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ش شیوه نوین تجارت الکترونیک نظامهای حقوقی به بستر سازی تقنینی آن مبادرت با پیدای: چکیده

قراردادهای الکترونیکی از حیث شرائط اساسی صحت و تنظیم آثار مترتب بر  مالحظه می شودورزیده اند .

قل و آن و نیز از جهت مورد معامله تابع احکام و قواعد عمومی قراردادها میباشدو از این جهت ماهیت مست

از   بویژه در قراردادهای الکترونیکیزمان و مکان تشکیل عقود تعیین.ندمتفاوتی از قراردادهای متعارف ندار

مبدأ جریان مرور زمان، تعیین قانون آن می توان به می باشد از جمله اهمیت  خاصی برخوردار  جایگاه

قابل توجه در خصوص زمان ومکان نکته  اشاره کرد. صالح مر جع  تشخیص نیزو حاکم بر روابط طرفین 

در حضور یکدیگر  متعاقدیناصوالً هاقرارداد تشکیل قراردادهای الکترونیکی این است که در این تیپ 

مطالعات و بررسیها حکایت از آن اد عقد نمی کنند و غالباً فاصله زمانی و مکانی با هم دارند قمبادرت به انع

در خصوص زمان  به نحویکهد مکاتبه ای بوده وتا حدودی مشابه عق وضعیت قراردادهای الکترونیکیدارد که 

کشورهای مختلف به  در این راستا اندیشمندان اختالف نظر وجود دارد. بین حقوقدانان قطعیت قبول 

 پذیرفته اند. را تناسب حقوق داخلی خویش یکی از نظریات اعالم، ارسال، وصول و اطالع

 نظریات ارسال، اعالم، قبول و اطالع ،عقدیکی، زمان و مکان تشکیل ترونقرارداد الک واژگان کلیدی:
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 مقدمه

قرارداد در نظام های حقوقی معاصر، چهار راهکار عمده مطرح شده است، که عبارتند از: از  و مکان  تشکیل در خصوص تعیین زمان

. در حقوق مدنی ایران مفاد ماده از قبول کننده زمان اعالم قبول، زمان ارسال قبول، زمان وصول قبول و زمان مطلع شدن ایجاب

، بیشتر با «انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کندصد قعقد محقق می شود به »که اشعار میداردق.م. 131

نای نظریه ولی برخی از نویسندگان خقوق مدنی با پذیرش مب(. 83، ص1931وسیع اعالم قبول مطابقت دارد )قاسم زاده، مفهوم 

(. اعتبار 181، ص 1900؛ شهیدی، 08، ص 1938دانند )صفایی،  یم را بیشتر در وجه منطقی و عملی اعالن قبول، ارسال قبولی 

گرچه تابع قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در حقوق مدنی و رویه های عرفی معمول می باشد، زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی 

پیش بینی نموده است، ش های ارتباطی الکترونیکی و مقررات خاصی که قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک ولی با توجه به رو

اعتبار ارسال داده پیام منوط بر این است  چرا کهزمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، لحظه ارسال قبول الکترونیکی تلقی می شود. 

تعیین مکان انعقاد قرارداد  از طرفیشود. از کنترل اصل ساز با قائم مقام وی واردکه این داده به یک سیستم اطالعاتی خارج 

باتوجه به وصف بین المللی و انعطاف پذیر بودن ابزار الکترونیکی، از مسائل پیچیده طبیعت این نوع قراردادها نیز  الکترونیکی

است. قانون گذار ایران مکان ص پیش بینی نموده محسوب می شود. لذا قانون تجارت الکترونیک، مقررات خاصی در این خصو

 های لذا امکان انعقاد قراردادفقانون مذکور تعیین  23الکترونیکی را به موجب مقررات ماده  هایتحقق ایجاب و قبول در قرارداد

اصلی شرکت و توافق طرفین، محل تجاری و یا کاری محل محل ه ارسال یا وصول قبول، به ترتیب در یالکترونیکی طبق نظر 

 اقامتگاه قانونی خواهد بود.

 

 ماهیت و اشکال انعقاد قرارداد الکترونیک ، مبحث اول : تعریف

 :تعریف قرارداد الکترونیک  -1

منظور از قرارداد همان عقد است و از حیث معنی و مفهوم، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دو یا چند اراده به منظور 

(. از حیث دایره شمول نیز 11، ص1932، هیدیش( یا ایجاد یک ماهیت حقوقی )21، ص1932ی )کاتوزیان، ایجاد آثار حقوق

. قرارداد در معنی اعم در برگیرنده عقود معین و غیر معین است ولی در میباشد عام و خاصقرارداد مانند عقد دارای دومعنی 

نیز صفت « الکترونیک»عبارت  بوده ون مقاله مفهوم اعم قرارداد مد نظر معنای اخص صرفاً عقود غیر معین را در بر می گیرد. در ای
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قرارداد الکترونیک هر عقدی اعم از معین و غیر معین می باشد که از طریق واسط های  مراد از است. لذا« الکترون»کلمهاز 

