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مقدمه:
یکی از تحوالت نییار مهم چند دههی اخیتر
مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی

1

ظهور اینترنت نود .اینترنت نا م ایای منحصتر

نهصتورت «آ الیت » استت .حجتم تجتارت

نه فرد خود تمتامی عرصتههتا را درنوردیتد و

الکترونیکی در دنیا پیوسته در حتال افت ای

تحوالتی نوی در تمامی سطوح ایجاد نمود.

استتتت ،تنهتتتا در اروپتتتا میت ت ا مبتتتادالت
الکترونیکتتی شتترکتهتتا و مصتترن کننتتدگا

ظهور اینترنت و در واقع همه گیر شتد
آ در ستتال  1990انقالنتتی نتت ره و همتته

اروپایی در سال  2004حدود  1600میلیتارد
2

جانبه در صنعت ارتباطات نود که هتماکنتو

دالر نرآورد شده استت .در آمریکتا تتا ستال

نی ادامه دارد؛ در اطالق کلمتهی انقتال نته

 37 ،1997درصتتد خریتتدهای ختتانمهتتای

ای پدیده هیچ اغراق و غلتوی نتهکتار نرفتته

خانتتهدار از طریتتش شتتبکهی اینترنتتت انجتتام

است .اینترنت انقالنی است در عالم ارتباطات

میشد.

3

نتتا گیتتترهای وستتیع کتته نیتتروی نال عتت و

ستتهم ایتترا در ستتال  1384در نخ ت

نالقوه ی آ نیتیار فراتتر از دیهتر اختراعتات

تجتتارت الکترونیکتتی نتتالا نتتر پانصتتد )500

و

میلیارد توما نود .نرآوردهتا نشتا متیدهتد

غیتره متیناشتتد و البتته ه ینتته نیتیار نتتازل

حجم تجارت الکترونیکی ظرن دو یا سه سال

استتت اده از اینترنتتت ،ستتهولت استتت اده و

آینده نالا نر  25درصتد حجتم کت تجتارت

مانند تل

و تلوی یتو و متاهواره و فکت

4

گیترش شبکه ی اینترنت و جهانی شد آ ،

خواهتتتد شتتتد .رشتتتد روزافت ت و تجتتتارت

نه قوت آ اف وده است.

الکترونیکی و ایجاد موقعیت رقانتی ،نه عتالوه

تأثیر اینترنت درتمتام ستطوح ،تحتوالت

صرفه جویی و است اده از فرصت هتای آنتی و

زیتتادی ایجتتاد نمتتود ،از جملتته اینترنتتت در

طالیی ،کشورها را نه نیترسازی مناسب نرای

تجارت نی المل نییار مؤثر واقع شتد .انعتاد

گیتتترش و تقویتتت تجتتارت الکترونیتتک وا

اقتصادی و جنبته هتای حقتوقی ایت تحتول
رشتههای نوینی را در حوزهی علتوم اقتصتاد،
کتتامپیوتر و حقتتوق ایج تاد کتترد کتته حقتتوق
تجارت الکترونیکی از جمله عرصه های نتوی
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تجارت الکترونیکی فراتتر از خریتد کتاال

ای رشته است.

1. online
 .2نتتوری محمتتدعلی و نخجتتوانی رضتتا ،حقتتوق تجتتارت
الکترونیکی ،کتانخانه ی گتن دانت  .چتاو اول .1382 .ص
18
3. New Interchange 1 by: Jack C.Richards.
Cambridge University Press 1997. page 19
 .4نتتوری محمتتدعلی و نخجتتوانی رضتتا ،حقتتوق تجتتارت
الکترونیکی ،پیشی  ،ص 19

می دارد؛ دولت جمهوری استالمی ایترا نیت

ای گونه پیشرفت ها و واقعیتات تجتاری،

وزارتخانه ی «نازرگانی»« ،علتوم ،تحقیقتات و

حقوقی کشور را از ایت میتای نهترهمنتد و

فناوری» و «پیت و تلهران و تل » قترارداد

مراک آموزشی و دستهاه قضایی را مجهت نته

و ستترانجام ای ت الیحتته در ه تتدهم دی متتاه

ای آگاهی ها نمایند و عالوه نر ای در متوارد

تصتتتویب و در تتتتاریخ

قتوانی و مقتررات

 1382در مجلتتت

ضروری نیت پتی نتوی

 1382/10/24از طرن شورای نههبا تأییتد

نتوینی را هماهنتب نتا جهتا و متناستب نتا

شد و در تتاریخ  1382/10/29در روزنامته ی

مبانی حقوقی کشور تدوی و پیشنهاد کنند.

رسمی نه چاو رسید.

5

ای مقاله تالش کوچکی است تتا ضتم

گیترش اینترنتت در امتر تجتارت آ را

آشتتتنایی نتتتا ماهیتتتت و قلمتتتروی تجتتتارت

آمی ه ای از واقعیات تجاری ،احکام حقتوقی و

الکترونیکی نهاهی نی نه نرخی انعاد حقتوقی

مقتضیات فنتی متیستازد؛ ایت چشتمانتداز،

تجارت الکترونیک داشته ناشیم.

مراجعتتی نریتتر کمییتتیو ملتت متحتتد در



 1381/5/9ای مأموریت را نته عهتدهی سته

خونی در قراردادهای تجتاری ناشتند ،دانت



الیحهای در ایت خصتوص نمتود و در تتاریخ

پدیده آشنا کنند تا عالوه نتر آنکته مشتاورا

شماره پنجاه سال هجدهم نهار 1388

نتترای نیترستتازی قتتانونی اقتتدام نتته تهیتتهی

حقوقدانا را نر آ میدارد تا خود را نتا ایت

نخ

اول ای نوشتار حاوی کلیات است

تجارت نی المل ) (Uncitralو اتتاق تجتارت

که در فص اول نه نررسی تاریخچهی تجارت

نی المل  )ICCرانتر آ داشتته تتا مقتررات

الکترونیکی ،آغتاز پیتدای

ایت اصتطالح در

نمونه ای را در تجتارت الکترونیکتی تتدوی و

عرصه ی تجارت ،روند گیترش و آمار مرنوطه

ارا ه نمایند .عتالوه نتر ایت ستازما ملت از

و در فص دوم نه نررستی تعریتف و اهمیتت

طریش تشکیالت وانیته ی ختود مبتادرت نته

حقوق تجارت الکترونیک پرداخته متیشتود.

تتتدوی استتتانداردهایی نمتتوده استتت کتته در

انواع تجارت الکترونیک ،تجتارت الکترونیکتی

روان تجاری نی المللی متورد استت اده قترار

نتتی المللتتی و لتتوازم تجتتارت الکترونیتتک از

گیرد.

موضوعاتی است که هر یک مبحثی جداگانته
را نه خود اختصاص داده است.
نختت

 .5مجموعه ی قوانی جمهوری اسالمی ایرا سال  ،1382ج
 .2انتشارات روزنامه رسمی  ،83ص .1491

دوم اختصتتاص نتته مهتتمتتتری

حتتوزهی حقتتوق تجتتارت الکترونیتتک یعنتتی
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قراردادها و میای حقوقی مرتب نا آ دارد.

 -1كلیات

مبحتتپ پرداختتت در تجتتارت الکترونیکتتی

 -1-1تاريخچهههههی تجههههارت

مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی

موضوع دیهری است که در ای نخت

نتدا

پرداخته می شتود و فصتلی نیت در خصتوص
اسناد تجتاری وجتود دارد کته حتاوی نحثتی
مختصر اما جالبتوجه است.
سوم نی نه طور ت ضیلی نه امضای

نخ

دیجیتتتالی الکترونیکتتی) اختصتتاص دارد .در
ای نخ

پ

از نررستی و تعریتف امضتا در

علم حقوق و ماهیت امضای دیجیتال در علتم
کامپیوتر در مبحپ سوم نه نررسی جنبههای
حقوقی امضای دیجیتالی پرداخته متی شتود؛
در گ تتتتار اول ،ارزش استتتتنادی امضتتتای
دیجیتالی و دالی و موجبات حقوقی استتناد
نتتته آ  ،و در گ تتتتار دوم اعتبتتتار استتتناد
الکترونیکی نحپ میشود کته در دو حتوزهی
نقاء و ثبات مندرجات سند و صحت انتیتا
نه صادرکنندهی سند نه آ پرداخته میشود.
در مبحپ چهارم نه مطالعتهی تطبیقتی
حقوق نرخی از کشورها در خصتوص امضتای
دیجیتالی پرداخته میشود .در مجمتوع انعتاد
حقوقی تجتارت الکترونیکتی نیتیار گیتترده
است که در ای تحقیش مهتم تتری انعتاد آ
مطالعه میشود.
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الکترونیکی
«گرچتته استتت اده از وستتای الکترونیکتتی در
تجارت ،امر تتازهای نییتت و زمتانی طتوالنی
استتت کتته از تل ت و تلهتترام در متتذاکرات و
توافشهای تجاری است اده متیشتود و متدتی
نی از کتارنرد دورنهتار Telexو نمتانر Faxدر
ای زمینه می گذرد ،ولتی اصتطالح «تجتارت
الکترونیک» از زمانی معمول شده استت کته
سامانههای رایانه ای در مبادالت پیتامهتا وارد
شدند و مبادلهی الکترونیکی دادهها
Electronic Data Interchanging :EDI

رایتت گردیتتد .در  EDIحجتتم زیتتاد دادههتتا
نتتهصتتورت متتت  ،گرافیتتک و حتتتی صتتدا ،نتتا
ستترعت و ه ینتتهی کتتم از یتتک ستتامانهی
رایانهای در یتک نقطتهی زمتی نته نقطتهی
دیهر انتقال پیدا میکند و ندی ترتیب نیتتر
مناسبی را نرای مبادله ی پیتامهتا ،تصتاویر و
اسناد در تجارت داخلتی و نتی المللتی مهیتا
می سازد 6».ای اصطالح همتراه نتا گیتترش
شبکه ی جهانی اینترنت روز نه روز گیتترش
نیشتری یافت.

 .6صادقی نشاط .امید ،.حقوق تجتارت الکترونیتک .مجلتهی
کانو و مرک  ،سال  ،1379ش .170

نه درستی نمی توا تاریخ دقیقتی نترای

جها آمده است.

زمستان -1998ملیون

پايیز -1999ملیون

زمستان- 2000ملیون

ارتباطات دانیت .گیترش اینترنت و اف ای

آفريقا

1

1/72

2/1

( 110/00درصد)

آسیا و اقیانوسیه

1

27

40

( 166/67درصد)

آمريکا و كانادا

79

92

120

( 51/90درصد)

اروپا

23

50

70

( 204/35درصد)

0/88 0/541

1/9

( 251/20درصد)

5/3

8

( 300/00درصد)

است اده از محی اینترنت را نه عنوا انت اری
تبلیغاتی در اكها ایجتاد کترد .ایت کتارنرد
اینترنت موجب شد شرکتهتای تبلیغتاتی نتا

خاورمیانه

انهی هی ناال در ای محی رشد کنند.

آمريکای جنوبی

تجتتارت الکترونیکتتی صتترفاد محتتدود نتته
تبلیغتتات نمانتتد و پ ت

از چنتتدی اشتتخاص

کارآفری در ایجتاد پایهتاه هتای الکترونیکتی
نرای معرفی و نازاریانی موفش شدند و کیتب
و کارهتتای جدیتتدی در ای ت محتتی توستتعه
یافت .یعنی نوعی کیب و کار کته تجتارت را
ساده و مقرو نته صترفه و تتأثیر ننهتاههتای
واسطه را از زنجیره ی عرضه حذن کترد و در
نتیجه نهای کاال تا حدودی کاه

یافت.

7

تجارت الکترونیتک در متدت کتم رشتد
چشمهیری یافته و گیترش اینترنت م ایتای
ایت میتتدا را نتترای ورود کیتتب و کارهتتای
جدید اف ای

داده است .در جدول زیتر آمتار

 .7نتتوری محمتتدعلی و نخجتتوانی رضتتا ،حقتتوق تجتتارت
الکترونیکی ،منبع پیشی  .ص 21.

2



استتت اده از آ در میتتا کتتارنرا  ،ایتتدهی



سخت اف ارهای الکترونیکتی ارتقتاء دهنتده ی

ناحیه

درصد رشد از  98تا 2000

نتوا شروع ای نوع فعالیت را زما توسعهی

8

شماره پنجاه سال هجدهم نهار 1388

شروع تجارت الکترونیکتی كکتر کترد .شتاید

مرنوط نته گیتترش استت اده از اینترنتت در

مطانش اطالعات ایت جتدول ،نیشتتری
است اده از اینترنت در حال حاضر در آمریکا و
از آ در اروپاست.

کانادا و پ

آمارهتتای منتشتتره نشتتا از گیتتترش
استتت اده از اینترنتتت در عرصتتهی تجتتارت
نتتی الملتت و گیتتترش چشتتمهیر تجتتارت
الکترونیک دارد؛ نه طتوری کته تنهتا در اروپتا
میتت ا مبتتادالت الکترونیکتتی شتترکتهتتا و
مصتترنکننتتدگا اروپتتایی در ستتال ،2004
حدود  1600میلیارد دالر نرآورد شده است.

9

و در ایرا سهم تجارت الکترونیکتی در ستال
 1384نالا نر پانصد میلیتارد تومتا گت ارش
شده است.

10

 .8پیشی  ،ص 22.
 .9پیشی  ،ص .19
 .10صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرا  ،شبکهی .6
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نتتا توجتته نتته اینکتته گیتتترش تجتتارت

جریا تجارت می پردازد 12».در نرام حقتوق

الکترونیکی تنها تحت تأثیر گیترش فنتاوری

فرانیه ،حقوق تجارت معنی موسع تتری دارد

نییت و نه توستعهی حقتوقی کتامالد وانیتته

و حقتتوق تجتتارت نتته تنهتتا شتتام معتتامالت

است ،نییاری از ای پی نینتیهتا از اعتبتار

تجاری نلکه شام فعالیتهای دیهتری نریتر
13

چندانی نرخوردار نییتند .چنا که در کشتور

حقتتوق شتترکتهتتا  .نانکتتدارا  ،حتتشالعمت

ما نی نه رغم ایجاد نرخی از زیر ساختهتای

14

کارا  ،متصدیا حم و نق و غیره است.
15

تکنولوژیک تجارت الکترونیکی ،نه دلی حت

 -3-1تجارت الکترونیکی

نشد قضایایی مانند پرداختت الکترونیکتی و

الف) مطانش تعریف کمیییو اروپتا ،تجتارت

اسناد الکترونیکی هنوز کتامالد تحقتش نیافتته

الکترونیکتتی مبتنتتی نتتر پتتردازش و انتقتتال

است .یکی از ن رهتری مشکالت موجتود در

الکترونیکی داده ها شام مت  ،صدا و تصتویر

گیترش تجارت الکترونیکی و کارنردهای آ

است .ای تجتارت فعالیتت هتای گونتاگو از

ای است که رشد فناوری اطالعات نه مراتتب

قبی مبادله ی الکترونیکی کاالهتا و ختدمات

سریع تتر از تتدوی میتای حقتوقی مرنتوط

تحویتت فتتوری مطالتتب دیجیتتتال انتقتتال

است.

