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 295-277 صفحۀ، 1399، بهار و تابستان 1های نوین، دورۀ اول، شمارۀ دوفصلنامۀ حقوق قراردادها و فناوری

ی نظام قیتطب ظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعۀبررسی مقررات نا
 حقوقی ایران و انگلستان

 2نزیطن فاطمه جعفری 1نیما نصرالهی شهری،

 22/6/1399 تاریخ پذیرش:  31/4/1399 تاریخ دریافت:

 چکیده
آگاهی عموم جامعه و دسترسی  ۀسابقو افزایش بی فنّاوریبا پیشرفت سریع  ،امروز جهاندر 

مد و آهای کاریکی از روش متحول شده است.های تبلیغ و بازاریابی روش ایشان به اینترنت،

بازاریابی اینترنتی و ایمیلی است. استفاده از بازاریابی ایمیلی و ارسال هرزنامه  هزینهحال کمدرعین

ود آورده است که در پاسخ جوکنندگان بههای اقتصادی مشکالتی را برای مصرفاز سوی بنگاه

در این زمینه ها پیشرو یکی از نظامانگلستان ام حقوقی نظ .اندوضع کرده تیمقرراها به آن دولت

گذاری ناظر بر مقررات مهم سندها و دستورالعمل تبلیغات مستقیم دو است. قانون حمایت از داده

تبلیغات از طریق  دربارۀموجود نصوص تنها  ،. در نظام حقوقی ایراناستها تبلیغات و هرزنامه

 .استت الکترونیک ایران های الکترونیکی قانون تجارواسط

در این مقاله سعی بر آن شده است که قواعد تبلیغات الکترونیکی در حقوق انگلستان 

چارچوب حقوقی موجود در انگلستان و ایران، نقاط قوت و ضعف  ۀو با مقایس شودبررسی 

استانداردهای . با توجه به همگام نبودن مقررات ایران با شودموجود در حقوق ایران شناسایی 

 باشد. الزمتصویب مقررات خاص در این حیطه  رسدنظر میبهدر ضمانت اجرا،  ویژهبه ،جهانی

 یکنبازاریابی دیجیتال، هرزنامه، نظام حقوقی انگلستان، تجارت الکترو :یدیکل واژگان
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  f.jafarinatanzi@gmail.com ؛. دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه علم و فرهنگ2
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 مقدمه
 ایعقیده یا کسییا  چیزی هایفایده از دیگران کردنآگاه و خبر رساندن به لغت در 1بلیغت

پیامی به گروه مخاطب  ارسالتبلیغ  از هدف .(1377فرهنگ عمید، )  تعریف شده است
در  آن مقصود اصلیاساس ربتوان میرا  اتهدف تبلیغ البته .استزمانی خاص  ۀدور در

، 1380، و آرمسترانگ کاتلر) کرد بندی طبقهوری آرسانی، تشویق و یاداطالع ۀسه دست
 .(757ص

 جهاناوری اطالعات که در فنّهای یکی از شاخصه منزلۀبه ،الکترونیکیتجارت 
و تفاوت روز و  نورددمیرا در موانع جغرافیایی امروز از اهمیت بسزایی برخوردار است،

ارتباطات و گشودگی  گسترشدارد و باعث شب در مناطق مختلف را از میان برمی
ماهیت  ،میاندراین. (25ص  ،1387رضایی، ) شودمی المللیبیناقتصادی در سطح ملی و 

مختلف حقوقی چنین های مجازی و فرامرزی تجارت الکترونیکی توجه جدی به جنبه
نوع اینترنتی آن باعث  ویژهبهتجارت الکترونیکی و  ،درحقیقت سازد.می تجارتی را ناگزیر

های حقوقی مناگزیر نظا واست  شده گوناگونهای تغییرات چشمگیر در ابعاد و زمینه
 اهتمام ورزندقانونمندکردن آن و در  کنندروز خود را بهباید همگام با این تغییرات 

 .(10، ص 1390قریشی،)
 باالرفتن و درآمد کسب قبیل از فراوانی هایمزیت اگرچه ،ناخواسته هایپیام ارسال

 بـه کننـدگانارسال برای بالقوه مشتری هامیلیون جلب و تجاری تبلیغات طریق سـود از
 قابلیت. رودشمار میبه پیـام تبادل روند در سوءاستفاده برای بالقوه عاملی دارد،همـراه 
 شودفـراهم  آن از سـوءاسـتفاده بـرای فضا که شودمی سبب ارتباطی ابزار این در دوگانه

 اسـتفادة. شود تبدیل کاربران برای مخرب ابزاری به ضرربی و ساده تبلیغی ابزار از و
 مثبت کارایی دارد، کاربران برای زیادی مشکالت و پیامدها تنهانه پیامی ابزار نـاروا از

 متفاوت هایواکنش به را کنندگاندریافـت کـه ایگونـهبـه دهد،را کاهش می پیام ارسال
  (.Kikuchi, 2004, pp. 279-280) کندمی مجبور

 و متنی محتوای هرگونه ای دربردارندۀبسته ناخواسته، هایپیام مفهوم در ،پیام
 بـا ،شود تبادل سایبر فضای بستر در که پیامی هر بنابراین، .است صوتی و تصویری

                                                      
1. Advertisement 
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 درحقوق شود.می گنجانده ناخواسته الکترونیکی هایپیام در مفهوم ،شـرایط سـایر لحـاظ
 و محتوا قانونگذار نشده، تعریف( پیـام دیجیتال ۀالیح) داده از ایبسته پیام اگرچه ،ایران

 2 ۀماد در خصوص، این در. است کرده تعریف پیـام ۀداد عنوان تحترا  پیامی اطالعات
 تعریف مفهوم یا اطالعات واقعه، از هـر نمادی پیـام ۀداد الکترونیکـی، تجارت قانون
 از ناخواسـته الکترونیکـی هـایپیام مورد در مقنن رویکرد قانونی، نگاه زا اسـت. شده
 هـایجنبـه بـه توجـه با ،کشورها بیشتر. است متفاوت دیگر بـه کشور کشـور یـک