انجام می شود. پس می توان  مجازیالکترونیک منعقد می گردد. یعنی اعالم اراده انشایی به صورت الکترونیک ودر یک فضای 

قرارداد  ی.الکترونیک به صورتگفت قرارداد الکترونیکی عبارت است از توافق وهمکاری دو یا چنداراده به منظور ایجاد آثار حقوقی 

ردادها به نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قرا یالکترونیک

ایجاد یک  صد اینکه اراده افراد در خصوربه مج صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معموالً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و

ماهیت حقوقی به مرحله اعالم رسید و مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل می شود. روش اعالم اراده نیز اهمیت 

اراده  یآثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک موجدکه داللت بر قصد انشای افراد کند، می تواند  ای سیلهندارد بلکه هر و

 به بار می آورند. را تالقی کرده و آثار حقوقی یافراد از طریق ابزارهای الکترونیک

ر امر تجارت مورد پذیرش واستفاده قرار گرفته اند، اعتبار چنین قراردادهایی که با گسترش فناوری های نوین، به ویژه اینترنت، د

نظام های حقوقی به بسترسازی تقنینی آن مبادرت ورزیده قابل انکار نیست. از همین رو با پیدایش شیوه نوین تجارت الکترونیک 

رارداد الکترونیکی از لحاظ اصوالً، ق نیز قوانین و مقرراتی وضع شده است. یتشکیل قراردادهای الکترونیک برایاند. در این میان 

های فنی و باشد. ولی از لحاظ ویژگیشرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب بر آن، تابع احکام و قواعد عمومی قراردادها می

ارداد ، مستلزم بازشناخت و تطابق دقیق آن با اصول وقواعد کلی حاکم بر قراردادها است. اصطالح قرسایر مواردهای انعقاد و روش

( اتحادیه اروپا بکار برده شده است. در شمول OJL 1031101012777الکترونیکی، برای اولین بار در آئین نامه تجارت الکترونیکی )

این آئین نامه در قسمت معامالت تجاری، به وضع حقوقی یکسان قرارداد الکترونیکی، همانند دیگر قراردادهای مبتنی بر برگه و 

شده است و تعریف خاصی از قراردادهای الکترونیکی تصریح نگردیده است. قراردادهای الکترونیکی در نزد دکترین ابزار سنتی اشاره 

های الکترونیکی، پست حقوقی، بطور عموم به عنوان قراردادهای که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نوین، مانند شبکه تبادل داده

 ,Hance/Balz, 1338, s. 111; Smith 1333)گردد، تعریف شده است نعقد میالکترونیکی و صفحات شبکه اینترنت م

p.278) 

قرارداد الکترونیکی عبارت است از توافقی که ایجاب و »بعضی از حقوقدانان، قرارداد الکترونیکی را بدین شکل تعریف نموده اند: 

)ابوالحسن مجاهد، اسامه « شودنیداری و تصویری متبادل میقبول طرفین ضمن شبکه بین المللی باز ارتباطی از راه دور با ابزار ش

قراردادی است که ایجاب و قبول با »(.. برخی دیگر از حقوقدانان، قرارداد الکترونیکی را بدین گونه تعریف نموده اند: 93، ص 2777
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)ممدوح « گرددتعهدات قراردادی منعقد میاستفاده از شبکه ارتباطات بین المللی و بواسطه تبادل الکترونیکی داده ها، بقصد ایجاد 

های رایانه قراردادهای که تمامی و یا جزئی از آن بواسطه ارتباطات شبکه»(. یا به تعریفی دیگر، 11، ص 2771ابراهیم خالد، 

 .(Kayihan, S/Yildiz, H, 2771, p.10-13)« )محیط اینترنت( منعقد شده باشد

در برگیرنده مجموعه قواعد و مقرراتی در خصوص مبادالت الکترونیک است، در فصل دوم که  در قانون تجارت الکترونیک ایران که

ایجاب و »نام برده شده که طبق تعریف عبارت است از: « عقد از راه دور»به تعاریف اختصاص یافته از اصطالح دیگری تحت عنوان 

لیکن، اصطالح یاد شده در « استفاده از وسایل ارتباط از راه دورقبول راجع به کاالها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با 

رسد،  اصالحات نهایی بدون توجه به حذف اصطالح عقد از راه دور هیچ جای قانون مذکور استعمال نشده است که به نظر می

 صورت گرفته است.

