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 تعالي باسمه

 حكمراني الكترونيكياليحه گزارش توجيهي 

 . نام قانون 1

تواند پيروي كند. گاهي كشورها  نامگذاري قوانين اينچنيني از رويكردهاي گوناگون و البته متفاوتي مي

را  مورد انتظارالكترونيكي كردن امور اداري، اجرايي و يا به كلي حكمرانيشان، موضوعيت ندارد و دستاورد اصلي 

سنتي  راهكارهايعمومي نسبت به امور داره شدن ا دهند؛ مانند فراگيرشدن خدمات دولتي يا شفاف هدف قرار مي

اي، اينترنتي  ديجيتالي، رايانه  آنكه به اوصافي مانند الكترونيكي، فيزيكي. لذا بيكنوني به ويژه در دنياي و مرسوم 

 سازند.  هدف را برجسته ميهمان و مانند آن در نام قانون اشاره كنند، 

مانند آنكه مجريان قانون را از  تواند پيامدهايي نيز داشته باشد؛ ميهاي هدفمند  گذاري با اين حال، اينگونه نام

شده قرار گيرند.  الشعاع هدف اصلي نامگزيني تحت ساير اهدافاينكه ساير اهداف مهم و ارزشمند آن بازدارد يا 

ا و سازوكارهاي عموما از الكترونيكي كردن فرايندهزيرا  .ماند از جامعيت مورد انتظار دور ميخودبخود قانون  لذا

دنبال مي شود و هنگامي كه تنها بر يك  اهداف مختلفي ه هاي گوناگونحكومتي و دولتي در بخش ها و شاخ

هدف تأكيد و همان برجسته مي شود، ممكن است در تدوين و تشريح ضوابط و احكام قانوني مربوط به ساير 

 اهداف مورد انتظار كوتاهي شود يا اساسا ناديده بمانند. 

در نظام هاي حقوقي كه براي نخستين بار اين موضوع در دستور كار سياستگذاران ، ا توجه به اين مالحظاتب

برگزينند و بر همان بستر يا ابزار تأكيد را ن بي طرفانه اي يواعنتقنينيشان قرار مي گيرد، ترجيح مي دهند كه 

 گذارند.  ميتكامل يافته تر قانونگذاري اين حوزه واكنند و نامگزيني هاي تخصصي تر و اختصاصي تر را به مراحل 
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است كه در ذيل  »حكمراني الكترونيكي«با عنايت به اين توضيحات، نام برگزيده شده براي اين قانون، 

 توضيحاتي درباره اين دو واژگان مي آيد. 

جزاي نظام اين واژه از آن جهت برگزيده شده تا بر فراگيري قانون بر همه اركان و ا حكمراني: •

نگاشته مي شد، اين احتمال وجود داشت  »دولت«حاكميتي جمهوري اسالمي ايران تأكيد كند. چنانچه 

 ،سندي كه مي توان دولت را در مفهوم عام آنشود و تنها و محدود تعبير  »قوه مجريه«كه تنها به 

يعني حاكميت تفسير كرد، قانون اساسي است و در مصوبات پايين دست آن چنين تفكيك هايي رعايت 

هيچ نهاد وابسته به نظام مي شود. لذا اين قانون از لحاظ فراگيري نهادي، جامع الشمول است و 

باب يكم  استثناء كند. تفصيل اين موضوع دراز آن حاكميتي جمهوري اسالمي ايران نمي تواند خود را 

 پيش نويس آمده است. 

قانونگذار ما تاكنون اوصاف و تعابير رايانه اي، مخابراتي، الكترونيكي و حتي مجازي را بكار  الكترونيكي: •

برده است. از ميان اينها واژه اي كه عالوه بر جامع الشمول بودن با ويژگي ها و شرايط فني و فناورانه 

الكترونيك هم ي است و به همين دليل اين واژه برگزيده شده است. اين قانون سازگار باشد، الكترونيك

دنياي برخط را دربرمي گيرد و هم برون خط را و هم رايانه ها را و هم شبكه هاي مخابراتي و ارتباطي 

معناي متمايزي را. ضمن اينكه شامل محتوا هم مي شود و به خوبي دربرابر محتواي غيرالكترونيكي 

 . دارد

 قانون حكمراني الكترونيكي  يمعمار. 2

د؛ هم به گردجامع نگر در ابواب آن پياده نگر و  كالنقانون در هشت باب تنظيم و كوشش شده نگاهي اين 

فرايندها و محتوايي كه در زيرساخت ها و اركان اجرايي و فناورانه توجه داشته و هم كنشگران اين عرصه و هم 
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قانون صرفا فني است و نه صرفا اجرايي و نه صرفا اين لذا نه هر بخش پديد، پردازش يا انباشته مي شود. 

