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 یکیالکترون یتجار یاراده در قراردادها تیحاکماصل  یقانون یها تیمحدود

 2سید حسام الدین رفیعی طباطبایی/  1لیال طهماسبی

 24/09/1399/ تاریخ پذیرش  14/08/1399* تاریخ دریافت 

 دهیچک

 یو آزادموجب سههولت   یتجار یقراردادها در انعقاد قراردادها خصوصاً نیاراده طرف تیحاکماصل 

از منهاف  و    انتی. البته ضرورت دفها  و صه  شود یآثار آن م ، محتوا وشکل قرارداد نییدر تع نیطرف

 .شهده اسهت   جهب را مو نیمطله  اراده طهرف   یآزاد تیدر محدود یلزوم وض  قواعد یعدالت عموم

و حقوق ناظر بر  یو جمع ی، حقوق ناظر بر عقود الحاقضیاز انحصار و تبع یریجلوگ حقوق رقابت و

از  یو سهامان بش ه   یتیو حمها  ینظارت یقانون و قواعدو اخالق حسنه  ینظم و  مناف  عموم تیرعا

ه به  یا دهیبا پد وقدر حق یا نهیزم شیپ نی. حال با چنباشند یدسته از قواعد محدود کننده م نیا

بها ههد      .میمواجهه هسهت   یکه یصهورت الکترون ه و ب نترنتیا  یاز طر یتجار یانعقاد قراردادهانام 

 یبند میدر تقس یشده با استفاده از اصول حقوق یسع  یتحق نیدر ا  یدق یبه روش علم یابیدست

 تیصهالح  نیهی و محهل اجهرا و تع  زمان و محل انعقهاد قهرارداد    صیبه ت ش یکیالکترون یقراردادها

مقهررات آمهره محهدود کننهده      ییو شناسها   یآن با تطبو حاصل  دهیمذکور رس یقراردادها ییقضا

 یتجهار  یر قراردادهها ونوظهه  دهیه پد یروابه  حقهوق   میبهه تنظه  کهه   ؛لحها  گهردد   نیاراده متعامل

مهورد   نجها یآنچه در ا .خواهد نمود یانیکمک شا یعدالت و نظم عموم جادیدر ک ور و ا یکیالکترون

اراده  تیبر حاکم یمقررات قانون لهیشده به وس جادیها و استثنائات ا تیمحدود ردیگ یبحث قرار م

 شوند. یمنعقد م یکیو به صورت الکترون نترنتیبستر ا  یباشد که از طر یم یتجار یدر قراردادها

 .یقانون یها تیمحدود ،یکیالکترون یتجار یاراده، قراردادها تیاصل حاکم :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 یم رانیدر  ا یتجار ینوظهور و مغفول در بستر قراردادها یا دهیپد یکیالکترون یتجار یقراردادها

بها اشهشا     یخصوصه  یتجار یقراردادهااغلب در حوزه  شیسال پ ستید که در ابتدا حدود بنباش

 یحقوق ستمیبا س یحقوق دهیهر پد ی. لزوم هماهنگ سازافتیراه  رانیا یحقوق ستمیبه س یخارج

  یو تطب یکیالکترون یابعاد قراردادها یبه بررس نگر را ندهیو آ  رویبر آن ک ور حقوقدانان پ اکمح

به آنها و  یو اعتبار بش  میاز منظر صحت قراردادها و نحوه تنظ حاکم خصوصاً یآنها با اصول حقوق

 قهرار روز افهزون جامعهه کهه     ازیه مهذکور و ن  ی. حاصل مباحث حقوقداشتامباحث مربوطه و لیتحل

خها    یداشت منجر بهه قانونگهذار   ندهیرشد فزا زین یدر معامالت داخل یکیالکترون یتجار یدادها

در  یورد خها  قانونگهذار  ادسهت  نیاول 1382مصوب  کیقانون تجارت الکترون .دیگرد نهیزم نیدر ا

 .   باشد یم نهیزم نیا

باشهد کهه    یمه معامالت  ادیز اریمبادالت و تعداد بس نیسرعت و حجم سنگ کیطب  تجارت الکترون

 نیه توجهه بهه ا   .باشهد  یک ورها مه  یکالن اقتصاد  یبر شرا رگذاریثأو ت یابعاد مل یالحال دارا یف

قراردادهها را از منظهر حفهظ نظهم      نیه در ا نیاراده متعامل یآزاد زانیم یحقوق  یدق یبررس، نکات

 یهها  یگهذار  هیجذب سرما لیو رون  تجارت و تسه یو اجتماع یو گسترش عدالت معاوض یعموم

 ینظام حقهوق   یعم اریو بس میمستق ریثأ. امروزه تکند یدر تجارت را دو چندان م یو خارج یداخل

 اریبسه  نهده یو در آ سهت ین دهیپوشه  یاقتصاد آن ک هور بهر کسه    ییایک ورها بر رون  و پو ییو قضا

خها    یژگه ی. وباشد یم سریم کیدر بستر قراردادها و رواب  الکترون منحصراً یتجاررواب   کینزد

و آثهار   مینحهوه تنظه   و یسهاختار شهکل   یدر شناخت و بررسه  یتجار یبودن قراردادها یکیالکترون

و قراردادها در مبحث عوامل محدود کننهده   یبا قواعد و مقررات عموم یطور سازگارینو هم یحقوق

دانهش   ههمه  یمله  فیه حاضهر بها لحها  تکل     ی. تحقاست  یتحق نیهد  عمده ا نیمتعاقد یآزاد

رشهته نههاده انهد     نیگام در ا هنیم  رفتیبس  عدالت و پ یآموخته گان رشته حقوق که به سودا

بها ههد     ینوظههور حقهوق   یهها  دهیدر پد یحقوق یعلم یراهکارها جادیو ا یعلم یدر بررس یسع

 د.باش یم رانیروزافزون ا یو تعال  رفتیپ لیتسه
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 مفاهیم -1

اراده در قراردادهها بودنهد کهه منبه  حه  و       تیه گذاران حاکمریثأت نیقرن هجدهم جزو اول فالسفه

 زیه در اقتصهاد ن  بودنهد.  لئه قا یاراده ارزش اخالقه  تیحاکم یبرا و دانستند یاراده افراد م را فیتکل

و  ارتموجهب رونه  تجه    توانهد  یم یساالر ستهیابتکار و شام رو   یها دست پنهان بازار و رقابت

هها در   نقش دولت .نبوده است یتجارب موفق گاه چیدولت محور ه یتجربه اقتصادهاو اقتصاد شده 

ناسهالم و   یهها  رقابهت  یریه گ و بازدارنهده از شهکل   ینقهش نظهارت   صرفاً یتجار یقراردادها نهیزم

 جهاد یبهه ا  قهاً ینقش دق نیکه ا ؛باشد دیبا یو مل یمصالح کالن اقتصاد تیاز انحصار و رعا یریجلوگ

 هها معمهوالً   دولهت  .شهود  یباشد منجر م یبحث م نیکه موضو  ا نیاراده افراد و متعامل تیدودمح

ماننهد عهدم    یتجهار  رسهاخت یز یها تیمحدود جادیا ای و یقانونگذار  یرا از طر ها تیمحدود نیا

 ینقهل اعمهال مه    و حمهل و  دیه تول یثبت سفارش واردات و صادرات و عدم صدور مجوزهها  رشیپذ

  (81، 1380)السان،  .کنند

  اراده در قراردادها تیو اصل حاکم یآزاد مفهوم -1-1

داده و با اسهتناد   قرار رشیمورد پذ رانیاراده را در حقوق ا تیحاکم اصل یحقوق سندگانینو یبرخ

