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   1389تابستان ، 29سال دوازدهم، شماره 
  

  زمان و مكان تشكيل قرارداد الكترونيكي
  

  mbghorbani@yahoo.com     وند محمدباقر قرباندكتر 
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان  مدرس 

  31/6/89:                 تاريخ پذيرش17/7/87 :تاريخ دريافت
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 ارسـال   ةنظريـ ،   اعـالم قبـول    ةنظريـ ،  زمان و مكان تشكيل عقد    ،  داد الكترونيكي  قرار : كليدي واژگان
  . نظريه اطالع،  وصولةنظري، قبول

  
تعيين زمان و مكان . قرارداد به منزلة يك ماهيت اعتباري مانند هر موجود بعد زمان و مكان است دارد   

. شود مكان انعقاد عقد براساس زمان تشكيل آن تعيين مي. انعقاد قرارداد آثاري متفاوتي به دنبال دارد
كننده در يك مجلس،  كننده و قبول شود؛ يعني ايجاب منعقد ميزماني كه قرارداد در يك مجلس 

مشكل و مباحث . كنند مشكلي در تعيين زمان و مكان قرارداد وجود نخواهد داشت قرارداد را منعقد مي
شوند كه طرفين قرارداد از لحاظ زماني و مكاني از يكديگر فاصله  حقوقي متعدد زماني مطرح مي

  . دارند
گيرد كه از لحاظ مكاني      عموم ميان اشخاصي صورت مي    طور   بهر تجارت الكترونيكي    تشكيل قرارداد د  

 ، تعيين زمان و مكان تشكيل عقد در تجارت الكترونيكـي نيـز     بنابراينو زماني از يكديگر فاصله دارند و        
هـاي مختلـف تعيـين زمـان و مكـان تـشكيل قـرارداد         در اين نوشته سعي شـده اسـت روش   . دارداهميت  
شود و بهترين روش براي تعيين مكان و زمان تشكيل قراردادهـاي الكترونيكـي پيـشنهاد و تبيـين            بررسي  
  . گردد
 

  چكيده
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  1389، تابستان 29فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره /272

  مقدمه
 زمان و مكـان  نييتع. دارد مانند هر موجود بعد زمان و مكان        ي اعتبار تي يك ماه  منزلةقرارداد به   

است كـه آخـرين     اي    عقاد عقد لحظه  بي شك زمان ان   .  متفاوت را به دنبال دارد     يانعقاد قرارداد آثار  
  . بايد  ميتحقق)قبول يا قبض (عقد جزء

مكان تشكيل عقد محلي است كـه       . شود  مي نيينيز بر اساس زمان تشكيل آن تع        انعقاد عقد  مكان
  . ابدي  ميدر آنجا تحقق )قبض يا قبول(عقد ِ  آخرين جزء

 در يـك    كننـده   قبـول  و   ننـده ك  ايجـاب يعنـي   ،  شـود   مـي   كه قرارداد در يك مجلس منعقـد       يزمان
. كنند مشكلي در تعيين زمان و مكـان قـرارداد وجـود نخواهـد داشـت                 مي قرارداد را منعقد  ،  مجلس

شود كه طرفين قرارداد از لحاظ زماني و مكـاني از             مي مشكل و مباحث حقوقي متعدد زماني مطرح      
 تيـ شـود اهم    مـي  ليك تـش  بري سـا  طي كـه قـرارداد در محـ       ي موضوع زمـان   نيا.  دارند اصلهيكديگر ف 

ت سـؤاال .  خواهـد بـود  يكـ يالكترونري غطيچرا كه كنترل آن دشـوارتر از محـ       ،  كند  مي داي پ يشتريب
  : عبارت است اززمينه نيشده در ا مطرح

 معاملـه در    گـر ي ايجاب عقد را انشاء كند و طـرف د         امي داده پ  ايخصي در ايران از طريق نامه        ش .1
آيـا عقـد در ايـران منعقـد شـده      ، را براي طـرف ايرانـي بفرسـتد    قبول قي طرني به همرانيخارج از ا 

  . قرارداد نيز متغيراست قانون حاكم بر،  برمبناي پاسخ اين سؤال؟است
  ؟زمان انعقاد عقد بيع چه زماني بوده است .2
 از مطلع شدن كننده ايجاب يا اطمينان    كننده  قبولبه وسيلة   آيا به محض ارسال نامه حاوي قبول         .3

  گردد؟  ميعقد محقق، كننده قبولايجاب توسط مفاد 
  . شده بدهد  مطرحمسائل است كه پاسخ مناسب به ي راهكارهاعرضة،  مقالهني از اهدف

