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چکیده
محی��ط الکترونیک��ی اینترنت ،یکی از مدرنترین وس��ایل انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناش��ی از آن ،بویژه در عرصه معامالت
تجارتی محسوب میشود .ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار ،شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق
مدنی راجع به قراردادها ،یکی از مباحث جدیدی اس��ت ،که ش��ناخت و بررس��ی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن ،به ساختار شکلی
محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات ش��ناخته ش��ده در این عرصه بس��تگی دارد .انعقاد ق��رارداد الکترونیکی و ویژگیهای
خاص به این قراردادها ،تأثیر صفت الکترونیکی بر نحوة تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قراردادهای
الکترونیکی از اهداف عمدة این مقاله میباشد .قرارداد الکترونیکی ،در اصول ،با قراردادهای سنتی ماهیت یکسان دارد ،ولی با وجود
این ،س��اختار ش��کلی محیط الکترونیکی ،ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است .با توجه به این امر ،میتوان
گفت که س��اختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی ،تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده
است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوة انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
کلیدواژهها :محیط الکترونیکی ،قرارداد الکترونیکی ،معامالت اینترنتی ،حقوق قرارداد
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 -1مقدمه

رایانه 1و شبکه ارتباط الکترونیکی جهانی 2،از تحوالت عظیم
فناوری ارتباطات الکترونیکی معاصر محسوب میشود .ظهور این
تحول ،در کلیه عرصههای زندگی انسان اعم از اقتصادی ،تجاری
و حقوقی موجب ضرورت بازشناس��ی و ایجاد معیارهای جدید
در مفاهیم مختلف حقوق ارتباطات شده است و در نتیجه ،عرصه
ظهور نوع جدیدی از قراردادهای الکترونیکی 3را فراهم س��اخته
اس��ت .قوانین مدون در این عرصه ،بیشتر با در نظر گرفتن جنبه
تجاری این روابط و ایجاد زمینهای برای تسهیل مبادالت تجارت
الکترونیکی پیش بینی شده است .در عرصه حقوق ،ظهور مفاهیم
متعدد و روابط مبتنی بر کاربردهای مختلف اینترنت ،نیاز شناخت
و بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی
جدید ،در روابط حقوقی جهت ایجاد تعادل بین منافع اشخاص و
حمایت از حقوق آنان را دو چندان نموده اس��ت .حقوق تجارت
الکترونیکی ،امروزه با توجه به منابع بس��یار اندک ،بقدر کافی در
کشورمان شناخته نشده است ،لذا انتشار آراء و افکار حقوقدانان
در نحوههای متعدد توصیفی ،مروری ،تحلیلی و پژوهش��ی بطبع
در گسترش تجارت الکترونیکی و ایجاد قوانین و اجرای مناسب
آن نق��ش مهم��ی خواهد داش��ت .حقوق تج��ارت الکترونیکی،
جوان��ب مختلفی دارد که هر کدام ،مس��تلزم پژوهشهای متعدد
حقوقی اس��ت .درباره بعضی از جنبههای توصیفی و تحلیلی آن
برغم ندرت منابع داخلی مقاالتی ارزش��مند منتشر گردیده است
که جای تقدیر دارد .لذا با تاکید بر این اهمیت ،بررس��ی ش��کل
و ماهی��ت انعق��اد قراردادهای الکترونیکی ،ب��ا توجه به قواعد و
مقررات عمومی و س��ازگاری تطبیق قوانین موجود بر این نوع از
قراردادها ،از جمله عمدة اهداف این مقاله است.

 -2قرارداد الکترونیکی
 -2-1تعریف

بط��ور عموم ،قرارداد الکترونیکی از لحاظ ش��رایط اساس��ی
ق��رارداد و تنظیم آثار مترتب برآن ،تاب��ع احکام و قواعد عمومی
حقوق قراردادها و تعهدات میباش��د .ولی از لحاظ ویژگیهای
فنی و روشهای انعقاد و نحوة حمایت آثار حقوقی آن ،مس��تلزم
ب��از ش��ناخت و تطابق دقیق آن با اص��ول و قواعد کلی حاکم بر
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قراردادها است .قراردادهای الکترونیکی ،در حقیقت امر ،از لحاظ
شرایط صحت مورد و یا موضوع ،ماهیت مختلفی از قراردادهای
متعارف ندارد .بلکه وصف جدیدی بر محیط تش��کیل قراردادها
محسوب میش��ود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن
پیشبینی ننموده است.
اصطالح ق��رارداد الکترونیکی ،برای اولی��ن بار در آئین نامه
تجارت الکترونیکی ( )178,17.7.2000 OJLاتحادیه اروپا بکار
برده ش��ده است .4در ش��مول این آئین نامه در قسمت معامالت
تج��اری ،به وضع حقوقی یکس��ان ق��رارداد الکترونیکی ،همانند
دیگر قراردادهای مبتنی بر برگه و ابزار س��نتی اش��اره شده است
و تعریف خاص��ی از قراردادهای الکترونیک��ی تصریح نگردیده
اس��ت .قرارداده��ای الکترونیکی در نزد دکتری��ن حقوقی ،بطور
عموم به عنوان قراردادهای که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی
نوین ،مانند ش��بکه تبادل دادههای الکترونیکی ،پست الکترونیکی
و صفحات ش��بکه اینترنت منعقد میگردد ،تعریف ش��ده اس��ت
( .)Hance/Balz, 1996, s. 151; Smith 1999, p.206در
قراردادهای که بوس��یله این صفحات منعقد میشود ،عرضه یک
مال و یا هر نوع از خدمات بوسیله تأمین کننده شبکه اینترنتی ،به
شکل تصویر و یا نوشته الکترونیکی در ضمن شرایط و محتوای
ایجاب و یا دعوت به ایجاب اعالم میگردد .خریدار نیز با اتصال
به این ش��بکه ایجاب و یا قبول خود را با روش الکترونیکی ابراز
میکند .در حقیقت ارادههای طرفین بواس��طة تأمین کننده شبکه
اینترنتی مبادله میشود.
بعض��ی از حقوقدانان ،ق��رارداد الکترونیکی را بدین ش��کل
تعریف نموده اند «:قرارداد الکترونیکی عبارت اس��ت از توافقی
که ایجاب و قبول طرفین ضمن ش��بکه بینالمللی باز ارتباطی از
راه دور با ابزار شنیداری و تصویری متبادل میشود» (ابو الحسن
مجاهد ،اسامه  ،2000ص .)39این تعریف ،فقط نحوة کلی تالقی
ایج��اب و قبول را بیان نموده وس��خنی از آث��ار مترتب بر تبادل
ایجاب و قبول را به میان نیاورده است .برخی دیگر از حقوقدانان،
ق��رارداد الکترونیکی را بدین گونه تعری��ف نمودهاند« :قراردادی
است که ایجاب و قبول با استفاده از شبکه ارتباطات بینالمللی و
بواسطة تبادل الکترونیکی دادهها ،بقصد ایجاد تعهدات قراردادی
منعق��د میگردد» (ممدوح ابراهیم خال��د ،2005 ،ص .)51یا به
تعریف��ی دیگر« ،قراردادهای که تمامی و یا جزئی از آن بواس��طة
ارتباطات ش��بکههای رایانه (محیط اینترنت) منعقد ش��ده باشد»
( .)Kayıhan, S/Yıldız, H, 2004, p.47-49ل��ذا ،قرارداده��ای
4. Official Journal of The European Communities 17/7/2000

 -2-2شکل انعقاد

بطور عم��وم ،ایجاد رابطه حقوقی در محی��ط اینترنت بویژه
انعق��اد قرارداده��ا ،در راس��تای اص��ل حاکمی��ت اراده و آزادی
قراردادها ،مادام که برخالف آن در قانون و اراده طرفین تصریحی
نباشد ،تابع شکل و یا تش��ریفات خاصی نمیباشد .5یعنی انعقاد
قراردادها در اصل رضایی است و اشخاص میتوانند با ارادههای
خود در چارچوب قانون ه��ر نوع قراردادی را منعقد نمایند .6از
لح��اظ انعق��اد قراردادهایی که از نظر قانون ،تابع ش��کل کتبی و
یا رس��می هس��تند ،این قراردادها در محیط الکترونیکی به علت
فراهم نبودن و یا عدم امکان اجرای این تش��ریفات ،مانند امضای
رس��می مراجع ذیصالح و یا توثیق و تس��جیل آن در س��جالت
رس��می ،مانند قراردادهای خرید و فروش ام��وال غیر منقول ،با
موان��ع س��اختاری و یا ایمنی مواجه میباش��ند .ولی رفع این امر
و قابلیت انعقاد قراردادهای تابع تش��ریفات خاص قانونی بس��ته
به ایجاد زمینة س��اختاری وضع مقررات خاص حقوقی راجع به
آن اس��ت که مس��تلزم نقش فعال دولت در این امر است .ایجاد
دفاتر ارائه گواهی صحت امضاء و یا تشریفات تصدیق معامله از
طرف مرجع قانونی ،مستلزم فراهم شدن مکانیزم تکنیکی و تنظیم
حقوقی راجع به آن است.7
از لحاظ ش��کل نوش��تاری ق��رارداد ،درحقوق ای��ران و اکثر
کش��ورها ،طرفین ق��رارداد میتوانند حس��ب قان��ون مربوطه با
مراجع��ه به مراکز خدمات رس��انی گواهی امض��ای الکترونیکی،
 .5برای مطالعه بیشتر بنگرید .صفایی ،سید حسین ( ،)1386دوره مقدماتی
حقوق مدنی ،جلد دوم ،چاپ پنجم ،انتشارات میزان ،ص.47-49
 .6در حقوق ایران بر حس��ب قانون و رویه قضایی ،ش��کلی بودن قرارداد،
متضمن نوشته بیان اراده و امضای آن از طرف صاحب بیان است
 .7بموج��ب ماده  32قانون تج��ارت الکترونیکی «آئین نامه و ضوابط نظام
تاسیس و ش��رح وظائف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کش��ور و وزارتخانههای بازرگان��ی ،ارتباطات و فن��اوری اطالعات ،امور
اقتصادی و دارایی و دادگس��تری تهی��ه و به تصویب هیئت وزیران خواهد
رسید».

