نقد سياست كيفري تقنيني در قبال جرائم
عليه حقوق مصرفكننده در تجارت الكترونيكي
عليمراد حيدري

*

تاريخ دريافت 1391/11/1

تاريخ پذيرش 1393/3/28

در فصل اول از مبحث «حمايتهاي انحصاري در بستر مبادالت الكترونيكي» قانون تجارت الكترونيكي،
تأمينكنندگان خدمات موظف به رعايت حقوق مصرفكنندگان شدهاند .تخلف از اين مقررات ،جرائم

عليه حقوق مصرفكننده را شكل ميدهد كه عبارتند از :ارائه كاال و خدمات بدون ارائه اطالعات مؤثر در
تصميمگيري مصرفكننده ،عدم تأييد اطالعات مقدماتي يا ارسال نكردن اطالعات تكميلي ،تخطي از شرايط
ارائه اطالعات و تأييديه آن ،عدم بيان هويت و قصد تأمينكننده در شروع مكالمه صوتي ،ايجاد خدشه در حق

انصراف مصرفكننده و عدم امكان ايفاي تعهد از جانب تأمينكننده.

پرسش اصلي اين است كه آيا سياست كيفري قانونگذار در برخورد با جرائم تجارت الكترونيكي سياستي

كارآمد و مناسب است؟ در اين مقاله ضمن بررسي اجزاي مشترك و اختصاصي جرائم عليه حقوق مصرفكننده

در قانون تجارت الكترونيكي ،اين فرضيه مطرح شده كه اتخاذ «سياست كيفري سنتي» مبتنيبر جرمانگاري و
مجازاتنمايي و عدم تسري «سياست كيفري ارفاقي» ـ رويكرد آسانگيرانه ،ارفاقي و اغماضي در قبال جرائم
تعزيري سبك ـ قانون مجازات اسالمي 1392نسبت به جرائم تجارت الكترونيكي ،راهكار مناسبي براي مبارزه

با اينگونه تخلفات نيست ،بلكه ماهيت ويژه تجارت الكترونيكي مستلزم اتخاذ «سياست جنايي افتراقي» مبتنيبر
اصول پيشگيري فني ،نظارت صنفي ،توانمندسازي و حمايت از مصرفكننده است .در اين نوشتار «سازوكار

بازپرداخت» بهعنوان راهكاري مناسب براي حمايت از مصرفكننده مطرح شده است.

كليدواژهها :سياست كيفري؛ تجارت الكترونيكي؛ تأمينكننده؛ مصرفكننده؛ سازوكار بازپرداخت؛

ارتباطات

* استاديار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه (س)؛

Email:a.m.heydari@hmu.ac.ir

فصلنامه مجلس و راهبرد ،سال بیستویکم ،شماره هفتادونه ،پاییز 1393
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مقدمه
«استفاده از كامپيوترهاي يك يا چند شبكه براي ايجاد و انتقال اطالعات تجاري كه بيشتر
با خريد و فروش اطالعات ،كاالها و خدمات از طريق اينترنت مرتبط است» را تجارت

الكترونيكي 1ميگويند (فيضي چكاب .)210 :1384 ،مركز الكترونيكي بريتانيا 2تجارت
الكترونيكي را «هر نوع تجارت يا معامله كه با تبادل اطالعات و فناوري ارتباطات به اجرا

درميآيد» تعريف كرده است كه اين تعريف هرگونه تجارت تاجر با تاجر ،تاجر با مشتري،
دولت با مردم و نيز مبادله از طريق ابزارهايي همچون اينترنت ،اينترانت ،پست الكترونيكي و
تبادل اطالعات الكترونيكي را دربرميگيرد (الرنس.)211 :1383 ،

بهرغم اين تعريف دقيق و جامع ،واقعيت آن است كه در اين شيوه از تجارت،

اينترنت نقش محوري را ايفا ميكند و رابطه بين دسترسي عموم به اينترنت و افزايش حجم

تجارت الكترونيكي بهگونهاي است كه بعضي محققان ،تجارت الكترونيكي يا كسبوكار
الكترونيكي 3را «تجارت و كسبوكار از طريق اينترنت» تعريف ميكنند (صانعي و رضواني،

 .)118 :1380بنابر گزارش مؤسسه فارستر ،در سال  ،2004آمريكاي شمالي با حجم تجارت
الكترونيكي  3/5تريليون دالر در رتبه اول ،منطقه آسيا ـ اقيانوسيه با  1/6تريليون دالر در رتبه

دوم ،اروپاي غربي با  1/5تريليون دالر در رتبه سوم ،آمريكاي التين با  81/8ميليارد دالر و
ساير نقاط جهان با  68/8ميليارد دالر در رتبههاي بعدي تجارت الكترونيكي قرار گرفتهاند
(دژپسند .)6 :1384 ،در سال  2010حجم تجارت الكترونيكي و خردهفروشيها در اياالت
متحده  173ميليارد دالر بود كه نسبت به سال  ،2009حدود  7درصد رشد را نشان ميدهد
(السان.)8 :1391 ،

حجم تجارت الكترونيكي در ايران هرچند چندان چشمگير نيست و حتي طبق ادعاي

برخي در ميان  60كشور در رتبه  58قرار گرفته است (نوري ،)111 :1384 ،اما با اقدامات

مختلفي كه در سالهاي اخير درزمينه افزايش دسترسي كاربران به اينترنت و فراهم آوردن

زيرساختهاي فني و تكنولوژي و همچنين وضع قوانين و مقررات تسهيلكننده تجارت
1. Electronic Commerce
2. UK.E.Center
3. Electronic Business
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الكترونيكي صورت گرفته؛ حجم تجارت الكترونيكي در ايران به سرعت در حال افزايش
است و در حال حاضر تعداد بسيار زيادي از فروشگاههاي اينترنتي وجود دارند كه به
عرضه كاال و خدمات بهصورت برخط 1اقدام ميكنند .ويژگيهاي خاص فضاي مبادالت
الكترونيكي ،امكان سوءاستفاده تأمينكنندگان بهويژه با استفاده از شيوههاي مختلف تبليغي

و در نتيجه متضرر شدن مصرفكنندگان را فراهم ميآورد 2.ازاينرو در بيشتر كشورها

قواعد حمايتي با ضمانت اجراي كيفري براي صيانت از حقوق مصرفكنندگان وضع و
اجرا ميشود .در قانون تجارت الكترونيكي مصوب  1382/10/17نيز قانونگذار از حقوق
اشخاصي كه به خريد كاال و خدمات عرضه شده در اينترنت اقدام ميكنند حمايت كيفري

بهعمل آورده و با وضع و اعمال مجازات به جرائم عليه حقوق مصرفكننده پاسخ داده است.
در اين مقاله ابتدا مصاديق جرائم عليه حقوق مصرفكننده مورد بررسي قرار ميگيرد

و سپس سياست تقنيني و رويكرد كلي قانون تجارت الكترونيكي در برخورد با اين جرائم
مورد نقد قرار گرفته و سازوكار بازپرداخت مبلغ كسر شده از كارت اعتباري 3بهعنوان راهي
براي جبران خسارت مصرفكنندگان جداگانه مورد بررسي قرار ميگيرد.

 .1بررسي مصاديق جرائم عليه حقوق مصرفكننده در قانون تجارت الكترونيكي
در اين مبحث ،مصاديق جرائم عليه حقوق مصرفكننده با توجه به مقررات فصل

«حمايتهاي انحصاري در بستر مبادالت الكترونيكي» قانون تجارت الكترونيكي مورد
بررسي قرار ميگيرد و برايناساس از شيوه معمول در نوشتههاي حقوق جزاي اختصاصي
1. On Line

 .2سوءاســتفاده از عــدم اطالعات مصرفكننــده و نقض حقوق آنان ممكن اســت در قالب انعقاد قرارداد و به اســتناد
اصل آزادي قراردادها باشــد .به همين جهت تبصره ماده ( )7قانون حمايــت از حقوق مصرفكنندگان خودرو مصوب
 1386/3/23به صراحت اعالم نموده« :انعقاد هر نوع قراردادي كه حقوق و تكاليف طرفين قرارداد و مشمولين اين قانون
در آن رعايت نشود به استناد ماده ( )10قانون مدني و موارد مشابه غيرقانوني و از درجه اعتبار ساقط است».
در قانون تجارت الكترونيكي نيز ماده ( )46با اعالم اينكه« :استفاده از شروط قراردادي خالف مقررات اين فصل
و همچنين اعمال شــروط غيرمنصفانه به ضرر مصرفكننده مؤثر نيست» ،امكان سوءاستفاده از اصل آزادي قراردادها را
محدود نموده است.

3. Chargeback
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در بررسي اركان سهگانه جرم پيروي ميشود ،اما براي پرهيز از تكرار مطالب ،مشتركات و
مختصات ركن مادي اين جرائم جداگانه مورد بررسي قرار ميگيرد.

 .1-1عنصر قانوني جرائم عليه حقوق مصرفكننده
ماده ( )69قانون تجارت الكترونيكي براي مجموعهاي از رفتارهاي ناقض حقوق مصرفكننده

و قواعد تبليغ مجازات تعيين كرده است .بنابراين مواد ذكر شده در كنار مواد قانوني مذكور
در متن آن ،تشكيلدهنده عنصر قانوني «جرائم ناقض حقوق مصرفكننده و قواعد تبليغ»
است .در متن ماده ( )69قانون تجارت الكترونيكي مقرر شده است« :تأمينكننده متخلف از

مواد ( 36 ،35 ،34 ،33و  )37اين قانون به مجازات از ده ميليون ( )10.000.000ريال تا پنجاه
ميليون ( )50.000.000ريال محكوم خواهد شد».

