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 مقدمه
به فضاي سايبريمي كه از آن يا( مجازي،گويند اينترنت در مقابل واقعيت جغرافيايي

مينيز با وجود برخي) ديجيتالي(و رقومي) ملموس و تفاوتها در مقصود تعبير ،شودايرادها

و حاكميت مركزي وجود ندارد و)WIPO,1999,p 11(مديريت به هم ريخته و يا از نظر حقوقي

اين سخنان گرچه يكسره باطل نيستند.)Akdeniz, Walker & Wall; P 16(آش شله قلمكار است

و درستي باي كهدولي از نظر دقت امروزه اينترنت جزء زندگي مردم ارزيابي شوند به ويژه

و اطالعات الزم را دريافت  و كنترل آن حساس باشند كه در نحوة اداره و جا دارد . نندكشده

در،از طرف ديگر و احوال اينترنت اين امكان را فراهم خواهد كرد تا  شناخت عميق اوضاع

و به موقع در صحنه بموارد مقتضي تدابير مناسب انديشيده شود وينهاي المللي نظرات

و جامعة جهاني مفيد باشدشوپيشنهادهايي ارائه  كه براي همة كشورها براي نيل به مقصود.د

و معماري اينترنت مورد توجه قرار خواهد، فوق و سپس مطالبي گرفتابتدا ساختار فيزيكي

د مطرح خواهكه ارتباط خاص با عنوان مقاله دارد با عنايت به جايگاه آنها در ساختار مزبور

.شد

 ساختار فيزيكي اينترنت-الف
كه از تعداد زيادي شبكه اي موجود در هاي رايانهاينترنت يك شبكه وسيع جهاني است

اي براي اشتراك كاربران در امكانات هاي رايانهشبكه. نقاط مختلف جهان تشكيل شده است

به وجود مي و نرم افزاري و بر حسب حوزة سخت افزاري و كارآيي آنها به انواع آيند عمل

.گردندزير تقسيم مي

)(Local Area Network – LAN شبكه محلي-1

و امثال آنها در محدودة تا چند  اين شبكه در محلي محدود مانند يك سازمان، دانشگاه

و با ظرفيت بيشتر، تعداد زياديكيلومتر شكل مي و با مركزيت يك رايانة نسبتاً پرتوانتر  از گيرد

ميتجهيزات نظير رايانه و ساير وسايل جانبي با يكديگر در ارتباط قرار به ها، چاپگرها گيرند

كه كاربران فرصت خواهند يافت از امكانات موجود به نحو اشتراكي استفاده  وكرطوري ده

و اطالعات خويش را بين خود مبادله كنند و پيكربندي شبكه.داده ها هاي محلي به معماري

ميرتصو كه از جمله ،)Bus(توان از خطي يا اتوبوسيهاي مختلف قابل طراحي است

به. نام برد)Ring(ايو حلقه)Star(اي ستاره اين طراحيها براساس محل قرارگيري اجزاء شبكه

.)1شكل(گيرند صورت مي)Master(ويژه رايانة مركزي
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)Wide Area Network – WAN( شبكه گسترده-2

و حتي يك قاره را پوشش دهد هرگاه چند شبكه محلي. اين شبكه ممكن است يك كشور

ارتباط مزبور از طريق شبكه فرعي. آيدبا يكديگر مرتبط شوند يك شبكة گسترده به وجود مي

 است كه)Router(رشود كه مركب از چند كامپيوت برقرار مي)Communication Subnet(ارتباطي 

مي دهند يا. كار مسيريابي را انجام و مسيرهاي ارتباطي ممكن است خطوط تلفن، فيبرنوري

ها.ماهواره باشند شوند ناميده مي)Host(ي پرقدرت نيز در شبكه وجود دارند كه ميزبانيرايانه

ميو برنامه  ميزبانها از طريق شبكه فرعي با يكديگر مرتبط. دندشوهاي كاربردي در آنها نصب

).2شكل(شوندمي
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)Architecture of the Internet( ساختار اينترنت-3

كه توضيحات را مطابق شكل  .Tanenbaum, P( ارائه دهيم)3( در اين مورد بهتر است

58(:

)3(شكل

كه رايانه در آغاز از كاربري شروع مي يكنيم كه در آن ك اي شخصي در اختيار دارد

اي را به عالئم منطقي قابل دريافت تا عالئم رقومي رايانه نصب شده است)Modem(مودم

كه نقطة. خطوط تلفن شهري تبديل كنديلهوسب خطوط تلفن نيز خود به جايي اتصال دارند

به شركت. شود ناميده مي)Point of Presence-POP(ارائه هايي هستند كه خدمات اين نقاط متعلق