 صاحبان حق و تكليف متناظر و سازوكارهاي استيفا و ايفاي آنها.  همحتوايي. بلكه همه اينهاست با هم

توانست در يك قانون مستقل مورد هريك از موضوعات برشمرده مي كه  اشاره به اين نكته نيز سودمند است

كه در اين صورت دستاوردي جز تكثر و تنوع  توجه قرار گيرند يا اينكه قانون مرتبط با همان بخش اصالح گردد

. مخاطبان دربرنداشتبيشتر سردرگمي پيچيدگي بيشتر امور و قوانين اصالحي و الحاقي و پيامدي هم جز 

كه  اين پيش نويس استانكارناپذير مزاياي ساير قوانين از  يافتن آن بربرتري تدوين يك قانون جامع الشمول و 

 چينش اين ابواب را در كنار يكديگر موجه و منطقي مي سازد. 

 . باب يكم: كليات3

باب نخست اين قانون همانند قوانين كالن نگر ديگر به كليات اختصاص يافته است كه در آن عالوه بر مفهوم 

 اهداف و رويكرد آن را نيز شفاف مي كند.شناسي هاي اختصاصي، 

» امور«شامل چهار بخش اصلي مي شود. بخش نخست به موضوع قانون پرداخته كه عبارتست از اين باب 

حكمراني كه در سه شاخه سياستگذاري، اجرا و دادرسي شناسايي و جانمايي شده اند و سه بند ذيل اين بخش 

 اين سه شاخه اختصاص يافته است. نيز به تبيين اركان و اجزاي هريك از 

روش استقرايي دنبال براي شناسايي امور سياستگذاري الكترونيكي كه در بند يكم بخش يكم باب يكم آمده، 

شده است؛ به اين معنا كه همه اركان سياستگذاري نظام جمهوري اسالمي ايران از نظر گذشته و برشمرده شده 

 اند تا هرگونه ابهام را درباره شمول يا عدم شمول احكام اين قانون برطرف سازد. 

ف امور سياستگذاري كه استقراء نهادهاي برخالبند دوم كه به امور اجرايي حكمراني الكترونيكي اختصاص يافته، 

شود، شناسايي و برشمرده شده اند كه به طور ذي ربط را برگزيده بود، فعاليت هايي كه مي تواند اجرايي انگاشته 

 كلي شامل امور اعتباربخشي و توابع آن و حمايت هاي قانوني مي شود. 
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حور دارد و به بيان روشن تر نظام پاسخ ها را مورد بند سوم كه به دادرسي اختصاص يافته است، نگاهي فرايندم

توجه قرار داده است. لذا عالوه بر همه فرايندها و سازوكارهاي رسيدگي به ناهنجاري هاي رسمي، فرايندها و 

 اطالعات مربوط به پيشگيري از آنها را هم دربرمي گيرد. 

از نوشتار اشاره شد در گزينش و چينش اهداف در آغبخش دوم اين باب به اهداف اين قانون اختصاص يافته كه 

 و از يك سويه نگري پرهيز شده است.نگاه جامع الشمولي اتخاذ 

دربرگرفتن امور فراملي حكمراني الكترونيكي از سوي اين بخش سوم با عنوان گستره قانون عالوه بر تأكيد بر 

ربرمي گيرد. اين نكته به ويژه از آن جهت احكام اين قانون، در كنار بخش پيشخواني، بخش پشتيباني را هم د

بخش پشتيباني تكثر و تنوع بسيار باال و همپوشاني قابل توجهي با ديگر كاركردهاي اهميت دارد كه 

ارتباطي و فناوري اطالعات دارد و چنانچه بر شموليت آنها تصريح نگردد، ممكن است خود را از  غيرحكمراني

گيرانه اين قانون  يا اينكه بطور ناروا مشمول احكام سخت ن قانون مبري بدانندپايبندي و پاسخگويي به احكام اي

 . شوند

كه عبارتست از  سرانجام بخش چهارم باب يكم به مهمترين موضوع ماهيتي و محتوايي اين حوزه مي پردازد

كردي هم نمي توان ناديده . گرچه تأثير آن را در بخش هاي زيرساختي و كارعرصه هاي حكمراني الكترونيكي

شاخه تفكيك و  7در پرتو يك نگاه جامع نگر، همه عرصه هاي قابل تصور در حكمراني الكترونيكي در انگاشت. 