ماده ( )39قانون تجارت الكترونيك مورد ديگري از حقوق مصرفكننده را بيان كرده كه

تخلف از آن در ماده ( )70اين قانون مستحق كيفر دانسته شده است .ماده اخير اعالم ميدارد:

«تأمينكننده متخلف از مواد ( ... ،)39اين قانون به مجازات از بيست ميليون

( )20.000.000ريال تا يكصد ميليون ( )100.000.000ريال محكوم خواهد شد».

بهاينترتيب ،مواد ( 69و )70ناظر بر مواد ( 37 ،36 ،35 ،34 ،33و  )39قانون تجارت

الكترونيكي ،تشكيلدهنده ركن قانوني جرائم عليه حقوق مصرفكننده در تجارت
الكترونيكي است.

 .1-2عنصر مادي جرائم عليه حقوق مصرفكننده
ركن مادي اين جرائم داراي اجزايي مشترك و اختصاصي است كه در ادامه بررسي ميشود.
 .1-2-1مشتركات ركن مادي جرائم عليه حقوق مصرفكننده
 .1-2-1-1مرتكب

مرتكب اين جرائم بهشرح مندرج در مواد ( 69و « )70تأمينكننده» 1است .طبق بند «ع» ماده
( )2قانون مورد بحث ،تأمينكننده عبارت است از «شخصي كه بنا به اهليت تجاري ،صنفي يا
1. Supplier
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حرفهاي فعاليت ميكند» .بهموجب بند «م» ماده مذكور «شخص 1اعم است از شخص حقيقي
و حقوقي و يا سيستمهاي رايانهاي تحت كنترل آنان» .بااينحال بديهي است «سيستمهاي
رايانهاي» بهعنوان مجموعهاي از دستگاههاي متصل سختافزاري و نرمافزاري كه از طريق

اجراي برنامههاي پردازش خودكار دادهپيام عمل ميكند ،بدون دخالت شخص حقيقي

قابليت ارتكاب جرائم مورد نظر را نداشته و سخن گفتن از اعمال مجازات بر آن نيز بيمعني
است .درباره اشخاص حقوقي نيز انواع مجازاتهاي ذكر شده در مواد ( 69و ( )70جزاي

نقدي) قابل اعمال است .طبق بند «ج» ماده ( )1آييننامه اجرايي ماده ( )48قانون تجارت

الكترونيكي مصوب  1384/5/2نيز تأمينكننده هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي است
كه بنابر اهليت تجاري ،صنفي يا حرفهاي فعاليت ميكند ،اما در قانون تجارت الكترونيكي
مشخص نشده درصورتيكه كارمند شركت يا مؤسسه تأمينكننده كاال و خدمات به نفع

شخص حقوقي مرتكب جرائم مورد بحث شود جزاي نقدي بايد از كارمند يا شركت مورد
نظر وصول شود يا خير؟ و آيا مسئوليت كيفري شخص حقوقي مانع مسئوليت شخص حقيقي
خواهد بود يا خير؟

2

تعريف تأمينكننده به «شخصي كه بنابه اهليت تجاري ،صنفي يا حرفهاي فعاليت

ميكند» ،تعريفي نارسا و مجمل است كه تسري آن به اشخاص تاجر و غيرتاجر يا اكتفا به

قدر متيّقن يعني تاجر و عدم تسري آن به غيرتاجر را با ترديد مواجه كرده است .برخالف
آنچه بعضي پنداشتهاند ،اشاره مقنن به «نام تجاري» يا «محل تجاري» نميتواند دليلي بر

انحصار مرتكب اين جرائم به «تاجر» باشد ،زيرا مقنن خود در مواردي نظير بند «الف» ماده

(« )34محل تجاري» را قسيم «محل كاري» قرار داده و ذكر آدرس محل كاري را كافي
1. Person

 .2درباره جرائم رايانهاي اين ابهام مرتفع شــده و در ماده ( )19قانون جرائم رايانهاي مصوب  1388/3/5مجلس شــوراي
اســامي تصريح شده است« :در موارد زير ،چنانچه جرائم رايانهاي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب
يابد ،شخص حقوقي داراي مسئوليت كيفري خواهد بود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانهاي شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانهاي را صادر كند و جرم بهوقوع پيوندد.
ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطالع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانهاي شود.
تبصره « »٢ـ مسئوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود».
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دانسته است (جاويدنيا .)312 :1387 ،بههرحال منظور از تأمينكننده مذكور در مواد ( 69و ،)70
كساني هستند كه در بستر مبادالت الكترونيكي به عرضه كاال و خدمات ميپردازند.

 .1-2-1-2بزهديده

بزهديده بالقوهاي كه مورد حمايت مقنن در مواد ( 69و  )70قرار گرفته «مصرفكننده» 1است.

بند « »1ماده ( )1قانون حمايت از مصرفكنندگان مصوب 1388/7/15؛ مصرفكننده را اعم
از هر شخص حقيقي يا حقوقي ميداند كه كاال يا خدمتي را خريداري ميكند .همچنين مطابق

بند «س» ماده ( )2قانون تجارت الكترونيكي ،مصرفكننده «هر شخصي است كه بهمنظوري جز
تجارت يا شغل حرفهاي اقدام ميكند» .همانگونه كه قب ً
ال گفته شد منظور از شخص در قانون
تجارت الكترونيك ،شخص حقيقي يا حقوقي است و برخالف آنچه بعضي صاحبنظران
گفتهاند كه به اشخاص حقوقي عرفاً «مصرفكننده» گفته نميشود و ازاينرو موضوع حقوق
مصرفكننده اشخاص حقيقي است (همان ،)307 :در بند «ب» ماده ( )1آييننامه اجرايي ماده

( )48قانون تجارت الكترونيكي ،مصرفكننده هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي است كه
بهمنظوري جز تجارت يا شغل حرفهاي به خريد كاال و خدمت اقدام ميكند.

نكته قابل توجه درباره بزهديده جرائم مورد بحث اين است كه قانونگذار درصدد

حمايت از مصرفكنندگان عادي و كساني است كه با مقاصد غيرتجاري يا غيرحرفهاي
كاال يا خدمات را خريداري ميكنند .كساني كه در اصطالح مصرفكننده واقعي ناميده
ميشوند و بدينترتيب حمايتهاي قانوني از مصرفكنندگان ،خريداران حرفهاي و تجاري
را دربرنميگيرد.

همچنين مقررات مربوط به حمايت از مصرفكننده ،بعضي از خدمات و معامالت را

شامل نميشود ،حتي اگر مصرفكننده با مقاصد غيرتجاري و غيرحرفهاي نيز اقدام به انجام
معامله كند.

ماده ( )42قانون تجارت الكترونيكي مقرر كرده است« :حمايتهاي اين فصل در موارد

زير اجرا نخواهد شد:

الف) خدمات مالي كه فهرست آن بهموجب آييننامهاي است كه در ماده ()79
1. Consumer
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اين قانون خواهد آمد .در همين راستا ماده ( )2تصويبنامه راجع به موارد فقدان حق

انصراف مصرفكننده بهعلت شرايط خاص كاال و خدمات بهشرح مندرج در بند

«د» ماده ( )38قانون تجارت الكترونيكي مصوب  1383/10/9هيئت وزيران اصالحي

 1383/11/28اعالم كرده است:

«خدمات مالي زير ،موضوع بند «الف» ماده ( )42قانون تجارت الكترونيكي خارج از

شمول قواعد حمايت از مصرفكننده است:

الف) خدمات مربوط به سرمايهگذاري،

ب) خدمات بيمهاي،

ج) خدمات ساير مؤسسات مالي و اعتباري».

ب) معامالت راجع به فروش اموال غيرمنقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال

غيرمنقول بهجز اجاره.

ج) خريد از ماشينهاي فروش مستقيم كاال و خدمات.

د) معامالتي كه با استفاده از تلفن عمومي (همگاني) انجام ميشود.

هـ) معامالت راجع به حراجيها .»...

عالوهبر موارد ياد شده در ماده ( )42قانون تجارت الكترونيكي و ماده ( )2تصويبنامه

درباره موارد فقدان حق انصراف مصرفكننده ،ماده ( )47قانون تجارت الكترونيكي نيز
ضمن تفكيك بين اجزا و بخشهاي موضوع معامله ،درباره بخشهايي از يك معامله از

راه دور كه به روشي غير از وسايل ارتباط از راه دور انجام گيرد ،حمايتهاي قانوني از

مصرفكننده را حذف كرده است .متن اين ماده به اين شرح است« :در معامالت از راه
دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسايل ارتباط از راه دور انجام ميشود
مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود» .همچنين استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي نيز از
مواردي است كه در آن ممكن است بهموجب قوانين خاص مراجع مربوط ،مصرفكننده از

قواعد حمايتي قانون تجارت الكترونيكي محروم بماند .ماده ( )49قانون تجارت الكترونيكي

در اين زمينه مقرر كرده است« :حقوق مصرفكننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت
الكترونيكي بهموجب قوانين و مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذيربط تصويب شده
و يا خواهد شد».
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 .1-2-1-3نتيجه جرم

اين مسئله كه جرائم عليه حقوق مصرفكننده مقيد به وقوع نتيجهاند يا مطلق ،نياز به بررسي

و دقت دارد .آنچه از ظاهر مواد مندرج در فصل حمايت از مصرفكننده استنباط ميشود
اين است كه صرف خودداري تأمينكننده از انجام اقدامات حمايتي به تحقق جرائم مورد
بحث منجر شده و تحقق هيچگونه خسارتي شرط نيست .از حيث تحليل حقوقي نيز بهنظر
نگارنده قوام جرم به رفتار مادي آن است و وقوع نتيجه ،شرطي اضافي است كه درصورت

