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 299-285، صفحۀ 1399، پاییز و زمستان 2های نوین، دورۀ اول، شمارۀ دوفصلنامۀ تخصصی حقوق قراردادها و فناوری

ی از نماد اعتماد برداربهره وفصل اختالفات ناشی از صدور وحل
 الکترونیکی

 2طلعت حالج 1،یملکوت رسول

 22/1/1400تاریخ پذیرش:   14/12/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
فنی محیط  مفاهیم با قراردادها حقوق قواعد عرفی و سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی

وکار در این و تبعاً شیوع کسب ترونیکیالک است که انعقاد قرارداد عللیاز جمله  الکترونیکی

 ،ی الکترونیکیالکترونیکی، قراردادها تجارت تصویب قانون با. ساخته است پذیرامکانرا  حوزه
 قانونی ۀپشتوان ازمانند تجارت غیرالکترونیکی  ،تازحیث ماهی هم و تشکیل فرایندظ لحا به هم
ماهیت  ،. به عبارت بهترنداعتبار دارای حقوقی کشور نظام چارچوب در و شده برخوردارم الز

با . و منع قانونی ندارد استدیجیتال یا مجازی توافق طرفین از نظر تحلیل حقوقی صحیح 
و در نتیجه اختالفات  آنو لزوم وجود قوانین حاکم بر تجارت در  یگسترش فضای سایبر

و  ناپذیروفصل این اختالفات اجتنابحل برای حلراه یافتن، عامالتحاصل از این تعامالت و م
توان می وفصل اختالفات در فضای غیرالکترونیکیاز قوانین حل با استنباط. استضروری 

انطباق بر قوانین  با ،این راهکارها .یافتاختالفات در فضای سایبری  وفصلحلهایی برای حلراه
 موجود برای استفاده ازهای ابهامات و خأل، یالمللبینمدنی و قوانین داوری داخلی  تجارت و

با روش در این مقاله خواهد کرد،. اختالفات را برطرف  وفصلحلغیرقضایی در های روش
ضمن معرفی مفهوم و ماهیت نماد  ،کوشش شده نظریات و کتب مرتبط ۀو مطالعای کتابخانه

های ، درخصوص راهاینترنتی وکارکسب ۀکنندعامل محقِق و تقویت منزلۀاعتماد الکترونیکی به

 سخن گفته شود. در حقوق کشور ی آن برداربهرهاختالفات ناشی از  وفصلحلبالقوه و بالفعل 
 اختالفات وفصلحل ام،یپ هداد ،یکیالکترون اعتماد نماد ،یکیالکترون قرارداد: یدیواژگان کل
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 مقدمه
 تریروز جایگاه مهمروزبه ،بازرگانی جدید مبادالت ۀشیو منزلۀبه ،یالکترونیکتجارت 

کند و به همین مناسبت قراردادهای بسیاری در فضای اینترنت در معامالت تجاری پیدا می
 ،قراردادها شمارتعداد بیدر این  (.29-26ص ، 1389)یعقوبی و همکاران، شودمیمنعقد 

ترین مسائل در افزایش یکی از عمده تردیدبی .ممکن است اختالفاتی نیز بروز نماید
اختالفات  وفصلحلمطمئن های راهیا ایجاد شناخت  ،گونه قراردادهااعتماد عمومی به این

با وجود یکسانی قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای است.  یلکترونیکدر تجارت ا
 چالشی نوین حاکم، ظهور و گسترش تجارت الکترونیکی موجب قواعد سنتی در اکثر

نژاد نژاد ورزی، رمضان و یوسف عباس)عباس شده است هاکنونی قرارداد حقوق در
گرچه قانون تجارت الکترونیکی با محتوای خاص خود ظاهرًا » .(12، ص 1389ورزی، 

، این ولی با وجود ،نداردتعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری 
انسجام چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی مانند قوانین مدنی و 
تجاری ندارد و منفذی بس محدود در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در 

ا اگرچه روش انجام معامله در تجارت الکترونیکی ب .گرددمیتجارت الکترونیکی تلقی 
شده در قانون ف ارائهیولی با توجه به تعار باشد،می تجارت غیرالکترونیکی متفاوت

معامالت اعم از الکترونیکی وغیرالکترونیکی  ۀانجام کلی ۀ، اصول اولییتجارت الکترونیک
  .به یک صورت ولی با الفاظ متفاوت در نظر گرفته شده است

 ۀیک معامل ۀاولی رکن اصلی وعنوان به الکترونیکی بنابراین ایجاب و قبول
ها اعالم شود و از اعتبار حقوقی الزم برخوردار پیامتواند از طریق دادهمیالکترونیکی 

ماهیت دیجیتال یا مجازی توافق طرفین از نظر تحلیل حقوقی  ،باشد. به عبارت بهتر
اعالم این ایجاب و قبول نیز در قانون  ۀبراین آثار ثانویبنا صحیح بوده و منع قانونی ندارد.