الکترونیکی وجوه ،مبادلهی الکترونیکی سهام،

 -2-1حقوق تجارت

نارنامتتهی الکترونیکتتی طتترحهتتای تجتتاری،

دکتتتر جع تتری لنهتترودی حقتتوق تجتتارت را

طراحتتی و مهندستتی مشتتترع ،منبتتع متتالی،

ای گونه تعریف متیکنتد« :حقتوق تجتارت و

خریدهای دولتی ،نازاریانی میتقیم و خدمات

حقوق نازرگانی» شعبهای از حقوق خصوصتی

پ

از فروش را شام میشود.

است که از روان نازرگانتا و اعمتال تجتاری

) تجارت الکترونیکی عبتارت استت از

نحپ میکند» 11.در واقع تعریفهتای حقتوق

کیب و کار و فعالیتهتای هدفمنتد تتو م نتا

تجارت در نرام هتای حقتوق متدنی و عرفتی
مت اوت است .در نرام حقوق عرفی« ،حقتوق
تجارت شاخه ای از حقوق است که نه حقتوق
و تکالیف ناشی از عرضه ی کاال و ختدمات در
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 .11جع ری لنهرودی  ،مبیوط در ترمینولوژی حقوق ،ج ،3
منبع پیشی  ،ص  ،1723ش 6288

12. R.Goode, commercial law. 2nd edition
(London, 1995), 8.
13. Company law
14. Principals of French law: John Bell, . . .,
Oxford, 1998, p.437.
نه نق از پیشی
15. Electronic Commerce

دادههای فنی که نه مدد وستای الکترونیکتی
ج) فروش کاال و خدمات نتا کتامپیوتر از

اختراع ،ثبتنام دانشجویا و کار دادگاهها .
ننا نه تعاریف م نور ،هتر نتوع معاملتهای
که در اینترنت یا نه کمتک اینترنتت صتورت
20

و انجام لوازم معاملته .17از نرتر ایت تعریتف،

نریر خرید کتتا از ستایت  ،amazonخریتد

فعالیت دراه استورها ،فروشتهاههتای نت ره

آ الی  ،حراج آ الی  ،در ایت نتوع تجتارت

خرده فروشی ،تجارت الکترونیکتی محیتو

وصف داخلی ،نی المللتی موضتوعیت نتدارد.

میشود.

زیرا موضوع مرز جغرافیایی و تقییم تجتارت

هت) تجارت الکترونیکی عبتارت استت از

نا توجه نه موقعیت طرفی منت ی است.

تجارت کاال و خدمات نه کمک ارتباطتات راه

 -2-3-1اهمیههح حقههوق تجههارت

دور و ان ارهای مبتنتی نتر ارتباطتات راه دور.

الکترونیکی

نرختتی از اصتتطالح  E-Tradingاستتت اده

میلماد نعد جدیتد تجتارت یعنتی استت اده از

کرده اند و هما معنتی  E-Commereceرا از

اینترنت آ را نا تجارت سنتی مت اوت نموده

آ در نرتتتر داشتتتتهانتتتد .نرختتتی دیهتتتر از

و عرصه ی حقتوقی نتوینی را نتر آ گشتوده

اصطالحات «تهیته و توزیتع کتاال نته کمتک

است و لذا مقتضیات و كا قهی روز متیطلبتد

وسای الکترونیکی» 18است اده کتردهانتد ،امتا

که حقوقدانا جامهای نتو نتر تت رویتههتا و

غالباد از تجارت الکترونیکی معنی موستعتتری

مقررات موجود نپوشانند .نته ستبب پیتدای

یعنی هما معنای فعالیتت یتا کتار و کیتب

ت اوتها و نته تبتع آ تحتوالت در عرصتهی

الکترونیکی موردنرر است .مثتالهتای کتار و

تجارت ،چتال هتایی در نرتامهتای حقتوقی

کیب الکترونیکتی کته تجتارت الکترونیکتی

پدید آمده است:

16. Electronic Commerce: law and practice,
& Micheal Chissik, Alistair Kelman, Sweet
Maxwell, London, 2002
نه نق از پیشی  ،ص .91
17. Katherine Tasheff: Web works:
ecommerce, Rock port pub. 2001, USA,PS
نه نق از پیشی .
18. Electronic Procurement
نه نق از پیشی  ،ص .92



د) است اده از اینترنت نرای تدارع ،اداره

گیرد ،تجارت الکترونیکی محیتو استت؛



طریش شبکهی اینترنت

19
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انجام میشود.

16

محیتتو نمتتیشتتوند ،عبتتارت انتتد از :ثبتتت

الف) روش ها و ترتیبات نوی  :شرکتهتا
روش های نوینی اتخاك کترده انتد و از م ایتای

19. www.anu.edn.aul people/ Roger. Clarke
نه نق از پیشی  ،ص .92
20. Dennis kennedy. Com,
نه نق از پیشی .
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اینترنت در جهت تجارت است اده متی کننتد.

میکنیم .ننانرای الزم است نق
تقویت شود.

حقوقتدانا

22

مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی

تقاضتتاها نیتت نتتا همتتی روش مطتترح و از

در ای پوی

فناوریهای تجارت و کاری نهرهمند میشوند.

 -2-3-1انواع تجارت الکترونیکی

) نعد فرامترزی :تجتارت الکترونیکتی،

تجارت الکترونیکی در حقیقت فرآیند خرید و

انعاد فرامرزی دارد .آمتار دیتدار از ستایتهتا

فتتروش محصتتوالت و ختتدمات در شتتبکهی

نشا می دهد استقبال در حدی شه تانهی

اینترنت استت .ایت تجتارت نته شتک هتای

استتت ،زیتترا شتتبکهی جهتتانی اینترنتتت در

گوناگو صورت میگیرد:

دستتترس همتتهی متتردم جهتتا متتیناشتتد.

الف) تجارت نی واحد کاری یتا تجتاری
23

مشتتتریا تجتتارت الکترونیتتک متتیتواننتتد از

ننهاه) و مصرنکننده مانند فروش کتتا ،

همهی کشورها ناشند.

خدمات میافرتی و جهانهردی

ج) سرعت تحوالت :اینترنتت و فنتاوری

) تجتتارت نتتی دو واحتتد کتتاری یتتا
24

مبنای آ  ،هر روز شاهد تحوالت نوی استت.

تجاری مانند تجارت نی سازنده ی ختودرو

گاهی قوانی جدید نیت کته در مقتام حت و

و قطعهساز

انترام موقعیتهای جدید تصویب متیشتوند،
نا توجه نه تحول روزاف و فناوریها ،کتارآیی
خود را از دست میدهند.

ج) تجارت نی دو مصرنکننده

25

مانند

م ایده و مناقصه از طریش اینترنت
د) تجارت نی ننهاه و سازما دولتی

د) گذار نته جامعته ی اطالعتاتی :متا در
حال گتذار از جامعته ی ستنتی نته جامعتهی
اطالعاتی هیتیم .پایه ی ای جامعه ،دانت

و

آگاهی است .در واقع ،ما از جهانی کته توجته

هت) پرداخت مالیات و عتوار

از ستوی

واحدهای تجتاری و کتاری نته ستازما هتای
دولتی
ی) تجارت نی مصرن کننده و ستازما
26

آ معطون نه اشیاء و اتمها نتوده ،نته ستوی

دولتی پرداخت مالیتات نردرآمتد اشتخاص

جهانی کته توجته آ معطتون نته اطالعتات

حقیقی نه سازما ها دولتی

منتقتت از طریتتش «نیتتتهتتا»21استتت ،ستتیر
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21. bits

 .22پیشی  ،ص .94
23. Business – to – consumer = B2C
24. Business – to – Business = B2B
25. Consumer – to – Consumer = C2C
26. Consumer – to – Administrator = C2A

International electronic

اینترنتتت توستت میتتافر ایرانتتی کتته قصتتد

بهینالمللهی
commerce

میافرت نه ایتالیا را دارد.
 .3خرید حتش نارگتذاری نترم افت ار از

تجتتارت الکترونیکتتی نتتی المللتتی متضتتم
کتتتامپیوتری استتتت .تجتتتارت الکترونیکتتتی

آمریکا

نی المل شتاخه ای از تجتارت الکترونیکتی و

 -4-3-1لوازم تجارت الکترونیکی

کالد شتام خریتد و فتروش آ الیت استت.

از جمله لوازم تجارت الکترونیکی عبارت است

تعاریف مت اوتی نرای ایت شتاخه از تجتارت

از :سییتم نتانکی میتتعد؛ قتوانی گمرکتی،

الکترونیکی ارا ه شده است ،هتر چنتد توافتش

مالیاتی و نانکتداری الکترونیتک؛ کتد تجتاری

کلتتی ایتت استتت کتته معاملتتهی تجتتارت

محصول؛ نرام ملی اطالعات و نرتام حقتوقی

الکترونیکی نی المللتی نایتد متضتم تعهتد

اطالع رسانی کپی رایتت)؛ امنیتت اطالعتات؛



معتتامالت فرامتترزی از طریتتش شتتبکههتتای

ستتوی شتترکت ایرانتتی از شتترکت میتتتقر در

29

فروش فرآورده نه صورت آ الی ناشد و ای

محرمانه نود اطالعتات شخصتی؛ تطبیتش

امر صادرات یا واردات کتاال یتا ختدمات را در

مقتتررات ملتتی نتتا مقتتررات متحدالشتتک

پی دارد 27،از ای حیپ ،در تعریف مبتنی نتر

نتتی المللتتی؛ توستتعهی فنتتاوری عتتالم ماننتتد

معامله ،تجارت الکترونیکی محدود نه خرید و

میکروالکترونیک ،مهندستی نترمافت ار؛ نیتتر

فروش و متمای از کتار و کیتب الکترونیکتی

قتتانونی مناستتب جهتتت اجرایتتی تجتتارت

است.

الکترونیکتتی؛ همکتتاری دانشتتهاههتتا ،مراکتت

نمونتتههتتای زیتتر تجتتارت الکترونیکتتی
نی المللی محیو میشوند:

تحقیقاتی و ستازما هتای مختلتف؛ پتذیرش
استتناد الکترونیکتتی در محتتاکم؛ تتتأمی و نتته

 .1خرید کتا از سایت  amazonتوس

کارگیری کارت های اعتبتاری و نرتام انتقتال

افراد مقیم ایرا در صورتی که مح تحویت

الکترونیکتتی استتناد توس ت شتتبکهی نتتانکی؛

کتا  ،ایرا ناشد.



28
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 -3-3-1تجههههارت الکترونیکههههی

 .2رزرو اتتتاق هت ت در ایتالیتتا از طریتتش

تأمی خطتوط ارتبتاطی ستریع و مطمت

و

ایجتتاد نیتتتر مختتانراتی نتته شتتک نتتیستتیم؛
27. United States General Accounting office
(GAO) , Report to the Panking senate
Minority Member of Joint Economic
Committee , p.9

تأسی

مرجع گتواهی امضتای دیجیتتال در
28. download
29. privacy
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کشور و تأیید احراز هویت خریدار و فروشنده

ارسال شود ،زما و مکا ارسال معتبر استت

و توس ای مرجع.30

یا زما و مکا وصول آنها؟

مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی

 -2معامالت الکترونیکی

نته خصتتوص اگتتر توجته شتتود کتته گتتاه

 -1-2قراردادهای الکترونیکی

رایانه ی مقصتد ختاموش استت یتا نته دلیت

تجتارت الکترونیتک در م هتوم ختاص نتتدو

ترافیک زیتاد امکتا وصت ستریع را نتدارد،

انعقاد قرارداد محقش نمی شتود .از ایت رو در

پیام ها در یک رایانه ی دیهر می نا )

ای نخ

از نی موضوعات متنوع قان نحپ

)(host

یا خادم ) (serverمدتی ناقی میماند و سپ

در حقتتتوق تجتتتارت الکترونیتتتک ،تشتتتکی

نه مقصد ارسال می شود .عالوه نر ای ممکت

قراردادهای الکترونیک نرگ یده شد؛

است در شرایطی که فعالد از لحاظ فنی حاکم

 -1عقد محقتش متی شتود نته ایجتا و

است ،خریتدار یتا فروشتنده متدتی از وجتود

قبتول ،و نتته تعبیتتر متتاده  191قتتانو متتدنی

پیامها ارسال شتده در صتندوق پیتتی ختود

«عقد محقش می شود نه قصد انشتا نته شترط

آگاه نباشد و تنهتا هنهتامیکته نته ستران آ

مقرو نود نته چیت ی کته داللتت نرقصتد

31

نرود ،از وجود آنها مطلع گردد .

کند ».ای تعبیر که در حقوق ستایر کشتورها

چه مبنای حقوقی می تتوا نتر تترجی

نیت وجتتود دارد ،محتتدودیتی در روش اعتتالم

زما و مکا وصول نر ارسال یا نر عکت

آ

ایجا یا قبول نته وجتود نیتاورده و ننتانرای

ارا ه داد؟ آنچه در عترن و مقتررات تجتاری،

هما گونه که ممک است قصد طرفی کتبی

اعم از داخلتی و نتی المللتی وجتود دارد ،آ

یا ش اهی ،ل ری یا عملی اعالم شود ،ممکت

است که اگر قبتول خریتدار توست وستایلی

است نه طریش الکترونیک نی ناشد.

نریر تل  ،تلهترام ،تلکت

و فتاک

ارستال

از میایلی که در قراردادهای الکترونیکی

شود ،لحره و محت وصتول متالع و معتبتر

مطرح می شود زمتا تحقتش ایجتا و قبتول

است و هرگاه «پیت» واسطهی ارسال ناشتد،

است ،یعنی اگر ایجا و قبول توست رایانته

زما و مکا ارسال اعتبار دارد

32

نه نشانی «پیتت الکترونیتک» طترن مقانت
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 .30محمد حی نیک نخشی تهرانی و مهدی آكر صتانری،
آشنایی نا تجارت الکترونیکی و زیر ستاخت هتای آ  .صتص
 31و 32؛ پیشی  ،ص .45

 .31نرگرفتته از مقالتتهی حقتتوق تجتتارت الکترونیتتک .دکتتتر
امیرصادقی نشاط .ش  170مجلهی کانو وکالی دادگیتری
مرک .
 .32شهیدی مهدی ،تشکی قراردادها و تعهدات ،.انتشتارات
مجد ،چاو دوم ،1380 .ش .121

در «پیت الکترونیک» است ،کدام مبنتا

شرکت نیمه خود مراجعه متیکنتد و ستپ

انتدا الزم است وضعیت حقوقی موجتود

نمود.



