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تاريخ دريافت مقاله۹5/۰8/2۹ :

تاريخ پذيرش نهايي۹6/۰2/27 :

چکیده
گسترش رقابت همراه با تحوالت وسيع در عرصه تجارت و بانكداري ،بسياري از روشهاي سنتي را
متحول ساخته و فضاي رقابت را در بكارگيري فن آوري هاي نو حاكم نموده است .استفاده از فناورى
اطالعات در تجارت ،موجب پيدايش مسائل و چالشهايي در قواعد و قانون حاكم در فضاى مجازى شده
است .اين موضوع ،يكى از مهمترين مشكالتى است كه حقوق خصوصى با آن مواجه است .ويژگىهاي
فضاى مجازى ،موجب بيان اين پرسش شده است كه آيا قواعد حقوقى سنتى صالحيت كه بر مكان
مبتنى بوده و براى اعمال در فضاي فيزيكي وضع گرديده است ،در فضاى مجازى انطباقپذير است و
ميتوان آن را اعمال كرد؟ و آيا ميتوان اعمال حقوقى را كه در اين فضا رخ ميدهد ،با قواعد حقوقى
سنتى صالحيت ،تنظيم كرد يا الزم است نظام حقوقى جداگانهاى براى اين حوزه وضع شود؟
قانونگذاران براى رفع اين مسئله در سطح جهانى ،منطقهاى و داخلى ،قوانينى وضع كردند .اما اين
قانونگذاران با مبنا قراردادن دو اصل برابرى كاربردى و بي طرفى فنى ،رويكرد انطباق قواعد حقوقى
شماره  ، 31بهار 13۹6

موجود بر اعمال حقوقى واقع شده در فضاى مجازى را اتخاذ كردهاند.
كليد واژهها
قرارداد الكترونيكي،اسناد الكترونيكي ،فضاي مجازي ،تجارت الكترونيک

 1کارشناسي ارشد حقوق خصوصي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات( .نویسنده مسئول)
Email: Rostami.lawyer.@yahoo.com

 2دکتري تخصصي حفوق تجارت بين الملل ،استادیار واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران.
Email: savrai@sbu.ac.ir
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رويكرد ،موجب وضع نظام حقوقى جداگانه اى براى اعمال حقوقى در فضاى مجازى نشده است .بلكه
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مقدمه
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افزایش و رونق ارتباطات الکترونيک در دو دهه گذشته موجب پيشرفت هاي زیادي در
ارتباطات افراد ،اشخاص و دولتها شده است .این ارتباطات اشکال مختلفي از جمله تجارت
الکترونيک ،کسب و کار ،آموزش و تحصيل از راه دور ،دولت الکترونيک و بانکداري به خود
گرفته است .هم اکنون با سهولت نگارش نامه الکترونيک در اینترنت ،قراردادهاي زیادي منعقد
ميگردد .خریداران ،کاال را سفارش داده ،فروشندگان کاال را براي آنها ارسال ميکنند و
پرداخت نيز از طریق بانکداري الکترونيک محقق ميشود 1.عـدم بهرهگيري از تجـارت
الکترونيکـي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظهاي زودگذر در تجارت جهانـي ،تضعيف
موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است .رشد این تجارت با طرح
مسائل حقوقي متعددي در زمينه قواعد حاکم بر قــراردادها ،صالحيتهاي فـراملـي ،انتخاب
قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوي همـراه بوده است که یافتن پاسخي براي آن در نظامهاي
حقوقي ضرورتي انکار ناپذیر ميباشـد .تجارت الکترونيکي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال کاال،
خدمات ،پول و اسناد تجاري از طـریق ابزارهاي پيشرفتـه الکترونيکي ميباشد .اهميت این
پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهاني است که بخشهاي بزرگي همانند
تجارت ،مخابرات ،آمـوزش و پرورش ،بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قــرار ميدهـد.
چنانکه ،هم اکنون تجارت الکترونيکي و بررسي ضوابط حقوقي مربوط به آن ،ذهن حقوقدانان و
قانونگذاران را در کشورهاي مختلف به خود معطوف کرده است .در کشور ما نيز ،سيستم
حقوقي گریزي از پذیرش این تحول و تبيين ضوابط حقوقي مربوط به آن ندارد .این ضوابط
ميتواند انعکاس قواعد عمومي قراردادهاي ما باشد .زیرا رایانه ،تنها ،ابزاري نوین است که انعقاد
قرارداد از طریق آن صورت ميگيرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثيري در اعمال قواعد عمومي
ندارد .معهذا ،گاه ،طبع قراردادهاي الکترونيکي وضع قواعدي خاص را ميطلبد .در بررسي
قواعد حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي ،تبيين مفهوم تجارت الکترونيکي ،ذکر اهميت آن ،سير
تحول این پدیده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است .در بخشهاي آتي ،به بررسي
تدابير ایمني و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن با توجه به حقوق داخلي و
مباني فقهي ميپردازیم.
 1ساورائي،پرویز ،تحليل حقوقي قاعده اصل سند در دنياي مجازي ،فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي ،سال چهل و
پنجم ،شماره  ،2تابستان  ،13۹4ص 57۹-565
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الف -تاريخچه تجارت الكترونيک

.Electronic Deta Interchangs.
BERLIN AIRLIFT.
 3رضایي ،محمد ،تجارت الکترونيک ،ص  ،4به نقل از سایتhttp://www.ecommerce.gor :

2

4

آهني ،بتول ،قواعد حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي ،مجله نداي صادق ،دانشگاه امام صادق (ع) ،شماره ،2۹

تابستان  ،1382ص .157
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تجارت الکترونيک ،به شيوه امروزي در دهه  1۹6۰بر مبناي ( 1)EDIشکل گرفت .در واقع
( EDIمبادله الکترونيکي دادهها) را ميتوان پدر تجارت الکترونيک امروزي به حساب آورد .با
گذشت زمان و پدید آمدن ابزارهاي ذخيره و بازاریابي و پردازش دادهها و دسترسي عامه مردم
و سازمانها و همچنين پيشرفت فناوريهاي مخابراتي و شبکههاي رایانهاي گسترده فرصتي
پدید آمد که بازیگران صحنۀ تجارت آن را بسيار سودمند یافتند .تجارت الکترونيک نيم قرن
پيش در برلين ایرليفت 2ریشه گرفت .این فعاليت به مبادله الکترونيک دادهها بدل گردید.
یعني :تبادل اسناد استاندارد شده الکترونيکي مربوط به مبادالت از یک رایانه به رایانه دیگر.
در واقع تجار از نيمه دوم قرن  ،1۹استفاده از شيوههاي الکترونيکي را جانشين به کارگيري
شيوه هاي کاغذي نمودند .چنانکه ترجيح ميدادند به جاي ارتباطات مکاتبهاي از تلگراف ،تلفن
و تلکس استفاده نمایند .کاربرد موارد باال بخصوص اینترنت در قلمرو روابط تجاري ،تجارت
الکترونيک تلقي مي شود.
از طرف دیگر تجارت الکترونيک قدمتي فزونتر از داد و ستد الکترونيکي که معرف شيوه اي
از داد و ستد است که در آن از فن آوري اینترنت به منظور بهبود فرآیند داد و ستد و ارتقاء
3
سطح ارائه خدمت به مشتري استفاده مي شود ،دارد.
اصطالح تبادل الکترونيکي ،حدوداً  2۰تا  3۰سال پيش ،هنگاميکه رایانه براي نخستين بار
در تبادالت تجاري به کار گرفته شد رواج یافت .یعني :دو یا چند رایانه با استفاده از کابل به
یکدیگر متصل مي شدند و تبادالت الکترونيکي ميان آنها برقرار مي شد .اشکال سيستم کابلي
در هزینه هاي سنگين و محدودیتذاتي اش بود که اتصال رایانه ها را در فواصل دور عمالً ممکن
مي نمود .اما ظهور اینترنت در اواسط دهه نود ،دیگر براي اتصال رایانه ها نيازي به استفاده از
4
کابل و هزینه سنگين نبود.
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ب -تعريف قرارداد الكترونيكي و مقايسه آن با قراردادهاي سنتي