مورد  تواندمی محترم و قابل استناد بوده و در زمان بروز اختالف در معامالت الکترونیکی
 (.1396فر، )موحدی «.استناد و تفسیر قرار گیرد

با تبعیت از مقررات جاری ، یک قرارداد الکترونیکی منزلۀبه ،نماد اعتماد الکترونیکی
قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته  وجز ،نترنت و فضای مجازیو قواعد ای

اختالفات ناشی از صدور سند نماد اعتماد الکترونیکی  وفصلحل ،بر این اساس .شودمی
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ابتدا تعاریف و  در این مقالهلذا  .ابع قواعد امری حاکم در جامعه باشدبایست تمی نیز
و ماهیت نماد  و ضمن معرفی مفهوم شده استررسی ک بمفاهیم کلیدی تجارت الکترونی

های حل اختالف ناشی از استفاده از آن با توجه به ظرفیتهای اعتماد الکترونیکی، روش
 .گرفته استقانونی فعلی مورد بحث قرار 

 مفهوم نماد اعتماد الکترونیکی
تجارت  ۀمرکز توسع از سویدولتی است که صرفاً  ینماد اعتماد الکترونیکی نشان

های اینترنتی با وکارکسبالکترونیکی )وزارت صنعت، معدن و تجارت( صادر شده و به 
 چارچوب ۀدر راستای ارائ د.شوها اعطا میدهی، احراز هویت و صالحیت آنهدف سامان

اساس فصل اول  بر ،ای تجارت الکترونیکیضف کنندگان در فرو ضوابط حمایت از مص
 (نماد اعتماد الکترونیکی یک مجوز دولتی است) لکترونیکقانون تجارت ا مسو باز با

تجارت الکترونیکی وزارت  ۀمرکز توسع بمصو ۀاساسنام 11-3 ۀاساس ماد که بر
 ایضتجاری قانونمند در ف ایهتشود و صرفاً به فعالیصنعت، معدن و تجارت اعطا می

 ۀاین نماد داد .شودحیت شده است اعطا میالامتیاز آن احراز صمجازی که صاحب
خص شالکترونیکی م وکارکسبیک  بارۀی درطالعاتا پویایی است که حاوی الکترونیکی

عات مندرج در آن و طالاین نماد و ا ۀواسط  تواند بهمی شخصی ای که هرگونهبه است،
 وکارکسبفعالیت آن  چارچوببه هویت و  وکارکسبالکترونیکی  یضامقایسه با ف

دهی دولت برای تسهیل و سازمانهای نظامامر از این  .کندالکترونیکی اعتماد 
 .(184، ص 1389دانی و همکاران، ی)اسف های الکترونیکی استوکارکسب

سایت( و احراز هویت و صالحیت مالک وب) پس از بررسی درگاه ،این نماد
با اعالم شرایط اخذ نماد  1.دشومیبرای مدت یک سال صادر  ،)حقیقی یا حقوقی( آن
تجارت  ۀمرکز توسع از سویاینترنتی های برای فروشگاه 2(enamadاعتماد الکترونیکی )

توان نتیجه گرفت می این طور ،الکترونیکی و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت
بخشی به فعالیت دهی و رسمیتضریب امنیت، سامان افزایشکه در جهت اعتمادسازی، 

و ارتقای سطح کیفیت فروش ها و ایجاد رقابت سالم در کاهش قیمتها فروشگاهاین 

                                                      
  کیالکترون اعتماد نماد فیتعر. 1

2. www.enamad.ir 
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اخذ نماد  ،اینترنتیهای کنندگان خریدار از فروشگاهخدمات مناسب به مصرف ۀکاال و ارائ
با توجه به اهمیت موضوع اعتماد در  تنها الزم بلکه ضروری است.اعتماد الکترونیکی نه

اعتماد در تجارت الکترونیکی، های یقات متعددی در زمینهتحق ،الکترونیکی وکارکسب
 استاعتماد در دولت الکترونیکی صورت گرفته اعتماد در بانکداری الکترونیکی و 

 (.54-53 ، ص1396؛ توربان و همکاران، 30، ص 1392خانی، )یکه
های کسب برای فروشگاه ۀصدور پروان ۀکه الزم یبا اخذ نماد اعتماد الکترونیک

