروه    رساها

هاي كاربري و ميزباني رايانه ها در پايگاه هاي اينترنتي. از اين رو، شايد بتوان در برخي از موارد ـ بسته 

برات مقايسه كرد كه صرفاً اقدام به دهنده ارتباط اينترنتي را با شركت مخا  به نوع و ميزان فعاليت ـ ارائه

خدمات ارتباط تلفني مي كند؛ با اين حال، امكان چنين مقايسه اي درباره ناشر الكترونيكي وجود    ارائه

مسئوليت در قبال نقض حق بر اثر: براي اينكه رسا بتواند آثار داراي حق مالكيت فكري )اعم از   ندارد.

وق مرتبط(را در اينترنت قرار دهد، بايد نسخه موقتي از آنها بر حق بر اثر، حقوق مالكيت صنعتي و حق

 روي سامانه رايانه اي خود تهيه كند.

اينترنتي محتوا ضرورت دارد، نقض حق بر اثر محسوب نمي شود. در  اين حد از اقدام رسا كه براي ارائه

 پخش  قصد  به  اثر  موقتي  كثيرت  نبودن  ممنوع  مورد  در  1، انگليس، قانون حق بر اثر، طرح ها و اختراعات

  با   شخصي  اگر  حال،  اين  با.   دارد  صراحت   قانوني،  نفع  ذي  هر  يا  پديدآورنده  درخواست   به  آن(  توزيع)

عرفاً بايد مي دانست، اقدام به عرضه بدون مجوز اثر فكري )در مفهوم   كه  شرايطي  در   يا  آگاهي   و  علم

عام( از طريق سامانه هاي ارتباطي كند و از اين طريق موجب نقض حق بر اثر يا ساير حقوق فكري شود، 

 به عنوان نقض كننده مسئول خواهد بود.

ه از محتواي داراي حق بر اثر پرونده  هاي متعددي در اياالت متحده، نشان مي دهد كه چگونه استفاد

 خوانده  ،ديگران در سامانه رايانه اي رسا مي تواند موجب مسئوليت مدني براي آن باشد. در يک پرونده

 داراي  كه  را  سِگا  هاي  بازي  نسخه  توانستند  مي  كاربران  آن  طريق   از  كه  كرد  مي   اداره  را  2خبري   صفحه  يک

بودند، به اشتراک بگذارند يا دريافت كنند. داليل متعددي نشان مي داد مايت قانون(  ح  مورد)  اثر  بر  حق

كه خوانده به خوبي از نحوه استفاده از صفحه خبري خود آگاهي داشته است. خوانده همچنين اقدام به 

توزيع و فروش دستگاه هاي تكثير بازي ويدئويي مي كرد كه در تكثير بدون مجوز محصوالت سِگا قابل  

ودند. دادگاه رأي داد كه خوانده با تسهيل نسخه  برداري )كپي( غيرمُجاز، حق بر اثر سگا را نقض استفاده ب 

كرده است. همچنين دادگاه به استناد ادلّه و قرايني به اين تشخيص رسيد كه خوانده، عالمت تجاري سگا 

تجاري نقض كرده   را بر عالمت  را از طريق صفحه خبري خود منتشر كرده و بدين وسيله حق اين شركت

 3. است 

 
1 Copyright, Designs and Patents Act 1988. 
2 Bulletin Board 
3 Sega Enterprises v. Maphia. 
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 قالب   در  را  آهنگ   مختلف  انواع (  آپلود)  بارگذاري  و  دريافت   امكان  خوانده  شركت در پرونده اي ديگر،  

 هاي   شركت  از  گروهي  كه)   ها  خواهان  پرونده،  اين  در.  بود  كرده  فراهم  خود  خبري  صفحه  در  ديجيتالي،

نقض حقوق قانوني خود از اين طريق شدند و دعواي آنها  مدعي ،(بودند( موسيقي) آهنگ تكثير و توليد

 1به نتيجه رسيد.

 بايد  كه  محتوايي  از  خودكار   طور   به  كه   بود  اي  سامانه   داراي  رسا،   عنوان  به  كام  نت   ، در پرونده اي ديگر

 اثر  بر  حق  نقض  برداري،  نسخه   از  حد  اين.  كرد  مي  تهيه  موقت   نسخه  شد،  مي  داده  قرار  اينترنت   در

 را  خوانده  فرار  نتيجه  در  و  كام  نت   پرونده  به  قياس  دادگاه،  ،حال آنكه در پرونده اي ديگر  2نشد.  محسوب

 3. نپذيرفت  مسئوليت  از

كننده خدمات اطالع رساني و اينترنت )رسا(    در تأييد اين تحليل، مي توان به »آيين نامه واحدهاي ارائه

(ISP)  اين آيين نامه، »مسئوليت رعايت قوانين مالكيت معنوي و حق    1ـ3ـ 5« استناد كرد. به موجب بند

همان آيين   1ـ 3ـ 5طابق با بند  كننده اطالعات در شبكه است«. همچنين م  التأليف و تصنيف بر عهده ارائه

و كاربران براي محتوايي كه خود بر روي شبكه عرضه مي   (ISP) هاي رسا  نامه، »مؤسسات و شركت 

ارائه به  اقدام  بنابراين، در مواردي كه رسا، صرفاً  پاسخگو هستند«.  نامه مسئول و  آيين  اين   كنند، طبق 

توان   ينمي كند، نم  خدمات دسترسي به منابع اطالعاتي مي كند و خود محتوا )اطالعات( خاصي ارائه

 مسئول دانست.  گرانيمتعلق به د يوارسا را در قبال محت

ضمانت  اجرايي كه در آيين نامه براي تخلف از مفاد آن پيش بيني شده، در وهله اول جنبه صنفي دارد. 

« اين آيين نامه، »در صورت تخطي از موارد مندرج در اين مصوبه، مجازات هاي اعمال 9به موجب بند »

ه و طرح در دادگاه و محاكم قانوني بسته به نوع تخلف بر  شده شامل تذكر، قطع موقت مجوز، لغو پروان

وزارت   ياست كه بر اساس گزارش نظارت  يراهبرد  ونيس ياساس قوانين و ضوابط ذي ربط بر عهده كم

 ند«. ك  يو اعالم نظر م يپست و تلگراف و تلفن بررس 

 مسئولیت مدنی رسا در حقوق تطبیقی (3

الكترونيكي اروپا، مسئوليت واسطه ها با جزئيات بيشتري نسبت به دستورالعمل در دستورالعمل تجارت  

دستورالعمل تجارت   (12)مطابق با ماده    حقوق مالكيت فكري اين اتحاديه مورد توجه قرار گرفته است.

به شرطي كه ريق شبكه هاي آن مبادله مي شود؛  الكترونيكي، رسا مسئول اطالعاتي نخواهد بود كه از ط

قال اطالعات را آغاز نكرده، گيرندگان انتقال را معين نكرده و اطالعات در حال انتقال را انتخاب يا انت

 
1 Frank Music Corp. v. Compuserve Inc. 
2 Religious Technology Center v. Netcom on line Communications Inc. 
3 MAI System Corp. v. Peak Computer Co. 
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اصالح نكرده باشد. اين موارد معافيت از مسئوليت، به ذخيره خودكار، واسطه اي و ناپايدار اطالعات نيز 

، نگهداري نشده باشد. مدت تسرّي مي يابد، مشروط بر اينكه بيش از مدتي كه از نظر عرف ضرورت دارد

 ي از كشورها  کيهر  يعرف داخل ايامر، حسب مورد به قانون   نينشده   و ا نييتع ينگهدار يبرا يمعين

 اروپا واگذار شده است.  هيعضو اتحاد

 نخواهد   اطالعاتي  2موقت  يا   1دستورالعمل فوق، رسا، مسئول ذخيره خودكار، واسطه اي  ( 13)بر ماده  بنا

، رسا مسئول (14)مطابق با ماده    نيز.  گيرند  مي  قرار  وي  اختيار  در  پيشتاز  و  ارسال  منظور  به  تنها   كه   بود

نخواهد بود و در اطالعات ناشي از ميزباني وي، در صورتي كه به محتواي غيرمشروع آنها جاهل باشد،  

صورت علم به محتوا بايد آنها را به سرعت از حوزه كنترل خود خارج كند. لحن ماده اخير، به خصوص 

در مواردي كه اطالعات غيرمشروع، حاوي تقلب، كالهبرداري و اقدامات مجرمانه ديگر در عرصه تجارت 

ر گيرند و به نظر مي رسد، رسا بايد الكترونيكي مورد استفاده هستند، ممكن است مورد سوء استفاده قرا

كرده،  در صورت نبود   ياطالعات مشكوک و ناشناخته را بررس  ياين اختيار را داشته باشد كه محتوا

ارتباط آنها به شخص خاص، از انتقال آنها به گيرنده مدنظر، خودداري نموده يا در خصوص اصالت و 

 تصديق داده پيام، استعالم الزم به عمل آيد.