 .8تمام��ی صفح��ات وب مرب��وط به یک س��ازمان یا فرد را وب س��ایت
میگویند
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الکترونیکی در ش��مول اعمال تجارت��ی و یا غیر تجارتی ،باضافه
ایج��اب و قبول الکترونیکی ،ش��امل جنبههای مختلف معامالت
الکترونیکی نیز میشود مانند عرضه کاال و خدمات جهت دعوت
ب��ه انعقاد ق��رارداد ،سفارش��ات خرید الکترونیک��ی ،فاکتورهای
الکترونیکی و دس��تورهای پرداخ��ت الکترونیکی که هر کدام از
این موارد ممکن اس��ت ،بنوعی مظهر بیان اراده و یا آثار ناشی از
آن در محیط الکترونیکی باشد.

ش��کل کتبی قراردادهای خود را با امضای الکترونیکی تایید شده
از طرف مرجع مزبور ،معتبر س��ازند .ولی در حال حاضر ،نسبت
به قراردادهای رس��می ،مانند قرارداده��ای خرید و فروش اموال
غیرمنقول در محی��ط الکترونیکی زمینة تکنیکی و حقوقی فراهم
نشده اس��ت .با توجه به روشهای فناوری ارتباطات الکترونیکی،
ش��کل انعقاد ق��رارداد الکترونیک��ی یکنواخت نمیباش��د ،ولی
بطورعمده ش��کل انعقاد قراردادهای الکترونیکی در محیط رایانه
در سه شکل متفاوت انجام میگیرد:
-2-2-1انعقاد قرارداد بواسطة صفحه وب سایت
صفحه وب س��ایت 8در ش��کل الکترونیک��ی صحنه نمایش
تصاویر و نوش��تههای مجازی قابل روی��ت ،چاپ ،غیره و انتقال
آن محسوب میش��ود .صاحب صفحه ،بطور عموم عرضه کننده
کاال و یا خدمات معینی برای اطالع رس��انی ،تبلیغات و یا انجام
معامالت الکترونیکی میباش��د .ل��ذا در قراردادهای الکترونیکی
بواس��طة صفحه وب اینترنت ،به طور کلی یکی از طرفین قرارداد
تاجر و یا متصدی امور تجارتی میباشد .امروزه ،بیش از هزاران
صفحه وب س��ایت بعنوان محل تجاری مجازی در ش��بکههای
اینترنت نصب شده است .مش��تریان بواسطة نشانیهای اینترنتی
آنه��ا میتوانند به صفحات هر عرضه کننده دسترس��ی پیدا کنند.
مش��تری فقط با کلیک بر گزینههای مانند واژه «قبول کردم» و یا
«مورد تایید میباش��د» بر صفحه مزب��ور ،میتواند اراده ایجاب و
ی��ا قبول خود را اع�لام نماید تا ق��رارداد الکترونیکی با مطابقت
اراده طرفین منعقد گردد .البته این بس��تگی به روشهای معمول
در تقارن و توالی ایجاب و قبول بین طرفین دارد .اگر ش��رایط و
قرائ��ن موجود در صفحه وب جنبه دعوت به ایجاب تلقی گردد،
مشتری میتواند با اعالن ایجاب الکترونیکی خود تقاضای خرید
و یا درخواس��ت خدمات معینی را پیشنهاد نماید .قواعد عرف و
ع��ادت و توقعات قبلی طرفین ازمفه��وم ایجاب و قبول یکدیگر
نقش مهمی در تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب دارد.
بطورکل��ی ،با وجود دش��واری تفکیک ایج��اب از «دعوت به
ایجاب» ،تشخیص این امر معموالً در عرصه معامالت تجاری برای
تجار حرفهای چندان مش��کل نیست؛ زیرا ارائه اطالعات کافی در
ب��اره کاال و خدمات و در ضم��ن تبلیغات ،اختصاص صفحه وب
فروش کاال و یا ارائه خدمات نشانهای از جدیت اراده عرضه کننده
در ایجاب آن است .لذا برای حکم به ایجاب و یا دعوت به ایجاب
بودن عرضه کاال و خدمات در صفحات وب ،باید هر حالت عرضه

87

دوفصلنامه علمي  -پژوهشي دانش حقوق مدني | شماره نخست ،بهار و تابستان 1391

در هر صفحه را باید بشکل منفرد بررسی کرد.
 -2-2-2بواسطة پست الکترونیکی
پس��ت الکترونیکی ،معادل اصطالح الکترونیکی پست سنتی
محسوب میشود .ارتباط ارادهها بواسطة پست الکترونیکی به طور
معمول ارتباط فوری و همزمان نیست .بنابراین ،این قراردادها را
میت��وان بعنوان عق��ود مکاتبهای تلقی نم��ود و احکام مربوط به
آنها را در خصوص آنها اعم��ال کرد .انعقاد قرارداد الکترونیکی،
بواس��طة پس��ت الکترونیکی همانند قرارداده��ای معمول از راه
دور ،قرارداد بین غیر حاضرین در یک جلس��ه محسوب میشود
( .)Rawls, Amelia, 1989; Uyulmaz 2007, p.910از ای��ن
لحاظ ،بطور عموم دکتری��ن حقوق ،بین قراردادهای الکترونیکی
منعقد بواس��طة پس��ت الکترونیکی و قراردادهای منعقد بواسطة
فکس ،پست سنتی و تلکس تفاوتی قائل نمیشوند.9
 -2-2-3بواسطة تبادل دادهها
درای��ن ش��کل از قراردادها ،عنصر انس��انی در عملیات فنی
انعقاد قرارداد ،دخالت مستقیم فیزیکی ندارد؛ زیرا طرفین قرارداد
در قب��ل نحوة مبادله ارتباط و انعقاد قراردادهای فیما بین خود را
بطور الکترونیکی س��ازماندهی کردهاند و دستورات الزمه ،مانند
س��فارش کاال و ی��ا خدمات ،پذیرش آن و ی��ا پرداخت قیمت و
غی��ره را در رایان��ه جایگزی��ن نمودهاند .لذا بر اس��اس دادههای
برنامه ریزی ش��ده رایانه طرفین میتوان��د بطور خودکار ایجاب
و قب��ول خود را بر مبنای موضوع و ش��رایط تعیین ش��ده بطور
الکترونیکی اعالم کنند و قراردادی را ایجاد نمایند .به بیانی دیگر،
قراردادهای��ی که به صرف ،بی��ن رایانههای طرفین بطور خودکار
بواسطة تبادل دادهها انجام میگیرد ،تابع قرارداد مادر است که در
قبل کلیه شرایط انعقاد قراردادهای متالحق در محیط الکترونیکی
تنظیم گردیده است.
 -2-2-4بواسطة حضور مجازی در اتاق صحبت
الکترونیکی
در قراردادهای غیر مس��تقیم ،مانند عق��ود مکاتبهای ،طرفین
در حی��ن انعقاد قرارداد ،حضور فیزیکی ندارند و ارتباط فکری و
روانی نیز بین آنها برقرار نمیشود ،تا در شخصیت یکدیگر تاثیر
پذیر باشند ،ولی در عقودالکترونیکی به رغم عدم حضور فیزیکی
طرفی��ن ،ارتباط صوت��ی ،تصویری و یا فکری مس��تقیم بین آنها
 .9با این وجود بعضی از نویس��ندگان قراردادهای منعقد بواس��طة پس��ت
الکترونیکی را به جهت ویژگیهای الکترونیکی آنی و فوری شمرده و این
قرارداد به مثابه قراردادهای منعقد بین حاضرین در یک جلسه میدانند
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برقرار میشود .در حقیقت ،این ارتباط فکری و یا روانی مستقیم
را میتوان به محیط یک مجلس تش��بیه کرد و خیار شناخته شده
برای مجلس فیزیکی را برای این مجلس مجازی نیز قایل شد.
اص��والً مبنای قراردادها بر اس��اس التزام و پایبندی متقابل به
مفاد قرارداد میباشد و خیار مجلس استثناء بر این اصل محسوب
میش��ود .لذا اگر وجود و یا عدم وجود خیار مجلس مورد تردید
واق��ع گردد ،اصل در عدم خیار مجلس اس��ت(کاتوزیان،1364 ،
ص .)48بدین ترتیب ،خی��ار مجلس در قراردادهای الکترونیکی
موضع تطبیق ندارد .مگر اینکه قانونگذار بطور صریح خیار معین
را پیش بینی نموده باشد.