. دبایمی افزایشها ، اعتماد خریداران برای خرید از این فروشگاهاست لکترونیکیا
در مراجع رسمی  هافروشگاهبا توجه به رعایت ضوابط قانونی و ثبت اطالعات  همچنین،

کنندگان با اطمینان بیشتری به خرید کاال یا استفاده از ، مصرفهاآنو درنهایت نظارت بر 
کننده برای استفاده از و با افزایش اطالعات مصرفکرد خدمات اینترنتی اقدام خواهند 

ها کاهش خواهد یافت. به همراه بازار کاذب قیمت ایجادکاال و خدمات امکان 
کیفیت کاالها، امنیت های ینهاینترنتی، تخلفات احتمالی در زمهای مندشدن فروشگاهنظام

از و خواهد یافت . کاهش .گیری کاال و.موقع کاال، ضوابط بازپسدر فروش، تحویل به
فروشی کشور خردههای جلوگیری خواهد شد و حتی بخشی از فعالیتبروز این موارد 

انی رسسازی و اطالع)برگرفته از پایگاه آگاه در مبادالت داخلی به اجرا در خواهد آمد
 1.م اقتصادی در فضای مجازی(ئجرا

فرایندهای مربوط به ارزیابی  ۀیات کلیئجز جیوتر ،هدف از تدوین این سند
های ارزیابی و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی بر های الکترونیکی، شاخصوکارکسب

های ظارت بر عملکرد و فعالیتن ۀوحن ۀالوعهای مذکور، بهخصاساس شا
ند اارتبع سندنفعان این ذی است. به تخلفات آن الکترونیکی و رسیدگیهای وکارکسب

وزارت فرهنگ  ،کنندهمصرف ،الکترونیکی وکارکسب ،تجارت الکترونیکی ۀمرکز توسع از
وزارت  ،اورزیشاد کهوزارت ج ،سازمان تنظیم مقررات رادیویی ،میالو ارشاد اس

 2.های اجراییاهگسایر دست و نیروی انتظامی ،داشت، درمان و آموزش پزشکیهب

                                                      
1. https://www.iranhoshdar.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=271&Language=1 

 یکیمرکز تجارت الکترون مانۀسا :.کر. 2
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  enamad.irۀمدیریت خدمات مربوط به نماد اعتماد الکترونیکی با آدرس دامن ۀسامان
ت باطات رسیده است و تمامی ارتبهای الکترونیکی به ثوکارکسبمرجع  ۀعنوان سامانبه

تجارت الکترونیکی در این  ۀبین متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی با مرکز توسع
های ین درخواستالصورت آنتوانند بهه متقاضیان میسامانه تعریف شده است. در این سامان

 .یابند )سایت مرکز تجارت الکترونیکی( طالعآن ا ۀو از نتیجکنند ت بخود را ث

 گیری نماد اعتماد الکترونیکیماهیت، قلمرو و فرایند شکل
کاربران  انیدر م نانیاعتماد و اطم ـجادیا ،یکیتـجارت الکترون ۀتوسع مهم عوامل از یکی

عوامـل مراجعه  نیترگرفته، مهمانجام یهایبا توجه به بررس .است یکیخدمات الکترون
 :است ایـنترنتی به شرح ذیل یهاوکارکسببه  دارانیو اعتماد خـر

 .و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال وکارکسبشناسایی مالک ـ 
 .شدهبودن اطالعات کاال یا خدمات ارائهکامل و صحیحـ 
 .خدمات پس از فروش ۀگارانتی محصوالت و ارائـ 
 .گیری پولبودن روند برگرداندن کاال و بازپسواضحـ 
 .ماندن اطالعات شخصی و مالی خریدارانمحفوظـ 
 .سسه و مرکز ملی اعتمادؤیک م از سوییید امنیت سایت أتـ 

سسه و مرکز ثالث ؤیک م از سویاینترنتی  وکارکسبید أیت ،شدهطبق مطالعات انجام
در این حالت  1اینترنتی دارد. وکارکسبدر مراجعه و اعتماد خریداران به را ثیر أبیشترین ت

ات اطالع ماندن اطالعات خود احساس امنیت بیشتری دارد و اگر ازخریدار از محفوظ
اینترنتی متخلف به  وکارکسبتواند برای شکایت از می د،استفاده شوشخصی وی سوء

تجارت الکترونیکی مسئولیت ایجاد  ۀدر ایران مرکز توسع .کندمراجع قانونی مراجعه 
های اینترنتی را وکارکسبامنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به های زیرساخت