 کی:ماهیت قراردادهای الکترونی-2 

وویژگی بارز سرعت و سهولت به نظر در عرصه تجارت و بویژه تجارت الکترونیک با توجه به تحوالت چشمگیر فناوری اطالعات

های تجاری و انعقاد قرارداد مورد نظر رسد دیگر لزومی ندارد که تجار به منظور  مذاکره و تبادل اطالعات در خصوص فعالیتمی

الکترونیک نظرات و پیشنهادات خود را برای مخاطب های نوین توانند از طریق فناوریخود در یک مجلس حاضر شوند بلکه آنها می

تواند از همین طریق پاسخ داده و یا پیشنهاد جدیدی مطرح سازد. حال چنانچه از این طریق بین ارسال کنند. طرف مقابل نیز می

عقد . (293، ص1903نام برده اند. )امیری قائم مقامی، « تشکیل عقد بین غائبین»طرفین عقدی تشکیل شود از آن به عنوان 

شود. منظور از عقد حاضرین این نیست که طرفین حتماً در مجلس واحد حاضر باشند غائبین در مقابل عقد حاضرین استعمال می

کنند اعم از این که در یک مجلس باشند یا در دو مکان بلکه منظور عقدی است که  طرفین آن را به طور مشافهه منعقد می

( مثل عقد با تلفن که هر چند طرفین در دو مکان حضور دارند ولی چنین عقدی از 111، ص 1983مختلف )جعفری لنگرودی، 

. )امیری قائم می باشدولی همین عقد از لحاظ مکان تشکیل، جزء عقود غائبین  نبودهجهت زمان تشکیل، منطبق با عقد غائبین 

 (211، ص 1903مقامی، 

ایجاب و قبول آن بدون مکالمه و مذاکره، از راه دور بوسیله نامه، تلگراف، قاصد،  بنابراین عقد غائبین عبارت است از عقدی که

شود. این عقود که طرفین، عقد را به طور مشافهه واقع نمی سازند عقود مکاتبه نیز نامه گرفته اند. )جعفری تلکس، ... انجام می

 (.2131، ص 1903لنگرودی، 
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ونیکی ماهیت متفاوتی با قراردادهای عادی نداشته بلکه و صف جدیدی بر محیط در مجموع می توان گفت قراردادهای الکتر

 تشکیل قراردادها محسوب می شود.

 

 :اشکال انعقاد قرارداد الکترونیکی -3

بطور عموم، ایجاد رابطه حقوقی در محیط اینترنت بویژه انعقاد قراردادها، در راستای اصل حاکمیت اراده ، مادام که بر خالف آن در 

 باو اشخاص می توانند  و اصل بر رضایی بودن میباشد نبودهانون و اراده طرفین تصریحی نباشد، تابع شکل و یا تشریفات خاصی ق

اما آن دسته از قراردادهایی که از منظر قانون انعقاد آنها تابع اراده های خود در چارچوب قانون هر نوع قراردادی را منعقد نمایند. 

فراهم نبودن و یا عدم امکان اجرای این تشریفات، هستند، این قراردادها در محیط الکترونیکی به علت  رسمیتشریفات خاص و 

فروش اموال غیر منقول،  قراردادهای خرید وبسان مانند امضای رسمی مراجع ذیصالح و یا توثیق و تسجیل آن در سجالت رسمی، 

 با موانع ساختاری و یا ایمنی مواجه می باشند. 

اظ شکل نوشتاری قرارداد، در حقوق ایران و اکثر کشورها، طرفین قرارداد می توانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به خدمات از لح

امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر  شکل کتبی قراردادهای خود را بارسانی گواهی امضای الکترونیکی، 

قراردادهای رسمی، مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیرمنقول در محیط الکترونیکی  سازند. ولی در حال حاضر، نسبت به

ونیکی زمینه تکنیکی و حقوقی فراهم نشده است. با توجه به روشهای فناوری ارتباطات الکترونیکی، شکل انعقاد قرارداد الکتر

 کی در محیط رایانه در سه شکل متفاوت انجام می گیرد:یکنواخت نمی باشد، ولی بطور عمده شکل انعقاد قراردادهای الکترونی

 

 :انعقاد قرارداد بواسطه صفحه وب سایت 1-3

نوشته های مجازی قابل رویت، چاپ، غیره و انتقال آن محسوب می  صفحه وب سایت در شکل الکترونیکی صحنه نمایش تصاویر و

نی برای اطالع رسانی، تبلیغات و یا انجام معامالت الکترونیکی شود. صاحب صفحه، بطور عموم عرضه کننده کاال و یا خدمات معی

بواسطه صفحه وب ، به طور کلی یکی از طرفین قرارداد تاجر و یا متصدی امور تجارتی می می باشد. لذا در قرارادادهای الکترونیکی 

نترنت نصب شده است. مشتریان باشد. امروزه، بیش از هزاران صفحه وب سایت بعنوان محل تجاری مجازی در شبکه های ای

بواسطه نشانی های اینترنتی آنها می توانند به صفحات هر عرضه کننده دسترسی پیدا کنند. مشتری فقط با کلیک بر گزینه های 
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داد اعالم نماید تا قرار بر صفحه مزبور، می تواند اراده ایجاب و یا قبول خود را« مورد تایید می باشد»و یا « قبول کردم»مانند 

الکترونیکی منعقد گردد. البته این بستگی به روش های معمول در تقارن و توالی ایجاب و قبول بین طرفین دارد. اگر شرایط و 

قرائن موجود در صفحه وب جنبه دعوت به ایجاب تلقی گردد، مشتری می تواند با اعالن ایجاب الکترونیکی خود تقاضای خرید و یا 

نقش مهمی یکدیگر قبول پیشنهاد نماید. قواعد عرف و عادت و توقعات قبلی طرفین از مفهوم ایجاب و درخواست خدمات معینی را 

 در تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب دارد.