134

با استقرار سيستم تجارت الکترونيک ،روش هاي سنتي انعقاد قرارداد ،دیگر کارآیي الزم را
نخواهند داشت و براي ایجاد امکان انعقاد قرارداد بين اشخاص در فواصل دور و تسریع در رابطه
آنها ،باید از تکنولوژي جدید و ابزارهاي الکترونيکي نوین استفاده شود .استفاده از این ابزارها
براي انعقاد قرارداد باعث به کارگيري عنوان جدیدي براي قراردادها ،یعني :قراردادهاي
الکترونيکي ميگردد .پس قرارداد الکترونيکي عبارتست از :توافق بين دو یا چند شخص ،براي
ایجاد آثار حقوقي در آینده ،از طریق به کارگيري وسایل الکترونيکي ميباشد .در واقع قرارداد
الکترونيکي ،انعقاد یک قرارداد از طریق ابزار و وسائل الکترونيکي بين دو یا چند شخص است
که این قرارداد از جهت زیادي  -مطابق با قواعد عمومي قراردادها  -مشابه با قراردادهاي سنتي
است .ليکن به علت اینکه از ابزارهاي الکترونيکي در انعقاد این قرارداد استفاده مي شود یک
سري احکام ویژه را براي خود ميطلبد .در واقع باید اذعان داشت که به کار رفتن عنوان
الکترونيکي در قراردادها به هيچ عنوان نباید این شبهه را ایجاد نماید که یک قراردادي کامالً
متفاوت با قراردادهاي سنتي است .بلکه برعکس ،به استناد ماده  1۹1قانون مدني که بيان
ميدارد« :عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي که داللت بر قصد
نماید ».پس با به کار رفتن کلمه «چيزي» هيچ فرقي نمي کند که انعقاد قرارداد چگونه صورت
1
بگيرد .پس تمامي قواعد عمومي قراردادها در باب قراردادهاي الکترونيکي نيز باید اعمال گردد.
البته فلسفه چنين تفکيکي به خاطر این است که در قراردادهاي الکترونيکي از ابزارها و
فنآوريهاي جدید تکنولوژي استفاده مي شود .با وجود این نباید گفت که هيچ تفاوتي بين این
دو قرارداد نيست .بلکه برعکس قراردادهاي الکترونيکي یک سري قواعد خاص خودش را
ميطلبد که مسلماً مقررات حقوق سنتي از جمله قانون مدني قادر به پاسخگویي به آن نيست.
از جمله شيوه تشخيص هویت طرفين ،پيام و اسناد الکترونيکي ،مراجع گواهي و  ...که هر کدام
از آنها نياز به تدوین مقررات خاصي مي باشند.
شایان ذکر است که به موجب قانون تجارت الکترونيکي ایران مصوب  ،1382/1۰/17 :یک
قرارداد الکترونيکي از طریق داده پيام شکل ميگيرد 2،یعني با توجه به محتواي مواد قانون
مذکور به این نتيجه رسيدهایم که یک قرارداد الکترونيکي باید از طریق داده پيام شکل بگيرد.
 1امير صادقي ،نشاط  ،حقوق تجارت الکترونيک ،انتشارات مجد.13۹4 ،ص . 22
 2قانون تجارت الکترونيکي ایران ،مندرج در روزنامه رسمي ،به شماره .1383/11/11 – 7۹24۹

محسن رستمي و همكار

یعني :ایجاب و قبول این قرارداد باید در قالب یک داده پيام شکل بگيرد پس شناخت داده پيام،
ضروري به نظر مي رسد.

ج -شكل گيري قراردادهاي الكترونيک
 -1تشخيص طرفين قرارداد الكترونيكي
هر قراردادي  -صرف نظر از اینکه به چه شکلي منعقد مي شود  -سازندگاني دارد و قرارداد
الکترونيکي نيز از این قاعده مستثني نيست .ليکن عنوان خاصي براي طرفين در قرارداد
الکترونيکي وضع گردیده است .در واقع به استناد بندهاي ب و ج از ماده  2قانون تجارت
الکترونيکي جمهوري اسالمي ایران ،طرفين قرارداد الکترونيکي عبارتند از:
 -1اصلساز -2 .مخاطب .اصلساز به استناد بند ب ماده « : 2منشاء اصلي داده پيام است که
داده پيام به وسيله یا از طرف او ارسال یا توليد مي شود .اما شامل شخصي که در خصوص داده
پيام به عنوان واسطه عمل مي نماید نخواهد شد» و مخاطب به استناد بند ج از ماده ،2
«شخصي است که اصلساز قصد دارد وي داده پيام را دریافت نماید ،اما شامل شخصي که در
ارتباط با داده پيام به عنوان واسطه عمل مي نماید ،نخواهد شد».
اصلساز و مخاطب در قراردادهاي مورد نظر ما ،1تأمين کننده (تاجر یا شرکتها) و مصرف
کننده مي باشند که گاهي مصرف کننده اصلساز و منشأ اصلي داده ميگردد و گاهي هم تأمين
کننده کاال یا خدمات ،اصلساز واقع مي گردد .لکن در اکثر مواقع ،تأمين کننده است که اصلساز
واقع مي گردد.
 -2نحوۀ شكل گيري رضا در قراردادهاي الكترونيكي

 2البته تأمين کننده با طراحي صفحه وب ،حتي از مرحله چهارم که قصد معامله است هم ميگذرد .لکن ،طراحي
صفحه وب به تنهایي معيار قصد نيست .بلکه مقدمه قصد به انجام معامله است .چون قصد واقعي بعد از عرضه کاال
و خدمات ،از طریق توليد داده هاي حاوي اطالعات آن ،در صفحه وب صورت مي گيرد.