تحلی شود تا دلیت پتذیرش هتر یتک از دو

شرکت نیمه نه متصدی حم مراجعه خواهد

و تل ت آ استت

حقیقی واس پیام نییت .ننانرای علتی رغتم

که در اولی یک شخص که نوعاد حقوقی استت

شتتباهت ظتتاهری و استتمی نتتی آ و پیتتت

شرکت یا سازما ) واسطه رساند پیام است

معمولی ،نمی توا احکام مشانهی نترای آنهتا

و طرفی ای «شخص» را نه عنتوا دریافتت

قا

شد و ننانرای پیتالکترونیکی در ردیف

کننده و انتقال دهنده ی پیام پذیرفته انتد ،در

سایر وسای یاد شده ،مانند تلکت

حالیکه در سایر طرق چنی وضعیتی نییت.

قرار میگیرد و زما و مکتا وصتول ،متالع

نرای روش تر شد مطلب اشتاره نته حضتور

تحقش ایجا و قبول خواهد نود.

و فتاک

ن وك ای مبنا در ستایر میتای حقتوقی نتی

نکته ی دیهر در ای ارتباط ،زما وصول

فایتتده نییتتت .در نیتتع اعتتم از داخلتتی و

پیام نته مرست الیته استت .قتانو نمونته ی

نی المللی هنهامی که کتاال تحویت متصتدی

 1996آنیتتیترال تمهیتتداتی در ای ت زمینتته

حم میتق

یک شخص واس ) متی شتود،

ضما ) (Riskمنتق می گردد و ای اعتم از

اندیشیده کته موجتب کتاه

اختتالن نتی

طرفی میشود:

آ استتت کتته قتترارداد حمتت تتتا مقصتتد را

الف) اگر مرس الیه ،سامانه اطالعرسانی

فروشتتنده منعقتتد کتترده و ه ینتتهی آ را

) (ormatio systemخاصتتی را معتتی و نتته

پرداخت نمتوده ناشتد ماننتد  CFRو  CIFیتا

ارسال کننده اعالم کرده ناشد ،پیامها از زما

خریدار مانند  .FOBدر ای نمونه ها ،طترفی

ورود نه هما سامانه وصتول شتده محیتو

پذیرفته اند که متصدی حم کاال را از طترن

می شود و گرنه که پیتام توست مرست الیته

خریدار مرس الیته) قتبم متینماینتد ،لتذا



مبنای فوق معلوم گردد .فرق پیتت معمتولی

در پیتتت الکترونیکتتی هتتیچ شتتخص

نا وسای دیهر نریر فاک
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را ناید ترجی داد؟

کننده میتوانتد اقامته ی دعتوا کنتد و یتا نته

نازیافت شود ،مالع زما

وصول خواهد نود.

فروشنده نتا استناد حمت نته نانتک مراجعته

) اگر مرست الیته هتیچ ستامانه ای را

نموده نهای معامله را دریافت می کنتد و اگتر

معی نکرده ناشد ،زما ورود نه هر ستامانهی

کاال در راه تلتف شتود ،خریتدار علیته حمت

اطالعرسانی متعلش نه وی ،زما وصول است.
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ج) اگر طترفی در نتی

از یتک محت

و امثتال ایت هتا انجتام شتود و متتو

فاک

مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی

تجارت داشته ناشد ،سامانه ای کته در محلتی

پیشنهادی قراردادها و تمهیدات ندی طریتش

واقع است که ن دیکتری ارتباط را نا معاملته

مبادله گردد ،نیتاز کمتتری نته وجتود فترم و

مورد نرر دارد ،نایتد پیتام را دریافتت کنتد و

استانداردهای خاص نرای پیام های یاد شتده

گرنه مح اصتلی تجتارت ارستال کننتده یتا

احیاس می شود ،همتی مقتدار کته مقاصتد

مرس الیه مقر سامانهای مورد نرتر شتناخته

طرفی نا لحاظ شد ضوان مبتنی نر عترن

خواهد شد.

یا قانو نه یکدیهر منتق شود کافی استت و

مطلب دیهر قان توجه اینکه :از آنجا که

ناید نا تل یتش مالحرتات تجتاری ،حقتوقی و

در انتقال پیامهای الکترونیکتی نته هتر حتال

فنتتی ،استتتاندارهایی نتترای شتتک و م تتاد

امکا خطا در مت ارسال شده یا در رسید

پیامهای تجاری نی طترفی در نرتر گرفتته

نه مقصد نهایی سامانه وصول کننده) وجتود

شود و طرفی تجاری نی مل م نه رعایت آنها

دارد ،ممک است شرط دریافت تأییدیه 33در

گردند .البته تتاکنو نخت هتایی از تجتارت

وصول مت نی طرفی مقترر شتود .در ایت

خصوصاد حم و نق در آمریکا و اروپتا نترای

خصوص هتم قتانو نمونته آنیتیترال و هتم

خود استتاندارهایی را مقترر و در ایت زمینته

مقررات نمونه تماس اتاق تجتارت نتی الملت

دخالت نموده و نا هماهنتب کترد اقتدامات

 )1987ضوانطی را پی نینی کردهاند 34.نته

کشورها ،مبتادرت نته تتدوی استتانداردهای

هتتر حتتال ،وصتتول و متتت دریافتتت شتتده در

نتتی المللتتی ادی اکتتت 35نمتتودهانتتد .نتته نرتتر

صورتی معتبتر خواهتد نتود و موجتب التت ام

می رسد استانداردهای محلی نیت نته تتدری

ارسال کننده خواهتد شتد کته تأییدیتههتای

جای خود را نه استانداردهای م نتور خواهتد

م نور از سوی مرس الیه نترای وی فرستتاده

داد.

36

شود.
 -2مطلب دیهتری کته در نحتپ انعقتاد
قتترارداد قانتت طتترح استتت ،شتتک و م تتاد
پیامهای تجاری است .متادام کته متذاکرات و
تماسهتای تجتاری از طریتش تنهتا تلکت
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و

33. Ack.noaledgement Confirmation
34. www.un.or.at/uncitral

35. UN/EDIFACT – United Nations /
Electronic
Data
Interchange
for
Administrations Commence and Transport
 .36رانرت شتوار و پتا ول کیمتولی .تکنولتوژی اطالعتات و
تیهی تجتارت ملتی .ترجمته ی محمتد لط تی .مؤسیتهی
مطالعات و پژوه های نازرگانی .تهترا  ،1376.نته نقت از
دکتر امیر صادقی نشاط .پیشی .

نه اختصار كکر میشود در محیطتی کته

كین ع را نه اطالع او میرساند.

حاکمیت دارند ،عدم رعایتت آنهتا ،جتدای از

نیتانکار میکند.



آ که موجب اشکاالت حقتوقی خواهتد شتد،

 .3هنهامی کته نانتک حیتا كین تع را

ساخت ،زیرا نرماف ارهای طراحی و نصب شده

پرداخت نه نیتتانکاری حیتا او را دریافتت

در رایانه ها نه نحوی خواهنتد نتود کته هتیچ

مینماید.

پیامی خارج از استانداردهای م نتور دریافتت

نرخی مورد سوم را ترجی دادهاند ،زیترا

نخواهند شد و خروجیهای رایانتههتا م هتوم

در واقع همی عم است کته دقیقتاد معتادل
38

نخواهنتتد نتتود و در نتیجتته عملیتتات تجتتاری

دریافت و پرداخت محیو

انجام نخواهد گرفت.

سییتم های مختل ی نرای پرداخت در حقوق

 -2-2پرداخههههح در تجههههارت

تجارت الکترونیکی مرسوم است که نرختی از

الکترونیك

آنها نه شرح زیر است:

متیشتود .امتا

الف) پرداخت میتتقیم ماننتد

(Direct

خاص نرخوردار است .چه نیا حیتب شتروط

) Cash likeدر ای مدل ارتباط میتقیم نی

مورد توافش قرار داد ،مادام که پتی پرداختت

پرداختتتکننتتده و دریافتتت کننتتده نرقتترار

صورت نهیرد ،اعتبار پیدا نکند 37.اما لحره ی

میشود .پرداختکننده انتدا از یتک نانتک نتا

انجام شد عم پرداخت چهونه قان تعیی

داد پول ،نشانه ) (Tokenدریافت میکنتد و

است؟می توا زما پرداخت را نر اساس یکی

سپ

ای نشانه را نه دریافت کننده میدهد.
) پرداخت میتقیم نر مبنتای حیتا

از مبانی زیر تعیی نمود:
 .1زمانی که نانک نیتانکاری كین ع را نه
اطالع او میرساند.



اساس تاد انجتتام تجتتارت را غیتترممک خواهتتد

 .4متتوقعی کتته نانتتک كین تتع ،دستتتور

موضوع پرداخت در معتامالت نیت از اهمیتت

شماره پنجاه سال هجدهم نهار 1388

چنی استانداردهایی نه لحاظ قانونی یا عرفی

 .2زمانی که نانتک ،اعالمیته نیتتانکاری

) :(Direct Account Basedدر ایتت متتدل،
ارتباط میتقیم نی پرداختکننده و دریافتت
کننتتده وجتتود دارد .پرداختتتکننتتده ستتند
پرداخت را نه دریافت کننده میدهد .دریافت
کننده ای سند را در نانک کتارگ ار ختود نته

 .37ننیامی رایت« ،میا قانونی اجرای انتقال الکترونیکتی
وجته در پنتد» از مبادلته الکترونیکتتی اطالعتات تتا تجتتارت
الکترونیکی ،منبع پیشی  ،صص 321 - 322
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 .38پیشی

حیا خود می گذارد .سپ

نانتک کتارگ ار

«از نعد تاریخی در گذشته از کارتهتای

مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی

دریافت کننده ای ستند را در نانتک کتارگ ار

اعتباری قان دستکاری و غیر ایم در روان

نانتک

الکترونیکی است اده میشد ،ولی عواملی چو

خود نه حیا خود میگتذارد .ستپ

کتتارگ ار دریافتتتکننتتده و نانتتک کتتارگ ار

عدم قبول ای نتوع از وستیله ی پرداختت در

پرداخت کننده نا هم تیویه حیا میکنند.

معامالت از سوی نرخی از تجار اینترنتتی نته

(Credit and Debit

دلی کیر کارم د  2الی  3درصد نرای آنها از

) :Cardامروزه معمولتری روش پرداختت در

سوی شرکت های عرضه کننده ای کارتها و

اینترنت کارت اعتباری است .زیرا مردم نا ای

ن وك یاغیا شتبکه هکرهتا) در نرنامتههتای

کارتها آشنایی دارند و در خریدهای روزمتره

رم گذاری شده اینترنت و از آ طریش ،دست

از آ است اده کردهاند.

یافت نه شماره کارت اعتبتاری اشتخاص نته

ج) کارت اعتبتاری

د) چتتتک الکترونیکتتتی

(Electronic

قصد سوء است اده ناعتپ شتد تتا شتیوههتای

) :Chechsچتتکهتتای الکترونیکتتی در عمتت

پرداخت پیشرفتهتتری نته کتار گرفتته شتود.

شبیه چکهای متعارناند ،اما نا ه ینتههتای

نرای نمونه یکتی از روش هتای پرداختت کته

کمتر .فرق آنها ای است که نرای نوشت آ ،

کارت نرم اف ار آ را متیتتوا از شترکت ای

از کاغذ است اده نمتیشتود .متضتم امضتای

تی ام تهیه نمود ،کارت اعتباری نتی المللتی

دستی هتم نییتتند ،نلکته در صتدور آنهتا از

ماندک

) (Mondexمی ناشد .ای کارت کته

امضای دیجیتالی است اده میشود.

از آ نرای پرداختهای الکترونیکی در ایاالت

هت) پول دیجیتالی ) :(Digital Cashپول

متحده آمریکا ،انهلی

40

دیجیتتتالی علتتی القاعتتده نایتتد ویژگتتیهتتایی

آزمایشی است اده شده است ،نتا جدیتدتری

داشته ناشد ،از جمله :در همه جا رای ناشتد،

فناوری علمی ساخته شده و مشتری میتواند

قان استت اده همته ناشتد ،اعتبتار سراستری

آ را نرای خریدار شرکتهایی کته مانتدک

داشته ناشد ،قان جع نباشد و ه ینه تهیه و

را نه عنوا وسیله پرداخت میپذیرند نه کتار

نههداری آ ناچی ناشد

39

گیتترد .نتترای ایتت منرتتور مشتتتری کتتارت
ماندک
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و استرالیا نته صتورت

 .39نتتوری محمتتد علتتی  ،نخجتتوانی رضتتا  ،حقتتوق تجتتارت
الکترونیکی ،پیشی  ،صص .149 – 150

را در جای کارتخوا رایانه شخصتی

40. Lashin , Pete & Paul Marphy, Electronic
Commerce : Online Orolering and Diatal
Money , ?econd edition charles River
Meolia Publicatian , p 129

قرار میدهد ،نا ای عم کتارت فروشتنده در
رایانه شخصی او در فر

قتترار داد مبلتتا قانتت پرداختتت را از کتتارت

نه صورت اسکناس مبادله میگردد.
ننانرای اوالد از لحاظ قانونی ناید حتداق

امضای دیجیتالی نتدو مشتانه کته در متدار

شود و نا اختالس و سوء است ادههای مالی نتا

کتتارت مشتتتری تعبیتته شتتده و نتترای کتتارت

روش م نور نه لحاظ ستهولت و سترعتی کته

طتترن مقانتت خواناستتت ،نهتتره

دارد ،شتتدیدتر نرختتورد گتتردد .ثانیتتاد نانتتک

میگیرد .ای انداع در عم از جعت و ت ویتر

مرکتت ی یتتک سییتتتم نرتتارتی و دقیتتش

در امر انتقال اعتبار جلوگیری میکند41 .ایت

الکترونیکی نرقرار نماید و عملیات نانکی را نه

روش یک شتیوه امضتا و انتقتال الکترونیکتی

نحو مؤثری تحت کنترل خود نهیرد .اختتالل

میناشتد؛ البتته امضتایی کته یتک نتار نترای

در سییتتتم پتتولی کشتتورها خیتتارات قان ت

همیشه زده می شود .زیرا اعتباری که ننتا نتر

توجهی را نه اقتصاد آنها وارد خواهتد نمتود و

نته کتارت فروشتنده افت وده

تجارت نتی المللتی را نیت نتا اشتکال جتدی

منرور ایم نود ای فرآیند ماندک

مانتتدک

فرآیند ماندک

متتیشتتود ،از ستتوی او نتته همتتا روش قان ت
انتقال نه دیهرا است».