لزوم بايد به آن تصريح شود ،در غير اين صورت ،اصل عدم تقييد ،مقتضي عدم اشتراط ضرر
است .بااينحال ،ازآنجاكه در بندهاي «الف» و «ب» و تبصره ماده ( )2آييننامه اجرايي ماده

( )48قانون تجارت الكترونيكي مصوب  ،1384/5/2شكايت مصرفكننده به «تحمل ضرر»

منوط شده است ،بهنظر ميرسد از ديد مقنن وقوع اين جرائم مقيد به ايراد ضرر است و
اينكه در بند «ج» ماده ( )2مورد بحث تصريح شده كه سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از

مصرفكننده ميتوانند بدون تقاضاي شاكي خصوصي و مستقل مبادرت به طرح شكايت در
مراجع قضايي و ساير مراجع صالحيتدار كنند ،بهمعناي مطلق بودن جرم نيست ،بلكه اقدام

سازمان به جهت حيثيت عمومي جرم محسوب شده و همانند موردي است كه دادستان بدون

شكايت بزهديده ،شخص متهم به كالهبرداري را مورد تعقيب قانوني قرار ميدهد.
 .1-2-2مختصات ركن مادي جرائم ناقض حقوق مصرفكننده

جرائم عليه حقوق مصرفكننده درواقع رفتارهايي اعم از فعل يا ترك فعل است كه ناقض
تكاليف تأمينكنندگان و ارائهدهندگان كاال و خدمات در فضاي الكترونيكي محسوب
ميشوند .امروزه تالشهاي زيادي در سطوح ملي و بينالمللي انجام ميشود تا اشخاص با
آگاهي كامل ،به سهولت و با احساس امنيت نسبت به كيفيت كاال و خدمات و نيز اطمينان از
حفظ حريم خصوصي خود اقدام به خريد الكترونيكي كنند.

در مورد تالشهاي ملي بهعمل آمده در اين زمينه ميتوان به «اصول حمايت از

مصرفكننده در تجارت الكترونيكي» (منشور كانادا) در سال  1999اشاره كرد كه «كارگروه

تجارت الكترونيكي و مصرفكنندگان كانادا» آن را تنظيم كرده است .اين منشور هشت
اصل ذيل را براي حمايت از مصرفكننده وضع كرده است:
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 .1مصرفكنندگان بايد اطالعات روشن و كافي دريافت كنند تا بتوانند آگاهانه درباره

خريد و نحوه آن تصميمگيري كنند.

« .2فروشندگان» بايد با انجام اقدامات مناسب تضمين كنند كه موافقت مصرفكننده

براي عقد قرارداد با آگاهي و اطالع كامل بوده است.

 .3فروشندگان و «دالالن» بايد اصول حريم خصوصي را كه در مدل قوانين بينالمللي

انجمن استانداردهاي كانادا براي حمايت از اطالعات شخصي مقرر شده ،رعايت كنند.

 .4فروشندگان و دالالن بايد با انجام اقدامات مناسب امنيت «معامالتي» را كه در انجام

آنها دخالت دارند تضمين كنند .مصرفكنندگان بايد به هنگام انجام معامالت با احتياط
عمل كنند.

 .5مصرفكنندگان بايد براي حل مشكالت مربوط به معامله به ابزارهاي منصفانه،

بهموقع ،مؤثر و قابل دستيابي دسترسي داشته باشند.

 .6مصرفكنندگان بايد در قبال مسئوليت غيرمنطقي براي هرگونه پرداخت در معامالت

حمايت شوند.

 .7فروشندگان نبايد بدون رضايت مصرفكنندگان اقدام به ارسال رايانامه براي آنها
كنند ،مگر آنكه قب ً
ال با مشتري در ارتباط بوده باشند.

 .8دولت ،بنگاهها و گروههاي مصرفكننده بايد به آگاهي مصرفكننده از امنيت

تجارت الكترونيكي كمك كنند (كارگروه تجارت الكترونيكي و مصرفكنندگان
كانادا.)3 :1999 ،

از جمله تالشهاي بينالمللي در اين زمينه انتشار «راهبردهاي حمايت از مصرفكنندگان

در محيط تجارت الكترونيكي» 1ازسوي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي 2در سال 1999

است كه هشت اصل شامل :حمايت شفاف و مؤثر از مصرفكننده فعاليتهاي تجاري،

تبليغاتي و بازاريابي منصفانه؛ ارائه اطالعات مربوط به نوع بنگاههاي تجاري ،كاالها
يا خدمات و معامله؛ فرايند شفاف براي تأييد فروش توسط مصرفكننده؛ سازوكارهاي

پرداخت مطمئن؛ رفع اختالف؛ جبران خسارت؛ حريم خصوصي؛ آموزش و آگاهي ازسوي
1. Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce
)2. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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دولت به مصرفكننده را براي حمايت از مصرفكنندگان در بستر مبادالت الكترونيكي
مقرر كرده است (سازمان توسعه و همكاري اقتصادي.)22 :1999 ،

 .1-2-2-1ارائه كاال و خدمات بدون ارائه اطالعات مؤثر در تصميمگيري مصرفكننده

كساني كه درزمينه مباالدت الكترونيكي اقدام به ارائه كاالها و خدمات ميكنند همراه با

ارائه آن موظفند اطالعات الزم را براي تصميمگيري در اختيار مصرفكننده قرار دهند تا

وي بتواند با آگاهي از كيفيت ،قيمت و ساير اطالعات مورد نياز يك معامله ،با آزادي كامل
در مورد خريد يا عدم خريد كاال يا خدمت مورد نظر تصميمگيري كند.

فروشنده بايد اطالعات الزم را زماني كه مبيع را به خريدار انتقال ميدهد ،ارائه دهد.

اما هرگاه متعهد بهدليلي ،تعهد را در موعد مقرر ايفا نكند ،پس از تسليم مبيع ملزم به انجام
آن است .زيرا انجام تعهد مزبور مقصود اصلي متعاملين است و تحقق آن در موعد مقرر

مقصود فرعي آن است .بنابراين چنانچه فروشنده اطالعات الزم را در زمان تحويل مبيع به

خريدار ارائه ندهد ،مقصود فرعي از دست رفته تلقي ميشود اما مقصود اصلي كه انجام

آن تعهد ميباشد باقي است .بهعبارتديگر در اينجا ،مورد تعهد و موعد تعهد به نحو تعدد
مطلوب مورد نظر است نه به نحو وحدت مطلوب (جابري .)181 :1386 ،بديهي است كه

ارائهكننده در هر موردي قادر به ارائه تمامي اطالعات جزئي نيست و حتي فايدهاي هم بر

ارائه چنين جزئياتي متصور نيست .ازاينرو قانون تجارت الكترونيكي در ماده ( )33حداقل

اطالعات الزم را بهصورت حصري ذكر كرده و خودداري تأمينكننده كاال يا خدمات

از ارائه اين اطالعات را در ماده ( )69همين قانون مستوجب  10تا  50ميليون ريال جزاي

نقدي دانسته است.

قبل از بررسي حداقل اطالعات الزم؛ ذكر اين نكته ضروري است كه بهنظر نگارنده،

رفتار مجرمانه در ماده ( )33قانون تجارت الكترونيكي «ترك فعل» نيست ،بلكه فعل مثبت

«ارائه كاال يا خدمات در بستر تجارت الكترونيكي» است .اما اين رفتار مثبت با قيد ديگري

همراه است كه عبارت است از «عدم ارائه اطالعات مؤثر در تصميمگيري» مصرفكننده و
چنانچه آن رفتار ايجابي با اين قيد سلبي همراه شود جرم مورد نظر واقع ميشود و با صرف
عدم ارائه اطالعات مؤثر جرم واقع نميشود.
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اما منظور از اطالعات مؤثر در تصميمگيري چيست و تأمينكننده چگونه بايد اين

اطالعات را در اختيار وي قرار دهد؟

مطابق ضوابط مندرج در قانون نمونه آنسيترال (كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل

متحد) ،1پيش از انعقاد قرارداد ،مصرفكننده بايد از اطالعات واضح و جامعي درباره
موضوعات اساسي زير برخوردار شود:

ـ هويت و نشاني تهيهكننده كاال يا خدمات؛

ـ مشخصات كاال و خدمات و قيمت آنها؛

ـ ترتيبات پرداخت ،تحويل (كاال) يا انجام (خدمات)؛

ـ وجود حق رجوع.

ماده ( )33قانون تجارت الكترونيكي بهعنوان اولين ماده از فصل «حمايت از

مصرفكننده» مقرر كرده است« :فروشندگان كاال و ارائهدهندگان خدمات بايستي اطالعات
مؤثر در تصميمگيري مصرفكنندگان جهت خريد يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل
از عقد در اختيار مصرفكنندگان قرار دهند .»...اين قسمت از ماده بيانگر الزام و تكليف

فروشنده كاال و ارائهدهنده خدمات بر ارائه اطالعات مؤثر است .در ادامه ماده مذكور حداقل
اطالعات الزم را به اين شرح بيان ميكند:

الف) مشخصات فني و ويژگيهاي كاربردي كاال يا خدمات :اين الزام به اين دليل

است كه بيشتر مصرفكنندگان اطالعات الزم درباره ويژگيهاي فني و كاربردي كاالها يا

خدمات را ندارند .توصيف كاال يا خدمات به مصرفكننده امكان ميدهد تا با انجام مقايسه
و گرفتن مشاوره ،كااليي را خريداري كند كه مطلوب وي است.