 اند؛داده قرار مدنظر خود قوانین در را ناخواسته هایتجـاری پیام تبلیغـات پیـام، تجـاری
 تجاری تبلیغات محور حول باید پدیده قـانونی این تعریف که نیست معنا بدین این اما

 کنندگان،دریافت از بسیاری .گیـرد دربر را غیرتجـاری هایجنبهتواند می بلکه باشد،
 این اگرچه .کنندمشـاهده می نژادپرستانه تبلیغات یا مذهبی سیاسی، ماهیت با هاییپیام
 فریب، مثل هـای بداندیشانهپیـام وجـود. نداناخواسـته ولی نیستند، تجاری هاپیام

میـان  کیفـی هایتفـاوت و سـو، یـک از غیراخالقـی مسـائل و کالهبرداری
 آشکار را مطلب این دیگر، سوی از قانونی بازاریابان و بداندیشانه هایپیام کنندگانارسال

 است نادرست و ناعادالنه بازاریابان به ناخواسته هایپیام محدودکردن سـازد کهمی

(Jacob, 2004, p. 10). دسته آن باید را اسپم یا ناخواسته الکترونیکی هایپیام رو،ازاین 
 ازطریق غیرقانونی، طوربه و ناخواسته صورتبه گسترده، سطح در که هـایی دانستپیـام

، 1395 پاکزاد،) شودمی ارسالپیـام  ۀکننددریافت برای الکترونیکی رسانپیام هایسیستم
 .(198ص 

شدن تجارت الکترونیکی و افزایش متداول، فنّاوریرسد با پیشرفت سریع نظر میبه
های تبلیغ و بازاریابی نیز آگاهی عموم جامعه و دسترسی ایشان به اینترنت روش ۀسابقبی

هزینه را کارآمد و کم و های الکترونیک امکان تبلیغات گستردهواسطه متحول شده است.
گیری فراگیر صادی به بهرههای اقتهای اقتصادی فراهم کرده است. تمایل بنگاهبرای بنگاه

کننده ها و تزاحم حق استفاده از فضای مجازی برای تبلیغات و حقوق مصرفزارباز این ا
است. نظام حقوقی انگلستان در این زمینه  کردهگذاری ها را مجاب به مقرراتدولت

با اهمیت  ۀدو مقرر ها و دستورالعمل تبلیغات مستقیمقانون حمایت از داده پیشرو است.
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 بارۀتنها مقررات موجود در ،. در نظام حقوقی ایراناستها تبلیغات و هرزنامه ۀدر حیط
 .استهای الکترونیکی قانون تجارت الکترونیک ایران تبلیغات از طریق واسطه

در این مقاله ابتدا چارچوب حقوقی حاکم بر تبلیغات الکترونیکی در نظام حقوقی 
های شخصی و مقررات مربوط به حریم ون حمایت از دادهقان ۀبا مطالع ،انگلستان

. سپس، قواعد تبلیغات الکترونیکی از شودمیبررسی  ،خصوصی و ارتباطات الکترونیکی
 الی نصوص قانونی موجود مورد مداقه قرار خواهد گرفت.هالب

 ویژهبهو  تبلیغات الکترونیکیناظر بر قواعد که بر آن است نگارندگان این مقاله سعی 
چارچوب حقوقی موجود در انگلستان  ۀبا مقایسو  بررسی شود در حقوق انگلستان ایمیلی

حقوق ایران ایران، نقاط قوت و ضعف موجود در  یمقررات موجود در نظام حقوقو 
 هاییپیشنهادو بضاعت علمی خود در حد توان اند د. نگارندگان کوشیدهدشناسایی گر

  دهند.ایران ارائه اینترنتی  تبلیغات ناظر بر مبنی بر اصالح قواعد

 ستانبررسی چارچوب حقوقی حاکم بر تبلیغات الکترونیکی در نظام حقوقی انگل. 1

از قانون حمایت  اندتتبلیغات آنالین در نظام حقوقی انگلستان عبار دربارۀقوانین اصلی 
و ارتباطات و مقررات مربوط به حریم خصوصی  19981 های شخصی مصوباز داده

البته است.  3اروپایی ۀاتحادی ۀنامکه قانون اخیر منبعث از بخش 20032در  الکترونیکی
مقررات عمومی  بامربوط به حریم خصوصی و ارتباطات الکترونیکی  بعضی از مقررات

در نظام  ،اصالح شد و پس از این تاریخ 2018اروپا مصوب  ۀاتحادی ۀحفاظت از داد
 4بریتانیا کمیسیون اطالعاتخواند.  یکدیگردر کنار باید حقوقی انگلستان، ابن دو مقرره را 
های مفیدی را برای درک بهتر این قوانین ییراهنما استکه نهاد ناظر و مجری این قوانین 

 .ها استفاده شده استکه در این مقاله از آن است کردهتنظیم 

                                                      
1 .Data Protection Act 2018 سند  بیتصو از بعد و 2018 سال در قانون نیا؛GDPR شد روزبه ییاروپا ۀیاتحاد. 

2. The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 (PECR), 2003. 

3. Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the 
processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector  

(Directive on privacy and electronic communications) 
4. Information Commission 
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 سیدر مقررات انگل میمستق یکیالکترون غاتیتبل .1ـ1

 قانون محافظت از داده بیانرابطه با تبلیغات الکترونیکی در شده در هئتعریف ارا
به شخص خاصی  که مستقیماً ایارتباط بازاریابی یا تبلیغاتی به هر وسیله» دارد کهمی

  (.) 1«رودشمار میبه الکترونیکیابالغ شود تبلیغات 
غیرانتفاعی های سازمان نهادها و از سویاین تعریف شامل هرگونه تبلیغ و بازاریابی 

واقعی و های بازاریابی البته مسلماً .شودنیز میها یا احزاب سیاسی خیریه ازجمله
به  تبلیغات و بازاریابی باید مستقیماً خواهند بود. اغیرمجازی از شمول تعریف مستثن

الکترونیکی مرتبط که مستقیم به های پیام تمامی در عمل، اشخاص خاصی ابالغ شود.
شده ولی تعریف ارائه 2،ندگیرمی در گسترۀ تعریف مذکور قرار شودمی شخص ابالغ