 -2-3موضوع

موض��وع ق��رارداد ،از لحاظ الکترونیکی ب��ودن محیط انعقاد
ق��رارداد ،متضم��ن ویژگی خاصی نس��بت به قراردادای س��نتی
ندارد .لذا طرفین قرارداد بر اساس اصل حاکمیت و آزادی اراده،
محدودیتی در انتخاب موضوع قرارداد الکترونیکی در چارچوب
قان��ون ندارند .موضوع قرارداد الکترونیکی را میتوان با توجه به
خصوصیات آن به سه نوع تقسیم کرد:
الف -فروش کاال (در این قراردادها ،ایفای تعهدات تس��لیم
کاال خ��ارج از فضای الکترونیکی و طبق قواعد عمومی ایفا انجام
میگیرد .ولی پرداخت ثمن به طریقه الکترونیکی ممکن است).
ب -ارائه خدمات (مانند خدمات بانکی ،هواپیمایی و غیره).
ج -فروش محصول دیجیتال��ی مانند کتاب ،مقاله ،تصویر،
فیلم و یا نوشتجات الکترونیکی .در این فروشها ،انعقاد قرارداد
و ایف��ای آن بطور کام��ل در محیط الکترونیک��ی انجام میگیرد.
محصول دیجیتالی با اجازه فروشنده و با نصب نرم افزار موضوع
قرارداد بر رایانه مش��تری ایفا میشود و در مقابل ،پرداخت ثمن
معم��والً بص��ورت الکترونیکی انج��ام میگیرد .ج��زء بزرگی از
محص��والت دیجیتالی را نرم افزارها تش��کیل میدهد و اغلب به
یکی از این ش��یوههای زیر بفروش میرسد )1 :به بطور مستقیم
(بصورت بس��ته مانند س��ی دی ح��اوی یک یا چن��د نرمافزار).
 )2ب��ا صدور مجوز برای اس��تفاده از آن محصول مانند خواندن
کتاب و یا مقاله معین و یا مش��اهده اس�لاید و یا فیلم معینی)3 .
آبونمان یا معامله به ص��ورت تبادل داده )4 .فروش آن الین ،که
با تس��لیم فیزیکی مجموعهای از نرم افزارها بشکل خودکار .البته
در این ش��یوههای فروش محصوالت دیجیت��ال ،انعقاد قرارداد با
ویژگ��ی خاصی انجام میگیرد که ش��ایعترین آن ،توافق با کلیک
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اص��والً برای تش��کیل یک قرارداد ،وج��ود حداقل دو طرف
الزامی است .در انعقاد قراردادهای الکترونیکی ،معموالً معامالت
به واسطة ابزارهای الکترونیکی انجام میگیرد که در بعضی از این
روشهای انعقاد ،نیروی انس��انی به طور مس��تقیم در آن دخالت
ندارد و رایانه به نیاب��ت از اراده آنها بطور خودکار عمل میکند.
لذا بطور عموم صرفنظر از تشریفات انجام معامالت الکترونیکی،
فرض بر وج��ود اراده طرفین در هر جزء از معامالت میش��ود.
یکی از مهمترین دش��واریهای انعقاد قرارداد الکترونیکی ،فراهم
نب��ودن محیط الزم برای اطالع عرفی هر یک از طرفین از اهلیت
و ش��خصیت حقیقی یکدیگر ،برای انعقاد قرارداد اس��ت .در این
مورد ،هر یک از طرفین باید به اطالعات ارائه شده اکتفاء نماید و
اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی بسبب حجر یکی از طرفین،
ب��ر عهده مدعی خواهد بود .همانطور که در مباحث فوق اش��اره
ش��د .داده پیام که متضمن بیان اراده میباشد ،همانند سایر دالیل
قابل اس��تناد در دعوی اس��ت و بی اعتباری آن نیز بواسطة سایر
ادله قابل اثبات میباشد .بنابر ماده  12قانون تجارت الکترونیکی
«اس��ناد وادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده
و در هی��چ محکمه یا اداره دولتی نمیتوان بر اس��اس قواعد ادله
موجود ،ارزش اثباتی (داده پیام)یکی از عناصر اساسی برای اعتبار
قرارداد ،اهلیت را صرف ًا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد».12
حسب قانون تجارت الکترونیکی ،برای انعقاد رابطه حقوقی
در محیط الکترونیکی ،وجود اصل س��از و مخاطب و تبادل داده
پی��ام بی��ن آنها ضروری اس��ت .ولی طبق بن��د ب و ج از ماده 2
قانون تجارت الکترونیکی ،منظور از این طرفین بهیچوجه ش��امل
ش��خصی که در ارتباط با داده پیام ،به عنوان واسطة عمل میکند
نخواهد ش��د .در ضمن این قانون ،قانونگذار موارد انتساب داده
پیام به اصل ساز را دو مورد منحصر نموده است .حسب مستفاد
در موارد خارج از آن ،داده پیام منس��وب به اصل س��از نخواهد
بود .موردهای انتس��اب داده پیام به اصل ساز بنابر ماده  18قانون
مزبور ،عبارت اس��ت از« :الف -اگر توسط اصل ساز یا به وسیله
ش��خصی ارسال شده باش��د که از جانب اصل ساز مجاز به این
کار بوده اس��ت .ب -اگر به وسیله سیستم اطالعاتی برنامه ریزی
ش��ده باش��د یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود».
بدین ترتیب ،در قراردادهای الکترونیکی که معامالت انعقادی آن
 .12طب��ق م��اده ( 7ب) قان��ون یکنواخت س��ازی معام�لات الکترونیکی
آمریکا اثر قانونی یا قابلیت اجرای قرارداد را صرف ًا به دلیل اس��تفاده از یک
رکورد(س��ند) الترونیکی در انعقاد آن نمیتوان رد کرد (United States
)Uniform Electronic Transactions Act 1999
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بر گزینه نمایه 10تعیین ش��ده اس��ت ،و یا توافق بس��تهای11که باز
کردن بس��ته و ی��ا نصب آن معموالً بمعنای قبول تس��لیم و قبول
آن اس��ت (جینفرای ،هیل ،1385ص35؛ قل��ی زاده ،احد ،1386
ص.)198-169
د -تأمی��ن اطالعات (مانند ق��راردادی که موضوع آن تأمین
گزارش و یا اطالعات علمی و یا اقتصادی از طرف موسسه و یا
متخصصین مربوطه).در این نوع قراردادها ،که موضوع اصلی آن
تأمین اطالعات میباش��د ،تعهد کننده به ارائه خدمات و یا تسلیم
مورد دیگری متعهد نمیش��ود ،مانند ارائه گزارش تبادل ارزشی
ارزه��ای مختلف ،تعرفههای وس��ایل حمل و نق��ل و یا تفاصیل
وضع هوا شناسی.
همانط��ور که اش��اره گردید ،اصوالً گنجان��دن هر نوع اموال
ب��ه عنوان موضوع خرید و ف��روش و یا ارائه خدمات در قرارداد
الکترونیکی ممکن اس��ت ،ولی بنابر داللت ماده  6قانون تجارت
الکترونیک��ی ،س��ه م��ورد را نمیت��وان بعنوان موض��وع قرارداد
الکترونیک��ی اختی��ار نمود .این م��وارد عبارتند از :الف) اس��ناد
مالکیت ام��وال غیر منقول .ب) فروش م��واد دارویی به مصرف
کنندگان نهایی .ج) اعالم ،اخطار ،هش��دار و یا عبارات مش��ابهی
که دس��تور خاص برای اس��تفاده کاال صادر میکن��د و یا از بکار
گیری روش��های خاص به صورت فعل یا ترک فعل منع میکند.
علت این اس��تثناء احتماالً به این ب��ر میگردد که قانونگذار ،داده
پیام را در این موارد در حکم نوشته تلقی نکرده است؛ زیرا طبق
ماده یاد ش��ده «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون الزم باشد،
داده پیام ،در حکم نوشته اس��ت مگر در موارد زیر .»...:همچنین
طب��ق ماده  33قان��ون مذکور ،فروش��ندگان کاال و ارائه دهندگان
خدمات در بس��تر مبادالت الکترونیکی ،قبل از عقد باید حداقل
اطالعات الزم و مؤث��ر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت
خری��د و یا قبول را در زمان مناس��ب در اختیار مصرف کنندگان
ق��رار دهند ،که موضوع حداقل اطالع��ات الزم در همان ماده در
شش بند یاد شده است .البته استثناء موارد مذکور در ماده  6قانون
تجارت الکترونیکی از ش��مول موضوع قراردادهای الکترونیکی،
از ط��رف دکترین حقوق��ی مورد نقد و انتقاد قرار گرفته اس��ت؛
زی��را قانونگذار بطور ضمنی ام��کان رفع موانع حقوقی و فنی در
موارد مذکور را از بین برده و احتمال فراهم ش��دن زمینة حقوقی
برای استفاده از این موارد بواسطة قراردادهای الکترونیکی را نیز
پیشبینی ننموده است (السان ،مصطفی  ،1384ص.)141-184

 -2-4طرفین
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بصورت خودکار انجام میگیرد ،در حقیقت رایانه بعنوان ابزاری
در تحت کنترل و اراده مسبق طرفین عمل میکند.

 -3انعقاد قرارداد الکترونیکی
طبق ماده  190قانون مدنی ،قصد طرفین اساس��یترین شرط
صحت اعتبار قرارداد است که طرفین باید حائز آن باشند .در کنار
این ش��رط ،صحت قرارداد مس��تلزم فراهم بودن شرایط دیگری،
مانند اهلیت طرفین ،تعیین موضوع قرارداد و مش��روعیت جهت
آن نیز میباشد .اصل در حقوق قراردادها ،اعالم ارادهها و استفاده
از وسائل مناسب و متعارف برای اعالن خواستهها که شایع ترین
آن همانا الفاظ و اشارات متعارف و یا اعمال دال بر اراده طرفین
میباش��د .اعالم اراده با نوش��ته بیان اراده نیز ممکن اس��ت زیرا
نوشته نیز در حکم الفاظ محسوب میشود .بنابر ماده  191قانون
مدنی «عقد محقق میش��ود به قصد انش��اء به شرط مقرون بودن
به چیزی که داللت بر قصد کند» .لذا ،قانونگذار انش��ای قصد را
به وسیله معینی محدود نکرده است .بلکه اساس بر این است که
این وس��یله مقرون به چیزی باشد که داللت بر قصد بکند .همین
مورد ،راجع به قرارداده��ای الکترونیکی نیز صدق میکند .لذا با
وجود قص��د واقعی در طرفین قرارداد الکترونیکی ،در س��اختار
الکترونیک��ی نحوة اعالم قصد ،متضم��ن ویژگیهای خاص خود
میباش��د که گرچه از لح��اظ طرفین که اراده خ��ود را بر انعقاد
الکترونیک��ی بنا نهادن��د ،اعتبار ذاتی آن محف��وظ و قابل احترام
اس��ت ،ولی از لح��اظ قانون و تنظیم حمایته��ای قانونی و ایجاد
تع��ادل مصالح و مناف��ع طرفین و حقوق خصوصی آنها ،ش��کل
انعق��اد قرارداده��ای الکترونیکی و نحوة ابراز قصد بواس��طة آن
باید شناخته شود و قابل حمایت باشد .بدین جهت ،قراردادهای
منعقد بواس��طة ابزاره��ای الکترونیکی ،در ذات س��اختاری خود
از جمله قراردادهای ش��کلی اس��ت که طرفین میتوانند با توافق
قبل��ی قرارداده��ای خود را بدان ش��کل منعقد س��ازند .ولی این
ام��ر به هیچوجه ال��زام قانونی ندارد .ولی بدین نکته باید اش��اره
ک��رد که طبق م��اده  6قانون تجارت الکترونیک��ی ،هر گاه وجود
یک نوش��ته از نظر قانون الزم باش��د ،داده پیام (که همانا حسب
ش��رایط قانونی بیان اراده ارس��ال و یا دریافت شده بواسطة ابزار
الکترونیکی میباش��د) در حکم نوشته اس��ت .بنابراین ،از لحاظ
قانونگ��ذار ،قراردادهای الکترونیکی بجز در موارد یاد ش��ده در
قانون بطور عموم بعنوان قراردادهای کتبی محس��وب میشود و
هرگاه بموجب قانون قراردادی تابع ش��کل کتبی گردد ،انعقاد آن
بواس��طة دادههای الکترونیکی کافی خواهد بود .البته نکته مهمی