را  نیمتعهامل عنوان قواعد عام ال همول نهاظر بهر قراردادهها اراده     ه ، بیقانون مدن 191و  10به مواد 

 یمه  یکاف راردادهادر ق تشلفات یالزام و التزام در آثار قرارداد و ضمانت اجرا جادیجهت ان ا عقد و ا

 یهها  نهه یو مقهررات در زم  نیقهوان  خصوصاً نیاما با لحا  جام  تر قوان( 39، 1373. )حائری، دانند

 دیه با یاجتمهاع  یهها  ضهرورت بهر   یقراردادها با انطباق عقود تجار یکنترل و نظارت و انتظام بش 

اراده  تیمحهدود  نی. ارا رد نمود رانیصورت مطل  در حقوق اه اراده ب تیاصل حاکم رشیپذ هینظر

در الزام به اخهذ   یتجار یحمل و نقل کاالها نیدر قوان مثالً نیقوان ممکن است از قبل در نیتعاملم

خها    یو مله  یاجتمهاع   یبعهد از ظههور شهرا    ایه شهود و   دهیه خها  د   یبا شرا یا مهیپوشش ب

خص بها   یاساسه  یکاالهها  دیدر خصو  خر مثالً .دیرا بال اثر نما یمنعقده قبل یتجار یقراردادها

گنهدم ک هور شهده و     داتیه تول هیه کل یانحصهار  داریه خر یلحظهه ا  نیدولت با تقن کبارهی هگندم ب

 .  دینما یموجب قانون خا  فاقد اعتبار قانونه را ب یقبل یتجار یقراردادها
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   یکیالکترون یاراده در قراردادها تیاصل حاکم یقانون یها تیمفهوم محدود -1-2

 فاتیاز ت هر  یناشه  یقهانون  یها تیبودن عقود است و محدود ییاصل بر رضا رانیحقوق ا در اصوالً

جملهه  از بر قراردادها  یقانون مدن 191و مادهدارد  یقانون حیبه تصر ازیشرط صحت استثناء بوده و ن

و  جهاب یا ایه در نحوه انعقاد  حیمگر در صورت تصر .حاکم است یبصورت کل یکیالکترون یقراردادها

 شهود  یمنعقد مه  یکیالکترون یدر بستر وب و با ابزارها یکی. قرارداد الکترونآن ریقبول و ثبت و نظا

 قهاً فاو آمره قراردادها مصون ننمهوده و ات  یعموماز قواعد  تینو  قراردادها را از تابع نیامور ا نیکه ا

ه به  یاقتصهاد  و گاه یو اقتصاد یمقاصد نظم عموم یبرا زیاراده ن یدر آزاد یده انقواعد محدود کن

 .نموده است جادینو  قراردادها ا نیبودن ا یفرامرز لیدل

 یکیالکترون یتجار یقراردادها اهیتو م یکیباب تجارت الکترونر د نیتقن نهیشیپ -2

 یکیباب تجارت الکترون در نیتقن نهیشیپ -2-1

 ،یاقتصهاد  ی سهوم توسهعه   ی قهانون برنامهه    11۶   ، مهاده یبار در متهون قهانون   نیاول رسد یم نظره ب

 یکیتجارت الکترون یها پروژه یانداز ، راه1379مصوّب  ران،یا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع

 کهرد. ینیب هشیک ور را پ یرسان جام  اطال   و شبکه

 یرسهان  اطال  یعال یشورا ی رخانهیدب  نهادیبهه پ  بهنا 29/2/1381مورخ  ی در جلسه رانیوز أتیه

تجهارت   اسهت یس ران،یه ا یاسهالم  یجمههور  یقهانون اساسه   وه هتم  یکصدوسه یو به استناد اصهل  

بها    مصهوّبه   نیه ا 1 ی رسهاند. در مههاده  بیماده به تصو 1۶را در  رانیا یاسالم یجمهور یکیالکترون

 ریناپهذ  زیه در جههان، گر  کیه تجهارت الکترون   ینظر به گسترش سر»، آمده است: «ههد » هنوانع

ک ور در  یرقابت تیموقع ی و توسعه تیدر حفظ، تقو یکیبودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترون

 یاسههالم  یدر ک هور، دولهت جمههور    یکه یتجارت الکترون یاز اجرا یناش  یها ییجو و صرفه  جهان

و   در ک هور را بهر طبه  اصهول     یکه یبر استفاده و گسهترش تجهارت الکترون   یخود مبن عزم هرانیا

فهراهم   -1» :دارد یمه  انیه شهر  ب  نیاصول مذکور را بد 2 ی ماده .«دینما یاعالم م ریز  یها استیس

اسهتفاده از تجهارت    یبههرا  ازیه مههورد ن  ییو اجهرا یحقوق یها نهیو زم یاصل یها رساختینمودن ز

از  تیه حما -3. کیه تجهارت الکترون   از  اسهتفاده   فرهنهگ  جیآموزش و تهرو  ی توسعه -2. یکیالکترون

رف  ههر   -4. رقابت یها نهیزم جادیاز انحصار و ا یریو جهلوگ یدولت ریغ  بشش  یها تیفعال  ی توسعه

  نترنهت یا ی اسههتفاده از شهبکه  گههسترش   -5. یکیدر تجارت الکهترون زیآم ضیتبع تیگونه محدود
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 ادیه  ی شهبکه  ییمحتهوا   بهداشهت   یالزم بهرا  ریدر ک ور و اتشاذ تداب یکیتجارت الکترون  مانجا  یبرا

مشتلف دولت، از جملهه   یها بشش یبرا کند، یرا اعالم م ییاجرا یها استیسه کهه 3 ی . ماده«شده

علوم،  رتوزا ،یوزارت بازرگان ران،یا یبهانک مهرکز ،یهیو دارا یاقتصاد  امور  ، وزارت شرکت مشابرات

 یعهال  یشهورا  ی رخانهه یوزارت امور خارجه، وزارت پست، تلگهرا  و تلفهن و دب   ،یو فناور  قاتیتحق

برشهمرده و در   یفیوظها   آزاد  منهاط    یعهال  یشهورا  ی رخانهیدب ما،یسهازمان صدا و س ،یرسان اطال 

اند نسبت به  مهوظف  یهدولت  یها ها، مؤسسات و شرکت ها، سازمان شانهوزارت»ادامه مقرّر کرده است: 

  از  یمه ین  سوم توسعه حداقل ی برنامه انیدر مبادالت خود اقدام و تا پا یکیتجارت الکترون یانداز راه

امهر بصهورت کامهل     نیه ا زیه تا امروز ن یسفانه حتأ. که مت«روش انجام دهند نیمبادالت خود را به ا

 . است دهیمحق  نگرد

 یا انهه یرا میو پس از آن قهانون جهرا   دیگرد بیتصو 1382 رد کیمتعاقب آن قانون تجارت الکترون

دولهت و   تأیه البتهه ه  .دنباشه  یمه  نهیزم نیشده در ا بیتصو نیقوان نیتر جزو مهم 1389مصوب 

 ریه و غ یبا اهدا  تجار یکیو تبادل اطالعات الکترون کیدولت الکترون جادیا  نهیوزارتشانه ها در زم

 در ارتبهاط بها   نهیزم نیمصوبات مورد توجه در ا نیدارند. مهمتر یمتنوع مصوبات پرتعداد و یتجار