.  است   شده  االجرا  الزم  ،1998  سال  در  3حقوق اياالت متحده امريكا، قانون حق بر اثر در عصر ديجيتال  در

 به  نداشته،  فكري  مالكيت   حقوق  نقض  از  مالي  نفع  رسا  كه  صورتي  در   قانون،  اين  دوم  باب  با  مطابق

اطالع باشد و به اخطار مالک توجه كرده   بي  نقض   از  يا  نداشته  آگاهي  شود  مي  نقض  كه  آنچه  محتواي

نخواهد بود. رسا براي گريز از مسئوليت، بايد نماينده اي براي  يباشد، مسئول نقض حقوق مالكيت فكر

 :Oktay & Wrenn, 1999)  الكيت حقوق فكري تعيين كرده باشددريافت ابالغ ها و اخطارهاي م

و    ارتباطات  خصوص  در  رسا   مسئوليت  بر  نيز  ديگر  هايي   محدوديت   عالوه،  به  .)82 ديجيتال  انتقالي 

 در نظر گرفته شده است.  زبانيمي

اثر، بيانگر افراط در محتواي آن از حيث مواردي است كه رسا در  مالحظه در قانون امريكايي حق بر 

يكي صورت مراعات و استناد به آن مي تواند از مسئوليت معاف شود. اعمال اين افراط در تجارت الكترون

به آن دليل غير ممكن است كه ارزش به نسبت باالي اطالعات مالي و اقتصادي افراد، حمايتي مضاعف 

م اثر را شامل  بر  تنها حق  آن است كه قانون مذكور،   -  ي مال  ميشود و جرا  يمي طلبد. خوشوقتي در 

ا به ويژه با »قانون افراد درحوزه تجارت الكترونيكي را دربرنمي گيرد. اين ادع  ي حقوق ماد  اي  ياقتصاد

 
1 Intermediate  
2 Temporary 
3 Digital Millennium Copyright Act 1998. 
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درصدد جرم انگاري بزهكاري   نونتقويت مي شود؛ زيرا اين قا  1997مصوب    1منع سرقت الكترونيكي«، 

 سنتي دزدي، در فضاي مجازي با تعريف چارچوبي دقيق براي آن برآمده است. 

ح شده اند، در حقوق انگليس، پرونده هايي كه در آنها مسئوليت رسا يا اشخاص با حرفه مشابه رسا مطر

ازجمله  ها،  پرونده  اين  از مالک  كلي  به طور  يابند.  ارتباط مي  محرمانه  هاي شخصي و  داده  با  بيشتر 

عمل كرده باشد،   صرفتوان استنباط كرد كه رسا، حتي اگر به عنوان واسطه    مي  3گودفري   و  2زيتوتاال

ملزم به رعايت احتياط متعارف براي اجتناب از افشاي اسرار و اطالعات الكترونيكي متعلق به ديگران 

است و در فرض افشا يا هرگونه اختالل ديگر در رابطه طرفين، دادگاه مي تواند با لحاظ اوضاع و احوال،  

 .(Reed, 2004: 113) وارده محكوم كند  ويرسا را به جبران تمام يا قسمتي از خسارات مادي و معن

 مسئولیت مدنی در قبال محتوای تارنما (4

تارنماها، يكي از مهم ترين ابزارهاي تبليغ، ارتباط و معامله در تجارت هستند. در عين حال، ويژگي هاي 

كالهبرداري تبديل كند. به خاص اينترنت نمي تواند آنها را به ابزاري براي تقلب، نقض حقوق ديگران و 

 ي همين دليل، از همان ابتدا مسئوليت در قبال محتواي تارنما، مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و در برخ

همچون   جرايمي  كرده اند.  ينيب  شيپ  يفريك  اي  يمدن  تيخاص آن را در قالب مسئول  ن ياز كشورها، قوان

خصوصي، كالهبرداري، جعل رايانه اي و نقض   توهين، افترا، نقض حقوق اسرار تجاري، نقض حريم

حقوق مالكيت فكري درباره محتواي تارنما قابل تحقق هستند. در اين گفتار، تنها جنبه مسئوليت مدني  

 در قبال محتواي پايگاه اينترنتي )تارنما( بررسي مي شود. 

با ادعاهايي همچون عرضه   آن دسته از تارنماها كه اقدام به دريافت سفارش و تبليغ مي كنند، ممكن است 

اطالعات غلط، نمايش محتواي غيرواقعي در تارنما، تحريف حقايق و ... كه موجب خسارت به اشخاص 

شوند. مسئوليت در قبال اين مسائل، به ويژه براي شركت هايي كه اطالعات خاصي   ثالث شده، روبه رو

ارويي، بهداشتي و يا امور مالي، مي تواند بسيار  مي كنند، همانند تأمين سفارش هاي د  را به كاربران ارائه

خطرناک بوده و حتي تعطيلي يا تعليق فعاليت آنها را در پي داشته باشد؛ زيرا تضمين هاي مدني تعليق يا  

 لغو پروانه فعاليت مي تواند درباره تارنماهاي تجاري نيز اجرا شود. 

مالک تارنما، داراي اين اثر است كه وي را ملزم در واقع، اصل انتساب مسئوليت مدني ناشي از محتوا به  

به كنترل مستمر محتواي تارنماي خود مي كند. به ويژه درباره آن دسته از تارنماهايي كه گستره كاري و 

به كاربران و  پاسخگويي برخط  تنظيم، به روزرساني و  از كاركناني متعدد براي  آنها زياد است و  نفوذ 

 
1 No Electronic Theft Act 1997. 
2 Totalise PLC v. Motley Fool LTD, 2001. 
3 Godfrey v. Demon 1999; Bynre v. Deane 1937. 
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كاستن از دامنه مسئوليت    اياز خسارت    ي ريشگيپ  ي مختلف برا  يكنند، راهكارها  يمشتريان استفاده م

مدني مالک تارنما وجود دارد: اول اينكه، مالک تارنما بايد شنود )بازرسي( مستمري بر كليه فعاليت هاي 

برخط كاركنان خود داشته باشد. در شركت هاي بزرگ فعال در عرصه تجارت الكترونيكي اين اقدام از 

 طريق ايجاد واحد يا تخصيص كاركنان خبره به اين موضوع انجام مي گيرد. 

مي شوند، مورد   دوم اينكه، شكايت ها و انتقادهاي برخطي كه درباره محتواي تارنما از سوي كاربران ارائه

ي توجه قرار گيرند. بي توجهي به اين موارد، احتمال مراجعه شاكي )مدعي( را به مراجع قانوني بيشتر م

كند. سوم اينكه، پيش شرط دخالت كاربران در محتواي تارنما )اضافه يا ويرايش محتوا( بايد قبول توافقنامه 

و مقررات و حقوق مالک تارنما و اشخاص ثالت ملزم   نيقوان  ت ي آن، به رعا  قي اي باشد كه كاربر را از طر

اب باشد، عامل رهايي مالک تارنما شود.اين توافق، در صورت بروز هر مشكلي كه به كاربر قابل انتس يم

از مسئوليت يا موجد حق مراجعه )بعدي( وي به كاربر زيانكار خواهد بود. چهارم اينكه، كاركنان مالک، 

بايد آموزش هاي الزم را در حفظ حقوق ديگران، رعايت قوانين مرتبط با حقوق فكري و جلوگيري از 

 باشند. يمداخله كاربران مشكوک در محتوا فرا گرفته م

 مسئولیت مدنی دسترسی بدون مجوز به اسرار تجاری (5

ديگر كه مسئوليت مدني در قبال آن نياز به بررسي دارد، دسترسي بدون مجوز به اسرار تجاري  موضوعي

الكترونيكي متعلق به ديگري است. در انگليس، رويه قضايي سال ها بر اين امر اصرار داشته است كه  

 در  هرچند  1. در نتيجه موضوع جرم سرقت قرار گيرتواند مال محسوب شود و دصرف اطالعات نمي  

باشد، به قانون   ي ماد  ياز كاالها  شتريب   ارياطالعات بس   تجاري  ارزش  دارد  امكان  كه  ايده  اين  جهان  سراسر

بيشتر   به بررسي  نياز  اما به هر حال جنبه هاي مسئوليت مدني  گذاران و دادگاه ها تحميل شده است؛ 

. طبيعي است كه يک فرد حرفه ددارد.تصدي به فراهم ساختن خدمات ارتباطي يک حرفه به شمار مي آي

 اي، در حدود متعارف در قبال شغل و حرفه خود مسئول است. 