ب) هويت تأمينكننده ،نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول ميباشد

و نشاني وي :اعالم هويت و نام تجاري باعث ميشود مصرفكننده با توجه به سوابق
ارائهكننده و شهرت تجاري وي تصميمگيري كند.

ج) آدرس پست الكترونيكي ،شماره تلفن يا هر روشي كه مشتري درصورت نياز بايد

از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند :مصرفكنندهاي كه با صرف وقت و هزينه،

كاال يا خدمات مورد نظر خود را در اينترنت پيدا كرده است بايد اين حق را داشته باشد كه
)1. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL
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بتواند با ارائهكنندهاي كه قصد دارد طرف معامله وي واقع شود ارتباط برقرار كرده و تقاضاي

خريد را به اطالع وي رسانده يا اطالعات تكميلي ديگر را جويا شود .ذكر پست الكترونيكي،
شماره تلفن و امثال آن چنين امكاني را فراهم ميآورد.

د) كليه هزينههايي كه براي خريد كاال برعهده مشتري خواهد بود (از جمله قيمت كاال

يا خدمات،ميزان ماليات،هزينه حمل ،هزينه تماس) :شايد مهمترين عامل در تصميمگيري

مصرفكننده اعالم هزينه باشد .اين مؤلفه نقش حياتي در انجام معامله الكترونيكي دارد.

هـ) مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر ميباشد :ممكن است جوينده كاال يا

خدمات پس از انجام تحقيقات تصميم به خريد آن گرفته و مقدمات آن را فراهم كند ،اما
در زمان اقدام به خريد درمييابد كااليي كه تبليغ شده يا خدمتي كه قرار بر ارائه آن بوده
زمان قبولش تمام شده و ديگر قابل ارائه نيست .مقنن با وضع اين بند درصدد حمايت از

مصرفكننده بوده است.

و) شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت ،تحويل يا اجرا ،فسخ،

ارجاع وخدمات پس از فروش :منظور شرايطي است كه ممكن است تأمينكننده مدنظر
داشته باشد ،اما مصرفكننده بياطالع از آن باشد كه اين امر با اصول حاكم بر قراردادها
از جمله اصل حاكميت اراده منافات دارد .زيرا اصل حاكميت اراده متضمن اراده مشترك
طرفين قرارداد است كه با اظهار و ابراز شروط قرارداد از جانب طرفين حاصل ميشود.

نكتهاي كه درباره ماده ( )33بايد به آن توجه داشت اين است كه تأمينكننده بايد

اطالعات مهم را در زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرفكننده قرار دهد تا وي بتواند

با توجه به اين اطالعات و با قبول شرايط ،آن كاال يا خدمت مورد نظر خود را خريداري
كند .چنانچه فروشنده كاال يا ارائهدهنده خدمات درزمينه مبادالت الكترونيكي اطالعات
مورد بحث را اص ً
ال در اختيار مصرفكننده قرار ندهد يا در زمان بسيار اندكي قبل از عقد كه

مصرفكننده عم ً
الامكان بررسي نداشته باشد اطالعات را در اختيار قرار دهد ،ازنظر قانون
تجارت الكترونيكي مجرم محسوب شده و مستحق مجازات است.

 .1-2-2-2عدم تأييد اطالعات مقدماتي يا عدم ارسال اطالعات تكميلي

پس از آنكه تأمينكننده كاال يا خدمات حداقل اطالعات الزم مندرج در ماده ( )33را در
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قالب يك نامه الكترونيكي به آدرس اينترنتي كسي كه قصد خريد دارد ارسال كرد و خريدار
با بررسي و پذيرش شرايط اعالم شده تصميم قطعي بر خريد كاال گرفت ،تأمينكننده بايد

در يك نامه الكترونيكي ديگر اطالعات تكميلي مندرج در بندهاي چهارگانه ماده ( )34را به
ضميمه يك تأييديه اطالعات مقدماتي كه قب ً
ال ارسال شده براي خريدار ارسال كند .امتناع از
تأييد اطالعات مقدماتي يا ارسال اطالعات تكميلي ،تأمينكننده را در معرض اعمال مجازات
مندرج در ماده ( )69قرار ميدهد .اطالعات تكميلي كه تأمينكننده بايد ارسال كند طبق

اعالم ماده ( )34به اين قرار است:

الف) آدرس محل تجاري يا كاري تأمينكننده براي شكايت احتمالي،
ب) اطالعات درباره ضمانت و پشتيباني پس از فروش،

ج) شرايط و فراگرد فسخ معامله بهموجب مواد ( 37و  )38اين قانون،

د) شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات.

 .1-2-2-3تخطي از شرايط ارائه اطالعات و تأييديه اطالعات

ماده ( )35قانون تجارت الكترونيكي براي ارائه اطالعات تكميلي و تأييديه اطالعات از

جانب تأمينكننده شرايطي را در نظر گرفته كه به اين شرح است« :اطالعات اعالمي و تأييديه
اطالعات اعالمي به مصرفكننده بايد در واسطي بادوام ،روشن و صريح بوده و در زمان

مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و براساس لزوم حسن نيت در معامالت و
از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود» .منظور از «واسط بادوام» 1طبق

تعريف بند «ق» ماده ( )2قانون تجارت الكترونيكي عبارت است از وسايلي كه بهموجب آن
مصرفكننده بتواند شخصاً دادهپيامهاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند ،از جمله فالپي
ديسك ،ديسك فشرده ،ديسك سخت يا پست الكترونيكي مصرفكننده.

با توجه به شرايطي كه در ماده ( )35ذكر شده تخطي از هريك از شرايط مذكور،

جرم مندرج در ماده ( )35را محقق ميكند .بنابراين چنانچه اطالعات اعالمي و تأييديه آن
از طريقي غيراز واسطهاي بادوام ارائه شود؛ يا اطالعات مبهم و مجمل بوده؛ يا در زمان

مناسبي ارائه نشود؛ يا با وسايل ارتباطي نامناسب ارائه شده؛ يا ارائه اطالعات توأم با سوءنيت
1. Durable Medium
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تأمينكننده باشد؛ يا در ارائه اطالعات رعايت احوال افراد ناتوان و كودكان لحاظ نشود،
تأمينكننده استحقاق  10تا  50ميليون ريال جزاي نقدي را خواهد داشت.

 .1-2-2-4عدم بيان هويت و قصد تأمينكننده در شروع مكالمه صوتي

درصورتيكه تأمينكننده در بستر مبادله الكترونيكي از ارتباط صوتي نظير چت كردن
استفاده كند بايد در شروع مكالمه صوتي ،هويت و قصد خود از برقراري ارتباط صوتي را

براي مصرفكننده بيان كند و درصورتيكه تأمينكننده تماس صوتي برقرار كند ،اما هويت
يا قصد خود را به نحو صريح و روشني اعالم نكند طبق ماده ( )69همين قانون به  10تا 50
ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود.

 .1-2-2-5خدشه در حق انصراف

از ديگر حقوقي كه در قانون تجارت الكترونيك براي مصرفكننده به رسميت شناخته شده

و نقض آن از جانب تأمينكننده جرم تلقي ميشود «حق انصراف» است .طبق ماده ()37

قانون مورد بحث «در هر معامله از راه دور مصرفكننده بايد حداقل هفت روز كاري وقت
براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه يا ارائه دليل داشته باشد .تنها
هزينه تحميلي بر مصرفكننده هزينه بازپس فرستادن كاال خواهد بود».

پس از آنكه اطالعات مقدماتي و تأييديه آن و اطالعات تكميلي مطابق مواد ( 33و

 )34ارائه شد و مصرفكننده اقدام به خريد كاال كرد ،تأمينكننده بايد يك هفته كاري
به وي حق انصراف بدهد تا بتواند بدون تحمل جريمه و حتي ارائه دليلي از خريد خود
منصرف شود .چنانچه اساس اً حق انصرافي براي مصرفكننده قائل نشده يا مدت آن را كمتر
از هفت روز كاري ،تعيين كند يا حق انصراف را مشروط به شرايطي نظير پرداخت خسارت

و امثال آن يا هزينهاي بيش از هزينه بازپس فرستادن كاال بر مصرفكننده تحميل كند،

مستحق مجازاتي بين  10تا  50ميليون ريال جريمه نقدي خواهد بود .در مورد طول مدت حق
انصراف ،ماده ( )37مدت آن را هفت روز كاري تعيين كرده است ،اما اينكه مدت مزبور

از چه زماني شروع ميشود در ماده ( )38به اين صورت بيان شده است« :شروع اعمال حق
انصراف بهترتيب زير خواهد بود:

نقد سياست كيفري تقنيني در قبال جرائم عليه حقوق مصرفكننده  ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ109

الف) درصورت فروش كاال ،از تاريخ تسليم كاال به مصرفكننده و درصورت فروش

خدمات ،از روز انعقاد.

