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بررسی آثار و ویژگی های قراردادهای الکترونیکی
محمدرضا غالمی  ، 1عبدالمحمد افروغ
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر (نویسنده مسئول)
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چکیده
قراردادهای الکترونیکی نیز به مثابه سایر قراردادها دارای آثار و تبعات حقوقی و مادی برای طرفین می باشد بررسی این آثار از
این جهت می تواند مفید واقع گردد که جنبه های مختلف تعهدات و حقوق طرفین در این گونه عقود روشن می شود .در
قرارداد های الکترونیکی بر خالف عقود سنتی ،حقوق خریدار بیش از حقوق بایع مورد نظر بوده و به همین دلیل بیشتر مورد
حمایت قانونگذار قرار گرفته است .در این مقاله نگارنده با روش توصیفی و تحلیلی و با تتبع از اثار اندیشمندان حقوق و ضرورت
گسترش فناوری های نوین ،باعث تغییر در نوع روابط انسان ها گردیده است به نحوی که در دنیای کنونی استفاده ازفناوری
های نوین امری عادی در روابط افراد می باشد .روابط تجاری افراد نیز به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور
حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده است .در حال حاضر انعقاد قرارداد از راه دور و بدون حضور فیزیکی افراد امری
متداول می باشد که توجه به آثار حقوقی این نوع قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
واژههای كلیدی :قرارداد الکترونیکی ،اثار قرارداد الکترونیکی ،ویژگی قرارداد الکترونیکی
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مقدمه
با پیدایش فناوری های نوین و تغییر در رویکرد ارتباطی افراد ،روش های جدیدی برای برقراری ارتباط بیین افیراد شیکل
گرفته است .تمامی روش های جدید در راستای ایجاد سهولت برای نوع بشر در انجام امور خود و فائق آمدن بر مشیکالت بیوده
است .روابط تجاری افراد نیز به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان زندگی جمعی افراد تلقی می شود که لیزوم حفیو و صییانت از
حقوق افراد در این گونه روابط ،اشراف به مشکالت بوجود آمده ناشی از گسترش فناوری هیای میرتبط و تیاثیر آنهیا بیر روابیط
تجاری حائز اهمیت می باشد.
گسترش فناوری های نوین باعث سهولت در استفاده از این نوع فناوری ها در روابط اجتماعی و تجاری افیراد گردییده بیه
نحوی که در حال حاضر استفاده از این نوع فناوری های پیشرفته امری عادی تلقی می شود .استفاده از این نوع فناوری ها نیه
تنها باعث سرعت و سهولت در انتقال کاالها و اجناس گردیده بلکه باعث صرفه جویی در وقت و هزینه نیز شده است به نحیوی
که افراد به جای طی مسافت های طوالنی و زمان بر برای حضور در محل خاص و انعقاد قرارداد؛ با استفاده از فناوری های نوین
در عرض چند دقیقه اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند.
استفاده گسترده تجار و افراد عادی از این گونه فناوری ها باعث گردیده که پای قواعد و مقررات و به تبع آن علی حقیوق
نیز به این عرصه وارد شود .بدون شک مدیریت روابط افراد در این گونه ارتباطات نیاز به قواعد و مقررات دقیق و کاملی دارد تیا
با استف اده از این مقررات بتوان از حقوق افراد صیانت نمود .انعقاد انواع قراردادهای الکترونیکی بیاالخ عقید بییع باعیث بیروز
تردیدها و مشکالتی در خصوص اعمال تمام قواعد حاک بر بیع سنتی در این گونه قراردادها گردیده است .از ییک طیرف نحیوه
انعقاد و مبادله اطالعات و خواسته های بین طرفین قرارداد به نحوی است که امکان اعمال تمامی احکام بیع سنتی در این گونه
عقود وجود ندارد و از سوی دیگر عدم اعمال این مقررات نه تنها باعث فراه شدن زمینه های سودجویی برای برخی افراد میی
شود ،بلکه باعث سردرگمی سایر افراد جامعه و ه چنین بروز مشکالت حقوقی و اقتصادی جدیدی در این راستا می گیردد .بیر
این اساس بررسی مبنایی اعمال برخی از احکام عقود سنتی در این گونه قراردادها نه تنها باعث برون رفیت از برخیی مشیکالت
موجود می گردد بلکه به تبع آن ،راه آینده نیز تا حدی قابل تشخی خواهد بود.
آثار قراردادهای الکترونیکی
قر اردادهای الکترونیکی نیز به مثابه سایر قراردادها دارای آثار و تبعات حقوقی و مادی برای طرفین می باشد بررسی این آثیار از
این جهت می تواند مفید واقع بشود که جنبه های مختلف تعهدات و حقوق طرفین در این گونه عقیود روشین گیردد .بیر ایین
اساس مبحث حاضر را به سه گفتار تقسی نموده و در گفتار اول بیه بررسیی حقیوق طیرفین در قراردادهیای الکترونیکیی و در
مبحث دوم به تعهدات طرفین و نهایتا در گفتار سوم به بررسی مسئولیت های طرفین در این گونه عقود خواهی پرداخت.