برقراري ارتباط، الزم باشد كه رسا به اطالعات مشتريان و تجار دسترسي داشته باشد، در صورت اگر براي  

 تعرض به محتواي اطالعات يا افشاي آنها مسئول شناخته مي شود؛ زيرا حق دسترسي، تنها براي ارائه

ض حريم خدمات ارتباطي بوده و تعرض يا افشاي اطالعات متعلق به ديگران مي تواند حسب مورد نق

 شود.  يق.ت.ا( محسوب م 64)ماده  گرانيمتعلق به د يخصوصي يا جرم تحصيل غيرقانوني اسرار تجار

در مواردي كه قراردادي وجود دارد، صرف تخلف از قرارداد براي احراز مسئوليت شخص متخلف كفايت  

عاملي غير از قرارداد باشد، خواهد كرد. اما اگر دسترسي به اطالعات تجاري محرمانه ناشي از اتفاق يا هر  

آنها، در صورتي عامل را مسئول جبران زيان هاي وارده  از  يا هرگونه سوء استفاده  افشا، بهره برداري 

 
1 Oxford v. Moss (1978) 68 Cr. App. R. 183. 654. 
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در هر حال، تعهد دارنده اطالعات محرمانه،   محقق شده باشد.  يمدن  ت ي خواهد دانست كه اركان مسئول

توان شخص را به موجب قرارداد ملزم كرد تا براي محدوديت هاي عرفي خود را دارد؛ بدين معنا كه نمي  

حفظ اطالعات مذكور، اقداماتي انجام دهد كه خارج از حيطه توان يا اختيارات قانوني اوست. از اين رو 

 ي در قبال افشا   يرعايت احتياط متعارف، دارنده قراردادي يا قانوني اطالعات تجاري را از مسئوليت مدن

 سازد.   يا مبرا مافش نيا ءآنها و آثار سو

 

 تجویز اصل امکان انعقاد قرارداد با اینترنت )نامه الکترونیکی، اتاق گفتگو و وب سایت(  -3

توانند مانع از انعقاد قبل از ورود به ساير مباحث يكي از مسائل مهم قابل طرح اين است كه چه داليلي مي

شوند؟ و چرا نبايد امكان انعقاد قرارداد از طريق اينترنت قرارداد با استفاده از ابزارهاي نوين الكترونيكي  

هاي سنتي انعقاد قرارداد مانند تلفن و پست براي تسريع و را مجاز شمرد؟ مگر جز اين است كه شيوه

روند تا طرفين به هدف موردنظر خود با سرعت و سهولت تسهيل ارتباط طرفين در انعقاد قرارداد بكار مي

رو همان داليل كه امكان استفاده و خود ابزارها در اين ميان موضوعيتي ندارند؟ از اين  بيشتري دست يابند

كنند )سرعت و سهولت در ارتباط(، براي از ابزارهاي ديگر ارتباطي را در روند تشكيل قرارداد تجويز مي

توان گفت رو ميز اين. ا1توانند مورد استناد واقع شوند توجيه استفاده از ابزارهاي نوين ارتباطي نيز مي

دليلي بر عدم امكان انعقاد قرارداد از طريق اينترنت وجود ندارد، خواه از طريق نامه الكترونيكي و يا وب 

 Gringras)سايت باشد و خواه از طرق ديگر، به شرطي كه مراحل تشكيل قرارداد بطور صحيح طي شود  

and Todd, 2008: 15).  يستم حقوقي مورد نظر احراز شود. در برخي و شرايط درستي قرارداد طبق س

قوانين به اين موضوع صريحا اشاره شده است. بعنوان مثال، در دستورالعمل تجارت الكترونيكي شوراي 

اروپا در تاييد امكان انعقاد قرارداد از طريق اينترنت مقرر شده است هر يک از دول عضو اتحاديه اروپا 

الكترونيک را تجويز كند و ملزم است در سيستم حقوقي خود ام ابزارهاي  انعقاد قرارداد از طريق  كان 

موانع حقوقي موجود در اين زمينه را برطرف سازد. در ساير قوانين موضوع بحث نيز هرچند صريحا به 

اين موضوع اشاره نشده است ولي از آنجا كه از مفاهيمي چون داده پيام و ارتباط الكترونيكي براي انعقاد 

استفاده شده، لذا بطور غيرمستقيم امكان استفاده از اينترنت براي انعقاد قرارداد و اجراي آن مورد قرارداد  

 پذيرش واقع شده است.  

 
توان هر روشی را برای انعقاد  قانونی است و بدون نص قانون نمی البته تجویز استفاده از طرق نوین ارتباطی محتاج مقرره  1

های نوین انعقاد قرارداد را به  اند که شیوهکی نیز برای این منظور تدوین شدهالکترونیقرارداد بکار بست. اساسا قوانین تجارت 

   رسمیت شناسند.
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انعقاد قرارداد از طريق ابزارهاي سنتي وجود دارد، از طريق ابزارهاي  بنابراين به همان اندازه كه امكان 

ت الكترونيكي نيز تجويز شده است. با اين حال، خواه  الكترونيكي از سوي قوانين موضوعه در حوزه تجار

الكترونيكي، دو استثناي مهم بر اين اصل قابل   قرارداد به صورت سنتي منعقد شود و خواه به صورت 

 اعمال است: توافق طرفين و الزام قانوني. 

 توافق طرفین - 1-3

هاي سنتي مانند تلفن يا نامه استفاده از روشتوانند توافق كنند كه قرارداد مورد نظر خود را با  طرفين مي

تواند داليل مختلفي داشته باشد، هاي نوين ارتباطي استفاده نكنند. اين امر ميپستي منعقد كنند و از روش

از جمله اينكه طرفين بخواهند مدارک قرارداد فيمابين را بطور كتبي و در قالب كاغذي در اختيار داشته 

به روش عادت  ميباشند.  نيز  سنتي  باشد  هاي  داليل  از  ديگر  يكي  موارد، (Ibid)تواند  اين  بر  . عالوه 

الكترونيكي، بيناآشنايي به روش ارتباطي  نوين  ابعاد هاي  تعين حقوقي در برخي  نبود  آنها و  به  اعتماد 

ت تواند در رديف ديگر داليل ذكر گردد. در هر صور حقوقي فضاي سايبر در صورت بروز اختالف نيز مي

شوند الزم است براي اجتناب از اختالفات آتي، صريحا اين موضوع را در بر كساني كه وارد قرارداد مي

 روابط خود مشخص كنند. 