ب) درهرحال آغاز اعمال حق انصراف مصرفكننده پس از ارائه اطالعاتي خواهد

بود كه تأمينكننده طبق مواد ( 33و  )34اين قانون موظف به ارائه آن است» .بند «ب» بيانگر

آن است كه اگر به هر دليلي اطالعات مواد ( 33و  )34بهطوركامل و در مهلت مقرر ارائه
نشده و قراردادي منعقد و بعد از آن معلوم شود كه اطالعات صحيح نبوده يا در زمان مناسبي
ارائه نشده است شروع حق انصراف از تاريخي خواهد بود كه اطالعات مواد ( 33و )34

بهطوركامل و در مهلت مقرر ارائه شود .درهرحال چنانچه مصرفكننده از حق انصراف

استفاده كند ،طبق بند «ج» ماده ( ،)38بهمحض استفاده مصرفكننده از حق انصراف،

تأمينكننده مكلف است بدون مطالبه هيچگونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به
مصرفكننده مسترد نمايد» .تكليف تأمينكننده در بند «ج» ،ماده ( )38ضمانت اجرايي الزم
را ندارد ،زيرا در مواد ( 69و  )70اشارهاي به ماده ( )38نشده است و جا داشت كه مقنن براي

خودداري تأمينكننده از استرداد مبلغ دريافتي يا مطالبه وجهي در قبال استرداد مبلغ دريافتي،
مجازاتي تعيين ميكرد.

حق انصراف مصرفكننده در مواردي از بين ميرود .طبق آنچه بند «د» ماده ()38

قانون تجارت الكترونيكي مقرر كرده «حق انصراف مصرفكننده در مواردي كه شرايط
خاصي بر نوع كاال و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد .موارد آن بهموجب آييننامهاي

است كه در ماده ( )79اين قانون خواهد آمد» .ازاينرو در تاريخ  1383/10/9هيئت وزيران

«تصويبنامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرفكننده بهعلت شرايط خاص كاال و
خدمات بهشرح مندرج در بند «د» ماده ( )38قانون تجارت الكترونيكي» را تصويب و در آن
موارد فقدان حق انصراف را مشخص كرده است.

 .1-2-2-6عدم امكان ايفاي تعهد از جانب تأمينكننده

تأمينكننده كاال در زمان انجام معامله بايد كاالي موضوع معامله را در اختيار داشته و تأمينكننده
خدمات بايد امكان انجام آن را داشته باشد .درصورتيكه تأمينكننده بهدليل عدم موجودي

كاال و يا عدم امكان انجام خدمات نتواند تعهد خود را انجام دهد بايد مبلغ دريافتي را سريعاً
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مسترد كند .ماده ( )39قانون تجارت الكترونيكي در اين زمينه مقرر كرده است« :درصورتيكه

تأمينكننده در حين معامله بهدليل عدم موجودي كاال و يا عدم امكان اجراي خدمات ،نتواند
تعهدات خود را انجام دهد ،بايد مبلغ دريافتي را فورا ً به مخاطب برگرداند ،مگر در بيع كلي و

تعهداتي كه براي هميشه وفاي به تعهد غيرممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان
تحويل كاال يا ايفاي تعهد باشد .درصورتيكه معلوم شود تأمينكننده از ابتدا عدم امكان ايفاي
تعهد خود را ميدانسته ،عالوهبر لزوم استرداد مبلغ دريافتي ،به حداكثر مجازات مقرر در اين

قانون نيز محكوم خواهد شد» .ميزان مجازات اين جرم مورد ابهام است ،زيرا ظاهر عبارت

«حداكثر مجازات مقرر در اين قانون» بيانگر آن است كه بيشترين مجازاتي كه در تمام قانون
تجارت الكترونيكي براي يك جرم تعيين شده بايد در اين مورد اعمال شود.

اما بهنظر نگارنده در يك تفسير منطقي ،عبارت «حداكثر مجازات مقرر در اين قانون»

بهمعناي حداكثر مجازات تعيين شده براي «نقض حقوق مصرفكننده» يعني مجازات مذكور
در ماده (( )70بيست ميليون تا يكصد ميليون ريال جزاي نقدي) است .زيرا اوالً ،جرم ماده
( )39از دسته جرائم ناقض حقوق مصرفكننده و يكي از مصاديق عنوان اخير است؛ ثانياً،
درصورتيكه «حداكثر مجازات مقرر در اين قانون» را بهمعناي بيشترين مجازات قانون تجارت

الكترونيكي بدانيم ،به اين معنا خواهد بود كه ازنظر مقنن كسي كه بدون در اختيار داشتن
كااليي و با علم به اينكه امكان انجام تعهد خود را ندارد اقدام به فروش الكترونيكي كاال يا
خدمات كند ،مستحق شديدترين مجازاتهاست ،در حاليكه قبح و ضرر جرم مورد بحث
بسيار كمتر از جرائم ديگري مثل جعل ،كالهبرداري ،نقض عالئم تجاري و ...است؛ ثالثاً،

درصورت پذيرش چنين برداشتي ،ابهام بزرگتري مطرح ميشود و آن اينكه شديدترين
مجازات ذكر شده در اين قانون كدام مجازات است؟ درصورتيكه مث ً
ال جرم نقض عالئم

تجاري موضوع ماده ( )76را شديدترين مجازات اين قانون بدانيم آيا مرتكب جرم ماده ()39
بايد مشخصاً به سه سال حبس و صد ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شود يا اينكه فقط بايد
مطابق ماده ( )76براي وي كيفر تعيين شود ،حتي اگر يك سال حبس و بيست ميليون ريال
جزاي نقدي تعيين شود؟ بنابراين ،بهنظر ميرسد استفاده از عبارتي مبهم در ذيل ماده ()39

ناشي از مسامحه قانونگذار بوده و مقصود واقعي وي محكوميت متخلف از ماده ( )39به
حداكثر مجازات ماده ( )70يعني يكصد ميليون ريال جزاي نقدي است.
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 .1-3عنصر رواني جرائم عليه حقوق مصرفكننده
ترديدي نيست كه با انجام يا عدم انجام متعمدانه و عالمانه فعل يا ترك فعلهاي مورد نظر

قانونگذار جرائم مورد نظر محقق ميشوند .منظور از عمد اين است كه متهم با علم به موضوع
و با اراده و اختيار اقدام به انجام فعل ممنوعه قانوني كرده يا از انجام تكليفي كه قانونگذار
برعهده او نهاده امتناع كند .بنابراين با توجه به موقعيت متفاوت مرتكب (تأمينكننده) و

بزهديده (مصرفكننده) از حيث ميزان حرفهاي بودن هريك از آنها و اشرافشان به حقوق و

تكاليف خود ،از حيث اثباتي ،سوءنيت متهم مفروض دانسته شده و شاكي يا مقام تعقيب،
الزامي به اثبات سوءنيت متهم ندارد ،بلكه اين متهم است كه چنانچه مدعي عدم علم و عمد
خود در فعل يا ترك فعل انتسابي باشد ،بايد آن را اثبات كند.

 .2نقد سياست كيفري تقنيني در برخورد با جرائم عليه حقوق مصرفكننده
سياست كيفري تقنيني درباره جرائم عليه حقوق مصرفكننده از دو جنبه اتخاذ «سياست

كيفري سختگيرانه» و عدم امكان اعمال «سياست كيفري ارفاقي» قانون مجازات اسالمي
مصوب  1392در مورد اين جرائم و نيز بيتوجهي در اتخاذ «سياست جنايي افتراقي» مبتنيبر
اصول پيشگيري فني ،نظارت صنفي و توانمندسازي و حمايت و جبران خسارت مصرفكننده

قابل انتقاد است:

جنبه نخست :هرچند قانون تجارت الكترونيكي بهجاي تعيين مجازاتهاي مفسدهآوري

همچون حبس و شالق ،تنها جزاي نقدي را بهعنوان مجازات جرائم عليه مقررات تبليغ تعيين

كرده و ازاينجهت قابل تحسين است ،اما مواد ( 69و )70اين قانون ،ميزان مجازات جرائم
عليه حقوق مصرفكننده را بهترتيب از ده تا پنجاه ميليون ريال و بيست تا يكصد ميليون

ريال جزاي نقدي تعيين كرده كه با توجه به ماده ( )19قانون مجازات اسالمي مصوب ،1392
مجازات جرائم عليه حقوق مصرفكننده ،تعزير درجه  5و  6بهشمار ميآيد كه از شمول
بسياري از موارد سياست كيفري ارفاقي قانون مجازات اسالمي مستثناست .توضيح آنكه

رويكرد قانون مجازات اسالمي  1392نسبت به جرائم تعزيري سبك ،بهويژه درجات  7و ،8

رويكردي ارفاقي و اغماضي است :درباره اين جرائم معافيت از كيفر امكانپذير است (ماده
( )39ق .م .ا).؛ درصورت توبه مجرم ،مجازات وي ساقط ميشود (ماده ( )115ق .م .ا).؛ شروع
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به اين جرائم مجازات ندارد (ماده ( )122ق .م .ا).؛ ارتكاب اين جرائم بهعنوان محكوميت

كيفري مؤثر بهشمار نميآيد (ماده ( )25ق .م .ا).؛ اين جرائم كيفر تكميلي ندارند (ماده ()23
ق .م .ا).؛ ارتكاب جرم تعزيري درجه  8موجب لغو قرار تعويق صدور حكم (ماده ()44
ق .م .ا).؛ قرار تعليق مجازات (ماده ( 52و  )54ق .م .ا ).و آزادي مشروط (ماده ( )61ق.

م .ا ).نيست؛ امكان تعويق صدور حكم محكوميت در مورد اين جرائم وجود دارد (ماده
( )40ق .م .ا).؛ اين جرائم مشمول قواعد تكرار جرم نميشود (ماده ( )137ق .م .ا).؛ امكان

اعمال نظام نيمهآزادي (ماده ( )57ق .م .ا ).و نظارت الكترونيكي بهجاي ماندن در زندان
(ماده ( )62ق .م .ا ).و همچنين اعمال جايگزينهاي زندان (مواد ( 65و  )66ق .م .ا ).در
اين جرائم وجود دارد.

