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 جنبه های حقوقی بانکداری اینترنتی 
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  کارشناس ارشد حقوق خصوصی واحد علوم و تحقیقات تهران -1 
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 چکیده 

عصری که ما در آن به سر می بریم ، هر لحظه تحوالت گسترده ای را در زمینه ی تبادل اطالعات و توسعه ی فناوری های نوین اطالعاتی 

و ارتباطی تجربه می کند و همین تحوالت لحظه به لحظه ، نیاز به اتخاد و به کارگیری روش ها و خط مشی های جدید مدیریتی ، اقتصادی 

قی و ... را اجتناب ناپذیر می کند . اطالعات و ارتباطات جدیدی که مبنای مدیریت در دنیای کنونی است ، نیازمند مکانیزم ، سیاسی ، حقو

ها و زیر ساخت های مناسبی است تا بتواند موجبات توسعه ی کسب و مار و ایجاد فضای مساعد برای کار آفرینی را فراهم سازد . یکی از 

بانکداری اینترنتی است . ظهور هر پدیده ای پیامد ها و نتایجی را به دنبال دارد که صرفنظر از خوب یا بد بودن مهمترین زیرساخت ها ، 

این نتایج ، پیامدهای مختلفی را چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی به همرا خواهد داشت . از آنجا که مسائل مالی و اقتصادی 

ث در جوامع بشری بوده و هست ، برای کنترل این چالش، بانکداری اینترنتی هم می بایست مشمول یک همواره از چالش برانگیزترین مباح

یک سلسله قوانین حقوقی باشد که نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی پاسخگوی نیازهای حقوقی مشترین و متولیان آن باشد و از 

ا فراهم سازد .از این رو کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد با سوی دیگر موجبات توسعه ی هر چه بیشتر این فناوری ر

استفاده از رهنمودهای بانک جهانی با دو شرط عمده ی حسن نیت و ایمنی ، کنوانسیونی را در باب بانکداری بین المللی تدوین و تصویب 

مقابله با متخلفین و حفظ ارزش های مشتری اهتمام گذارد و در  کرده است و تالش می کند با بهبود و توسعه ی بانکداری اینترنتی به

 .  تکنولوژی نوپای اقتصادی کمک کند تقویت بنیان های این 

 

 : بانکداری الکترونیک ، بانکداری اینترنتی ، رمزگذاری  واژگان کلیدی
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 مقدمه 

زمان و مکان از خدمات بانکی است . بانکداری الکترونیمی را می بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری اطالعات در جهت حذف دو قید 

توان استفاده از فناوری پیشرفته ی شبکه ها و مخابرات جهت انتقال منابع )پول( در نظام بانکداری معرفی نمود . دو مفهوم اساس تشکلی 

 (. 170،  1385)سید جوادین ، دهنده بانکداری الکترونیکی ، پول الکترونیکی و انتقال الکترونیکی منابع است 

 قبانکداری اینترنتی ، همان بانکداری و انجام امور مرتبط با بانک ، با استفاده از شبکه جهانی اینترنت است. ارائه خدمات بانکی از طری

ان از اینترنت استفاده مشتری اینترنت و با استفاده از خدمات بانکی اینترنتی را ، بانکداری اینترنتی می گویند و در تعریفی دیگر می توان

 دبرای سازماندهی ، آزمایش و یا انجام تغییرات در حساب بانکی خود و یا سرمایه گذاری ، برای ارائه عملیات و خدمات بانکی را عنوان نمو

 ( . 170،  1385)سید جوادین ، 

ممکن است از طریق بانکداری اینترنتی انجام گیرد و  بانکداری اینترنیت ، همان بانکداری شبکه ای است . در واقع بانکداری شبکه ای

بانکداری شبکه ای غیر اینترنتی مانند بانکداری مبتنی بر رایانامه شخصی ، که بانکها از شبکه داخلی خود یا شبکه ملی برای ارتباط با 

 مشتری با ورود به پایگاه بانک و وارد کردنمشتری استفاده می کنند . حال این ارتباط می تواند از طریق شبکه اینترنتی باشد ، یعنی 

شماره حساب ، شماره شناسه و رمز می تواند از گردش حساب خود مطلع گردد ، خدمتی را دریافت کند یا پرداختی را انجام دهد که 

هانی ه خدمات بانکی در سطح جبستگی به بانک دارد . بهره گیری از اینترنت ، به منظور کاهش هزینه ها ، ارتباط بیشتر با مشتریان و ارائ

 ( .170،  1385است که باید امنیت آن را هم در  نظر گرفت )سید جوادین ، 

ه تنظر به اهمیت بانکداری اینترنتی به عنوان بخشی از بانکداری الکترونیکی ، پژوهش حاضر به برررسی ابعاد حقوقی این نوع بانکداری پرداخ

وقی برگرفته از قوانین بین المللی است ، لیکن با توجه به قوانین اسالم به خصوص در موارد است .اگر چه قسمت عمده ی قوانین حق

اقتصادی ، بانکداری اینترنتی نیز مشمول یک سلسله تغییراتی گردیده که ناشی از آموزه های اسالمی است .در این مقاله ، ابعاد حقوقی 

از آن قوانین حقوقی با توجه به تفاوت های آن در سطح داخلی و بین المللی به مشترک در بستر داخلی و بین المللی بررسی شده و پس 

  تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است .

 تعاریف و مفاهیم -1

 بانکداری الکترونیک

الهیاری  )ارائه خدمات بانکی از طریق یک شبکه رایانه ای عمومی قابل دسترس ) اینترنت یا اینترانت ( که از امنیت باالیی برخوردار است 

فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی ، با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی  " یا "( 31،  1384فرد ، 

 (.3،  1385جوادین .سقطچی ، ) سید "

تحول در سیستم بانکداری یک کشور و سیر آن به سمت الکترونیکی شدن ، بستگی به سیاست های اقتصادی آن کشور و تهیه بسترهای 

 قانونی و همچنین اداری و فن آوری اطالعات و ارتباطات دارد.

در بسیاری از زمینه ها بستگی به فرهنگ آن جامعه دارد که تحوالت این مسئله بسیار آشکار است که در هر کشوری تحوالت و تغییرات 

  بانکداری نیز جدا از این بُعد نمی باشد . در بانکداری الکترونیکی از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری رایانه ای استفاده می شود.

ود انه ای متمرکز ، شبکه های با قابلیت دسترسی گسترده و نبهای رایبه طور کلی ، بانکداری الکترونیک ، عملیات بانکی از طریق سیستم 

محدودیت زمانی و مکانی و امنیت اطالعات است ) استفاده از کارت بانکها ، دستگاهای خود پرداز ، خدمات اتحادیه جهانی ، مخابرات مالی 

وه های نه و بانکداری از راه دور همگی از مظاهر و جلبین بانکی ، به کارگیری خطوط ارتباطی ماهواره ای ، تلفن بانک و بانکداری در خا

 ( . 1393)السان ،  بانکداری الکترونیک است (
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ز اگفته می شود بانکداری الکترونیکی ، استفاده از وسایل الکترونیکی در عرضه محصوالت و خدمات بانکی است که خود زیر مجموعه ای 

 ( .1394مهر نوش ، )عباسی نژاد و تأمین بودجه الکترونیکی است 

  

داخلی و بین المللی، نقطه شروع بانکداری الکترونیکی به شمار ایجاد شبکه ارتباطی میان بانک با مشتری و بانک ها با همدیگر در سطح 

 ( . 1393)السان ،  می آید

 بانکداری اینترنتی  

 مرتبط با بانک ، با استفاده از شبکه جهانیداری و انجام امور بانکداری اینترنتی بخشی از بانکداری الکترونیک است و در واقع همان بانک

 اینترنت است . ارایه خدمات برای استفاده مشتریان از اینترنت به منظور سازماندهی ، آزمایشی و یا انجام تغییرات در حساب بانکی خود و

 (. 1385دین .سقطچی ، ) سید جوامی باشد  یا سرمایه گذاری و اقدام بانکها برای ارایه خدمات بانکی

 امضای دیجیتالی ) الکترونیکی (

 ییکی از بهترین شیوه های ایمنی در بانکداری اینترنتی که سابقه ای به قدمت تجارت الکترونیکی دارد که گاه در مفهوم عام از آن به امضا

) علمی که با استفاده از ریاضیات و روشهای سخت افزاری و نرم افزاری پیامی را به یک الکترونیکی یاد می شود و ثمره علم رمزنگاری است 

)السان ،  (متن به معنی تبدیل می نماید و گیرنده دوباره با همان الگوریتم ، این متن به معنی را به پیام مورد نظر خود تبدیل می نماید 

1393 . ) 

 مورد استفاده قرار می "داده پیام  "تصل شده به داده پیام که برای شناسایی امضا کننده هر نوع عالمت منضم شده یا به نحو منطقی م

 .1گیرد

 (Ispفراهم کننده ارتباط اینترنتی با آی . اس . پی )    

ر داینترنت شبکه جهانی از شبکه ارتباطی است که به ابزار ارتباطی قدرتمندی در عرصه داخلی ، منطقه ای و بین المللی بدل شده است . 