رسد. در اين پرونده آقاي هال مهلت  ضروري به نظر مي  Hall v. Cognosدر اين راستا اشاره به پرونده  

كرد، از دست داد. نامه الكترونيكي به در آن كار مي  ها را به شركتي كهمقرر براي تسليم تقاضاي هزينه

مدير شركت ارسال كرده و تقاضاي تمديد مهلت را نمود. مدير در پاسخ جواب مثبت داد، اما بعد از دادن 

مهلت، از اجراي آن امتناع كرد )با اين تصور كه نامه الكترونيكي ارسالي از نظر حقوقي معتبر نيست(. در 

ها در در دادگاه اقامه دعوي كرد. دادگاه مقرر نمود بخش مربوط به خط مشي درخواست نتيجه آقاي هال 

قرارداد استخدام آقاي هال، كه در آن آمده است »هر نوع تغييري بايد كتبي بوده و به امضاي طرفين برسد«،  

بودن را فراهم    از طريق نامه الكترونيكي ارسالي احراز شده است. چرا كه متن نامه الكترونيكي شرط كتبي

شود. لذا نامه الكترونيكي ارسالي كند و نام ارسال كننده در باالي نامه الكترونيكي بعنوان امضا تلقي ميمي

كند. اگر طرفين از ابتدا امكان يا عدم امكان استفده از ها مي شركت را موظف به پذيرش هزينه درخوست 

 آمد. كردند اين اختالفات هم به وجود نميي ابزارهاي نوين ارتباطي را در روابط خود تصريح م

 

 الزام قانونی -2-3

انعقاد قرارداد يا وجود مدركي را به شيوه خاصي الزم مي داند. بعنوان مثال در در برخي موارد، قانون 

حقوق ايران اسناد مالكيت امول غيرمنقول بايد با رعايت تشريفات خاصي تنظيم شوند. قانون تجارت 

الكترونيكي ايران نيز به رغم شناسايي اعتبار داده پيام در احراز شروط كتبي بودن، ممضي بودن و اصل 
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. اين بدان 1تواند در قالب پيام باشد بودن مدارک، مقرر كرده است كه اسناد مالكيت اموال غيرمنقول نمي

زارهاي الكترونيكي قابل پذيرش معناست كه مدارک حاصل از توافقات اموال غيرمنقول و با استفاده از اب

كرد كه توافقات مقرر مي  1974نيست. مثال ديگر اينكه، در حقوق انگليس، قانون اعتبار فروشنده مصوب  

اصالح   1994. اين قانون در سال  2مربوط به اعتبار مصرف كننده بايد در قالب اسناد كاغذي منعقد شوند

توانند با استفاده  ها و مدارک مير مصرف كننده و بيشتر آگهيشد كه در نتيجه آن توافقات مربوط به اعتبا

ها و مدارک حتما در قالب از ابزارهاي الكترونيكي ايجاد شوند و ديگر الزامي نيست كه توافقات، آگهي

كاغذي باشند. البته با تدوين قوانين نمونه، كنوانسيون ارتباطات الكترونيكي و قوانين تجارت الكترونيكي 

ملي، مانند قانون تجارت الكترونيكي ايران، الزامات قانوني درخصوص كاغذي بودن ارتباطات   در سطح

توانند اين طرفين و قراردادهاي منعقد شده بين آنها رفع شده است و داده پيام و ارتباط الكترونيكي مي

 الزامات را احراز كنند.  

افزود. با اين توضيح كه مفهوم و دامنه توافق به استثنائات فوق بايد اخالق حسنه و نظم عمومي را نيز  

طرفين و الزام قانوني در هر سيستم حقوقي مشخص و نزديک به هم است. اما مفهوم و دامنه نظام عمومي  

اي توافق بر موضوعي هاي حقوقي يكسان نيست. مثال ممكن است در جامعهو اخالق حسنه در همه سيستم

در جامعه ديگري چنين نباشد. لذا در هر مورد بايد به منابع سيستم خالف اخالق حسنه تلقي گردد، اما  

 حقوقي مورد نظر مراجعه كرد. 

 

 جارت الکترونیکی در ایرانوضعیت ت  -4

شوند، الجرم بايد نخست  اينترنت مانند يک جامعه است. كساني كه به هر دليلي وارد دنياي اينترنت مي

ادبيات، فرهنگ، مقررات و   از بعد  زبان،  آن را بشناسند و بعد وارد آن شوند. براي مثال،  كاربرد دقيق 

ها را به وقت خود شناخته و  هاي مطرح جهان در حوزه تجارت الكترونيكي اين ضرورتتجاري، شركت 

اند و در نتيجه هم به رشد اقتصادي خود آنها منجر شده و  با احراز آنها گوي سبقت را از ديگران ربوده

شان گرديده است. اما در ايران، تجارت الكترونيكي نوپاست و شروع  موجب رشد كشورهاي متبوع هم  

ها عرضه و امكان خريد از طريق  هاي اعتباري توسط بانکگردد، زماني كه كارتبرمي  1376آن به سال  

 آنها فراهم شد.

 
 (.6قانون تجارت الکترونیکی ایران، ماده )  1
( قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز فروش مواد دارویی به مصرف  6مشابه این مقرره، طبق بند )ب( ماده ) 2

 تواند در قالب داده پیام باشد. کنندگان نهایی نمی 
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حضور تجارت الكترونيكي در   گذرد، اما هنوربا اين حال، اگرچه قريب به پانزده سال از آن واقعه مي 

ترين علت عدم احراز كامل  ايران در قياس با كشورهاي پيشرو در اين حوزه چندان ملموس نيست. مهم

هاي ذكر شده براي انجام تجارت در فضاي اينترنت است. با اين حال، بررسي تجارت الكترونيكي ضرورت

هادهاي خصوصي در تالش بوده و هستند تا هاي مختلف دولتي و ندر ايران حاكي از آن است كه بخش

هاي الزم براي توسعه تجارت الكترونيكي را در اين كشور در حال توسعه ايجاد و تكميل كنند. زيرساخت 

ها در مصوبات دولتي متجلي شده است كه اهم موارد آنها به ترتيب تاريخ مورد اشاره  بخشي از اين تالش

مي تواقع  توسعه  موانع  شناخت  نيز شود.  آنها  رفع  براي  راهكارها  ارائه  و  ايران  در  الكترونيكي  جارت 

 موضوع بسيار مهمي است كه در قسمت بعد به اجمال بررسي خواهد شد.  

 

 ( 1379قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )مصوب  -1-4 

سال   اوايل  در  الكترونيكي  تجارت  جدي  رونق  برنامه  1379انديشه  قانون  اقتصادي،   در  توسعه  سوم 

( آن چنين متجلي شده 116اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و در بندهاي »الف« و »ب« ماده )

ها المللي: الف( كليه وزارتخانهاست: »به منظور تقويت توان رقابت محصوالت صادراتي در بازارهاي بين

اند تا پايان سال برنامه سوم نسبت  رات مكلفهاي توليدي و خدماتي دولتي مرتبط با امر صادو سازمان

رساني بازرگاني كشور  رساني مربوط به خود، براساس طرح شبكه جامع اطالعاندازي مركز اطالعبه راه

رساني الزم را در اختيار متقاضيان داخلي و خارجي قرار دهند. وزارت پست  اقدام كنند و خدمات اطالع

رساني بازرگاني كشور )داخلي و اندازي شبكه جامع اطالعبه راه   و تلگراف و تلفن موظف است نسبت 

 1المللي( تا پايان سال دوم برنامه سوم اقدام كند«.بين

همان گونه كه از صدر اين ماده نيز پيداست، تدوين كنندگان اين برنامه به درستي دريافته بودند كه در 

المللي رقابتي محصوالت صادراتي كشور در بازارهاي بينصورت عدم توسعه تجارت الكترونيكي توان  

هاي مرتبط با  تنزل خواهد كرد. لذا وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت بازرگاني و همه وزارتخانه

رساني بازرگاني رساني براساس طرح شبكه جامع اطالعاندازي مركز اطالعامر صادرات را مكلف به راه 

 كشور كرده است.  