اتخاذ اين سياست ابزار مؤثري براي فرديسازي مجازاتهاست و نقش مؤثري در

كاهش جمعيت كيفري و اهداف اصالحي مجازاتها خواهد داشت .اما با توجه به ميزان

جزاي نقدي مواد ( 69و )70قانون تجارت الكترونيكي و اينكه مجازات جرائم مورد بحث،
تعزير درجه  5و  6محسوب ميشود ،امكان اعمال همه ابزارهاي سياست كيفري ارفاقي

وجود ندارد و بنابراين سياست كيفري تقنيني در برخورد با جرائم مورد بحث ،سياستي

سختگيرانه و غيرارفاقي است.

جنبه دوم :ماهيت تجارت الكترونيكي كه بيشتر مبتنيبر ناشناس بودن طرفين معامله است،

نميتواند فقط مبتنيبر اعتماد دوجانبه باشد ،بلكه اعتماد مورد نياز در اينگونه معامالت بايد
مبتنيبر تأييد شخص ثالث يا سازوكارهاي قانوني و فني ـ نظارتي باشد تا در مواردي كه بهاي

كاال قبل از تحويل آن پرداخت ميشود ،هم خريدار با اطمينان خاطر اقدام به انجام معامله و
پرداخت الكترونيكي كند و هم تأمينكننده با اطمينان و ريسك پايين از جهت تحت تعقيب
و محاكمه قرار گرفتن بتواند اقدام به تأسيس فروشگاه اينترنتي و تجارت الكترونيكي كند.

ازاينرو ،نگارنده بر اين باور است كه اتخاذ سياست كيفري مبتنيبر جرمانگاري و مجازات
نه تنها هزينه تجارت الكترونيكي براي تأمينكننده را باال ميبرد ،بلكه حمايت مؤثري از
مصرفكننده هم بهعمل نميآورد ،ازاينرو بايد سياست جنايي افتراقي نسبت به جرائم عليه

حقوق مصرفكننده در اين حوزه اتخاذ شود .سياست جنايي افتراقي مورد نظر بايد مبتنيبر
اصول سهگانه پيشگيري فني ،نظارت صنفي و توانمندسازي و حمايت از مصرفكننده باشد.
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جنبه پيشگيرانه سياست مذكور بايد مبتنيبر پيشگيري علمي و استفاده از روشهاي

فني و سازوكارهاي تكنولوژيكي و استفاده از ظرفيتهاي سختافزاري و نرمافزاري فني
براي جلوگيري از وقوع جرم باشد .بهعنوان نمونه اختصاص پروانه كسب الكترونيكي
ازسوي مؤسسات صالحيتدار براي فعاليت فروشگاه اينترنتي كه بهمنزله صدور مجوز و

تأييد صالحيت بنگاه معامالتي الكترونيكي است و همچنين اختصاص كد الكترونيكي براي
كاالهايي كه در اين فروشگاهها عرضه ميشود ،از وقوع بسياري از جرائم در اين قلمرو
جلوگيري ميكند.

جنبه نظارتي اين سياست بايد مبتنيبر كنترلهاي صنفي و نيز استفاده از سازوكارهاي

خودتنظيمي باشد .در اين زمينه تشكيل صنف فروشندگان الكترونيكي و تدوين ضوابط
و قواعد نظارت بر عملكرد فروشگاههاي اينترنتي ،فعال كردن سامانه دريافت و پيگيري

شكايات مصرفكنندگان و امكان اعمال مجازاتهاي صنفي از قبيل اخطار ،وارد شدن نام
فروشگاه در فهرست سياه و در نهايت تعطيلي و لغو مجوز فروشگاه متخلف نقش مؤثري
در مبارزه با جرائم عليه حقوق مصرفكننده دارد .همچنين تدوين ضوابط اخالق حرفهاي

تجارت الكترونيكي و تقويت سيستم خودكنترلي نقش غيرقابل انكاري در صحت و صداقت

تأمينكنندگان در تجارت اينترنتي دارد.

جنبه حمايتي سياست جنايي مورد نظر هم بايد مبتنيبر مصونسازي مصرفكنندگان

بالقوه و درصورت لزوم حمايت مالي و جبران خسارت وارده باشد .توانمندسازي
مصرفكنندگان از طريق ارتقاي سواد ديجيتالي ـ بهمعناي دانش و توانايي استفاده و
بهكارگيري درست وسايل ارتباطي جديد ـ و همچنين ارتقاي سواد رسانهاي ـ بهمعناي
توانايي تحليل محتوا و درك واقعيت پيامهاي رسانهاي 1ـ مصرفكنندگان روش مؤثري

در مصونسازي مصرفكنندگان در برابر فريبكاري تأمينكنندگان است .همچنين تعيين
 .1سواد رسانهاي مقولهاي است که سعي ميکند درکي عميق و منتقدانه از پيامهاي وسايل ارتباط جمعي ايجاد کند .اين
دانش با آشکارسازي فنون رسانهاي و گفتمانهاي حاکم بر رسانهها منتقل ميشود .بهعبارت ديگر سواد رسانهاي نوعي
آموزش اســت که هدف آن افزايش و تقويت انديشــه انتقادي با استفاده از رسانههاست .ســواد رسانهاي ميکوشد تا با
اشکارسازي فنون انتقال و القاي پيام ،نظام معني سازي در رسانهها را افشا کند .سواد رسانهاي نحوه ساخته شدن واقعيت
در رســانهها را به تصوير ميکشــد .هدف ديگر اين نوع آموزش ،ايجاد توانايي توليد محصوالت رســانهاي در مخاطب
است (شکرخواه.)131 :1386 ،
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سازوكار جبران خسارت فوري ،كامل ،الكترونيكي و همراه با خسارت تأخير تأديه متضرر
از جرم ،در قالب بازپرداخت مبلغ كسر شده از كارت اعتباري ،نقش مؤثري در اعاده اعتماد

مصرفكنندگان به روش تجارت الكترونيكي دارد و فايده آن براي بزهديده نيز بيشتر از
مجازات كردن تأمينكننده از طريق جزاي نقدي است كه به خزانه دولت واريز ميشود .در
ادامه سازوكار بازپرداخت مبلغ كسر شده از كارت اعتباري 1با مطالعه تطبيقي در كشورهاي

ديگر مورد بررسي قرار ميگيرد.

پرداخت الكترونيكي ،يكي از ويژگيهاي اساسي و وجه مميزه تجارت الكترونيكي

از تجارت سنتي است .عناصري كه در فرايند پرداخت الكترونيكي در خريد برخط دخالت
دارند شامل موارد زير است:

بانك تحويلدار :اين بانك ،حساب ويژهاي با عنوان حساب فروش اينترنتي به فروشنده پيشنهاد
ميدهد و به اين وسيله اعتبار و فرايند پردازش پرداخت فرد دارنده كارت را ممكن ميكند؛

مؤسسه ارائهدهنده كارت اعتباري :اين مؤسسات مالي ،كارتهاي اعتباري و بدهي (نظير
ويزاكارت و مستركارت) براي مشتريان صادر ميكنند و ميتوانند خدمات الزم را به بانكها
ارائه دهند؛

مشتري :كسي است كه دارنده كارت اعتباري بهحساب ميآيد؛

فروشنده يا تاجر :شركت يا فردي است كه به ارائه كاال يا خدمات ميپردازد؛

شخص ثالث :سيستمها يا مراكز اجرايي نظارتي فرايند پرداخت بين فروشندگان ،مشتريان و
بانكها هستند (فتحيان و موالناپور.)245 :1390 ،

از حيث روند اجرايي ،فرايند پرداخت الكترونيكي در شبكه اينترنت شامل مراحل زير

است :قبل از مبادرت به پرداخت ،فروشنده و خريدار اقدام به افتتاح حساب بانكي ميكنند؛

بعد از اتمام عمليات خريد كاال يا خدمات از پايگاه اينترنتي تاجر ،مشتري ثمن مبيع را با
بهكارگيري شماره حساب و رمزي كه بانك به او داده پرداخت ميكند؛ تاجر پيامي به بانك
مبنيبر حصول عمليات پرداخت و درخواست تأييد پرداخت ارسال ميكند.

بانك از بودن وجه كافي معادل بهاي كاالي خريداري شده در حساب مشتري را

بررسي ميكند و درصورت اطمينان بهاي كاال را از حساب مشتري كسر و بهحساب فروشنده
1. Credit Card Chargeback

نقد سياست كيفري تقنيني در قبال جرائم عليه حقوق مصرفكننده  ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ115

منتقل ميكند .سپس بالفاصله پيامي براي تاجر مبنيبر اينكه عمليات پرداخت تكميل شده و
وجه انتقالي به حساب او واريز شده ارسال ميكند (نضال.)168 :2009 ،

بيان اين مطلب ضروري است كه در بين روشهاي چهارگانه پرداخت الكترونيكي

يعني پرداخت تضمين شده توسط ثالث مورد اعتماد ،پرداخت توسط كارت بانكي ،پرداخت
از راه دور و كيف پول الكترونيكي (دبلفون ،)116 :1388 ،سازوكار بازپرداخت توسط

كارت اعتباري و كيف پول الكترونيكي قابل اعمال است .در ادامه به اقدامات دولتهاي
اياالت متحده آمريكا ،انگلستان ،كانادا و اتحاديه اروپا در اين زمينه اشاره ميشود.