حقوق طرفین در قراردادهای الکترونیکی
بطور معمول در قراردادهای منعقده ،طرفین قرارداد در قبال ه دارای حق و حقوق متقابلی می باشند و بر اسیاس ایین حقیوق
می توانند مطالبات خود را از طرف مقابل بخواهند .بر اساس قواعد کلی بایع و خریدار بعد از انعقاد قیرارداد نسیبت بیه موضیوع
قرارداد و ثمن معامله محق شده و می توانند آن را مطالبه نمایند .در قراردادهای الکترونیکیی بیر خیالف عقیود سینتی ،حقیوق
خریدار بیش از حقوق بایع مورد نظر بوده و به همین دلیل بیشتر مورد حمایت قانونگذار قرار گرفتیه اسیت .بیر همیین اسیاس
خریدار عالوه بر حقوق پیش بینی شده در قانون مدنی مثل حق حبس ،حق خیار و  ...دارای حقوقی به شرح ذیل نیز می باشد:
 -1استفاده از داده پیام به عنوان دلیل در دعاوی :بر اساس ماده  6و  12قانون تجارت الکترونیکی داده پیام در تمیامی میواردی
که در دعاوی سند مثبت ادعا می باشد می تواند همین نقش را داشته و به عنوان یک سند معتبر و در معنای عام به عنوان یک
دلیل قابل اعتنا مورد است ناد قرار گیرد .علی رغ اینکه در قوانین کشور بیه تبعییت از فقیه امامییه اسیتفاده از سیند در اعمیال
حقوقی مورد تشویق و ترغیب قرار نگرفته و به گواهی گواهان اعتبار بیشتری داده شده ،پیش بینی امکان استناد بیه داده پییام
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به عنوان سند جای تعجب و در عین حال دلگرمی دارد .با این حال دلیل این امر را باید در اقتباس قانونگذار از قیوانین نمونیه و
قوانین خارجی در تدوین این قانون جستجو نمود .به هر حال امکان استناد به داده پیام به عنوان سند در بسیاری از دعاوی می
تواند مورد توجه قرار گرفته و راهگشا باشد.
 -2حمایت قانونگذار از حقوق حداکثری مصرف کننده :بر اساس ماده 45قانون تجارت الکترونیکی حقوق شیناخته شیده بیرای
مصرف کننده در این قانون نباید توسط سایر قوانین محدود یا نادیده گرفته شود .بر این اساس بایید توجیه داشیت کیه قیوانین
مربوط به حقوق مصرف کننده در این قانون دارای جنبه آمره بوده و توسط هیچ قانون یا قاعده دیگری نمی تواند میورد خدشیه
قرار گیرد .بر این اساس اع از اینکه حقوق مصرف کننده مربوط به موضوعات ماهوی یا شکلی باشد دارای جنبیه آمیره بیوده و
نمی توان بر خالف آنها عمل نمود .آمره بودن این قواعد به حدی دارای اهمیت می باشد که حتی قانونگذار شرط خالف آنرا نیز
به رسمیت نشناخته است( .ماده46ق.ت الکترونیکی)
عالوه بر حقوق فوق خریدار دارای اختیارات و حقوق دیگری نیز می باشد که به دلیل ک اهمیت بودن آنها جیای مجیال بیرای
بررسی نیست (مواد10و 33ق.ت الکترونیکی).
بایع نیز به تبع خریدار دارای حقوق کلیی شیناخته شیده در قیوانین میاهوی و شیکلی مملکتیی بیوده و اسیتفاده از فین آوری
الکترونیکی مانع از این امر نمی شود که وی نتواند از این حقوق استفاده نماید .بر این اساس بایع نییز دارای حیق حیبس ،حیق
خیار و  ...می باشد .هر چند در قانون تجارت الکترونیکیی نسیبت بیه وی توجیه کمتیری بیه نسیبت خرییدار صیورت پذیرفتیه
است(.الشریف)1393،
تعهدات طرفین در قراردادهای الکترونیکی
به محض انعقاد قرارداد ،طرفین عقد در برابر ه ملزم به رعایت مفاد قرارداد و شروط آن می گردند .بر این اساس هییچ ییک از
طرفین حق بره زدن عقد را نداشته و ملزم به اجرای تعهدات خود می باشند .از سیوی دیگیر اسیتفاده از حیق خیود را نبایید
وسیله اضرار به طرف قرار دهند بلکه باید بر اساس عدل و انصاف عمل نموده و از افراط و تفریط اجتنیا نماینید .بنیابراین بیه
محض مطالبه هر یک از طرفین باید طرف مقابل اقدام به اجرای تعهد خود نماید .لذا بایع و خریدار عالوه بر تعهیدات معمیول و
شناخته شده در قوانین مدنی در اجرای قرارداد ،بایع دارای تعهدات اضافی به شرح ذیل نیز می باشد:
الف -ارائه اطالعات موثر در انعقاد قرارداد :فروشندگان الکترونیکی به دلییل شیرایط خیاص فیروش هیای از راه دور بایید کلییه
اطالعات مورد نیاز خریدار را به وی اع الم نمایند .این اطالعات باید قبل از انعقاد قرارداد ارائه شود به نحوی که خریدار از تمامی
این اطالعات آگاه گردد .این اطالعات ه در رابطه با موضوع معامله و ه در رابطه با شرایط قیرارداد و امیور تجیاری بیایع میی
باشد .برای تامین بهتر حقوق مصرف کننده قانونگذار حداقل اطالعات مورد نیاز بیرای ارائیه را در میواد  34و 33قیانون تجیارت
الکترونیکی مشخ نموده است و ارائه اطالعاتی کمتر از این موارد قابل قبول نخواهد بود.
 رعایت حسن نیت در معامله :بر اساس ماده  35قانون تجارت الکترونیکی بایع متعهد می باشد برای تیامین حقیوق مصیرفکننده در ارائه اطالعات مورد نیاز اصل حسن نیت را رعایت نموده و بر اساس آن اقدام نماید .بر ایین اسیاس بیایع بایید شیرایط
جسمی و روحی مصرف کننده را در نظر گرفته و بر اساس آن شیوه ارائه اطالعات را انتخا نماید .به عبارت بهتیر در میواردی
که مصرف کننده فرد بی سواد یا ناتوان ی می باشد تکلیف متقاعد و توجیه کردن در خصوص شرایط قراردادی بر عهده بایع بوده
و در صورت اختالف باید او اثبات نماید که تمام اطالعات مورد نیاز به وی ارئه شده است.