  3.شودها نمیشامل تبلیغ اهداف و ایده

تبلیغ مستقیم  رسانی متداول به مشتریخدمات پیاماین نکته حائز اهمیت است که 
 ۀها درباراطالعاتی که آن ۀمکاتبه با مشتریان برای ارائ، به عبارت دیگر .آیدشمار نمیبه

 گنجد.در این تعریف نمی احتیاج دارندبه آن  سابق خودهای یا پرداخت قرارداد فعلی
تبلیغات  هالوگوها و شعارهای تبلیغاتی در این پیام و عمومیتبلیغات همچنین، 
تبلیغاتی با  ۀشامل هر نشان هااگر این پیام ،این با وجود آید.حساب نمیبه الکترونیکی

 ها بهترغیب آن یا برای هدف جذب مشتریان برای خرید خدمات یا محصوالت بیشتر
 الکترونیکیمشمول قواعد تبلیغات  استکه رو به پایان باشد تمدیدکردن قراردادهایی 

  (.Kikuchi, 2004, pp. 279-280) دخواهند ش
تبلیغ الکترونیکی  گوناگونهای شیوهخصوص در قانون ارتباطات الکترونیک

ها را تبیین و تشریح و راهنمای تبلیغات مستقیم این شیوه کندی را وضع میاعدوق
 نماید.می

 ند ازااند عبارتدر این قوانین مورد اشعار قرار گرفته ترین ابزارهای تبلیغاتی کهمهم
 صورت برخطتبلیغات بهو  ایمیل بافکس، تبلیغات  از راهخودکار، تبلیغات  یتلفنتماس 

 پرداخت. ها خواهیمکه به آن
                                                      

1. Data Protection Act, 2018 

2. Direct Marketing Guidance, 2018, pp. 13,14 

3. Direct Marketing Code of Practice, 2020, P. 6 
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 خودکار یتلفنتماس  با غاتیتبل .1ـ1ـ1

سیستم اتصال خودکار  از راهخودکار به این معنی است که تماس تلفنی  یتلفنتماس 
تر از کمی سختگیرانهقواعد  ،در این مورد ارسال شود.شده ضبط یو پیامصورت بگیرد 

توانند با کسانی می فقطها سازمان خودکار، نیتلفتماس  بادر تبلیغات . سایر موارد است
ضمنی رضایت  گرفتندرنتیجه،  اند.گرفتهها رضایت از آن تماس برقرار کنند که صراحتاً

دیگر در این باب این است که در  ۀنکت است.ناکافی  در این دسته از تبلیغات از مشتریان
تلفن رایگان هگیرنده و آدرس تماس یا یک شمارهویت تماسد بایمی هاگونه تماساین

تلفنی که با آن تماس هباید اجازه دهند شمارها سازمان، براینعالوه داده شود.به مخاطب 
  1.گیرد برای مخاطب در زمان دریافت تماس آشکار باشدمی صورتخودکار 

 فکس از راه غاتیتبل. 2ـ1ـ1

مگر  ،تبلیغاتی بفرستندفاکس  شامل تجار و شرکا، ،حقیقینباید برای افراد ها سازمان
 هابه شرکت ،بدون نیاز به اجازه ،توانندمی هاالبته سازمان .هارضایت صریح از آن گرفتنبا 

هایی که مخالفت نباید به شرکتها سازمان به عبارت دیگر، تبلیغاتی ارسال کنند.فاکس 
درواقع این قانون  تبلیغاتی بفرستند.فاکس  اندطور خاص اعالم کردهو به خود را صریحاً

قائل ها برای شرکتفاکس  حقی برای اعالم مخالفت مبنی بر دریافت تبلیغات به شکل
 2.شده است

 دررضایت برای همه حق اعالم عدم توجه در این قانون این است کهجالب ۀنکت
ها یا افرادی به شرکت نبایدها و سازمان تبلیغاتی درنظر گرفته شده استفاکس  دریافت

 تبلیغاتی بفرستند.فاکس  انداند و مخالفت خود را اعالم کردهکه از این حق استفاده کرده
آدرس تماس یا  تبلیغاتی باید شامل نام فرستنده،های کساشایان ذکر است که تمامی ف

 3.تلفن رایگان باشدیک شماره
 لیمیو ا امیپ از راه غاتیتبل. 3ـ1ـ1

ایمیل  از راهبه تبلیغات  قانون حریم شخصی ارتباطات الکترونیکی 22 ۀدر ماد
نباید ها سازمان طور بیان شده است کهدر این ماده این ،طور خالصهبه. استشده پرداخته 

                                                      
1. Direct Marketing Guidance, 2018, p. 39 

2. "What are PECR?", available at: ico.org.uk.  
3. Direct Marketing Guidance, 2018, p. 45 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/what-are-pecr/
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سازمان  ویبه دریافت پیام از س فرد صریحاً کهاین مگر ،به افراد پیام تبلیغاتی ارسال کنند
آوری مشتری آن سازمان بوده باشد و در زمان جمع رضایت داده باشد یا در گذشته

رضایت خود را اعالم عدم در صورت مخالفتکه م شده باشد اعال به او از فرد اطالعات
همیشه بر رضایت افراد برای فرستادن ایمیل تبلیغاتی تکیه  تواندینمیک سازمان  1.کند

مقررات  خود عدول کنند.توانند از رضایت می کند؛ چراکه افراد هر زمانی که بخواهند
که اطالعات مربوط به از اینباید کند که هر فرد می طور بیانایننیز حفاظت از داده 

را در اهداف  برقراری ارتباط با او در اختیار سازمان است و سازمان قصد استفاده از آن
عات مربوط قانونی و منصفانه اطال بایست کامالً می سازمان اش دارد آگاه باشد.تبلیغاتی

 ها استفاده کند.از آن یدر همان هدف تبلیغات منحصراًبه افراد را جمع کرده باشد و 

 ،تبلیغات الکترونیکی پیام و ایمیل، قوانین مربوط به از راهدر تبلیغات  ،طور کلیبه
در این ها شود و تنها الزام برای سازماناند بار نمیبر افرادی که عضو شده ،مانند رضایت

اش را این است که فرستنده خودش را معرفی کند و جزئیات اطالعات ارتباطی شرایط
 ذکر کند.