42

میت لهی دیهتر در ارتبتتاط نتا پرداختتت

مواجه خواهد کرد.

 -3-2اسناد تجاری الکترونیکی
اسناد تجاری و میای حقوقی مرنوط نته آ

وجوه الکترونیکی آ است کته از دو جنبتهی

از دیهر موضوعات حقوق تجتارت الکترونیتک

حقوق خصوصی و عمومی قان نررسی استت.

استتت .مقصتتود در ای ت نوشتتته ،تنهتتا استتناد

روشهای مورد است اده در نانک نایتد انتقتال

تجاری نه معنای خاص نرات ،چک  ،ست ته

وجوه را در سطحی از امنیت و اعتمتاد انجتام

و قبم انبار) نییت ،نلکه کلیه اسنادی است

41. Ishman Mark & Maquet ?uing:
Aconsumer's Analysis of the Electronic
Currency
system
And
the
Legal
Ramitification for A Transacation Gorn
Awry , in : (Internet) http: // www. Murdoch
. edx . e.u / elaw / issue , von3 / ishmon 63
htxl-lk.pp.4-6
 .42الیا مصط ی .دوا یانچی امی  ،ماهیت رایانهای و . .
 .پیشی  ،صص 52 - 53



از یک

موجودیهای جعت الکترونیکتی پتی نینتی



خریدار کارت فروشنده انتقتال متی دهتد .نته

همتتتا مجتتتازات جعت ت استتتکناس نتتترای

شماره پنجاه سال هجدهم نهار 1388

تأییتد الکترونیکتی

دهد که حداق معادل وضعیتی ناشد که پول

که در تجارت معمول است و مبادله میشوند.
ننانرای عالوه نر ایت استناد ،نارنامته ،ستهام
شرکتها نیمه نامه و غیتره در نخت

حقتوق

خصوصتتی و نتتره ستت ید گمرکتتی ،ثبتتت
س ارش ،پروانه صدور و ورود کاال ،اعالمیه نار
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کشتی و غیره در حقوق عمومی ،مشمول ای

مرنوط نخواهد نتود .زیترا متیتتوا نته طتور

نحپ قرار میگیرند.

همزما ) (On Lineحیتا هتا را نتا کنتترل

مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی

مادام که در قوانی تصری نته نرگته یتا

نانک از طریش رایانهها نتدو مبادلتهی حتتی

ورقه نود اسناد م نتور نشتده ناشتد و صترفاد

چک الکترونیکی ،نتدهکار و نیتتانکار نمتود.

کلمه «نوشته» كکر شتده ناشتد ،متیتتوا از

ولی در آ صورت نی فترم و استتانداردهایی

اسنادی که توس رایانته نوشتته یتا طراحتی

نرای انجام آ عملیات نانکی الزم خواهد نود

می شود ،است اده نمود .نترای مثتال در متاده

که جانشی فرم چک خواهد شد.

 310قانو تجارت ،چک را ای گونته تعریتف

اما در خصوص نترات اعتم از داخلتی یتا

کرده استت« :چتک نوشتتهای استت کته نته

نی المللی و نی س ته ،وضع مت اوت استت و

موجب آ صادرکننده وجتوهی کته در نت د

همواره می تتوا در صتورت تمهیتدات فنتی،

محال علیه دارد کالد یتا نعضتاد میتترد یتا نته

اسناد یاد شده را نه طریش الکترونیکی صتادر

دیهری واگذار مینماید« ».نوشته» متیتوانتد

نمود و حتی ه ینتهی تمبتر آ نیت نتهطتور

روی کاغذ پوست حیوانات ،سنب یا ص حه ی

هم ما نا صدور ،پرداخت کرد و ظهرنوییتی

رایانه ناشد و در حافرتهی آ كخیتره گتردد.

نی نه طریش یاد شده قان انجام خواهد نتود.

ننانرای متی تتوا نتا طراحتی نترم اف ارهتای

البته ای موارد هنوز در صحنه تجارت مطرح

مناسب نانکی ،اشخاصی را که دارای حیتا

و ارا تته نشتتده ولتتی قانلیتتت تحقتتش دارنتتد و

جاری هیتند قادر ساخت که حتتی از محت

نیازمند نه اصالح قانو کته نترات را «ورقته»

کار یا من ل ختود نته وستیلهی رایانته ،چتک

دانیته است نی هیت .مادهی  223ق.ت)

صادر نمایند .فایده مهم ای گونه چکها ایت
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از اسناد دیهر معمول در تجارت ،نارنامه

است که هرگ نمی تواند نتدو موجتودی یتا

است .در کنوانییو  1924الهه که در نتا

دارای کیری ناشد و نی میتوا ترتیبتی داد

چهارم قانو دریایی  1343ایرا ترجمه شده

که چک وعدهدار در سییتم پذیرفته نشتود و

است ،نر تعداد نیخ نارنامته و تقیتیم آ نته

در نتیجه دریافت کننده در آینتده مواجته نتا

اصلی و رونوشت و اینکته منتدرجات آ چته

نرگشت چک نهردد.

ناید ناشد ،تأکید دارد .ننانرای از لحاظ قانو

البتتته در صتتورت رواج مبتتادالت نتتانکی

هیچ اشکالی ندارد که اسناد م نور نته طریتش

الکترونیکتتی جتتایی نتترای چتتک نتتا مقتتررات

الکترونیکتتی صتتادر شتتتوند ،و نیتتخه یتتتا

فرستنده قرار گیترد و از طریتش او نته ،رایانته

(الکترونیکی)

مرس الیه یا نانک خریدار فرستاده شتود و در
رایانه ای نی شرای اعتبتار گشتای

شتده و

حیا ها نهطور خودکتار نتدهکار و نیتتانکار
شتتوند .البتتته استتنادی کتته در حم ت و نق ت
دریایی صتادر متیشتوند ،محتدود نته نرنامته
نییت و اسناد دیهر نریر مانی یت نار نی که
نیشتر در ارتباط نا کشتی نا مقامات نندری و
ادارات دولتتتی متتورد استتت اده دارد ،مشتتمول
نحپ فوق قرار می گیرد و هم اکنتو نیت در
نرخی ننتادر ستنهاپور) استناد الکترونیکتی،
واس و ران نی کشتی ها و مقامات ننتدری
هیتند.

43

و در پایتتا نایتتد نتته متتادهی  6قتتانو
تجارت الکترونیکی ایرا اشتاره کترد کته نتا
عباراتی شیوا نیا میدارد« :هرگاه وجود یک
نوشته از نرر قانو الزم ناشتد« ،داده پیتام»
در حکم نوشته است.

یکی از میای مهم در حتوزهی تجتارت
الکترونیک که نحپ در مورد آ هم متا نتا
دیهر میای حقوقی مرتب نا ایت حتوزه پتا
گرفتتتتتتتت .امضتتتتتتتای الکترونیکتتتتتتتی



اسناد حمت الکترونیکتی از جملته نارنامته)



آنجا نی ندو حضور فروشنده و نا مقاییتهی

 -1-3ماهیح حقوقی امضا
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نیخههای) اصلی از طریتش رایانته در اختیتار

 -3امضهههههای ديجیتهههههالی

دیجیتالی)  )Electoronic Signatureدر نند
«ی» مادهی 2قانو تجارت الکترونیکی است.
امضا از نرر لغوی نه معنای گذرانید یتا نته
پایتتا رستتاند یتتا تن یتتذ امتتری استتت 44.در
معنتتی مصتتطل عبتتارت از «نوشتتت نتتام یتتا
نامختانوادگی یتا عالمتت خاصتی کته هویتت
صاحب عالمت استت در كیت اوراق و استناد
نرای تأیید مت میند که نوشتته شتده و یتا
45

نعد از امضای نوشتته خواهتد شتد ».امضتا
ج یی از ماهیت معاملته نییتت ،نلکته مؤیتد
شک معامله استت .هتدن از امضتای نوشتته
یکی از موارد زیر است:
 )1دلی  :امضتا ،نوشتته را ضتم اعتالم
هویت امضا کننتده تصتدیش متیکنتد .وقتتی
امضتتا کننتتده از عالمتتت منحصتتر نتته فتترد و

 .43صادقی نشاط ،حقوق ،تجارت الکترونیک .پیشی .

 .44معی محمد .فرهنب معی  ،انتشارات امیر کبیر .چتاو
ششم .1363
 .45جع ری لنهرودی .محمد جع ر.ترمینولوژی حقوق .ج .1
انتشارات گن دان  ،چاو دوم ،ش .1381،2396
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متمای ی است اده میکند ،ای عالمت در خورِ

سند قرارداد حتی اگر نه شیوهی الکترونیکتی

انتیا نه اوست.

صادر شده ناشد ،ایجتا متیکنتد کته انعتاد

مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی

 )2رسمیت :امضا موجب می شتود امضتا
کننده نه رسمی شد عم خود توجه کند.
 )3تأیید :در پاره ای از موارد نته موجتب
قانو یا عرن ،امضا نه معنی تأیید یتا تن یتذ
نوشته است یا اینکه امضا کننده قصتد ایجتاد
آثار حقوقی دارد.
 )4کتتارآیی و قطعیتتت :امضتتای متتدرع

امضای دیجیتالی نه طور دقیش معتی شتده و
تدوی گردد .ندی منرور امضا نایتد اوصتان
زیر را در نرداشته ناشد:
الف) تصدیش صتاحب امضتا :امضتا نایتد
نشا دهد چه کیی سند ،پیام یتا متدرع را
امضا کرده است و اشخاص دیهر نتوانند ندو

کتبتتی غالبتاد مؤیتتد وقتتوع ،وضتتوح و قطعیتتت

اجازه ی صتاحب امضتا آ را ارا ته و استت اده

معامله است.

کنند.

ننتتانرای وجتتود امضتتای شتتخص جهتتت

) تصدیش مدرع :امضا ناید نشا دهد

تن یذ معامله الزم است و ندو آ در اوراقی

چه چی ی امضتا شتده استت و متانع انکتار و

کتبتتی نشتتانی از اعتتالم اراده نمتتیناشتتد.

تکذیب یا تغییر مدرع یا امضا شود.

هما گونه که قتانو متدنی در متاده ی 191

تصدیش امضا کننتده و تصتدیش متدرع،

مقرر می دارد« :عقد محقش می شود نته قصتد

ان ارهایی نرای مقانله نا جع و جاعلی است.

انشا نه شرط مقرو نه صرفه نود نه چی ی

در واژه شناسی امنیت اطالعات ،ای ان ارهتا،

که داللت نر قصد کند».

مانع انکار و تکذیب است و خدمات مرنوطته،

اما در مواردی چو قراردادهای تجتاری
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علمتی و ارکتا الزم نترای تأثیرگتذاری یتک

خدمات پیشتهیری از انکتار و تکتذیب امتی

که در محی دیجیتال منعقد متی شتود ،هتر

نامیده شده است .ای خدمات منشتأ داده یتا

چند از کاغذ استت اده نمتیشتود امتا حقتوق

تحویتت داده از ستتوی فرستتتنده را تتتأمی

پیشرفت های فناوری را مدنرر داشتته استت.

می کنند و مانع انکار و تکذیب دریافت کننده

پیشتتترفت روزافتتت و فنتتتاوری رایانتتتهای،

میشوند.

نتتهکتتارگیری آ را در امتتور تجتتاری نتتاگ یر

ج) اقدام مثبت عملی :الحاق امضتا نایتد

متتتینمایتتتد ،امضتتتای الکترونیکتتتی نیت ت از

عم مثبتی ناشد کته تشتری ات آ را مقترر

دستاوردهای ای پیشرفت است .ارزش اثباتی

کرده و معنی آ انجام معامله است.

د) امضا و رویته ایجتاد آ نایتد موجتب
ه ینه را در نرداشته ناشد.
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دیجیتتتال انتتتدا نتته تعریتتف آ متتیپتتردازیم.

امضتتتای دیجیتتتتالی از دو الهتتتوریتم

48

مت اوت که هر دو مشتش از روشهای ریاضی

انعاد حقوقی آ را نررسی میکنیم.

هیتند ،است اده میکند :یکی از الهتوریتمهتا

 -2-3فناوری امضای ديجیتالی

نرای ایجاد امضای دیجیتتال و تبتدی آ نته

امضای دیجیتال از طریش رم نهاری ،ایجتاد و

یک نوع نیمعنی یتا نته عبتارتی دیهتر نترای

تصتتدیش متتیشتتود .رم نهتتاری شتتاخهای از

کدگتتذاری امضتتا و دیهتتری نتترای حصتتول

ریاضتیات کتارنردی استت کته وظی تهی آ ،

اطمینا از صحی نود امضا و تبتدی پیتام

تغییر پیامها نه شک هتای ظتاهراد نتام هوم و

نه شک اولیه نتهکتار متی رود .الهتوریتم اول

نازگرداند آ نه حالت نخیتی است.

مخصوص شخص امضتا کننتده نتوده و کلیتد
49

در رم نهاری آ گونه که از  3500ستال

شخصی نامیتده متی شتود و دومتی حالتت

تا اواست دهتهی  1970مرستوم نتوده

عمومی داشته اند و نرای حصتول اطمینتا از

اس تت ،از رم ت ی استتت اده متتیش تد کتته هتتم

صحت امضتا نتهکتار متی رود و نته آ کلیتد

پی

50

رم گتتذار و هتتم رم گشتتا از آ آگتتاه نودنتتد.