ج -رعایت قواعد خاص در تبلیغات :بر اساس مواد  50الی 57قانون تجارت الکترونیکی بایع در تبلیغات خدمات یا کیاالی خیود
مجاز به ارائه همه نوع تبلیغ نبوده و صرفا باید بر اساس اصول و قواعد مشخ شده در این مواد اقدام به تبلیغ نماید .علی رغی
اینکه در این مواد نتیجه تخلف از این قواعد مشخ نگردیده است اما با این حال حداقل ترین برآیند تخلف از این مواد جبران
خسارت طرف مقابل خواهد بود( .الشریف ،همان)
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مسئولیت های طرفین در قراردادهای الکترونیکی
به تبع قرارداد واقع شده برای طرفین مسئولیتهای متعددی ایجاد می گردد که برخی از این مسئولیت ها قراردادی و برخی نیز
غیر قراردادی خواهند بود .برای مثال مسیئولیت بیایع و مشیتری در خصیوص ضیمان درک مبییع و ثمین از نیوع قیراردادی و
مسئولیت آنها در خصوص ضمان ناشی از ید از نوع غیر قراردادی خواهد بود .با این حال میزان مسئولیت طرفین برابر با اصیول
قوانین و مقررات خواهد بود( .الشریف ،همان)
ویژگیهای قراردادهای الکترونیکی
در این فصل بیشتر به بررسی ویژگیهای خاص قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی خواهی پرداخت .در این فصیل بیشیتر
سعی شده است تا بر موضوعاتی تکیه شود که در قراردادهای الکترونیکی مبتال به بوده و می توانید میورد اسیتفاده قیرار گییرد.
بطور کلی این فصل متشکل از پنج گفتار می باشد که در هر گفتار یکی از ویژگیهای مربوط به این نوع قراردادها میورد بررسیی
قرار گرفته است .الزم به ذکر می باشد که عنوان فصل نباید این شبهه را ایجاد نماید که خصوصییات بییان شیده در زییر صیرفا
خاص این عقود می باشند ،بلکه ویژگیهای زیر از منظر عقود الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است و در برخی موارد نیز بین
این عقود و عقود منعقده از طریق سنتی هیچ تفاوتی دیده نمی شود( .الشریف ،همان)
عدم حضور فیزیکی طرفین در انعقاد قراردادهای الکترونیکی
بطور معمول انعقاد قرارداد با حضور طرفین صورت می پذیرد به این معنا که متبایعین با حضور فیزیکی در محل معینیی اقیدام
به مذاکره و نهایتا انعقاد عقد می نمایند .با این حال نباید این طور فرض کرد که انعقاد قرارداد منوط به حضور فیزیکی طیرفین
در محل واحد می باشد بلکه آنچه در انعقاد عقد مه می باشد همگرایی ذهنی و روانی طرفین در انعقاد قرارداد اسیت .بیه ایین
معنا که هر دو شخ دارا ی اندیشه و قصد مشترک انجام معامله ای را دارند که از نظر روانی با ه در یک راستا باشند .همیان
طور که در عرف قراردادی نیز عدم حضور فیزیکی طرفین در محل خاص مانع از انعقیاد عقید نمیی شیود بلکیه ارتبیاط ذهنیی
(آگاهانه و هوشیارانه) برای تحقق عقد کفایت می نماید چنانکه در عقود تشریفاتی مثل نکاح یا طیالق از ایین امیر پییروی میی
گردد و عقد با استفاده از وسائل ارتباطی مثل تلفن واقع می گردد.
عدم حضور فیزیکی طرفین در محل خاص به هنگام انعقاد عقد از ویژگیهای خاص عقود مکاتبیه ای (در معنیای عیام خیود کیه
شامل عقود مکاتبه ای و الکترونیکی می شود) می باشد که این عقود را در برابر عقود حضوری قرار می دهید .در تمیام میواردی
که عقدی واقع شود و طرفین عقد حضور فیزیکی و همزمان در محل انعقاد عقد نداشته باشند باید عقید را مکاتبیه ای ییا از راه
دور تلقی نمود ( .ابراهی ممدوح )2005 ،نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که در تحقق عقود از راه دور عدم حضیور
فیزیکی طرفین در محل انعقاد عقد اهمیت دارد پس اگر دو نفر با حضور متوالی در محل عقد در غیا دیگری قرارداد را امضیا
نمایند نمی توان گفت که عقد واقع شده به دلیل عدم حضور همزمان طرفین در محل عقد از نیوع عقیود از راه دور میی باشید.
قراردادهای واقع شده در محیط اینترنت یا همان قراردادهای الترونیکی از همین نوع قراردادها می باشند کیه شیرایط و ویژگیی
های خاص خود را دارند( .ابراهی ممدوح ،همان)
نکته دیگری که باید به آن توجه نمود اینست که آیا برای صدق عنوان قراردادهای الکترونیکی یا مکاتبه ای یا از راه دور بر ایین
نوع از عقود الزم است در واقع نیز محل ایجا و قبول از ه دور باشد؟ به عبارت بهتر اگر دو همسایه برای تحقق عقد بییع در
خصوص خودرویی در فضای اینترنت و در محیط چت یا شبکه های اجتماعی یا از طریق ایمیل به توافق برسند باید قیرارداد را
از نوع قراردادهای از راه دور انگاشت و آن را قرارداد الکترونیکی نامید و همه آن مزیت هایی را که قانون بیرای خرییدار در ایین
نوع قراردادها در نظر گرفته است برای همسایه نیز در نظر گرفت؟ یا نه واقعا الزم است قرارداد از راه دور حداقل از نظیر عرفیی
محقق شود؟ با این که در برخی موارد قانون تجارت الکترونیکی برای خرییدار در قراردادهیای واقیع شیده از طرییق الکترونیکیی
امتیازاتی را در نظر گرفته است اما باید گفت اگر قرار باشد در همه مواردی که قراردادی از طریق الکترونیکی واقیع شیده اسیت
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دادگاه درصدد اثبات واقعیت تحقق قرارداد از راه دور باشد این امر منتج به اطاله دادرسی خواهد شد که سیرانجامی نییز بیر آن
نمی توان متصور بود .پس باید بر این عقیده بود که صرف انعقاد قرارداد از طریق وسائل الکترونیکیی بیه معنیای شیمول قیانون
تجارت الکترونیکی بر آن بوده و طرفی که ادعا دارد قرارداد از شمول قانون خارج است راهی به غاییت دشیوار در اثبیات ادعیای
خود خواهد داشت( .حبیب زاده)1390 ،
اصل رضایی بودن قراردادهای الکترونیکی
در هر توافقی که صرف تراضی وقوع آنرا تایید نماید باید عقد واقع شده را رضایی دانست هر چند اثبات ایین تراضیی بیا تمیامی
دالیل نیز امکان پذیر نباشد .بر همین اساس باید توجه داشت که صرف تحقق عقد با تراضی طرفین به معنای رضایی بیودن آن
می باشد.