 .2.برعهده دارد
به فعالیت قانونی دارند هایی که اعتماد الکترونیکی در باالی سایتنماد عالمت 

ثرترین گام برای ایجاد فضای ؤهای تجاری در کشور مدهی سایتآید. سامانمینمایش در
                                                      

1. https://enamad.ir/About 

2. ibid 
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که که مردم با اطمینان از این نحویبه ،بودخواهد  C2B 1خصوصبه تجارت الکترونیک
و حقوق مصرف کنندگان را به  کنندمیها به تعهدات خود در قبال آنان عمل سایت

باید می خریداران .(1398فر، )منصوری کنندمی یاینترنت اقدام به خرید شناسندرسمیت می
ی به از صحت نماد اعتماد الکترونیک شدهییدأتهای سایتجو در فهرست وبوبا جست

 .یابنداطمینان ها سایتنمایش درآمده در وب
اقتصادی و تجاری در بستر  صدور، تعلیق، تمدید یا ابطال مجوز هرگونه فعالیت

 هایبکهعات، شطالملی ا ۀکبمجازی ازجمله اینترنت، ش یاضت الکترونیکی و فالادبم
 حقیقی صاشخا ۀکلی از سویور، هو ابزارهای نوظها کهبسایر ش ی و اجتماعی یاباطارت
تجارت الکترونیکی  ۀتوسط مرکز توسع اً رصحمن ،غیردولتی یا اعم از دولتی ،حقوقی یا

 بسترهای .پذیردمی مانجا تجارت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی ،معدن ،وزارت صنعت
قرار  ماد الکترونیکیکاری نماد اعت ۀخصات ذیل در حوزشالکترونیکی با م عامالتم

 :دگیرننمی
 .کنندشده عوضی دریافت نمیال خدمات ارائهبر قدبسترهایی که ـ 

 .دهدبه خریداران امکان سفارش را نمیبسترهایی که ـ 

عنوان  بای شالکترونیکی که بخ عامالتآن دسته از بسترهای م البته در مورد
 2.اه تعلق خواهد گرفتگبه فروش نماد اعتماد صرفاً دارند، «اهگفروش»

توان گفت که نماد الکترونیکی نشان دولتی است که اگرچه به تقاضای می بنابراین
و این تقاضا موجب  شودمی از شرایط قانونی اعطاخصوصی، اما با احر وکارکسبصاحب 

نوعی تضمین  یدولتی آن نخواهد شد. پس نماد اعتماد الکترونیک ۀطرفقلب ماهیت یک
دولت است که به مشتری و  شده از سویخصوصی عرضه وکارکسباعتماد اصالت 

 کننده یا فروشنده اطمینانکننده در انتخاب اصالت شخص خصوصی عرضهمصرف
 دهد. می

                                                      
ثر و ؤطور مکند تا بهوکارها کمک مینوعی بازاریابی است که به کسب  B2C (business to cusumer) بازاریابی .1

افزار حسابداری، شما محصوالت خود را مستقیم برای کنندگان ارتباط برقرار کنند. به جای فروش نرمتر با مصرفمتقاعدکننده

 .کنیدکنندگان فردی بازاریابی میمصرف

 1396وکارهای اینترنتی مصوب اسفند دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی ونظارت بر کسب .2
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 از طریق نماد الکترونیکیگیری قرارداد یند شکلافر
نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که  ،انعقاد قرارداد

است و  شدنیچه حد در این سنخ از قرارداد اعمالقواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا 
، 1383)آهنی،  وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد

انجام ( جهانی )اینترنت ۀگسترد ۀشبک طریق از فقطاگرچه تجارت الکترونیکی . (35ص 
)بصیری، مهدی و  است الکترونیکی قرارداد انعقاد ۀوسیل ترینشایع شود، اینترنتنمی

 ۀپیام از طریق نام. دراینترنت این قراردادها با تبادل داده(81، ص 1396حسین بصیری، 
 تشکیل ،حالزنی قابل انعقادند. بااینو سرویس گپ الکترونیکی، رودررویی اینترنتی

 منتفی نیستتلکس و سایر وسایل ارتباطی مشابه  قرارداد با استفاده از تلفن، فاکس،
نصی در خصوص قابلیت » ایران، قانون تجارت الکترونیکی  .(147، ص 1384)السان، 

« آنستیرال»قوانین  بهکلی مشا ۀقاعد عالوه بر این فاقد بیانِ .ایجاب الکترونیکی ندارد
نویسی اعالم این اصل کلی در آغاز قانون . هرچند از نظر رعایت ضوابط قانوناست