عمومی گ ته می شود .چتو همتهی افتراد

کتته ای ت رم ت را در اختیتتار داشتتت

نایتتد از درستتتی امضتتای شتتخص متتوردنرر

هتترک



سپ

شد.
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نتترای نررستتی اعتبتتار حقتتوقی امضتتای

موجب تعیی ارزش کلید اختصاصی نخواهتد
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اصالت امضتای متدرع شتده و نیت کمتتری

می شود ،دیهری نرای اطالع عموم ،نه تنهایی

متتیتوانیتتت یکتتی از دو کتتار را انجتتام دهتتد.
اصطالحاد نه رم یاد شده کد گ ته میشتد).
در رم نهاری نا کلید عمومی دو کلید مت اوت
وجود دارد که یکی از آنها نرای رم گذاری نر
روی دادهها و دیهری نرای گشود هما رم
مورد است اده قرار میگیرد .در حالیکه یکتی
از کلیدها محرمانته و خصوصتی نهته داشتته

 .46نتتوری محمتتدعلی ،نخجتتوانی رضتتا :حقتتوق تجتتارت
الکترونیکی پیشی  ،صص .107 – 108

 .47مقاله امضاهای دیجیتالی ،گواهی امضاهای الکترونیکی و
تجارت الکترونیک .ترجمه :سلیما فدوی ،محمدرضا ملکی،
مجله کانو سر دفترا .
 .48الهوریتم :دستورات ساده و قان فهم کامپیوتر که اجرای
پشت سر هم آ ها منجر نه هدن معینی نترای مثتال حت
می له) می شود ای دستورات گام نه گام اجرا میشوند و در
صورت درست نود محاسبات در مرحلهای خاص نه نتیجته
میرسند .واژهی الهوریتم نرگرفتته از نتام ریاضتیدا نت ره
ایرانی «خوارزمی» است.
49. Private key
50. Public key
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اطمینا یانند ،کلید عمومی نایتد در اختیتار

ایجاد امضتا نته کتار رفتته استت اده شتود .نتا

همهی افراد قرار گیرد.

است اده از کلید عمومی و یک خروجی هت

مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی

یکی دیهر از توانع پایته ای و مهتم تتانع

52

جدید نمایه کدگشا معی میکند کته ایت

ه  51است کته در هتر دو کلیتد عمتومی و

امضا توست کلیتد شخصتی متوردنرر ایجتاد

الهتوریتمی

شده یا توس کلید دیهتری نته وجتود آمتده

است که جایه ی دیجیتالی یا اثر انهشتت از

استتت .ننتتانرای نتترماف ت ار کدگشتتا قتتادر نتته

ایجاد متی کنتد کته دارای انتدازهی

کدگشتتایی امضتتای دیجیتتتالی در صتتورت

شخصی نه کار می رود .تانع هت
نوع ه

استانداردی نوده و نه صتورت یهانته و واحتد

حصول شرای زیر است:

می ناشد .لذا است اده از دو فراینتد در امضتای

 )1امضتا کننتده از یتک کلیتد شخصتتی

دیجیتالی ضروری است که یکی توس امضتا

موردنرر که نا کلیتد عمتومی رم گشتایی در

کننتتده و دیهتتری توس ت گیرنتتدهی امضتتای

ارتباط است ،است اده کرده ناشد.
 )2الهتوریتم هت

دیجیتالی نهکار میرود .امضتا کننتده از یتک

مرنتتوط ،نتته کدگشتتا

الهوریتم ه  ،که در امضای موردنرر جوانی

هما خروجی را ندهد که امضتای الهتوریتم

واحتد دارد ،استت اده متیکنتد .لتذا در کلیتد

ه

مرنوطته نته کلیتد شخصتی داده استت.

شخصی از همی الهوریتم است اده میشود.

علتتوم رم گتتذاری مختلتتف از الهتتوریتمهتتای

نرای امضا کرد یک متت یتا هتر چیت
دیهر ،انتدا ناید امضا کننده محدودهی صحت
امضا ،یعنی اینکه چته چیت ی را متیخواهتد
امضا نماید ،تعیی کند .سپ

تتانع هت

نرم اف ار امضا کننده یک خروجی هت

در
را نته

امضای دیجیتالی تبدی میکند؛ لتذا امضتای

مت اوتی نرای ایجاد امضای دیجیتالی است اده
می کنند ،ولتی ایت الهتوریتم هتا از نیتیاری
لحاظ نا هم شباهت دارند.
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دست کم سه نوع امضای الکترونیکی در
حال حاضر رواج دارد:
 .1امضای الکترونیکی مطم

)(secure

موردنرر منحصر نه فترد خواهتد نتود .نترای
کدگشایی امضای دیجیتالی نایتد از الهتوریتم
ه
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دیهتری هماننتد الهتوریتمی کته نترای

51. Hash Function:
محاسبات ریاضی که نرای اثبات عدم تغییر یا دستکاری پیام
های مبادله شده در روان تجاری است اده میشود.

52. checksum
 .53الیا مصط ی .دوا یامچی امی  :مقاله ماهیت رایانه و
جنبههای حقوقی امضای دیجیتالی ،فص نامته دیتدگاههتای
حقوقی دانشتکده علتوم قضتایی و ختدمات اداری .زمیتتا
 1382و نهار .1383ش .30 -31صص 28 -29

 .2امضتتتتتای الکترونیکتتتتتی موثتتتتتش

علم حقوق پرداخت .نهاهی نه متادهی 1301

)(enhanced

 .3امضتتتتای الکترونیکتتتتی پیشتتتترفته

میدهد .ای ماده مقرر میدارد:

)(advanced

نا توجه نه آنچه گ ته شتد ،دانیتتیم در

ناشد نر ضرر امضا کننده دلی است ».نه ای

قوانی زیر مراعات میگردد:

سندی ناشد که در آ درج شده ،نته نررستی

قانو امضا کننده :اگتر کلیتد عمتومی و

آ میپردازیم.

شخصی هر دو توس امضا کننده ایجاد شتده

 -1-3-3ارزش اسهههتنادی امضهههای

ناشد ،در آ صورت امضای دیجیتتالی انجتام

ديجیتالی

شده و ویژگیهای انحصاری آ را نمتیتتوا

امضا نه طور کلی نرای شناسایی شخص امضتا

جع کرد :حتی اگر امضا کننده کنترل کلیتد

کننتتده و نتترای متترتب ستتاخت شتتخص نتتا

شخصی را از دست ندهد ،مثالد فراموش کنتد

منتتدرجات ستتندی کتته امضتتا نمتتوده نتتهکتتار

که ای کلید از چه وستای و امکانتاتی نترای

می رود .نترای مثتال امضتا در استناد تجتاری

رم گذاری است اده میکند.

نیتتانهر ظهرنوییتتی یتتا صتتدور آ از ستتوی

قانو پیام :چتو امضتای دیجیتتالی نتا

شخص امضا کننده است .امضتای دیجیتتالی

پیام مرنوطه همیا میشتود و کتد واحتدی

هم ناید واجد شرای الزم ناشتد تتا نتوانتد از

دارند ،لذا پیام ناید نه گونه ای ناشد که کلیتد

نرر حقوقی معتبر ناشد .لذا:

عمومی نتواند آ را رم گذاری نماید.
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فرایند ایجاد و رم گشایی امضتای دیجیتتالی

جهت که امضا می تواند موجب اعتبار حقوقی



«امضاهایی کته روی نوشتته یتا ستندی
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قانو مدنی ایرا  ،ارزش اثباتی امضا را نشتا

الف) چو هر امضایی می تواند تعهتدآور

 -3-3جنبه های حقهوقی امضهای

ناشد ،لذا نایتد امضتا کننتده در هنهتام امضتا

ديجیتالی

قصد و رضا و اهلیتت داشتته ناشتد و امضتای

نرای شناخت اهمیتت نررستی انعتاد حقتوقی

دیجیتالی از ای قاعده عمومی استثنا نخواهد

امضای دیجیتالی انتدا ناید نه اهمیت امضا در

نود.
) هر امضایی که واجتد شترای ناشتد
اعم از دستی یا دیجیتالی نه ن ع یا علیه امضا

 .54انیتتا مصتتط ی ،دوا یتتامچی امتتی  .مقالتته ماهیتتت
رایانهای و جنبتههتای حقتوقی امضتای دیجیتتالی .پیشتی .
ص29

کننده قان استناد خواهد نود .لتذا اگتر امضتا
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کننده ی دیجیتالی ،امضتای ختوی

را انکتار

ج) کمیییو حقوق تجارت نتی الملت

مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی

نماید ،در آ صورت نته وستیله ی شتهود یتا

سازما مل متحد که متیتتوا گ تت تمتام

سایر ادلهی اثبات دعوا میتوا صدور امضا از

وقت خود را وقف تصویب قوانینی سودمند در

سوی وی را اثبات نمود .همچنی کارشتناس

امر تجارت نتی الملت کترده ،متاده ی ه تت

فنی رایانه می توانتد از طریتش نررستی کلیتد

قتتانو نمونتته درنتتارهی تجتتارت الکترونیکتتی

شخصی صدور امضا از ستوی منکتر را اثبتات

مصو  1996را نه نحپ «امضتا» اختصتاص

نماید.

داده و در واقع آ را شناستایی نمتوده استت.

نا تمیتک نته اصتول و قواعتد حقتوقی،

ماده ی  5ای قانو نه تأسی

قاعده ای اقدام

امضای دیجیتالی دارای همتا ارزش اثبتاتی

نموده که در تمام جنبههتای حقتوق تجتارت

امضای دستی ناشد؛

الکترونیکی قان اعمال است نه موجتب ایت

الف) اگتر امضتای دیجیتتالی نتا رعایتت

ماده« :اطالعات نباید صرفاد نه ای دلیت کته

نرام اصتول علمتی و مهندستی الکترونیکتی

نه شک داده پیام هیتند ،فاقد اثتر حقتوقی،

دادهها انجام شده ناشد ،دلیلی نر نیاعتبتاری

اعتبار و قانلیت اجرایی شناخته شوند».

55

آ و ل ت وم امضتتای کاغتتذی و دستتتی وجتتود

د) عق و عرن نی نه عنوا منانع مهتم

ندارد .زیرا «اص صحت» ایجا متیکنتد تتا

حقوق خصوصی پشتیبا اعتبار ارزش اثباتی

هر عملی از سوی هر شخصی صتحی فتر

امضای دیجیتالی استت ،زیترا وقتتی عرفتاد در

شود ،مهر اینکه خالن آ اثبتات گتردد و در

جها نه معامالت اینترنتی و رایانتهای اقتدام

خصتتوص امضتتای دیجیتتتالی چنتتی دلیلتتی

می شود و امضا هایی نرای اهدان مختلتف نته

نرسیده است.

شیوههای گوناگو الکترونیکی انجام میشود،

) اگر ادعا شود که امضتای دیجیتتالی
قانتت جعتت و دستتتکاری استتت ،در مقانتت

ناید آ را شیوه ای معمول و پیندیده دانیت
که نه دلی عدم تعار

نتا اختالق حیتنه و

می توا گ ت که امضای دستتی نیت قانلیتت
جع دارد .در واقع حتی امکا جع امضتای
دستی نه دلی دسترسی و توانایی هتر کت
نتته اعمتتال ن تتوك در آ آستتا تتتر از امضتتای
238

دیجیتالی است.

55. Uncitral Model Law on Electronic
Commerce with additional Article 5 bis as
adopted in 1998 and Guiole to Enactment,
in:(internet)hpp://www.jus.uio.no/in/unelect
ronic.commece.model.low.1996/docc.htm
نه نق از پیشی  .ص.40

نرم عمومی ماده ی  975قانو مدنی ایرا )

تعریف «داده ی پیام» مقرر متی دارد« :داده ی

هت) سرانجام قانونهذاری ایرا نا اقتدامی

پیام»  :)Data Messageهر نمادی از واقعته،

اعطتتای اعتبتتار نتته امضتتای دیجیتتتالی نمتتود.

اطالعات تولید ،ارستال ،دریافتت ،كخیتره یتا
58

ماده ی  14ای قانو مقرر میدارد« :کلیتهی

پردازش می شود ».و نند«ی» نی نه تعریف

ایجتاد و

و شناسایی امضتای الکترونیکتی متی پتردازد:

نههداری شده اند ،از حیپ محتویات و امضای

«عبارت از هر نوع عالمت منضم شتده یتا نته

مندرج در آ  ،تعهدات طرفی یا طرفتی کته

نحو منطقی متص شده نته دادهی پیتام کته

تعهد کرده و کلیه اشخاصتی کته قتا م مقتام

نرای شناستایی امضتا کننتده «دادهی پیتام»

داده پیام»هایی که نه طریش مطم

قانونی آنا محیو میشتوند ،اجترای م تاد
آ و سایر آثار در حکم اسناد معتبتر و قانت
استناد در مراجع قضایی و حقوقی است».

56

59

مورد است اده قرار متیگیترد ».متاده ی 10
ایتت قتتانو نیتت نتته نیتتا شتترای امضتتای
الکترونیکتتی مطم ت

(Secure/Enhanced/

ماده ی  15ای قانو نی مقرر متیدارد:

) Advanced Electronic Signatureمتذکور

«نیتتبت نتته دادهی پیتتام» مطم ت  ،ستتوانش

در ماده ی  15ای قانو متیپتردازد :مطتانش

و امضتتای الکترونیکتتی

نایتد

الکترونیکتتی مطم ت
مطم

انکار و تردید میموع نییتت و تنهتا

می تتوا ادعتای جعلیتت نته «دادهی پیتام»
م نور وارد و یا ثانت نمتود کته «دادهی پیتام
م نور نته جهتتی از جهتات قتانونی از اعتبتار
افتاده است».

57



قتتانو تجتتارت الکترونیکتتی و شناستتایی و

الکترونیکی ،نوری و یتا فنتاوری هتای جدیتد



دیرهنهام اما شاییته و نجا اقدام نته تصتویب

اطالعتتات یتتا م هتتوم استتت کتته نتتا وستتای

شماره پنجاه سال هجدهم نهار 1388

موجبی نرای نیاعتباری آ وجود ندارد.

ننتتد "التتف" متتادهی  2ایتت قتتانو در

ای ماده «امضای الکترونیکی» مطمت
دارای شرای زیر ناشد:

الف) نیبت نه امضا کننتده منحصتر نته
فرد ناشد.
) هویت امضا کننده «دادهی پیتام» را
معلوم نماید.
ج) نه وسیله ی امضا کننتده و یتا تحتت
ارادهی انحصاری وی صادر شده ناشد.

 .56مجموعه ی قوانی سال  .1382ج  .2انتشتارات روزنامته
رسمی ص .1494
 .57مجموعه ی قوانی سال  .1382ج  .2انتشتارات روزنامته
رسمی ص .1494

 .58پیشی  ،ص .1491
 .59پیشی  ،ص .1492
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د) نتته نحتتوی نتته یتتک «دادهی پیتتام»

الف) اِسناد :نا امضای یک سند آ ستند

متص شود کته هتر تغییتری در آ «دادهی

نه امضاکننده میتند و منتیب می شتود کته

مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی

پیام» قان تشخیص و کشف ناشد».

60

ماده ی  3قانو نمونه آنییترال درناره ی

امضای دیجیتتالی نیت متی توانتد دارای ایت
کارکرد ناشد.