 .2-1اياالت متحده آمريكا
در آمريكا سازوكار بازپرداخت مبلغ برداشت شده از كارت اعتباري مبتنيبر قانون
صورتحساب اعتباري منصفانه 1و چند قانون ايالتي ديگر است .بهموجب اين قانون،

صادركننده كارت اعتباري موظف است به شكايات دارندگان كارتهاي اعتباري درباره
هرگونه اشتباه درصورتحساب كه ظرف مدت شصت روز پس از تاريخ صدور اولين

صورت وضعيت حاوي بها به صادركننده كارت ابالغ ميشود رسيدگي كند .موارد اشتباه

درصورتحساب عبارتند از:
 .1هزينههاي غيرمجاز؛

 .2صورتحسابهايي كه تاريخ يا مبلغ به اشتباه در آنها درج شده است؛

 .3صورتحساب كاال يا خدماتي كه مصرفكننده آنها را نپذيرفته يا طبق توافق براي

او ارسال نشدهاند؛

 .4عدم پرداختهاي بعدي و اعتبارات ديگر از قبيل كاالهاي مرجوعي؛
 .5اشتباه محاسباتي درصورتحساب؛

 .6عدم ارسال يا تحويل صورتحساب به نشاني جديد مصرفكننده (مشروطبر اينكه

تغيير نشاني حداقل بيست روز قبل از پايان زمان صورتحساب اعالم شده باشد)؛

 .7هزينههايي كه مصرفكنندگان در مورد آنها درخواست توضيح يا ارائه مدرك

كتبي مبنيبر خريد ميكنند.

)1. Fair Credit Billing Act (FCBA
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صادركننده كارت اعتباري بايد ظرف مدت سي روز پس از دريافت اعالن دارنده

كارت ،او را مطلع و در فاصله دو دوره صورتحساب نسبت به حلوفصل اختالف اقدام
كند ،كه البته نبايد بيش از نود روز طول بكشد .در چنين وضعيتي،صادركننده كارت بهجاي

تاجر تلقي ميشود و حساب خريدار با كارت اعتباري را تأمين ميكند .قانون صورتحساب

اعتباري منصفانه مسئوليت دارنده كارت اعتباري را بهاندازه پنجاه دالر آمريكا ميداند و
چنانچه دارنده كارت اقدام مقتضي براي اعالم اشتباه به صادركننده كارت انجام داده باشد،
از پرداخت مبلغ مورد اختالف معاف ميشود.

بهموجب قانون ياد شده ،چنانچه دارنده كارت اقدام به حلوفصل اختالف با تاجر كند،

ميتواند عليه صادركننده كارت «اقامه دعوي و مرافعه» كند.
از:

اين مسئوليت شامل اختالف بر سر كيفيت كاال و خدمات ميشود .شرايط ديگر عبارتند

 .1مبلغ مورد اختالف بايد بيش از پنجاه دالر آمريكا باشد؛ معامله بايد با تاجري در

ايالت خود دارنده كارت يا در صد مايلي محل سكونت وي انجام شده باشد؛ مبلغ مورد
اختالف از قبل پرداخت نشده باشد،

 .2پيش از اعالم به صادركننده كارت ،دارنده كارت بايد با حسن نيت براي استرداد يا

گرفتن اعتبار از تاجر اقدام كرده باشد (قانون موضوعه اياالت متحده ،1966 ،بخش .)226 ،12
 .2-2بريتانيا

در بريتانيا،ماده ( )75قانون اعتبار مصرفكننده 1مصوب  ،1974اين امكان را به مشتري ميدهد

كه چنانچه ادعايي عليه فروشنده كاال مبنيبر تدليس يا نقض قرارداد دارد ،ميتواند عليه
واگذاركننده اعتبار ادعاي خسارت كند .براي اعمال ماده ( ،)75شرايط ذيل بايد محقق شود:
 .1قيمت نقدي كاالي ارائه شده بايد بيش از  100پوند و كمتر از  30.000پوند باشد.

 .2بايد توافقنامه اعتباري «تنظيم شده باشد» .توافقنامهاي كه بهموجب آن بيش از

 25.000پوند اعتبار به فرد واگذار نميشود (البته عالوهبر مالكان انحصاري ،شركتهاي
تضامني و شركتهاي مدني را نيز دربرميگيرد) و معاف از قوانين و مقررات نيستند.

1. Consumer Credit Act
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 .3پرداختكننده اعتبار داراي حرفه واگذاري اعتبار است و توافقنامه اعتباري در

جريان همين حرفه تنظيم شده است.

 .4اعتبار بهموجب توافق مابين واگذاركننده اعتبار و فروشنده اعطا شده است.

اما ،چنانچه مشتري بهطور مستقل توافق كرده باشد ،واگذاركننده اعتبار مسئوليتي

نخواهد داشت.

بهموجب ماده ( ،)75درصورت هرگونه توافق مغاير با فروشنده كاال ،چنانچه در پي

ادعاي خسارت زياني حاصل شود ،فروشنده بايد خسارت واگذاركننده اعتبار را جبران كند.

اين جبران ،هزينههاي دفاع و هزينه رسيدگي به ادعاي مذكور درصورت تأييد شدن را شامل

ميشود (قانون اعتبار مصرفكننده ،1974 ،بخش.)75
 .2-3كانادا

ماده ( )129قانون حمايت مصرفكننده ايالت مانيتوباي كانادا اين امكان را براي خريدار
فراهم ميكند كه چنانچه فروشنده قبل از فروش «اطالعات مشخصي» را در اختيار او قرار

ندهد ،قبل از تحويل كاال يا خدمات خريداري شده ،خردهفروشي انجام شده از طريق اينترنت
را فسخ كند .بهعالوه ،چنانچه فروشنده كاال يا خدمات خريداري شده را ظرف مدت سي

روز پس از تاريخ مقرر و چنانچه تاريخ تعيين نشده باشد ،ظرف مدت سي روز پس از تاريخ
عقد تحويل ندهد ،خريدار ميتواند قرارداد خريد اينترنتي را فسخ كند.

بهموجب ماده ( )134قانون حمايت از مصرفكننده ،چنانچه خريدار هزينه خريد

اينترنتي را از طريق كارت اعتباري پرداخت كرده باشد ،ميتواند به صادركننده كارت

رجوع و درخواست كند كه پرداخت مبلغ مذكور منتفي شده يا به حساب مقابل گذاشته
شود؛ صادركننده كارت نيز درصورتي ملزم به انجام اين كار خواهد بود كه:

 .1بهدليل عدم ارائه اطالعات الزم ازسوي فروشنده پيش از نهايي شدن قرارداد يا عدم

تحويل كاال يا خدمات بهموجب قانون مذكور ،خريدار قرارداد را فسخ كرده باشد؛

 .2چون فرصتي براي خريدار فراهم نكرده تا به هنگام عقد قرارداد اشتباه مهمي را

اصالح كند ،بنابراين قرارداد خريد قابل اجرا نيست (اسميت.)13 :2000 1،

1. Smith
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 .2-4اتحاديه اروپا
شوراي اقتصادي اتحاديه اروپا با هدف هماهنگسازي قوانين ،مقررات و مفاد اجرايي قوانين
كشورهاي عضو در رابطه با اعتبار مصرفكننده ،در  22دسامبر  1986دستورالعمل شماره

 87/102را به تصويب رساند .در بند « »11اين دستورالعمل تصريح شده است كه تحت
شرايط زير مصرفكنندگان ميتوانند خواستار جبران خسارت ازسوي واگذاركننده اعتبار
شوند (شوراي اقتصادي اتحاديه اروپا:)87 :1986 ،

 .1مصرفكننده با فرد ديگري غيراز فروشنده كاال يا خدمات خريداري شده ،قرارداد

اعتباري منعقد كرده باشد؛

 .2واگذاركننده اعتبار و فروشنده كاال يا خدمات از قبل توافقنامه ديگري دارند كه

بهموجب آن اعتبار تنها از طريق واگذاركننده تأمين ميشود؛

 .3مصرفكننده اعتبار خود را متعاقب توافقنامه قبلي دريافت ميكند؛

 .4كاال يا خدمات تحت شمول توافقنامه ارسال نشده يا با قرارداد فروش مطابقت

نداشته باشد؛

 .5مصرفكننده درخواست دريافت خسارت از فروشنده كرده اما رضايت او جلب نشده باشد.

همچنين براساس ماده ( )8دستورالعمل شماره  97/7پارلمان و شوراي وزيران اتحاديه

اروپا درباره فروش از راه دور مصوب 1997؛ درصورت استفاده غيرمجاز اشخاص ثالث از

كارت اعتباري ،دارنده ميتواند از پرداخت صورتحساب استنكاف كند و صادركننده
كارت نيز موظف است اعتبار مصرف شده را مجددا ً به دارنده كارت استرداد كند (قناد،

 .)159 :1388ماده ( )14دستورالعمل اروپايي تجارت الكترونيكي سال  2000نيز واسطهها
و تأمينكنندگان خدمات ميزباني را مكلف به رعايت نكاتي براي جلوگيري از خسارت

به مصرفكننده كرده و درصورت استنكاف ،مسئول خسارات ميداند .بااينحال در مورد

دعاوي مربوط به مطالبه خسارت درصورتي از مسئوليت معاف خواهد بود كه از اوضاع و
احوال و شرايط اطالع نداشته باشد (صادقي.)213 :1389 ،

اما در قانون تجارت الكترونيكي سازوكار بازپرداخت خسارت از طريق كارت اعتباري

پيشبيني نشده است و تنها در ماده ( )78اين قانون آمده است« :هرگاه درزمينه مبادالت الكترونيكي

در اثر نقص يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصي و دولتي ،بهجز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط
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الكترونيكي ،خسارتي به اشخاص وارد شود ،مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارتاند ،مگر

اينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات برعهده
اين اشخاص خواهد بود» .جبران خسارت ناشي از نقص يا ضعف سيستم ،متفاوت از سازوكار

بازپرداخت است ،زيرا در سازوكار بازپرداخت ،چنانچه دارنده كارت اعتباري در معامله با يك

تاجر دچار اختالف شود ،سازوكار مورد اشاره اين امكان را براي او فراهم ميكند كه از طريق
صادركننده كارت اعتباري كه بهواسطه آن بهاي كاال يا خدمات پرداخت شده ،نسبت به انجام

معامله اعتراض كند ،صادركننده كارت اعتباري مبلغي را كه از كارت اعتباري مصرفكننده كسر
شده مسترد ميكند و آن را به حساب تاجر ميگذارد .بنابراين در مقام مقايسه بين قانون ايران با
قوانين ساير كشورها فقط از خأل قانوني در اين زمينه ميتوان سخن گفت.