در قانون تجارت الکترونیکی ایران علیرغ اینکه نسبت به اجرای اصل صحت در قراردادهای واقع شده در فضای مجازی تصریح
شده است (ماده 5ق.ت الکترونیکی) اما نسبت به اصل رضایی بودن این گونه قرارداد ها اشاره ای نگردیده است .از سیوی دیگیر
وجود برخی از مواد از جمله مواد مربوط به حمایت از مصرف کننده ( 33الیی  49ق.ت الکترونیکیی) ایین شیبهه را ایجیاد میی
نماید که قراردادهای منعقده در دنیای الکترونیکی را باید تشریفاتی تلقی نمود .با این حال باید توجه داشت کیه نییاز بیه ابیزار
خاص و ویژه برای انعقاد توافق خاص را نباید به معنای تشیریفاتی بیودن توافیق دانسیت .بیه عبیارت بهتیر بیرای تحقیق عقیود
الکترونیکی حضور در فضای مجازی و استفاده از وسایل الکترونیکی غیر قابل اجتنا می باشد اما این امر به معنیای تشیریفاتی
بودن این عقود نیست چرا که برای تحقق توافقات در این موارد چیزی فراتر از آنچه که قوانین عام تعیین نموده اند الزم نبیوده
و از سوی دیگر عدم رعایت شرایط بیان شده در این قانون به معنای بطالن عمل حقوقی واقع شده نمیی باشید .از طیرف دیگیر
تصریح قانونگذار به معتبر بودن توافق طرفین در خصوص تغییر در تولید ،ارسال و  ....در داده پیام ،به معنای پذیرش حاکمییت
اراده طرفین در این گونه قراردادها و عدم وجود شرایط خاص برای تحقق این گونه عقود می باشید (میاده 5ق.ت الکترونیکیی).
الزم به ذکر می باشد با توجه به اینکه بر اساس ماده  3قانون مذکور در تفسیر آن باید به جنبیه بیین المللیی و قواعید فراملیی
توجه نمود به راحتی می توان برداشت نمود که با توجه به اینکه در عرصه بین المللی اصل بر رضایی بودن این گونه عقیود میی
باشد باید از این امر نهایت بهره برداری را نموده و اعمال حقوقی انجام شده در این ساختار را باید رضایی تلقی نمیود( .زرکیالم،
)1393

جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی
قرارداد های منعقده در فضای مجازی با توجه به عدم محدودیت این فضا دارای عنصر بین المللی می باشند .بیه ایین معنیا کیه
این قرادادها ه دارای جنبه های حقوق داخلی و ه دارای جنبه های مربوط به حقوق بین المللی می باشیند .بیر ایین اسیاس
قراداد منعقد در فضای مجازی می تواند بین دو شخصی که دارای اقامتگاه متفاوت و در کشورهای مجزا یا حتی قاره های مجزا
می باشند رخ دهد .بر همین اساس قانوگذار در تفسیر قانون تجارت الکترونیکی به لزوم توجه به خصوصیت بین المللیی اشیاره
کرده است .بنابر ماده  3قانون یاد شده « در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی ،ضرورت توسیعه همیاهنگی
بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد» .در این راستا می توان گفت کیه قانونگیذار اییران در تیدوین و
تصویب قانون تجارت الکترونیکی عمال به جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی در عرصه قیانون تجیارت الکترونیکیی توجیه
خاصی نموده است .بدین ترتیب که مفاد قانون تجارت الکترونیکی با رعایت مفاد و مفاهی اساسی قانون نمونه آنسیترال تدوین
و مقرر شده است .البته این جزئی از قوانینی است که انتظار میرود در رویه بین المللی مسائل حقوق مختلف راجع به معیامالت
الکترونیکی بین المللی بطور یکسان وضع گردد .زیرا قوانین محلی و داخلی بیرای تنظیی معیامالت الکترونیکیی در ابعیاد بیین
المللی خود کافی و وافی به حل و فصل آثار حقوقی ناشی از روابط حقوق بین المللی در این عرصه نمی باشد (زرکالم ،همیان).
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پس بر اساس این ماده در تفسیر قواعد و مقررات موجود و ه چنین در بروز اختالف بین طرفین قرارداد باید مواد مربوطه را با
توجه به سابقه و تاریخ مواد تفسیر نمود .به عبارت بهتر همان طور که در تفسیر قواعد خارجی توجه به مذاکرات انجام شیده در
قوه مقننه به هنگام تصویب قانون و مبانی فکری که تک تک مواد قانونی از آنها تاثیر پذیرفتیه ،بیه عنیوان یکیی از فنیون مهی
ا ستنباط در تفسیر قانون و فه منظور قانونگیذار میورد اسیتفاده قیرار میی گییرد .در تفسییر قواعید و مقیررات قیانون تجیارت
الکترونیکی نیز توجه به پیشینه این قانون اجتنا ناپذیر خواهد بود .بر این اساس در تفسیر و استنباط از این قیانون توجیه بیه
قوانین نمونه از جمله قانون نمونه آنسیترال و سایر کنوانسیون های مرتبط اجتنا ناپذیر خواهد بود .قانون حاک بیا توجیه بیه
عنصر بین المللی قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی یا همان تجارت الکترونیکی تعیین قیانون حیاک بیر ایین قراردادهیا
دارای اهمیت فراوانی می باشد و این امر می تواند بر روی میزان تعهدات طرفین و تعهدات مالی قراردادی تاثیر فراوانیی گیذارد.