شماره  ، 3۰زمستان 13۹5

 1امير صادقي ،نشاط ،پيشين ،ص . 31
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به همين نحو ،دقيقاً در قراردادهاي الکترونيکي مورد نظر ما (قراردادهایي که از طریق وب
سایت منعقد مي شود) نيز ،همين مراحل سه گانه شکل مي گيرد ،از یک طرف تأمين کننده با
طراحي وب سایت - 2براي عرضه و فروش کاال و خدمات خود  -مراحل سه گانه فوق را
گذرانيده است .چرا که نتيجه ایجاد صفحات وب ،چيزي جز عبور از این مراحل سه گانه نبوده
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است .بدین معني که تأمين کننده ،فروش کاال و خدمات خود را از طریق وب سایت در وهله
اول در ذهن خود به تصویر کشيده و بعد از آن به تصدیق و سنجش تصورات گوناگون در ذهن
خود مي پردازد و از بين آنها ،فروش و عرضه کاال و خدمات  -از طریق طراحي صفحات وب -
را تصدیق نموده است و بعد از تصدیق این امر ،شوق به انجام دادن قرارداد -عرضه کاال یا
خدمات در آینده  -از طریق وب سایت در او به وجود ميآید .این شوق که در او به وجود آمده
است رضا نام دارد.
از طرف دیگر مصرف کننده با مراجعه به صفحات مختلف وب در سایتهاي گوناگون به
بررسي و مشاهدۀ کاالها و خدمات عرضه شده در وب سایتها ميپردازد ،بعد از این جستجو،
وب سایت مورد نظر را انتخاب مينماید و بعد از آن به بررسي و مشاهده ليست کاال و خدمات
آورده شده (نمایان شده) در وب سایت ميپردازد و کاال یا خدمت مورد نظر را  -که ميخواهد
خریداري نماید  -مشاهده و بررسي مينماید و از این لحظه مراحل سه گانه تصور ،سنجش یا
تصدیق و رضا؛ از ميگردد .ابتدا اقدام به تصویر کشيدن آن کاال یا خدمات در ذهن خود
مينماید و بعد از آن به ارزیابي و سنجش آن در ذهن خود اقدام نموده و از بين تصورات
گوناگون یکي را انتخاب مينماید و اگر در این ارزیابي ،انجام معامله و مقيد بودن آن را تصدیق
نماید ،وارد مرحله سوم ميشود که شوق به انجام دادن قرارداد (معامله) در او به وجود ميآید و
در اینجا رضا شکل مي گيرد.
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هر توافقي مشتمل بر دو عنصر و یا دو رکن ،یعني :ایجاب و قبول ميباشد که با توجه به
اهميت بحث ایجاب و قبول ،تفصيل آن در بندهاي بعدي مطرح ميگردد .منظور از توافق آن
است که آنچه طرفين انشاي آن را اراده ميکنند ،یکي باشد ،در غير این صورت عقدي واقع
نخواهد شد .لزوم توافق اراده به عنوان یکي از شرایط تحقق عقد را با تحليل ماهيت عقد و نيز
برخي از مقررات مربوط به عقود و تعهدات به طور کلي همانند ماده  183و  1۹4و یا ماده 32۹
ميتوان استنباط کرد 1.اراده طرفين باید در امور اساسي عقد که متعلق قصد قرار ميگيرد.
مانند نوع عقد ،خصوصيات عقد ،ماهيت مورد معامله و شروط ضمن عقد ،موافق باشند.
 1فتحي محمود آبادي ،احمد ،قراردادهاي الکترونيکي و قابليت استنادي آنها ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،مجتمع
آموزش عالي قم ،تابستان  ، 82ص . 38
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به همين ترتيب این قاعده باید در باب قراردادهاي الکترونيکي رعایت گردد و توافق دو
اراده حاصل گردد و به نظر ميرسد ،این توافق به راحتي صورت ميگيرد .چرا که شرایط و
اوصاف قرارداد در صفحات وب سایت ظاهر ميشود و قبول کننده با بررسي همه آنها اراده خود
را اعالم ميکند .ولي با این حال ممکن است بر اثر فعل عمدي اصلساز (موجب) یا خرابي
سيستم ،برخي از صفحات وب سایت ،قابل دیدن و بررسي نباشد و در نتيجه قبول کننده بدون
مالحظه شروط مندرج در آن صفحه ،اراده خود را اعالم بدارد ،از این رو یکي از رهنمودهایي که
کانون وکالي آمریکا در مورد تشکيل قراردادهاي الکترونيکي ارائه ميدهد ،این است که
صفحات وب باید طوري طراحي شود که شروط به طور خودکار در صفحۀ وب ظاهر شود ،قبول
1
از اینکه کاربر ( )Userبتواند معامله مطلوب خود را تکميل نماید.
پس کامالً در مي یابيم که صفحات وب باید طوري طراحي شود که کاربر تمامي شروط
معامله را ببيند و در صورتي که نتواند از بعضي از شروط آگاهي یابد ،شکي نيست که قراردادي
به وجود نخواهد آمد .چون اصالً توافقي صورت نگرفته ،زیرا باید در تمامي ارکان عقد و شرایط
آن طرفين ،توافق حاصل نمایند .البته اگر کاربري ادعا نماید که تمام صفحات را ندیده است و
در نتيجه راضي نبوده است ،باید ثبات کند که تصور او این گونه بوده که آن صفحهاي که او
دیده ،تمام مندرجات صفحه وب بود و غير از آن صفحه دیگري وجود نداشته است.