مياينترنتي  Internet Service)(ها ISPهاي ياد شده همان شركت. كنندبه كاربران عرضه
Provide آن يا ).شوراي عالي انقالب فرهنگي، آيين نامة واحد رسا(هستند» رسا«معادل فارسي

به شبكه منطقهPOPدر به بعد. شود وارد ميISPاي عالئم دريافتي از سيستم تلفن از اين لحظه

و دادهسيستم كام ميالً رقومي رساها داراي كامپيوترهاي.آيندها به صورت بسته بسته در

مي . اندكنند قرار گرفتهمسيريابي هستند كه در شهرهاي مختلف كه خدمات اينترنتي عرضه
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 هاي آن وارد اي شركت رسا متشكل از مسيريابهاي ارسالي به داخل شبكة منطقهبسته

ا.شوندمي و هاي متعلق به رساها يك تعداد شبكهز شبكهفراتر هاي ارتباطي بسيار قوي

كه معموالً  مي شركتيلهوسبگسترده تر وجود دارند و به منزلة ستون هاي بزرگ اداره شوند

در محيط اخير هزاران رايانة مسيرياب وجود. شوند محسوب مي)Back bone(فقرات شبكه ها 

كه از طريق فيبرهاي نور هاي بزرگ شركت.ي با پهناي باند زياد با يكديگر ارتباط دارنددارند

به  به جاي ارتباط از طريق رساها، مستقيماً خود بكبا حجم كارهاي اينترنتي بسيار زياد

ميبن يك.شوندهاي فوق مرتبط به كه بنهر بستة اطالعاتي ميبك شود، از طريق تحويل

به رسا  مينزديكترين مسيرياب براي آنكه امكان همكاري بين.دشويا شركت مقصد تحويل

و بسته و انتقال پيدا كند، محلي بين آنها در نظر بك بن ها فراهم آيد هاي ارسالي بين آنها نقل

و نقش آنها برقراري ارتباط بين  گرفته شده است كه داراي تعداد زيادي رايانة مسيرياب است

.)Network Access Point – NAP(تمام بك بن ها است 

)Network Software(اي نرم افزار شبكه-4

و امكانات ارتباطي نيستند كه در شكل در يك شبكه تنها سخت افزارها اعم از رايانه ها

كه با ساختار؛دهي آن نقش دارند  خاص امكان برقراريي بلكه نرم افزارهايي نيز وجود دارند

و دادوستدهاي بين اجز مي آورندارتباطات كه بدين منظور ساخته.اء را به وجود نرم افزارهايي

و الية بعديايشوند مركب از چندين اليه يا سطح هستند كه هر كدام وظيفهمي  خاص داشته

مي. كنندرا تغذيه مي هاي نرم كنند، در واقع اليهوقتي دو رايانه ميزبان با هم ارتباط برقرار

و كه در آنها نصب شده  هر جزء آنها با جزء مشابه در ميزبان ديگر متناظر است، با افزاري

كه اصطالحاً پروتكل. شونديكديگر مرتبط مي  اين ارتباطات تابع استانداردهايي است

)Protocol(كه افراد انسان براساس روش،بنابر اين. وندشمي گفته و همانگونه هاي پذيرفته شده

ميموجود در جامعه با يكديگر ارتباط بر و ستد كالمي يا عملي و به داد پردازند، قرار مي كنند

مياجزاء شبكه رايانه شوند كه بدان طريق امكان تعامل اي نيز براساس استانداردهايي ساخته

مي.دشوبين آنها برقرار مي و اساس مطالب آتي را تشكيل .دهداين مطلب مهم

 مقررات حاكم بر فضاي اينترنت-ب
درحقوقدانان حسب و عمومي مطالعه عرف تنها به ضوابطي كه  حقوق خصوصي

ميمي و شود مقررات اطالق كه به شكل استاندارد كه مقدم بر آنها مقرراتي است كنند در حالي

و مؤسسات خاص وضع مي و اساس مجموعهضوابط فني از سوي مراجع وشوند  ها

ميهاي واقعي يا اعتباري را تشكيسامانه و. دهندل با استانداردها وجود آنكه فني ضوابط مزبور



 1390 بهار،1شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 284

و دستور العمل و منحصر به فرد هستند، لزوماً تنها راه حلها هايي نيستند كه مقتضاي خاص

و تجربي باشند و تصميم گيري انساني نيز دخالت؛ علوم رياضي زيرا در آنها به نوعي انتخاب

و مقصود ما در اينجا نيز قسم اخ بنابراين دو گونه مقررات در محيط اينترنت. ير استدارد