که در قراردادهای کتبی بعن��وان اراده نهایی طرفین حائز اهمیت
اس��ت ،امضاء اس��ت .در قراردادهای الکترونیکی با فراهم شدن
زمین��ة ایجاد امضای الکترونیکی و اعتبار قانونی آن ،نقص مهمی
از اعتبار قراردادهای الکترونیکی رفع شده است.
به ه��ر روی ،وج��ود ماهیت عناص��ر فنی واس��طهگری در
ارتباط��ات الکترونیکی ،ع�لاوه برآنکه مان��ع از توالی و تقارب
ارادهها میش��ود ،همچنین ع��دم حضور فیزیک��ی وحتی رابطه
صوت��ی و در نتیجه فق��دان رابطه ذهنی و روان��ی بین طرفین را
میتوان از عوامل تلقی قراردادهای الکترونیکی بواس��طة اینترنت
در کلیه روشهای معمول را بین طرفین غیر حاضر در یک جلسه
پذیرفت (فیضی چکاب  ،1384ص .)419در محیط الکترونیکی،
اراده طرفین بواس��طة داده پیام که نم��ادی از واقعه ،اطالعات یا
مفهوم که با وس��ایل الکترونیکی ،ن��وری و یا فناوریهای جدید
اطالع��ات تولید ،ارس��ال ،دریافت ،ذخیره یا پردازش میش��ود،
ص��ورت میگیرد .بنابراین ،اگ��ر طبق داده پی��ام بخواهیم اعتبار
اعالم بیان اراده طرفین قرارداد را بررسی نماییم ،برخالف نظریه
اعالم قبول بعنوان زمان انعقاد قراردادهای س��نتی ،میبینیم که در
قراردادهای الکترونیکی این نظریه حسب ساختار فنی وصراحت
ماده  26قانون تجارت ایران ،ارس��ال داده پیام متضمن اراده قبول
همان زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی محس��وب میشود(فیضی
چکاب ،1384ص.)431

 - 3-1ایجاب الکترونیکی

ایج��اب ،در لغت ب��ه معنای عرضه امری ب��ه دیگری به کار
میرود که در فارس��ی با واژه پیشنهاد مترادف است .در اصطالح
حقوقی ،اعالم اراده نخس��تین از طرف یکی از طرفین برای ایجاد
رابط��ه حقوقی فیما بین در امر معینی را ایجاب میگویند .ایجاب
الکترونیک��ی ،در ماهیت حقوقی خود هی��چ تفاوتی با ایجاب در
قراردادهای س��نتی ندارد .ایجاب بعنوان اراده انش��ائی نخست با
وجود تنوع صفت وس��ایط انتقال آن ،باید متضمن عناصر اساسی
جهت ایجاد قرارداد باش��د .ایجاب الکترونیکی ،به لحاظ ماهیت
وسیله ارتباطی و و شکل اعالم آن ،نسبت به ایجاب سنتی دارای
ویژگیهای خاصی میباش��د .مث ً
ال ابراز ایجاب سنتی به هر وسیله
و عملی متعارف ممکن است .ولی ایجاب الکترونیکی محدود به
دادههای پیامی اس��ت که بوسیله تأمین کننده خدمات اینترنتی در
صفحه اینترنت به نوش��ته و تصاویر قابل داللت بر قصد و اراده
وی تبدیل میش��ود .همچنین مخاطب ایجاب س��نتی ،محدود به
اش��خاص معینی نیس��ت .ولی در ایجاب الکترونیکی ،مخاطبین
اش��خاصی هس��تند که با اس��تفاده از رایانه میتوانن��د به محیط

 .13طب��ق ماده  33قانون تج��ارت الکترونیکی ،حداقل اطالعات الزمی که
فروش��ندگان و عرضه کنندگان کاال و خدمات بایس��تی در اختیار مصرف
کنندگان قرار دهند عبارتند از:
«لف-مشخصات فنی و ویژگهای کاربردی کاال و یا خدمات
ب-هوی��ت تأمین کنده ،نام تج��اری که تحت آن نام به فعالیت مش��غول
میباشد و نشانی وی.
ج-آدرس پس��ت الکترونیکی ،ش��ماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در
صورت نیاز بایستی از آن طرق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د-کلی��ه هزین��ه هائی که برای خرید کاال بر عهده مش��تری خواهد بود (از
جمله قیمت کاال و یا خدمات ،میزان مالیات ،هزینه حمل ،هزینه تماس)
ه-مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر میباشد.
و-شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوة پرداخت ،تحویل و یا اجرا،
فسخ ،ارجاع خدمات پس از فروش».
همچنین حسب ماده  34قانون یاد شده « ،تأمین کننده کاال و خدمات ضمن
تایید اطالعات مقدماتی ،باید بطور جداگانه اطالعات زیر را ارسال نماید:
الف -آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی
ب-اطالعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج-شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد  38و  37این قانون
د-شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات».
 .14مفاد ماده  12قانون تجارت الکترونیکی ایران«اسناد و ادله اثبات دعوی
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الکترونیکی اینترنت وارد شوند و با ایجاب الکترونیکی و شرایط
آن بر صفحه اینترنت آگاه شوند.
ایج��اب الکترونیکی خصوصیات متمای��زی دارد که میتوان
عمدة این خصوصیات را در چند نکته خالصه نمود :اول ،ایجاب
الکترونیکی اعالم اراده از راه دور است .لذا برای حمایت مخاطبین
ایجاب الکترونیکی که اغلب مصرف کنندگان هس��تند ،قانونگذار
قواعد خاصی را پیش بینی نموده اس��ت که عموم ًا ایجاب کننده
ملزم به رعایت آن اس��ت ،از ای��ن جمله ایجاب کننده در ایجاب
فروش کاال و یا خدمات خود ،به ابراز مشخصات و نشانی ،تعیین
موضوع قرارداد و اوصاف آن ،قیمت کاال و خدمات عرضه شده،
روش پرداخ��ت ،مدت حق رج��وع ،مدت ضمان و خدمات بعد
از فروش ملزم میباش��د .قانونگذار ای��ران ،برای حمایت حقوق
مصرف کنن��دگان در قراردادهای الکترونیکی مقررات خاصی را
در قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی نموده است .بنابر ماده 33
قانون یاد شده ،فروشندگان و عرضه کنندگان کاال و خدمات ملزم
به ارائه معلومات مؤثر درتصمی��م گیری خریداران قبل از انعقاد
قرارداد هستند .با اس��تدالل بر این ماده میتوان گفت که ایجاب
الکترونیک��ی باید متضمن کلیه اطالعات مؤثر در تصمیم گیری و
قبول ایجاب باشد.13
دوم ،ایج��اب الکترونیکی ،اصوالً در ش��کل دادههای پیامی
است که بواس��طة الکترونیکی قابل تبدیل به زبان نوشتاری قابل
مفهوم اس��ت .در قوانین تجارت الکترونیکی کشورهای مختلف
و در ای��ن ضم��ن در قانون تجارت الکترونیکی ای��ران ،داده پیام
الکترونیکی بعنوان بیان اراده معتبر شناخته میشود .14بنابر ماده 2