آفرین نخواهد این نقیصه در شناسایی ایجاب الکترونیکی مشکل، رسدمی نظرمطلوب به
بودن عقود و آزادی طرفین در گزینش زیرا از یک طرف با توسل به اصل رضایی .بود
پیام از و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده کردتوان آن را توجیه می اعالم اراده ۀشیو

الکترونیکی و دلیل  یالکترونیکی، امضا ۀشناسایی اعتبار نوشت ۀقانون در زمین ۀمواد پراکند
 .(1383)آهنی،  «الکترونیک قابل استنباط است

انعقاد قراردادها، در  ویژهبه ،حقوقی در محیط اینترنت ۀایجاد رابط ،طور کلیبه
 ۀراستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، مادام که برخالف آن در قانون و اراد

 یعنی .(Rawls, 2009نیست )رفین تصریحی نباشد، تابع شکل یا تشریفات خاصی ط
 چارچوب در و خود ارادۀ صرفًا با توانندمی صاشخا و است رضایی اصوالً  قراردادها
 یا کتبی ،شکل تابع قانوناً که قراردادهایی انعقاد 1.کنند منعقد را قراردادی نوع هر قانون،
 مانند یتشریفات اجرای امکان عدم یا نبودنفراهم به علت ،الکترونیکی محیط در ندارسمی
 مانند ،رسمی تالسج در آن تسجیل و توثیق یا صالحذی مراجع رسمی امضای

. ولی رفع اندقراردادهای خریدوفروش اموال غیرمنقول، با موانع ساختاری یا ایمنی مواجه

                                                      
1. Ec Commerce Directive (Art.1 para. 2, 9 para.1) OJ L 178, 17.7.200. 
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 ۀتشریفات خاص قانونی بسته به ایجاد زمیناین امر و قابلیت انعقاد قراردادهای تابع 
 در دولت فعال نقش مستلزم که به آن استساختاری وضع مقررات خاص حقوقی راجع

گواهی صحت امضا یا تشریفات تصدیق معامله از طرف  ۀدفاتر ارائ است. ایجاد امر این
 1است.به آن و تنظیم حقوقی راجع سازوکار فنیشدن مرجع قانونی مستلزم فراهم

آفرین است، تمیز ایجاب یعنی پیشنهادی که با قبولی ایجاب مشکل ۀآنچه در زمین
، اما اندند از سایر اموری است که شبیه ایجابامآن مجال انصراف برای گوینده باقی نمی

های کند. این موضوع در قراردادها ایجاب و پایبندی را استنباط نمیاحساس حقوقی از آن
خ از ه بررسی اوضاع و احوال در این نسویژه کبه .یت اساسی داردالکترونیکی اهم

 شودمیله مطرح ئطور خاص این مسست. بها کمتر از قراردادهای سنتی راهگشا قراردادها
است یا  «ایجاب»دارد، می یک سایت که کاال یا خدمات معینی را عرضههای که آیا اعالم

کاال و خدمات در  ۀچنانچه عرض .اساسی داردز اهمیت یاین تمی .«دعوت به ایجاب»
برای  سایت ایجاب تلقی شود، در صورت قبول مخاطب یا مخاطبان امکان انصراف

باشد، فروشنده « دعوت به ایجاب» فقطه دس اگر این ارابرعک .ماندگوینده باقی نمی
بادالت به مدریافتی را خواهد داشت. اکثر قوانین راجع هایپیشنهادامکان رد و قبول 

 توجه .رندیکی کشور ما نصی در این خصوص نداالکترونیکی و نیز قانون تجارت الکترون
گیری آن مستلزم گسترش روزافزون استفاده از اینترنت است مجازی که شکلعرف  به

و تشخیص این موضوع  (180، ص 1395ملکوتی، ) رسدمی نظربهدر این خصوص الزم 
 (.124-123 ، ص1398؛ عزیزی، 30، ص 1383)آهنی،  این عرف خواهد بود ۀبر عهد

 نماد اعتماد الکترونیکی استفاده از اختالفات ناشی از
 گیرد عبارت است از: صورت می یالکترونیک نماد اعتماداستفاده از  در ی کهتخلفاتعمده 

 استفاده از تصویر نماد در سایت بدون دریافت نماد. 

  نماد جدید برای آن نکردنبه اشخاص غیر و دریافت وکارکسبواگذاری. 