 

 :بواسطه پست الکترونیکی 2-3

به طور  پست الکترونیکی، معادل اصطالح الکترونیکی پست سنتی محسوب می شود. ارتباط اراده ها بواسطه پست الکترونیکی

نمود و احکام مربوط به آنها  تلقی معمول ارتباط فوری و همزمان نیست. بنابراین، این قراردادها را می توان بعنوان عقود مکاتبه ای

را اعمال کرد. انعقاد قراررداد الکترونیکی، بواسطه پست الکترونیکی همانند قراردادهای معمول از راه درو، قرارداد بین غیر حاضرین 

  (Rawls, Amelia, 1333; Uyulmaz 2770,p.17)یک جلسه محسوب می شود در 

 

 :بواسطه تبادل داده ها 3-3

در این شکل از قراردادها، عنصر  انسانی در عملیات فنی انعقاد قرارداد، دخالت مستقیم فیزیکی ندارد؛ زیرا طرفین قرارداد در قبل 

سفارش کاال ن خود را بطور الکترونیکی سازماندهی کرده اند و دستورات الزمه، مانند بیارتباط و انعقاد قراردادهای فیمانحوه مبادله 

و یا خدمات، پذیرش آن و یا پرداخت قیمت و غیره رادر رایانه جایگزین نموده اند. لذا براساس داده  های برنامه ریزی شده رایانه 

 منعقدوقراردادراضوع و شرایط تعیین شده بطور الکترونیکی اعالم قبول خود را بر مبنای مو طرفین می تواند بطور خودکار ایجاب و

 نمایندکه تابع قراردادمادر می باشد.

 

 :بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی 4-3

کی به رغم عدم حضور فیزیکی طرفین، ارتباط صوتی، تصویری ویا فکری مستقیم بن آنها برقرار می شود. در در عقود الکترونی

خیار شناخته شده برای مجلس  یقت، این ارتباط فکری و یا روانی مستقیم را می توان به محیط یک مجلس تشبیه کرد وحق
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پایبندی متقابل به مفاد قرارداد می باشد  فیزیکی را برای این مجلس مجازی نیز قایل شد. اصوالً مبنای قراردادها بر اساس التزام و

ب می شود. لذا اگر وجود ویا عدم وجود خیار مجلس مورد تردید واقع گردد، اصل در عدم وخیار مجلس استثناء بر اصل محسو

موضع تطبیق ندارد. مگر اینکه بدین ترتیب، خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی (. 13، ص1932)کاتوزیان،  خیار مجلس است

 پیش بینی نموده باشد. قانونگذار بطور صریح خیار معین را

 

 زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکیمبحث دوم: 

 :در حقوق داخلی زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی -1

تشکیل قراردادهای در ابتدای بحث باید گفت: به نظر می رسد با قطعیت قبول، قرارداد نیز تشکیل شود. لذا برای تشخیص زمان 

 نمود. الکترونیکی باید زمان قطعیت قبول تعیین

زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطالعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم « داده پیام»ارسال »ق.ت.ا: 28ماده به موجب 

 «.مقام وی وارد شود

 مطابق شرایط زیر خواهد بود:« داده پیام»زمان دریافت :20و به موجب ماده 

 زمانی محقق می شود که:ه باشد دریافت، ؛ معین شد«داده پیام»اگر سیستم اطالعاتی مخاطب برای دریافت  -الف

 به سیستم اطالعاتی معین شده واردشود؛ یا« داده پیام» .1

داده »معین شده وارد شود به سیستم اطالعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار « داده پیام»چنانچه  .2

 بازیافت شود.« پیام

وارد سیستم  «داده پیام»نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شود که  ناگر مخاطب، سیستم اطالعاتی برای دریافت معی -ب

 اطالعاتی مخاطب شود.

تشخیص زمان قطعیت قبول یک مسئله ماهوی است و هیچ اصل ثابتی بر آن حکومت نمی کند. دادرس »از نظر برخی حقوقدانان، 

بند می یپا وینده قبول مفاد آن را انشا و خود را به طور قطعن تعیین کند که در چه زمان گئباید در هر مورد خاص و با مالحظه قرا

در جایی دیگر با یکسان دانستن نظریه اعالم و ارسال و اطالق اعالم به مفهوم عرفی به ( ایشان 981، ص1932)کاتوزیان  کند.