 یتجار یدر قراردادها  یدر مبحث مورد تحق یباشد که به نحو یم ینترنتیا یمجوز کسب وکارها

 .باشد یمورد توجه م یکیالکترون

 یکیالکترون یتجاری قراردادها تیماه -2-2

 بهوده و صهرفاً   یتجار یقراردادها ریسا مانند یکیالکترون یتجار یقراردادها یحقوق تیمنظر ماه از

. حقهوق  گهردد  یدر بستر وب منعقد م یابیصورت قرارداد غه و ب امیداده پ  ینحوه انعقاد آنها از طر

مهرتب    یهها  ونینوانسه کو  یالملله  نیبه  ییقضا هیک ور ها و رو ریسا نیاز قوان تیبه تبع زین رانیا

مقهرر   «رالیآنست»قانون نمونه  5. چنان که ماده شمارد یرا معتبر م یکیلکترونا یتجار یقراردادها

است، انکهار   امیکه در شکل داده پ نیبه صر  ا دیو اعتبار و نفوذ اطالعات نبا یاثر حقوق »دارد: یم

 یاجرا تیو قابل یقوقاثر ح »شود:  یمتذکر م یکیمعامالت الکترون کنواختیقانون  7ماده  ای .«شود

بنهد  «. در انعقاد آن نقش داشته اند، انکار شود یکیالکترون یبه صر  آنکه داده ها دیقرارداد نبا کی

  یه خواهد کهه انعقهاد قهرارداد از طر    یعضو م یاز ک ورها زیاروپا ن هیدستور العمل اتحاد 9ماده  1

در  یآنها مهانع  یحقوق یستمهایدر س ادهاحاکم بر قرارد یرا مجاز بدانند و ضواب  قانون یکیالکترون

 نیه ا یکیالکترون یها وهیو به صر  استفاده از ش اوردیبه وجود ن یکیالکترون یهااستفاده از قرارداد
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( 17/10/1382)مصهوب   رانیه ا یکیدر قانون تجارت الکترون .اثر و فاقد اعتبار ندانند یقراردادها را ب

باشد که  نیچن دیمورد شا نیا ری. تفسانجام ن ده است یکینالکترو یاز قراردادها یفیتعر گونه چیه

نهو    کیه را  پنهدارد و آن  ینمه  یو مستقل دیجد یحقوق دهیپد را یکیالکترون یقراردادها ،قانونگذار

و از راه دور انجام شده  یا هصورت مکاتبه که نحوه انعقاد آن ب داند یم یتجار ی، از قراردادهاخا 

و  جهاب یا»  :شده است فیتعر گونه نیا« عقد از راه دور» یکیالکترون تقانون تجار 2در ماده  است.

سهتفاده از وسهائل از راه دور   بها ا  ،کننده و مصر  کننهده  نیمأت نیقبول راج  به کاالها و خدمات ب

 «.است

ههر گونهه    نمهود:  فیه صهورت تعر  نیرا بهد  یکیبتوان قرارداد الکترون دی، شافوق فیاستفاده از تعر با

 یوسهائل و واسهطه هها     یه قهرارداد( کهه از طر   نیاصل ساز و مشاطب )طهرف  انیاست که م یتوافق

 (48، 1385. )اسماعیلی، شود یمنعقد م یمعامالت یاساس  یشرا تیو با رعا یکیالکترون

 یبهرا  کنی، له کنهد  فیه را بطهور کامهل تعر   یکه یالکترون یاگرچه ممکن است قراردادهها  فیتعر نیا

قراردادها در مراحل  رای، زندارد یکامل تی، جامعشوند یمنعقد م یکیطور الکترونه که ب ییقراردادها

فقه    و کننهد  ینمه  یط یکیالکترون یواسطه ها  یتمام مراحل خود را از طر اجرا، الزاماً ایانعقاد و 

وسهائل و    ی، از طرقسمت از مکاتبات قبل از قرارداد کی ایقسمت از مذاکرات و  کیمحتمل است 

 انجام شود. یکیالکترون یواسطه ها

 نیبه  یدر قراردادهها  یکه یاستفاده از ارتباطهات الکترون  یملل متحد برا ونیکه کنوانس همچنان لذا

بهه   هیه م شصهه ثانو  کی( به عنوان یکی)با ارتباطات الکترون یکیه الکترونص، م شمقرر کرده یالملل

 نیه ا: » مهده اسهت  آفهوق   ونیکنوانسه  1از مهاده   1مبناء در بند  نیو بر هم شود یقرارداد ملح  م

 نیقهرارداد به   کیه  یاجهرا  ایه در رابطهه بها انعقهاد و     یکیبر استفاده از ارتباطات الکترون ونیکنوانس

 «. ودیاعمال م، تجارت ان در دو ک ور متفاوت باشدکه مکان  ینیطرف

)United Nations Convention On The Use Of Electronic Communication In 

International Contracts, Uncitral Edition, 2007, p2 (  

 ایه و  یکه یپسهت الکترون   یه هر گونه تبادل اطالعات از طرکه دارد  یتیبا جامع واندت یم فیتعر نیا

)مثهل مطالهب رد و    گرید یکیهرگونه وسائل الکترون ایتلکس و  ایتلگرا  و  ایفکس  ایصفحات وب 

 یاجتمهاع  یافراد در شبکه هها  یصفحات ششص ایگفتگو )چت روم( و  یاق هاتا  یشده از طر لبد

بعهد از انعقهاد و در    ی، حته قرارداد کیمراحل  هی( را پوشش داده و در کلتریتوئ ایبوک و  سیمثل ف
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 شهود  یقرارداد ارسال م نیطرف یکه در مرحله اجرا برا یکیالکترون یها امیمرحله اجرا و در مورد پ

 نیه . اتپروژه( قابل اجرا اسه  تیریپروژه در مبحث کنترل و مد  رفتیو گزارش پ تی)گزارش وضع

 یقراردادهها  هیشهب  ییقراردادهها  یحته  خهدمات،  ایه فروش و  ی، عالوه بر قراردادهانیهمچن فیتعر

 (Polanski, 2007, 113. )دهد یپوشش م زینرا  یداور

 یکیالکترون یتجار یانواع قراردادها براراده  تیاصل حاکم یها تیمحدود قیتطب -3

 یکیالکترون یتجار یانواع قراردادها  میناظر بر تنظ یکل یها تیمحدود -3-1

استثناء هسهتند و   شرط صحت فاتیاما ت ر ؛بودن است ییبر رضا رانیاصل در قراردادها در حقوق ا

 یآمهره عمهوم   نیقهوان باشند.  یم یکیالکترون یتجار یافراد در قراردادها هاراد یمحدود کننده آزاد

و  دیه خر ثالًمه  .باشند یم یکیالکترون یتجار یاراده در قراردادها یاز عوامل محدود کننده آزاد زین

است بهدون   ینیمنطقه سرزمکه در  یداریاست از طر  خر یآزاد تجار که در منطقه یفروش کاال

 .شهود  یباطل محسهوب مه   یقرارداد صال یآن از گمرک ذ صیو ترخ یدر نظر گرفتن حقوق گمرک

نمهوده و   لیقاچهاق تبهد   یبهه کهاال   ینیکاال را در منطقه سرزم یچرا که عدم پرداخت حقوق گمر

در همان منطقهه آزاد   زین داریاگر خر که یدر حال .قاچاق ممنو  و باطل است یفروش کاال و دیخر

در عرض هم قهرار  . این امر شود یمحسوب م حیصح یکیالکترون یقرارداد تجار نیباشد هم یتجار