ه -زمان و مكان تشكيل قراردادهاي سنتي و الكترونيكي
 -1زمان تشكيل قراردادهاي الكترونيكي
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تعيين زمان از لحاظ آثار حقوقي که بر آن بار ميشود حائز اهميت است .بویژه تشخيص
قانون حاکم بر عقد و روابط طرفين و تعيين دادگاه صالح ،تعيين زمان و مکان در جایي مطرح
مي شود که طرفين عقد در دو مکان متفاوت و با فاصله ،عقد را محقق نمایند .در این باب چهار
نظریه مطرح شده است -1 :نظریه اعالن قبول  -2نظریه ارسال قبول  -3نظریه وصول قبول -4
نظریه اطالع قبول 2.بعضي از نویسندگان حقوق مدني ایران ،نظریه ارسال قبول را پذیرفته اند.
با این استدالل که آنچه از قانون مدني بعنوان عامل تشکيل عقد معرفي گردیده است ،چيزي
بيش از قصد انشاي همراه با وسيله ابراز آن نيست و عنصري دیگر نظير وصول قبول به موجب
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و اطالع او بر قبول الزم دانسته نشده است 1.یکي دیگر از نویسندگان اعتقاد دارند که اگر چه
عقد با اعالن قبول واقع مي شود ،اما قبول را وقتي اعالن شده تلقي ميکنند که نام ،پُست شده
باشد و محل وقوع عقد ،مکاني است که در آن قبول اعالن شده است 2.با این همه از این ارتباط
و پيوستگي بين زمان و مکان عقد در عقود مکاتبهاي نميتوان در قراردادهاي الکترونيکي
استفاده کرد و باید جداگانه بيان گردد که ذیالً علت آن را توضيح مي دهيم.
از ميان نظریات یاد شده ،نظامهاي حقوقي ملي ،عمدتاً نظریه ارسال و وصول را مد نظر قرار
دادهاند و اختالف در به کار گرفتن یکي از این دو است .در خصوص قراردادهاي الکترونيکي
چنين استدالل ميشود که با توجه به ویژگي اینترنت ،این احتمال وجود دارد که داده پيام
حاوي قبول پاک و تحریف شود و هرگز بدست موجب نرسد .پس نظریه وصول مناسب تر
است 3.اما ميتوان در پاسخ بيان داشت ،همين مشکل در باب نامههاي پُستي هم وجود دارد،
در حاليکه در اکثر نظامهاي حقوقي در این خصوص نظریه ارسال پذیرفته شده است .در
استدالل دیگري گفته ميشود ،قاعدۀ کلي این است که قبول باید به وسيله موجب دریافت شود
و قاعده صندوق پست ،یعني :قاعده ارسال ،تنها بعنوان یک استثناء محدود شده است .ولي در
پاسخ مي توان گفت :چون قاعده صندوق پست در اکثر سيستم هاي حقوقي پذیرفته شده است
و مقرر مي دارد ،قبول زماني محقق شود که پست مي شود .پس یک قاعده اصلي است و یک
استثناء تلقي نمي شود .از این رو متصدي وب سایت براي جلوگيري از اعمال قاعدۀ ارسال ،باید
صریحاً اعالم دارد ،قرارداد در زماني محقق مي شود که قبول دریافت مي شود.نتيجه اینکه ،باید
اذعان داشت که به خاطر وجود طرز تلقي هاي متفاوت از پذیرش نظریه ها ،متصدي وب سایت
یا کاربر بهتر است به طور صریح معين کنند که قرارداد در چه زماني و مکاني منعقد خواهد شد
در غير این صورت ممکن است در سيستم قانوني متبوع اصلساز ،نظریه ارسال و طرف مخاطب
وي ،نظریه وصول مورد پذیرش باشد که این امر باعث تضييع حقوق طرفين مي شود .اما براي
اینکه ببينيم سيستم حقوقي ما چه نظري را قبول دارد باید به قانون تجارت الکترونيکي
مراجعه کرد و چون در باب زمان ،چيزي جز زمان ارسال داده پيام مطرح نيست .پس با

 1همان ،ش . 122
 2کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدني (قواعد عمومي قراردادها) ،جلد یک ،چاپ سوم ،انتشارات بهمن برنا ،تهران،1373 ،
ش .1۹8
 3فتحي محمود آبادي ،احمد ،پيشين ،ص . 5۰
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شناخت زمان ارسال و دریافت داده پيام ،ميتوانيم بگویيم کدام نظریه قابل قبول است.
در فصل چهارم قانون تجارت الکترونيکي ایران در ماده  26آمده است« :ارسال داده پيام
زماني تحقق ميیابد که به یک سيستم اطالعاتي خارج از کنترل اصلساز یا قائم مقام وي وارد
شود .پس منظور از ارسال ،همان ارسال به معناي سنتي آن ،شبيه ارسال پستي است که به
محض اینکه نامه به باجه پُست تحویل داده بشود ،ارسال کننده (در اینجا اصلساز) کنترلي
نسبت به آن نخواهد داشت .پس اگر بخواهيم نظریه ارسال را اعمال کنيم که با توجه به
مقررات خودمان هم نظریه قابل قبولتري است ،قراردادهاي الکترونيکي زماني منعقد مي شود
که داده پيام حاوي قبول ،ارسال شود و این ارسال زماني تحقق مي یابد که به یک سيستم
اطالعاتي (سيستمي است که به استناد بند د ماده  2قانون تجارت الکترونيکي مذکور براي
توليد (اصلسازي) یا ارسال ،دریافت و ذخيره و یا پردازش داده پيام معين شده است) خارج از
کنترل اصلساز یا قائم مقام ،او وارد شود .اگر بخواهيم نظریه وصول را بپذیریم قرارداد
الکترونيکي وقتي منعقد ميشود که داده پيام حاوي قبول توسط موجب دریافت شود که بعضي
1
از نویسندگان این نظر را پذیرفتهاند.
اما اگر بخواهيم زمان دریافت داده پيام حاوي قبول را مالک زمان وقوع قرارداد الکترونيکي
بدانيم ،به استناد ماده  27قانون تجارت الکترونيکي ایران دریافت داد پيام زماني تحقق مي یابد
که داده پيام به سيستم اطالعاتي وارد شده باشد در صورتي که این سيستم را معين کرده باشد
و در صورتي که داده پيام به یک سيستم اطالعاتي دیگري وارد شده باشد ،غير از سيستمي که
معين شده باشد و آن بازیافت شده باشد و اگر سيستم اطالعاتي شناسي را معين نکرده باشد،
دریافت زماني محقق ميشود که داده پيام ،وارد سيستم اطالعاتي مخاطب شود( .بند ب ماده
 )27در این صورت در فرض اول ،دریافت زماني صورت خواهد گرفت که به آن سيستم
اطالعاتي معين شده وارد شود .چرا که مخاطب با تعيين آن ،ورود داده پيام به سيستم
اطالعاتي معين را قصد کرده کرده است و نباید با ورود داده پيام به سيستم اطالعاتي دیگر،
بدون اینکه داده پيام توسط مخاطب بازیافت شده باشد ،تعهدي بر دوش او گذاشته شود و به
همين خاطر بند  2قسمت الف ماده  27تأکيد ميکند که باید توسط مخاطب بازیافت شود.
ولي در فرض دوم ،چون سيستم اطالعاتي خاصي را معين نکرده است ورود داده پيام به هر یک
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همانگونه که قبالً بيان داشتيم ،با تعيين زمان تشکيل ،مکان تشکيل در قراردادهاي
الکترونيکي مشخص نميشود ،به دليل آنکه ،قانون تجارت الکترونيکي ایران در مواد  26و 27
آن ،مالک ارسال و دریافت داده پيام را ،ورود داده پيام به یک سيستم اطالعاتي ميداند و حال
آنکه این سيستم اطالعاتي  -که یک سيستم رایانه اي است  -دقيقاً مشخص نيست که در کجا
واقع شده .چرا که کاربران تجارت الکترونيک ،معامالت و مبادالت زیادي با طرف هاي تجاري
نور خود انجام ميدهند ،بدون آنکه بدانند سيستم اطالعاتي و ارتباطي آنها دقيقاً در کجا مستقر
شده است .حتي اگر آگاه هم باشند ممکن است این سيستم اطالعاتي تغيير یابد و اصالً
نميتواند مالک خوبي براي معين کردن مکان انعقاد قرارداد باشد .پس تعيين زمان قرارداد با
تعيين مکان قرارداد چندان ارتباطي ندارد و نمي توان از طریق تعيين زمان قرارداد  .....به دالئل
مذکور – مکان قرارداد را نيز تعيين کرد.
همانگونه که قبالً بيان نمودیم ،محل استقرار فيزیکي سيستم اطالعاتي نميتواند بعنوان
معياري ،در جهت تعيين مکان تشکيل قرارداد الکترونيکي در نظر گرفته شود .به همين خاطر
قانون تجارت الکترونيکي ایران به تقليد از قانون نمونه آنتيرال در مورد مکان ارسال و دریافت
داده پيام ،به محل استقرار فيزیکي سيستم اطالعاتي ،اهميت زیادي قایل نشده است .و در
عوض ،معيارهاي عيني تري مثل محل تجاري را براي مکان ارسال و دریافت داده پيام در نظر
گرفته است .ماده  2۹قانون تجارت الکترونيکي ایران به پيروي از قانون آنتيرال این معيارها را
براي مکان ارسال و دریافت داده پيام در نظر گرفته است:
به استناد بند الف ماده  ، 2۹محل تجاري یا کاري اصلساز و محل تجاري یا کاري مخاطب
به ترتيب براي مکان ارسال و دریافت داده پيام در نظر گرفته شده اند .به عبارت دیگر قانون
مذکور ،محل تجاري یا کاري هر یک از طرفين را بعنوان اولين معيار براي مکان ارسال و
دریافت داده پيام پيشبيني کردهاند .مگر اینکه طرفين مکان دیگري غير از محل تجاري یا
محل کاري را بعنوان معيار در نظر گرفته باشند .این قيد در ذیل بند الف ماده  2۹آمده است.
 1منبع پيشين ،ص .6