چنین امکاناتی کاربران قادرند تا به تمام آن چه دست یافتن  ( به مثابه پلی برای اتصال به اینترنت عمل می کند . باIspنظر کاربران ، ) 

السان ) در شبکه گسترده جهانی محاز است ، دسترسی پیدا کرده  ، اطالعات ارائه نموده و به انحای مختلف پیام ارسال و دریافت دارندبدان 

 ،1393 . ) 

ی میان لاینترنتی کارآیی دارد ، بدون آی . اس . پی . ارتباط با جهان اینترنتی منتفی می شود. زیرا به عنوان پآی . اس . پی . در بانکداری 

 دارنده محتوا و خوانندگان اطالعات عمل می کند و در واقع نوعی رابط اینترنتی به حساب می آید. 

  قراردادهای بانکداری اینترنتی  

ینترنتی ابانکداری اینترنتی ساختاری است که بر پایه توافق و قرار داد شکل گرفته است ، وجود قرارداد در رابطه طرفین یا اطراف بانکداری 

 ، خود به خود زمینه های به کارگیری تحلیل های منطبق با حقوق قرارداد فراهم می سازد .

حقوق ، منافع و تعهدات هر یک از طرفین را مشخص نموده و از بانکداری اینترنتی ، نیاز به قراردادهای دقیقی دارد که در حد امکان ، 

. قرار داد بانکی اینترنتی به طور خاص میان بانک و استفاده کننده از خدمات آن ، معموالً  اشکاالت احتمالی در این رابطه جلوگیری نماید

با ایجاب مشتری از طریق تکمیل فرم ارائه شده از سوی بانک در شبکه اینترنت و قبول فعلی این ایجاب در قالب شناسی مشتری و ارئه 

 قد می شود.شماره شناسنامه ، شماره حساب و رمز ورود برای وی منع
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محدوده التزام طرفین ، شامل دو دسته از حقوق و تعهدات است که معموالً آثار و ضمانت اجرای حقوقی هر کدام به طور جداگانه مشخص 

، مسئولیت در مقابل قصور تعهد به ارائه خدمات بانکی مورد  می گردد. تعهد بانک اغلب شامل محرمانه نگه داشتن اطالعات شخصی مشتری

 عهد مشتری شامل محرمانه نگه داشتن اطالعات حسن نیت ، اعالم افشاء یا فقدان شماره شناسنامه و ... به بانک می باشد .تداد است . قرار

چنین قراردادی اغلب ، استانداردی ) در قالب فرم مشخص ( در مقام شعبات همان بانک موجود می باشد و فرم مربوط به آن از طریق 

 دستیابی است. قرارداد ، نقطه شروع رابطه طرفین در بانکداری اینترنتی است. نیز قابل اینترنت 

 انعقاد قرارداد بانکی اینترنتی 

م با انعقاد قرارداد با ایجاب و قبول ، قاعده عمومی تمام قراردادها است . اولین اعالم اراده از سوی هر یک از طرفین که نوعی پیشنهاد توا

ایجاب است که اگر به مخاطب وصول شده و پس از اطالع او با قبول بدون قید و شرط وی همراه شود ، به قراردادی قصد به شمار می آید ، 

 الزام آور در رابطه طرفین می شود.

غیر حقوق قرارداد ، هر عقدی علی االصول پس از مذاکرات مقدماتی و نهایی آن در باب مورد معامله و شروط اساسی یا مطابق با قواعد عام 

 اساسی منعقد می شود.

 قرارداد بانکی اینترنتی ، همانند هر قراردادی باید دارای شرایط اساسی صحت معامله بوده وشرایط خاص قراردادهای بانکی را دارا باشد .

ثر است که موجب را حداقل دارای این ا، که در حقوق برخی از کشورها به درستی مورد توجه قرار گرفته  2"قاعــده التـزام به ایجــاب "

مسئول جبران خسارت طرف مقابل در مواردی که بدون توجیه از ایجاب خود صرف نظر نموده است ، می نماید . با اثبات وقوع قبول 

ب ومحس "نقض قرارداد "مخاطب به هر شیوه که باشد ، ایجاب غیر قابل انصراف می شود و هر گونه و هرگونه اقدامی در این راستا به مفهوم 

قراردادهای بانکی اینترنتی نیز ، فرض بر این است که شرط یا قید زایدی برای انعقاد قرارداد همانند سایر قراردادها ، در مورد  خواهد شد.

وجود ندارد و قرارداد با قبول ، منعقد می شود و ارایه خدمات بانکی به مفهوم خاص آن مستلزم قبول ایحاب از سوی بانک و طی تشریفات 

 . باشدوری می ضر

 قرارداد منافات داشته وتغییر در شرایط مقرر در ایجاب از سوی بانک ، در صورتی که همراه با رصایت مشتری نباشد ، با قواعد آمره حقوق 

ه ک به نوعی تحمیل شرایط به مشتری محسوب خواهد گردید ؛ در مورد قرارداد بانکی اینترنتی ، این مشکل به ندرت بروز می کند ؛ چرا

بانک  ) به عنوان طرف قبول ( ، خود فرم را تنظیم کرده و در اختیار طرف مقابل قرارداد می دهد و عمالً این مشتری است که محتوای 

 مورد نظر بانک را قبول می کند.

 مسئولیت قراردادی در قرارداد بانکی اینترنتی 

سخن از مسئولیت قراردادی وقتی به میان می آید که عدم ایفای تعهدات در قرارداد ، به نحوی باشد که وجود یا بقای آن را منتفی سازد . 

در مسئولیت قراردادی در بانکداری اینترنتی ، فقط مسئولیت بانک و مشتری در مقابل همدیگر مد نظر نیست ، بلکه مسئولیت کسانی که 

 نقش دارند نیز می تواند مورد بحث باشد .رداد در این فرایند به موجب قرا

از حیث مسئولیت قراردادی ، هر شخصی حق مراجعه به کسی را دارد که با وی اقدام به انعقاد قرارداد نموده است ؛ رجوع ثالث به عنوان 

 3ان پذیر است . امک  "ذینفع  "مدعی قرارداد ، علی االصول منتفی بوده و در موارد خاص به عنوان 

 

 

                                                           
2 obligatory    rule  of  the  offer 

 قانون تجارت الکترونیک 196و  231مواد  3

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 مسئولیت قراردادی آی  . پی . اس . در بانکداری اینترنتی 

انجام می گیرد که جزییات رابطه طرفین در آن مندرج است عالوه بر صراحت قرارداد ؛ ممکن خدمات آی . پی . اس . در قالب توافقنامه ای 

 . آی .پی .اس . بانک اینترنتی تحمیل گردد  است به موجب شرط ضمنی یا عرض خدمات رسانی اینترنتی ؛ تعهداتی به

مطابق قرارداد آی . پی . اس . متعهد به اریه خدمات ، به روز رسانی فن آوری اطالعات ، برقراری ارتباط ایمنی و گزارش مخاطرات موجود 

ت که معامالت بانکی در آن صور، تخلفات فنی افرادی که به سیستم دسترسی دارند و پیشگیری از بزهکاری مالی در فضای مجازی است 

  می گیرد.

آنها مسئولیت آی .اس . پی . در حقوق انگلیس ، پرونده هایی که در . آی .پی .اس . ها اغلب تحت مدیریت عالی سازمانهای خاص هستند

 محرمانه ارتباط می یابند .یا اشخاص یا حرفه قابل مقایسه مطرح گردیده ، بیشتر یا داده های شخصی و 

ف ربه طور کلی از مالک این پرونده ها از جمله : توتالیز و گود فری ، می توان استنباط کرد که آی . اس . پی . حتی اگر به عنوان واسطه ص

 عمل کرده باشد ؛ ملزم به رعایت احتیاط متعارف برای اجتناب از افشاء اسرار و اطالعات الکترونیکی متعلق به دیگران است و در فرض افشا

با لحاظ اوضاع و احوال آی . اس . پی . را به جبران تمام یا قسمتی از خسارات هر گونه اختالل دیگر در رابطه طرفین  دادگاه  می توانند  یا

 مادی و معنوی وارد محکوم نماید. 