قهانون   ۶دانسهتن آنهاسهت؛ چنهان کهه مهاده       گریکهد یدر حکهم   ایه « نوشهته  »و  «امیداده پ»دادن 

 نیه داند کهه اطالعهات بهه شهکل مکتهوب باشهند ا       یاگر قانون الزم م: »اردد یمقرر م «رالیآنست»

م هابه   یدر متنه  زیه ن رانیه ا یکیقانون تجارت الکترون ۶ماده «. شود یم نیتأم امیضرورت با داده پ

«. در حکم نوشته اسهت  امیالزم باشد داده پ ینوشته از نظر قانون کیهرگاه وجود  » :دینما یاعالم م

مهثالً، قهانون    .کننهد  یاسهتفاده مه   یم ابه یاز الگوها کیتجارت الکترون نیز قوانیدر مورد امضاء ن

ضهرورت   نیه دانهد ا  یرا الزم م یقانون امضاء ششص یوقت»دارد:  یمقرر م 199۶ «رالیآنست»نمونه 

 ثیه چنان قابل اتکا باشد که از ح یکیکه امضاء الکترون شود، م روط به آن یبرآورده م امیبا داده پ

از جملهه توافه      یشهرا  هیه ارسال شده با در نظر گهرفتن کل  ای دیآن تول یبرا امیپکه داده  یاهداف

 یاعهالم مه   زین 17/10/1382مصوب  رانیا یکیقانون تجارت الکترون 7ماده «. مربوطه مناسب باشد

 ایه ناظر ثالث  دخالت «.است یمکف یکیهرگاه قانون وجود امضاء را الزم بداند، امضاء الکترون: »دینما

اسهت. لهذا،   « بهودن  یممضه » ای« مکتوب بودن»از  زیکامالً متما یدیتوس  او ق یسند رسم میتنظ

چنانچهه   سهت؛ ین دیه ق نیه کننهده ا  نینفسه، تأم یف سینوشته دست نو ایبا امضاء  امیداده پ یبرابر
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را  یمراجعه  دیکنند، با نیتأم یکیبه گونه الکترون زیک ورها بشواهند شرط حضور و نظارت ثالث را ن

  یه خهود را بهه طر   فیوظها  یسر دفتهران سهنت   نیعنوان جان ه مراج  ب نیکه ا ندینما ینیب شیپ

 دهیه امر ممکن گرد نیا یکیتجارت الکترون نیاز قوان یانجام دهند. چنان که حسب برخ یکیالکترون

دانهد کهه    یالزم مه  قانونگر ا»  دارد: یمقرر م یمعامالت تجار کنواختیقانون  11است؛ مثالً ماده 

شهود، اگهر امضهاء     یضهرورت بهرآورده مه    نیتوأم با سوگند باشد، ا ایبوده  یمتن رسم ایامضاء  کی

متن مورد نظهر   ایاطالعات الزم به امضاء  ریششص مجاز در انجام آن اعمال به همراه سا یکیالکترون

در  شهود  یمنعقهد مه   ها تیدر سا یکه به صورت اعالم عموم یتجار یدر قراردادها«. شود مهیضم

دعوت به معامله وجود  ای یعموم جابیدر خصو  فرق ا یدر ک ور ما نص یکیقانون تجارت الکترون

 جهاب یا نیه نگهردد ا  دیق تیدر سا در حقوق اکثر ک ورها مثال آلمان اگر صراحتاً که یندارد در حال

معاملهه  دعوت به  رهیو غ یارسال یها لیمیو ا تیسا ینوشته ها صرفاً شود یفروش کاال محسوب م

 یمه   یه بهتر بود که قانونگذار به منظور ممانعت از ت تت آراء ارائه طرلذا . جابیا نه شوند یم یتلق

 نمود.

  یو مذهب یشرع یها تیو محدوداخالق حسنه  -3-1-1

بها عهر  و    یقه یعم اریکه رابطه بس شود یحسنه در قراردادها از موان  اراده افراد محسوب م اخالق

 یمتوف کیجا مانده از ه ب یفروش لوازم ششص ی. چنانچه در خصو  آگهمذهب در هر جامعه دارد

بهه علهت خدشهه بهه      مهذکور را  یدادگاه با صدور دستور موقت آگه ینترنتیا یها تیاز سا یکیدر 

مهذکور حهذ  و    تیاز سها  ک ور یاز مناط  جنوب یکیمطاب  اخالق حسنه و عر   ،یتوفحرمت م

بها توجهه بهه تنهو       یمذهب قواعد .نمود نترنتیدر ا یاز اعالن عموم ریغ یقیدستور به فروش از طر

افهراد   نیه آنال یرواب  تجار میمتنو  بوده و تنظ رانیدر ا یمذاهب شناخته شده توس  قانون اساس

سهنه هسهتند را   و اخهالق ح  یقواعد آمره نظم عمهوم  تیتحت حاکم که گاه یقواعد مذهب تیرعا با

 یموجهب قراردادهها  ه از ک هورها به   یاریگفت در بسه  دیبا گرید یدر مثال .دینما یم دهیچیپ اریبس

کهه   کننهد  یبرقهرار مه   نترنهت یا  یاز طر یکیالکترون یها یباز ی را دریها یشرط بندافراد  نیآنال

ز بهاب عهدم   ، اباشند رانیقابل در ا ایاگر موجب   یفریقراردادها عالوه بر جنبه ک  نو نیدر ا مسلماً

و  زانیه نکته که م نیتوجه به اند بود. و اخالق حسنه  باطل خواه شر  اسالم  یقواعد مذهب تیرعا

را جههت   ههان ینو  قراردادها و تنو  روزانه آنها لزوم ورود حقوقدانان و فق نیا یاقتصاد یحجم باال

 ،نو  قراردادها موجهب شهده اسهت    نیانوا  ا یقانون فیتکل نییمناسب در تع یقانون یبسترها جادیا

 یازهایاز ن یکیالکترون یتجار یبا اعمال و قراردادها یاخالق حسنه و نظم عموم میمفاه  یلذا تطب
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در  عهه اجمال قانون موجب عدم ورود افراد جام ایچرا که سکوت  .باشد یم رانیا یروز جامعه حقوق

با لحا   بر اخالق حسنه و شر  یمبتن ینظم عموم جادینشواهد شد و رسالت ا یاقتصاد یحوزه ها

  .وق بر دوش حقوقدانان جامعه استحق یاقتصاد یبهره ور

   ینظم عموم  -3-1-2

و نظهم   یقهرارداد  تیه امن منهاف  و مصهالح جامعهه و    موجهد  نیچون قهوان  یمیبا مفاه یعموم نظم

شهده و   دهیه در ههم تن  یاسیو س یتیبر بستر مناف  حاکم یاز اختالل اقتصاد یریو جلوگ یاقتصاد

 یکرد و ضمانت اجهرا  توان ینم یاز آنها تشط ینو  قرارداد چیکه در ه تاس یآمره ا نیموجد قوان

 یکه یالکترون یتجار یدر قراردادها یسنجش نظم عموم اری. معباشد یبطالن قرارداد م ناز آ یتشط

و  دیه خر کهه مهثالً   . چهرا باشهد  یمطروحه م یبه دعوا یدگیحتما قانون و عر  دادگاه صالح به رس

امها در   ،باشهد  یخها  معتبهر مه    نیتحت قوان یدر اکثر ک ورها عمل حقوق یکیفروش ارز الکترون