و از اطالعات هویتی  باشد افراد بر غیتبل ،برخطها در تبلیغات اگر هدف سازمان
 شوند.می شخصی ۀاز داد حفاظتمشمول مقررات  ها استفاده کنند،آن

 سوابقاز بخواهد  ایاز سوابق مرورگر افراد استفاده کند  یاگر سازمان ،مثال یبرا
را الزم  هاآن یشخص یهاداده ینوعبه این علت که به کند استفاده هاآن یهاوجوجست

 تیحما مقررات شمول تحت را آن افراد هاسازمان یتعد از یریجلوگ یبرا باید ،دارد
 .داد قرار یشخص یهاداده از

 یکیالکترون غاتیتبل در آن انواع و تیرضا .2ـ1

قبل از فرستادن ها سازمانطور کلی به رضایت رکن اساسی در تبلیغات مستقیم است.
را الزم ها آناز  رضایتگرفتن پیام یا تماس به افراد  ایمیل، کس،اتبلیغات به شکل ف

 گرفتنبه  هابه سایر سازمان مشتریاندادن اطالعات برای ارائه همچنین گاهی اوقات ؛دارند
 دارند. نیاز آنانرضایت از 

                                                      
1. The Privacy and Electronic Communications Regulations, 2003, p. 22 
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 1.شود گرفتهطور مشخص و روشن به آزادانه، رضایت برای معتبربودن باید آگاهانه،
دادن افراد و همچنین مواردی را که به آن رضایت چگونگی و زمان رضایت باید هاسازمان

توان گفت رضایت اظهار موافقت طور کلی میبه 2.دارنداند را در سوابقشان نگه داده
 آزادانه و آگاهانه برای در اختیار قراردادن اطالعات شخصی است.

 ۀیک از دو قانون حفاظت از داددر هیچصریح یا ضمنی باشد.  ممکن استرضایت 
طور صریح که رضایت باید به حریم شخصی ارتباطات الکترونیکی از این و یشخص
چارچوب متن  طور منطقی ازاگر به ،. در نتیجهصحبتی نشده استیا خیر  شود گرفته

  3.شده دانستپذیرفته بایدرا  رضایت ضمنینوع  این شود، نتیجه گرفتهرضایت کاربر 

 ۀزدن گزینعالمت بهکردن مشتریان دعوت رضایت گرفتنترین راه برای روشن
 گوناگون هایراههای تبلیغاتی است که از تمایل برای دریافت پیام اعالم منظورپذیرش به

روش  رضایت گرفتنبه این روش  پذیرد.می تماس تلفنی و... صورت ایمیل، مانند پست،
باید در قالب ارتباط یا  کاراین  مقررات مربوط به تبلیغات، به با توجه گویند.می 4یایجاب

 کاراین  موافقت فرد است. ۀدهندکه نشانگرفته شود فعل مثبت باشد و آگاهانه و روشن 
عضویت در یک  فرستادن یک ایمیل، کردن بر یک گزینه،صورت کلیکممکن است به

با قانون  باید هادر این روش عملکرد سازمان سرویس خدماتی یا توافقی شفاهی باشد.
 صی ارتباطات الکترونیکی مطابقت داشته باشد.حریم شخ
 الزم نیسترضایت اولیه برای ارسال تبلیغات الکترونیکی  گرفتن ،روش دیگردر 

 رضایت نداشته باشد مشتری به دریافت تبلیغات اگر زیرا ،شودمی نامیده 5که روش سلبی
شود و در روش  گرفتهدر روش ایجابی رضایت اولیه باید  ،درواقع تواند انصراف دهد.می

روش  ده است.نظر گرفته شرحقی برای انصراف د اما ،شودنمی گرفتهسلبی رضایت اولیه 
توسط ) رضایت غیرمستقیم 6.شودمی بیشتر توصیه الکترونیکیایجابی در مقررات تبلیغات 

 زمانی صورت گرفتناین نوع رضایت. است نوع دیگر اعالم رضایت شخص ثالث(

                                                      
1. GDPR, 2018, article 4 (11) 

2. Direct Marketing Guidance, 2018, p. 20 

3  . Ibid, p. 24 

4. Opt-in 

5. Opt-out 

6. Direct Marketing Guidance, 2018, pp. 26-29 
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رضایت آن سازمان را برای دریافت  یک شخص به نمایندگی از یک سازمان گیرد کهمی
روش  گرفتنبه این نوع رضایت کند.می تبلیغات الکترونیکی از سازمانی دیگر اعالم

ضایت در ر در این شیوه، 1.شودمی ایجابی توسط ثالث یا رضایت شخص ثالث گفته
ت شناخته شود و آن صورتی معتبر است که شخص ثالث از جانب سازمان به رسمی

کننده معرفی خود به سازمان تبلیغ ۀنمایندتبلیغات شخص ثالث را  ۀکنندسازمان دریافت
 کرده باشد.

 تیرضا یزمان تیمحدود .1ـ2ـ1

 وجود شدهگرفته تیرضا یخودخودبه یانقضا یبرا یخاص یزمان تیمحدود
 مدت معتبربودن .ماندیم یباق شهیهم یبرا تیرضا گفت توانینم کهنیا وجود با، ندارد
 .دارد آن کسب اقیس به یبستگ تیرضا

 یسازمان ،مثال یبرا .برود نیب از یزمان هر در حیصر طوربهممکن است  تیرضا
 دارد و برای ارسال تبلیغات خود به آن استناد دست در یمشتر از یجابیا روش فرم
نوعی از روش کند و بهمی دهنده از رضایت خود عدولفرد رضایت مدتی بع، اما ،کندمی

سازمان دیگر حقی برای ، در این حالت کند.می سلبی برای خروج از آن رضایت استفاده
خرین آتوان گفت می درواقع شده ندارد.گرفتهارسال تبلیغات به فرد و استناد به رضایت 

شده موثر است و محدودیت زمانی استفاده گرفتهمشتری بر تاریخ انقضای رضایت  ۀاراد
   2.کندمی را تعیین آناز 

 تیرضا گرفتناثبات  بار .2ـ2ـ1

اگر شخصی ادعا رضایت پیش از ارسال تبلیغات شرط است،  گرفتندر مواردی که 
برای او  ،اینالکترونیکی نداده است و با وجود  برای دریافت تبلیغاتکند که رضایتی 

گیرد مگر رضایت می آن سازمان در معرض طرح دعوا قرار شده است،می تبلیغات ارسال
سازمانی است  ۀرضایت بر عهد گرفتنبار اثبات  ،به عبارت دیگر معتبر فرد را تبیین کند.