 

 ( 1381سیات تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ایران )مصوب  -2-4

 
1 ( ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  سوم  برنامه  مورخ  1379-1383قانون  علنی  جلسه  در   )

برای مشاهده متن به تایید شورای نگهبان رسیده است.    17/01/1379مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ    17/01/1379

 www.majlis.ir ن:ا سمی مجلس شورای اسالمی ایرقانون رک: وب سایت ر
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، بحث تجارت الكترونيكي 1381در سال    1با تصويب سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسالمي ايران 

رساني و با استناد به با شفافيت بيشتري پيگيري شد. اين مصوبه به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي اطالع

و باتوجه به »گسترش سريع تجارت الكترونيكي در جهان، گريزناپذير بودن   2ساسي ( قانون ا138اصل )

-جويياستفاده از آن، نقش تجارت الكترونيكي در حفظ، تقويت و توسعه رقابتي كشور در جهان و صرفه 

الكترونيكي در كشور«  از اجراي تجارت  ناشي  در 3هاي  الكترونيكي  ، براي استفاده و گسترش تجارت 

 - 1هاي الزم اصولي چنين مقرر شد: » تهيه شد. براي نيل به اين هدف شناسايي و ايجاد زيرساخت كشور  

زيرساخت  نمودن  زمينهفراهم  و  اصلي  تجارت هاي  از  استفاده  براي  نياز  مورد  اجرايي  و  حقوقي  هاي 

حمايت از توسعه   -3توسعه آموزش و ترويج فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكي؛    -2الكترونيكي؛  

رفع هرگونه محدوديت    -4هاي رقابت؛  هاي بخش غيردولتي و جلوگيري از انحصار و ايجاد زمينهفعاليت 

گسترش استفاده از شبكه اينترنت براي انجام تجارت الكترونيكي  -5آميز در تجارت الكترونيكي؛ تبعيض

 ده«. در كشور و اتخاذ تدابير الزم براي بهداشت محتواي شبكه ياد ش

بيني شده است تا اهداف موردنظر براساس هاي اجرايي نيز پيشدر راستاي نيل به اهداف فوق، سياست 

اصولي كه در باال ذكر شد، تامين شود. در اين راستا، تكاليفي بر دوش نهادهاي مختلف دولتي گذاشته  

ار تباط پر سرعت،   . از جمله اينكه شركت مخابرات مكلف است بستر الزم براي برقراري4شده است

 . 5مطمئن و ايمن با شبكه اينترنت را فراهم كند

الكترونيكي وجوه و   انتقال  از سيستم  استفاده  اقتصادي و دارايي مكلف است طرح جامع  امور  وزارت 

هاي ها و گرايش. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايستي رشته6هاي اعتباري را ارائه دهدخدمات كارت

. الزم است سازمان صدا و سيما جهت آموزش و توسعه تجارت 7تجارت الكترونيكي را ايجاد كند مرتبط با  

 
 هیات وزیران. 1381مرداد  6هـ مورخ 25598/ت 21067نامه شماره تصویب 1
بر مواردی که هیات واسی جمهوری اسالمی ایران مقرر می( قانون اس 138اصل ) 2 زیران یا وزیری مامور تدوین  دارد: عالوه 

های  مین اجرای قوانین و تنظیم سازمان شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تاهای اجرایی قوانین مینامهآئین

ان حق وضع  نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیرنامه و آئین اداری به وضع تصویب

تواند تصویب برخی  روح قوانین مخالف باشد. دولت می ید با متن و د این مقررات نبا انامه را دارد ولی مفنامه و صدور بخشآئین

 ها .....« نامهاگذار نماید. تصویب های متشکل از چند وزیر وربوط به وظایف خود را به کمیسیوناز امور م
 ان.  ر یاول سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ا  قسمت 3
طور که باید به  رسد آن ای است، اما به نظر میاست، نیازمند تحقیق جداگانهشده    نامه تا چه حدی عملیاینکه این سیاست 4

 ظهور نرسیده است. 
 «.3و  1سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ایران، بندهای » 5
 «. 3و  2همان، بندهای » 6

 «. 4و  3همان، بندهای » 7
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هاي تجارت الكترونيكي و شبكه اندازي پروژهبراي راه  1هاي الزم را تهيه و پخش كند.الكترونيكي برنامه

ريزي مديريت و برنامه( برنامه سوم توسعه اشاره شد، سازمان  116رساني كشور، كه در ماده )جامع اطالع

. دولت نيز بايد 2كشور موظف است اعتبارات مورد نياز را ساليانه در اليحه بودجه كل كشور منظور كند

 .3هاي غيردولتي را براي توسعه تجارت الكترونيكي بكار گيرد بخش

 

 ( 1382قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ایرن )مصوب  -3-4

المللي از همان ابتدا با موانع حقوقي متعددي مواجه الكترونيكي براي رشد در عرصه داخلي و بينتجارت  

رسيد و مستلزم سازوكارهاي شده بود كه رفع همه آنها با استفاده از مباني حقوقي سنتي ممكن به نظر نمي

تفاده از ارتباطات الكترونيكي المللي قوانين نمونه آنسيترال و كنوانسيون اس قانوني جديد بود. در سطح بين

بين نيز قوانين مصوب در حوزه تجارت المللي معرفي شدند. در سطح داخلي دولت در قراردادهاي  ها 

الكترونيكي درصدد رفع اين موانع برآمدند. ايران نيز با اندكي تاخير از ديگر كشورها، براي رفع خألها، 

توس براي  الزم  قانوني  بسترهاي  و  حمايت  الكترونيكي ايجاد  تجارت  قانون  الكترونيكي،  تجارت  عه 

در مجلس شوراي اسالمي تصويب و    1382دي  17تبصره در  7ماده و  81جمهوري اسالمي ايران را در 

. اين قانون در حال حاضر در كنار 4به تاييد شوراي نگهبان رساند  1382دي    24يک هفته پس از آن در  

 رود.  انوني براي انجام معامالت الكترونيكي به شمار ميمباني حقوقي سنتي مهمترين مجموعه ق

گفتني است قوانين ديگري نيز در اين حوزه به تصويب رسيده است. از جمله اليحه قانوني تشكيل شوراي 

، قانون 1385، قانون آزادي اطالعات مصوب  1388اي مصوب  عالي انفورماتيک كشور، قانون جرائم رايانه

پديد   حقوق  از  نرمحمايت  رايانهآورندگان  مصوب  افزارهاي  جمهوري 1379اي  دولت  الحاق  قانون   ،

-هاي اطالعاسالمي ايران به كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت فكري، مقررات و ضوابط شبكه

رايانه به شبكه جهاني رساني  اتصال  اداري و  نظام  اتوماسيون  زمينه  در  اداري  عالي  اي، مصوبه شوراي 

 .5نيرسااطالع

 

 ( 1383قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی )مصوب  -4-4

 
 «. 3و  5همان، بندهای » 1
 «. 3و  10همان، بندهای » 2
 «. 3و  11همان، بندهای » 3
   منتشر شد. 17167در روزنامه رسمی به شماره  1382بهمن  11این قانون در  4
های چهارم و پنجم به تفصیل گفته خواهد المللی در فصلبررسی کلی این قانون و سایر قوانین مرتبط در سطح ملی و بین 5

   شد.
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تاريخ   به   161با    1383شهريور    11اين قانون در  ماده در مجلس شوراي اسالمي تصويب شد، سپس 

 1383مهر    16شوراي نگهبان ارجاع و در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و رسيدگي شد و نهايتا در  

هايي از اين برنامه، توسعه تجارت الكترونيكي تاييد مقام معظم رهبري رسيد. بخش  ابالغ آن به دولت به

هاي دولتي قرار داده است. از جمله مهمترين اين و وظايفي بر دوش نهادها و دستگاه  1را مدنظر قرار داده 

براي بررسي جرائم ها را  موارد اين است كه قوه قضائيه را مكلف كرده است »شعبه يا شعبي از دادگاه

 الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار اختصاص دهد«.

اندازي كند. ايجاد بازارهاي شوراي بورس، شبكه ملي دادوستد الكترونيكي اوراق بهادار را طراحي و راه

المللي، به روز كردن ينمجازي، برقراري نظام بانكداري الكترونيک براي عرضه خدمات در سطح ملي و ب

اطالع مناقصه مراكز  انجام  مزايدهرساني،  ماليها،  عمليات  و  رايانه-ها، خدمات  محيط  در  و اعتباري  اي 

رساني و تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي با گسترش ارتباطات و فناوري اطالعات بر دوش هاي اطالعشبكه

مذكور در سياست تجارت الكترونيک مصوب سال   دولت گذاشته شده است. اين موارد عالوه بر موارد

نامه مذكور عمده تكيه بر موضوع بسترسازي در حوزه تجارت الكترونيكي است  است. در سياست  1381

با اين  البته  به توسعه كاربردهاي مختلف تجارت الكترونيكي تاكيد شده است،  بيشتر  اما در اين برنامه 

 نامه ايجاد شده باشد.  فرض كه بسترهاي الزم به موجب سياست 

 

 

 

 ( 1384برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی )مصوب  -5-4

ماده به پيشنهاد وزارت بازرگاني   43در   1384برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي ايران در پنجم تير  

صويب توسط هيات وزيران به ت  1382مصوب    2( قانون تجارت الكترونيكي ايران79و به استناد ماده )

گسترده مطالعات  انجام  براساس  كه  برنامه  اين  امكانرسيد.  مطالعه  »طرح  عنوان  با  تجارت اي  سنجي 

دستگاه از  هريک  تكاليف  شد،  تدوين  تجارت الكترونيكي«  جامع  توسعه  براي  را  ذيربط  اجرايي  هاي 

كه بخش زيادي از دهد  ماده مشخص كرده است. بررسي اجمالي اين برنامه نشان مي  43الكترونيكي در  

 
 (. 57، 44، 39، 33، 21، 15، 10از جمله مواد )  1
های مرتبط با تجارت الکترونیکی »وزارت بازرگانی موظف است زمینه  دارد:تجارت الکترونیکی ایران مقرر می  ( قانون79ماده ) 2

عالی فناوری اطالعات، خواستار تدوین  باشند شناسایی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای  در اجرای این قانون موثر میرا که  

ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به  نامهوسط نهادهای ذیربط شود. این آئین های این قانون تنامهمقررات مربوطه و آئین 

   مرحله اجرا در خواهند آمد ...«.