و  تیه بها ممنوع  ییقضا هیروو  ییقضا ینهادها یعموم یها مواجه و دراعالن سکوتبا  رانیحقوق ا

واردات  یبه معامله تجار نترنتیا  یاز طر رانیدر داخل ا یرانیا کیحال اگر  .میبطالن مواجه هست

 دیه قهرارداد را با  نیه نمود اعمل  تالیجیارز د لهیوسه با پرداخت ثمن ب ستالیکر م رو  مثالً یکاال

و  صیت ش اریمع .میینما یریو از ورود کاال به ک ور جلوگ ؛میو باطل بدان یتلق یعموم ظملف نامش

انعقهاد قهرارداد و    محهل  صیبه ت ش یقیعم یوابستگ یکیالکترون یدر قراردادها یاعمال نظم عموم

 .زمان آن دارد

 یتجاار  یدر قراردادهاا اراده  تیا حااکم بار اصال حاکم    یقانون یها تیمحدود  -3-2

 یکیالکترون

 مصر  کننده   یفسخ مطل  هفت روزه برا اریاخت -الف

 داریه خر یبهرا  یلیبدون هرگونه دل یروزه ا 7فسخ  اریاخت کیقانون تجارت الکترون 37ماده  مطاب 

که مطاب  شده است  ینیب شیفروش و کاال پ و دیخر یکیالکترون یمصر  کننده در معامالت تجار

 باشد.     یم زیجزو قواعد آمره ن کیقانون تجارت الکترون 4۶ماده 

 یبهرا  یمتعهدد  فیو تکهال  فیوظها  کیه قانون تجهارت الکترون  48ماده  ینامه اجرائ نیمطاب  آئ -ب

 یکنندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات در بستر وب اعالم نموده که آمره بوده و سهالب آزاد  نیمأت
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ز یه ن در وب غهات یقواعهد تبل  یحته  11موجب ماده ه . تا آنجا که بباشد یشده م انیاراده در موارد ب

 . ان اء قانونگذار قرار گرفته است مورد

 یکیالکترون یدر قراردادها سیتدل  -ج

 سینباشهد تهدل   تیاگر منطب  بر واقع کند یم بیکه طر  معامله را به معامله ترغ یو اوصاف لیدال

در  یعالوه بر جبهران خسهارت مهدن    زین یفریو متقلبانه باشد جنبه ک تیاتفاق افتاده و اگر با سوء ن

و بها  و متقلبانهه   تیه اگر با سهوء ن  یکیالکترون یدر قراردادها سیدر تدل سیگل. در حقوق اندارد یپ

. باشهد  یمه  زیه ن یفهر یباشد عالوه بر بطالن قرارداد و الزام به جبران خسارت واجهد جنبهه ک   یآگاه

 (119، 1389)حبیب زاده، 

 یکیالکترون یتجار یقرارداد ها مصادیقدر اراده  تیاصل حاکم یها تیمحدود -4

و تفکیهک  بررسی انوا  قراردادهای تجاری الکترونیکی در اینجا الزم است که بیان مطالب در ضمن 

 .آنها صورت گیرد

 بر اساس روش انعقاد یکیالکترون یتجار یانواع قراردادها -4-1

شهوند   یمه  میتقسه  یمتفاوت یمتنو  انعقاد به دسته ها یها بر اساس روش یکیالکترون یقراردادها

خها  در   نیقهوان  ایه قراردادهها و   یمتفاوت انعقاد تحت قواعهد آمهره عمهوم    یها روش لیدله که ب

 .  رندیگ یقرار م نیاراده متعامل تیمحدود

 خط روشن و خط خاموش    یکیالکترون یقراردادها -4-1-1

 شوند یمنعقد م یفور یارتباط لیهستند که با وسا ییخ  روشن قراردادها یکیالکترون یقراردادها

. شوند یمنعقد م یفور ریغ لیهستند که با وسا ییخ  خاموش قراردادها یکیالکترون یو قراردادها

 یم ییقضا تیصالح نییمحل انعقاد و محل اجرا و تع صیبه ت ش یانی، کمک شاکیروش تفک نیا

و ههم   ی( فورینترنتیا دیخر یاصل ساز و مشاطب )م تر انی، ارتباط میفور ی. در قراردادهادینما

 یعهاد  یتجهار  ینهو  قراردادهها و قراردادهها    نیه ا نیب یحالت تفاوت چندان نیدر ا . لذازمان است

  یه ، از طرقهرارداد  نی( وجود ندارد و فق  نحهوه اعهالم رضها توسه  طهرف     یو فروش حضور دی)خر

انجام شود کهه   تواند یم یمشتلف یصورت هاه ، باعالم رضا نی. اشود یانجام م یکیالکترون یارهاابز

 ایعبارت  کی ینمودن رو کیصورت کله دار و ممکن است ب تیطرا  سا یو استاندارد ها قهیبه سل
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مهوارد بهه    نیه ا هکلی. باشد … و دیشده به سبد خر یداریمواد خر یکیانتقال گراف ایشکل خا  و 

و انعقهاد قهرارداد    شهود  یمه  یبهه قبهول تلقه    جهاب یشهدن ا  مهیو ضهم  داریه خر یرضا اعالم یمعن

 خواهد شد. یتلق ، کاملیکیالکترون

 ی( مه ینترنته یا دیخر ی)م تر جابی، محل استقرار قبول کننده احالت، محل انعقاد قرارداد نیا در

 داریه )عدم پرداخت وجه( دادگاه محل اسهتقرار بانهک خر   داری. در خصو  عدم انجام تعهد خرباشد

بهر   یفروشنده مبنه د هتع یدر خصو  عدم اجرا کنیاست. ل یدگیرس تعهد( صالح به ی)محل اجرا

، داریه است چرا کهه خر  داریدادگاه محل اقامتگاه خر ،یدگی، دادگاه صالح به رسکاال لیو تحو سالار

، محهل اقامتگهاه   تعههد فروشهنده   یو لذا محهل اجهرا   خواهد یکاال را در محل اقامت خود م لیتحو

 (221، 1380. )کاتوزیان، است داریخر

تلکس  ایتلگرا   یااستناد نمابر  تیبه قابل یحیتصر 1382مصوب  یکیدر متن قانون تجارت الکترون

 یارتباط لیوسا نیا هی، کل«امیداده پ» ارائه شده از  فیبا توجه به تعر کنی، لفکس ن ده است تله ای

 لیوسها ( 144، 1380. )کاتوزیان، شود یم یو م مول ارتباط فور ردیگ یقانون قرارم نیدر قلمرو ا

 یمه  زیه ن تریو تهوئ  سهبوک یف ریه نظ یاجتماع یو شبکه هاگفتگو  یها اقتاز جمله ا دیجد یارتباط

 یادیه تنو  ز یدارا یفور ریغ یارتباط لیشود. وسا یدسته بند یفور یارتباط لیگروه وسا در تواند

و  پر نکیشهر  یقراردادهها  وب، یجههان  شبکه ،یکیپست الکترونبه  توان یاست که از آن جمله م

منعقهده از   یقراردادها ،یکیالکترون کیاتومات یقراردادها م،یمستق یتجار یها رپ، تراکنش کیکل

 اشاره نمود.و ...  یکیالکترون ندگانینما  یطر

از  ی، همزمان نبهوده و بها فاصهله زمهان    و قبول جابیاست که ا نیا لیوسا نیا هیم ترک در کل نکته

را به  یالزامات قرارداد تر یبوده که طر  قو یالحاق یقراردادها لذا معموالً .شود ی، انجام مگریکدی