 باید هاسازمان ،به همین منظوراست.  کردهارسال  که با اتکا به این رضایت تبلیغاتی را

                                                      
1. Direct Marketing Guidance, 2018, p. 29 

2. Ibid, p. 30 
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ممکن است از و  داری کنندروشن نگه طور کامالًدریافت رضایت از افراد را بهسوابق 
 1.بق را به عنوان ادله درخواست کنندها این سواسازمان
 اجرا ضمانت. 3ـ1

 ۀکنندکنترل از غیر شخصی که باشداین معنی  به است ممکن شخصیهای داده نقض
 در غیرمجاز دسترسی اگر اما. باشد داشته شخصیهای داده به غیرمجاز دسترسی داده

 شخصیهای داده تصادفی طورهب داده ۀکنندکنترل کارمند اگر یا باشد داشته وجود یسازمان
 .دهد رخ نیز شخصی اطالعات نقض است ممکن کند، حذف یا دهد تغییر را

آگاهی ها که به نقض داده ساعت از زمانی24دهندگان خدمات باید ظرف ارائه
صورت ممکن است تا غیر این در اطالع دهند، کمیسیون اطالعات  ۀبه ادار یابندمی
 2.پوند جریمه شوند هزارپنج

 یا غیرمجاز افشای تغییر، رفتن،ازبین غیرقانونی، تخریب هب منجر امنیتِ نقض
 با رابطه در صورت این غیر در یا و شدهشده، ذخیرهمنتقل شخصیهای داده به دسترسی

 .است شده پردازش عمومی الکترونیکی ارتباطات خدمات ارائه
شخصی تعهدات های دادن نقض امنیت دادهکنندگان خدمات در صورت رخارائه

را از ها کنندهکمیسیون اطالعات و همچنین مصرف ۀادار دبایمی هاآن مشخصی دارند.
ترین ضمانت مهم داری کنند.یات این نقض را ضبط و نگهئاین مسئله آگاه کنند و جز

از عبارت است خصی شهای اجرا برای نقض مقررات مربوط به مقررات حقاظت داده
ها پرداخته به آن ر کمیسیون اطالعاتی که مختصراًجبران خسارت و امکان طرح شکایت د

 شده است.
 خسارت جبران .1ـ3ـ1

 های شخصیمقررات حمایت از داده الزامات از هریک نقض علت به که شخصی
 خسارت جبران برای دارد حق باشد، شده خسارت متحمل دیگری شخص هر از سوی

 .کند دعوی ۀاقام دیگر شخص آن از

                                                      
1. Ibid, p. 31 

2. Guide to privacy and electronic communications regulations, 2018, p.39 
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دفاعی  یدبامی ،است شده مقرر شخص علیه نامهآیین این موجببه که روندی در
 مقررات رعایت به موظف منطقاًشخص  که شرایطی در کند اثبات که وجود داشته باشد

 .این مقررات را رعایت کرده است بوده، مربوط

 یامکان طرح دعو .2ـ3ـ1

 موارد سایریا ( هامتن یا ناخواستههای تماس مثالً) الکترونیکی تبلیغات از کسی اگر
 ۀادار باشد، داشته شکایت الکترونیکی ارتباطات درمورد خصوصی حریم به مربوط

 کیشا پیروی است ممکن و کرد خواهد بررسی و ثبت را او نگرانی کمیسیون اطالعات
بر آن  تصمیم اگر. دکن بررسی رامقررات حریم خصوصی و ارتباطات الکترونیکی  از

 پیرویها داده از محافظت قوانین سایر یا این مقررات از نتوانسته اکیش احتماالً که شود
 شکایات از جلوگیری و کار این اصالح درجهت که او خواسته شود از است ممکن د،کن

 اقدامات کهبر آن شود  تصمیم است ممکن لزوم، صورت در. دکن استفاده آینده در مشابه
 را انجام دهند. اجرایی

 تشویق را افراد حال،بااین. دکننمی بررسی را فردی شکایات همیشه کمیسیون
 فردی شکایت هر درمورد اگرچه. دهند گزارشها آن به را خودهای نگرانی تا کنندمی

 ندکنمی استفاده گیریتصمیم از پیروی بر نظارت برای اطالعات این از ،ندکننمی تحقیق
 ۀدارا اجرایی اقدامات احتماالً. شود انجام اجرایی اقدامات آن در کهرند گیمی تصمیم و

 .کنندمی ایجاد را شکایت بیشترین که است متمرکز هاییسازمان روی کمیسیون اطالعات
 بارۀدر بیشتری اطالعات حاوی «کمیسیون اطالعات ۀادار سایتوبهای نگرانی» بخش
 .است شانهاینگرانی ازرسانی و گزارش افراد اطالع چگونگی و زمان

 متحملمقررات حریم شخصی و ارتباطات الکترونیک  نقض علت به کسی اگر
فرد  علیه دادگاه درت کمیسیون اطالعا ۀادار دخالت بدون تواندمی باشد، شده خسارت

 ادعایی چنین برابر در احتمالی دفاع. کندطرح دعوی  خسارت جبران ۀخاطی برای مطالب
 1.باشد داده انجام آن رعایت برای را منطقی هایمراقبت تمام اکیش که است این

                                                      
1. Ibid, p. 38 
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  ایران  حقوقی نظام در الکترونیکی تبلیغات بر حاکم حقوقی چارچوب بررسی. 2
گذاری پرداخته هرچند محدود، به قانون تبلیغات الکترونیکی، ۀنظام حقوقی ایران در حوز

 1382ایران مصوب قانون تجارت الکترونیکی فصل دوم از مبحث دوم باب سوم  است.
 57 تا 50در مواد  است. یافتهبه قواعد تبلیغ در بستر مبادالت الکترونیکی اختصاص 

تبلیغات اشاره شده  ۀشده در زمینبه برخی از اصول شناخته قانون تجارت الکترونیکی
در باید  برخی دیگر از قواعد تبلیغ اینترنتی نیز در این قانون ذکر نشده است و است.