 بت مشخصات ، الگوریتم وسا در قبال به کار گیری هر گونه رمز برای تبادل اطالعات ، بدون کسب موافقت مراجع مربوط و ثرمسئولیت 

 4(کلید رمز مربوطه بدون ثبت مشخصات متقاضی در دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی ) یا مرجعی که این دبیر خانه معرفی می نماید 

 به رسمیت شناخته شده است.

ل شده توسط سایر اشخاص و سازمان بکار گیری رمز برای تبادل اطالعات توسط رسا به منظور جلوگیری از کنترل ماهیت اطالعات ردو بد

 نها می باشد . از آنجایی که هر رمزی الگوریتمی دارد که توسط آن الگوریتم می توان عملیات رمز گشائی را انجام داد در نتیجه برای امکا

بوطه کسب شود و ثانیاً کنترل محتوای رد و بدل شده در شبکه رساها توسط مسئولین و در موارد ضروری ، باید اوالً موافقت مراجع مر

مشخصات ، الگوریتم و کلید رمز مربوطه و مشخصات متقاضی رمز ، در دبیر خانه ی شورای عالی اطالع رسانی یا مرجعی که این شورا را 

 دمعرفی می نماید ثبت گردد . الزم به ذکر است که به کار گیری رمز برای حفظ امنیت بیشتر اطالعات در مواردی مقتضی است مانن

داشته باشد و هم درصورت ورود ضرر به دیگران در اطالعات حساب های بانکی . عدم رعایت ایتن مقرر می تواند هم ضمانت اجرای صنفی 

 بردارنده مسئولیت مدنی برای رسا باشد . این مسئولیت ناشی از تفریط می باشد. 

خود را به یکی از دوستان یا خویشاوندان خود بدهد و شخص اخیر مبلغی را از  5اگر مصرف کننده ، کارت کارت بدهی و شناسه شخصی 

حساب مشتری ، بدون رضایت او خارج سازد ، یا مبلغی پیش از آنچه مصرف کننده به او اجازه داده ، خارج نماید ، در آن صورت خود 

 .  (Scheilie , 1979)مصرف کننده باید خسارت ناشی از اختیار اعطایی را بردوش کشد 

 مسئولیت مصرف کننده در انتقال غیر مُجاز   

 سرقت نمایدبه همین نحو ؛ مصرف کننده ،  در مواردی که دیگری با رضایت او اقدام به برداشت از حساب او نموده و سپس به دروغ ادعای 

، مسئول تمام عواقب و خسارات خواهد بود . البته مصرف کننده در فرض اخیر تنها در صورتی مسئول خواهد بود که مؤسسه مالی اثبات 

نماید که برداشت متقلبانه و توأم با رضایت صاحب حساب بوده است . بنابراین در صورتی که سرقت و بدون مجوز باشد ، مصرف کننده 

 واهد بود. مسئول نخ

                                                           
 8-3-5شورای عالی انقالب فرهنگی ، بند  12/9/1380اینترنت ) رسا ( مصوب مورخ آیین نامه های واحد های ارائه کننده ی خدمات اطالع رسانی و  4
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لیت ودر مواردی که انتقال الکترونیکی وجه بدون مجوز بوده باشد ، در آن صورت قانون انتقال الکترونیکی اعتبار سه مبنا را برای حداکثر مسئ

ه مالی در روز از اظهارنامه ادواری مؤسس 60، اگر مشتری از اعالم انتقال غیر مجاز در مدت  205-6مد نظر قرار می دهد . مطابق با بند 

باب گزارش ریز انتقال الکترونیکی وجه  خودداری نماید ، حداکثر مسئولیت را برعهده خواهد داشت. برعکس ، اگر مشتری در مدت دو روز 

یا اطالع از سرقت یا فقدان کارت یا وسیله دستیابی به حساب ، این امررا به مؤسسه مالی اطالع دهد، در آن صورت ، مسئولیت از کشف 

دالر یا مبلغی خواهد بود که به طور غیرمجاز از دسترسی به حساب او را فراهم می سازد ، منجر به  50محدود به حداقل مبلغ از وی 

 مسئولیت او نسبت به تمام مبلغی خواهد بود که:

 دالر که در ظرف دو روز تجاری وارد شده باشد. 50الف. مبلغ خسارت واقعی، بیش از 

واقعی ) میزان کسری از حساب به دلیل برداشت غیر قانونی ( که پس از دو روز تجاری روی داده باشد ، هر چند که ب . مبلغ خسارت    

 دالر نخواهد بود . 500در مبلغ حالتی از سرقت یا گم شدن این مسئولیت بیش از 

اهد بود . همین مبلغ به موجب قانون حسن دالر خو 50در تمام حاالت دیگری که استفاده غیر مجاز انجام می گیرد ، مسئولیت مشتری 

در مورد گم شدن کارت اعتباری نیز محاسبه می گردد . مطابق با تفسیر ارایه شده از سوی هیأت رزرو فدرال ، همین مبلغ   ، نیت در قرض 

حلیل با قانون حسن نیت قرض خسارت قابل پرداخت خواهد بود ، حتی اگر انتقال های متعددی از حساب مفقود انجام گرفته باشد . این ت

، اتطباق دارد که به موجب آن مسئولیت مشتری در مورد کارتهای اعتباری و بدهی مفقود ، صرفنظر از تعداد دفعاتی که از کارت سرقت 

اً در حد بار صرفشده ، استفاده گردیده ، به دالر محدود می گردد. باید توجه داشت که مبالغ تعیین شده در قانون انتقال الکترونیکی اعت

 و قرارداد طرفین می تواند خالف این موارد را مقرر دارد.پیشنهاد ) قواعد تکمیلی ( بوده 

 مسئولیت مؤسسه مالی در انتقال غیر مُجاز 

مؤسسه مالی تقریباً در تمام مواردی که به دستور مشتری ملزم به انتقال وجوه باشند و علی رغم فراهم بودن امکان آن به دلیل تقسیر یا 

ند نسهل انکاری ، اقدام به آن ننمایند ؛ نیز در مواردی که با وجود دستور مشتری مبنی بر توقف عملیات انتقال وجوه از این امر خودداری نک

مسئولیت مدنی خواهند داشت . در مواردی که ناتوانی از انتقال یا منبع وجوه به شرح فوق ، ناشی از خطای غیر عمدی و غیر قابل ، 

خسارت ئاقعی خواهد بود . همین مشتری می در آن صورت میزان خسارت قابل مطالبه مشتری ،  پیشگیری از سوی مؤسسه مالی باشد ، 

بار ، توارده به خویش را از هر شخصی، از جمله مؤسسات مالی که به دلیل تخلف از قانون انتقال اتکترونیکی اع تواند هر نوع خسارت واقعی

 .وارد شده ، مطالبه نماید 

( ، حداقل  1693)م (  () ماده الف)همانند قانون حسن نیت در قرض ، در قانون انتقال الکترونیکی اعتبار نیز به موجب قاعده ای آمره 

رفاً بنابراین اگر مصرف کننده ، برای مثال بتواند صبرای خسارت قابل جبران ناشی زا تخلف از مفاد قانون پیش بینی گردیده است.  مشخصی

تخلف فنی مثل قصور مؤسسه مالی از ارسال اظهارنامه در مدت مقرر را اثبات نماید ، حتی اگر از این قصور خسارتی به وی وارد نشده باشد 

دالر از سوی مؤسسه مالی خواهد بود . در مواردی که مشتری خسارت واقعی خویش را از مؤسسه  100ان خسارت به میزان ، مستحق جبر

 مالی دریافت می دارد ، حتی مطالبه حق الوکاله و هزینه را نیز خواهد داشت .

 ات مالی پیش بینی شده است :در قانون انتقال الکترونیکی اعتبار ، دفاعیات زیر در مقابل مسئولیت مدنی برای مؤسس

برای گریز و پیشگیری از چنین یک . رویداد حادثه ای غیر مترقبه و بدون خطای ناشی از سوء نیت . علی رغم اینکه راه حل متعارفی 

 خطاهایی قبالً پیش بینی شده باشد .