به عبارت بهتر با توجه به اینکه تجارت الکترونیکی در برخی موارد می تواند توسط دو شخصی که در کشورهای متفاوتی اقامیت
دارند منعقد شود قانون حاک بر تعهدات طرفین دارای اهمیت خاصی خواهد بود.
ذکر این نکته الز م می باشد که علی رغ اینکه قانون تجارت الکترونیکی کشور توجه به قواعد بین المللی را در تفسیر مواد ایین
قانون مورد توجه قرارداده است اما با این حال نمی توان اهمیت تعیین قانون حاک بر قرارداد را نفی کرد چرا که حداقل تفیاوت
هایی در بین قوانین تجاری الکترونیکی کش ورها وجود خواهد داشت حتی اگر همه کشورها از یک قیانون نمونیه اقتبیاس کیرده
باشند .چرا که تمام تعهدات قراردادی توسط قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی نشده است و الزاما برای حیل تمیام مسیائل و
مشکالت حقوقی قرادادهای منعقده در فضای مجازی نیاز به استفاده از سایر قوانین نیز می باشد .قانون حاک به ایین معناسیت
که کلیه الفاظ ،تعهدات ،مفاهی و شرایط قراردادی طرفین ضمن توجه به توافق و اراده طرفین بر اساس قانونی میورد تفسییر و
تایید قرار می گیرد که قرارداد در حوزه آن قانون منعقد شده و شرایط انعقاد ،صحت یا بطالن ،زمان و مکان تشیکیل قیرارداد و
الزام آور بودن و ...نیز بر اساس قانون حاک مورد بررسی قرار می گیرد( .السان )1385 ،نکته ی دیگری کیه بایید بیه آن توجیه
کرد این امر می باشد که قانون حاک بر قرارداد ه می تواند توسط طرفین (پییش از انعقیاد قیرارداد ییا بعید از آن) ییا بعید از
حدوث اختالف با اس تنباط از قواعد توسط مرجع رسیدگی کننده به اختالف یا توسط قانونگذار تعیین گردد .تعیین قانون حاک
توسط طرفین از این جهت دارای اهمیت می باشد که آنها خود از ابتدا می دانند که اراده و توافق آنها بر اساس چیه معیارهیا و
اصولی مورد بازبینی و تفسیر قرار خواهد گرفت .آثار قرارداد خود را به نحو مطمئنی پیش بینی نموده (شیروی )1390 ،و از این
طریق سرنوشت خود را بدست گرایشات علمی و سیاسی قضات نمی سپارند.
در کشور ایاالت متحده امریکا نسبت به بحث انتخا قانون حاک بر قراردادها سختگیری چندانی صورت نمیگیرد و معموال بیا
توجه به اصو ل حقوقی حاک در این کشور انتخا قانون حاک با مشکل چندانی روبرو نمی شیود هیر چنید ایین انتخیا بایید
معقول و منطقی بوده و وجود یک عامل ارتباط ضرورت انتخا قانون حاک را توجیه نماید)Born,2006( .
البته ذکر این نکته الزم می باشد که در صورت عدم توجه طرفین به انتخا قانون حاک بر قرارداد ،قوانین ایاالت متحده قانون
محل انعقاد قرارداد یا قانون محلی را که قرارداد بیشترین ارتباط را با آن محل دارد بیر قیرارداد حیاک خواهید بیود .در زمینیه
( uniform
قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکیی اییاالت متحیده قیانونی بیا عنیوان یوسییتا
 )computer information transaction actدر سال  1999به تصویب رسانده است این مجموعه برای یکنواخت کردن روش
های انعقاد قراردادهای الکترونیکی و همچنین منضبط و تسهیل کردن مبادالت تجاری در فضای الکترونیکی به تصویب رسییده
است .با این حال این مجموعه برای اعمال قانون حاک بر قرارداد های الکترونیکی معیارها و رویکردهای مختلفی را اتخاذ نموده
است )Patchel, 2000( .رویکرد های مختلف انتخا شده در این قانون جهت ایجاد تعادل بین قواعد مختلیف در ایین زمینیه
می باشد.
بر اساس یوسیتا آزادی طرفین در انتخا قانون حاک بر قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی میورد احتیرام واقیع شیده و
طرفین قرارداد در این انتخا دارای آزادی می باشند البته به شرطی که این انتخا با قواعد حمایت از مصرف کننیده و قواعید
آم ره قانون مقر دادگاه در تعارض نباشد .اما در صورتی که طرفین در قرارداد خود قانون حاکمی را انتخا ننمایند یوسییتا سیه
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معیار ،قانون محل استقرار اعطا کننده پروانه ،قانون محل تسلی رونوشت به مصرف کننده و قیانون نزدیکتیرین ارتبیاط را ارائیه
نموده است.
اتحادیه اروپا با انجام اصالحات اساسی در کنوانسیون  19ژوئن1980رم ،قانون جدید را بر روابط تجاری الکترونیکی قرار دادنید.