 

4206 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی
 

ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 1
140

 

هاي مورد نياز تجارت الكترونيكي است. همچنين براساس اين برنامه مواد آن ناظر بر توسعه زيرساخت

هاي اجرايي براي توسعه و ترويج تجارت الكترونيكي در كشور مشخص هاي دستگاهوظايف و مسئوليت 

رر شده به مرحله اجرا گذاشته نشده رسد بسياري از تكاليف مق و تبيين شده است. با اين حال، به نظر مي

( برنامه جمع  3و همه اهداف مندرج در برنامه مذكور تاكنون محقق نگرديده است. براي مثال، در ماده )

توسعه تجارت الكترونيكي آمده است اين وزارت بايد با همكاري قوه قضائيه »نسبت به تدوين قواعد 

ن عام آئين دادرسي مدني فضاي تبادل اطالعات و قانون رفع تعارض قوانين جديد بعنوان بخشي از قانو 

گري بر خط براي تسهيل در حل  آئين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي از جمله قواعد داوري و واسطه

اقدام كند«. در حاليكه هنوز با   1384و فصل اختالفات ناشي از تجارت الكترونيكي حداكثر تا پايان سال 

 ( از مهلت مقرر در اين ماده، هنوز اين امر محقق نشده است.  1389ال  گذشت حدود پنج سال )در س

برخي ديگر از انتظارات اين برنامه نيز بطور نسبي به اجرا درآمده است، مانند ايجاد دفاتر صدور گواهي 

گواهي  مركز صدور  نخستين  الكترونيک.  مبادالت  در  طرفين  هويت  شناسايي  براي  الكترونيک  امضاي 

 افتتاح شد!  1389الي در مرداد امضاي ديجيت

توسعه  برنامه جامعه  در  هم  و  ايران  الكترونيكي  تجارت  در سياست  هم  قبل،  در حاليكه چندين سال 

الكترونيكي ايران ايجاد چنين مراكزي پيش بر اين، در ماده )تجارت  برنامه  23بيني شده است. عالوه   )

به »تدوين قراردادها و معاهدات دو يا چندجانبه   جامع توسعه تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني مكلف

« گرديده است. در 1384المللي مراجع صدور گواهي ديجيتال حداكثر تا پايان سال  براي شناسايي بين

 ه اين امر هنوز هم محقق نشده است. حاليك

 

 ( 1390-1394قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ) -6-4

( و به منظور ارتقاي بخش 68الي    46ماده )مواد    23چهارم از قانون برنامه پنج ساله توسعه كشور در  فصل  

از اين فصل به توسعه استفاده از فناوري   49و    48،  47،  46اداري و مديريت كشور تنظيم شده است. مواد  

 اطالعات اختصاص داده شده است. از جمله اينكه: 

( ماده  »بسط خدمات 46در  كه  فناوري   (  و  ارتباطات  وزارت  دارد،  قرار  مدنظر  را  الكترونيكي«  دولت 

با رعايت موازين  باند مناسب  پهناي  با  پايدار  و  امن  ايجاد شبكه ملي اطالعات  به  اطالعات را مكلف 

ها، كند. عالوه بر اين، اين وزارتخانه بايد شبكه علمي كشور را توسعه دهد و دانشگاهشرعي و امنيتي مي

اند ضمن اتصال به شبكه مزبور،  اي علميه، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري دولتي موظفهحوزه

نرم امكانات  و  علمي  سخت محتواي  و  رعايت افزاري  با  معنوي  مالكيت  حفظ  با  را  خود  افزاري 

كليه دستگاه ايجاد  استانداردهاي الزم روي شبكه علمي قرار دهند.  به  نيز ملزم  اجرايي  هاي پايگاههاي 
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اطالعاتي با رعايت استانداردهاي الزم بوده و موظف هستند تا پايان برنامه پنجم توسعه كليه خدمات قابل  

ارائه به صورت الكترونيكي را به صورت الكترونيكي ارائه كنند. طبق اين ماده، وزارت كشور نيز ملزم به  

ت است. سازمان ثبت اسناد كشور نيز بايد تامين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مل

پايگاه اطالعات حقوقي امالک را تاسيس كند و كليه مراحل نقل و انتقال و ثبت اسناد رسمي و امالک 

آن   الكترونيكي باشد. اين سازمان بايد به اشخاص حقوقي شناسه يكتا عطا كند كه در  بايد به صورت 

شماره كد ملي آنها با قابليت جستجو و دسترسي همگاني داران، اعضاي هيات مديره و  مشخصات سهام

ممكن باشد. در اين اليحه گسترش سامانه الكترونيک امن معامالت امالک و مستغالت در سطح كشور  

دهد برخي از نيز برعهده وزارت بازرگاني گذاشته شده است. بررسي موارد مندرج در اين قانون نشان مي

هاي قبلي نيز مورد توجه قرار داده شده ر گواهي امضاي الكترونيک در طرحآنها مانند ايجاد دفاتر صدو

بود. با اين حال مجددا در اين قانون نيز گنجانده شده است. شايد عدم اجراي كامل آنها موجب ذكر مجدد  

 آنها در قانون پنجم برنامه توسعه شده است. 

  

 ( 1389طرح جامع دولت الکترونیک )مصوب  -7-4

الكترونيک در مرداد  طرح جامع   به   1389دولت  نهايي شد. براساس اين طرح خدمات دولت به مردم 

بيني كند. پيشها و نهادهاي دولتي فارغ مي شود و آنها را از مراجعه به دستگاهصورت الكترونيكي عرضه مي

ن درصد خدمات دولت به صورت الكترونيكي عرضه شود و اي  70شود به موجب اين طرح تقريبا  مي

. در اين طرح مهمترين خدمات الكترونيک كه 1درصد برسد   100ميزان در پايان برنامه پنجم توسعه به  

دهد كه در صورت اند و دامنه وسيع آن نشان ميداراي بيشترين متقاضي هستند در اولويت قرار داده شده

ين موارد عبارتند از:  توان در حد چشمگيري تجارت الكترونيک را در كشور لمس كرد. اعملي شدن، مي

ارائه اطالعات )غيرساخت يافته مانند شرح يک فرايند و ساخت يافته مانند ليست خدمات( به كاربر به 

صورت غيرتعاملي، ارائه اطالعت )ساخت يافته مانند دفترچه تلفن يا كد شهرها يا محل امتحان يا دريافت  

سواالت به  پاسخگويي  تعاملي،  صورت  به  كاربر  به  غيرتعاملي،   قبض(  صورت  به  كاربران  مختلف 

پاسخگويي به سواالت كاربر به صورت تعاملي )متني، صوتي، تصويري(، خدمات دريافت اطالعات ساده  

نام اينترنتي ساده )ثبت نام خودرو، ثبت نام مسكن، از كاربر مانند ارسال خبر يا ارسال نظر، خدمات ثبت 

اينترنتي با امكان پرداخت )ثبت ثبت درخواست اشتراک آب، برق و گاز(، خدمات   نام تلفن همراه(،  نام 