و حقوقي: وجود دارد .فني

) استانداردها-پروتكلها( ضوابط فني-نخست
يا نمي و تعامل با يكديگر قرار داد مگر آنكه همة آنها توان اجزاء يك شبكه را در ارتباط

ه باشد تا در نقاطي معين، از يك استاندارد واحد تبعيت كنند يا آنكه امكان آن وجود داشت

و همانند ترجمه در زبان و دريافت، با هم هماهنگ شوند استانداردهاي حاكم برعوامل ارسال

به وجود آيد كه در اينترنت عمل فرمت پروتكل. انسان، امكان ارتباط بين اجزاء شبكه هايي

و در نهايت قابليت دريافت در مقصد را مع ميديتاها، آدرس دهي، مسيريابي  كنندين

)Transmission Control Protocol/Internet Protocol –TCP/ IP(هاي ياد پروتكل. شوند ناميده مي

مييلهوسبشده  به روزرساني و شوند كما اينكه از ابتدا مؤسساتي كه در امريكا هستند تدوين

كه اصوالً اينترنت پديده. نيز به همين ترتيب بوده است كه در چرا و از اي است كشور مزبور

و همواره وزارت1960دهة  به برخي نيازهاي نظامي امريكا ظهور كرده در جريان پاسخگويي

و ناظر بر اجراي آنها بوده استدفاع آن كشور كارفرماي طرح در. هاي تحقيقاتي مربوط

يين تغييرات اخير در نحوة راهبري اينترنت نيز باز دولت امريكا است كه نقش اصلي را در تع

و اشراف بر كار آنها را به عهده دارد و مراكز دست اندركار .مؤسسات

و عمومي شدن آن در بسياري از بخش هاي زندگي توضيح اينكه با جهاني شدن اينترنت

به اين سمت  و كم رنگ شدن مرزهاي سياسي كشورها در اين فضا، سياست دولت امريكا

ش اسدمتمايل و و تنظيم ضوابط تانداردهاي اينترنتي را از ادارة مستقيم خود خارجكه مديريت

و به لحاظ شكليو با حفظ موقعيت نظارت كه به مراجعي كنترل خويش، آن امور را

و غير تجاري باشند واگذار  و تشكل.ندكغيردولتي هاي پديد آمده بدين منظور مؤسسات

به يكدي و تبديل طي ساليان گذشته، در حال تغيير، حذف گر بوده وظايف خويش را همواره

و احوال بين خود تقسيم  و مديريت شده از باال، متناسب با اوضاع وكربا هماهنگي كامل ده

مراكز زير از جمله مراجعي هستند كه نقش تعيين. اندبا يكديگر همكاري بسيار نزديك داشته

و دارند و كنترل امور فني اينترنت داشته :كننده در راهبري
Internet Architecture Board – IAB 
Internet Assigned Numbers Authority - IANA 
Internet Society- ISOC 
Internet Engineering Task Force –IETF 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers- ICANN 
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IAB  و وظايف داشته از سال  تحت 1983 با تغييرات مكرر كه از لحاظ نام، ساختار

و هم اينك فعاليت خود را در جهات و حمايت دولت امريكا تشكيل شده است نظارت

و مؤسسات نظير  به ساير تشكيالت و ارائه مشورت و از طريق نظارت  IESGوIETF گوناگون

و استانداردسازي  مياكه در مديريت .(www.iab.org)دهد ينترنت نقش اساسي دارند، ادامه

كه با شعبهي مرجعISOC مؤسسه غيرتجاري  براي1992اي در ژنو، در سال ديگر است

براي بستر فراهم آوردن ISOCاهداف. رهبري امر مهم استانداردسازي در واشنگتن تأسيس شد

و گسترس استفاده از اينترنت در جهان عنوان شده است  با . (www.isoc.org)توسعة آزاد، تحول

و گروه كه از مهمهاياين مؤسسه ساير مراجع  IETFترين آنها تخصصي نيز همكاري دارند

و وظيفة 1986 در سال IETF. است  تشكيل شده ولي به صورت شركت يا مؤسسه نيست

و توسعة استانداردهاي اينترنتي در زمينه و اصلي آن، تعريف هاي كاربردي، عمومي، عملياتي

ايمديريت، سيستم و زيرساختها، مسيريابي، به هنگام و طبيعتاً با مراكز هاي و انتقال است مني

و جهاني مانند  تشكل ياد شده. همكاري نزديك داردISO/IECوW3Cاستانداردسازي مهم

هاي يادشده كساني هستند اعضاي گروه. گروه كاري با عضويت آزاد افراد است100داراي 

و يا از سوي كارفرم به عضويت آن تشكيالت درآمده اند ايان خويش جهت كه يا رأساً

و دستمزدي از سوي. ده اندشهمكاري معرفي   پرداخت نمي شود IETFبه اين افراد حقوق

ولي اين مطلب از سوي كارفرمايان آنان يا حاميان مالي تشكيالت مانند ادارة امنيتي امريكا يا

VeriSignمي كه از شركت &com.ietf.www( شودهاي اپراتوري نام دامنه است، تكفل

(www.wikipedia.com.