سوی هیأت رزرو فدرال ؛ که در صورت اثبات حسن نیت دو . اعتماد توأم با حسن نیت به قاعده ، دستورالعمل یا تفسیر به عمل آمده از 

 مؤسسه می تواند از عوامل دفاعی آن در مقابل مسئولیت باشد.
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البته راه حل های اختیاری دیگری برای گریز از مسئولیت قانونی وجود دارد و آن این است که مؤسسه مالی می تواند قبل یا پس از طرح 

ناد تخلف از قانون انتقال الکترونیکی اعتبار ،حساب مشتری را برقرار ساخته و خسارت واقعی یا دعوی مئولیت از سوی مشتری به است

 قانون انتقال الکترونیکی اعتبار مقرر شده است . 1693تخمینی وارده به وی را جبران نماید . این مسأله نیز در ماده 

 

 کیتأثیر حسن نیت در گریز از مسئولیت راجع به پرداخت الکترونی  

در این مورد ، حقوق کشورمان ـ همانند اکثر مباحث راحع به حقوق پرداخت های الکترونیکی ـ ساکت است با این وجود ، از مجموعه آنچه 

در مورد حقوق آمریکا گفته شد و تحلیل هایی که از قواعد عام حاکم بر قرارداد در مورد حقوق کشورمان به عمل می آید می توان دریافت 

پرداخت الکترونیکی به اشتباه یا قوه قاهره با اشکال روبرو می شود ، مؤثر یت تا حدود زیادی در گریز از مسئولیت در مواردی که که حسن ن

مقرر شده شباهت دارد و بر دو  6خواهد بود . در حقوق آمریکا ، مفاد قانون انتقال الکترونیکی اعتبار ، به آنچه در قانون تأمین عادالنه بدهی

. نکته مشترک این سه سند آن است که ، به منظور معافیت از مسئولیت ،  خوانده باید  به رأی دادگاه در پرونده بینگهام هستند مستند

بوده عالوه بر احراز حسن نیت ، خوانده باید این مهم را اثبات  « خطایی توأم با حسن نیت » اثبات نماید که تخلف ارادی نبوده و ناشی از

  ات متعارفی را برای اجتناب از چنین خطاهایی به انجام رسانده است .کند که اقدام

 4ـ402در بند همین لحن درقانون حسن نیت در قرض، نیزبه کار رفته ودرآن مفهوم مضیقی ازعوامل معافیت ازمسئولیت ارایه شده است. 

ه طور ب داخت کننده تحمیل نشده است ودادگاه ها نیز ،قانون متحدالشکل تجاری ، تعهد به اقدامات متعارف برای پیشگیری ، به بانک پر

بنابراین هرگونه تفسیری از مفهوم خطا یا قصد خیر، به طور  .  (Doww  .1985)ا برای بانک ها تعیین نکرده اند صریح چنین تعهدی ر

مضبق به عمل می آیدوتنها به خطاهای غیر ارادی محتدود می گردد . این تحلیل از حیث انطباق با مبانی حقوق نیز صحیح به نظر می 

امکان متعارف اجتناب ازخطادراین مورد  رسد ،چرا که علم به خطا، نافی حسن نیت به شمار می آیدوحکایت از آن داردکه شخص با وجود

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تا دیه » قانون مدنی کشورمان نیز در همین راستا مقرر می دارد:  227سهل انکاری کرده است. ماده 

ه نیزبه موجب ماد«.  او نمودخسارت میشود که نتواتد ثابت نماید که عدم انجهم به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به 

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه  "قانون مدنی  229

 "خسارت نخواهد بود 

 ابعاد حقوقی بانکداری اینترنتی  

 داخلی و بین المللی(ایمنی و جرایم علیه بانکداری اینترنتی ) در بستر قوانین 

که یکی از مزایای مهم آن به شمار می آید یکی از عوامل کاهش امنیت این نوع بانکداری است از شبانه روزی بودن خدمات بانک اینترنتی 

یک  تمضوعات مهم موسسات مالی اعتباری به هنگام ارایه خدمات پولی و بانکی از طریق اینترنت با آن روبرو می شوند بحث امنیت اس

 . سری شاخص هایی شناسایی شود که از آن طریق بتوان از مصون ماندن سیستم ارائه شده از اعمال متقلبانه و امنیت آن مطمئن بود

 امنیت بانکداری با رمز گذاری امضای دیجیتالی )الکترونیکی(

اول  وردار است در نگاهخد و از امنیت باالیی بریکی از مطمئن ترین روش هایی است که در بانکداری اینترنتی امنیت آن را تأمین می کن

 امضای الکترونیکی همان معادل امضای دست نویس است در نتیجه هر دو امضاء آثار حقوقی مشابهی دارند .

ز می نوان نامخدوش بودن پیام هویت امضاءکننده و تایید محتوای مدرک ااز طریق امضای دیجیتال یا علم رمزگذاری در مفهوم عام آن 

  ( . 1393)السان ، سوی فرستنده را اثبات کرد
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فایده رمز گذاری دیجیتال آن است که حتی اگر امضاءکننده کنترل کلید خصوصی را از دست بدهد مانند اینکه آن را فراموش کند باز هم 

 ( 1384السان . دوان یامچی ، )امکان جعل آن چه بیشتر ایجاد شده وجود نخواهد داشت 

الکترونیکی در مفهوم عام به دودسته تقسیم می شوند : دسته اول هر نوع امضا یا عالمتی را که به صورت الکترونیکی در آمده باشد امضای 

که وارد کردن نام و نام خانوادگی تصویر اسکن شده یک امضای دستی در یک سند یا شناسه زیستی مانند ) اثر انگشت ، شکل قرینه ( یا 

نظر دارد که از امضای دنیای واقعی  در . امضای دیجیتال همانند اهدافی را ( 1386)السان ، ونیکی محسوب می شودصورت امضای الکتر

داً تصدیق کرد فرستنده نمی تواند بعمدنظر است یک امضای دیجیتال بی عیب و نقص تضمین میکد که می توان هویت فرستنده آن را 

 . ال را بدون اینه کشف شود جعل  نمایدنده نمی تواند امضای دیجیتارسال پیام امضا شده را انکار کرد و گیر

 شرط را برای آن بر می شمارد: 4سخن به میان می آورد و  "از امضای الکترونیک مطمئن  "قانون تجارت الکترونیک   10اده م

 الف : نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.

 معلوم نماید .را  "داده پیام  "ب : هویت امضا کننده 

 ج : به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد 

 قابل تشخیص و کشف باشد. "داده پیام  "متصل شود که هر تغییری در آن  "داده پیام  "د : به نحوی به یک 

 

 

 ارزش اثباتی امضای الکترونیکی 

دعا می کند این امر بار اثبات سنگین را به عهده اثبات کننده گذاشته است ؛ اما اثبات مطمئن بودن امضا برعهده شخصی است که آن را ا

می توان با استفاده از نسخه های استاندارد معرفی شده توسط موسسات معتبر از جمله سازمانهای بین المللی استاندارد سازی از این باز 

 ( . 1388)عبداللهی . شهبازی نیا ، اثبات کاست 

 کالهبرداری در بانداری اینترنتی 

پیچیده ترین جرم مالی کالهبرداری اینترنتی است که بزه کار حرفه ای گاه با ترکیب چندین بزه مثل رمز گیری ، دسترسی غیرمجاز ، 

 جعل رایانه ای و سرقت هویت موفق به بردن وجه متعلق به دیگری می شود.

عام دارد و می توان تمام مصادیق آن را که منجر به تصاحب یا تحصیل مال می شود را کالهبرداری سوءاستفاده در بانکداری اینترنتی مفهومی 

 یا رد حکم کالهبرداری محسوب داشت .

تقلب در بانکداری اینترنتی ممکن است از طریق ورود افراد غیر مجاز به سیستم بانکی یا از طریق یکی از مشتریان توسط او یا با مساعدت 

 شارمت شخص متبحری انجام گیرد .وی و با م

 همکاری داخلی و بین المللی برای مبارزه و پیشگیری از جرایم علیه بانکداری اینترنتی

همکاری سازمانهای داخلی کشور ها و دولت ها در سطح بین المللی برای پیشگیری یا حداقل کاهش ای جرایم از اهمیت باالیی برخوردار 

 است .

و توسط افرادی که برای بانک ناشناس محسوب می شوند ارتکاب یابد که در این مواقع پیگرد و کیفر صه فراملی جرایم ممکن است در عر

 بزهکار تنها با همکاری و مساعدت بین کشورها میسر خواهد بود.
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ای ف شده اند تا برنامه هاستاندارد های جهانی برای پیشگیری از بزهکاری در بانکداری اینترنتی در نظر گرفته شده است و بان کها موظ

 د .نآموزشی برای مشتریان در پایگاه اینترنتی خود ارئه نموده و مسایل مبتال به امنیتی را به آنها یاد آوری کن

تعهد ایمنی در حوزه بانکداری نوعی تعهد .  مه هایی بین المللی این کشور استعهد نادر حقوق سوییس یکی از منابع امنیت بانک ها 

 برای طرفین محسوب گردیده و تخلف از آن می تواند منجر به مسئولیت قراردادی شود. قراردادی

د رعضویت در عهد نامه منطقه ای ، بین المللی ، دو یا چند جانبه یکی دیگر از راه های افزایش امنیت است که به ویژه در اتحادیه اروپا مو

 توجه قرار گرفته است .