 
های انجام شده، طرح ارائه شده بطور کامل به اجرا درآید. چراکه یکی از علل مهم عدم رشد الزم  بینیامید است طبق پیش   1

  های قبلی بوده است.در حوزه تجارت الکترونیکی در ایران عدم اجرای کامل و به موقع طرح
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نام كنكور(، خدمات صدور مجوز خدمات ثبت اينترنتي با امكان ويرايش كل يا قسمتي از اطالعات )ثبت 

هاي مردم نهاد، گلخانه(، صدور مجوز چندسازماني )نيازمند استعالم مالي، اعتباري، تک سازماني )سازمان

سابقه، سربازي، مقطع تحصيل، جانبازي، چک برگشتي(، خدمات داراي فرايند ساده )بررسي يک سوء  

گزارشمرحله )ارائه  زماني  پيوستگي  داراي  خدمات  )مانند اي(،  پيگيري  ماهيانه(، خدمات صرف  هاي 

و  شده  ارائه  مشخصات  بين  تطابق  نيازمند  خدمات  هويت،  تشخيص  نيازمند  خدمات  نامه(،  پيگيري 

كاوي، خدمات نيازمند صات موجود )كاريابي(، خدمات نيازمند امضاي ديجيتال، خدمات نيازمند داده مشخ

انبار داده نيازمند جستجوي  نيازمند شناسايي مكان، خدمات  انواع اطالع به يكديگر، خدمات  ها،  تبديل 

ي )واريز وجه خدمات قابل ارائه بر تلفن همراه، خدمات آموزشي به صورت الكترونيک و خدمات مال

 صرف، انتقال وجه صرف(. 

 

 

 گیرینتیجه 

اينترنت  الكترونيكي، تجارت شود. مي شناخته عمومي قواعد و  اصول تابع هايتجارت  جزو بواسطه 

 تحديد الكترونيكي، محيط فني مفاهيم با تجارت، حقوقي قواعد عرفي ولفظي    مفاهيم مطابقت  و سازگاري

 بواسطة منعقد قراردادهاي در خود منافع  تعادل حفظ و مصالح حمايت  در طرفين اختيارات و حقوق

 است  مسائلي جمله از اينترنت محيط بواسطه تعهدات ايفاي و متعدد هايروش بر حاكم ضوابط اينترنت و

 اين به عمده آن، است. سبب  ساخته مواجه تأمل و ترديد با را قراردادها و تجارت الكترونيكي انعقاد كه

 قراردادهاي بر حاكم الكترونيكي تجارت قانون مقررات و مفاهيم از زيادي تعداد كه گرددمي بر

 به نسبت  و است  بوده اقتصادي و اجتماعي نيازهاي يا و عادت و عرف پيشينه هرگونه فاقد الكترونيكي،

 با الكترونيكي، تجارت قانون گرچه.  دارد نامانوس وجه نسبتاً حقوقي منابع در جاري حقوقي مفاهيم

 با ولي  ندارد، تجاري و مدني قوانين عمومي مقررات و قواعد با تعارضي ظاهر به خود، خاص محتواي

 قوانين مانند قانوني، منابع فني و شكلي مقررات  و مفاهيم  با نيز چنداني هماهنگي و انسجام اين، وجود

 تجارت در قراردادها حقوقي مسائل بر قواعد اين تطبيق در منفذي بس محدود، و ندارد تجاري و مدني

 بودن منحصر قرارداد، بودن نوشتاري دور، راه از قرارداد طرفين اراده گردد. اعالممي تلقي الكترونيكي

 هايويژگي جمله از آن، فراملي خصوصيت  همچنين و خدمات ارائه و كاال ستد و داد معامالت به قراردادها

بامي  الكترونيكي تجارت  قانون مقررات موضوع قراردادهاي عمده  قانون خصوصيات به توجه باشد. 

 و اطالعاتي سيستم مبناي بر الكترونيكي قراردادهاي كاربرد اصوالً كه گفت  توانمي الكترونيكي، تجارت

)ايجاب بيان مفاد  يا اطالعات اين كه باشد مي پيامي هايداده تبادل محتواي و اراده   محصول قبول( 
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 جزو بالقوه الكترونيكي،  دهد. قراردادمي تشكيل  را الكترونيكي قرارداد  در ستد و داد قابل  الكترونيكي

امضاء  شودمي محسوب كتبي قراردادهاي   در اراده  بيان اعتبار اساسي محور بعنوان نيز الكترونيكي و 

 مقرر مدني حقوق قواعد ضمن در بايد  اساس از امر، است. اين شده شناخته  معتبر الكترونيكي معامالت

 به متعلق شكلي و  ماهوي مسائل از خيلي طرفي، باشد. از الكترونيكي معامالت  جميع شامل كه شدمي

 و قواعد بيان نيازمند الكترونيكي محيط در تجاري قراردادهاي  با همتراز حقيقت  در نيز، مدني قراردادهاي

 مفاهيم  چندگانگي موجب  الكترونيكي تجارت  قانون عنوان تحت  آن،  تنظيم كه است  كلي و شامل مقررات،

 خواهد شد. الكترونيكي قراردادهاي به نسبت  قانوني قواعد تطبيق محدوديت  و

با هتنك خاص  مورد  چند  در  تنها  الكترونيكي  قراردادهاي  كه  است  اين  نمود  توجه  آن  به  بايد  كه  اي 

از جمله در   تفاوت دارد؛  انعقاد، ميزان تعهدات، ميزان حمايت قراردادهاي سنتي  قانوني. به روش  هاي 

عبارت بهتر به جز در چند مورد جزئي در ساير موارد قراردادهاي الكترونيكي با قراردادهاي عادي تفاوت 

وجود   (باالخص عقد بيع)چنداني ندارند. از جمله موارد اشتراكي بين عقود الكترونيكي و عقود سنتي  

باشد. باشد به جز خيار حق انصراف كه ويژه عقود الكترونيكي ميطرفين قرارداد مي  خيارات مشترک براي

در وجود تمامي خيارات سنتي در عقود الكترونيكي شک و ترديدي وجود ندارد و به تبعيت از قواعد عام 

يكي نيز در عقود الكترون  حاكم بر قراردادها بايد بيان نمود كه تمامي خيارات موجود در قوانين موضوعه

باشد. تنها تفاوت موجود بين خيارات حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي و قراردادهاي سنتي در حاكم مي

 الكترونيكي اعمال  باشد. به عبارت بهتر با توجه به روش خاص انعقاد قراردادهاي نحوه اعمال خيارات مي

اعمال خواهد شد. به عبارت بهتر با    خيارات در اينگونه عقود با شرائط و قواعد حاكم بر اينگونه عقود

هاي قانونگذار از مصرف كننده در اين عقود، حقوق وي بيشتر از تامين كننده بايع مورد توجه به حمايت 

 . نظر قانونگذار بوده است 

 

 

 

 فهرست منابع 

 فارسی: 

، 36، شماره  بازرگانی  فصلنامه پژوهشنامه»تشكيل قراردادهاي الكترونيكي«،    (.1384)  السان، مصطفي   -1

 . پاييز



 

4210 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی
 

ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 1
140

 

الكترونيكي«،    (.1385)  السان، مصطفي   -2 ، دانشكده مجله تحقیقات حقوقی»ايجاب و قبول معامالت 

 . ، بهار و تابستان43حقوق دانشگاه شهيد بهشتي شماره 

كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات »   (.1386)  علي،  مصطفي و رضايي  ،السان  -3

، پاييز و 37، شماره  مجله حقوقی بین المللی،  « )ترجمه((2005الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي )

 .  زمستان

مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی، اصول  (.  1379اخالقي، بهروز و امام، فرهاد )   -4

المللی  قرار بین  تجاری  تحقيق(  (UNIDROIT)دادهای  و  اول،  )ترجمه  چاپ  مؤسسه تهران:  ، 

 . هاي حقوقي شهر دانشمطالعات و پژوهش

، شماره های حقوقیمجله پژوهش»تشكيل قرارداد در فضاي سايبر«،    (. 1385)  بناء نياسري، ماشاءاهلل  -5

 ل.، نيمسال او9

شمندان  )ترجمه(، نوشته هجده نفر از دان  تفسیری بر حقوق بیع بین المللی  (.1374)  داراب پور، مهراب  -6