قانون تجارت الکترونیکی ،داده پیام 15عبارت اس��ت از هر نمادی
از واقعه ،اطالعات یا مفهومی که با وسایل الکترونیکی ،نوری و با
فناوری جدید اطالعات تولید ،ارسال ،دریافت ،ذخیره یا پردازش
میشود .لذا ایجاب الکترونیکی در شکل داده پیامی حسب اراده
ایجاب کننده بواس��طة اینترنت و یا فناوریهای جدید اطالعات
ایجاد و یا ارس��ال میشود .16در قانون تجارت الکترونیکی ایران،
مس��تفاد از بند «ب» از ماده دوم در مفهوم فناوری الکترونیکی به
ایجاب کننده اصطالح «اصل س��از» اطالق ش��ده است .طبق این
قانون ،اصل س��از« 17منش��ا اصلی داده پیام است که داده پیام ،به
وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال میشود ،ا ّما شامل شخصی
که در خصوص داده پیام به عنوان واس��طه عمل میکند نخواهد
ش��د» .س��وم ،با توجه به جنبه الکترونیکی ایجاب ،مکان ایجاب
کنن��ده اهمیت خود را از دس��ت میدهد و ایج��اب الکترونیکی
صف��ت فرامرزی ،یعنی صفت جهانی بخود میگیرد ،ولی ایجاب
کننده یعنی اصل س��از میتواند ضمن ایجاب خود ،ایجاب خود
را به منطقه جغرافیایی و یا کش��ورهای معینی محدود نماید و یا
آثارایج��اب خود را یعنی تعهدات خود ،مث ً
ال الزام به تس��لیم کاال
و ی��ا خدمات را به منطقه و یا مناط��ق جغرافیایی معینی منحصر
کند .بر خالف آن ،ایجاب س��نتی از نظر مکانی بیشتر محدود به
محل ،ش��هر ،منطقه و یا کش��ور معینی میش��ود .چهارم ،ایجاب
الکترونیکی در محیط اینترنت در حقیقت از طریق واس��طهای که
به نیابت از او ایجاب را تولید و ارسال میکند ،انجام میشود .این
واسطة خدمات الکترونیکی را تأمین میکند .بدین جهت ایجاب،
ب��ه مجرد صدور آن از ایجاب کننده ش��کل قانون��ی مؤثر بخود
نمیگیرد ،مگر اینکه دستور تولید و ارسال آن به واسطة خدمات
رسانی اینترنتی عرضه شود ،تا ایجاب شکل معمول وقانونی خود
را پی��دا کند .البته ممکن اس��ت که ایجاب ب��ر محیط اینترنت ،به
س��ببی از اسباب حتی خارج از اراده ایجاب کننده از صفحه و یا
پس��ت الکترونیکی زایل ش��ود که در این حالت ایجاب نیز زایل
شده محسوب میشود (ابوالدسوقی ،ابواللیل  ،2003ص.)93
ممکن اس��ت به صورت داده پیام بوده و داده پی��ام در مقام دعوی یا دفاع
معتبر است »...و همچنین مفاد ماده  11قانون نمونه آنسیترال UNCITRAL؛
م��اده  7قانون معامالت الکترونیکی آمریکا  UETAبطورضمنی و یا صریح
به ارزش اثباتی و اعتبار آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی اشاره دارد.
15. Data Message

 .16مطابق ماده  11از قانون نمونه تجارت الکترونیکی کمیس��یون سازمان
ملل متحد حقوق تجارت بینالمللی ( )UNCITRALطرفین میتوانند برای
انعق��اد قراردا ایجاب و قبول خود را در ش��کل داده پیام الکترونیکی انجام
دهند.
17. Originator

91
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 -3-2قبول الکترونیکی

قب��ول در انعقاد ق��رارداد ،بعنوان بیان ارادهای اس��ت که در
مطابقت با اراده ایجاب طرف دیگر اعالن میگردد .به بیانی دیگر،
قبول عبارت اس��ت از پذیرش بی قید و شرط پیشنهاد ارائه شده
برای انعقاد قرارداد (کاتوزیان ،1364 ،ص .)335اعالم رضایت بر
مف��اد ایجاب در محیط الکترونیکی را قبول الکترونیکی مینامند.
الکترونیک��ی و یا غیر الکترونیکی ب��ودن اعالم قبول ،هیچ خللی
ب��ر ماهیت اراده و نحوة داللت آن بر ایجاد روابط حقوقی ندارد.
قبول الکترونیکی ،نس��بت به قبول سنتی در ماهیت بیان اراده در
قراردادها وضع خاصی ندارد .ولی از لحاظ ش��کل ونحوة اعالم
اراده ،میت��وان وض��ع متفاوتی در قب��ول الکترونیکی را مالحظه
نم��ود .معموالً قبول الکترونیکی فقط با کلیک بر بیان الکترونیکی
مبنی بر موافقت بر مفاد ایجاب الکترونیکی ارائه ش��ده در محیط
اینترنتی بعمل میآید.18
بنابرماده  26قانون تجارت الکترونیکی ایران ،ارسال داده پیام
زمانی معتبر اس��ت که به یک سیس��تم اطالعاتی خارج از کنترل
اصل از یا قائم مقام وی وارد شود .با توجه به مفاد این ماده ،داده
پیام در منظور اراده قبول مخاطب وقتی معتبر است که از سیستم
اطالعات��ی رایان��ه بطوریکه از کنترل قبول کننده خارج ش��ود به
سیس��تم اطالعاتی ایجاب کننده وارد شود .بعضی از نویسندگان،
ارس��ال و وص��ول اراده قبول الکترونیکی را بعن��وان زمان انعقاد
قرارداد الکترونیک��ی میدانند ( فیضی چکاب ،1384 ،ص.)431
ع�لاوه بر اینکه باید متضمن ش��رایط صحت اراده و بطور قطعی
و معی��ن باعث ایجاد آثار قانونی باش��د ،همچنی��ن باید در عالم
خارجی نیز ابراز گردد .به عالوه ،اراده قبول باید در مدت اعتبار
ایجاب اعالم گردد .اگر قبول مطابق با ایجاب و خالی از شرایط و
موارد زاید و ناقص بر مفاد ایجاب باشد ،قرارداد منعقد میگردد.
تا وقتی که ایجاب کننده روش معینی از اعالم الکترونیکی را
مشروط ننموده باش��د ،قبول الکترونیکی را میتوان به هر روش
الکترونیکی ،مانند پس��ت الکترونیک��ی و یا پر کردن فرم موجود
بر صفحه وب س��ایت و یا بش��کل پرداخ��ت الکترونیکی قیمت
ف��روش ،اعالم نمود .اگر برغم توافق طرفین بر اعالم قبول بطور
الکترونیکی ،مخاطب قبول خود را بواس��طة پست سنتی ،فاکس
و ی��ا با ارتب��اط تلفنی اعالم نماید ،این قب��ول ،قبول الکترونیکی
محسوب نمیشود و قبول اعالم شده معتبر نخواهد بود(االهوانی،
 .18بط��ور معمول ،قبول ممکن اس��ت به حالتهای متع��ددی که حاکی از
داللت آن بر ایجاد قرارداد بر مبنای مفاد ایجاب اس��ت ،اعالم گردد ،بطور
صریح یا ضمنی ،مثال با پرداخت قیمت موضوع ایجاب و یا نوعی عمل و
حرکات متعارف که نشانه از قبول تلقی شود.

حسام الدین ،1995 ،ص.)105
بی��ان اراده قب��ول الکترونیکی ،به روشه��ای متعددی قابل
اعالم اس��ت ،مانن��د نوش��تار الکترونیک��ی و تایید ارس��ال آن،
پس��ت الکترونیکی متضمن متن موافقت ب��ا امضای الکترونیکی،
بطورلفظی بواس��طة اتاقهای صحبت و یا با پیاده کردن برنامه نرم
اف��زار و یا محصول دیجیتالی از ش��بکه اینترن��ت و نصب آن بر
رایان��ه متعلق به قبول کننده .همچنین یکی از روش��های معمول
ب��رای اعالن قبول الکترونیکی ،کلیک س��اده و ی��ا کلیک دوگانه
ب��ر گزینه واژه «موافق» در نماد تعیین ش��ده در زیر مفاد ایجاب
میباش��د .قبول الکترونیکی ،از لحاظ ش��کل اعالم آن بواس��طة
الکترونیکی ،اعالمی صریح و قاطع محس��وب میشود .ولی این
امر مانع آن نیس��ت که بیان ضمنی قبول در مفاد نامه و یا مکالمه
الکترونیکی قید و ارس��ال گردد؛ زیرا وسیله الکترونیکی عملیات
انتقال دادههای پیام را انجام میدهد و در ش��کل انتقال آن جایی
برای استدالل و یا استخالص اراده ضمنی نیست.

 -3-3تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد
الکترونیکی

در خصوص تعیین زمان قرارداد در نظامهای حقوقی معاصر،
چهار راهکار عمده مطرح ش��ده اس��ت ،که عبارتن��د از :از زمان
اعالم قبول ،زمان ارس��ال قبول ،زمان وصول قبول و زمان مطلع
ش��دن ایجاب کننده .در حقوق مدنی ای��ران مفاد ماده  191ق.م.
«عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی
که داللت بر قصد کند» ،بیشتر با مفهوم وسیع اعالم قبول مطابقت
دارد (قاس��مزاده ،1385 ،ص .)68ول��ی برخ��ی از نویس��ندگان
حقوق مدنی ،با پذیرش مبنای نظریه اعالن قبول ،ارس��ال قبولی
را بیش��تر در وجهه منطق��ی و عملی میدانن��د (صفایی،1386 ،
ص76؛ ش��هیدی ،1377 ،ص .)164ل��ذا از وجه��ه قانونی ،زمان
انعقاد قراردادها حس��ب قانون مدنی ،زمان اعالم قبولی مخاطب
ب��ه مفاد ایجاب میباش��د .البته اغلب این راه��کار ،بطور ضمنی
درعرصه معامالت تجاری معمول نمیباش��د و بیشتر زمان انعقاد
قرارداد تابع زمان ارس��ال و یا وصول قبول به محل ایجاب کننده
محس��وب میش��ود .اعتبار زمان انعقاد قرارداده��ای الکترونیکی
گرچه تاب��ع قواعد عمومی حاکم بر قرارداده��ا در حقوق مدنی
و رویههای عرفی معمول میباش��د ،ولی ب��ا توجه به روشهای
ارتباطی الکترونیکی و مقررات خاصی که قانونگذار به صراحت
در قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی نموده است ،زمان انعقاد
قراردادهای الکترونیکی ،لحظه ارس��ال قب��ول الکترونیکی تلقی
میش��ود .قانون تجارت الکترونیکی  1382به صراحت اش��ارهای