تميز داده شده اند كه يكي از مهمترين دستاوردهاي آن را مي توان در باب ششم اين قانون با عنوان راهبري 

 حكمراني الكترونيكي مشاهده كرد. 

 ب دوم: تعامل الكترونيكي. با4

باب دوم به تعامل الكترونيكي اختصاص يافته است كه گزافه نيست اگر مهم ترين موضوع حكمراني الكترونيكي 

انگاشته شود. زيرا هنگامي كه تعامل الكترونيكي برپا و پايدار مي گردد، به اين معناست كه همه زيرساخت هاي 
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زه به درستي برپا و پايدار گشته اند. لذا احكام قانوني آن نيز از اهميت حقوقي، فني، اجرايي و كنترلي اين حو

 بنيادي برخوردارند.

به طور در دو بر همين اساس احكام اين باب در سه بخش تنظيم شده اند. بخش يكم با عنوان موضوع تعامل، 

بند يكم كه به تبادل اطالعات ت. بند، احكام تعامل را در دو شاخه تبادل اطالعات و تأييد اعتبار خالصه كرده اس

اختصاص يافته، انواع و احكام راجع به تبادل اطالعات در حكمراني الكترونيكي را برشمرده است. سپس بند دوم 

كه به تأييد اعتبار پرداخته، مباحث مربوط به اعتباربخشي و صدور تأييديه هاي گوناگون براي امور حكمراني 

 ت. الكترونيكي را دربرگرفته اس

سپس بخش دوم به پايداري تعامل پرداخته و در اين زمينه احكامي را براي دست اندركاران اين بخش و 

همچنين راهبران اين حوزه، يعني كميسيون عالي و كميسيون هاي ويژه حكمراني الكترونيكي پيش بيني كرده 

 و سرانجام بخش سوم و پاياني اين باب درباره هزينه هاي تعامل تعيين تكليف كرده است. است. 

 . باب سوم: پيشخواني الكترونيكي5

به دليل رويارويي  موضوعباب سوم به احكام قانوني مربوط به پيشخواني خدمات الكترونيكي پرداخته است. اين 

ي برخوردار است و مي تواند پيامدهاي حقوقي را براي هريك از با بهره برداران خدمات حكمراني از اهميت باالي

ذي نفعان داشته باشد. ضمن اينكه كارآيي و اثربخشي پيشخوان خدمات به بخش پشتيبان آن بستگي دارد كه 

 پيوستگي احكام اين بخش ها را نيز نمايان مي سازد.ضرورت 

خش آورده است. بخش نخست به اطالع رساني بر همين اساس، باب سوم احكام پيشخواني خود را در دو ب

الكترونيكي و بخش دوم به خدمات رساني الكترونيكي اختصاص يافته است. بخش نخست خود شامل شش بند 

لذا به تبيين انواع و اقسام آن مي موضوع اطالع رساني مي شود كه همانا اطالعات است. شامل مي شود. بند يكم 

ساني را بيان مي كند كه به شكل محتوايي اطالعات مربوط مي شود. سپس بند پردازد. بند دوم شكل اطالع ر



   
 (وابسته به جهاد دانشگاهي)

 
 پژوهشگاه قوه قضاييه

 

 
 

 9 از  6 صفحه
 

بند چهارم هزينه دربرمي گيرد كه همانا بستر و سازوكارهاي الكترونيكي مي باشد. سوم شيوه اطالع رساني را 

ضوابط شكلي هاي اطالع رساني احكام تقنيني را برشمرده و بند پنجم نيز به شرايط اطالع رساني مي پردازد كه 

 و ماهوي آن را دربرمي گيرد و سرانجام بند ششم استثنائات اطالع رساني را برمي شمرد. 