 . انتشارات گنج دانشتهران: ول، چاپ اول، هاي معتبر جهان، جلد احقوق دانشگاه

 . انتشارات ميزان تهران: ، چاپ اول،ونیکیحقوق تجارت الکتر (.1387) رضايي، علي -7

 . انتشارات حقوقدانتهران: ، چاپ اول، داتقراردادها و تعهتشکیل  (.1377) شهيدي، مهدي -8

، مجموعه  قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بین المللی خصوصی  (.1378)  شهيدي، مهدي  -9

 .نشر حقوقدان تهران:  مقاالت حقوقي، چاپ دوم،

. »آينده قراردادهاي الكترونيكي در عرصه بيع بين الملل: خألها و گريزهاي (1385) هيل، جنيفر، اي -10

ذاتي كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به بيع بين المللي كاال«، ترجمه مصطفي السان و زينب كنعاني، 

 . ، پاييز و زمستان35، شماره  مجله حقوقی بین المللی

 

 عربی: 

، الطبعه االولي، مؤسسه العناوین، الجزء الثانی  (..ق  ه  1418)  ميرعبدالفتاحسيد    الحسيني المراغي  -11

 .عه لجامعه المدرسين بقم المشرفهالنشر االسالمي، التاب



 

4211 

ی 
از

ج
ی م

ضا
ه ف

ص
عر

ر 
 د

ی
یک

ون
تر

لک
ت ا

ار
ج

ی ت
وق

حق
ی 

ها
ست

سیا
 

 
المکاسب  ـةمُنی    . (ه. ق  1418)  خوانساري، شيخ موسي  -12 ، تقريرات درس ميرزا الطالب فی شرحِ 

لِجامعه المدرس  لي،محمد حسين نائيني، الجزء األول، الطبعه االو التابعه  النشر اإلسالمي،  بقم   نيمؤسسه 

 . المشرفه

 

 ها و قوانین ایران: طرح

 1384برنامه چامع توسعه تجارت الكترونيكي  -13

 1383برنامه چهارم نوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور  -14

 1379برنامه سورم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  -15

 1381سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسالمي ايران  -16

 1389طرح جامع دولت الكترونيک  -17

 

 :قوانین، مقررات، لوایح و مصوبات

 9/1380/ 12آيين نامه واحدهاي ارائه كننده خدمات اطالع رساني و اينترنت رسا، مصوب مورخ    -18

 شوراي عالي انقالب فرهنگي.

 هيئت وزيران. 1386/ 6/ 11ق.ت.ا مصوب  32آيين نامه اجرايي ماده  -19

 هيئت وزيران.  1384/ 5/ 4ه مورخ    31386/ت  27042ق.ت.ا، مصوبه شماره    48آيين نامه اجرايي ماده    -20

 شوراي پول و اعتبار.  1390/ 2/ 27آيين نامه تأسيس و فعاليت بانک هاي مجازي، مصوب مورخ  -21

 ريوز   1388/ 9/ 21وشگاه هاي مجازي، مصوب مورخ  آيين نامه ساماندهي فعاليت و نظارت بر فر  -22

 ي. بازرگان

الكترونيک، مصوب    -23 بانكداري  نظام  نامه  هيئت وزيران، روزنامه رسمي شماره   1386/ 12/ 22آيين 

 . 1387/ 1/ 5مورخ  18369

تصويب نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف كننده به علت شرايط خاص كاال و خدمات   -24

هيئت وزيران، روزنامه   1383/ 10/ 9قانون تجارت الكترونيكي، مصوب    38به شرح مندرج در بند »د« ماده  

 . 1383/ 10/ 20ه، مورخ  31979/ت60656رسمي شماره 



 

4212 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی
 

ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 1
140

 

مورخ   12/ 16306مجلس شوراي اسالمي، روزنامه رسمي    1388/ 3/ 5قانون جرايم رايانه اي، مصوب    -25

3 /4 /1388 . 

، به نقل از روزنامه رسمي 1352/ 10/ 6قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي، مصوب    -26

 . 1352/ 11/ 13ـ  8264

 

 التین: 

27- Allen, Tom & Widdison, Robin )1996(. “Can Computers Make Contracts?” 

Harvard Journal of Law and Technology, Volume 9, No. 1: Winter. 

28- Baistrocchi, Pablo Asbo )2002-2003(. “Intermediary Service Providers”, 

Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, Vol. 19. 

29- Carlill vs. )1949(. “Carbolic Smoke Ball Co”. )Note(, University of New 

Brunswick Law School Journal, Vol. 2. 

30- Dodd, Jeff C. & Hernandez, James A. )1998(. “Contracting in Cyberspace”, 

Computer Law Review and Technology Journal, Summer. 

31- Elsan, Mostafa & Subaty, Muhammad )2009(. “Contract Formation Using 

Automated Message System: Survey of Islamic Contract Law”, Arab Law 

Quarterly, Vol. 23. 

32- Explanatory Note by the UNCITRAL Secretariat on the United Nations 

Convention on the Use of Electronic Communications in International 

Contracts, New York 2007; At: www.uncitral.org. 

33- Fleming, John J. )1992(. The Law of Torts, 8th ed., Sydney, Law Book Co. 

34- Glatt, Christoph )1998(. “Comparative Issues in the Formation of Electronic 

Contracts”, International Journal of Law and Information Technology, Vol. 6. 

35- Gringras and E. Todd )2008(. Gringras: the Laws of the Internet, )ed(, Tottel 

Publishing. 

36- Markesinis, Basil S , Unberath, Hannes & Johnston, Angus )2006(. The 

German Law of Contract: A Comparative Treatise, Second Edition, Oregon, 

Oxford and Portland. 

http://www.uncitral.org/


 

4213 

ی 
از

ج
ی م

ضا
ه ف

ص
عر

ر 
 د

ی
یک

ون
تر

لک
ت ا

ار
ج

ی ت
وق

حق
ی 

ها
ست

سیا
 

 
37- Oktay, B. & Wrenn, G., A )1999(. Look Back at the Notice-Trade Down 

Provisions of the U.S-Digital Millennium Copyright Act One Year after 

Enactment, WIPO Workshop, Geneva, Dec. 9 and 10. 

38- Reed, Chris and Angel, John )Editors( )2003(. Computer Law, Fifth Edition, 

New York, Oxford University Press. 

39- Reed, Chris )2004(. Internet Law: Text and Materials, Cambridge University 

Press, 2nd Edition. 

40- Rogers, W.V.H. )1998(. Winfield & Jolowicz on Tort, 15th ed., London, Sweet 

& Maxwell. 

41- Rowland, Diane & Elizabeth, Aberystwyth )2000(. Information Technology 

Law, Second Edition, London, Cavendish Publishing. 

42- Weitzenboeck, Emily M. )2001(. “Electronic Agents and the Formation of 

Contracts”, International Journal of Law and Information Technology, Vol. 9, 

No. 3. 

 

 ها:پرونده

43- Cardozo v. True, 342 So.2d 1053 )Fla. App. 1977(. 

44-Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co. [1893] 1 Q.B. 256 )C.A.(. 

45- Frank Music Corp. v. CompuServe Inc., 93-CV-8153 )J.F.K.( )S.D.N.Y.(. 

46- Grainger & Sons v Gough [1896] AC 325.Hamilton v. Volksbank Filder, Case 

C-412 / 06, ECR [2008] n.y.r., ECJ 10 April 2008. 

47- MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511 )9th Cir. 1993(. 

48- Oxford v Moss )1978( 68 Cr App R 183 654.Parker v. The South Eastern 

Railway Co. (1877) 2 CPD 416. 

49- Religious Technology Center v. Netcom On–line Communications Inc., 907 

F. Supp. 1361(N. D. Cal. 1995). 



 

4214 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی
 

ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 1
140

 

50- Sega Enterprises v. Maphia, 857 F.Supp.679 )N.D. Cal. 1994(. 

 

 ها:ها و عهدنامهقوانین، دستورالعمل 

51- Bynre v. Deane [1937] 1 KB 818. 

52- Digital Millennium Copyright Act 1998. 

53- Godfrey v Demon Internet Ltd, QBD, [1999] 4 All ER 342. 

54- Totalise PLC v. Motley Fool LTD, 2001. 

 