امضای الکترونیکی مصو  612001نی صترفاد

) انجام تشری ات :امضای سند داللتت

اعالم می نماید کته نته جت توافتش و تراضتی

نر ای دارد که تمتام تشتری ات و آیتی هتای

مغایر طترفی هتیچ امتری نمتی توانتد ارزش

الزم نرای تهیتهی آ ستند انجتام شتده کته

حقتتوقی هتتر شتتیوهای کتته نتترای امضتتای

امضای دیجیتالی نی اثبات گتر ایت وضتعیت

الکترونیکی نتهکتار رفتته و شترای مقترر در

خواهد نود.

ماده ی  6را داراست ،انکار یا تکذیب نمتوده و

ج) تصدیش :عرفاد و عادتاد امضای هر سند

یتتا نادیتتده نهیتترد .ننتتد 1متتادهی 6قتتانو

و مدرکی نه معنی تصتدیش و تأییتد محتتوای

آنییترال نه صراحت مقرر میدارد که هر جتا

آ امضای دیجیتالی قترارداد نیت نته م هتوم

قانو  ،امضتای شخصتی را الزم ندانتد و ایت

تأیید و گواهی آ محیو خواهد شد.

ل ت وم در خصتتوص داده پیتتام ناشتتد ،امضتتای

د) الزم االجرا و دارای اثر حقوقی نتود :

مذکور میتواند نه شیوهای الکترونیکی انجتام

امضای استناد و متدارع نیتته نته نتوع آنهتا

شتتود نتتدیهی استتت ،همتتا طتتور کتته ننتتد3

میتواند نشانهر الزم االجرا شد آ قرارداد یا

متادهی 6قتانو متذکور نیت تصتری نمتتوده،

ایجاد آثار حقتوقی نترای صترن امضتا ناشتد.

امضای دیجیتالی نایتد دارای شترای خاصتی

نرای مثال امضای قرارداد الکترونیکی از سوی

ناشد تا اعتبار حقوقی داشته ناشد.

مشتری ،قبول قترارداد و موجتب الزم االجترا

در نتیجتتتته ،امضتتتتای دیجیتتتتتالی در

شد آ و امضتای ظهرستندی نته شتیوه ی

صورتی که واجتد شترای ناشتد ،دارای ارزش

دیجیتالی نه معنی دخالتت امضتا کننتده نته

اثباتی همانند امضای دستتی ستنتی استت و

عنوا ظهرنوی

در آ خواهد نود.

62

همانند هر امضای دیهری می تواند اثبتاتگتر
موارد زیر ناشد:
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 .60پیشی  ،ص .1494
61. Uncitral Model Law on Electronic
Signature

 .62انیتتا مصتتط ی ،دوا یتتامچی امتتی  .مقالتته ماهیتتت
رایانهای و جنبتههتای حقتوقی امضتای دیجیتتالی .پیشتی :
صص.39-42

استتت .در انتتتدای نحتتپ نایتتد دانیتتت آنچتته

همواره از آنها چند نیخهی پشتیبا تهیته و

موجب اعتبتار قترارداد یتا هتر ستند دیهتری

در مح های مختلف نههداری کرد و ثالثا،د در

میشود .دو امر است:

موارد ضروری می توا نیخههتایی از آنهتا را

الف) نقتا و ثبتات منتدرجات ستند؛ )
صحت انتیا نه صادر کنندهی سند
 -1-2-3-3بقاء و ثبات مندرجات سند:

روی کاغذ چاو کرد تا در صورت نیتاز متورد
استت اده قترار گیترد ،مشتک جتدی در ایت
زمینه ایجاد نمیکنند.

63

تعهدات کتبی نه سبب اینکه منتدرجات آنهتا

امتیتتاز استتناد م نتتور نایهتتانی ستته و

نه می ا قان توجهی ثانت و ناقی است و نته

سادهی آنها در محیطی نییار کم حجم است.

سهولت نمیتوا آنها را تغییر داد ،نر تعهدات

می توا چند جلد کتا را در یتک دییتکت

ش اهی ترجی و نرتری دارد .البتته هتر قتدر

نوری کوچک جای داد و نته همتراه داشتت و

سند نادوامتر و غیرقان تغییرتر ناشتد،

عالوه نر ای ستهولت و سترعت نازیتانی آنهتا

ارزش نیشتری از ای جهت دارا خواهتد نتود.

ارزش فوق العاده نه آ نخشتیده استت .تنهتا

از طرن دیهر نحوه ی نههتداری ستند نیت از

نکته ای کته در ایت ارتبتاط استبا نهرانتی

اهمیت زیادی نرخوردار استت .نایتد ستند در

است ،سهولت تغییتر ایت استناد و امضتاهای

شرای فی یکی و محیطی مناستب نههتداری

الکترونیکی است .ممک است صادر کننده ی

شود تا دچار آستیب نهتردد و ضتمناد از نرتر

سندی آ را نعد از صدور انکار کند و متدعی

جن



نه طور اعم شام امضا و هر نوع ستند دیهتر

تکثیر و تجدید میناشند و ننانرای متیتتوا



محتوای ای گ تار در خصوص اعتبتار استناد

ندارند کافی هیتند و ثانیاد ،نه ستهولت قانت

شماره پنجاه سال هجدهم نهار 1388

 -2-3-3اعتبار اسناد الکترونیکی

تجارت مبادله میشوند و نیازی نه عمتر زیتاد

توس شخص دیهر شود ،البته ای

سهولت مراجعه و سرعت دستیانی نه آ نیت

تغییر آ

ناید نه نحو مؤثر و درستی نایهانی شود.

اشکال در اسناد کاغذی هم وجتود دارد؛ لتذا

مالحرات فوق در مورد اسناد الکتریکتی

راه جلوگیری از آ نیت متیتوانتد مشتانه نتا

نی مطرح است :اگرچه ان اری که فعتالد نترای

هما راه ح معمولی و مرسوم ناشد ،منتهتی

كخیره شد اسناد تولید شتدهانتد ،هنتوز نته

نا وسای و روشهتای دیهتر .متثالد در استناد

اندازه ی کاغذ قان اطمینا نییتند ،ولی نرر
نه اینکته اوالد ،نترای نیشتتر استنادی کته در

 .63صادقی نشاط امیتر .حقتوق تجتارت الکترونیتک .مجلته
کانو وکالی دادگیتری مرک  .ش .170مهر79
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الکترونیکی نی می توا پی نینتی کترد کته

و نه ویتژه ستند کتبتی و نته ویتژه در شتک

یک نیخهی آ در دفتر ثبت اسناد که دارای

رسمی آنها نرای احراز موضوع است.

مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی

تجهی ات الزم ناشد ،نه ودیعته نهتاده شتود و
ثبت گردد و یا در مراح شک گیری قرارداد،

امضا نمتود استناد ،عرفتاد نته عنتوا دلیت

پیامها و اسناد مبادله شده از طریش رونوشتت

معتبری نرای تحقش مقصود یتاد شتده متورد

نه شخص ثتالثی کته ل ومتاد دولتتی نییتت و

پتتذیرش قتترار گرفتتته و نتته همتتی ستتبب

میتوانتد شتخص متورد پتذیرش طترفی یتا

قانونهذارا نی همی دو وسیله را مورد تأیید

شرکت های معد و مقبول نرای طرفی ناشتد،

قرار داده اند نه عنوا مثال قتانو تجتارت در

انجام شود .ای کار نه سهولت و نا ارتباطهای

مادهی  223مهر یا امضا کرد نرات و نه تبع

رایانه ای قان تحقش است ،ایا و كها ندارد

آ چک و س ته را ضروری شمرده است.

و ه ینه و وقت زیادی صرن نمیکند.
نه هتر حتال نیتا راهحت نتر عهتدهی

در تجارت الکترونیتک نیت ایت میت له
مطرح است ،ولی میتوا در دو زمینه در ای

حقوق و اجترای آ نتر عهتدهی متخصصتی

خصوص نحپ کترد .یکتی اینکته متادام کته

الکترونیک و نرنامه نوی هاستت و در نهایتت

قوانی ضرورت مهر یا امضا نه شک فعلی آ

نی ناید کارشناستا مرنتوط نرتر دهنتد کته

را مورد تأکید قرار میدهتد ،چته نایتد کترد؟

روش و ستتامانهای کتته متتورد استتت اده قتترار

دیهتتر اینکتته آیتتا متتیتتتوا چی ت دیهتتری را

می گیرد« ،حداق » معتادل استناد کاغتذی و

جانشی مهر یا امضا نمود که هما اعتبتار و

ثبت آ دوام دارد و غیرقان تغییر استت .در

اثر را داشته ناشد؟

صورت احتراز ایت نکتته متیتتوا از لحتاظ

در متتورد اول نایتتد گ تتت آ چتته متتورد

حقوقی اعتبار آ را تأیید کرد.

خواست قانو است ،امضاست ،ولتی نحتوه ی

 -2-2-3-3انتساب سند

صورت گرفت آ موردنرر قانونهتذار نییتت.

آنچه از لحتاظ حقتوقی موضتوعیت دارد
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از گذشتتتهی دور مهتتر کتترد و ستتپ

اینکتته نتته صتتورت قلتتم خودنتتوی

ناشتتد یتتا

آ استتت کتته نتتتوا عمت یتتا ستتندی را نتته

الکترونیکتتی فرقتتی نمتتیکنتتد .در امضتتای

شخصی منتیب نمود.تمام ادله ی اثبات نریر

الکترونیکتتی دیجیتتتالی) وقتتتی امضتتایی نتته

اقرار ،شهادت ،سوگند ،امارات قانونی و قضایی

شک خطوط گرافیکی) صورت می گیرد نتا
قلم الکترونیکی یا اسک مهر و امضا) انتدا نته

وارد رایانتتته شتتتده در حافرتتتهی آ تتتتأثیر

ای راهبردها هیتند .در «پ آو» از فنتاوری

صورت  )0و سپ

می گذارد و ناقی میماند و سپ

ایت «اثتر»

شده و در آنجا مجدداد نه هما صورت اولیهی
آشکار میگردد .نتدی ترتیتب آنچته منتقت
می شود ،نیخه ای از امضای اولیته استت کته
انتدا نه نحتو م نتور تحتول یافتته ستپ

نته

ج ی از نرم اف ار رایانه است که عملکرد سایر
نرنامههای کارنردی را اف ای

متیدهتد .ایت

روش دو ویژگی دارد:
التتف) ستتروی



گرافیکی) در صحنه ی نمای

یا کاغذ چتاو

زییت سنجی قلم است اده میشود .پت آو

ضتتب امضتتا :دادههتتای

معی مرنوط نه نوشت امضا نا دستت را روی
67

ص حه ی رایانه ی مبتنتی نتر قلتم ضتب و

64

كخیره میکنند ،ای سروی  ،اطالعاتی مانند

آیتتا متتیتتتوا امضتتای م نتتور را امضتتای

شناسه یا نام کتارنر را دریافتت متیکنتد کته

صاحب امضاء تلقی نمود؟ نه نرر می رسد اگر

نیانهر هویت کتارنر نراستاس ادعتای ختودش

عرن آ را نپذیرد ،نتال اشتکال ناشتد و البتته

است .سپ

نهکارنر فرما میدهد نا است اده

عرن نی در صورتی ای تلقی را پیدا خواهتد

از قلتتم ،امضتتای ختتود را در ص ت حهی رایانتته

نمود که از لحاظ فنی ای اعتماد را پیدا کند

ننوییتد .ننتانرای «پت آو» از نرتر حقتوقی

صورت اولیه ناز میگردد.

که هیچ تغییر شکلی در امضا صورت نهرفتته

معادل امضای قلمی روی کاغذ است.

و امضا کننده نی امکا انکار آ را ندارد.
هما گونه که امضای عتادی و مضتبوط
در اسناد کاغذی در معتر

) سروی

68

نررسی امضا :ای ختدمات،

احتمال اصالت امضتای ختاص را رستیدگی و
69

خطتر و انکتار و

گ ارش متیدهتد نراستاس راهبترد پت آو

تکذیب است ،امضای الکترونیکی نی میتواند

طرن

) از طرن الف) می خواهتد کته نته

دستخوش چنی وضعی ناشتد .نترای متعهتد

منرور امضای سند الکترونیکی عالمت زییت

ساخت صاحب امضای الکترونیکی نه امضای

سنجی نه ستند پیوستت کنتد .در ایت روش

خود فناوری هتا ،انتواع ان ارهتا و راهبردهتای
نوی را عرضه و قتوانی امضتای الکترونیکتی
نی مقرراتی در ای زمینه وضع کردهاند .رمت
 .64پیشی .



نه طریش الکترونیکی نه رایانه مقصتد منتقت

66

شماره پنجاه سال هجدهم نهار 1388

نه صورت اختتالن ولتتاژ

انهاری کلید عمومی «پت آو» 65از جملته ی

65. PENOP
66. Biomentrics Peniometric
67. Pen-based-computer
68. www.itsecurity.com/products
 .69از مبادله ی الکترونیکی اطالعات تا تجارت الکترونیکتی،
مجموعه مقاالت .ترجمه ی نهنام مجتهدی .مؤسیه مطالعات
و پژوه های نازرگانی .1376 .ص 308
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تصتویر امضتا ،ستترعت نوشتت امضتا و ستتایر

می ولیت آ شخص ناشد .انکار و تکذیب آ

اقدامات زییت سنجی ،داده های «عم امضتا

غیرممک نییت ،امتا دشتوار استت .نته ایت

کرد » در حافرهی کامپیوتر كخیتره و امضتا

معنی که:

را تشکی می دهند .ای امضای زییت سنجی
نا شاخص رم نهاری مدرع تل یش میشتود و
حاص آ مدرع امضا شده است.
یکی از امتیازات پ آو ای استت کته از

 -1گیرندگا امضا دلی قوی دارند کته
امضا کننده ضام است.
 -2دارندهی کلیتد نایتد احتیتاط الزم را
نکند ،زیرا از کلید میتوا نترای امضتای هتر

کلید ،رم عبور) (Passwordاست اده نمی کند

معامله ی حقوقی است اده نمود و اثبات دلیت

و میتل م آموزش قبلی نیت نییتت ،شتخص

عدم اصتالت امضتا نتر عهتده ی مالتک کلیتد

فقت امضتتا متتیکنتتد 70.اگتتر کیتتی نخواهتتد
امضایی را در روش م نتور جعت نمایتد ،الزم

است.