محسن رستمي و همكار

اما گاهي انفاق ميافتد که هر یک از طرفين اعم از اصلساز و مخاطب داراي بيش از یک
محل تجاري یا کاري باشند .در این حالت به استناد بند ب ماده  2۹قانون مذکور ،نزدیک ترین
محل تجاري یا کاري به اصل معامله ،بعنوان محل تجاري یا کاري در نظر گرفته ميشود.
این بند از ابهامات خاصي برخوردار است .اول آنکه قانون مذکور در وهله اول براي قرار از
عدم ثبات محل سيستم اطالعاتي در بند الف ماده  ،2۹محل تجاري یا کاري را پيشبيني
نموده است و از طرف دیگر خود این محل تجاري یا کاري نيز اوالً ممکن است متعدد باشد و
ثانياً ممکن است متغير باشد .دوم آنکه اصالً معلوم نيست که منظور قانون مذکور از عنوان اصل
معامله که در بند  2از آن یاد کرده است چه چيزي ميتواند باشد؟ در هر حال اگر هيچکدام از
این محلها به اصل معامله نزدیک نباشند به استناد بند ب ماده  ،2۹محل تجاري ،یا کاري
محل اصلي شرکت خواهد بود و محل مذکور بعنوان مکان ارسال و دریافت داده پيام در نظر
گرفته شود و در نهایت به استناد بند ج ماده  2۹اگر اصلساز یا مخاطب فاقد محل تجاري یا
کاري باشد .اقامتگاه قانوني آنان مالک خواهد بود که به نظر ميرسد به استناد ماده 1۰۰2
قانون مدني ،محلي است که شخص در آنجا سکونت داشته باشد و مرکز مهم امور او نيز در آنجا
1
باشد و این اصطالح در مقابل اقامتگاه قراردادي ماده  1۰1۰ق.م .ميباشد.