 2.شده برای دریافت نماد با فعالیت اصلیمغایرت فعالیت اعالم 

                                                      
1. Official Journal of The European Communities 17/7/2000. 

2. www.enamad.ir 
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که به کشف تخلفات مزبور الکترونیکی  هایوکارکسبسازوکار نظارت بر عملکرد 
است. در این  شدهراحی طای متمرکز هبه گونه دشومی منجر ایجاد اختالف درنتیجهو 

نظارتی و  هایاهگریق دو رکن دستطوکارهای الکترونیکی از بسسیستم، نظارت بر ک
پذیرد. بر اساس نتایج نظارت بر میتحقق صدور نماد اعتماد الکترونیکی  مرکز
الکترونیکی  وکارکسبگرفته، با تخلف صورت عهای الکترونیکی و بنا به نووکارکسب

 وکارکسبحدهای ارزیابی عملکرد وا اوالً ،متخلف برخورد خواهد شد. بر این اساس
هدف از نظارت و  دوم، .های نظارتی خواهد بوداهگتمامی دست ۀدهالکترونیکی بر ع

 وکارکسبعمل و اقدامات  ۀوحالکترونیکی ن وکارکسبهای ارزیابی عملکرد و فعالیت
 ۀکلی سوم، .ستهاف تخلفات و سپس رفع نواقص و برخورد با آنشمنظور کبه

مقررات و ضوابط  و های خود را با قوانینتند فعالیاهای الکترونیکی موظفوکارکسب
 ۀکلی چهارم، .کنندق بالکترونیکی منط معامالتو خدمات در بستر  الکا ۀدر عرض
در  هاادهنشپیو  هااقدامر گزارش باحداکثر هر سه ماه یکاند های نظارتی موظفدستگاه
بندی با بررسی و جمع ،و کمیتهکنند  المنظارتی اع ۀاین دستورالعمل را به کمیت ۀحوز

را اتخاذ  الزم حسب مورد تصمیمات ،هبه دبیرخان رسیده هایادشنهپیو ها گزارش
و کند کمیته موظف است بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت  پنجم، .نمایدمی

یه و در صورت هاز ارزیابی عملکرد و بازرسی واحدها ت را جامعی ۀسالیان هایگزارش
ماهه از اقدامات شش هایگزارش ۀارائ ششم، دهد.ور ارائه شبه شورای امنیت ک ملزو
 الکا ع، انواوکارکسبدر این فرایند بر مدل است که رف دبیرخانه به کمیته طشده از مانجا

های اعطای اخت وجه و شاخصفرایند پرد اب توزیع آن ۀوحده و نشهو خدمات عرض
  د.گیرنماد اعتماد نظارت صورت می

 : های الکترونیکی به صورت زیر استوکارکسبنظارت بر  ۀحوز
 .نیروی انتظامی و عاتطالوزارت ار از سوی: وکارکسبرت بر مدل نظا (الف
 ۀکلی از سویو خدمات:  الکا ۀنمندی و رعایت الزامات ارائنظارت بر قانو (ب

 .های نظارتیاهگدست
  .اتطالعوزارت ا از سویتوزیع:  ۀنظارت بر بستر و شیو( ج
 .ها: توسط شاپرکپرداخت ۀنظارت بر روی( د
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صدور نماد اعتماد  مرکز از سویهای اعطای نماد اعتماد: نظارت بر شاخص هـ(
 .الکترونیکی

و نظارت بر  یکینماد اعتماد الکترون یدر دستورالعمل اعطا دییأموردت تخلفات
 یکیمرکز صدور نماد اعتماد الکترون است. زیرجدول  شرح به یکیالکترون یهاوکارکسب

قانونی خود،  هایاختیارات و مسئولیت ۀباید در حوز نظارتی ایههگاو هریک از دست
 بندیطبقهسطح  چهاراهمیت به  را برحسب میزان الکترونیکی هایوکارکسبتخلفات 

ظارتی در نهای دستگاههریک از  .شودتخلفات مجرمانه می شاملچهار سطح که  کنند
 الکترونیکی، ضمن ارسال هایوکارکسبهرگونه تخلف از سوی  ۀاهدشصورت م
 .دهندمورد تخلف را همراه با سطح تخلف آن به مرکز گزارش  باید ،بورزمستندات م

 بندی تخلفاتجدول طبقه
 تخلف سطح گرفتهصورتشرح سطح تخلف  (PU) یمنف ازیامت واحد

 4 اهده شده استشعمل مجرمانه م 10

 3 اهده شده استشزیاد م تخلف با اهمیت 5

 2 اهده شده استشتخلف با اهمیت متوسط م 3

 1 اهده شده استشتخلف با اهمیت کم م 1

 
برخورد  ۀوحن ،برسد 10منفی امتیاز واحد به مجموع تخلف  ماهطی سه در صورتی که در 

زمان رفع تخلف از حد در صورتی که مدتخواهد بود.  چهاربا متخلف مطابق با سطح 
این مدت به  با سطح تخلف تجاوز کند و صاحب امتیاز نماد درزمان اعطایی تناسب م