بديهي است پيشبيني سازوكار بازپرداخت ،موجب جلب اعتماد بيشتر مصرفكنندگان

به تجارت الكترونيكي و در نتيجه گسترش اين نوع از تجارت خواهد شد.

 .3جمعبندي و نتيجهگيري
قانون تجارت الكترونيكي ،با جرمانگاري و تعيين مجازات تأمينكنندگان متخلف ،از
مصرفكنندگان حمايت كرده است .بهنظر ميرسد با توجه به ماهيت و ويژگيهاي تجارت

الكترونيكي ،اتخاذ سياست كيفري مبتنيبر جرمانگاري و مجازاتنمايي ،فاقد كارايي است؛

زيرا بعضي از فعاليتهاي اجتماعي ،رفتارهاي طبيعي و رايج انساني هستند كه در هر حالتي و
تحت هر شرايطي وجود دارند و استمرار و گسترش آن نيازمند تأسيس ،تشويق و زمينهسازي

قانوني نيست .خريد و فروش ،ساختوساز ،رهن ،اجاره و ...با دخالت يا بدون دخالت
قانونگذار انجام ميشوند و مقنن تنها براي تنظيم اين روابط و جلوگيري از قانونشكني و

ارتكاب جرائمي همچون سرقت ،كالهبرداري ،خيانت ،توهين ،تعرضات جسماني و ...بايد

به وضع مقررات بپردازد .اينگونه قوانين ،درواقع «مقررات تنظيمي» هستند و بديهي است
ِ
سياست جرمانگاري و مجازاتنمايي ،الزمه اجراي درست اينگونه تعامالت است.
اتخاذ
در مقابل ،بعضي از تعامالت انساني و اجتماعي ـ همچون تجارت الكترونيكي ـ مقولههاي

ناگزير اجتماعي نيستند ،بلكه وجود ،دوام و گسترش آن مستلزم زمينهسازي ،تشويق ،سودآوري
و ريسك پايين است .در اين موارد قانونگذار بايد دخالت كرده و با بسترسازي حقوقي و وضع
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«مقررات تأسيسي» ،افراد را به مشاركت و گسترش آن فعاليت تشويق كند .بديهي است اتخاذ

سياست كيفري مبتنيبر جرمانگاري و مجازاتنمايي نه تنها از مصرفكننده حمايت مناسبي
بهعمل نميآورد ،بلكه با باال بردن هزينه و ريسك اين كار از جهت تحت تعقيب و محاكمه قرار
گرفتن ،افراد را از تأسيس فروشگاه اينترنتي و ورود و فعاليت در اين زمينه بازميدارد .رويكرد مقنن

در اتخاذ «سياست كيفري سختگيرانه» نسبت به جرائم عليه حقوق مصرفكننده زماني بهتر قابل
درك است كه بدانيم ابزارهاي «سياست كيفري ارفاقي» قانون مجازات اسالمي مصوب 1392
همچون معافيت قضايي ،جايگزينهاي زندان و ...در مورد اين جرائم قابل اعمال نيست.

همچنين ،سياست كيفري تقنيني درباره جرائم عليه حقوق مصرفكننده بهدليل بيتوجهي

در اتخاذ «سياست جنايي افتراقي» مبتنيبر اصول پيشگيري فني ،نظارت صنفي و توانمندسازي و
حمايت و جبران خسارت مصرفكننده نيز قابل انتقاد است .جنبه پيشگيرانه سياست گفته شده
بايد مبتنيبر پيشگيري علمي و استفاده از روشهاي فني و سازوكارهاي تكنولوژيكي و استفاده
از ظرفيتهاي سختافزاري و نرمافزاري فني براي جلوگيري از وقوع جرم باشد .جنبه نظارتي

اين سياست بايد مبتنيبر كنترلهاي صنفي و استفاده از سازوكارهاي خودتنظيمي باشد .جنبه

حمايتي سياست جنايي هم بايد مبتنيبر مصونسازي مصرفكنندگان بالقوه و درصورت لزوم
حمايت مالي و جبران خسارت وارده باشد.

در اين مقاله خأل قانون تجارت الكترونيكي در مورد حمايت از حقوق مصرفكننده در

برابر هزينههايي كه بهصورت متقلبانه بر وي تحميل ميشود و فقدان سازوكار جبران خسارت
مورد تأكيد قرار گرفته است .مصرفكننده نبايد نسبت به هزينه قراردادهايي كه بدون اجازه وي
منعقد شده مسئول شناخته شود؛ درصورت استفاده متقلبانه از كارت پرداخت مصرفكننده،
وي بايد بتواند لغو پرداخت يا استرداد وجوه پرداخت شده را خواستار شود؛ فروشندگان بايد

بالفاصله وجوه پرداختي مصرفكننده را در قبال قراردادهايي كه بدون اجازه وي منعقد شده يا
ثمره معامالتي را كه در عوض آن مصرفكننده كااليي را دريافت نكرده است ،مسترد دارند.

از حيث شيوه جبران خسارت ،الزام صادركنندگان كارتهاي اعتباري به بازپرداخت

هزينههاي كسر شده از كارت اعتباري مصرفكننده ،سازوكار قابل توصيهاي است كه در
بسياري از كشورها اجرا ميشود و پيشبيني آن در قوانين داخلي ميتواند باعث اعتماد بيشتر
مصرفكنندگان و در نتيجه رونق مبادالت الكترونيكي شود.
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در بند «د» ماده ( )38قانون تجارت الكترونيكي مصوب  1383/10/9هيئت وزيران (اصالحي .)1383/11/28

5.5جابري ،عصمت ا .)1386( ...حقوق مصرفكننده ،اصفهان ،داديار.

6.6جاويدنيا ،جواد ( .)1387جرائم تجارت الكترونيكي ،تهران ،خرسندي.

7.7خداداد حسيني ،سيدحميد (« .)1381بررسي تأثير فناوري اطالعات بر بازاريابي» ،فصلنامه سنجش و پژوهش ،ش .29

8.8دبلفون ،زويه لينان ( .)1388حقوق تجارت الكترونيك ،ترجمه ستار زركالم ،تهران ،شهر دانش.

9.9دژپسند ،فرهاد (« .)1384گزارش ملي تجارت الكترونيكي ايران در سال ،»1383مجموعه مقاالت دومين
همايش تجارت الكترونيكي ،تهران ،معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني.

1010شكرخواه ،يونس (« .)1386سواد رسانهاي؛ يك مقاله عقيدهاي» ،مجله رسانه ،سال هفدهم ،ش  ،4شماره پياپي .68

1111صادقي ،حسين (« .)1389مسئوليت مدني واسطهها و تأمينكنندگان خدمات ارتباطات الكترونيك»،
فصلنامه حقوق ،دوره  ،40ش .2

1212صانعي ،علي و محمدعلي رضواني (« .)1380تجارت الكترونيكي و دولت الكترونيكي ،درسهايي از تجربه
ژاپن و چند كشور در حال توسعه براي ايران» ،پژوهشنامه بازرگاني ،سال پنجم ،ش .21

1313فتحيان ،محمد و رامين موالناپور ( .)1390تجارت الكترونيكي ،تهران ،آتينگر.

1414فيضي چكاب ،غالم نبي (« .)1384وضعيت حقوقي و قانوني تجارت الكترونيكي در جهان و ايران» ،مجموعه
مقاالت سومين همايش تجارت الكترونيكي ،تهران ،معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني.

1515قناد ،فاطمه (« .)1388ويژگيها و روشهاي عملي تجارت الكترونيكي» ،فصلنامه فقه و حقوق ،سال پنجم ،ش .20

1616الرنس ،پنلوپ ( .)1383كاربرد اينترنت در حقوق ،ترجمه سيدقاسم زماني ،تهران ،ميزان.

 1717نضال ،سليم برهم ( .)2009احكام عقود التجاره االلكترونيه ،عمان ،دارالثقافه للنشر و التوزيع.

1818نوري ،سيدمسعود (« .)1384اصول حقوقي تجارت الكترونيك ايران» ،مجله حوزه و دانشگاه ،سال
يازدهم ،ش .44
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19. European Union, Council Directive 87/102/EEC of 22 December 1986 the
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20. http://www.oecd.org/dsti/sti/it/consumer/prod/CPGuidelines_final. pdf.
21. Organisation for Economic Co Operation and Development (1999). Guidelines
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23. U.S.C. Section 1666i. 12 CFR, Regulation Z, Section 226. 12.
24. United Kingdom, Office of Fair Trading, Consumer Credit Act 1974 Section 75 Equal
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25. United Nations Commission on International Trade Law, http://www.uncitral.org.
26. Working Group on Electronic Commerce and Consumers, Principles of Consumer
Protection for Electronic Commerce: A Canadian Framework (1999). http://strategis.
ic.gc.ca/pics/ca/principlese.pdf.