، ایجابی ( به طور کلی 981 ، ص1932)کاتوزیان، مین که قبول اعالن شود تراضی کامل است. ه»این دو اضافه می کنند، مجموع 
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پذیر نیست و قبول ایجابی که  امکان عمالبدون آگاهی از ایجاب، قبول طرف مقابل برسد زیرا؛ که صورت می گیرد باید به اطالع 

 هنوز صادر و اعالم نشده خود ایجاب است نه قبول. لذا آنچه به طور عمده در قراردادهای الکترونیکی قابل بحث است تعیین دقیق

می می باشد. در این مورد، آنچه در حقوق ایران قابل دفاع به نظر  -به عنوان آخرین رکن الزم برای تشکیل قرارداد –زمان قبول 

را « داده پیام»اگر اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی »ق.ت.ا تصریح می نماید،  29است. البته ماده « ارسال»رسد، نظریه 

مقصود از «. آن دریافت شودمگر آنکه تصدیق ت داده پیام کرده باشدداده پیام ارسال نشده تلقی میشوددر یافمشروط به تصدیق 

 از طرف او ارسال می شود.یابه وسیله، « داده پیام»است که « داده پیام»ق.ت.ا، منشأ اصلی  2ماده  بند بمطابق اصل ساز 

مورد زمان قطعی شدن صدور قبول سکوت ق.ت.ا در  اما  یده استق.ت.ا مشخص گرد 28به موجب ماده « داده پیام»ارسال  زمان

 نموده و اساساً احکام و شرایط قراردادهای الکترونیکی را به هیچ وجه مورد بررسی قرار نداده است.

زمینه مقبول تر به حساب می آید. مهمترین پشتیبان نظریه ارسال، جدایی  با این وصف در حقوق کشورمان، نظریه ارسال در این

رتب بر آن است و نمی توان تنها به دلیل اندیشه بر تسهیل اثبات مسئله، تشکیل تعالم ثبوت و اثبات از نظر احکام و آثار حقوقی م

دهد، به تعویق انداخت. به عبارت دیگر در حالت قرارداد را تا وصول نامه قبول به دست ایجاب کننده، که ممکن است هرگز روی ن

عادی و در صورت نبود توافق خصوصی مغایر، قرارداد با ارسال نامه الکترونیکی قبول تشکیل می شود و علی االصول، با قیاس به 

سوی دیگر با لحاظ ماده  از ایجاد آن در عالم اعتبار جلوگیری نمود. از عالم مادی، اگر شرایط انعقاد عقدی موجود باشد، نمی توان

«. به چیزی که داللت بر قصد نماید عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن»قانون مدنی که مقرر می دارد:  131

، 1900یاز است و داللت بالفعل آن، علی االصول، الزم نیست )شهیدی، نمقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کند مورد 

در حقوق ایران به تبعیت از قانون مدنی، در هنگام بررسی ابعاد عقود و تفسیر محتوای آنها، بر قصد واقعی و باطنی (. اساساً 189ص

نیز به بحث بر سر نظریه های ارسال یا وصول نپرداخته و فقط در  برخی معتقدند قانون تجارت الکترونیکی ایران تکیه می شود.

با توجه به آنچه گفته شد منظور ماده فوق از کلمه . بحث نموده است 28در ماده « رسالا»ایجاد یک اماره در مورد مفهوم مقام 

 «.ارسال قبول به پیشنهاد دهنده»است، نه فقط « ارسال داده پیام به سیستم اطالعاتی»بطور مطلق « ارسال»

تم اطالعاتی خارج از کنترل اصل ساز... سیسداده پیام هنگامی ارسال شده تلقی می گردد که به »در این رابطه، گفته شده است که 

وصول منطبق است؛ زیرا معموالً داده پیام  )رسیده باشد( در این صورت، مفهوم ارسال در تجارت الکترونیک در اغلب موارد با مفهوم

، 1939چکاب،  )فیضی وقتی به سیستم مخاطب یا قائم مقام او وارد شود ... می توان گفت که از کنترل اصل ساز خارج شده است.
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( اما، این تحلیل صحیح نیست و در آن نوعی مصادره به مطلوب وجود دارد؛ زیرا، درست است که اگر داده پیام به سیستم 931ص 

مخاطب برسد بطور حتم از کنترل اصل ساز خارج شده است ولی عکس آن، که در اینجا موردنظر است، درست نیست؛ یعنی اگر 

 باشد. یا نرسیده ساز خارج شده باشد، معلوم نیست که حتماً به سیستم مخاطب رسیدهداده پیام از کنترل اصل 

 

 زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی در حقوق خارجی2

 :در حقوق اتحادیه اروپا 2-1

کننده، بدون سرویس دهنده ملزم به تایید وصول دریافت »، اتحادیه اروپا دستورالعمل تجارت الکترونیکی 11ماده  1به موجب بند 

به دلیل سکوت دستورالعمل، در تفسیر این ماده و در اینکه آثار حقوقی قرارداد «. تاخیر ناروا و با وسایل الکترونیکی می باشد

الکترونیکی قیل یا بعد از دریافت تصدیق جریان می یابد، اختالف نظر وجود دارد. از نظر برخی از حقوقدانان برای تشکیل قرارداد، 