و – امنيت قراردادهاي الكترونيكي

شماره  ، 3۰زمستان 13۹5

 1السان ،مصطفي ،حقوق تجارت الکترونيکي ،انتشارات سمت ،13۹4 ،ص .71
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منظور از حقوق مالکيت صنعتي ،مجموعه حقوق ناظر به حمایت از آفرینشهاي داراي
ماهيت صنعتي یا عالئم مشخص کننده متمایل به صنعت و تجارت است .عالمت تجاري،
نامهاي دامنه و اسرار تجاري از جمله مهمترین مصادیق حقوق مالکيت صنعتي به شمار
ميآیند.
طرح هاي صنعتي و نشانهاي جغرافيایي نيز هست ،اما مصادیق مزبور یا اساساً از ظهور
اینترنت تأثير نپذیرفته اند یا کم تأثير پذیرفته اند .مصداق دیگر طرح ساخت مدارهاي یکپارچه
است که قانون تجارت الکترونيکي ،مقام احکام این موضوع را به قانون ثبت عالئم و اختراعات
مصوب  136۰ارجاع داده و حکم خاصي درباره این موضوع در محيط اینترنتي بيان نداشته
است .آنچه که ما در این پژوهش بدان ميپردازیم بر مبناي قانون تجارت الکترونيکي حول
محور حمایت از عالئم تجاري و اسرار تجاري خواهد بود اما به موارد دیگر مانند نام هاي دامنه
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به ميزاني که الزم باشد اشاره خواهيم داشت.
منظور از عالمت تجاري ،عالمتي دیداري ،شنيداري یا آهنگين به ویژه کلمات یا تصاوري
است که به یک شرکت و یا مجموعه اي از شرکتها امکان ميدهد که خود ،محصول و یا
خدمات تجاري خود را نسبت به محصوالت و خدمات شرکت هاي دیگر متمایز سازند.
این عالئم که در محيط فيزیکي داراي اهميت زیادي بوده و ميتوانند برتري اقتصادي و
بازاریابي یک تاجر بر سایر قبا را موجب شده و مبناي اتخاذ استراتژيهاي صنعتي و رقابتي قرار
گيرند 1.که امروزه با گسترش محيط بدون مرز اینترنتي در سراسر جهان و به وجود آمدن
امکان دسترسي ميليونها کاربر به شبکه گسترده جهاني ،اهميتي افزون تر یافته است؛ زیرا با
گسترده شدن بازارهاي بين المللي ،مصرف کنندگان و مشتریان بسياري از کشورهاي مختلف
قادر گشتهاند که روزانه با عالئم تجاریمتعلق به کاالها و خدمات مختلف آشنا شوند .این امر
باعث شده است تا در محيط مجازي ،طرفين یک قرارداد الکترونيکي در نقاط دوردست صرفاً به
نشانه هاي تجاري متکي باشند که این موضوع در کنار ویژگي هاي مثبت خود ،مشکالتي را به
همراه داشته است.
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استفاده از فناوري اطالعات در امر تجارت منجر به چالش در قواعد تعيين صالحيت و قانون
حاکم در فضاي مجازي شده است .این مسأله یکي از مهمترین چالشهایي است که حقوق بين
الملل خصوصي با آن مواجه است .زیرا قواعد تعيين صالحيت و قانون حاکم بطور سنتي بر
مکان و مرز مبتني است و منشأ سرزميني دارند در حالي که در فضاي مجازي مکان وجود نداد
این عنصر المکاني فضاي مجازي سبب طرح این پرسش شده است که آیا قواعد حقوقي سنتي
صالحيت که مبتني بر مکان بوده و براي اعمال درون سرزمين هاي خاص وضع گردیده ،قابل
انطباق و اعمال در فضاي مجازي مي باشد؟ و آیا مي توان اعمال حقوقي که در این فضا رخ مي
دهد را بوسيله قواعد حقوقي سنتي صالحيت تنظيم کرد .یا ضرورت دارد نظام حقوقي
جداگانهاي براي این حوزه وضع شود .این چالش با دو رویکرد نظري و عملي مواجه شده است.
قانونگذاران براي پاسخ به این چالش در سطح جهاني ،منطقهاي و داخلي مبادرت به قانونگذاري
 1براي مطالعه بيشتر رجوع کنيد :شمس عبدالحميد ،حقوق مالکيت بر عالئم تجاري و صنعتي ،تهران :سازمان
مطالعه و تدوین کتب و علوم انساني دانشگاه ها ،1383 ،صص.26-31
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دو دویي یا درست و نادرست منطقي استفهر  8بيت یک بایت را تشکيل ميدهد و ميتوان آن را براي نمایش
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کردهاند .اما این رویکرد منجر به وضع نظام حقوقي جداگانه اي براي اعمال حقوقي در فضاي
مجازي نشده است .بلکه قانونگذاران با مبنا قراردادن دو اصل برابري کاربردي و بيطرفي فني
رویکرد انطباق قواعد حقوقي موجود بر اعمال حقوقي واقع شده در فضاي مجازي را اتخاذ
کردهاند.
صالحيت در فضاي مجازي یکي از چالش برانگيزترین موضوعاتي است که حقوق با آن
مواجه است ،آراء قضائي صادره از محاکم بيانگر این است که شفافيت حقوقي الزم در این
خصوص وجود ندارد ،زیرا قواعد حقوق بين الملل خصوصي که تکليف تعيين قانون حاکم و
دادگاه صالح را دارد ،مبتني بر مکان است ،در حالي که فضاي مجازي فضائي المکان است این
واسطه بدون مرز .مرزهاي سياسي و جغرافيایي را نادیده گرفته ،و کاربران فضاي مجازي مي
توانند به وب سایت ایجاد شده توسط کاربران کشورهاي دیگر دسترسي پيدا کند و با یکدیگر
تعامل تجاري برقرار کنند .این تامل سبب مي شود .مشمول صالحيت قضائي کشورهاي دیگر
قرار گيرند .زیرا وب سایتها در سراسر جهان قابل دسترسي هستند .به همين دليل در مواردي
دادگاه ها بر مدیران وب سایتهاي خارجي اعمال صالحيت کردهاند و از طریق بکارگيري قواعد
حل تعارض داخلي ،صالحيت خود را بر آنان احراز کرده اند .زیرا اصول صالحيت سنتي اجراي
نامحدود صالحيت را بر اشخاص و اموال تجویز مي کنند و چون وب سایتهاي اینترنتي در هر
کشوري مي توانند قابل دستيابي باشند هر دولتي مي تواند ادعا کند که صالحيت قضایي بر
تعامالت تجاري با آن سایت را دارد .در نتيجه به تبع صالحيت حاکميتها دادگاه آن کشور بر
آن عمل حقوقي اعمال صالحيت کند .لذا اعمال مباني صالحيت سنتي بر فضاي مجازي منجر
به تعارض صالحيت مي شود .بنابر این فضاي مجازي چالش جدید و مهمي را در حقوق
صالحيت سنتي ایجاد کرده است .فرضيه بنيادین ادبيات حقوقي حاکم بر موضوع نيز این است
که تغيير در عنصر متشکله اعمال حقوقي و جایگزین اتم به بيت ،1دو نظام حقوقي و صالحيتي
حاکم بر اعمال حقوقي چالش ایجاد کرده است .اگر چه برخي مي گویند ،این تفاوت قابل
اغماض بوده و قواعد موجود قابليت تنظيم فضاي مجازي را دارد و این ادبيات را صرفاً لذتي
آکادميک دانسته و مباحث مرتبط با قرارداد الکترونيک و بطور کلي تجارت الکترونيک را نظير
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بحث راجع به حقوق حاکم بر تلفن یا فاکس ميدانند 1اما بر خالف این نظر اثرات این چالش
در نظام حقوقي بين الملل عمومي و بين الملل خصوصي مشهود است و بخش عمدهاي از
ادبيات حقوقي به این چالش اختصاص داده شده است .زیرا در حقوق بين الملل خصوصي
ابتداي قواعد صالحيت بر مکان و در حقوق بين الملل عمومي ،عناصر قدرت مشروعيت در
فضاي مجازي چالش کشيده شده است .و در ادبيات حقوقي رسمي در سطح بين المللي و
منطقه اي نيز این چالش تحت عناویني نظير انتخاب قانون در قراردادهاي بين المللي ،تعيين
دادگاه صالح در قراردادهاي بين المللي ،صالحيت و قانون حاکم بر تجارت الکترونيک مورد
بررسي قرار گرفته است .بنابراین المکان بودن و جهاني بودن فضاي مجازي ،مبناي قواعد
تعيين قانون حاکم در قراردادهاي الکترونيکي و به تبع آن حقوق بين الملل خصوصي را مورد
هدف قرارداده و بر مباني آن چالش وارد کرده است .زیرا قواعد آن بر عوامل ارتباط مکاني
استوار است در حالي که فضاي مجازي فاقد مکان است .بنابراین ادبيات حقوقي این چالش را
2
یک چالش جدي ميداند.
معموالً قوانين دولت ها مبتني بر مرزها و صالحيت ها است .فرض حقوق سنتي این است
که قوانين براي گروه مشخصي از مردم که در محل خاصي ساکن هستند و تحت قيموميت
حکومت خاصي ميباشند وضع شده و آن حکومت نيز تصویب کننده و مجري آن قانون است.
در نتيجه حقوق و تکاليف عمدتاً بر مبناي قانون محل اقامت شخص است .ظهور فضاي مجازي
سبب شده نقش این عنصر کمتر شود زیرا فعاليتهاي فرامرزي بر خط سبب نزدیکي افراد
سراسر جهان به یکدیگر شده است و تعامل فرامرزي به یک امر عادي در زندگي روزمره تبدیل
شده است .بنابر این وقتي موضوع تعظيم رفتارهاي فرامرزي مطرح ميشود ،مباني حقوق سنتي
3
خود را ناتوان از آن ميداند.
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1

boos Amelia H., becoming operational,electronic registries and transfer of rights.congress to
celebrate the fortieth anmul session of uncitral Vienna,2007 p2.