برخی مسائل مطرح در این موضوع  ۀدربار همچنین، گشت. ررات به دنبال آنسایر مق
 قانونگذاری نشده است.

رضایت و  گرفتن ۀنحو در این بخش به قواعد تبلیغات در نظام حقوقی ایران،
 پردازیم.می ضمانت اجراهای موجود در این حوزه

 رانیا یحقوق نظام در یکیالکترون غاتیقواعد تبل یبررس .1ـ2

نشده صحبتی انواع تبلیغات الکترونیکی  ۀدر قانون تجارت الکترونیکی ایران دربار
 ۀوسیلما هرگونه تبلیغی که به روازاین بندی خاصی برای آن وجود ندارد.است و دسته

مبادالت الکترونیکی صورت بگیرد را تبلیغ الکترونیکی  راهابزارهای الکترونیکی و از 
 گیریم.می نظردر

تبلیغات  ۀکه قانون تجارت الکترونیکی در حیطمی پردازیم به قواعدی  بخش در این
 .کندمی الکترونیکی رعایت

  کنندهگمراه غاتیتبل تیممنوع ۀقاعد .1ـ1ـ2

 شودمی کننده هم گفتهمنع فریب مصرف ۀمنظور از این قاعده که به آن قاعد
دهد و می به مخاطب ارائهتبلیغاتی است که اطالعات نادرست و غیرواقعی را ممنوعیت 

 گمراهی و انحراف زمانی رخ شود. کنندهمصرفشدن باعث منحرف اًممکن است عمد
کمیتو یا قیمت به یا  در کیفیت کنندهمصرف کننده،مینأتبلیغ ت ۀنحو علتدهد که به می

 بارۀدراظهار مطالب غیرواقعی  غلوکردن، کردن،نماییبزرگ اشتباه بیفتد و فریب بخورد.
 .(271ص  1397محمدیان، ) قرار دارد کنندهگمراهتبلیغات  ۀدر زمر همگیکاال 
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گونه این کنندهگمراه ممنوعیت تبلیغات ۀقانون تجارت الکترونیکی در زمین 50 ۀماد
و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی  کنندگان در تبلیغ کاالمینأت» :داردمی مقرر

 «یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.شدن و شوند که سبب مشتبه
کنندگان تأمینهایی برای در این ماده سعی قانونگذار بر آن بوده است تا ممنوعیت

موجب  ای باشد کهگونهاین است که تبلیغ نباید بهها یکی از این ممنوعیت دهد. قرار
تاجر نباید از اسم یا عناوین  برای مثال، ها با کاال و خدمات مشابه شود.گرفتن آناشتباه

 کاالی دیگری استفاده کند که مخاطب به اشتباه بیفتد.
تبلیغ نباید مشتری را از حیث کمیت  ممنوعیت دیگری که وجود دارد این است که

 تاجر نباید وصفی از کاال بکند که کاال فاقد آن است ،مثال برای و کیفیت فریب دهد.
اطالعات نادرست و  ۀاین قاعده به معنی ارائ دیگر، به بیان .(70، ص 1396زرکالم، )

است که  کنندهمصرفغیرواقعی به مخاطب با ایجاد انحراف عمدی در ارزیابی و انتخاب 
 الی که در این مرحله مطرحؤس دهنده تلقی شود.و فریب کنندهگمراهشود تبلیغ می باعث

ود و معیار تشخیص در شمی تبلیغ مشخص گیدهندشود این است که چگونه فریبمی
 قانون تجارت الکترونیکی چیست؟ 50 ۀماد

سکوت قانون  علتوجود ندارد و به  دهندگی تبلیغفریبدر این قانون مالکی برای 
به اصول کلی حقوقی مراجعه کرد و بررسی کرد که از نظر انسان  باید در این زمینه،

درواقع معیار تشخیص در این زمینه  دهنده است.و فریب کنندهگمراهمتعارف چه چیزی 
باید گفت معیاری نوعی و عرفی  با توجه به متن صریح ماده، ،البته عرفی است.نوعی و 

که قانونگذار دیگر این ۀنکت .است کنندهمصرفشخصیت و وضعیت  و سن درنظرگرفتنبا 
شامل  بنابراین ،داده است قرار کنندهمصرفحمایت از  برایاین ممنوعیت گمراهی را 

 .همان() باشندتجار که محاطب آن شود نمیتبلیغاتی 
  افراد یسالمت به اضرار تیممنوع ۀقاعد 2ـ1ـ2

 و کاال فروش برای که کنندگانیتأمین» :داردمی مقررچنین  قانون این 51 ۀماد
 «.بیندازند خطر به را افراد سالمتی نباید کنندمی تبلیغ خود خدمات

استفاده از کاال و  ۀنحو ۀتبلیغات دربار شود کهمی برداشتطور از این ماده این
البته این ماده  و شخص ثالث شود. کنندهمصرفخدمات نباید باعث اضرار به سالمتی 
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روحی یا  دانیم منظور قانونگذار اضرار جسمی،نوع اضرار را مشخص نکرده است و نمی
که معیار  کندشخص نمیقانون تجارت الکترونیکی م 51 ۀهمچنین ماد هر دو است.