تعیین حریم خصوصی فی النفسه مبنای منحصر به فردی برای توجیه کیفر در حوزه بانکداری اینترنتی است  بدین معنی که بانک مشتری 

و آی . اس . پی دارای حریم خاص هستند و ورود بدون اجازه به آن موحب مسئولیت خواهد بود .مهمترین کارکرد همکاری بین المللی 

نترنتی در آینده متحدالشکل شدن قوانین و مقررات موجود در این حوزه می باشد و این اتحادیه تا حدودی در برخی برای حقوق بانکداری ای

 از جنبه های کیفری بانکداری همچون پولشویی حاصل شده است 

 ور از ذهن نیست.یکنواختی مقرراتی بین المللی راجع به بانکداری اینترنتی در ابعاد قراردادی و مسئولیت مدنی نیز چندان د

 ابعاد حقوقی بانکداری اینترنتی ) در بستر قوانین بین المللی (  -5

 حکومت قانون بربانکداری اینترنتی بین المللی 

لی بین الملشور های توسعه یافته است همچون )بسیاری از مسایل حقوق بین المللی در صدد حمل و فصل مسالمت آمیز آنها به سود ک

 دولتی و تعدیل حاکمیت دولتها در قراردادهای خصوصی ( در حوزه بانکداری اینترنتی به طور جدی مطرح می شود.کردن قراردادهای 

توصیف که از هر رابطه به عمل می آید قانون حاکم بار آن را نشخص می کند اگر رابطه طرفین از حدود ملی یک کشور خارج شده و به 

  دو یا چند کشور ارتباط داشته باشد در آن صورت ناگزیر از تعیین قانون حاکم هستیم.دلیل دخالت های یک عنصر بین المللی به 

بین المللی شدن ارتباط مسایلی را مطرح می سازد که نمی توان از چشم انداز حقوق داخلی به آنها نگاه کرد و این مسایل به دلیل ماهیت 

و به طور کلی یکی از اهداف عمده اینترنتی کردن بانکداری پیش بینی برقراری  خاص بانکداری اینترنتی ممکن است با آن نیز ارتباط یابند

 و تعامالت بانکی در ورای مرزهااست. ارتباطات

بانکداری اینترنتی بین المللی مقتضیاتی دارد که برآورده نشدن آنها می تواند این ساختار را به بن بست کشانیده یا چالش های جدی از 

رو سازد اینکه چه قانونی بر روابط بانکی اینترنتی حکومت دارد و سهم قرارداد دراین حوزه چیست واجد اهمیت فراوان حیث بی قانونی روب

 است.

 مقصود از قانون حاکم در بانکداری اینترنتی همانند سایر حوزه ها این است که تعامالت انجام شده در فضای بانکی اینترنتی از بعد حقوقی

لیل و در صورت نیاز به تفسیر یا حل اختالف تعیین تکلیف می شود بدیهی است که برای این امر باید مجموعه مقررات ، چکونه توصیف ؛ تح

مشخص مالک عمل باشد و گرنه اگر قرار باشد دادگاه مقررات خود که به موضوع ارتباطی ندارند به مورد اجرا گذارده یا مقررات متعدد از 

غیر منطقی با واقعیتهای موضوع مطروحه ه قرار می گیرند تصمیم گیری بسیار دشوار با تصمیم متخده کشورهای گوناگون مورد استفاد

 ( . 1393) السان ،  خواهد بود

به طور کلی اعتقاد براین است که قواعد حل تعارض سیستم های حقوقی ملی که در قالب قانون گذاری داخلی چه از طریق عهد نامه های 

نه قواعد خشک و غیر منعطف دارند )نیکبخت ندارد انتخاب های خارج از قوانین ملی ) فراملی ( را بپذیرند و در این زمیبین المللی تمایلی 

 ،1384 . ) 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 قوانین و مقررات آمره در بانکداری اینترنتی بین المللی 

ن اجرای قوانیآن اقدام به هر فعالیت تجاری از جمله بانکداری مستلزم علم به قوانین و مقررات آن است نتیجه علم به مقررات و مهمتر از 

 . لی استلو توسعه اقتصاد ملی واجتناب از اضرار به آن در سطح داخلی و بین الماز سوی بانک کمک به رشد 

است که در حوزه مسایل پولی و بانکی تصویب و به مورد اجرا گذاشته می شوند ، از آن رو که جز در  نین و مقرراتیااصل بر آمره بودن قو

 7قراردادهای خصوصی بانکی که قانون آمره طرفین آن تا زمانی به شمار می آید که مخالف صریح قانون آمره نباشد .

از منفع اشخاصی که در این نوع تعامل ها مشارکت دارند ونیز در سطح  در مورد بانکداری هدف دولت از تنظیم و اعمال مقررات نوعاً حمایت

در صورتی که بانک اینترنتی بتواند متقابالً به فعالیت های غیر قانونی خویش ادامه دهد. بی تردید تمام  8یانت از اجتماع است .صکالن 

 را متاثر خواهد کرد .جامعه  و اقتصاد 

 مد نظر قرار گیرد.بیشتر ی اینترنتی تأمین مالی الکترونیکی در قراردادهای میان تجار در اعمال قواعد آمره بر بانکدار

 در صورتی که قواعد آمره در بانکداری اینترنتی اعمال نشود نتیجه مستقیم آن در اقتصاد داخلی نا به سامانی و در سطح بین المللی افعال

از طریق شبکه جهانی است چرا که اگر قانون بر فضای مجازی حاکم نباشد یا  مجرمانه ای همچون پولشویی اینترنتی و تأمین تروریسم

کشور های حاضر به همکاری با یکدیگر نباشند اینترنت به محلی برای قاچاق ارزش های پولی وتقلب نسبت به قوانین پولی و بانکی کشورها 

 بدل خواهد شد.

می پیش بینی کمک های مالی کرده و کشورهای مختلف اقدام به تصویب قوانین در حالی که بانک ترمیم و تئسعه برای پیشگیری از جرای

 داخلی قبل از توسعه بانکداری اینترنتی نموده اند.

در حقوق بانکی تمام کشورها به رسمیت شناخته شده از آن جهت ضرورت دارد که  "قواعد آمره "یادآوری کلی این مقررات که به عنوان 

 ه در صدد فعالیت بانکی اینترنتی می باشند با عمل به آنها اقدام به توسعه فعالیتهای خود می نماید.مؤسسات یا بانک هایی ک

قاعده مهم دیگری است که تبعیت از آن برای بانک ضرورت دارد حسن نیت ایجاب می کند که بانک اینترنتی نقاط  "اصل حسن نیت "

شته و در صورت بروز هرنوع اختالل یا وقوع بزهکاری مراتب را به بهترین شکل ضعف و قوت خود را به طور صریح به مشتریان اعالم دا

 . ( GordomLesliea , 2005) پیگرد برساند ممکن به اطالع مشتریان و نیز مقامات انتظامی در جهت اقدامات احتیاطی و

رار داد مد نظر ق "مبنا  "به طور کلی در تفسیز قوانین و مقررات موجود و اعمال بر بانکداری اینترنتی همواره باید منافع ملی را به عنوان 

پیشگیری از پولشویی وجرایم مشابه و جلوگیری از خروج بی رویه سیاست کلی بانکداری به شمار ما آید که در تدوین مقررات در حوزه 

 نیز مورد توجه قرار می گیرد. خاصهای 

 دادگاه های صالح در بانکداری اینترنتی بین المللی

در روابط خصوصی مثل قرارداد بانکی اینترنتی یا مسئولیت قهری در این حوزه همان گونه که طرفین حق انتخاب قانون قابل اجرا را دارند 

سنه و حقوق مصرف کننده بر چنین انتخاب اعمال می شود باید به ایشان و تنها محدودیت های ناشی از قواعد امره نظم عمومی اخالق ح

 این حق را داد که دادگاه صالح بر روابط خویش را نیز انتخاب نماید.