روز کاری از  دو گذشت پس از شود.می، اخطار ابطال نماد ارسال نکندم رفع تخلف اقدا
این  .نماد اعتماد ابطال خواهد شد ،تخلف نشدنبرطرفرت صوزمان ارسال اخطار، در

شود و واحد ه میباسحتخلف م بر سطح 45 حد مشخص بر مبنای حاصل تقسیم عدد
شده یا خدمت عرضهیا  مجوز برای کاال نداشتنچنانچه نوع تخلف . است روز کاری آنْ
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سطح تخلف محاسبه بر  120تخلف بر مبنای حاصل تقسیم عدد ، اتمام اعتبار مجوز باشد
 1.است روز کاری شود و واحد آنْمی

د مندی از نماد اعتمااختالف ناشی از تولید و بهره وفصلحلسازوکار 
 الکترونیکی

که در اجرای  5/5/1384تجارت الکترونیکی مورخ  ۀجامع توسع ۀبرنام ۀمصوب از 3 ۀماد
 مقرر داشته چنین رسیدهوزیران ت ئهیقانون تجارت الکترونیکی به تصویب  79 ۀماد

یه، نسبت به تدوین قواعد ئقضا ۀاست با همکاری قومکلف وزارت دادگستری » :است
رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل 
اطالعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و 

اختالفات ناشی از تجارت الکترونیکی  وفصلحلبرای تسهیل در  گری برخطواسطه
وزارت » ،فوق ۀمقرر 9 ۀموجب مادبه ،همچنین «.اقدام کند 1384حداکثر تا پایان سال 

بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت 
 :قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد ۀدادگستری و قو

تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی . 1
تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان  ۀبا اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرص

  .1385شهریورماه سال 
 تدوین الگوی قراردادی حل اختالف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه. 2

(B2B)  و بنگاه به مشتری (B2C) فصل اختالفات وسازی روند حلمنظور ساده و شفافبه
  «.1385حداکثر تا پایان اسفندماه سال 

سازوکار قانونی برای  ۀبنابراین دولت به استناد مقررات فوق مکلف به تعبی
اختالفات ناشی از مبادالت الکترونیکی از جمله اختالفات ناشی از استفاده از  وفصلحل

این احکام  اما، است غیرقضایی شدههای لکترونیکی با رویکرد توجه به شیوهنماد اعتماد ا
تکالیف  با وجودبنابراین باید گفت (. 1388)جاللی،  عمل نپوشیده است ۀتاکنون جام

 .ییقضا حلراه و نظارتی حلراه متصور است: حلراهمزبور درخصوص این اختالفات دو 
                                                      

، ص وکارهای الکترونیکی؛ رسیدگی به تخلفاتدستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نحوۀ نظارت بر فعالیت کسب .1

26. 
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و نظارت بر  نماد اعتماد الکترونیکی یدستورالعمل اعطادر اول در  ۀترتیبات شیو
 نظارتی واحدهای: داردمی که مقرراست  آمده 96های اینترنتی مصوب اسفند وکارکسب
موردی  هایهای خود در زمان بازرسیوظایف و مسئولیت ۀاجرایی در حیط هایدستگاه
همراه تخلف، مراتب را به ۀالکترونیکی، در صورت مشاهد هایوکارکسب ای ازو دوره

گزارش وقوع تخلف،  دریافتپس از  ،دبیرخانه .دهندمی گزارشمشاهدات به دبیرخانه 
 وکارکسب ۀبه دارند مآوری مدارک و مستندات الزگویی و جمعپاسخ برایباید مراتب را 
روز کاری از تاریخ  یک و وی موظف است، حداکثر ظرف مدت اعالم کندالکترونیکی 

هیه و ارسال و تالزم همراه مستندات را به مدبیرخانه، پاسخ الز الکترونیکی ۀنام فتدریا
پذیر سادگی امکانکه امکان احراز تخلف به صدر موارد خا. دکن مبه رفع تخلف اقدا

 تصمیم ،پس از بررسی مستندات دهد.می عنظارتی ارجا ۀبه کمیترا مورد دبیرخانه شد، بان
و تا صدور حکم قطعی از سوی مرجع مذکور،  شودمی المدبیرخانه اعه ابالغ ب برایایی هن

در مواردی که تخلف  .آیدالت تعلیق درمیحالکترونیکی به  وکارکسبفعالیت واحد 
ح الصذی اییضرسیدگی به مراجع ق برایواجد وصف مجرمانه شناخته شود، پرونده 