 2زرکالم ،ستار ،حقوق تجارت الکترونيک :همراه با تحليل قانون تجارت الکترونيکي ایران ،انتشارات شهر دانش،
 ،13۹۰ص .67
 3در خصوص نقش مرز ر.ک به،رایان برللي،حقوق بين الملل در واپسين سالهاي قرن بيستم ،ترجمه صالح
رضایي ،دفتر مطالعات سياسي ،1382 ،ص.64
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بنابر این برخي ارکان سنتي اقتدار حقوق بوسيله ماهيت جهاني فضاي مجازي منسوخ شده
است .1در جهت تحليل ویژگيهاي اصلي حقوق سنتي صالحيت ،عناصر اقتدار حقوق صالحيت
و چالش هاي آن مورد بررسي قرار گيرد.
 -1قدرت
قدرت مبناي حقوق است ،اگر قانوني نقش شود یک مقامي باید قدرت وضع ضمانت اجرا را
داشته باشد ،بنابر این قانونگذاري موثر براي اجراي قانون نياز است و الزمه اجرا نيز توانایي آن
مقام بر کنترل فيزیکي اعمال افراد است .قدرت مقام نيز از توانایي وي بر کنترل فيزیکي افراد و
اشيا مواقع در یک سرزمين نشأت ميگيرد در نتيجه مقامي که مي خواهد مجموعه قوانيني را
وضع کند باید از حفظ تماميت ارضي خود از فعاليتهاي برخالف آن قانون مطمئن شود .این
اختيار اصطالحاً اقتدار حاکميت ناميده ميشود .فضاي مجازي بر این روند چالش ایجاد کرده
است .زیرا مرزها در فضاي مجازي با مرزهاي جغرافيایي و محدوده اقتدار حاکميت که مبتني بر
کنترل فيزیکي درون مرزي است منطبق نيستند .حاکميت ها خواهان وضع قوانيني بر فضاي
مجازي هستند در حالي که به علت عدم کنترل فيزیکي بر آن امکان وضع قانونگذاري موثر بر
آنها فراهم نميباشد.
بنابراین چون فضاي مجازي مبتني بر مکان فيزیکي نيست بلکه بر مبناي مکان منطقي
کامپيوتر موسوم به ( URLیک آدرس اینترنتي) واقع است انطباق قواعد صالحيت مبتني بر
2
مکان فيزیکي بر مکان منطقي با چالشهایي از حيث قدرت اعمال مواجه است.
 -2تاثير

Burk DL, jurisdiction in a world widhout borders (1997) IVirginia Journal of law and
technology 3.

 2السان ،مصطفي ،ایجاب و قبول معامالت الکترونيکي ،مجله تحقيقات حقوقي ،دانشگاه علوم انساني رضوي ،شماره
 ،43بهار و تابستان .1385ص
 3این مفهوم در دکترین قضائي قانون محل ارتکاب شبه جرم،نهفته است.
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دليل دیگر مبني بر ابتناي حقوق سنتي بر مکان فيزیکي حيطه تاثير است .یعني حقوق
3
صالحيـت غالباً بر اعمالي وضع شده است که اثر آن محدود به حوزه صالحيتي است.
سرعت الکترونها و ماهيت ارتباطي فضاي مجازي سبب شده که ارتباط از طریق فضاي
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مجازي مفهوم مکان و مساحت را از بين ببرد در نتيجه اثر فعاليتها ميتواند فوراً در سطح
جهان احساس شود بدون اینک اثر آن محدود به مکان خاصي شود .بعنوان مثال یک بيان
توهينآميز در یک وب سایت واقع در استراليا ميتواند یک کاربر چيني و یک کاربر عراقي را
بطور همزمان تحت تأثير قرار دهد در حالي که اثر یک توهين در دنياي فيزیکي محدود به
شنوندگان است .لذا چون اثر اقدامات در دنياي فيزیکي ،محلي است ،ولي فعاليتها در فضاي
مجازي به مکان جغرافيایي خاصي محدود نميشود پس قواعدي که براي فعاليتهایي واجد
1
تأثير منطقهاي وضع گردیده نميتواند تنظيم کننده فعاليتهاي نامحدود به مکان باشد.
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مشروعيت هر سيستم حقوقي مبتني بر رضایت مردم تحت حاکميت است .در غير
اینصورت امکان شورش شهروندان عليه حاکميت وجود دارد .در مشروعيت سرزميني سنتي،
حاکم بر مردم ناشي از نظر و خواست مردم آن سرزمين است.
حاکميتهاي متمایل به کنترل فعاليت ها در فضاي مجازي با دو مشکل مشروعيت مواجه
هستند .اول :همان مشکل شایع در معامالت بين المللي است زیرا یکي از طرفين قرارداد واقع
در کشور الف ممکن است تابع قوانين کشور ب قرار گيرد در حالي که نقشي در وضع آن قوانين
نداشته است .در گذشته این مشکل صرفاً بر برخي معامالت (به عنوان مثال قرارداد فاقد شرط
گزینش قانون) قابل اعمال بود .ولي فضاي مجازي مسائل جدیدي براي مشروعيت کنترلي
دولتها ایجاد کرده است .زیرا توانایي بي سابقه اي در نزدیک کردن افراد بهم در سراسر جهان
دارد .و این تامل فزاینده سب انجام معامالت بيشتري بين اتفاع کشورها شده است .تعداد بيشتر
معامالت به مفهوم تعداد بيشتر تعارضها و دعاوي است و دولتهایي که به دنبال اجراي
صالحيت خود بر آن دعاوي هستند با مشکالت مشروعيتي فوق مواجه مي شوند ،در نتيجه
شهروندان شبکه از اینکه تابع صالحيتي قرار گيرند که نقشي در شکلگيري قوانين آن نداشته
اند ناخشنود هستند.