 بين فرستادن ايجاب و دريافت قبـول        ةفاصل  گفت اگر در   دينمونه با براي   موضوع   ني ا تي اهم در
  خواهـد  تـأثير د در سرنوشـت عقـد       تعيين دقيـق زمـان انعقـاد عقـ        آيا  ،   ورشكسته بشود  كننده  ايجاب
  . داشت

گيـرد كـه از لحـاظ      مي ميان اشخاصي صورتطور عام  به قرارداد در تجارت الكترونيكي      تشكيل
تعيـين زمـان و مكـان تـشكيل عقـد در            ،  مكاني و زماني از يكـديگر فاصـله دارنـد و از همـين روي              

  . دارداهميت  تجارت الكترونيكي نيز
  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
  
  
  
  
  
  
  

  273/ل قرارداد الكترونيكيزمان و مكان تشكي/1389، تابستان 29سال دوازدهم، شماره                                  

   مكان انعقاد قرارداد زمان و نييآثار تع .1
  علمـي و عملـي متعـددي دارد كـه بـه شـرح زيـر بيـان           جي زمان و مكان انعقـاد قـرارداد نتـا         تعيين

   :گردد مي
  
    زمان انعقاد قراردادنييآثار تع) الف

  :عبارت است از، شود  ميقرارداد مترتب طور معمول بر زمان تعيين انعقاد  ازآثاري كه بهبرخي
، تواند از پيشنهاد خود عـدول كنـد        ميدر اصل    كننده  ايجابواقع نشده است    تا زماني كه عقد      .1

حـق  ، به عبارت ديگر بـا تعيـين زمـان عقـد         ،  قرارداد عدول از ايجاب مجاز نيست      ولي پس از انعقاد   
، دارد حق استرداد قبول را نـ    كننده  قبولهمچنين  . پذيرد  مي  براي عدول از ايجاب پايان     كننده  ايجاب

كننـده تـا زمـان       قبول،  پذيرفته شود اي     وصول در قراردادهاي مكاتبه    ة كه هر گاه نظري    با اين توضيح  
، توانـد قبـل از وصـول قبـول          مـي  چنانكـه ،  تواند از قبول عدول كند     كننده مي   ايجابوصول قبول به    

  . دارد  قبول را كان لم يكن اعالم ميةتلگرافي به اواطالع دهد كه نام
 ي بـر سرنوشـت قـرارداد      تـأثير  كننـده   قبـول  يـا    كننده  ايجاب يا حجر مرگ  ،  با تعيين زمان عقد   . 2
 مگردر مورد قراردادهاي جايز يا قراردادهايي كه بـه اعتبـار شخـصيت يكـي از طـرفين            ،گذارد نمي

  . منعقد شده باشد
انـد،   تـاجر ورشكـسته منعقـد شـده    به وسيلة صحت يا نفوذ قراردادهايي كه ، با تعيين زمان عقد   .3

باطــل ،  كــه بعــد از تــاريخ توقــف منعقــد شــده باشــنديي از قراردادهــارخــيب. ددگــر  مــيمــشخص
  ). قانون تجارت557  و423 مواد.:ك.ر(هستند

 بـه جـز در      در اصل ،  گردد مي زمان تحقق ماهيت اعتباري آثار آن مشخص      ،  باتعيين زمان عقد  . 4
آثار و  ،   و از همان تاريخ    گردد  مي  ماهيت اعتباري عقد با تشكيل قرارداد محقق       أمورد تعليق در منش   

 پوشش قرارگرفتن خطر مورد     زير ،عي و منافع مب   نينتايج اين ماهيت اعتباري اعم از انتقال مالكيت ع        
  . كند  ميدايتحقق پ... بيمه و

  1.شود  ميزمان دعاوي ناشي از قرارداداز زمان تشكيل عقد شروع مرور .5
 قـانون تعيـين گرديـده       كننـده   ايجـاب ا بـه     طرفين مشخص شده است ي     به وسيلة هايي كه    مهلت .6

  . گردد  مياز زمان تشكيل قرارداد محاسبه) خير ثمنأخيار ت خيار حيوان و مانند(
                                                                                                                   

ين دادرسي مدني مصوب ي شوراي محترم نگهبان غيرشرعي اعالم شده و در قانون آبه وسيلةهرچند مرور زمان . 1
اقامه  در قانون تجارت كه مرور زمان 393 ة ولي در قوانين خاصي چون ماد، مرور زمان دعاوي بيان نشده است1379