كه سابقه اش به سالIANA مرجع ديگر مي1970هاي دهة است در. گردد باز اين مؤسسه

ميبخش و سيستم كدهاي منحصر. كندهاي كليدي مديريتي در اينترنت ايفاي نقش بفرد

مي كه در پروتكلها استفاده مي يلهوسبشود عددي مراجع ثبت نام دامنه،. شوداين مؤسسه تعيين

 . (www.iana.org)كنند فضاهاي رقومي مربوطه را از يانا دريافت مي

و تعيين ICANN در نهايت بايد از كه در حال حاضر باالترين مرجع مديريت  نام برد

و سامانة نام دامنه در اينترنت استپروتكل و مورد اخير، اساسي. هاي آدرس دهي  ترين

و مديريت ارتباطات اينترنتي محسوب مي مؤسسه ياد شده. شودكليدي ترين نقش در كنترل

با در ايالت كاليفرنيا به صورت مؤسسه1998در سال  به هرحال و غيردولتي ولي اي غيرانتفاعي

طي توافقي از سوي  و وظيفة كليدي فوق و تصميم وزارت بازرگاني آمريكا تأسيس شد تدابير

.)WIPO; management of Internet and Addresses, pp. 13-14(لت امريكا به آن واگذار گرديد دو

و ساير مؤسسات مرتبط با اينترنت در حال حاضر تحت نظر آيكن انجام وظيفه مي . نماينديانا

 وظايف آيكن حسب آنچه در اساسنامه آن تصريح شده عبارت است از هماهنگي در
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و امنيت آنهاسيستم و تأمين ثبات به بيان. هاي تعيين هويت در اينترنت در سطح عمومي

به شكل زير ذكر كرد مشروح مي توان :تر، نقش مزبور را

به شرح زير-1 سه عامل تعيين هويت در اينترنت : هماهنگ سازي

؛ نامهاي دامنه.الف

؛)Autonomous System(هاي مستقلو شماره سيستمIPهاي نشاني.ب

و شماره پورت.ج .)Parameter number(هاي عامل هاي پروتكل

و توسعه در سيستم سرور ريشة نام دامنه-2 ؛هماهنگ سازي مديريت

و مناسب با وظايف هماهنگ سازي سياست-3 كه به طور معقول هاي توسعه در حدودي

). اساسنامهI-1مادة( فني فوق ارتباط داشته باشد 

در مي و نمودار سازماني آيكن را حسب آخرين اصالحات در اساسنامة آن  توان ساختار

.about/en/org.icann.www مطابق در ذيل نمايش داد2009تاريخ

)4(شكل
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و15هيأت مديره آيكن مركب از كه با ترتيب) بدون رأي( ناظر6 عضو و تقسيمات است

. شوندمي هايي از آن، انتخابهاي حمايت كننده بخش اجزاي آن يا سازمانيلهوسبخاص

المللي تأسيس هاي بينهاي رسمي در دولتها يا سازمان از نظر شغل داراي سمتدمديران نباي

و روحيه آنها باشند ولي در عين حال الزم است از قابليتيلهوسبشده  هاي ذهني، فني

و باز برخوردار باشندهم گرچه در حال حاضر اعضاي). اساسنامهVI-1, 2, 3, 4مواد(كاري

به كشورهاي اروپايي نيز اجازة  به ويژه و هيأت مديرة آيكن در انحصار آمريكائيان نيست

و ادارة  به لحاظ محل ثبت محدود داده شده تا در آن حضور پيدا كنند، ولي هنوز مؤسسة فوق

ميآن، بيشتر يك  . الملليشود تا بينمؤسسه آمريكايي محسوب

هاي ساختار آيكن، كميته مشورتي حاكميتي ترين بخش مهم،پس از هيأت مديره

)Government Advisory Committee – GAC(به سيستم سرور ريشه نام و كميته مشورتي مربوط

 مركب از نمايندگان GAC. است)Root Server System Advisory Committee – RSSAC(دامنه

و سازمانهاي مّلي، سازمانحكومت  هاي تشكيل شده براساس معاهداتهاي چندمليتي

ميبين به هيأت مديره و اساساً در مواردي نظرات مشورتي خود را به المللي است كه دهد

و توافقات بين به ويژه روابط آيكن با حكومتها، قوانين محكومتها و هاي ؤثر در سياستالمللي