اين بخش بخش دوم اين باب، همانگونه كه گفته شد، به خدمت رساني الكترونيكي اختصاص يافته است. 

 خدمات برخط قابل ارائه در هريك از شاخه هاي سياستگذاري، اجرا و دادرسي الكترونيكي را احصاء كرده است. 

 . باب چهارم: نيازمندي هاي حكمراني الكترونيكي 6

باب چهارم به احكام قانوني مربوط به نيازمندي هاي حكمراني الكترونيكي پرداخته كه به عبارتي پيوند احكام 

نوني ناظر به هريك از امور فناورانه اطالعاتي و ارتباطي به طور كلي را با احكام قانوني اختصاصي و متمايز ناظر قا

 به حكمراني الكترونيكي تبيين مي كند.

بخش يكم به زيرساخت هاي ارتباطي بر همين اساس، احكام اين باب در شش بخش گنجانيده شده اند. 

تأكيد احكام اين بخش بر يكپارچگي زيرساخت ها و پايداري شبكه ارتباطي است. حكمراني الكترونيكي پرداخته 

بديهي است در اينجا عالوه بر مي باشد. بخش دوم احكام مربوط به پايگاه ها و مراكز داده را دربرگرفته است. 

ه قرار گرفته ضوابط مربوط به سامانه هاي فيزيكي، موضوعات رايانشي محض و ميزباني داده ها نيز مورد توج

است. بخش سوم به شناسه هاي الكترونيكي اختصاص يافته كه با توجه به تكثر و تنوع خدمات حكمراني 

بخش چهارم به معماري الكترونيكي، همه انواع شناسه ها، شرايط ايجاد و بكارگيري آنها را برشمرده است. 

و فرايندهاي حكمراني الكترونيكي است. بخش  پرداخته كه عموم احكام آن درباره هوشمندي سازوكارها سازماني

نيروي  به احكام قانونياز سوي هر دستگاه است و بخش ششم نيز ارائه پنجم خدمات حكمراني الكترونيكي قابل 

 . اختصاص دارداين حوزه  انساني

 . باب پنجم: تصدي حكمراني الكترونيكي 7
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باب پنجم به تصدي حكمراني الكترونيكي مي پردازد. يعني آنهايي كه مسؤوليت اجرايي و مستقيم در ارائه 

 به عهده دارند يا اينكه از آنها پشتيباني مي كنند.را خدمات به بهره برداران حكمراني الكترونيكي 

تصدي را برمي شمرد  هايوعبخش نخست موضبر همين اساس، احكام قانوني اين باب در پنج بخش آمده است. 

بخش دوم درباره هويت متصديان احكام ايجابي و سلبي را كه عبارتند از امور پيشخواني و پشتيباني اين قانون. 

بخش چهارم رده هاي تصدي را در چهار رده مقرر مي كند و بخش سوم نيز به ماهيت متصديان مي پردازد. 

يط و ويژگي هاي ناظر به آنها را مقرر مي دارد. سرانجام بخش حياتي، حساس، مهم و عادي برمي شمرد و شرا

 حقوق و تعهدات متصديان را تبيين مي كند.  جداگانه پنجم در دو بند

 . باب ششم: راهبري حكمراني الكترونيكي 8

تصدي حكمراني الكترونيكي، يعني راهبري آن را به رشته تقنين درآورده  روبرويباب ششم، نقطه  ،در ادامه

است. به اين معنا كه كدام مراجع در چه سطحي و در چه اموري با چه شرح وظايف و اختياراتي راهبري 

 حكمراني الكترونيكي را به عهده دارند؟ 

به كميسيون عالي حكمراني يكم  بر همين اساس، احكام اين باب در چهار بخش گنجانيده شده اند. بخش

كميسيون عالي الكترونيكي اختصاص يافته كه در سه بند ذيل آن به ترتيب اعضاء، وظايف و اختيارات و جلسات 

 آمده اند. 

به كميسيون هاي تخصصي مي پردازد و در بند يكم برپايه همان عرصه هايي كه در بخش بخش دوم سپس 

به تفكيك كميسيون ها مي پردازد و در بند دوم عالوه بر اعضاي اين كميسيون  چهارم باب يكم تبيين شدند،

وظايف و اختيارات مشترك كميسيون در ادامه بند سوم ها، شاخه ها و محل استقرار آنها را نيز مقرر مي دارد. 