 ایه  یبار تعهدات عرفه  ریاز ز نیاز قوان یعامدانه با آگاه سیبا تدل و گاه دینما یم لیتحم گریطر  د

قهانون در اکثهر    یتیعامرانهه حمها    یشرا لیامر موجب تحم نی. اکند یم یمربوطه شانه خال یقانون

 ایه انت هار   زیدر باب قواعد تجهو  است خصوصاً دهیگرد یمقررات محدود کننده آزاد جادیک ورها و ا

بازار که امروزه  یتجار تیریطر  مقابل قرارداد در مداز اطالعات و م شصات  یفروش و بهره بردار

 نیه در ا رانیه ا نیسفانه در قهوان أکه مت .دارد یالملل نیب یهاجریدر مارکت من یدالر ونیلیارزش م

. )معاونهت آمهوزش و تحقیقهات قهوه     میمواجهه هسهت   سیسه أت نیا ییبا سکوت و عدم شناسا نهیزم

 (100، 1389قضائیه، 
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 و شرینک رپ( رپ کیکل)  یالحاق یکیالکترون یقراردادها -4-1-2

رپ و  نکیشهر  یهها مجوز یدر اعطها   تریباعث رشد هرچه ب یا انهیرا یهاو فروش نرم افزار دیخر

 یمه  دهیه د نترنهت ی، کهه در سراسهر ا  منعقد شده به شکل مذکور یرپ شده است. قراردادها کیکل

 هآن نوشهته شهد   یکه بر رو یبر دکمه ا کلیک کردن  یکه از طر کند یرا ملزم م ها ی، م ترشود

  یه کهه از طر  خهدمات  ایه فروشنده کاال   ی، موافقت ان را با شراآن هیشب یعبارات ای، )موافقم( است

 بهاً یو مفهوم تقر ی، که در معناز اصطالحات باال کیهر  .ندی، اعالم نماده استونم جابیا یکیالکترون

 :گردد یم فیتعر ری، در زهستند گریکدیمعادل 

 رپ ککلی موافقتنامه -الف

را  یطیکهه شهرا   تیوب سها  کی ایدرباره نرم افزار  یتوافقنامه ا ایست از قرارداد ا تواف  عبارت نیا

. شهوند  یارائهه مه   تیوب سها   یه کهه از طر  سازد یرا مطر  م یخدمات ایاستفاده از نرم افزار  یبرا

شوند الزم اسهت بها    بهره مند شاز خدمات ای ندیکه بتوانند نرم افزار را نصب نما از آن شیکاربران پ

یها  نام )موافقم( ه ب یدکمه ا دنیبرگز  یاز طر موماًعموافقت  نیموافقت کنند. ا مطر  شده  یشرا

، نسهشه  موافقتنامه هها  نی. اشود یاعالم م شود یظاهر م گری نما یکه بر روکلمات هم معنای آن 

 هستند. یینها یکاربر یبرا سانسیل یموافقتنامه ها یکیالکترون

 رپ نکیموافقتنامه شر -ب

 است که معمهوالً  یینها یکاربر یبرا سانسیل یمکتوب موافقتنامه ها ایتواف  نسشه چاپ شده  نیا

و بهه   شود یدرج م یو خدمات یارتباطات ایو  یمحصوالت نرم افزار یبسته بند یلفا  خارج یبر رو

و مفهوم موافقهت   ی، به معنبسته نی( انکیکه باز شدن پوشش )شر کند یم یادآوریصورت آشکار 

کاربر خواهد بود. بهه   یبرا تیمسئول جادیاستفاده  از آن است و تشلف از آن موجب ا  یبا شرا ربرکا

 .شود یگفته م زین( Box – Trop License) جعبه یرو نو  قراردادها، قرارداد نیا

بهه   ازیه ، ناز محصهول  یتجهار  یو بهره بهردار  ریو عدم تکث فیلأح  ت تیاز جمله رعا یموارد البته

و  رانیه ا یمورد در قانون مدن نی. ااست یریگی، قابل پبودن متعار  لیندارد و به دل ردایموافقت خر

  یه تهاب  مب  ایه که بر حسب عهر  و عهادت جهزء     یزیهر چ»  شده است: انیب نیچن 25۶در ماده 

، اگهر  اسهت  یو متعل  به م هتر   ی، داخل در بدیقرائن داللت بر دخول آن در منب  نما ایشمرده و 
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  هتر یقراردادها ب نیا .«باشند، جاهل بر عر  نیذکر ن ده باشد و اگر چه متعامل حاًیدر عقد صر هچ

 ، کاربرد دارد.است یمنوط به موافقت و یم تر تیکه مسئول یدر مواقع

موافقتنامه ها اختصا   نی، به ایتبصره ا ای ماده و چیه 1382مصوب  یکیقانون تجارت الکترون در

عمهل را   ایه صهورت فعهل   ه ، به جهاب یا کی، قبول رانیا یقانون مدن 193در ماده  کنیاست. ل افتهین

، قصد و رضا باشهد  نیکه مب یعمل لهیوسه ان اء معامله ممکن است ب»  :و مقرر گ ته است رفتهیپذ

 نیه در ا لهذا  «.که قانونگذار اسهتثنا کهرده باشهد    ی، مگر در مواردصل گردد، حااقباض ایمثل قبض 

 یبهر رو  کیه کل ریه نظ یانجهام اعمهال   لهیوسه ب ،فروشنده  یبا شرا داری، که تواف  خرموافقتنامه ها

 موافقتنامه و یبازکردن نامه محتو ایجعبه و یا بسته بندی  کیباز کردن پالست ای )موافقم( و کونیآ

حکهم بهه    تهوان  ی، مه شهود  ی، اعالم میششص انهیرا یبر رو یبرنامه نصب نرم افزار یاجرا یحت ای

 (73 ،1395. )فیضی چکاب و همکاران، اد عقد و موافقتنامه مربوطه دادصحت انعق

 (ی)هوش مصنوع یکیالکترون ندهیمنعقده با نما یقراردادها -4-1-3

 یمعهامالت تجهار   ایه فعال در بورس و  ایبزرگ در دن یمعامالت تجار دهیچیپ یها تیاز سا یاریبس

سهاده تهر    یهها  تیسها . حتی بسیاری از کنند یم تیفعال یبا ابزار هوش مصنوع یجهانطال و نفت 

. نهد ینما یمه  یتجهار  تیه فعال  یه طر نیه ا زیندر ایران کاال  یجید یحت ایعرضه کاال مانند آمازون 

کهه فروشهنده و    سهت ین گونهه  نیا ها تیسا نیمراجعه به ا  یاز طر  یب یکیالکترون یقرارداد تجار

 کیه  معموالً ها تیسا نیا .و فروش انجام دهند دیارتباط برقرار کرده و خر نترنتیا  یاز طر داریخر

عرضهه کهاال    یهها  تیسا ،یبا هوش مصنوع ندهینما کی جادیا  یهستند که از طر یکیدالل الکترون

 نیه ا معمهوالً  .کننهد  یخهود را عرضهه مه    یکاالها  یکه فروشندگان کاال از آن طر ندینما یم جادیا

  یه ب یحقوق  یدق یها دارد که معنا زهیو استفاده از انوا  جا فیجهت دادن تشف یقواعد ها تیسا

 نهده یگفهت ابتکهار عمهل نما    تهوان  یمه  نیبنهابرا  .سهت ین زیه را در بر ندارد و منظور فروشنده کاال ن