بر اساس این قانون که با عنوان مقررات رم یک (مصو  17ژوئن  )2008شناخته میشود ،اصل آزادی در انتخا قانون حیاک
بر قرارداد به رسمیت شناخته شده است (بند یک ماده  3کنوانسیون ژوئن) .بر اساس این مقررات امکان تجزیه قیانون حیاک و
ه چنین توافق ثانوی نسبت به انتخا قانون حاک نیز وجود دارد در این حالت قانون ثانوی عطف به ماسبق خواهد شید .ایین
امر به این معنا می باشد که اگر طرفین در زمان انعقاد قرارداد قانونی را برای حاکمیت بر قرارداد انتخا نکرده باشند می توانید
با توافق ثانویه قانونی را انتخا یا قانون جدیدی را جایگزین قانون قبلی نمایند از سوی دیگر این امکیان بیرای طیرفین وجیود
دارد که طرفین برای بخشی از قرارداد یک قانون و برای بخش دیگر قرارداد قانون دیگری را انتخا نمایند(.الگارد)1375 ،
در حقوق ایران تعیین قانون حاک بر قرارداد بر اساس ماده  968قانون مدنی صورت می پذیرد .بر اسیاس ایین میاده «تعهیدات
ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد می باشد مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تیابع قیانون دیگیری
قرار داده باشند» .ان دیشمندان حقوق در خصوص این ماده نظرات مختلفی را بیان نموده اند بر اساس نظر برخیی از حقوقیدانان
بخش اول ماده مذکور دارای جنبه آمرانه بوده و به هیچ عنوان نمی توان بر خالف آن توافق نمیود بیه عبیارت بهتیر ایین میاده
نسبت به کلیه عقودی که در ایران واقع می شوند حاکمیت دا شته و قرارداد های واقع شده در ایران تابع قوانین موضوعه اییران
می باشند و حاک کردن قانون دیگر بر قرارداد اثر حقوقی نخواهد داشت (کاتوزیان )1385 ،اما اندیشمندانی هی معتقدنید کیه
قواعد حقوق بین الملل خصوصی را باید با توجه به قواعد ماهوی مربوط به آن تفسیر نمود بر این اساس اگیر قواعید میاهوی در
خصوص عمل حقوقی مورد نظر آمره باشد قواعد شکلی مربوط به آن نیز آمره خواهد بود در غیر اینصورت باید آنها را غیر آمیره
تلقی نمود .بر این اساس با توجه به اینکه عقود منعقده باالخ عقد بیع از نظر آثار قراردادی ،جنبه اختیاری دارند بایید قواعید
شکلی مربوط به آن را نیز غیر آمره تلقی نمود( .الماسی )1382 ،درباره نتیجه گیری و اسیتدالل در خصیوص تاییید و تصیدیق
یکی از نظریات بیان شده فوق ،مجال استدالل و استنباط در این مقال وجود ندارد با این حال استدالل اندیشمندانی که رای به
اختیاری بودن ماده مذکور داده اند قوی به نظر می رسد باالخ که پذیرش آمره بودن ماده مذکور مشیکالت عدییده ای را بیه
همراه خواهد داشت.
قانون داوری بین المللی ایران اصل اختیاری بودن تعیین قانون حاک را پذیرفته و اختیار تعیین قانون حاک را بر عهده طیرفین
قرارداده است.الزم به ذکر می باشد در صورت عدم تعیین صریح یا ضمنی قانون حاک توسط طرفین ،محل انعقاد عقد به عنوان
معیار فرضی برای تعیین قانون حاک مورد استفاده قرار خواهد گرفت .با توجه به اینکه در خصوص قرارداد های الکترونیکی نیز
در تعیین قانون حاک بر قرارداد تصریح خاصی وجود ندارد باید تعیین قانون حاک بر این گونیه قراردادهیا را نییز ماننید عقیود
معمول و سنتی تابع قانون مدنی دانست .بر این اساس یا طرفین باید صراحتا یا ضمنا قرارداد خیود را تیابع قیانون خاصیی قیرار
دهند یا قانون محل انعقاد عقد به عنوان قانون فرضی حاک بر قرارداد شناخته خواهد شد .نکته ای را نباید از آن غافل شد ایین
است که تعیین قانون حاک بر قرارداد مستلزم تعیین مکان انعقاد عقد جهت مشخ شدن قانون حاک مستلزم «توصیف» می
باشد و چون این امر توصیف اساسی تلقی می شود باید براساس قانون مقر دادگاه صورت پیذیرد( .الماسیی ،همیان) بیه موجیب
موارد فوق و با توجه به خاصیت عقود الکترونیکی باید محل تعیین این عقود را با تدقیق در مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران
مشخ نمود .بر اساس اصول کلی مورد قبول در حقوق ایران محل انعقیاد عقید در عقیود مکاتبیه ای محیل قبیول میی باشید
(کاتوزیان ،همان) و قبول زمانی محقق می شود که قابل با اعالم اراده خود توانایی رجوع از آن را نداشته باشد .بیر اسیاس میواد
 26الی  30قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز محل انعقاد عقود الکترونیکی را باید محل اقامت قابل دانست (بند الف و میاده
 29ق.ت الکترونیکی) .البته در این مورد ماده  45قانون مذکور استثنایی را در نظر گرفته است .بر اساس این میاده نمیی تیوان
برای مصرف کننده حمایت کمتری از آنچه که در این قانون مقرر شده است در نظر گرفت .لذا اگر قانون محیل انعقیاد عقید در
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عقود مربوط به مصرف کننده حمایت کمتری از آنچه که در قانون ایران مقرر شده است برای مصرف کننده در نظر گرفته باشد
اعمال نخواهد شد و قانون تجارت الکترونیکی ایران جایگزین آن خواهد شد.
ضرورت استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای الکترونیکی در انعقاد قرارداد
در خصوص قرارداد های منعقده در فضای الکترونیکی با قرارداد های منعقده از طرییق تلفین ییا سیایر وسیائل بایسیتی تفیاوت
گذا شت به این معنا که فقط قراردادهای منعقده از طریق وسائل الکترونیکی را قراردادهای الکترونیکی دانسیت .ایین مفهیوم از
تعریف سازمان اقتصادی و توسعه در خصوص تجارت الکترونیکی قابیل برداشیت میی باشید .بیر اسیاس ایین تعرییف «تجیارت
الکترونیکی در معنای عام به کلیه اشکال معامالت تجاری سازمانها و اشخاص اطالق می شیود کیه مبتنیی بیر انتقیال و فراینید
الکترونیکی داده ها از قبیل متن،صوت و تصویر می باشد»)OECD,1997(.