                                                           
 مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند در صورتی که 10ماده  7

8 UNCTAD E.Commerce and Development Repert 2001 p .168. 
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همچنین طور در قراردادهای استاندار بانک های اینترنتی قید می شود که دادگاه محل استقرار بانک اینترنتی صالحیت رسیدگی خواهد 

ین دسته از روابط طرفین می تواند با عدول از صالحیت محاکم دولتی قرارداد و تعهدات قراردادر خویش را پیش یا پساز بروز داشت در ا

 یا موردی قراردهند.9اختالف و مسایل ناشی از مسئولیت غیر قراردادی راپس از تحقق آن تحت صالحیت مرجع داوری سازمانی 

رای صالحیت دادگاهی نسبت به جرمی که در حوزهبانکداری اینترنتی روی داده فراهم شود آن دادگاه بنابراین در صورتی که عناصر الزم ب

 خاص قهراً صالح خواهد بود و نماتواند با تراضی طرفین یا ادعای صالحیت دادگاهای از کشوری دیگر از خود نفی صالحیت نماید.

 تشخیص دادگاه صالح در بانکداری اینترنتی بین المللی 

الح بودن برای دادرسی به طور کلی مقتضی دادرسی سریع ، علنی ، منصفانه و منطبق با قانون حاکم است و گرنه حداقل عواقب سیاسی ص

 بین المللی در پی خواهد داشت.

و در مسایل  Gosnell) ( 1988 ,در حوزه بانکداری اینترنتی عمانند سایر موضوعات اصل بر این است که جرایم دادگاه های محل جرم  

 صالحیت رسیدگی دارد.10مدنی دادگاه محل اقامت خوانده 

 ست که دادگاه صالحیتاین دو قاعده هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی مبنای اصلی تشخیص شهر ) حوزه قضایی ( و کشوری ا

 .  رسیدگی دارد

به طور کلی اعمال مجرمانه ای  که در فضای مجازی روی می دهند با همه حقایق و اصول فوق در مورد جرایم علیه بانکداری اینترنتی و 

ی مختلف حکایت از آن دارد که دولت ها صالحیت دادگاه های خود را در جهت حمایت از منفع ملی و حقوق هارویه قضایی کشور 

 .داده اندشهروندان گسترش 

در مورد تشخیص دادگاه های صالح و شیوه های حل اختالف ناشی از معامالت بانکی اینترنتی نیز دیدگاه های مختلفی مطرح شده است 

همانند بانکداری سنتی  "محل استقرار شعبه  "یا  "محل وقوع حساب بانکی  " "محل اجرای قرارداد  "نظریاتی همچون صالحیت محکمه 

 . (Avovoanu , 1999)رنتی هم مطرح هستند بانکداری اینتدر نظام 

ل یدر مورد صالحیت کامال براین اعتقاد است که می توان محلی را که عقد در آنجا از طریق پایگاه اینترنتی ، نامه الکترونیکی یا سایر وسا

 ارتباطی منعقد شده صالح دانست.

 نقش بانک مرکزی در بانکداری اینترنتی بین المللی 

پرداختهای تجاری اینترنتی نیاز به واسطه ای دارد که عالوه بر معتمد بودن وی در سطح بین المللی ناظر و حافظ منافع ملی در آن سطح 

آن در سطح فراملی عهده دغار می شوند بانک داری اینترنتی نیز باشد و به همین دلیل این نقش را اصوالً بانک مرکزی یا نهدا های هم شأن 

 للی اغلب با اهداف تجاری برقرار می شود.بین الم

 سهم بانک مرکزی در این فرآیند هر روز کمتر شده و به ویژه کشورها یا حوزه های پیشرفته همچون ایاالت متحده یا اتحادیه اروپا که واحد

وشی ست بر اقتصاد داخلی داشته باشد چشم پپولی آنها اعتبار بین المللی دارد اغلب از آثاری که نقل و انتقاد بین المللی و کالن ارز ممکن ا

 کرده و همین رویه را ذر روابط بانکی خود با کشور های در حال توسعه مجری می دانند.

در اتحادیه اروپا به عنوان نماد هماهنگی فراملی و البته منطقه ای اقداماتی در راستای نظام بخشیدن به فعالیت بانک های مرکزی اعضای 

شاید بانکداری   ) , Hans .( 1996Mokey ستای نقل و انتقال پولی و تصویه حساب در سطح اتحادیه به اندیشه شده است.اتحادیه در را

                                                           
9 Institutional Arbittation  

 قانون آیین دادرسی کیفری 54ماده  10
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اتحادیه اروپا تفکراتی در  نیاز داشته باشد که تنها در سطحاینترنتی در سطح بین المللی به نهادی متناسب با آن یعنی بانک مرکزی جهانی 

 خصوص آن مطرح می باشد.

تعامل این سازمان یا موسسات پولی و بانکی اینترنتی است بانک مرکزی  بدیهی است که موقعیت بانک مرکزی جهانی مستلزم هماهنگی و

جهانی بدون تضمین ها و قوای اجرایی برای تصمیمات خود صرفاً یک نهاد ارشادی محسوب می شود و از رسیدن به اهداف عالی بانکداری 

  .ی ناتوان خواهد بودایمن اینترنت سالم و

 بستر قوانین داخلی (رابعاد حقوق بانکداری اینترنتی) د

ودن بدر جامعه ایران از ورود اینترنت به کشور زمان زیادی نمی گذرد موانع توسعه بهره برداری از اینترنت در ایران متنوع  است مانند باال 

قطع و وصل شدن شبکه ، نداشتن مهارت و توانایی کافی مردم برای استفاده از  هزینه استفاده از اینترنت ، پایین بودن سرعت اینترنت  ،

 اینترنت تحریم های سیاسی و اقتصادی ) مثالً امکان دسترسی به برخی سیاستها و نرم افزارهی و سرویس ها برای ایرانیان نیست.(

یست اینترنتی بریده و جدا از بدنه اقتصادی کشورها ن –رونیکی و تجربه نشان داده مه بانکداری الکتبانکداری مفهومی بیشتر اقتصادی است 

 مردم ما هنوز اینترنت را به عنوان نیاز ضرورت در نظر نگرفته اند بلکه بیشتر آن را فن آوری لوکس و اضافی تلقی می کنند.

را فراهم کرد و بعد فرهنگی و حقوقی بانکداری  ارتباطی –ایرانیان نیاز به برنامه ریزی اقتصادی دارد باید زیر ساخت های فنی و اطالعاتی 

 .اینترنتی نیز باید مورد توجه قرارگیرد

 

 مقررات داخلی مرتبط با بانکداری اینترنتی

در سطح ملی در رابطه میان بان ها و در سطح بین المللی بی گمان منشأ قانون گذاری نوعی تفاوت را می طلبد تنظیم روابط مالی داخلی 

ا ه منافع عمومی در تعامالت بین بانکی و مسایل پولی و ارزی مانع از آن می شود که هر نوع توافق خصوصی در این عرصهحقظ حقوق و 

 معتبر شناخته شود.

متؤسفانه اسناد بین المللی موجود در خصوص بروات تجاری و پرداخت های معامالتی به ندرت بحث بانکداری اینترنتی را مطرح ساخته اند 

 گردیده اند.علت این امر در این است که اکثر مقررات موجود قدیمی هستند و بیش از رواج روش های نوین پرداخت تدوین 

 

 

 

 داری اینترنتی داخلیمقررات مالیاتی در  بانک

دریافت مالیات تز بازرگانان اینترنتی به دو دلیل دشوار است دلیل نخست حداقل به لحاظ نظری این است که نظام حسابداری ثبت سوابق 

 رای بانکدر اینترنت ساز و کار معینی ندارد و هرکس به اندازه مالیات می دهد که خود اعالم می دارد دلیل دوم فقدان افامتگاه مشخص ب

 تمام اینترنتی یا حداقل برای اکثر مشتریان است.

از آنجا که اقامت گاه محلی است که بر مبنای قانون ان مالیات اخذ می شود آن گاه که محل اقامت شخص معلوم نباشد حتی بر فرض 

 د.اشد  وجود ندارمشخص بودن هویت و میزان معامالت اینترنتی وی محلی که صالح برای دریافت مالیات از وی می ب

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
به عنوان استانداردهای جهانی در روابط تجاری الکترونیکی اعالم  11این مشکالت با آنچه که از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

 شده مضاعف می گردد.

توافق بر میزان  -2د . پایگاه اینترنتی به تنهایی نمی تواند به عنوان محل استقرار دایمی محسوب شو -1 بر طبق گزارش سازمان مذکور

ارایه دهنده  -3پایگاه های اینترنتی نوعاً نمی تواند به محل استقرار دایمی موسسه ای باشد که واسطه آن اقدام به تجارت می نماید . 