تشخیص برای اضرار چیست و چه تبلیغاتی برای افراد مضر است که این موضوع از 
توان گفت این ماده هم در باب حمایت می یطور کلبه آید.می نواقص قانون به حساب

 مقرر شده است. کنندهمصرفاز 
 غاتیتبل تیشفاف ۀقاعد .3ـ1ـ2

 الکترونیک بر لزوم شفافیت در تبلیغات داللت دارند.قانون تجارت  54 تا 52مواد 
طور به کنندهمصرفکننده باید به نحوی تبلیغ کند که تأمین»: داردمی مقرر چنین 52 ۀماد

 «صحیح و روشن اطالعات مربوط به کاال و خدمات را درک کند.و  دقیق
 ۀدربار کنندهمصرف زیرا ،مبهم و غلط باشد و تبلیغات نباید موجز به عبارت دیگر،

 .همان() افتدمی کمیت و کیفیت کاال یا قیمت آن به اشتباه
 مقرر 53ۀ ماد همین قانون این نیز اشاره کرد. 54و  53 ۀتوان به مادمی باره ایندر 

در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست » دارد:می
 «روشن و صریح باشد.

معامالت به روش  ۀکنندگان نباید از خصوصیات ویژتأمین» دارد:می مقرر نیز 54 ۀماد
حقایق مربوط به هویت و محل کسب خود سوءاستفاده کردن الکترونیکی جهت مخفی

 «کنند.
او برای  کارکننده و محل باید هویت تبیلغ :نداهبیانگر یک نکت هر دو ماده تقریباً

کردن هویت ای برای مخفیقالب الکترونیکی بهانهکارکنان روشن و صریح باشد و 
این دو ماده نیز در  طور که در قواعد باال ذکر شد،همان کننده و بنگاه او قرار نگیرد.تبلیغ

 کنندگان وضع شده است.پی حمایت از مصرف
نحوه استفاده از کاال و  ۀشود که تبلیغات دربارمی طور برداشتاین مواداز این 
نباید باعث اضرار به سالمتی افراد شود که درواقع نوعی  شودمی یی که تبلیغهمچنین کاال
 .رودشمار میبه کنندهمصرفحمایت از 

 تیرضا  کسب .4ـ1ـ2
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وجود  کنندهمصرفرضایت از  گرفتن ۀروش و شیو دربارۀای مقرره در قوانین ایران
 .است قانون تجارت الکترونیک  55 ۀموجود ماد یقانون ۀتنها مقرر حاضردرحال .ندارد

باید کنندگان تأمین» دارد:می مقرر 55 ۀقانون تجارت الکترونیکی ایران در ماد
به دریافت تبلیغات به نشانی کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجعرا برای مصرف تمهیداتی

 «پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
منظور اعالم موقعیتی را به باید کنندهتأمینشود که می استنباططور از این ماده این

قرار  کنندهمصرفتبلیغاتی در اختیار  ۀناخواستهای موافقت یا مخالفت با دریافت پیام
 کنندهمصرفرضایت قبلی  گرفتنطور برداشت کرد که توان اینمی دیدگاهبا این  دهد.

 1.استشده ضرورتی نخواهد داشت و روش سلبی پذیرفته 
                                                      

روش  صراحتاً ،10 و 1 مواد در، 1387 سال یکیالکترون ۀناخواست یهاامیپ تیریمد ۀحیال سینوشیپ دگاه،ید نیا مقابل در. 1

 است. رفتهیرا پذ یجابیا

 نیب رابطه وجود بدون ای کنندهافتیدر تیرضا بدون که داندیم یامیپ را آن ناخواسته امیپ فیتعر در سینوشیپ 1 ۀماد

 همراه تلفن کوتاه امیپ ستمیس و یکیالکترون پست مانند یکیالکترون یرسانامیپ یهاستمیس قیطر از کنندهارسال و کنندهافتیدر

 .شودیم ارسال یو یبرا

 موظف کنندهغیتبل. باشد کنندهافتیدر حیصر تیرضا با دیبا غیتبل :است شده مقرر طورنیا سینوشیپ نیا 10 ۀماد 2 ۀتبصر در

 ییاجرا و یفن یهایژگیبا توجه به و ،کندیم افتیدر حیصر تیرضا اخذ یبرا که خود یکیالکترون یغاتیتبل امیپ نیاول در است

 :کند تیرعا کنندگانافتیدر یبرا درکقابل شکل به را لیذ ضوابط ،یداخل یکیالکترون رسانامیپ یهاستمیس انواع از کیهر

 امیپ عنوان در مشخص و فهمقابل طوربه یغاتیتبل برچسب درج .1

 غیتبل موضوع شرح .2

 شرط و دیق و نهیهز بدون و سانآ یاوهیش به یغاتیتبل امیپ مجدد افتیدرعدم جهت کاربر انصراف امکان سینوشیپ .3

 .است شده یغاتیتبل امیپ ارسال به منجر که یاطالعات گرید ای یکیتماس الکترون ۀشمار ای درسآبه  یابیدست ۀنحو قیدق شرح .4

 کاربر تیرضا اعتبار زمانمدت .5

 هیالرعاالزم ماده نیا 3 و 1 یبندهادر تنها ضوابط مندرج  ،یبعد غاتیتبل در کنندهافتیدر حیصر تیرضا صورت در: 1ۀ تبصر

 .بود خواهد

 از عدول از پس غیتبل .دینما عدول خود تیرضا از کنندهغیتبل به حیصر اعالم ضمن تواندیم زمان هر کنندهافتیدر :2ۀ تبصر

 .است تیرضا بدون غیتبل حکم در تیرضا

 هرچند تعارض دارد. یکیتبلغات با مقررات قانون تجارت الکترون افتیدر یکاربر برا تیرضا ۀنیزم در سینوشیپ نیا مقررات

 در 1382سال مصوب یکیالکترون تجارت قانون سوم مبحث از دوم فصل مقررات که است شده ذکر سینوشیپ نیا 8 ۀماد در

 .دارد تعارض یکیالکترون تجارت قانون با مقررات نیا است، هیالرعاالزم سینوشیپ نیا مقررات یاجرا

 ایکاربر  یقبل تیکه بر کسب رضا اندکرده انتخاب را( opt in) یجابیا روش یالگو با یحلراه سینوشیپ نیا کنندگانهیته

نگارش آن بر روش  ۀبا توجه به نحو یکیقانون تجارت الکترون 55 ۀماد شد، گفته چنانچه کهیحالدر ،است یمبتن کنندهمصرف