 -4ویژگیهای قرارداد الکترونیکی
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ب��ه زمان انعقاد قرارداد ننموده اس��ت .ولی با وج��ود این ،قانون
تجارت الکترونیکی ،اعتبار ارس��ال داده پیام منوط بر این اس��ت
که این داده به یک سیس��تم اطالعاتی خارج از کنترل اصل س��از
یا قائم مقام وی وارد ش��ود .از لحاظ اعتبار و قابلیت اس��تناد به
داده پیام الزم به ذکر است که قانون تجارت الکترونیکی داده پیام
را در حکم نوش��ته دانس��ته است .چنان که در ماده  6به این نکته
اشاره شده است.
طرفین قراردادهای الکترونیکی منعقد در محیط مجازی بطور
عموم دارای محل و یا نشانی وب سایت و یا عضو سیستم پست
الکترونیکی میباشند .ولی در اصول حقوقی ،بعلت مجازی بودن
آن و قابلیت تغییر سریع آن ،نمیتوان مکان مجازی اعم از آدرس
وب س��ایت و یا آدرس پست الکترونیکی را بعنوان مکان انعقاد
قرارداد الکترونیکی معتبر دانست؛ زیرا تعیین مکان انعقاد قرارداد،
باید دارای ویژگیهای حقیقی و یا حکمی باش��د ،تا آثار ناشی از
این رابط��ه از لحاظ مختلف ،مانند تش��خیص دادگاه صالح و یا
نحوة اجرای تعهدات ناش��ی از ق��رارداد و یا تعیین قوانین حاکم
ب��ر ق��رارداد و حل و فص��ل اختالفات ناش��ی از آن قابل تطبیق
باش��د .تعیین مکان انعقاد ق��رارداد الکترونیکی با توجه به وصف
بینالمللی و انعطاف پذیر بودن ابزار الکترونیکی ،از مسائل پیچیده
طبیعت این نوع قراردادها محس��وب میشود .لذا قانون تجارت
الکترونیکی ،مق��ررات خاصی در این خصوص پیش بینی نموده
اس��ت .قانونگذار ایران ،مکان تحقق ایج��اب و قبول در قرارداد
الکترونیک��ی را بموجب مق��ررات ماده  29قان��ون مزبور تعیین
نموده اس��ت .طبق این ماده ،اگر محل اس��تقرار سیستم اطالعاتی
ارسال داده با محل استقرار سیستم اطالعاتی برای دریافت همان
داده یکی باش��د ،در این حالت مکان ارسال داده و محل پذیرش
داده همان محل مش��ترک میباشد .ولی اگر این دو محل مختلف
از یکدیگ��ر باش��د ،قانونگذار در این مورد س��ه گزینه پیش بینی
نموده اس��ت (فیضی چکاب ،1384 ،ص ،)434-436گزینه اول،
اگر طرفین توافق دیگری نکرده باش��ند ،محل ارس��ال داده پیام،
محل تجاری ،یا کاری اصل س��از و مح��ل دریافت داده پیام نیز
محل تجاری یا کاری مخاطب محس��وب میشود .گزینه دوم ،در
ص��ورت تعدد محل تج��اری و یا کاری اصل س��از ،نزدیکترین
مح��ل به اصل معامله مناط اعتبار برای محل ارس��ال داده اس��ت
و گرنه محل اصلی ش��رکت ،همان محل تج��اری یا کاری تلقی
میش��ود .گزینه سوم ،در صورتی که اصل ساز و یا مخاطب فاقد
محل تجاری یا کاری باش��ند ،اقامتگاه قانونی آنان مالک خواهد
ب��ود .بدین ترتیب ،در قراردادهای الکترونیکی تعیین مکان وقوع
ایجاب و قبول در مفهوم ارسال و پذیرش آن طبق ماده  29قانون

تجارت الکترونیکی بعمل میآید .همانطور که مالحظه میش��ود
قانونگذار ش��مول مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی را به صراحت
قانونی محدود نموده است .پس مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی
طبق نظریه ارس��ال و یا وصول قبول ،بترتیب در گزینههای توافق
طرفین ،محل تجاری و یا کاری ،محل اصلی ش��رکت و اقامتگاه
قانون��ی خواهد ب��ود .در اینجا با تعیی��ن ارادی و یا قانونی مکان
انعقاد قرارداد ،نقش زمان انعق��اد قرارداد در تعیین مکان قرارداد
نیز اهمیت خود را از دست میدهد.

الکترونیکی بودن نحوة اعالن ارادهها ،شکلی از اشکال انعقاد
قرارداد محس��وب میش��ود که تناقضی با ماهیت اصول صحت
قرارداد ن��دارد .در قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر ،مقررات
خاصی برای تنظیم قرارداد الکترونیکی پیش بینی نش��ده اس��ت.
ولی با اس��تنباط و اس��تدالل از قواعد و اص��ول حاکم بر حقوق
قراردادها ،مقایس��ه نحوة انعقاد اینگون��ه قراردادها با قراردادهای
س��نتی و تام��ل در طبیعت س��اختار ابزار و محی��ط الکترونیکی
میت��وان خصوصیات عمدة معامالت الکترونیکی را تعیین نمود.
تعیین این خصوصیات ،موجب ش��ناخت بهت��ر جوانب حقوقی
قرارداد الکترونیکی و تحلیل دقیق آثار ناشی از آن میشود:

 -4-1الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی

ق��راردادی که در محی��ط الکترونیکی صفح��ات وب منعقد
میش��ود از جمله قراردادهای الحاقی محس��وب میش��ود؛ زیرا
فروش��نده کاال و خدمات خود را توام با اطالعات الزم و شرایط
عموم��ی ،در صفحه اینترنتی خود به نمایش میگذارد .خریدار و
یا مص��رف کننده در صورت تمایل به خری��د ،فقط تحت همان
ش��رایط اعالن ش��ده میتواند آنرا قبول کند .عموم ًا دیگر جایی
برای ارائه ش��روط جدید و یا انجام مذاکره با فروش��نده نیست.
ولی فروشنده معموالً گزینههای متعددی برای فروش و روشهای
مختلف برای پرداخت ثمن ب��ه خریدار ارائه میدهد که خریدار
حس��ب تمایل یکی از گزینهها را انتخ��اب میکند و آن را برای
ایجاب خرید به فروش��نده پیشنهاد میدهد .بر خالف آن ،عرصه
قراردادهای الکترونیکی بواس��طة پست الکترونیکی برای مذاکره
و تعدیل ش��رایط در مقدم��ه انعقاد قرارداد باز اس��ت و اینگونه
قراردادها جنبه الحاقی ندارد.
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 -4-2عدم حضور فیزیکی طرفین در
قرارداد الکترونیکی (از راه دور)

برای انعقاد ق��رارداد ،اصوالً حضور فیزیکی طرفین ضروری
نمیباش��د .طرفین میتوانند از هر جایی و هر زمانی بواسطههای
مختل��ف ارادههای خود را بهم برس��انند و موجب ایجاد قرارداد
بش��وند .اصوالً به قراردادهای که طرفین در حین انعقاد قرارداد،
حض��ور فیزیکی متقابل در یک جلس��ه رو در روی هم ندارند و
مان��ع م��ادی معینی موجب عدم ایجاد رابط��ه فیزیکی و یا رابطه
ذهن��ی و فکری متقاب��ل گ��ردد ،قرارداده��ای از راه دور نامیده
میشود .از خصوصیت اساسی قرارداد الکترونیکی نیز این است،
که حتم ًا باید بواسطة الکترونیکی و یا در محیط الکترونیکی بدون
وج��ود حضور فیزیک��ی متقابل طرفین منعقد گردد (الدس��وقی،
 ،2003ص .)72حت��ی وجود طرفین ،در محی��ط الکترونیکی به
معنای حقیقی نمیباش��د .با این وصف ،ق��رارداد الکترونیکی را
میتوان از مجموعه قرارداد از راه دور دانس��ت (ممدوح ابراهیم،
 ،2005ص .)21با این حال ،به س��بب سرعت مبادله اطالعات در
محیط اینترنت ،میتوان قرارداد الکترونیکی را قراردادی آن شمرد
(ممدوح ابراهیم ،2005 ،ص .)3البته متوالی بودن ایجاب و قبول
در قرارداد الکترونیکی ،به روش ارتباط الکترونیکی و درجه تقارن
زمانی قبول نس��بت به ایجاب بستگی دارد .19با وجود این ،انعقاد
ق��رارداد الکترونیکی بین غیر حاضرین در یک مجلس ،بعضی از
مش��کالت منحصر بخود را نیز بدنب��ال دارد .از این جمله ،عدم
دسترس��ی طرفین به اطالعات کافی در مورد شخصیت یکدیگر،
عدم احراز طرفین به وجود س�لامت و صحت اراده برای انعقاد
ق��رارداد ،اثبات قرارداد و نحوة اس��تناد بر دالی��ل الکترونیکی از
مسائل مطروحه در قراردادهای الکترونیکی محسوب میشود.

 -4-3اصل رضایی بودن قرارداد
الکترونیکی

اص��والً در حقوق ایران ،لزوم تبعیت از ش��کل و تش��ریفات
معین ،از ش��روط صحت قرارداد نمیباش��د .20چنانکه قانونگذار
ایران ،در ماده  191به صراحت به آن اش��اره میکند «عقد محقق
میش��ود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت
بر قصد کند» .لذا طرفین ،در انعقاد قرارداد در انتخاب نحوة اعالم