 اين ةطلبد كه خارج از حوصل رسد به قوت خود باقيست اين بحث مفصلي مي نظر ميه بيني شده است ب دعوي پيش
  .مقال است
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  1389، تابستان 29فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره /274

زمـان تـشكيل قـرارداد       تـابع قـانوني اسـت كـه در        ... قرارداد از حيث شرايط صحت و نفـوذ و        . 7
شده باشد الزم است زمان   كه قانون جديدي وضع و منتشر        بنابراين در صورتي   ، اجراست كننده  قبول

  . قرارداد حاكم است وقوع عقد تعيين شود تا معلوم گردد كدام قانون بر
يعني با درنظـر    . ثر گرديده است  ؤشود كه قبول عملي و م       مي  قرارداد در زمان و مكاني تشكيل      .8

 تابع مقرراتي در اصل   وضعيت عقد و روابط عقدي طرفين       ،  سبق نشدن قانون  گرفتن اصل عطف بما   
طبـق  بـراي مثـال   . گردد  مينه مقرراتي كه بعداً وضع     حاكميت دارد ،  زمان تشكيل عقد   است كه در  

، نافـذ اسـت   باطـل يـا غير    ،  كه عقـد صـحيح     گردد  مي مشخص،  مقررات حاكم در زمان انشاي عقد     
   ؟چيستاند  ظايف طرفين در برابر هم نسبت به عقدي كه تشكيل دادهوحقوق و 

 در زمـان و   تابع زمان تـشكيل آن اسـت بـه عبـارتي قـرارداد             اصلدر  يز   مكان تشكيل قرارداد ن    .9
 ؛78و  79ص  ،  1382،  صـفايي (. گرديـده اسـت    مـؤثر    كـه قبـولي عملـي و       شـود   مـي  مكاني تشكيل 

  )158 و 159ص ، 1377، شهيدي
  
  آثار تعيين مكان انعقاد قرارداد ) ب

توان به موارد زير اشاره       مي كهارد  دتعيين مكان انعقاد قرارداد نيز همچون تعيين زمان آن اهميت           
  :كرد
يعني تعيين دادگاه صـالح      (بسيار دارد؛  از نظر صالحيت محاكم تعيين مكان وقوع عقد اهميت           .1

 قـانون تعيـين دادرسـي       11 ةهر چند كـه حـسب مـاد       ) براي رسيدگي به اختالفات قراردادي طرفين     
 امـا در دعـاوي بازرگـاني و         ،ه است اقامه دعوي در محل اقامت خواند       اصل بر  1379مدني مصوب   

 دعوي به دادگـاه  ةاقامبراي تواند   مي قانون خواهان13 ةاصل مذكور طبق ماد    اموال منقول عالوه بر   
شـده در كـشور خـارجي       در مورد عقـود منعقد    . يا محل اجراي آن نيز رجوع كند      ،  محل وقوع عقد  

 با اسـتفاده    ولي ،شود  نمي يحي ديده حقوق ايران مقررات صر    چند نسبت به دادگاه صالح در     هر،  نيز
دادگاه محـل وقـوع عقـد يـا محـل اجـراي             در اصل    :توان گفت   مي  قانون مذكور  13 ةاز اتالف ماد  

ي المللـ   ة بـين  مگـر اينكـه مطـابق رويـ        ،اسـت  به اختالفات ناشي ازآن عقود    صالح به رسيدگي    ،  عقد
را داشته باشـند     يا اجراي قرارداد  طرفين يا يكي از ايشان تابعيت كشور ديگري غير از محل تشكيل             

كه براساس اصل حاكميت اراده دادگاه مزبور صالح خواهـد      و دادگاه ديگري را تعيين كرده باشند      
  )160ص ، 1377، شهيدي(. بود
قانون حاكم به شـمار آيـد بـه         ممكن است محل تشكيل عقد عاملي براي تعيين          يالملل   بين  نظر .2

اصوالً قرارداد تابع قانون محل تـشكيل       ،   خصوصي الملل   بين حقوقشده در    شناختهاي    قاعدهموجب  
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دانـد مگـر      مي  ايران نيز تعهدات ناشي از قرارداد را تابع قانون محل وقوع عقد            .م. ق 968 ةماد. است
  1.داده باشند عقد را تابع قانون ديگري قرارينكه طرفين اتباع بيگانه بوده و به طور آشكار يا ضمني ا