72

مطانش نند

 )8-35مقررات و ضوان

است از استرار و اطالعتات متنتوع و پیچیتده

شبکه هتای اطتالع رستانی رایانته ای مصتو

تولیتتد کننتتدهی پتت آو و نرنامتته ستتروی

 1380/9/12شورای عتالی انقتال فرهنهتی

گیرنده آگاهی یاند و ای در حالی استت کته

«نتتهکتتارگیری هرگونتته رمتت نتترای تبتتادل

موانع فی یکی ،زمانی و رم نهتاری متعتدد نتر

اطالعتتات ،میتتتل م کیتتب موافقتتت مراجتتع

سر ای راه وجود دارد.

مرنوط و ثبتت مشخصتات ،الهتوریتم و کلیتد

عالوه نتر ایت  ،روشهتا پیوستته تغییتر

رم مرنوط و هم چنی مشخصات متقاضی در

می کنند .هتم چنتی در ستط رم نهتاری از

دنیرخانه ی شتورای عتالی اطتالع رستانی یتا

روشهایی است اده می شود که تولیدکنندگا

مرجعی که معرفی مینمایتد) متیناشتد و در

نرنامهها از آ نیاطالعاند.

71

غیر ای صورت ممنوع است».

امضا با كلید خصوصی
فتتر

نتتر ای ت استتت کتته متتدرکی نتتا کلیتتد

خصوصی هر شخص امضا می شتود ،متضتم
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 .70صادقی نشاط .امیر .مقاله ی حقوق تجتارت الکترونیتک.
پیشی .
 .71ننیامی .رایت .توزیتع خطترات امضتاهای الکترونیتک از
مبادلهی الکترونیک اطالعات تا تجارت الکترونیک.

 .72نتتوری محمتتدعلی  ،نخجتتوانی رضتتا .حقتتوق تجتتارت
الکترونیک .نخ ه تم .پیشی  .ص .112

 -4-3مطالعه ی تطبیقهی حقهوق

شیوه ای علمی و مطم

امضاهای ديجیتالی
کشتتورها نشتتانهر ایتت استتت کتته در اغلتتب
تردیدی نه عنوا یکتی از اعمتال دارای آثتار
حقوقی همیتا نتا امضتاهای دستتی متورد
پذیرش قرار گرفته است .در ای قیمت انتدا
نه سییتم حقوقی فرانیه نه عنتوا سییتتم
نته قتوانی

داخلی نرخی دیهر از کشورها که در خصوص
تجارت الکترونیک و امضای دیجیتتالی وضتع
قانو کردهاند ،اشاره خواهیم کرد.

73

 -4-3-1حقوق فرانسه
دستورنامه مورخ  13دسامبر  1999اروپتا در
زمینهی امضای الکترونیکی نهطتور کامت در
فرانیه پذیرفتته شتده و متورد تصتویب قترار
گرفت .ای مقرره در فرانیه نه عنوا یکی از
کشورهای مهد حقتوق نته انتدازه ای اهمیتت
یافته که دستورنامه مذکور نا اصتالح متاده ی
 1316قتتانو متتدنی فرانیتته 74وارد سییتتتم

همانند امضای دستی دانیتته و نترای استناد
الکترونیکی ارزش اثباتی نرانر نا اسناد کاغذی
قا

شده است .نتا تصتویب ایت مقترره کته

نقطه ی عط ی در حقوق فرانیه و اتحادیتهی
اروپا نه حیا میآید ،دیهر نیاز نته توافتش و



کشورها ،امضتاهای الکترونیکتی نتدو هتیچ

انجتام شتده ناشتد،



مطالعه ی تطبیقی در حقوق داخلی نرختی از

حقوقی مشانه نتا ایترا و ستپ

صورت گرفتت ،امضتای دیجیتتالی را کته نته

شماره پنجاه سال هجدهم نهار 1388

برخههی از كرههورها در خصههو

ای اصتطالح کته در  13متارس 2001

تراضی نتر قانلیتت قبتول استناد الکترونیکتی
وجود ندارد.

75

تصویب نامته ی  13متارس  2001مقترر
متتیدارد :اگتتر امضتتای الکترونیکتتی ضتتم
فرایندی نتا دستتهاه مطمت

و ایمت انجتام

شود ،قان استناد متی ناشتد .البتته اخیتراد در
فرانیه تصتویبنامتهی  18آوریت  2002نته
ج یات تجارت الکترونیکی پرداخته است.
قان كکر است در فرانیه هنوز قاعتدهی
فوق نا استثنایی رونه روست؛ نرای مثال دفاتر
اسناد رسمی ازدواج نمتی تواننتد از امضتا نته
شیوهی الکترونیکی نهره نهیرند .نا ای وجتود
امضای الکترونیکی در قراردادهتای خصوصتی
همواره قان است اده خواهد نود.

حقوقی ای کشور شده است.
 .73مطالب ای قیمت نرگرفته از مقاله ماهیتت رایانتهای و
جنبه های حقوقی امضای دیجیتالی نوشته مصط ی الیتا و
امی دوا یامچی ص حات  42الی  48میناشد.
74. French civil code

75. Alexandra Menais, Electronic signatures
in France page 1,4 in: Internet:
http//www.juris.com.net/en/pro/l/ec2002/07/
30.htm
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 -2-4-3حقوق اياالت متحده

ارتباطات الکترونیکی پادشاهی متحده 80مورد

اولی قتانو درنتاره ی امضتای دیجیتتالی در

تصویب قرار گرفت .قتانو متذکور گتامی نته

ستتال  1996در ایتتاالت یوتتتای آمریکتتا نتته

جلو محیو نمی شتود ،زیترا صترفاد نتر ایت

تصویب رسید 76.در ایاالت متحتدهی آمریکتا،

تصری نموده که امضای الکترونیکی نایتد نته

در انتدا درسط ایتالتی قتانو متحدالشتک

عنوا دلی مورد پذیرش قرار گیرد و ای در

در ستتط

حالی است که چنی رویهای ندو اینکه نیاز

معتتامالت الکترونیکتتی 77و ستتپ

فدرال قانو امضاهای الکترونیکی د رتجتارت

نه قانو ناشد ،در حقوق عرفی 81اتخاك شتده
82

نی المللی 78نه تصویب رسید .هتر دو مقترره

و دلی ای امر انجام معامالت«نر خت » در

نتته اعتبتتار کامتت امضتتای الکترونیکتتی در

حد نییار وسیع است.

قراردادهایی داخلتی نتی المللتی اشتاره دارد.

در زمینه ی عم نه دستورنامه ی متورخ

توجه نه امضای الکترونیکتی در قراردادهتا از

 13دستتتامبر  1999اتحادیتتتهی اروپتتتا در
83

مشخصه های نتارز حقتوق آمریکتا و مقتررات

انهلیتا مقررات امضاهای الکترونیکتی در

تصویب شده در ای زمینه میناشتد کته هتر

سال  2002نه تصویب رستید و در  8متارس

چند توس سایر کشورها را مدنرر داشته اند،

 2002قانلیتتت اجرایتتی یافتتت.ای مقتترره نتتا

اما نهطور م ص نه نررسی آ نپرداختهاند.

حقوق انهلی

در تعار

نییت ،زیرا حقتوق

 -3-4-3حقوق انگلستان

انهلی

انهلیتتتا نتترخالن دیهتتر کشتتورهای عضتتو

که در عرن تجاری نی معتادالت الکترونیکتی

اتحادیتتهی اروپتتا ماننتتد آلمتتا  ،ایتالیتتا و

نه گیتردگی انجام میشود .ای مقرره گتامی

لوک امبوره ،در زمینه ی تصتویب قتانونی در

نه جلو نوده و نرای شناسایی امضاهای معتبتر

خصوص امضای الکترونیکی محتاطانته عمت

در سط نازارهای اینترنتی کارنرد دارد.

کرده است 79نا وجتود ایت  ،سترانجام قتانو

 -4-4-3حقوق آلمان

مبتنی نر سییتم حقوق عرفی استت

الیحتتتهی قتتتانونی امضتتتای الکترونیکتتتی در
شتتان دهم اوت  2000نتته تصتتویب کانینتتهی
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76. Utah digital signature Act 1996
77. Uniform Electronic Transaction
)Act(UETA
78. Electronic signatures in Global and
]National Commerce Act[E.sign
79.
Michaeli Chissick and Alistair
kelman,op.cit, page 154

80.
United
kingdom
Electronic
communication Act 2000
81. Common law
82. Online
83. Electronic Sign Outure Regulation 2002

امضای الکترونیکی استت .نته موجتب ننتد 3

قب از دستور نامه متورخ  13دستامبر 1999

متتادهی  2الیحتته امضتتای واجتتد شتترای

اتحادیهی اروپا و در تتاریخ ه تدهم ستپتامبر

الکترونیکی) عبارت است از:

 1999نه تصویب رسید .نته همتی دلیت نتا

امنیت و اطمینا واجد شرای ناشد.
) امضای مذکور نا دستهاهی مطمت
ایجاد شده ناشد.

و نایتتد اصتتالح شتتود .متتادهی  3ایت الیحتته،
امضای الکترونیکی را نا در نرر گرفت قواعتد
قان اجرا در خصوص ادله اثبتات دعتوا قانت

در مادهی  6الیحه که مقررهای جالتب و

استناد و دارای اعتبار حقوقی دانیته است.

85

جدید است ،نه منرور نتاال نترد اطمینتا و

 -6-4-3حقوق چین

امنیت امضای الکترونیکی و قان استناد نود

ترجی معامالت الکترونیکتی نتر قراردادهتای

آ  ،سروی



الف) امضایی که در هنهام ایجاد از نرتر

دستور نامه ی مذکور  ،هماهنهی کام نتدارد



هدن از تصویب آ معرفی شرای و چارچو

الیحهی قانونی امضاهای الکترونیکتی استپانیا

شماره پنجاه سال هجدهم نهار 1388

آلما رسید .ننانر نند  1مادهی  1ای الیحته

 -5-4-3حقوق اسپانیا

دهنده ی امضا مکلتف شتده کته

حضوری در چی نی مانند سایر کشتورها نته

اطالعاتی در خصوص آ ارایه نماید .از جمله

دلی م ایای آ مورد توجه قرار گرفته است.

متقاضی است ناید از ای امر آگتاه شتود کته

دولت چی نیبت نه محدودیتهتایی کته در

امضای واجد شرای الکترونیکی از نرر حقوق

مقان تجارت آزاد الکترونیکتی در آ کشتور

قراردادها ،آثار حقوقی مشانه نتا امضتایی دارد

وجود داشته اقدام نموده که ای امر نراستاس

که نا دست انجام شده است.

توافش آ کشور نا ایتاالت متحتده و ستازما

در مجموع الیحه ی متذکور تمتام انعتاد

86

تجارت جهانی نوده است.

87

حقتتوقی امضتتاهای الکترونیکتتی و معتتامالت
مبتنی نر آ را نررسی نموده و از ای لحتاظ
نر مقررات ستایر کشتورها کته موضتوع را نته
اختصار نرگ ار کردهاند ،نرتری دارد.

84

84. For "draft electronic signature law,
Germany", see (Internet) www.iid.de/iukdg/
eval/VIBZ Refrence Tentwafenglish.pdf.

85. Electronic Signatures Directive, Page in:
)(Internet
– http: // 216. 87176. marsos / doc / ct – esig
su – eu – html
نه نق از پیشی  .ص .46
)86. World Trade organization (WTO
87. Paul D.Mchenize. Electronic commerce
;law people’s Republic of china page 1-3 in
(Internet) www.perkinscoie.com/resource/
ecomn/prc.htm
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در همتتی راستتتا چتتی در ستتال 1999

الکترونیکی صورت میگیرد ،سند الکترونیکی

اقدام نه تغییر نرخی از قوانی ختود از جملته

را نه شخص امضا کننده منتیتب متینمایتد،

در خصوص حقوق قرارداد نموده و در جهتت

اعم از اینکه امضا در سند مذکور انجتام شتده

پذیرش امضتای الکترونیکتی در قراردادهتایی

یا نته آ ضتمیمه شتده یتا نته روش علمتی

کتته در فضتتای مجتتازی شتتک متتیگیرنتتد،
مؤسیه ی فناوری اطالعات جدید شانههای

88

نتتا دولتتت چتتی در متتورد نتتهدستتت آورد
پروانه ی سروی

دهی امضا اقتدام نته انعقتاد

دیهری نا آ همیا شده ناشد.
ننتتتا نتتتر ننتتتد

) متتتادهی  8قتتتانو

متحدالشتتک تجتتارت الکترونیکتتی کانتتادا،
امضای الکترونیکی نرای اثبات ماهیت مدرع

قرارداد نموده است .ایت توافقنامته در ژو ت

سند امضا شده و لوازم آ که شام توافشهای

 2003امضا شد و قیمتی از پتروژهی نت ره

ضمنی و زما ایجتاد آ متدرع الکترونیتک
91

دولت در فناوری نامههتای دستتی .امضتاهای

است ،قان استناد خواهد نود.

نیومتریک و امضتاهایی استت کته جتایه ی

 -8-4-3حقوق سنگاپور

شیوهی قدیم میشوند.

89

ایتت کشتتور صتتریحاد روش دوگانتته در مقتتام

 -7-4-3حقوق كانادا

پذیرش امضای الکترونیکی اتخاك نموده که از

در جهت پیوست نه ساختار جهتانی تجتارت

ای جهت متادهی  7قتانو نمونته آنیتیترال

یکنواختت

درنارهی تجارت اکترونیکی را تداعی میکنتد.

نه شیوه ی الکترونیکی ،کن تران

سازی قوانی کانادا 90اقدام نه تصویب قتانو

نتته موجتتب قتتانو معتتامالت الکترونیکتتی

متحدالشک تجارت الکترونیکی نموده است.