اراده خود آزاد هستند .این آزادی در اعالم اراده در ماهیت انعقاد
قراردادهای الکترونیکی نیز مصداق دارد .با این تفاوت که وسیله
انعقاد ق��رارداد الکترونیکی در طبیعت س��اختاری خود عملیات
تکنیکی معینی را بر نحوة اعالم اراده بش��کل الکترونیکی تحمیل
میکند؛ زیرا تولید بیان اراده بشکل داده پیامی و شکل روشهای
الکترونیکی ارسال و پذیرش بیان اراده از طبیعت کاربرد فناوری
ابزار الکترونیکی اینترنت محس��وب میشود .اصل رضایی بودن
قرارداده��ا و از این جمله قراردادهای الکترونیکی ،مانع از توافق
طرفین بر تعیین ش��کل معینی برای قرارداد فیما بین نمیباش��د؛
زیرا به صراحت ماده  10ق.م «قراردادهای خصوصی نس��بت به
کس��انی که آن را منعقد نمودهان��د در صورتی که مخالف صریح
قانون نباش��د نافذ اس��ت» .بدون ش��ک ،رضایی بودن قراردادها،
رواب��ط و تعامالت حقوقی بین اش��خاص را آس��ان و بی تکلف
میسازد که موجب اعتمادگرایی و رواج حسن نیت در معامالت
میگ��ردد .ولی از طرف��ی دیگر ،رضایی بودن ق��رارداد عالوه بر
اینکه زمینة سوء اس��تفاده از محیط اعتماد بین متعاملین را فراهم
میکند ،مش��کل اثبات بیان اراده را نیز بهم��راه دارد .لذا این امر،
موجب ضعف حمایت حقوق��ی و عدم تعادل درمصالح و منافع
اش��خاص در این نوع قراردادها میگردد .بدین جهت ،قانونگذار
از لحاظه��ای مختلف ،اعم از اجتماعی و اقتصادی برای حمایت
نظم عمومی و یا اخالق حس��نه و یا ایجاد تعادل منافع و مصالح
اقتصادی اش��خاص در روابط حقوقی ،انعقاد بعضی از قراردادها
را منوط به تش��ریفات خاصی نموده اس��ت .در عرصه بینالملل،
ب��ا توجه به قوانی��ن مقرر در خصوص قرارداده��ای الکترونیکی
تش��ریفات خاصی که از رضایی ب��ودن قراردادهای الکترونیکی
بکاهد وضع نش��ده اس��ت .از ای��ن قبیل م��اده  5از قانون نمومه
آنس��یترال )UNCITRAL( 21در این م��ورد تصریح میدارد که «اثر
حقوقی و اعتبار و نفوذ اطالعات نباید به صرف اینکه در ش��کل
داده پیام اس��ت ،انکار ش��ود» .در این راس��تا طبق ماده  9دستور
العمل اتحادیه اروپا ( ،22)Directive 2000, 31, ECاز کشورهای
عضو خواس��ته میش��ود که مانعی در انعقاد و استفاده از قرارداد
الکترونیک��ی ک��ه طب��ق ضوابط قانون��ی حاکم ب��ر قراردادها در
سیستمهای حقوقی اس��ت بوجود نیاورند و به صرف استفاده از
شیوههای الکترونیکی این قراردادها را بی اثر و فاقد اعتبار ندانند.

 .19این تقارن ،اصوالً در ش��بکه باز اینترنتی (صفحه وب س��ایت) بشکل
ف��وری و توال��ی انجام میگیرد .ولی در واس��طة پس��ت الکترونیکی بطور
معمول نسبت این تقارن نیاز به فواصل زمانی دارد..
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قرارداده��ای الکترونیکی ،به اعتبار صفت بینالمللی ش��بکه
اینترنت ،جنبه فرامرزی دارد؛ زیرا محیط اینترنت ،محیطی اس��ت
آزاد ب��رای همه ،صرفنظر از مرز و محل جغرافیایی معین و ورود
به آن برای هر ش��خص امکان پذیر است .چنانکه قانونگذار ،در
تفس��یر قانون تجارت الکترونیکی به ل��زوم توجه به خصوصیت
بینالمللی اشاره کرده است .بنابر ماده  3قانون یاد شده «در تفسیر
این قانون همیشه باید به خصوصیت بینالمللی ،ضرورت توسعه
هماهنگی بین کش��ورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت
توجه کرد» .در این راس��تا ،میتوان گفت که قانونگذار ایران در
تدوی��ن و تصویب قانون تجارت الکترونیک��ی در عمل به جنبه
بینالملل��ی قرارداده��ای الکترونیکی در عرص��ه قانون تجارت
الکترونیک��ی توجه خاصی نموده اس��ت .بدی��ن ترتیب ،که مفاد
قانون تجارت الکترونیکی با رعایت مفاد و مفاهیم اساسی قانون
نمونه آنس��یترال تدوین و مقرر ش��ده اس��ت .البته این جزئی از
قوانینی اس��ت که انتظار میرود در رویه بینالمللی مسائل حقوق
مختل��ف راجع به معامالت الکترونیکی بینالمللی بطور یکس��ان
وضع گ��ردد؛ زیرا قوانین محلی و داخلی ب��رای تنظیم معامالت
الکترونیک��ی ،در ابع��اد بینالمللی خود کاف��ی و وافی به حل و
فصل آثار حقوقی ناشی از روابط حقوق بینالمللی در این عرصه
نمیباشد.
از لحاظ جنبه فرامرزی قراردادهای الکترونیکی ،باید همیشه
احتم��ال وجود عنصرخارجی را مورد توجه قرار داد؛ زیرا محیط
الکترونیکی برای ورود اشخاص از هر مکان از جهان ،محدودیت
خاصی ن��دارد در صورت ایجاد اخت�لاف در معامالت فیمابین،
مس��ئله تعیین قانون قابل تطبیق و دادگاه صالح برای رسیدگی از
شاخصههای مهم قراردادهای بینالمللی خواهد بود .لذا در محیط
الکترونیک��ی طرفین معامله معموالً در ضمن قرارداد زمینة توافق
جه��ت پیش��گیری از اختالفات راجع به ش��رایط و آثار حقوقی
قرارداد بهخصوص در رابطه با تنازع قوانین و دادگاه صالحیتدار
را فراهم میکنند.

 -4-5ضرورت استفاده از نرم افزارها و
سخت افزارهای الکترونیکی در انعقاد
قرارداد

بط��ور کمی قراردادی که وس��یله و یا محی��ط انعقاد آن ابزار
الکترونیکی نباش��د ،قرارداد الکترونیکی نامیده نمیش��ود .بدین
جه��ت ،انعقاد قرارداد بواس��طة اب��زار ارتباط��ات الکترونیکی از

 -4-6صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی
و لزوم حمایت مصرف کننده

نحوة انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگیهای آن | محمد مقامینیا

 -4-4جنبه بینالمللی قراردادهای
الکترونیکی

ویژگیهای خاص قراردادهای الکترونیکی محس��وب میش��ود.
ق��رارداد الکترونیک��ی ،از لحاظ موض��وع ،اط��راف متعاقدین و
ش��رایط ماهوی صح��ت اعتبار ،هیچ تفاوتی ب��ا قراردادهای غیر
الکترونیکی ندارد .تنه��ا تمایز آن ،روش انعقاد و یا محیط انعقاد
آن است .چنان که استفاده از وسایل سخت افزاری و نرمافزاری،
برای فراهم ش��دن زمینة ایجاد محی��ط الکترونیکی در چارچوب
فنی خ��ود ،باعث محدودیت فیزیکی و مکانی ویژهای میش��ود
و درنتیجه مس��تلزم ایجاد امکانات فن��اوری خاصی برای انعقاد
قراردادهای الکترونیکی میباشد.

از آنج��ا که موضوع قراردادهای الکترونیکی را بطور ش��ایع،
اعم��ال تجارت��ی به ویژه خری��د و فروش اموال منق��ول ،اعم از
مادی و غیر مادی و یا دیگر خدمات واس��طهگری و یا معامالت
بین تجار ،تش��کیل میدهد ،این نوع قراردادها ،در شمول اعمال
تجارتی نس��بت به تجار و اعمال��ی که طبق ماده  2قانون تجارت
اصوالً حائزصفت تجارتی هستند ،دارای وصف تجارتی میباشند.
بطورکم��ی ،در عرضه مال و خدمات ،یکی از طرفین قراردادهای
الکترونیک��ی را اغل��ب مصرف کنندگان تش��کیل میدهند .بدین
جهت ،در عرصه تج��ارت الکترونیکی به ق��رارداد الکترونیکی،
اصط�لاح قراردادهای مصرف کنندگان نیز اطالق میش��ود؛ زیرا
اغل��ب این قرارداد بین تجار ،کس��به و مص��رف کنندگان منعقد
میگ��ردد .بدین جهت ،قراردادهای الکترونیکی جایگاه مهمی در
قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارد .در قانون تجارت
الکترونیک��ی ،مقررات خاصی در خص��وص حمایت از مصرف
کننده 23پیش بینی شده است .این مقررات ،بترتیب شامل الزامات
فروش��ندگان و ارائه دهندگان خدمات ،بواسطة ابزار الکترونیکی
و سیس��تمهای ارتباطی جدید (م ،)33.وظیف��ه تأمین کننده 24در
تایید اطالعات ارائه شده از طرف عرضه کنندگان کاال و خدمات
(م ،)34.حق��وق مص��رف کنندگان در روش��های مختلف عرضه
الکترونیک��ی ( ،)35-41م��واردی که تحت حمای��ت این قانون
نمیباش��د (م ،)42.اجرای حمایت از حقوق مصرف کننده (-48
 .23طب��ق بند ج از آئین نامه اجرایی م��اده  48قانون تجارت الکترونیکی،
«مصرف کننده :هر ش��خص اعم از حقیقی یا حقوقی است که به منظوری
جز تجارت یا شغل حرفهای به خرید کاال و خدمات اقدام میکند».
 .24طب��ق بند ج از آئین نامه اجرایی م��اده  48قانون تجارت الکترونیکی،
«تأمین کننده :هر ش��خص اعم از حقیقی یا حقوقی اس��ت که بنا به اهلیت
تجاری ،صنفی یا حرفهای فعالیت میکند».
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 ،25)43نق��ش س��ازمانهای قانونی و مدن��ی در حمایت از حقوق
مصرف کنندگان (م ،)49.میباشد .قانونگذار ایران ،برای حمایت
از حق��وق مصرف کنن��دگان و حفظ نظم عموم��ی ،قواعد تبلیغ
بواسطة ابزارهای الکترونیکی را نیز درهمان قانون ضمن  11ماده
(م )50-61.تنظیم کرده است.