خدمات آن استفاده می کند  زخدمات اینترنتی جز در شرایط و اوضاع و احوال غیر معمول نباید به عنوان نماینده وابسته به تاجری که ا

 پی همان استقرار دایمی تاجر مذکور باشد. –اس  –تلقی گردد تا محل استقرار آی 

  رعایت مقررات در بانکداری اینترنتی داخلی

گاه این ابهام در اذهان تعداد کمی از مسلمانان مطرح می شود که آیا بانکداری اینترنتی به لحاظ شرعی صحیح است یا خیر. با توجه به 

اینکه کشور ما کشوری مسلمان است باید گفت اندیشمندان مسلمان ) مالزی ( با تأکید بر اینکه دین اسالم حاوی نو آوری و ابتکار بوده و 

 .یث در میان تمام ادیان و مذاهب سر آمد می باشد مانعی برای معامالت اینترنتی نیافته اند از این ح

 توالی ایجاب و قبول عدم امکان تقلید در انشای عقد و مغاینه بودن معامله معوض در رابطه با بانک اینترنتی و مشتری مشمول قواعد عمومی

 ن تحول خاصی را در این خصوص موجب نشده است .قراردادها در حقوق اسالمی بوده و بانکداری نوی

با اجرای مقررات بانکداری اسالمی در معامالت آن دسته از اشخاصی که به هنگام استفاده از خدمات بانک اینترنتی خواهان تبعیت از شرع 

 باشد باطل و حرام خواهد بود. "ربا  "عنوان اسالم نیز هستند اخذ هر گونه وجهی که مشمول 

ن رو در بانکداری اینترنتی اسالمی قراردادهای منعقد میان بانک و مشتری باید در قالب یکی از عقود شرعی همچون مضاربه ، جعاله ، از ای

( )الف( قانون بانکداری اسالمی اگر موسسه ای که تحت عنوان بانک اسالمی فعالیت 1)  11و یا ودیعه قابل توجیه باشد . مطابق با ماده 

 به عملیاتی نماید که نقض قواعد مسلم شرعی باشد مجوز فعالیت آن سلب خواهد شد.دارد اقدام 

 بیمه بانکداری اینترنتی داخلی  

در بانکداری اینترنتی ارایه خدمات با مخاطراتی روبروست که از دو عامل ماهیت نوین وسیله ارتبازی و در نتیجه ناشناخته بودن برخی 

 عملیات مالی و پولی به طور نوعی ناشی می شود.مخاطرات آن و خصیصه خطر پذیری 

ی مدر صورتی که بانک اینترنتی به هر دلیل نتواند تمام با بخشی از خدمات یا تعهداتی را که ارائه آن را قبول کرده انجام دهد وضعیتی رخ 

 گفته می شود. "مخاطره سازی  "دهد که بدان 

ه ای و به طور کلی عوامل باشد که ارتباطی به احتیاط و نظارت نداشته باشد. اگر چه برخی از مخاطرات ممکن است ناشی از خطای رایان

ی در عین حال در روابط بین بانک  تصور این امر که تمام فعالیتهای بانکی تحت شمول بیمه باشد غیر ممکن یا در عمل غیر قابل اجراست

 به این صورت برای .بانکاست می توان برخی ایده ها را قابل قبول دانست و آن دسته از تعامالت اینترنتی که نیازمند قراردادمیان چند

جلوگیری از ورشکستگی یکی از بانک ها به دلیل خسارت عمده وارده در نتیجه اخاللی که در پرداخت های اینترنتی به وجود آمده خسارت 

 به همه بانک ها ی مرتبط به این تعامل تحمیل شود.

ز لزوم محاسبه مخاطرات اتالف وقت بانک یا عدم همکاری برخی از بانکهای مرتبط به هنگام ورود خسارت رویه ای برای رفع اشکال ناشی ا

این صندوف مه هدف از آن حمایت از تشکیل شود  "خسارتصندوق توزیع  "که می توان در پیش گرفت این است که صندوق به نام 

 نی ننشوند و اما اینکه پوشش صندوق لزوماً تمام خسارت وارده نیست.مصرف کنندگان است تا متحمل زیان غیر قابل پیشبی

                                                           
11 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD 
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در واقع از هر یک از زیان دیدگان به نسبت زیان وارده و در حدی که اندوخته صندوق اجازه دهد حمایت خواهد شد و این که این صندوق 

مدیریت و پرداخت خسارت از آن باید رعایت ضوابطی که اشاره باید در بانک مرکزی ایران مستقر باشد و دستور العمل های الزم برای نحوه 

 ( . 1393)السان ،  شد تدوین گردد

 روش تحقیق

این مقاله به روش توصیفی و استنتاج منطقی صورت گرفته است . ابزار بکار گرفته شده به روش کتابخانه ای  است ، به صورتی که ابتدا 

صورت چاپی یا نسخ اینترنتی جمع آوری شده است ، سپس مطالب مرتبط و قسمت های مورد کتاب ها و مقاالت و مجالت مرتبط چه به 

 .نیاز نسخه برداری شده  به عنوان یک نوشته گردآوری شده است 

 نتیجه گیری

 اد است.اقتص یی از تحوالت بانکی است و ادامه روند الکترونیکی شدن به همراه ایده های دیگری همچون جهانی شدنبانکداری اینترنتی جز

ایل سبانکداری اینترنتی در واقع نوع پیشرفتهای از بانکداری الکترونیکی است که می تواند از مرزها فراتر رفته و در نتیجه دولت ها را با م

هات ج بین المللی اگر چه در بسیاری مهمی همچون ضیانت از اقتصاد ملی در سطح کالن روبرو سازد این نوع بانکداری در سطح داخلی و

در سطح  از قواعد حقوقی واحدی تبعیت میکند اما در پاره ای از موارد تابع تحلیل های خاص حقوق داخلی یا قراملی برحسب مورد است.

بین المللی بانکداری اینترنتی افق های جدید را برای حقوقی گشوده است که نمی توان با تکیه بر قواعد صرف حقوق حصوصی به تحلیل 

زمانی که محدودیت های قانونی و ضمانت اجراهای کیفری در راه بانکداری فراملی وجود داشته باشد نمی توان شبکه گسترده  کرد.آنها اقدام 

 جهانی ارتباطات را بهاته ای برای گریز از اوامر قانون قرار داد.

کداری الکترونیکی قابل اجراست و تنها در بحث امنیت که تامل خاصی را می طلبد قواعد بان در سطح داخلی می توان ادعا کرد که جز

معامالت کالن است که باید احتیاط بیشتری به عمل آورد برای حل اشکاالتی همچون محل انعقاد قرارداد مکان اجرای تعهدات نحوه و 

 شرایط مطالبه خسارت نیز می توان با شفاف ساختن رابطه قراردادی اختالفات بعدی را به حداقل رساند.

بین  "که در اینجا مطرح می شود این است که رویکرد آتی حقوق کشورمان نسبت به موضوع مهم بانکداری اینترنتی که عمالً نوعی سوالی 

 آن واجد اهمیت فراوان می باشد چگونه ترسیم می شود. "المللی 

باالیی  دارد زیرا این موضوع از اهمیت "صادی اقت "ه اینترنتی بین المللی بیش از حد مزرویکرد آتی حقوق کشور نسبت به مسئله بانکداری 

برخوردار است در واقع دولت ها تا حد امکان از حیث قوانین و مقررات با هم هماهنگ شده اند و دهکده جهانی هر روز به سوی کوچک تر 

مشتری افزوده می شود خدمات بانکی شدن می روز و بانک ها ی اینترنتی با قراردادهای استانداردی که در آن برمیزان آزادی و حق انتخاب 

بیشتری را در مقایسه با گذشته  از این طریق ارائه می کنند به همین دلیل است که تصور داشتن واحد پولی منطقه ای بجای واحد پولی 

 ملی هر روز تقویت می شود.

ارت یش از دولتها ، شرکتها و اشخاص عالقه مند به تجارتباطی داشته بتغییر فضای ارتباطات با تأثیر اجتناب ناپذیری که فناوری های نوین 

 در فضای جدید را به فعالیت و کنکاش کشانیده است.