به مشتری ارسال نموده و آگاهی خود را از سفارش او اعالم دارد. امکان دسترسی مشتری به تصدیق اماره « تصدیقی» یدبا فروشنده

دستورالعمل  11را نمی توان پذیرفت، زیرا پیش نویس ماده عقد تاثیری ندارد. این تحلیل در انعقادواطالع وی از ان  وصول آن است

می گردید، به و قبول اعتبار نمی یافت بلکه باید وصول قبول، از سوی فروشنده تایید ایجاب  فصر مذکور که براساس آن قرارداد به

تصویب نهایی دستورالعمل اصالح گردید و اگرچه در محتوای ماده اصالحی ابهام عمده ای پدید آمد، ولی عدم تصویب پیش هنگام 

از حقوقدانان نیز به حق اعالم داشته اند،  برخی  . چنانچهداردییدیه خود داللت بر فقدان هرگونه تاثیر حقوقی بر تا رمذکو سنوی

در حقوق قاعده عامی با مضمون لزوم تایید وجود ندارد؛ در طول قرنهای متمادی، بدون نیاز به تایید قرارداد امور معامالتی مردم »

باید تفسیر بسیار بنابراین  (.111،ص2771رگ،بم)را ه شده و تجارت الکترونیکی این وضعیت را تغییر نداده استربه خوبی ادا

دستورالعمل تجارت الکترونیکی اروپا به عمل آورد، زیرا قراردادهای الکترونیکی خصوصیتی ندارد که نیازی به  11مضیقی از ماده 

تجار منتفی نمی صدور تاییدیه در آنها وجود داشته باشد. دستورالعمل فوق الذکر امکان توافق خصوصی را در قراردادهای بین 

 (10(، ص 2771ی، )زنک)بیکرومک  نماید.
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 :در حقوق ایاالت متحده آمریکا 2-2

به یک »که  تلقی می شود مقرر می دارد، داده پیام زمانی ارسال شده یوتا در خصوص زمان ارسال11( 9در حقوق آمریکا ماده )

برای نمونه پیام از یک سیستم رایانه ای به سیستم دیگر انتقال «. سیستم پردازش اطالعات خارج از کنترل ارسال کننده واد شود

منظور طراحی شده و تحت کنترل وی قرار گیرد. مشروط بر اینکه از آن  نیبه محیطی وارد شود که بوسیله گیرنده بد یایابد

 یوتا(.11()ب(2و ) 11()الف( 1سیستم قابل بازیافت و پردازش باشد )ماده )

ماره را بر این قرار می دهد که یک مدرک الکترونیکی از مرکز ایوتا  11پردازش داده پیام ماده )د( یا دریافت ودر مورد مکان ارسال 

دریافت شده است. اگر یکی از این دو یا هر دو بیش از یک شده و در مرکز امور تجاری مخاطب امور تجاری دریافت کننده ارسال 

دارد. اگر ارسال کننده یا دریافت  همی گیرد که بیشترین ارتباط را با قرارداد منعقد مرکز تجارت داشته باشند، مرکزی مبنا قرار

مالک خواهد بود. البته یوتا در این مورد ناقص است زیرا مورد اخیر کننده )مخاطب( مرکز امور تجاری نداشته باشد، اقامتگاه ایشان 

 (23(، ص 2772میدینگوف، )سباشند، سکوت نموده است. )ای نداشته صو حالتی که یکی از طرفین یا هر دو اقامتگاه مشخ

قانون  9-10که به اطالع طرف دیگر برسد. این موضوغ در ماده  ستکناره گیری از ایجاب صرفاً زمانی موثر ا در ایاالت متحده،

یجاب برگردد، نظری که متحدالشکل تجاری مورد تاکید قرار گرفته است. البته اگر موجب بعد از ارسال قبول از سوی قابل از ا

است که به موجب آن جز در صورت تصریح مغایر به هنگام ایجاب، قول از زمان ارسال آن « نظریه ارسال»طرفداران بیشتری دارد، 

)دومین( اصالحیه قانون قراردادها نیز این نظریه را پذیرفته  89راف گپارا (11،ص1333)دد و هرناندز دارای تمام آثار حقوقی است.

 ت.اس

ارسال اعمال می شود. به موجب  قاعدهکامن ال: در حقوق کامن ال، اگر از خدمات پستی برای قبول استفاده شود،در حقوق  9-2

این قاعده اگر قبول مکتوب بوده و طرفین از پست به عنوان وسیله ارتباطی استفاده نمایند، قبول جایی واقع شده که نامه حاوی 

نظر از اینکه به دست مخاطب رسیده است یا نه، البته قاعده ارسال زمانی کاربرد دارد که استفاده از آن در آنجا ارسال شده، صرف

این رویه از جمله در صورتی که ایجاب پست شده باشد، محرز است. بدیهی است، اگر مذاکرات متعارف باشد؛  پست معمول و

باشد، ناگزیر از شمول قاعده ارسال خارج شده و مشمول قاعده مقدماتی از طریق وسایلی چون تلکس، فاکس یا تلفن انجام شده 