و فصل اختالفات در مورد). اساسنامهXI-2-1-a,bبندهاي(عمومي آنها مربوط باشد آئين حل

. Y. Akdeniz, C.Walker & D. Wall; pp 37-38)( كميتة مزبور تدوين شده استيلهوسبنام دامنه 

 RSSAC –DNS Root Server System Advisory( كميتة مشورتي سامانة ميزبان ريشه

Committee(زيرا نظرات مشورتي خود را در خصوص؛اي بسيار حساس است نيز كميته 

ميعملكرد سرورهاي نام ريشه مرتبط با نام به هيأت مديره ارائه اين كار اساس. دهدهاي دامنه

و خدمت رسان ميهتعيين هويت كاربران در. دهدهاي اينترنت را تشكيل اگر نشاني شخصي

و ارتباطي با آن كاربر از سوي سرورهاي ريشه  نام دامنه يافت نشود، در شبكه پيدا نخواهد شد

شد) رساها(ساير كاربران يا ارائه كنندگان خدمات اينترنتي  داشتن،بنابر اين. برقرار نخواهد

و ضوابط سيستم سرور ريشه، معادل داشتن نقش يا كنترل بر جنبة حياتي نقش در قواعد

.A(اينترنت است  Charlesworth; pp. 55-56(.در حال حاضر سيزده سرور ريشه تحت رديفA

و توكيوM تا كه در استكهلم، آمستردام براي نامهاي دامنة سطح باال وجود دارند كه جز سه تا

و  و مديريت عالي دولت امريكا مستقرند بقيه در امريكا واقعند ولبته باز همگي تحت نظارت

و مؤسسات امريكايي سپرده شده استادارة.آيكن قرار دارند به شركتها مثالً. سرورهاي مزبور

 تعيين org.براي Public Internet Registryو,com ،.tv ،.name, .net. .cc. براي Verisignشركت 

برايit براي ايران،ir مانند(آيكن تنها پذيرفته است تا نامهاي دامنة كد كشوري. اندشده

و برjpايتاليا، و اداره شود ولي يلهوسب) براي امريكاusاي ژاپن  مراجعي در داخل كشورها ثبت
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به او مجوز فعاليت حتي در اين مورد هم آيكن است كه مرجع مسؤول را انتخاب مي و كند

و ساير ارگان.دهدمي هاي همكار آن در واقع اما نكتة قابل توجه اينكه با وجود آنكه آيكن

آن تعيين شده دولت امريكايلهوسب و وظايف محوله نيز طبق قراردادهاي فيمابين از سوي اند

كه قصدكر وزارت بازرگاني امريكا صريحاً اعالن،اين اند، با وجوددهشدولت معين  ده است

و كنترلي سيستم نام كه فايل ناحية ندارد مديريت رأس سلسله مراتب مديريتي هاي دامنه را

اع،تاس (Root Zone File) ريشه و اين  نيز2008الن در جوالي به هيچ مرجعي واگذار كند

اين امر به معناي كنترل تمام.(www.wikipedia.org/wiki/root-nameserver)است تكرار شده

و كد كشوري توسط دولت امريكا استفضاي اينترنت با هر نام دامنه .اي اعم از ژنريك

هاي دامنه قابل ثبت در پنج منطقة براي نام(Registry)به هرحال، آيكن پنج پايگاه داده

و پس از آنها تعداد زيادي دفاتر ثبت  كه كار ثبت (Registrar)جهان تعيين كرده معين شده اند

 بيشتر دفاتر ثبت در امريكا قرار. دهندنام دامنه را براي متقاضيان در سراسر جهان انجام مي

و اما و در كشورهاي تركيه، اردن آيكن. اندرات متحده نيز دفاتري در نظر گرفته شدهدارند

ث مي كندخود رأساً با دفاتر ميبت قرارداد منعقد بدون اين.د نمايو وظايف آنها را مشخص

مي. توافقات امكان هيچ اقدامي از سوي هيچ مرجعي وجود ندارد شود كه بدين ترتيب مالحظه

كه اينترنت ساختاري فني دارد ولي  به ويژه در زمينة نامدرست است هاي استانداردهاي آن

و و در نهايت نظارت و كنترل مؤسسات امريكايي و آدرس دهي، تحت مديريت كنترل دامنه

هاي اخير از سوي كشورهاي جهان در هر فرصت به همين جهت، در سال. دولت امريكا است

ا  در (WSIS)طالعاتي مناسب از جمله در دو اجالس سران كشورهاي جهان در بارة جامعة

و تمركز اقدامات فني در كشور سازمان ملل، ابراز نگراني هايي از وضعيت مديريت اينترنت