همانطور که از این تعریف برداشت می شود استفاده از وسائل دیجیتال ییا همیان داده هیای الکترونیکیی بیرای تحقیق عنیوان
تجارت الکترونیکی ال زامی است .به عبارت بهتر فقط قراردادهایی را که از طریق سیست رایانه ای انجام می شود را میی تیوان از
این نوع قراردادها دانست)kis,2004( .
پس اگر دو نفر قراردادی را از طریق سیست متنی(اس ام اس) تلفن همراه یا با استفاده از دستگاه فکس قیراردادی را منعقید
نمایند نمی توان این نوع قراردادها را تابع مقررات تجارت الکترونیکی دانست(.زرکالم ،همان)
گاهی نیز امکان دارد انعقاد قرارداد به صورت حضوری انجام پذیرد اما اجرای قرارداد از طریق وسائل الکترونیکی یا از راه دور
صورت پذیرد مثل جایی که شخصی برای استفاده از اینترنت با شرکتی قرارداد ارائه سرویس اینترنت منعقد می نماید و شرکت
مذکور از طریق کامپیوتر نرم افزارهای مورد نظر را برای مشتری ارسال می کند یا زمانی کیه قیرارداد اولییه بصیورت حضیوری
منعقد می شود اما استمرار یا تمدید آن از طریق الکترونیکی انجام می شود .در خصوص ماهیت اینگونه عقود نیز اخیتالف نظیر
وجود دارد (.شیروی ،همان) باالخ در خصوص قرارداد هایی که به صورت الکترونیکی تمدید شده اند به این معنا که آییا میی
توان عقد اول را تابع قواعد عام و عقد دوم را تابع قانون تجارت الکترونیکی دانست؟
در این گونه موارد شاید بتوان گفت که تمدید قرارداد یا استمرار آن از طریق الکترونیکی این نوع عقیود را تیابع قواعید تجیارت
الکترونیکی قرار خواهد داد اما در خصوص قراردادهایی که به صورت حضوری منعقد می شوند اما اجرای آن از طریق اینترنت یا
فضای الکترونیکی باشد به سختی بتوان گفت که قرارداد تابع قواعد تجارت الکترونیکی می باشد.
صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی و لزوم حمایت مصرف كننده
با توجه به اینکه قراردادها در دنیای الکترونیک برای فروش یا اجاره کاال یا خیدمات منعقید میی شیوند بیه طیور معمیول ایین
قراردادها دارای وصف تجاری می باشند اما با این حال نمی توان بیان داشت که همه قراردادهیای منعقیده در ایین فضیا الزامیا
تجاری می باشند .بر این اساس باید گفت قراردادهای منعقده در فضای مجازی در صورتی تجیاری تلقیی میی شیوند کیه تمیام
شرایط بیان شده در قانون تجارت (مواد 1و )2و سایر شرایط مورد نظر را داشته باشد .بر این اساس اگر تاجری معیامالت ملکیی
خود را از طریق فضای مجازی انجام دهد نمی توان گفت که این معیامالت دارای وصیف تجیاری بیوده (میاده 4ق.ت) و انجیام
دهنده آن تاجر تلقی می شود( .اسکینی )1388 ،یا در جایی که پزشکی با استفاده از فضای مجازی و تبلیغ با داشتن قابلییت و
تخص خود اقدام به انعقاد عقد از طریق اینترنت نماید ،نمی توان این عمل را تجاری تلقیی نمیود .عنیوان قیوانین مربیوط بیه
تجارت الکترونیکی باعث شده است تا این شبهه ایجاد گردد که همه قراردادهای منعقده در فضای مجازی دارای وصف تجیاری
می باشند در حالی که تجاری یا غیر تجاری بودن عملی بسته به دارا بودن شرایط مقرر در قیوانین و مقیررات مختلیف دارد نیه
صرف انعقاد قرارداد از طریق اینترنت .بر این اساس اگر مدرسه یا آموزشگاه غیر انتفاعی اقدام به انعقاد عقد با مربیان ییا دانیش
آموزان خود از طریق اینترنت نماید نمی توان فعالیت این موسسات را تجاری تلقی نمود چرا که در اعمال تجیاری بیردن سیود
باید هدف اصلی باشد( .فرحناکیان)1390 ،
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بنابراین در تمامی موارد نمی توان به کلیه اعمال و مبادالت صورت گرفته در فضای مجازی وصف تجاری بودن را داد مگر اینکه
این مبادالت وصف مذکور را به واقع و با توجه به شرایط بیان شده در قانون تجارت دارا باشد.البته ذکر این نکته الزم می باشید
که امکان دارد تاجری برخی از مبادالت خود را از طریق اینترنت و برخی را نیز بصورت سنتی انجام دهد که در این صورت هیر
کدام از عقود و اعمال انجام شده تابع قانون خاص خود خواهد بود .و نیز امکان دارد که شخصی با ارائه خیدمات و کیاالی هیای
خود در فضای اینترنت از این طریق وصف تاجر را بدست آورد( .فرحناکیان ،همان)
به طور معمول در خرید و فروش های سنتی طرفین قرارداد با حضور در محل خاصی و با بررسی چند و چون و کیفییت مبییع
مورد معامله اقدام به انجام معامله می نمایند و بیشترین نقش در تحقق عقد بیع را آگاهی ها و دانش خریدار از مبیع بازی میی
کند .به عبارت بهتر خریدار با بررسی مبیع (هر چند بصورت جزئی) و با استفاده از روشیی کیه خیود مناسیب و در اختییار دارد
اطالعاتی را بدست می آورد و با اطمینان خاطر از یافته های خود و بعد از اطمینان خاطر از این امر اقدام به خریید میی نمایید.
در حالی که در قراردادهای منعقده در فضای الکترونیک بایع با ارائه تصویر مورد نظر خود و بیا بییان اغراقیات فیراوان سیعی در
ترغیب خریدار بی اطالع و ناآشنا به ویژگیهای مبیع معیین نیه مبییع کلیی بیرای انعقیاد عقید مینمایید بیدون اینکیه خرییدار
کوچکترین امکانی در جهت بررسی مبیع داشته باشد .از سوی دیگر با توجه به اینکه در این گونه عقود بر خیالف عقیود سینتی
تمام خیارات داخل در بیع نیستند لزوم حمایت از خریدار بیشتر احساس می شود.