 1زرکالم  ،ستار  ،حقوق تجارت الکترونيک :همراه با تحليل قانون تجارت الکترونيکي ایران ،انتشارات شهر دانش،
.13۹۰
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ح -چالشهاي دادرسي الكترونيكي
هرچند با تصو یب قانون تجارت ال کترونيک مصو ب  ،1382ز یرساختهاي حقوقي الزم
براي الکترونيکي شدن دادرسي فراهم شده است ،مقررات این قانون در زمينۀ دالیل و امضاي
الکترونيکي براي الکترونيکي کردن برخي از تشریفات دادرسي کافي نيست .به ویژه در آنچه به
اصول اسناد الکترونيکي ،ابالغ ها و مدیریت دالیل الکترونيکي مربوط ميشود ،این قانون داراي
خأل هایي است که وضع قواعد حقوقي جدید تحت عنوان «استفاده از فناوريهاي اطالعاتي یا
ارتباطي در دادرسيها» « ،آیين دادرسي الکترونيکي» یا عناوین مشابه دیگر را ضروري
مينماید این امر همچنين ميتواند با اصالح قانون آیين دادرسي و کيفري صورت پذیرد.1
 -1مشكالت تنظيم و تسليم اوراق قضايي با روشهاي الكترونيكي
استفاده از روشهاي الکترونيکي در دادرسيها با چالشهایي رو به روست .اوال قانوني بودن
و قابل استناد بودن استفاده از این روشها بر اي تنظيم اوراق قضایي و نيز ابالغ آنها در محاکم
محل بحث است .ثانيًا پاسخ به این پرسش ضروري است که نحوۀ ابالغ به اشخاص ذي نفع در
جریان دادرسي چگونه و در چه زماني است؟ در نهایت این پرسش وجود دارد که آیا ابالغ
الکترونيکي اوراق قضایي ،ابالغي واقعي است یا قانوني؟
 .1قانوني بودن استفاده از روشهاي الكترونيكي
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اولين مش کل این است که تشریفات دادرسي مانند ارائۀ دادخواست ،تقدیم لوایح و ابالغ
اوراق قضایي با استفاده از روشهاي ا لکترونيکي به رسميت شناخته شده ،مورد قبول محاکم
قرار گيرد .هرچند مادۀ  6قانون تجارت الکترونيک ،داده پيام را (جز در مواردي خاص) هنگامي
که وجود یک نوشته از نظر قانون الزم باشد در حکم نوشته ميداند و این حکم ،زمينه را براي
پذیرش دادخواستها و لوایحي که به صورت داده پيام ميباشد فراهم کرده است ،ولي تصریح
قانو نگذار در این مورد ضرورت دارد .بند ج مادۀ  48قانون برنامۀ پنجم توسعه را ميتوان پاسخ
به چنين ضرورتي دانست:
در هر موردي که به موجب قانون ،تنظيم اوراق یا اسناد و همچنين صدور یا اعطاي مجوز،
اخطار و ابالغ ،مبادلۀ وجه و مانند آن ضروري باشد ،انجام الکترونيکي آن با رعایت مفاد قانون
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تجارت الکترونيک مجاز بوده و کفایت مينماید .دربارۀ این مقرّرۀ قانوني ذکر چند نکته ضروري
به نظر ميرسد:
اول اینکه هرچند در این حکم قانوني به صراحت از اوراق قضایي نام برده نشده ،از آنجا که
مقنن در هر مورد که تنظيم اوراق ضرورت داشته باشد ،شکل الکترونيکي آن را با رعایت
مقررات قانون تجارت کافي دانسته ،ميتوان گفت که تنظيم و ارائۀ همۀ اوراق قضایي با استفاده
از «،اوراق » با توجه به اطالق عبارت روشهاي الکترونيکي امکان پذیر است.
دوم اینکه امکان ابالغ با استفاده از روشهاي الکترونيکي نيز صراحتًا در بند ج مادۀ 48
قانون برنامه پنجم توسعه ،به شرحي که در باال گفته شد ،پيشبيني شده است .دادگستري
ميتواند بر مبناي این حکم قانوني روشهاي ابالغ الکترونيکي را از طریق آیين نامه مشخص
سازد .با این همه ،در تهيۀ این آیين نامه باید به ماهيت اختياري و مبتني بر رضایتِ استفاده از
روشهاي الکترونيکي در امر ابالغ توجه شود.
همان طور که در حقوق فرانسه پيشبيني شده ،این ابالغ در دو صورت ميتواند در مقابل
اصحاب دعوي قابل استناد باشد :اول ین روش ،اعالم کتبي موافقتِ اصحاب دعوي با ابالغ
الکترونيکي است .روش دوم ،استفادۀ خود اصحاب دعوي از روشهاي الکترونيکي بر اي تنظيم
و ارسال دادخواستها و لوایح است که ميتواند نشانۀ رضایت آنها از به کارگيري روشهاي
الکترونيکي باشد.

شماره  ، 31بهار 13۹6
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 -2چگونگي احراز زمان ابالغ الكترونيكي
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1

تعيين زمان دقيق ابالغ به اصحاب دعوي یا تسليم آنها توسط اشخاص ذي نفع به مراجع
قضایي ،از دیگر موضوعات حائز اهميت است؛ زیرا با عنایت به مواد متعددي از قانون آیين
دادرسي مدني ،قانون آیين دادرسي کيفري و دیوان عدالت اداري و نيز قوانين خاص سایر
مراجع رسيدگي اداري ،زمان ابالغ به اصحاب دعوي ،زمان شروع مهلتهاي قانوني براي انجام
یک عمل دادرسي ،اعتراض به آرا ،اعتراض به نظریههاي کارشناسي و ...است .عالوه بر آن،
زمان تسليم و ارائۀ برخي اوراق قضایي مانند اعتراض به نظریههاي کارشناسي و اعتراض به
آراي صادرشده ،تعيين کنندۀ رعایت یا عدم رعایت مهلتهاي قانوني اعتراض از سوي شخص
 1السان ،مصطفي ،ایجاب و قبول معامالت الکترونيکي ،مجله تحقيقات حقوقي ،دانشگاه علوم انساني رضوي ،شماره
 ،43بهار و تابستان  .1385ص .357
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ذي نفع است .براي یافتن پاسخ علمي به پرسشي که در اینجا مطرح شده ،مطالعۀ موضوع در
محيط واقعي ضرورت دارد تا سپس چگونگي تأمين توقعات قانون در محيطهاي الکترونيکي
بررسي شود.

نتيجهگيري
آنچه مسلم است اینکه گسترش فناوري اطالعات و در پي آن رواج و شياع تجارت
الکترونيک تنها ابزارها و روشهاي نویني براي انعقاد قرارداد به دست داده و شيوه هاي پرداخت
ثمن و تسليم و اراده « ابزار » تسلم برخي از محصوالت را تسهيل کرده و در یک کالم
شيوههاي جدیدي براي متعاملين فراهم آورده است .اما مسائل ماهوي و بنيادهاي حقوق
خصوصي چندان متأثر از این دگردیسي فناوري نخواهد بود .لذا بسياري از مسائلي که به طور
سنتي در حقوق خصوصي مطرح بوده در تجارت الکترونيکي نيز مطرح ميگردد و بسياري از
قواعد عمومي حاکم بر قراردادها قابل اعمال بر قراردادهاي الکترونيکي نيز خواهند بود .
اما نباید از نظر دور داشت که فناوري اطالعات و ارتباطات و الکترونيکي شدن ،نه تنها
صنعت ،اقتصاد ،تجارت و دیگر عرصهها را تحت تأثير قرار داده بلکه حقوق هم از این تغيير و
تحوالت بيبهره نبوده است .به فراخور این تغييرات بنيادین ،طبعا" حقوقدانان نيز باید براي
هماهنگي با این فناوري ،به ارائه ضوابط ،اصول و قواعد حقوقي جهت پيشگيري و یا حل و
فصل اختالفات ناشي از این تغييرات بپردازند .

شماره  ، 3۰زمستان 13۹5
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