و چنين مطرح شد كه يك مديريت جهاني بايد در اين مورد اعمال شود  امريكا صورت گرفت

صص( و و گروه ويژه سازمان ملل، مقدمه  آغاز آن، اينك نه اينترنت برخالف.)341- 356خوزه ماريا فيگرز

و سياسي است به امور نظامي نه حوزة كاربري آن محدود و . منحصر به فضاي امريكاست

و امنيتي همة كشورها اقتضا مي كند در وضعيت راهبري آن تجديد نظر بنابراين، مصالح عمومي

.شود

 مقررات حقوقي-دوم

غ: مقررات ماهوي-1 مي توان گفت تاكنون در ير از موضوع نام دامنه در اين خصوص

به سبب  كه و تصميمات مراكز حل وفصل ضوابطو ارتباط آن با عالمت تجاري  جهاني آيكن

كه الملليشبه قضايي بين به آن، و ضوابط اختالفات مربوط از اين رهگذر تقريباً مقررات

 سطحدرياالجراي متحدالشكل است، در ساير موارد مقررات الزم تحقق يافتهييكنواخت
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و مباني حقوقي بين و كشورها اساساً برحسب ساختار المللي در زمينة اينترنت به وجود نيامده

در. كنندخود با مسائل مطروحه در اين فضا برخورد مي و اينترنت  بهره برداري از رايانه

و فعاليتزمينه و اقتصادي ضمن آنكه مسائلهاي مختلف زندگي يهاي گوناگون اجتماعي

ودر حقوق بينرايش برانگيزچال كهحق اعمالالملل عمومي به ويژه آنها  حاكميت دولتها

و مالحظات جديد هستتر ضعيف به وجود آورده است، مسائل  را در ابعاد گوناگونيند

و شكلي در مبحث اسن و غيركيفري، ماهوي و خصوصي، كيفري اد حقوقي اعم از عمومي

تعهدات، حقوق مصرف كنندگان، مسؤوليت مدني، حقوق اجراي الكترونيك، انعقاد قراردادها،

و غير اينها مطرح مالكيت و كيفري و آيين دادرسي مدني كهكرهاي فكري، صالحيتها ده

و بعضاً سياست . گذاري متفاوت در كشورها شده استهاي قانونموجب توسعة دانش حقوق

س بي و وايابقهبرخي بر آنند كه فناوري اطالعات، حقوق جديد به وجود آورده است  را

دريلذا تدوين قوانين و مفصل را ميابعاد خاص بر آن برعكس، نظر ديگر. كند مختلف اقتضا

و  و شناخته شدة حقوقي دگرگون نشده و قواعد موجود كه اصول تنها بايد در لذا است

ومواردي كه ضرورت دارد، قوانين خاص آن تدوين شود كه ممكن است در اين مورد نيز تا جا

و تكميل قوانين موجود اكتفا  از باب مثال وقتي.دشوبه جاي قوانين مفصل مستقل به اصالح

به شكل خاصي نيز  و آن دو را مقيد و قبول دانسته قانون مدني انعقاد قرارداد را با ايجاب

مو)به بعد191مواد(نكرده است رد قانون، ضرورت ندارد براي قراردادهاي الكترونيك در اين

و يا اينكه در مبحث ادله اثبات دعوي، امكان آن كامالً وجود داشته است تا  خاص وضع شود

م مو يا تبصرهوادتنها با اضافه كردن به1284ور در موادزباي، اسناد الكترونيك ملحق به اسناد

و از تصويب مقررات مفصل در قانون جداگانه تجارت قانون(بعد قانون مدني شود

در.دشودر اين مورد اجتناب)1382-لكترونيكا كه قانونگذار فرانسوي  اين همان كاري است

. قانون مدني خود كرده است1317و1316مواد

و مردم عمالً از كه قضات و مقررات جديد آن است و حجم زياد قوانين  از مضار تعدد

بي اطالع مي و استحكام قوانمفاد آنها و به جهت قوام كه نسبت به آنهامانند  آشنايي ين موجود

و آراي زيادي بر اساس ميوجود دارد با آنها صادر شده است، سعي كنند موارد جديد را نيز

و قوانين موجود مطابقت دهند آن. قواعد معهود هم با اصطالحات تصويب قوانين جديد

و نسخ عملي آنه به خود موجب محجوريت مينامأنوس، جز در موارد لزوم، خود در.شودا

و توسعة حقوق خويش، آنها را بر آن داشته است تا سال هاي اخير، عالقة كشورها به تكميل