با توجه به همین دالئل می باشد که کشورهای مختلف در قوانین تدوینی خود به لزوم حمایت از مصرف کننده در قراردادهیای
منعقده در فضای الکترونیک تاکید نموده اند .حمایت از مصرف کننده در قوانین تدوین شده در خصوص تجارت الکترونیکیی بیا
ارائه اطالعات مورد نیاز در حوزه های مختلف صورت می گیرد که عبارتند از:
الف -ارائه اطالعات مورد نیاز در خصوص تامین کننده (بند و ج ماده  33ق.ت الکترونیکی) :ارائه اطالعیات در ایین میورد از
آنجا اهمیت دارد که خریدار یا همان مصرف کننده با آگاهی نسبت به ویژگیهای طرف قرارداد خود اقدام به انجام معامله نمایید
و بتواند تشخی دهد که طرف قرارداد او به واقع وجود دارد یا نه؟ از سوی دیگر ارائه این اطالعات به خریدار امکان میی دهید
که وی بتواند از توانایی مالی طرف قرارداد خود نیز آگاهی پیدا کرده و از خطرات و مشکالت آتی جلوگیری نماید.
 اطالعات مربوط به کاال و شرایط قرارداد(بندهای الف ،دال ،ه و واو ماده 33ق.ت الکترونیکی) :بر اساس این میاده بیایع باییدکلیه اطالعات مورد نیاز در خصوص مبیع و شرایط قراردادی از جمله زمان اعتبار ایجا ،هزینه هایی که خرییدار بایید متحمیل
شود ،ارجاع کاال ،خدمات بعد از فروش،امکان فسخ قرارداد و  ...را برای خریدار اعالم نماید.الزم به ذکر می باشید کیه بیر اسیاس
صدر ماده 33قانون تجارت الکترونیکی این اطالعات باید قبل از انعقاد عقد در اختیار مشتری قرار گیرد و ارائه اطالعیات بعید از
انعقاد عقد اثری نخواهد داشت .از سوی دیگر این اطالعات باید برای خریدار قابل دسترسی باشد .عالوه بر این میوارد قانونگیذار
در ماده  34قانون تجارت الکتزونیکی تامین کننده را ملزم به تایید اطالعات داده شده اولی و ارسال اطالعات دیگیری از جملیه
مشخصات محل تجارت خود ،ضمانت و پشتیبانی محصوالت و  ...نموده است( .فرحناکیان ،همان)

نتیجهگیری
قراردادهای الکترونیکی ،بواسطه اینترنت جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شیناخته میی شیود .سیازگاری و مطابقیت
مفاهی لفظی و عرفی قواعد حقوقی قراردادها ،با مفاهی فنی محیط الکترونیکی ،تهدید حقوق و اختیارات طیرفین در حماییت
مصالح و حفو تعادل منافع خود در قراردادهای منعقد بواسطه اینترنت و ضوابط حاک بر روش هیای متعیدد و ایفیای تعهیدات
بواسطه محیط اینترنت از جمله مسائلی است که انعقاد قراردادهای الکترونیکی را با تردید و تامل مواجیه سیاخته اسیت .سیبب
عمده آن ،به این بر میگردد که تعداد زیادی از مفاهی و مقررات قانون تجارت الکترونیکی حیاک بیر قراردادهیای الکترونیکیی،
فاقد هرگونه پیشینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در کشورمان بوده است و نسبت به مفاهی حقیوقی جیاری
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در منابع حقوقی کشورمان نسبتا وجه نامانوس دارد .گرچه قانون تجارت الکترونیکی ،با محتوای خاص خود ،به ظاهر تعارضی با
قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد ،ولی با وجود این انسجام و همیاهنگی چنیدانی نییز بیا مفیاهی و مقیررات
شکلی و فنی منابع قانونی ،مانند قوانین مدنی و تجاری ندارد و منفذی بس محدود در تطبییق ایین قواعید بیر مسیائل حقیوقی
قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می گردد.
اعالم اراده طرفین قرارداد از راه دور ،نوشتاری بودن قرارداد ،منحصر بودن قراردادها به معامالت داد و ستد کاال و ارائه خیدمات
و همچنین خصوصیت فرا ملی آن ،از جمله ویژگی های عمده قراردادهای موضوع مقررات قانون تجارت الکترونیکی می باشد .با
توجه به خصوصیات قانون تجارت الکترونیکی ،می توان گفت کیه اصیوال کیاربرد قراردادهیای الکترونیکیی بیر مبنیای سیسیت
اطالعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطالعات یا مفاد بیان اراده (ایجا و قبول) محتیوای محصیول الکترونیکیی
قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد.
قرارداد الکترونیکی ،بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسو می شود و امضای الکترونیکی نیز به عنوان محور اساسی اعتبار بییان
اراده در معامالت الکترونیکی معتبر شناخته شده است .این امر ،از اساس باید در ضمن قواعد حقوق مدنی مقیرر میی شید کیه
شامل جمیع معامالت الکترونیکی باشد .از طرفی خیلی از مسائل ماهوی و شکلی متعلق به قراردادهای میدنی نییز ،در حقیقیت
همتراز با قراردادهای تجاری در محیط الکترونیکی نیازمند بیان قواعد و مقررات شامل و کلی است که تنظی آن تحیت عنیوان
قانون تجارت الکترونیکی موجب چندگانگی مفاهی و محدودیت تطبیق قواعد قانونی نسبت به قراردادهای الکترونیکیی خواهید
شد .لذا پیشنهاد میشود کلیه مسائل مربوط به مفاهی و معامالت تجارت الکترونیکی در ضمن فصیل خاصیی از قیانون تجیارت
جدید تدوین گردد.
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