بالفاصله بر قبول اطالع می یابد. به همین -در صورتی که اختاللی در رابطه ایجاد نشود -وصول خواهد بود. به این دلیل که موجب

(، ص 2772ارتباط برقرار کند. )تانه )علت اگر ارتباط قبل از اعالم قبول قطع شود، بر قابل است که بدین منظور دوباره با موجب 
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تشخیص »تردید دارند. از نظر این عده، عده ای در تبعیت قراردادهای الکترونیکی از قواعد پستی ارسال و وصول قبول، . (910

شده یا نه موثر الزام آوری منعقد  ایجاب و قبول کی ،کجا و چگونه ارسال،دریافت و یا تایید شده در تعیین اینکه قرارداد دقیق اینکه

است. در یک مورد دادگاه حکم نموده که دورنگار تنها زمانی اعالم کامل پیام به حساب می آید که تمام برگه های مرتبط بدون 

وقفه ای که ممکن است میان ارسال و دریافت بوجود اید از قواعد وقفه فاکس شود. لذا تبادل الکترونیکی اطالعات نیز به دلیل 

 (20(، ص 2772میدینگوف )س)ا«. می کند مشابهی تبعیت

 

 در حقوق داخلی و خارجی الکترونیکی های مکان تشکیل قرارداد -2

برای تعیین محل وقوع عقد باید به دنبال جایی باشیم که آخرین جز، تراضی و توافق طرفین انجام شده است زیرا با تحقق آخرین 

 (.901 ، ص1932رکن تراضی، عقد کامل می شود.)کاتوزیان، 

در بستر مجازی مبادالت الکترونیک با فضاها ومکانهای ثابت و فیزیکی مواجه نیستیم، بنابراین ممکن است برای تعیین مکان 

روی اقیانوس ها و یا در هواپیماها بر فراز آسمان ها( قابل  قراردادهای الکترونیک که در هر زمان و هر مکانی )در داخل کشتی و

تجارت الکترونیک راه حل ها و مقرراتی مواجه شویم. برای حل این مشکل، قانون نمونه آنسیترال و قانون ل تشکیل هستند، با مشک

همان محل قانون تجارت الکترونیک اصوالً مکان ارسال داده پیام از سوی اصل ساز،  23را پیش بینی کرده اند. بر اساس ماده 

نگرفته مخاطب در خصوص مکان ارسال از قبل توافقی صورت  ین اصل ساز وتجاری یا کاری وی می باشد. این در حالی است که ب

قانون تجارت الکترونیک( چنانچه اصل ساز بیش از  23باشد، در غیر این صورت توافق آنها مالک عمل خواهد بود. )بند الف ماده 

یا کاری ، به عنوان محل کاری یا تجاری ه نزدیک ترین محل به مکان انجام اصل معاملهایک محل تجاری یا کاری داشته باشد آنگ

 23وی تلقی می شود. )بند ب ماده یا کاری . و در غیر این صورت محل اصلی شرکت اصل ساز، محل تجاری گردیدهوی تلقی 

قانون تجارت الکترونیک( در صورتی که اصل ساز یک شخص عادی بوده که فاقد شرکت یا محل تجاری وکاری باشد آنگاه مکان 

 قانون تجارت الکترونیک( 23اقامتگاه قانونی ایشان است )بند ج ماده داده پیام ها،  ارسال

تجارت الکترونیک در مورد آن ساکت است آنچه احکام آن مشخص شده برای مواردی که قانون  ازدر کنار مقررات مذکور و بغیر

 مومی موجود رجوع کرد.)مثل حالتی که فرد فاقد اقامتگاه مشخص باشد( باید به قواعد و مقررات ع
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قانون تجارت الکترونیک(.  23کاری مخاطب داده پیام ها است )بند الف مادده  ضمناً مکان دریافت داده پیام ها نیز محل تجاری یا

سایر مقررات و مالحظات مربوط به مکان ارسال داده پیام ها که در مورد اصل ساز جاری است و در باال مورد توجه قرار گرفت، در 

تعیین  عقد، با تشکیلدر عقود غیر الکترونیکی هر چند تعیین هر یک از زمان و مکان  خصوص مخاطب نیز قابل اعمال است.

همیشه  دیگری مالزمه دارد و به خودی خود به منزله یک قاعده می باشد لکن در مورد قراردادهای الکترونیکی به لحاظ ویژگی آن

 این مالزمه وجود ندارد.