و  و حتي گاه بدون آنكه هنوز بستر اجرايي به رفع خألهاي حقوقي خود بپردازند به سرعت

به وجود آمده باشد، با اقتباس از قوانين كشورهاي پيشرفته، قانو و مقتضيات عملي در آنها ن

كه حقوق كشورهايي كه معموالً مورد. متنوع را تصويب كننديمقررات اين در حالي است
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كه در به ويژه امريكا مي گيرند  در سطح جهان پيشقدم است، ساختاري IT اقتباس قرار

و به جهت استقرار نظام كامن لو در آنها، متفاوت با حقوق نوشته در ساير كشورها دارند

و در قوانين بنيادي ما نند قانون مدني در ايران يا كشورهاي با نظام حقوق نوشته را فاقدند

به قانون ندارد را در قوانين جديد  چه بسا مواردي را كه در كشورهاي اخيرالذكر نياز نتيجه

و يا حتي در مواردي، آنچه را در شأن   در ضمن قوانين خود ذكر آيين نامه باشد،خود بياورند

كه در تدوين معاهدات بينبا اين ترتي. كنند و ب، از آنجا كه اتفاقاً همين كشورها هستند المللي

المللي نظير يونسيترال نيز نقش اساسي دارند، الزم است در اقتباس قوانين مدل در مراجع بين

و با حفظ ساختار از اين و قوام يافته خود و اشراف بر حقوق قوي گونه مقررات، با خبرويت

و معهود  و ثانياً،آن، اوالًمحكم به، تنها در موارد خأل قانوني مواد جديد تصويب شود اين كار

و حرفه و از اين طريق شكلي زيبا و به پيكرة حقوقي كشور پيوند بخورد اي صورت گيرد

.حقوق كشور توسعة يابد

المللي در زمينة يكنواخت سازي مقررات مربوط به حقوق فناوري اطالعات هاي بينتالش

مي.ز گرچه در آغاز راه است ولي قابل توجه استني به اسناد تدوين در زمينة حقوقي، توان

به شرح زير اشاره) يونسيترال(الملل كميسيون ملل متحد در حقوق تجارت بينيلهوسبشده 

و در قوانين داخلي آنها مورد اقتباس واقع كه مورد استقبال نسبي كشورها نيز قرار گرفته كرد

:تشده اس

1- UNCITRAL MODEL Law on Electronic Commerce (1996) 
2- UNCITRAL MODEL Law on Electronic Signatures (2001) 
3- United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International 
Contracts (2005) 

خعالوه بر اين، جامعة اروپايي نيز دستورالعمل  براي اعضاي خود ITاص محيط هايي را

كه در يكنواخت سازي مقررات كشورهاي عضو آن تأثيركرتصويب ؛ داشته استبسيارده

و استفاده در قانون ضمن آنكه آن مقررات مي تواند براي ساير كشورها نيز منبع خوب مطالعه

به  به نحو صحيح كه بتواند به نحوي موضوعات نويسي يا تفسير قوانين موجود محسوب شود

نكته اينكه مقررات فوق، اختصاص به محيط اينترنت ندارند ولي بيشترين.جديد گسترش يابد

.حوزة اعمال آنها همان فضا است

و مقرراتي در حوزة در كه برخي از آنها عمدة ITايران قوانين به تصويب رسيده

 برجستهايه نمون1382قانون تجارت الكترونيك مصوب. كاربردشان در حوزة اينترنت است

و استفاده و نيز برخي قوانين كشورهاي پيشرفته اقتباس است كه در تدوين آن از قوانين مدل

و«:2طبق مادة. شده است كه براي مبادله آسان و قواعدي است اين قانون مجموعه اصول

و با استفاده از سيستم ايمن اطالعات در واسط به كارهاي ارتباطي جديد هاي الكترونيك
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و يك ماده.»رودمي و هشتاد و عناوين گوناگون را در خود جاي داده اين قانون موضوعات

مي دارد كه چه بسا شايسته بود هر . گرفتموضوعي در قانون خاص خود جاي

درياي نيز اقدامحمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه 1379 قانون كه  ديگر است