ستتنهاپور 92مصتتو  1998فقتت امضتتاهای

متتتادهی  8ایت ت قتتتانو نتتته امضتتتای
الکترونیکی اختصتاص دارد ،نته موجتب ننتد

خاصتتی دارای ارزش ستتندیت هیتتتند و آ
امضاهایی هیتند که نا کلید شخصی مطم

التتف) ایتت متتاده امضتتایی کتته نتته شتتک
Information
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88.
Shanghai
Technology Ins

نه نق از پیشی  ،ص .46
89. Redwood shores, CA,June 23, 2003
(OTC
BB:
CICI-Or
Internet).
?www.Penop.Com/press/wrentdetail.asp
Newsld=195
نه نق از پیشی  ،ص .46
90. Uniform Law Conference of Canada

91. Uniform Electronic Commerce Act (of
)Canada), in: (Internet
http:// www. law. u. Alberta. ca/ alri/ ulc/
current. euecafin.htm
نه نق از پیشی  ،ص .47
92. Signature Electronic Transaction ACT
1998

و قان اعتمادی زده شده ناشد ،نه گونهای که

نه شناستایی امضتاهای دیجیتتالی اختصتاص

مطلتتتش آ و «امضتتتای الکترونیکتتتی دارای

است که شخص در سند مکتو متیزنتد نته

شده است .البته نه نرر

شرط اینکه ثانت شود امضا از سوی اشتخاص

می رسد که تصری نه ای ت کیک نیاز نباشد،

كین ع قانت تغییتر نییتت .ننتد ج) متادهی

زیرا هما طور که نررسی شد) اگتر سییتتم

مذکور در حکمی جالب مقرر میدارد« :نترای

امضتتا از نرتتر امنیتتتی دارای اختتتالل ناشتتد،

اشخاصی که قصد متعهد شد نته قتراردادی

امضاهایی که از آ طریش صورت میگیرد ،نه

الکترونیکتتی دارنتتد ،اقتتدام نتته تهیتته و انجتتام

دلی قانلیتت جعت آستا ستندیت نتدارد و

امضای الکترونیکی ضروری است» .البتته نته

اساستتاد نحتتپ از ماهیتتت رایانتتهای امضتتای

موجب نند نعدی سایر اشخاص نی حش دارند

دیجیتتتالی نیتت در جهتتت تیتتجی همتتی

که در صحت امضای الکترونیکی تردید نموده

واقعیت است

و تقاضا نمایند کته صتاحب امضتاء صتحت و

امنیت» 94ت اوت قا



سنهاپور نی «امضای الکترونیکی» در م هوم

سند الکترونیکتی معتادل و نرانتر نتا امضتایی



چنانچتته مالحرتته متتیشتتود ،حقتتوق

دارد که نه موجب آ  ،امضای الکترونیکتی در

شماره پنجاه سال هجدهم نهار 1388

نه راحتی قان جع نباشد.

93

تصویب رسیده است .95ماده ی  8ایت قتانو

96

 -9-4-3حقوق فیلیپین

اعتبار آ را اثبات نماید

آخری کشوری که حقوق آ نته اختصتار در

نتیجهگیری

خصوص امضای الکترونیکی مورد نررسی قرار

در دنیای امروز پیشرفتها نه مراتب نیشتتر و

می گیرد ،کشور فیلیپتی نته عنتوا یکتی از

تحوالت سریع تر صورت می گیترد و کشتورها

کشورهای آسیایی است .البته امکا نررستی

ناگ یرند نرای ادامهی حیات ،ختود را همهتام

حقوق سایر کشورها نی وجود داشت که نرای

نا ای پیشرفت ها نمایند؛ در غیر ای صتورت

رعایت اختصار از آ صرننرر شد) .در کشور

در زمره ی کشورهای عقبمانده خواهند نتود.

فیلیپتی قتانو مرستوم نته «قتانو تجتارت

ادامتتهی زییتتت نتتی المللتتی یتتک کشتتور تتتا

الکترونیتتک  »2000در  26ژو ت  1999نتته

93. E.U:Electronic Signatures Directive.
94. Secure Electronic Signature

 .95ماده قانو مذکور تصری دارد که ای قانو ناید "قانو
تجارت  "2000نامیده شود.
96 Republic of Philippines "Electronic
)Commerce Act of 2000" in (Internet
http://www.neda.gov.ph/
press.
Releases/News About RAZ 870/signed RA
8792
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حتتدودی وانیتتته نتته همهتتامی آ کشتتور نتتا

در پی ای اقدامات نر حقوقدانا است تا

اوضاع جهانی است .امروزه مبادالت تجتاری و

نتا گیتترش و شترح و نیت روانت تجتاری

نته

الکترونیکی و نا تحقیش و نررسی موشکافانهی

روان اقتصادی ،کشورها را نی

یکدیهر وانیته نموده است و آنا را از ستط

ختتود ،نکتتات قتوت و ضتتعف ایت مقتتررات را

روان سیاسی نته معتامالت و وانیتتهیهتای

شناسایی و راه ت یتیر نهتتر ایت مقتررات و

اقتصادی ،علمی ،فنتی ،فرهنهتی و  . . .ارتقتا

ستتهولت اجتترای آ را همتتوار ستتازند و ای ت
تحقیش رستالتی نتود کته نخت

داده است.

نیتیاری از

در پرتتتو ای ت پیشتترفتهتتا ،مبتتادالت و

جامعه ی حقوقی کشورما در نیتتر فرصتت

روان تجتاری هتر روز شتاهد پیشترفتهتای

های کانو وکال ای ا نمود .در انتتدا دانیتتیم

نوینی است .اینترنت روان تجاری را از سط

که اصطالح تجارت الکترونیکی که نته معنتی

ننهاهها و مغازهها نته دنیتای مجتازی ختود و

فروش کاال و ختدمات نتا کتامپیوتر از طریتش

قراردادهای  Onlineارتقتا داده استت :روانت

شتتبکهی اینترنتتت استتت ،در پتتی گیتتترش

تجتتاری از انحصتتار تجتتار ختتارج شتتده و نتتا

مبادالت الکترونیکی رایانهها از طریش اینترنت

واسطهها و

پا نه عرصه ی وجود گذاشت و نه سرعت رشد

گیترش خریدهای اینترنتی نق
در نتیجه قیمتها کاه
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از پتی

یافته است.

چشمهیری یافت .نه طوریکه تنهتا در ایترا

تمامی ای تحوالت نیازمنتد پشتتوانه ی

در ستتال  1384میتت ا مبتتادالت تجتتاری

حقوقی محکمی است تا امنیتت قتراردادی را

الکترونیکی نالا نر  500میلیارد تومتا نتود.

در پرتو مقررات تضتمی و تنرتیم نمایتد .در

ای آمار نته سترعت در حتال افت ای

استت

سط جهانی مراجعی مانند کمییتیو ملت

نرآوردها گویای حجم 25درصد ک مبتادالت

متحد در تجتارت نتی الملت و اتتاق تجتارت

جهانی در چند سال آینده است و ایت رشتد

نی المل مقررات نمونه ای را در ای خصوص

روز اف و نی روز نته روز نته اهمیتت روانت

تهیه نمودهاند .دیهر کشورهای جهتا میتیر

تجاری الکترونیکی میاف اید.

نی اقدام نه تصویب قوانینی در ای خصتوص

تجتتارت الکترونیکتتی در م هتتوم ختتاص

نموده اند .جمهوری اسالمی ایرا نی در سال

نتتدو انعقتتاد قتترارداد نتته منصتتهی ظهتتور و

 1382قانو تجتارت الکترونیکتی را تصتویب

کرستتی تحقتتش نمتتینشتتیند .لتتذا نحتتپ

نمود.

قراردادهای الکترونیکی از مباحتپ مهتم ایت

الکترونیکی موجتب استت .در خصتوص فترم

اسناد الکترونیکتی را هتمچتو دیهتر استناد

استتتتتاندارد قراردادهتتتتای الکترونیکتتتتی،

نوشته ندانند هما گونه که متادهی  6قتانو

استانداردهایی نه نام ادیناکت از سوی آمریکا

تجارت الکترونیکی ایرا مقرر داشتته استت:

و اروپتتا مقتترر شتتده کتته نتتدو لحتتاظ ای ت

هرگاه وجود یتک نوشتته از نرتر قتانو الزم

استانداردها م هومی نرای خروجیها رایانه در

ناشد ،داده پیام در حکم نوشته است.

نر نداشته و در نتیجه عملیات تجتاری انجتام
نخواهد گرفت.

یکی از مباحپ فنتی و جالتب توجته در
حوزه ی نحپ های حقوقی تجارت الکترونیکی

موضوع پرداخت در تجارت الکترونیکتی

امضتتای دیجیتتتالی استتت .فنتتاوری امضتتای

نی از موضوعات جالب تتوجهی استت کته در

دیجیتتتالی کتته از مباحتتپ فنتتی شتتاخهی

متتورد آ سییتتتمهتتای مختل تتی هتتمچتتو

کدگتتتذاری در ریاضتتتی کتتتارنردی و علتتتوم

پرداخت میتتقیم ماننتد پتول ،پرداختت نتر

کامپیوتر است ،تحت نحپ های موشتکافانه ی

مبنتتتای حیتتتا  ،کتتتارت اعتبتتتاری چتتتک

حقوقی تحلی می شتود و نتا رعایتت قیتود و

الکترونیکی ،پول دیجیتالی طراحی شتده کته

شروطی ،چو امضای دستی رسمیت حقوقی

البته در استت اده از ایت روشهتا ،دولتتهتا

مییاند .در ای مورد مادهی  10قانو تجارت

ناییتی نا تنریم ای روان سطحی از امنیت

الکترونیکی ،امضای الکترونیکی مطم

را که

و اعتمتتاد را ایجتتاد کننتتد تتتا حتتداق معتتادل

طبش متاده ی  15ایت قتانو انکتار و تردیتد

وضعیتی ناشد که پتول نته صتورت استکناس

نیبت نته آ میتموع نمتیناشتد ایت گونته

مبادله متی گتردد و نانتک مرکت ی نیت نایتد

تعریف می کند :امضایی است کته نیتبت نته

سییتتتم نرتتارتی دقیتتش الکترونیکتتی نرقتترار

امضا کننده منحصر نه فرد ناشد ،هویت امضتا

نماید و عملیات نانکی را نه نحو مؤثری تحت

کننتتدهی «داده پیتام» را معلتتوم نمایتتد و نتته

کنترل خود نهیرد.

وسیلهی امضا کننده و تحت ارادهی انحصاری

از دیهتتر پیشتترفتهتتا در امتتر تجتتارت
الکترونیکی اسناد الکترونیکی است .در سط



الکترونیکتتی ،زمتتا و مکتتا وصتتول پیتتت

ورقه را در قوانی خود اصالح نموده و صتدور



می شود که زما و مکا تشکی یک قرارداد

ناییتی محدودیت صتدور استناد نته صتورت

شماره پنجاه سال هجدهم نهار 1388

حوزه نه شتمار متیرود .در ایت متورد گ تته

قانونهتتذاری و پشتتتوانهی حقتتوقی دولتتتهتتا

وی صادر شده ناشد و لذا امضای الکترونیکتی
مطم

میتواند مانند امضای دستی اثباتگر
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متتوارد زیتتر ناشتتد :استتناد .انجتتام تشتتری ات،

صدور اسناد الکترونیکی در دفترخانه ها مهیتا

تصدیش .الزم االجرا نود و دارای اثر حقتوقی

گتتردد و دفترخانتتههتتا نتتا فنتتاوری امضتتای

نود هما آثاری که مادهی  7قانو  .تجارت

دیجیتالی آشنایی یانند و نی امکانتات استناد

الکترونیکی در مقام نیا آ میناشد« :هرگاه

الکترونیکی و امضای دیجیتالی در دادگتاههتا

قتتانو وجتتود امضتتا را الزم ندانتتد ،امضتتای

مهیا شتود؛ اصتالحات متورد نیتاز در قتوانی

الکترونیکی مک ی است».

صورت گیرد .نه طوری که محدودیت ورقهای

در نحتتپ اعتبتتار استتناد الکترونیکتتی در

نود و دستتی نتود استناد نرطترن گتردد،

خصوص تغییراتی که در اسناد ممکت استت

نقیصه های قانو در نحتپ قتانو حتاکم نتر

صورت گیرد و اصالت آ را زیتر ستؤال نترد،

قراردارهای تجاری الکترونیکی نی المللتی در

می تتوا راه حت هتایی ارا ته نمتود .در ایت

صورتی که طرن مقان در کشور دیهر ناشد و

خصوص می توا نیتخه ای از آ را در دفتتر

در خصوص دیهر نحپهای مرتب نتا حقتوق

ثبت اسناد که دارای تجهی ات الزم ناشتد نته

نی المل خصوصی نرطترن گتردد .و تتالش

ودیعه نهاد و ثبت کرد یا نا ارسال رونوشتی از

حقوقدانا در ای عرصته راه را نترای ت یتیر

آ نه شخص ثالپ که مورد پتذیرش طترفی

هرچه شاییته تر قانو و جبرا نقیصتههتای

است ،خدشهدار نمتود اصتالت آ را تقلیت

آ هموار ،و زمینه های اجرای نهتر و متؤثرتر

داد.

آ را فراهم آورد.
اما در خصوص متعهد ستاخت صتاحب

امضای الکترونیکی نه امضای خود فناوریهتا،

منابع فارسی

انتتواع ان ارهتتا و راهبردهتتای نتتوی عرضتته و

الف) كتب

قوانی امضای الکترونیکی نی مقرراتی در ای
زمینه وضع کردهانتد کته نته ت صتی نته آ

.1

نخجوانی  .کتانخانهی گن دان
.2

پرداخته شد.
در مجمتتوع ،تصتتویب قتتانو تجتتارت
الکترونیکی هر چند گام مثبت ،قان تقتدیر و
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«حقوق تجارت الکترونیکی» محمدعلی نتوری و رضتا
چاو اول 1382

فرهنب معی تألیف دکتر محمد معی  .انتشارات امیر
کبیر  .چاو ششم 1363

.3

قانو تجارت

.4

قانو مدنی

.5

مبیوط در ترمینولوژی حقوق .تألیف و تحقیش :دکتتر

م یدی در ای خصتوص نتود ،امتا نبایتد نته

محمدجع ر جع ری لنهترودی  .ج  1و  2و  . 3چتاو

همی جا ختم شود :نته طتوری کته شترای

دوم 1381

.6

مجموعه قوانی جمهوری اسالمی ایرا ستال .1382

ب) مقاالت
تجتتارت الکترونیتتک .نوشتتته :نرایتتا گالدم ت  ،کتتارل
الییو  ،نیکالس نوهم مترجمتا  :ستلیما فتدری و
خرداد .1385
.8

حقوق تجارت الکترونیتک .دکتتر امیرصتادقی نشتاط.



محمدرضا ملکی مجله کانو سردفترا  .اردیبهشتت و



.7

امضاهای دیجیتالی ،گتواهی امضتاهای الکترونیکتی و

14. http : // www . un . or . at / uncitral

شماره پنجاه سال هجدهم نهار 1388

انتشارات روزنامهی رسمی کشور ،ج 2
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.1379
.9
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خدمات اداری) ش  ،31 – 30زمیتتا 1382و نهتار
.1383

ج) پاياننامه
.10

انعتتاد حقتتوقی تجتتارت الکترونیتتک ،محقتتش :محی ت
شکوری مقدم ،استاد راهنما :دکتر مهدی شهیدی ش
 01015کتانخانهی دانشکده حقتوق ،دانشتهاه شتهید
نهشتی

د) رسانه
 .11صدا و ستیمای جمهتوری استالمی ایترا شتبکهی 6
اخبار.
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