 -4-7از لحاظ ایفای تعهدات ناشی از
قرارداد الکترونیکی

بیش��تر معامالت متداول در محیط الکترونیکی ،جنبه خرید و
فروش کاال و خدمات دارد .تعهد اصلی مصرف کنندگان ،بعنوان
ی��ک طرف از این معام�لات الکترونیکی پرداخ��ت بهای کاال و
یا اس��تفاده از خدمات ارائه ش��ده ،میباشد .یکی از خصوصیات
قراردادهای الکترونیکی ،الکترونیک��ی بودن نحوة پرداخت ثمن
کاال و یا خدمات اس��ت .حتی پرداخت الکترونیکی در بعضی از
موارد عالوه بر اینکه ایفای تعهد محسوب میشود ،در عین حال
داللت عملی بر اراده قبول مش��تری نیز تلقی میگردد .امروزه در
تعامالت الکترونیکی ،وسایل مختلف پرداخت الکترونیکی ظهور
نموده اس��ت که جایگزین پول سنتی ،اعم از اسکناس و یا چک
گردیده است.

-5امضای الکترونیکی
قانونگذار ایران ،امضاء را تعریف نکرده اس��ت .فقط در ماده
 1310ق.م در بیان اعتبار و مصداق آن در نوش��ته مقرر میدارد:
«امضایی که روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل
است» .با این وصف ،امضاء بر نوشته و یا سند ،به آن اعتبار دلیل
نسبی میبخشد .بنابر تعریف برخی از حقوقدانان ،امضاء عبارت
اس��ت از ترسیم عالمت خاصی و یا نوش��تن مشخصات هویتی
خ��ود در زیر اوراق و س��ندهای عادی یا رس��می متضمن وقوع
معامله ،تعهد ،اقرار ،گواهی و مانند آن (جعفری لنگرودی،1370 ،
ص .)81طبق مفاد ماده مزبور و تعریف یاد ش��ده ،نوش��ته بدون
امضاء جز به عنوان قرائن ،دلیل س��ندی معتبر ش��ناخته نمیشود.
لذا مفاد نوش��ته قرارداد تا وقتی که به امضای طرفین نرسد ،فاقد
اعتب��ار خواهد بود (کاتوزی��ان ،1364 ،ص .)285در قراردادهای
کتبی ،امضاء بعنوان اعالم اراده نهایی هریک از طرفین محس��وب
میش��ود .لذا امضای نامه و یا تلگرام ی��ا امثال آن از طرف قبول

96

 .25در خص��وص اجرای ماده  48قان��ون تجارت الکترونیکی بنگرید آئین
نامه اجرایی ماده  48قانون تجارت الکترونیکی مصوبه هیئت وزیران مورخ
1384/5/2

کنن��ده ،بعنوان اعالن اراده تلقی میش��ود و قرارداد وی با طرف
ایجابکنن��ده ،هم��ان لحظه منعق��د میگردد (صفای��ی،1386 ،
ص.)74
26
امضای الکترونیکی ،عبارت اس��ت از دادههای الکترونیکی
بش��کل ارقام و ی��ا حروف ،بمنظور بیان اراده نهایی وتش��خیص
هویت ش��خصی که بر پیوست نوشته الکترونیکی اضافه میشود.
بعضی از نویس��ندگان ،امضای الکترونیکی را در مفهوم عام کلمه
بدی��ن ترتیب تعریف نمودهاند« :امض��ای الکترونیکی ،عبارت از
رمز مس��تقل و محرمانه که تعیین هویت فرس��تنده و الحاق او به
سندی که محتوای داده را تشکیل میدهد» .گرچه در قانون مدنی
و قوانی��ن ناظر بر قواع��د قراردادها و تعهدات تعریفی از امضای
نشده اس��ت ولی به مقتضای خصوصیات منحصر بفرد معامالت
الکترونیکی ،که بیان ارادهها در آن بطور معمول بطور الکترونیکی
(داده پیام) ظاهر و منتقل میش��ود ،تعریف و تشخیص امضاء و
درجه اعتبار آن ضروری است.
قانونگ��ذار ،در بند «ک» ماده  2قانون تج��ارت الکترونیکی،
اصطالح امض��ای الکترونیکی مطمئن را تعری��ف و اعتبار آن را
مش��روط بر وجود خصوصیاتی (که در ماده  10پیش بینی نموده
اس��ت) میکند .بنابر ماده  10قانون مزب��ور« ،امضای الکترونیکی
مطمئن ،باید دارای ش��رایط زیر باش��د :الف -نس��بت به امضاء
کننده منحصر به فرد باش��د .ب -هویت امضاء کننده-داده پیام-
را معل��وم نمای��د .ج -به وس��یله امضاء کننده و ی��ا تحت اراده
انحصاری وی صادر ش��ده باش��د .د-به نحوی ب��ه یک داده پیام
متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف
باشد» .امضای الکترونیکی مطمئن با این شرایط ،مستلزم مرجعی
اس��ت که صحت و ش��رایط تضمینی آن را گواه��ی کند .قانون
تجارت الکترونیکی ایران ،مبحثی جداگانه برای تاسیس دفترهای
خدمات صدور گواهی الکترونیکی اختصاص داده است.
قانونگ��ذار ،با تعری��ف ازدو نوع امض��اء الکترونیکی و بیان
ش��رایط الزم اعتب��ار اثباتی امض��ای الکترونیک��ی ،در خصوص
حمای��ت قانون��ی از اعتبار امض��ای الکترونیک��ی مقرراتی وضع
نموده اس��ت .بنابر ماده  14قانون تجارت الکترونیکی «کلیه داده
پیامهایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری ش��دهاند از حیث
محتوی��ات و امضای من��درج در آن ،تعهدات طرفین یا طرفی که
تعهد کرده و کلیه اش��خاصی که قائم مقام قانونی آنان محس��وب
میشوند ،اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل
استناد در مراجع قضایی و حقوقی است» .بدین ترتیب ،امضاء بر
26. Electronic signture

 -6نتیجه و پیشنهاد
قراردادهای الکترونیکی ،بواس��طة اینترنت جزو قراردادهای
تابع اصول و قواعد عمومی شناخته میشود .سازگاری و مطابقت
مفاهیم لفظ��ی و عرفی قواعد حقوقی قرارداده��ا ،با مفاهیم فنی
محیط الکترونیکی ،تحدید حقوق و اختیارات طرفین در حمایت
مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قراردادهای منعقد بواس��طة
اینترن��ت و ضوابط حاکم بر روش��های متع��دد و ایفای تعهدات
بواسطة محیط اینترنت از جمله مسائلی است که انعقاد قراردادهای
الکترونیکی را با تردید و تأمل مواجه س��اخته است .سبب عمدة
آن ،ب��ه ای��ن بر میگردد ک��ه تعداد زی��ادی از مفاهیم و مقررات
قانون تجارت الکترونیکی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ،فاقد
هرگونه پیش��ینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی
در کش��ورمان بوده است و نس��بت به مفاهیم حقوقی جاری در
منابع حقوقی کش��ورمان نس��بت ًا وجه نامانوس دارد .گرچه قانون
تج��ارت الکترونیکی ،با محتوای خ��اص خود ،به ظاهر تعارضی
ب��ا قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد ،ولی با
وجود این ،انس��جام و هماهنگی چندانی نیز با مفاهیم و مقررات
ش��کلی و فنی منابع قانونی ،مانند قوانی��ن مدنی و تجاری ندارد
و منف��ذی ب��س محدود ،در تطبیق این قواعد بر مس��ائل حقوقی
قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی میگردد.
اعالم اراده طرفین قرارداد از راه دور ،نوشتاری بودن قرارداد،
منحص��ر ب��ودن قراردادها به معام�لات داد و س��تد کاال و ارائه
خدمات و همچنین خصوصی��ت فراملی آن ،از جمله ویژگیهای
عم��دة قراردادهای موضوع مقررات قان��ون تجارت الکترونیکی
میباش��د .با توجه ب��ه خصوصیات قانون تج��ارت الکترونیکی،
میتوان گفت که اصوالً کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای
سیستم اطالعاتی و تبادل دادههای پیامی میباشد که این اطالعات
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داده پی��ام مطمئن ،محتوی��ات آن معتبر و رعایت اجرای آن را در
مراجع حقوقی و قضایی قابل استناد میباشد .همچنین طبق ماده
 15قانون مزبور«نس��بت به داده پیام مطمئن ،س��وابق الکترونیکی
مطمئن ،سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن
انکار و تردید مس��موع نیس��ت و تنها میتوان ادعای جعلیت به
داده پی��ام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی
از جه��ات قانونی از اعتبار افتاده اس��ت» .در این ماده ،قانونگذار
اعتبار دالی��ل الکترونیکی از جمله امضای الکترونیکی مطمئن را
مانند امضای اس��ناد رسمی غیر قابل تردید وانکار دانسته است و
آنرا از دالیل عادی جدا کرده است.

ی��ا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی
قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل میدهد .قرارداد
الکترونیک��ی ،بالقوه جزو قراردادهای کتبی محس��وب میش��ود
وامضاء الکترونیکی نیز بعنوان محور اساس��ی اعتبار بیان اراده در
معامالت الکترونیکی معتبر شناخته شده است .این امر ،از اساس
باید در ضمن قواعد حقوق مدنی مقرر میش��د که ش��امل جمیع
معامالت الکترونیکی باش��د .از طرفی ،خیلی از مس��ائل ماهوی
و ش��کلی متعلق به قراردادهای مدنی نی��ز ،در حقیقت همتراز با
قراردادهای تجاری در محی��ط الکترونیکی نیازمند بیان قواعد و
مقررات ،ش��امل و کلی اس��ت که تنظیم آن ،تح��ت عنوان قانون
تج��ارت الکترونیک��ی موجب چندگانگی مفاهی��م و محدودیت
تطبیق قواعد قانونی نسبت به قراردادهای الکترونیکی خواهدشد.
لذا پیش��نهاد میشود ،کلیه مس��ائل مربوط به مفاهیم و معامالت
تجارت الکترونیک��ی ،در ضمن فصل خاصی از این امر صورت
گیرد.
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