ها برمي هاي تخصصي را در راهبري عرصه هايشان تبيين مي كند و بند چهارم احكامي را درباره تشكيل آن

 شمرد. 
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ه كميسيون هاي تخصصي اختصاص دارد و ب بخش سوم اين باب به دبيرخانه هاي اجرايي كميسيون عالي و

كميسيون عالي و وظايف آن و در بند دوم محل دبيرخانه هاي همين ترتيب، در بند يكم محل دبيرخانه 

 كميسيون هاي تخصصي، شيوه گزينش دبيران و وظايف آنها آمده است. 

 . باب هفتم: بهره برداران حكمراني الكترونيكي9

رسد.  برداران آن مي پس از بررسي احكام قانوني مربوط به متصديان و راهبران حكمراني الكترونيكي نوبت به بهره

 احكام مربوط به اين گروه در سه بخش آمده است. 

به عنوان نفعان بخش پيشخواني  برداري اشاره دارد كه در اينجا تصريح شده تنها ذي بخش يكم به موضوع بهره

برداري در بخش پشتيباني مشمول اين عنوان  شوند و هرگونه بهره بردار حكمراني الكترونيكي شناخته مي بهره

 شود.  نمي

بند يكم كه به حق آگاهي د خالصه كرده است. برداران گفته و آن را در دو بن بخش دوم از حقوق بهره

اي داشته باشند را برشمرده است.  برداري شايسته انواع اطالعاتي را كه بايد بدانند تا بهره  برداران اشاره دارد، بهره

پذيري سخن گفته كه اشاره به لزوم فراگيري خدمات دولت الكترونيك براي آحاد مردم  تأمين  بند دوم از حق

 دارد. 

مداري خالصه كرده  و در سه بند امانتداري، راستگويي و نظمبرداران پرداخته  سپس بخش سوم به تعهدات بهره

برداران در  به كنشگري فعاالنه بهرهسازند كه  اين تعهدات به ويژه هنگامي اهميت جدي خود را نمايان مياست. 

 اي مبذول گردد.  ونيكي توجه ويژهامر پردازش و تبادل اطالعات در بخش پيشخواني حكمراني الكتر

 . باب هشتم: مسؤوليت ها و ضمانت اجراها 10
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ها و ضمانت اجراهاي عدم ايفاي تعهدات  آور به مسؤوليت سرانجام باب هشتم اين قانون همانند ساير قوانين الزام

مسؤوليت مدني به همين منظور بخش يكم آن به تخلفات انتظامي و بخش دوم آن به قانوني پرداخته است. 

 .اختصاص يافته است

تنها شامل نهادهاي موضوع اين قانون دليل پرداختن به تخلفات انتظامي در بخش يكم اين باب آنست كه 

گيرند. ضمن اينكه اعمال  برداران اين خدمات را هم دربرمي شوند و اشخاص متعاهد با آنها و همچنين بهره نمي

ها و پيامدهاي باالي آن، نه از بازدارندگي و تناسب و نه  رغم هزينه ، علي اردضمانت اجراهاي كيفري در اينگونه مو

البته با عنايت به ضرورت اتخاذ نگاه تخصصي و اختصاصي به اينگونه تخلفات و اثربخشي الزم برخوردارست. 

دوم بخش  بندهاي تخصصي اين قانون واگذار شده است.  ضمانت اجراهاي آنها، اختيار وضع آنها به كميسيون

 يكم اين باب نيز به پيشگيري و پيگرد اين تخلفات اختصاص يافته است. 

هاي مدني برآمده از حكمراني الكترونيكي را مورد توجه قرار داده است.  در ادامه بخش دوم در دو بند مسؤوليت

هاي مدني  تاي در استيفاي حقوق مترتب بر مسؤولي بند يكم اين بخش با عنايت به اهميت اسناد رايانه

حكمراني الكترونيكي، درباره اعتبارپذيري رسمي يا عادي آنها احكامي را برشمرده است. سپس در بند دوم ضمن 

تكليف نهادهاي موضوع اين قانون به جبران مطلق خسارات ناشي از اقدامات خود در اين حوزه، آنها را مكلف 

 ه كنند. كرده خود را دربرابر خسارات ناشي از اقداماتشان بيم

 