 اراتیه و اخت یقبل یمناسب بر اساس طراح میدر انتشاب تصم العرضه کا تیهمان سا ای یکیالکترون

 جهاب یا بها  یمتفهاوت  جهاب یا یکه یالکترون نهدگان ینما نیه اما به هر حال ا .نوشته شده است شیاز پ

 نهده یبتهوان از آنهها بهه نما    یدر لسان حقوق دیشا حاتیتوض نیکه با ا ندینما یم رائهال اافروشنده ک

 یابهزار انعقهاد قهرارداد تجهار     نهده ینما نیه اما ا ؛نام برد کنند یصورت خودکار عمل مه که ب یحقوق

 (۶5، 1392. )حبیب زاده، است یکیالکترون
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 .ریه خ مسهلماً ؟ رفتیپهذ نیهز مهی تهوان     رانیه را در عالم حقوق ا یهوش مصنوع یندگینما آیا حال

فاقهد   یههوش مصهنوع   یباشهد وله   تیه و اهل اریقصد و اخت یدارا دیمنعقد کننده قرارداد با ندهینما

و نرم افزار مربوطه اشتباه کرد و سهفارش   یکه اگر هوش مصنوعاین گر یال دؤ. ساست یاوصا  اصل

خواههد   یاشتباه چگونه آثار نیا یدر عالم حقوق، را انجام داد یتعهد ایفروخت  ای دیرا خر یاشتباه

 ایه  تیدارنده سها  یبرا تیاهل یقواعد عموم ییبا شناسا کایآمر کیتجارت الکترون نی؟ در قوانداشت

مالهک وب   اریه نموده کهه در اخت  یتلق یبه مثابه ابزار را یندگینو  نما نیا یمصنوع شنرم افزار هو

از  یناشه  یهها  تیمسهئول  هیبلکه کل ،ننموده یتلق یحقوق تیششص یابزار را دارا نیبوده و ا تیسا

و انگار که خهود صهاحب    یتلق لی، اصتیصاحب سا یرا همانند اعمال حقوق رهیو غ ریاشتباه و تقص

در قهانون   .کنند یمربوطه حکم م یبر اساس قواعد حقوقو آن اشتباه در معامله شده  بمرتک تیسا

در  کایآمر نیناجلوتر از قو یحت رانیبتوان گفت قانون ا دیشا ۶2ماده با توجه به  کیتجارت الکترون

 یو نهرم افزارهها   یو البته هوش مصنوع یکیالکترون یها به دستگاه یحقوق یبش  تیجهت ششص

 جهاد یا نمود چهرا کهه مسهلماً    یتلق یسیمسامحه قانون نو توان یامر را تنها م نیا. است برآمده هاآن

 .باشد یم یحقوقخال  اصول مسلم  یمانند هوش مصنوع یابزار یبرا یحقوق تیششص

 بر اساس اشخاص معامله کننده  یکیالکترون یتجار یانواع قراردادها -4-2

 یو م شصه اششاص تیبر اساس ماه شوند یم یبند میتقس یکیالکترون یکه قراردادها یگرید نو 

 .خواهد بودر ثؤاراده م یموان  آزاد صیدر ت ش که مسلماً ندینما یاست که قرارداد را منعقد م

 تجار میان یقراردادها  -4-2-1

طهور  ه کهه به   ییداد و سهتد هها   .اسهت  یکه یفهروش معهامالت الکترون   و دیروش خر نیالگو اول نیا

 ایه  یتجهار  یشرکت هها  انیم یخصوص یشبکه ها ایو  ،اکسترانت ،نترنتیا  یو از طر یکیالکترون

 یمه  شینمها  B2Bو به اختصار بها   ندیتجار گو نیب یکیرا تجارت الکترون شود یافراد تاجر انجام م

دو شهرکت   انیه م ایه شهرکت و عرضهه کننهدگانش و     انیه ها ممکهن اسهت م   و ستد داد نی. ادهند

، ی، عمهوم یسهازمان خصوصه   کیه  نجها ی. منظور از شهرکت در ا ردیصورت پذ یعموم ایو  یخصوص

 بهاً ی. تقرتر اسهت  جیها را مدل گریاز د یکیمدل تجارت الکترون نی. اباشد یم یانتفاع ریغ ای یانتفاع

، مهدل تهاجر اول   نیه . در اشود یروش انجام م نی، امروزه با ایکیدرصد مبادالت تجارت الکترون 85

ههد  تهاجر دوم از   . سهت ین ییمصر  کننهده نهها   یاست ول داری، خرکننده است و تاجر دوم دیتول

 نیه مهدل ا  نیا یاصل یگژی. واست دیجد یکاال دیتول یمصر  کاال برا ایفروش مجدد کاال و  ،دیخر
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 انیه کهاال و پا  لیه ، از مرحله سفارش تا تحومراحل داد و ستد هیها کل ، شرکتمدل نیاست که در ا

 .دهند یو خودکار انجام م یکیطور الکترونه ، بمعامله را

 یو دولت یعموم یها و نهادها تجار با سازمان میان یقراردادها  -4-2-2

مانند قانون من  مداخله کارکنان  یدولت یها و نهادها عام محدود کننده قراردادها با سازمان نیقوان

حضور و معامله بستگان کارکنان دولهت در مناقصهه و    یها تیممنوع ایو  یدولت در معامالت دولت

افهراد   نیا دهارا یناظر و محدود کننده آزاد زین یکیالکترون  یمعامالت از طر نیا هیدر کل هاه دیمزا

 یاعتبهار سهنج   ایه مقررات  نیا تیصحت رعا یبررس معامالت نی. در اتت اسن معامالآدر ورود به 

معامالت مذکور  یعمومه عنوان شرط صحت در مقررات ب ینهاد دولت ایدستگاه ناظر سازمان  هیثانو

اراده  یآمهره و سهالب آزاد   یوعبهه نه   یاریدر مهوارد بسه   زیمقررات ن نیکه ا .گردد یدرج م معموالً

مناقصهه و ضهب  ضهمانت     ایه  دهیبطالن مزا نیسنگ اریبس یضمانت اجراها بوده و معموالً نیمتعامل

 رساختینبود ز لیبه دل کیسفانه مقررات امضاء الکترونأرا به همراه دارد. مت شرکت در آن ینامه ها

 یتعهدات جعله  جادیو امکان ا دهینگرد تینو  معامالت رعا نیدر ا گرید لیالمناسب و د کیالکترون

  .محتمل است اریبس تیاششا  با سوء ن یبرا

 گانبا مصرف کنند یعموم یها و نهادها تجار و سازمانمیان  یقراردادها  -4-2-3

با  یعموم ینهادها ایاز طر  تجار و  کیدر عرصه تجارت الکترون رانیدر ا  یآنجا که معامالت شا از

 یم یوصف تجار یقانون تجارت دارا 2اعمال مطاب  ماده  نیو ا ردیپذ یگان صورت ممصر  کنند

 نیقهوان  زیه نر گه یاز طهر  د  .میدار خصو  نیاراده را در ا یناظر بر اصل آزادباشند لذا قواعد آمره 

 یهها  تجهار و سهازمان   خصوصهاً  نیبهه اراده متعهامل   اقواعد خود ر زین هاز مصر  کنند تیآمره حما

 (95-97، 1391. )مقامی نیا، دینما یم لیاال و خدمات تحمکعرضه کننده  یعموم

  یکیالکترون یتجار یعاد ای یرسم قرارداد  -4-3

امها  موجود نیست. در قانون  یکیالکترون یتجار یرسم یاز اسناد و قراردادها یقیروشن و دق فیتعر