 .است استوار (opt-out) یسلب



 1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 1دورۀ              های نوین              فناوری قوق قراردادها ودوفصلنامۀ ح

292 

 اجرا ضمانت .2ـ2

قانون تجارت الکترونیکی ایران در چند ماده به ضمانت اجرای تخلف از قواعد 
اصوالً، ضمانت  بررسی خواهیم کرد. قسمتپرداخته است که در این  فوق ۀمعنون

که با توجه به کاهش  استشده در قانون تجارت الکترونیکی مالی بینیاجراهای پیش
 .استمداوم ارزش ریال در مقایسه با مقررات سایر کشورها بسیار ناچیز 

 یکیالکترون تغایقواعد تبل مربوط به نیقوان نکردنتیرعا یاجرا ضمانت .1ـ2ـ2

را  54و  53، 52ضمانت اجرای نقض مواد  ،قانون تجارت الکترونیکی 70 ۀطبق ماد
 ۀبدیهی است چنانچه در نتیج  جزای نقدی تعیین کرده است.ریال میلیون 100تامیلیون 20

قراردادهای الکترونیکی ضرر و زیانی  ۀشفافیت یا سوِءاستفاده از خصوصیات ویژ نبود
آن براساس شرایط قراردادی یا قواعد عمومی  ۀامکان مطالب متوجه خریدار شده باشد،

 مسئولیت مدنی وجود خواهد داشت.
قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده  51 ۀمنع اضرار به سالمتی نیز که در ماد ۀقاعد

ود خکننده اگر عمل تبلیغ . همچنین،است قانون تجارت الکترونیکی 70 ۀمطابق ماد است،
 مرتکب مجازات آن را هم متحمل خواهد شد. ،جرم مستقلی تلقی شود

 تیرضا نگرفتن یضمانت اجرا .2ـ2ـ2

 آن قانون، 55 ۀمندرج در ماد ۀبرای نقض قاعد قانون تجارت الکترونیکی 70 ۀماد
 15ۀ که در ماددرحالی ،بینی کرده استریال پیشمیلیون 100تا میلیون 20جزای نقدی از 

مجازات ارسال عمومی و مکرر  ،الکترونیکی ۀهای ناخواستپیام ریتیمد ۀالیح نویسپیش
 ریال است.میلیون 10تا  یک میلیوناز  رسان الکترونیکی،پیامهای پیام ناخواسته در سیستم

 15 و 10 قانون تجارت الکترونیکی با مواد 70 و 55شکار بین مواد آبا توجه به تعارض 
اخیر با توجه  ۀالیح در صورت تصویب، ،الکترونیکی ۀهای ناخواستپیام ۀنویس الیحپیش

ویژه در آنچه به به. حاکم خواهد بودخربودن الیحه ؤو م بودن هر دو قانونبه خاص
بودن جرم و با توجه به اصل قانونی ،ضمانت اجرای کیفری نقض این مواد مربوط است

تر اعمال مجازات خفیف مجازات و تفسیر مضیق از احکام کیفری و تفسیر به نفع متهم،
 خواهد شد.
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 گیرینتیجه
ارسال تبلیغات اینترنتی در  دربارۀ، مقررات ایران مالحظه شدنوشتار طور که در این همان

این درحالی است کشورها قدیمی و ناکافی است.  دیگرمقایسه با سازوکارهای موجود در 
 چشمگیر های اخیر در ایرانوکارهای آنالین در سالمیزان پیشرفت و تداول کسبکه 

شتری بیوکارهای آنالین سهم کسب ،های گذشتهبه نسبت سال ،حاضرو درحال بوده است
نیز با توجه به سنتی وکارهای بسیاری از کسب براین،افزون. دارنداز اقتصاد کشور 

ها و ضریب نفوذ اینترنت در ایران از ابزارهای مجازی برای تبلیغات و بازاریابی جذابیت
 کنند.استفاده می

جود بازاریابی و تبلیغات الکترونیکی ودربارۀ یا دستورالعمل مجزایی در ایران قانون 
له پرداخته است قانون تجارت الکترنیک مصوب سال ئندارد و تنها قانونی که به این مس

بودن کمنشدن نهاد نظارتی و بینیپیشاست که به آن ایرادات فراوانی وارد است.  1382
به قواعد ناظر بر تبلیغات ترین ایرادات وارد مهم شدهبینیپیش های مالیجریمه لغمب

 . در قانون تجارت الکترونیک است اینترنتی مندرج
مسلماً بهترین مسیر برای اصالح وضع موجود تصویب قوانین خاص و نسخ مقررات 

گذاری در ایران و با عنایت به با توجه به کندبودن روند قانون ،ولی ؛پیشین است
الکترونیکی که بیش از یک دهه پیش تنظیم  ۀهای ناخواستمدیریت پیام ۀتصویب الیحعدم
از سوی هایی در این حیطه نامهتصویب آیینعملی رسد بهترین راهکار نظر میبه ،شد
با توجه به تعیین میزان جریمه در قانون  ،باشد. البته ت دولت یا سایر نهادهای مسئولئهی

ولی امکان  ،نامه وجود نداردها از طریق آیینامکان تغییر این جریمه، تجارت الکترونیک
ی جدید تحت عناوین جدید در راستای تکمیل مقررات قانون تجارت هاتحمیل جریمه

 الکترونیک وجود دارد.
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Abstract 

In today’s world, marketing methods have changed dramatically due to rapid 

technological advances and increased levels of public awareness. Email 

marketing is an extremely efficient but at the same time inexpensive method 

of marketing. Excessive use of e-marketing and spams by companies has 

created difficulties for consumers in response to which governments have 

introduced new regulations. UK is one of the most advanced countries in this 

respect, while the only regulations concerning e-marketing are found in Iran 

E-commerce law. 

In this article, the authors have attempted to look at Iran and the UK laws 

through a comparative prism with a view to identifying existing pitfalls in 

Iranian laws. It appears that Iranian laws require to be updated to become in 

tune with global standards in particular as far as the severity of sanctions for 

infringements is concerned. 
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