شدجهت تقوي ازيحمايت از نرم افزارها بخش.ت صنعت نرم افزار در كشور تصويب  مهم

و توسعه اين محصوالت را تحت پوشش خود قرار ميITصنعت دهد تا زمينه را براي رشد

كه امروزه قلم مييفراهم آورد .دهد مهم از توليد ملي در كشورهاي دانش بنيان را تشكيل

كه در بحث حقوق اينترنت مطرح است، مراجع مورد مهم ديگر: مقررات شكلي-2

و دعاوي در اين محيط است به اختالفات رغم آنكه اينترنت علي.صالحيتدار در رسيدگي

و صالحيت و در حوزة تعارض قوانين هاي محاكم مسايلي مرزهاي جغرافيايي را درنورديده

و خاص روشنيدالملل خصوصي قواعرا پيش آورده است معذلك تا كنون در حقوق بين

و قواعد شناخته شدة قبلي در فضاي الكترونيك و همان اصول به وجود نيامده است اين فضا

در زمينة اختالفات اين اما با وجود.نيز بدون آنكه مطابقت كاملي داشته باشد جاري است

به نام دامنه، آيكن چهار مرجع تعيين  و فصلكرمربوط كه با روشي شبه قضايي به حل ده

از. پردازندمي) Administrative Panel(اختالفات در سطح جهان از طريق يك پانل اداري

مي) وايپو(هاي فكريترين مراجع مزبور، سازمان جهاني حقوق مالكيتمهم . توان نام بردرا

و ضرورت نيز نداشته است تا صالحيت مراجع قضايي از نظر حقوقي امكان آن نبوده

با داوري مرضيكشورها يا الطرفين اصحاب دعوي در حل اختالفات فوق نفي شود ولي

به دادگاه و ترتيبي كه آيكن داده است عمالً زمينة مراجعه و مراجع داوري كمرنگ هاي ملي

شيوه عمل نيز. صالحيتي سراسري در جهان براي مراجع شبه قضايي آيكن برقرار شده است

كه هنگام مراجعة طي توافقنامه، متقاضي براي ثبت نام دامنهبدين ترتيب است اي دفتر ثبت

رضايت وي را براي اعمال تصميمات مراجع شبه قضايي آيكن در ابطال يا انتقال نام دامنة ثبت

و الزم الرعايه را بر)www.wipo.org(كندشده تحصيل مي ايو بدين ترتيب صالحيتي قراردادي

هاي دامنة ژنريك اجباري ولي براي كدهاي آئين مزبور براي نام.ندكمراجع ياد شده فراهم مي

و غيرحضوري است.كشوري اختياري است و پاسخ آنها از طريق الكترونيك ؛ثبت شكايات

و نشاني پستي يا نمابر ابالغ پس.دشومي ولي تصميمات متخذه از دو طريق پست الكترونيك

واز ابالغ كه نام دامنه را از دست دفتر ثبت ذيربط، ثبت كننده تصميم به طرفين اختالف اي

به دادگاه صالحه مراجعه  اين دادگاه مطابق.ندكداده است ده روز فرصت خواهد داشت تا

ربط يا محل اقامت ثبت كنندة نام مقررات آيكن ممكن است دادگاه اقامتگاه دفتر ثبت ذي

در(يا منتقل شده استكه ابطال باشد دامنه  زيرا دادگاه اخير همان دادگاه محل اقامت خوانده

كه در عمل چندان اتفاق). صورت طرح دعوي از سوي خواهان است البته اين كاري است
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كه در مورد نامنمي و (C. Reed, P.451)هاي دامنه كد كشوري نيز معمول نيست افتد همانطور

ميدر نتيجه عمالً عمدة اختالفات و فصل بدين.شوند از طريق مراجع شبه قضايي آيكن حل

كه مرجعي بين،ترتيب و ادامة فعاليتش با تجويز دولت امريكا آيكن و تأسيس  المللي نيست

و هم اكنون نيز تحت نظارت دولت مزبور است، توانسته است در زمينة رسيدگي به بوده

.ه به وسعت تمامي جهان برخوردار شوددعاوي نام دامنه عمالً از يك حوزة صالحيتي ويژ

 نتيجه
و گرچه ااينترنت براساس مقتضيات علمي و ستانداردهاي فني شكل گرفته است ضوابط

و  بي دخالت نيست ولي در تعيين استانداردهاي مزبور كه به هرحال انتخاب انساني نيز در آن

و مديريت فضاي رقوميبه ويژه در حوزة نشاني و مؤسسات،مزبورهاي اينترنتي  دولت آمريكا

و كنترلي دارند  رفع اختالفات،عالوه بر اين. متعدد تعيين شده از سوي آن دولت نقش اساسي

و عالئم تجاري نيز عمالً از طريق مراكزي صورت مي كه اوالً با نظر مربوط به نام دامنه گيرد

ومؤسسه آمريكايي آيكن معين مي و ثانياً مقررات شكلي  ماهوي رفع اختالفاتا حديتشوند

و عموميت كاربرد.مزبور نيز از سوي مؤسسه يادشده وضع شده است با جهاني شدن اينترنت

كهآن در ابعاد مختلف زندگي مي رسد لمللي در آن فضا برقرارا مديريتي بين، الزم به نظر
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