. میکه مهدنظر قانونگهذار بهوده اسهت برسه      یفیبه تعر میمفاه  یبا وحدت مالک و تطب میبتوان دیشا

 یرسهم  اداعتبهار اسهن   یکهه دارا  یاسهناد  ای یدر مقابل اسناد رسم یقانون مدن 1292مطاب  ماده 

 نی. با هممطر  کرددر مورد آنها  تیجعل یادعا توانیم و صرفاً ستیمسمو  ن دیهستند انکار و ترد

نسهبت بهه   » که با همان لسان مقرر نموده  کیقانون تجارت الکترون 15وحدت مالک و مطاب  ماده 
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مسهمو    دیه ، انکار و تردمطمئن یکیالکترون یمطمئن و امضا یکیاب  الکترونوس مطمئن، امیداده پ

مزبهور بهه    امیه ثابت نمود کهه داده پ  ای، وارد مزبور امیبه داده پ تیجعل یادعا توان یو تنها م ستین

با سهواب    و مطمئن امیداده پ یکه ط ییلذا قراردادها .«از اعتبار افتاده است یاز جهات قانون یجهت

. و دنشهو  یم یتلق یرسم یکیالکترون ید قرارداد تجارنشده باش جادیمطمئن ا یکیالکترون یو امضا

ههر بسهتر تبهادل     ای نترنتیدر بستر ا یکیالکترون لیو وسا انهیرا لهیوسه منعقده ب یقراردادها ریسا

مبحهث   نیه از منظهر ا   یموضو  تحق ی. در بررسشوند یم یتلق یتجار یعاد یاطالعات قراردادها

ه به  نیمتعهامل  اگهر  وشده  فیطب  قانون تعرو امضا و سواب  مطمئن  امیداده پ جادیگفت طرز ا دیبا

هستند مطاب  الهزام منهدرج در مهاده     یو قانون ییو قابل استناد در مراج  قضا یدنبال قرارداد رسم

از اصهل   تواننهد  یجه نمه  چیهه کرده و ب تیتبع جادیروش ا نیاز ا دیبا کیقانون تجارت الکترون 14

 یسواب  و امضا ای مطمئن امیداده پ جادیالزامات ا تیدر صورت عدم رعا .ندینما تیاراده تبع یآزاد

قهانون   14بهوده و مطهاب  مفههوم مشهالف مهاده       یمنعقده عهاد  یکیالکترون یمطمئن قرارداد تجار

 .قابل استناد خواهد بود ریمعتبر و غ ریغ کیتجارت الکترون
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 یریگ جهینت

در ک هورمان خواههد    یروزمره آت یسهم را در قراردادها نی تریشک ب یب یکیالکترون یقراردادها

خهود اختصها  خواههد    ه ب انیم نیتعداد را از ا نی تریب یکیالکترون یتجار یداشت که قراردادها

قهرن از   کیه بعهد از   یو سهنت  یعهاد  یقراردادها  در قراردادهها  یدر قواعد عموم ی. لزوم بازنگرداد

را دو  یکه یالکترون یدر قراردادهها  یقواعهد عمهوم   یو قانونگهذار  نیلهزوم تهدو   ،یقانون مدن بیتصو

ما موجب شده  نیدر قوان کیاز تجارت الکترون یاریوجوه بس یحقوق یی. عدم شناساکند یچندان م

 ونظهر داشهته    یکیالکترون یقراردادها دیصورت منجمد و با ابزار بطالن به وجوه جده ب ییقضا هیرو

 .دیدر قانون نما حیرا محدود به تصر نیاراده متعامل یآزاد

و انعقهاد   تهال یجیو ارز د ینترنته یا یهها  تیکهاال در سها   یهرمه  یها با فروش ییقضا هیبرخورد رو

خهارج از   یهها  در بهورس  یگذار هیو سرما ینوظهور اعتبار یها در تجارت یکیالکترون یقراردادها

 که امروزه اساساً شود یم جادیا ینترنتیا یها ومیکنسرس لیوب که با ت ک یدر فضا یو دالل ک ور

 ریه غ اریاجمال قانون بسه  ایسکوت و  لیدله ب ،دارند یجهان یتجار یسهم را در قراردادها نی تریب

ک هور   یهی اجرا رانیمد یمقطع یدستورات نظم عموم ایقضات   یو منطب  بر سال ینیب شیقابل پ

. در طلبهد  یفعهاالن بهازار اقتصهاد را مه     فیه تکل نییو تع  یدق یلزوم قانونگذار که مسلماً شدبا یم

ماننهد   یکه یالکترون یتجهار  یاراده در قراردادهها  یمحهدود کننهده آزاد   ایه خصو  عمومات سالب 

اسهتفاده   ییو قضا یرحقوقیدر تفس نیغائب یاز قواعد قراردادها عمل نموده و گاه یسنت یقراردادها

 یقیبا مطالعه تطب یکیالکترون یتجار یقراردادها یقواعد عموم یو اصول حیصح نیلذا تدو .شود یم

و  یمهذکور بها اصهول شهرع     نیقوان  یو تطب کیتجارت الکترون نهیدر زم  رفتهیپ یک ورها نیقوان

 تاسهت الزامها   یهیبهد . باشهد  یحقوقدانان و قانونگذاران م فهیروز جامعه و وظ ازین رانیدر ا یحقوق

خا  ماننهد   نیقوان یبعض حینص صردر  یاقتصاد ینظم عموم از جملهوجوه  هیدر کل ینظم عموم

 یو بهانک  یپهول  یعال یمصوبات شورا ایاز مصر  کننده و   تیو قانون حما کیقانون تجارت الکترون

بهودن   یفرامهرز  تیه قابل لیه دله امها به   .کنهد  یمه  لیتحم نیاراده متعامل یرا به آزاد یمشتلف ودیق

 افتنیه و  نیدر رف  تعهارض قهوان   یالملل خصوص نیمباحث حقوق ب یکیالکترون یتجار یقراردادها

مربوطهه را طلهب    نیقوان یسیدر بازنو یبوده و لزوم جام  نگر ریچ مگ اریقانون و دادگاه صالح بس

 .کند یم
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Legal restrictions on the principle of the rule of will 

 in e-commerce contracts 
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Abstract 

The principle of sovereignty of the will of the parties in concluding contracts, 

especially commercial contracts, makes it easier and freer for the parties to 

determine the form of the contract, its content and effects. Of course, the need 

to defend and protect public interests and justice has necessitated the 

establishment of rules restricting the absolute freedom of will of the parties. 

Competition rights and the prevention of monopolies and discrimination, rights 

governing annex and collective agreements, rights governing the observance of 

public order and interests, and good morals, and legal rules of supervision and 

protection and organization are some of these restrictive rules. Now, with such a 

background in law, we are faced with a phenomenon called concluding 

commercial contracts via the Internet and electronically. In order to achieve an 

accurate scientific method in this research, using legal principles in the division 

of electronic contracts, the time and place of concluding the contract and the 

place of execution and determining the judicial jurisdiction of the mentioned 

contracts have been determined and the result has been achieved by applying 

and identifying restrictive regulations. The will of the interlocutors is taken into 

account; Which will help to regulate the legal relations of the emerging 

phenomenon of electronic commercial contracts in the country and to establish 

justice and public order. What is discussed here are the limitations and 

exceptions created by the legal provisions on the rule of will in commercial 

contracts, which are concluded electronically via the Internet. 

keywords: Principle of will rule, e-commerce contracts, legal restrictions. 
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