مبادالت زیادی با طرف های تجاری خود انجام می دهند،  که کاربران تجارت الکترونیکی، معامالت والزمه این است دلیل عدم م

معامله از بعد مسافتی که وجود دارد در کجا مستقر گردیده است یا طرف بدون آنکه بدانند سیستم اطالعاتی و ارتباطی آنها دقیقاً 

ود را؛ یعنی مکانی که این معامله از آنجا صورت می گیرد، غیر از محلی است که در رایانه بیان سوء استفاده نماید و مکان استقرار خ

نیکی تروقانون نمونه تجارت الک 11ماده  1با پیروی از بند  23می شود، به همین دلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران در ماده 

یار عینی تر مثل محل تجاری برگزیده است و برای محل استقرار فیزیکی ترال در مورد مکان ارسال و دریافت داده پیام یک معیآنس

است و اقامتگاه قانونی زمانی مالک است که اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یادی قائل نشده زسیستم اطالعاتی اهمیت 

دریافت داده پیام مشخص گردد که در  یاکاری باشد.بنابراین برای تعیین مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی، باید مکان ارسال و

 .ق.ت.ا معیارهایی را ذکر نموده که عبارتند از:23این خصوص ماده 

اصل سازدر  اقامتگاه قانونی-9محل اصلی شرکت-2در صورتی که توافقی بر خالف آن نباشد. محل تجاری یا کاری طرفین -1

یا  در صورت داشتن بیش از یک محل تجاری-1اشد.تجاری و کاری بصورتیکه وی شخص عادی بوده و فاقد شرکت یا محل 

به عنوان معیارهای اصلی مکان ارسال و در یافت داده پیام جهت تعیین مکان انعقاد و  کاری ،نزدیکترین محل به اصل معامله

 شکل گیری قراردادهای الکترونیکی در نظر گرفته شده است.

 

 نتیجه گیری:

موید آن است که قراردادهای الکترونیکی نوع خاصی از  مکان تشکیل عقود الکترونیکی پیرامون زمان و بررسیهای صورت گرفته 

قراردادها نبوده بلکه و صف الکترونیکی صرفا بیانگرنحوه تشکیل آن می باشد.روش اعالم اراده نیز اهمیت نداشته چرا که هر وسیله 

ردد.در قراردادهای الکترونیکی اراده افراد از طریق ابزارهای قصد انشاءافراد کند می تواند موجد آثار حقوقی گای که داللت بر 
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الکترونیکی تالقی پیدا کرده و آثار حقوقی را به بار می آورد.در این زمینه مطالعات انجام شده داللت بر اختالف نظر بین حقوقدانان 

صرف اعالم قبولی و گروهی دیگر ارسال  ای از صاحب نظران ،زمان تشکیل عقد را در مورد زمان و مکان تشکیل عقد دارد .عده

قانون تجارت الکترونیک 28قانون گذار در ماده  تصریحقبولی را شرط تشکیل عقد دانسته اند.در عقود الکترونیکی نیز با توجه به 

که این داده به یک  تهدانسمنوط به این را تلقی نموده است چرا که اعتبار ارسال داده پیام  لیرا لحظه ارسال قبوزمان انعقاد قرارداد

همان قانون چنانچه اصل ساز به طور  29سیستم اطالعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شودالبته به موجب ماده 

مگر  گرددصریح هر گونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق در یافت داده پیام کرده باشدداده پیام ارسال نشده تلقی می 

قانون مذکور نیز زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام را تابع قواعد عمومی  97ه تصدیق آن در یافت شود.از طرفی ماده آنک

دانسته است با این و صف در حقوق کشورمان نظریه ارسال منطقی تر و مورد قبول غالب حقوقدانان میباشد.در خصوص قراردادها 

نیکی می توان گفت اگر چه قراردادهای الکترونیکی به طور کامل در یک فضای مجازی و غیر تعیین مکان انعقاد قرارداد الکترو

ملموس منعقد می شوند ولی ماهیت حقوقی آن را نمی توان از مکان منفک ساخت در نتیجه این نوع قراردادها نیز به مختصات 

قانون  23بودن ابزارهای الکترونیکی قانون گذار در ماده مکان محدود می باشند فلذا با توجه به و صف بین المللی و انعطاف پذیر

به مذکور شمول مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی را به صراحت قانونی محدود نموده است .لهذا طبق نظریه ارسال یا وصول قبولی 

شدنزدیکترین محل به مکان ترتیب توافق طرفین،محل تجاری و یا کاری ،و چنانچه بیش از یک محل تجاری و یا کاری در بین با

انجام اصل معامله مالک عمل قرار گرفته و در غیر این صورت محل اصلی شرکت اصل سازمحل تجاری یا کاری وی تلقی شده و با 

محل تجاری و کاری باشداقامتگاه قانونی ملحوظ نظر قرار خواهد  فاقدفرض اینکه اصل ساز یک شخص عادی فاقد شرکت یا

جی نیز در این زمینه اختالف نظر مشهود بوده به نحویکه در سیستم حقوقی اتحادیه اروپاعده ای معتقدند به گرفت.در حقوق خار

می باشد.در ماده یازده دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپاسرویس دهنده ملزم به تایید و صول در یافت کننده  1موجب بند 

چرا که قراردادهای الکترونیکی خصوصیتی نداشته تا  داشت11یر مضیقی از ماده مقابل گروهی نیز قائل به این هستند که باید تفس

 به صدور تاییدیه وجود داشته باشد.نیاز 
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