تمامی تحوالت مستلزم توافق دولت ها در سطح بین المللی و تصوبی قانون در سطح داخلی است که حداقل در مورد کشورمان صیغه 

 که در قالب قانون باشد.اقتصادی  آنها در صورتی مشروعیت می یابد  –سیاسی 

 

 ارائه راه کارهای عملی و اجرایی

احترام به ارباب رجوع و مشتری در قراردادبین بانک اینترنتی و مشتری باید برای بعضی از مذاکرات که در قرارداد مؤثر بوده و به عنوان 

محسوب گردد راه باز باشد محکمه نمی تواند قرارداد طرفین را خود سرانه یا به طور موسع تفسیر نماید چاره ای جز این نیست که عقد 
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ردادهای الکترونیکی االحاقی به دلیل نفوذ و تسلط تنظیم کننده برآن به نفع طرفی تفسیر شود که در تنظیم آن نقش نداشته است.در باره قر

اخیر توسعه یافته این است که بانک اینترنتی قرارداد خویش تصریح می کند که محل میان بانک و مشتری رویه عملی که در سالها ی 

 شود. انعقاد قرارداد محل بانک است و یا اعالم انعقاد قرارداد به مشتری و پرداخت سپرده مورد توافق از سوی وی قرارداد قابل اجرا می

  دبا وجود تمایل روزلفزون به بانک اینترنتی وجود ابهام در ماهیت یا ضعف در اطالع رسانی هنوز هم برخی را در ورود به این عرصه با تردی

روبه رو ساخته است به ویژه کسانی که طبقه متوسط یا ضعیف جامعه تعلق دلرند از نا امن شدن دارایی خود یا افشای حساب های مالی در 

 " محکم کاری "هراس هستند و شاید بانک اینترنتی را محیط خوبی که اهداف آنها را تأمین می کند تشخیص ندهد برای بعضی از مردم 

و لو به قسمت هزینه مالی و زمانی اعتقاد راسخی محسوب می شود که تنها روشن شدن ابعاد مختلف و مزایای فراوانبانکداری اینترنتی در 

ای سنتی در راستای پذیرش بانکداری اینترنتی موثر خواهد بود از آن جهت که بانک با مشتری قابل تصور است این نکته تغییر این باوره

 بسیار مهم به نظر می رسد.

دانست هر آینه امکان نقض امنیت وجود دارد لذا باید بانک  "رمز نگاری  "چون انسان طرف رابطه را نمی توان مشمول قواعد فنی همچون 

 تدابیری برای هشدار به مشتری از یک سو و تأمین امنیت خود از سوی دیگر اندیشیده باشند. ها

در مقام تعییت تکلیف در صورت بروز اختالف میان بانک و مشتری آنچه که مالک عمل قرار می دهد قرارداد فی ما بین است چرا که برای 

مشترک طرفین پرداخت و نبایدخود را به الفاظ یا نام گذلری نادرستی که آنان ارزیابی شکل و شرایط عقد باید به جستجوی قصد حقیقی و 

 خواه براثر اشتباه و خواه به منظور مخفی نگه داشتن ماهیت واقعی قرارداد به کار برده اند مقید نمود.

و  ری سازمانها نهادها و اشخاص حقیقیدر مورد جرایم علیه بانکداری اینترنتی باید اذغان داشت که پیشگیری یا پیگرد آنها مستلزم همکا

حقوقی داخلی و دولتها در سطح بین المللی است و برای تحقق این امر باید تمهیدات اجرایی الزم باتوجه به قانون )آتی ( مجازات جرایم 

 رایانه ای کشورمان اندیشیده شود.

 آنها در قوانین فعلی مستوجب مجازات شناخته نشده اند به طور صحیحآن دسته از جرایم علیه بانکداری اینترنتی که به دلیل فقدان سابقه بر

 و یا در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی در تناسب کیفر و جرم ، جرم انگاری می شوند.

وزه می ین حمهمترین کارکرد همکاری بین المللی برای حقوق بانکداری اینترنتی در آینده متحد الشکل شدن قوانین و مقررات موجود در ا

باشد . این اتحاد تا حدودی در برخی از جنبه های کیفری بانکداری همچون پولشویی حاصل شده است. یکنواختی مقررات بین المللی راجه 

به بانکداری اینترنتی در ابعاد قراردادی ومسئولیت مدنی نیز چندان دور از ذهن نیست و به خصوص از آن جهت که بر خالف مسائلی 

ولشویی که در سطح کالن می تواند جنبه سیاسی داشته باشد مسئله مدیریت راهکارهای ایمنی تبادل اطالعات و قراردادهای همچون پ

 به مقررات متحد الشکل بدان ها جامعه حقوقی پوشاند.تجاری چند جانبه از عالیق تجاری مشترک کشورها است و می توان با تدوین 

تناد به مقررات محدود کننده داخلی در عرصه تجارت بین المللی تقریباً از هر حیث و یا توجیهاتی از آن جهت که ناتوانی دولت در اس

همچون ضرورت وجود حسن نیت در روابط بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته از این رو پیش از هر گونه اندیشه به بهانه جویی های بعدی 

ملی در هنگام انعقاد قراردادهای توسعه زیر ساختهه بانک داری اینترنتی بین الکللی به  باید نهایت تخصص و احتیاط را برای تأمین منافع

 کار برد.

غاً اجرا نماید مگر اینکه واقدر صورت فقدان انتخاب قانون حاکم در رابطه بانک و مشتری دادگاه ایرانی اصوالً باید قانون ایران را بر اختالف 

 مقررات خاصـی باشد که بتوان به آن حل اختالف کرد. قانون مذکور نامربوط بوده یا فاقد

در حوزه بانکداری اینترنتی اصل براین است که در جرایم دادگاه محل وقوع جرم و در مسائل مدنی دادگاه  محل اقامت خوانده صالحیت 

اصل تشخیص شهر ) حوزه قضایی ( و رسیدگی دارد. این دو قاعده هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی باید به عنوان مبنای 

 کشوری که دادگاه آن صالحیت رسیدگی دارد مورد توجه قرار گیرد.
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قانون حاکم بر مسئولیت غیر قراردادی در بانکداری اینترنتی باید قانون مرتبط و قابل پیش بینی باشد برای نیل به همین هدف است که 

طور مجاز از خدمات بانکی اینترنتی بهره مند شد معیار تشخیص قانون از محل وقوع  امکان دارد برای حمایت از مصرف کننده ای که به

 خسارت به قانون دارای ارتباط بیشتر تغییر یابد.

 مبرای تحقق واقعی نقش سیاستگزاری بانک مرکزی در حوزه بانکداری اینترنتی باید دو کار کرد نظارت عالیه برکلیه فعالیتهای بانکی و تنظی

 قائل می شود.مربوطه به معامالت ارزی را نیز برای این نهادمقررات 

در کشورمان که از نظام بانکداری اسالمی پیروی میکند باید توجه داشت فعالیت در حوزه بانکداری اینترنتی مستلزم پاسداشت مقرراتی 

 جرای چنین مقرراتی ایجاد نمود.است و اینترنتی شدن ارتباط نباید خللی در ا "قانون عملیات بانکی بدون ربا  "همچون 

فعالیت بانک اینترنتی باید در قالب شرکت سهامی عام مقرر در قانون پولی و بانکی کشور باشد هر چند که بانک های موجود نیز می توان 

 مجوز این نوع از فعالی را اخذ کند

های الزم اجتناب و پیشگشری از بزهکاری و حمایت از حقوق در مورد بانداری اینترنتی باید ناظر بی طرفی برای رعایت اصول فنی احتیاط 

مصرف کنندگان اندیشیده شود و به نظر می رسد که جز در مورد جرایم و تخلفات که با نهادهای انتظامی و فضایی ارتباط می یابد بانک 

 مرکزی گزینه خوبی برای نظارت محسوب می گردد.

وحدت سیاست گزار و ناظر را در ) قالب بانک مرکزی (پذیرفت چرا که با ید همانند سایر بانکها در مورد بانکداری اینترنتی در کشورمان با

که به خصوص در سال های نخست راه اندازی این نوع  توجه به معادله سریع اطالعات در عملیات بانک اینترنتی این امکان  فراهم می آید 

 موتنع موجود با پیش رو دستورالعمل هاب الزم را به بانک های درگیر ابالغ نماید.از بانکداری ، بانک مرکزی با اطالع از مشکالت و 

 فعالیت بانک اینترنتی باید در قالب شرکا های سهامی عام مقرر در قانون پولی بانکی کشور باشد هر جند که بانک های موجود نیز می تواند

ط را به عنوان لوازم نخستین بانکداری اینترنتی نباید فراموش کرد در واقع بانک مجوز این نوع فعالیتها را اخذ کند. دو رکن مهارت و احتیا

 اینترنتی در صورت داشتن مهارت و احتیاط ) رعایت آن به شکل متعارف ( از مسئولیت مدنی به مفهوم عام آن معاف خواهد شد.
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