به اقدامات مراجع  الکترونیکی نماد اعتمادۀ البته در صورتی که دارند 1.شودارسال می
 کلی، باید مرجع صالح را دادگاه دانست.  ۀمعترض باشد، وفق قاعد مذکور

  گیرینتیجه
 .مین شودأدر موفقیت تجارت الکترونیکی سه عامل اساسی سرعت، اعتماد و امنیت باید ت

حقوقی های زیرساختبنابراین تحقق این امور وابسته به قوانین و قواعد حقوقی است. 
 ۀاگرچه قوانین در حوز .است ایتجارت در هر مرحله ۀهای اساسی توسعیکی از پایه

 است،م پذیرانطباق یتجارت الکترونیک ۀتجارت غیرالکترونیکی با قواعد تجارت در حوز
 ۀاختالفات در حوز وفصلحل ۀشود که نحومی اجرایی باعث ۀهنوز اشکاالتی در مرحل

تحوالت حقوقی باید گیرد. با تکیه بر این اصل که قرار  ررسیتحلیل و بسایبری مورد 
ابهامات ثر و بزرگی در رفع ؤمهای توان قدممی ،در چارچوب اصول مهم حقوقی باشد

قوانینی همچون قانون حمایت از  تصویب مانند وضع و ؛موجود برداشتهای و خأل
، قانون اختراعات، عالئم ایرایانه، قانون جرایم ایافزارهای رایانهپدیدآورندگان نرم

                                                      
 . همان1
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با وجود تصویب قوانین  .های اجرایی این قوانیننامهتجاری و آیینهای نامصنعتی و 
، همچون حمایت خوردمیهای فراوانی به چشم متعدد در این زمینه در ایران، هنوز خأل

المللی ل بیندالشکها، حریم خصوصی، کمبود قوانین داخلی سازگار با قوانین متحاز داده
تجارت  ۀامع توسعج ۀبرنام ۀمصوباگرچه . ین دادرسی خاصیفقدان آ و در این حوزه
اما  کرده است،مقرر  برای جبران این خألای احکام شایسته 5/5/1384ورخ الکترونیکی م

مراجع مخاطب حکم، همچنان وضعیت سابق را تداوم بخشیده  از سویبه آن  نکردنعمل
اگرچه  ،فات ناشی از استفاده از نماد اعتماد الکترونیکی باید گفتاست. درخصوص اختال

نظارتی برای جلوگیری از این اختالفات تعبیه  حلراهوزارت صنعت، معدن و تجارت 
و  نیستاما کافی نیست و رعایت اصل تدافع و شفافیت قضایی در آن مسلم است، کرده 

دارنده یا متخلف معترض باز  ۀمراجعنیز برای  هاوفق اصول کلی، صالحیت عام دادگاه
رسد ایجاد سازوکار غیرقضایی متقن و شفاف در این خصوص می نظراست. بنابراین به

قانونی در  ۀماندمجازی است و عمل به احکام معطل وکارکسباقتضای ترویج و تقویت 
 . است این باره الزامی
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Resolve Disputes Arising from the Issuance and Use of 

Electronic Trust Symbol 

Rasool Malakooti,1 Talaat Halaj2 

Abstract 

Compatibility and conformity of verbal and customary concepts of contract 

law rule with technical concepts of the electronic environment are one reason 

that has made it possible to conclude an electronic contract and consequently 

the spread of business in this field. With the enactment of the Electronic 

Commerce Law, electronic contracts, both in terms of the formation process 

and nature, such as non-electronic commerce, have the necessary legal support 

and are valid within the country's framework's legal system. In other words, 

the digital or virtual nature of the agreement between the parties is correct in 

terms of legal analysis and is not prohibited by law. With the expansion of 

cyberspace and the need for the rules governing trade in cyberspace and as a 

result of disputes arising from these interactions and transactions, finding a 

solution to resolve these disputes is inevitable and necessary. By inferring the 

rules for resolving disputes in non-electronic space, solutions can be found for 

resolving disputes in cyberspace. These solutions can resolve existing 

ambiguities and gaps in non-judicial methods in resolving disputes by 

complying with commercial and civil law and domestic and international 

arbitration laws. In this article, while introducing the concept and nature of the 

symbol of electronic trust as a researcher and strengthener of Internet business, 

an attempt has been made to talk about potential and actual ways of resolving 

disputes arising from its use in national law. 

Keywords: Electronic Contract, Electronic Trust Symbol, Message Data, 

Dispute Resolution 
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