  
  ان و مكان انعقاد قراردادهاي الكترونيكيتعيين زم) ج

 بـه عبـارت ديگـر   .  ايجاب آن است كه به اطالع مخاطب آن برسـد     تأثيرترديد يكي از شرايط      بي
آن مطلـع   از اين است كه شخصي ايجـابي را قبـول نمايـد كـه قـبالً     » ها توافق اراده«شرط الزم براي  

نانچـه   چ ،كه ايجاب خطـاب بـه عمـوم اسـت         ،   عام ة جعال  بنابراين گفته شده است كه در      .شده باشد 
شـود و شـخص       نمي اي تشكيل  جعاله،  دهد دون اطالع از ايجاب عام مورد جعاله را انجام        خصي ب ش

  )49ـ 54ص ، همان(. بود موصوف مستحق جعل نخواهد
 آن در   مداخلـة  ايجـاب و     تأثيريعني براي   ؛  »اعالني«دارد و نه     »اعالمي «ةايجاب از اين لحاظ جنب    

بـه  ن آن برسد و صرف علني كردن ايجاب و قبـول آن             ابايد به علم مخاطب يا مخاطب      قاد قرارداد انع
  . قرارداد كافي نيست براي انعقاد،  استنيافته» علم«شخصي كه به آن وسيلة 

 ايجـاب  تـأثير گونه كه شـرط   آيا همان: گردد ميطرح م در مورد قبول نيز متقابلطور   بهاين سؤال   
 برسـد يـا   كننـده  ايجـاب گـردد كـه بـه اطـالع          مي مؤثرقبول نيز در زماني     ،   است علم مخاطب به آن   

  ؟قبول براي تشكيل قرارداد كافي است) اعالن(صرف صدور و تجلي خارجي 
اثـر عملـي    مـسئله  طـرح ايـن  ، گردد  مي  واحد منعقد  ين و در مجلس   در زماني كه عقد بين حاضرا     

 زمـاني   ةكننـد و فاصـل      مي ايجاب و قبول را انشاء    چرا كه طرفين در حضور يكديگر        ،ندارد يچندان
 اما زماني كـه عقـد بـين اشخاصـي منعقـد           ،   به قبول وجود ندارد    كننده  ايجاب قبول و علم     يبين انشا 

تلكــس و پــست ، فــاكس، تلفــن ،ل ارتبــاط از راه دور اعــم از نامــهيكــه از طريــق وســا گــردد مــي
 بـسياري از مـشكالت      ةشـود گـر     مـي   داده بـاال پاسخي كه بـه پرسـش        ،الكترونيك در تماس باشند   

 از طريق تلفـن     )الف(فرض كنيم   . آورد  را به بار خواهد    ي متفاوت حقوقي را خواهد گشود و نتايج     
قبول را در همان لحظه از طريـق  طور متقابل  به نيز  )ب(،  كند  مي )ب( ايجاب براي    يمبادرت به انشا  
) الـف (قبول توسـط     ،لفن يا قطع خطوط تلفن     ولي به علت اختالل در خطوط ت       ،كند تلفن اعالن مي  

ول بـراي  در اينجا چنانچه در جواب قائل باشيم كه صرف اعالن قبـ  ،  شود  نمي شنيده كننده  ايجابيا  
تـشكيل  نخست اينكـه    ،   قبول نيست  تأثير به قبول شرط     كننده  ايجابست و علم    تشكيل قرارداد كافي  

همـان زمـان و مكـان اعـالم قبـول            كيل قـرارداد   زمان و محل تش    دومو   گردد عنه مي  مفروغ قرارداد
                                                                                                                   

آن را   بوده وين اتباع خارجااينكه متعاقد  مگر،تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است« .م. ق968 م. 1
  ».داده باشند  قرارتابع قانون ديگري يا ضمناً صريحاً
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  1389، تابستان 29فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره /276

 بايد كننده ايجاب بلكه  ، اما چنانچه قائل به اين باشيم كه صرف اعالن قبول كافي نيست            ،خواهد بود 
زيـرا  ،  عقدي تشكيل نشده است   ،   شنيده شود  )الف(شخص  به وسيلة    باالبه آن عالم شود و در مثال        

عقـدي در اينجـا محقـق       ،   شنيده شـود   )الف(شخص  ة  به وسيل به علت اختالل در خطوط تلفن قبول        
بنابراين قراردادي نيز به وجود نيامده است و تعيين زمـان و مكـان تـشكيل قـرارداد نيـز                    . نشده است 

  )58 ـ57ص ، 1385، بناء نياسري(.  موضوع استيسالب به انتفا
  

   زمان و مكان تشكيل قرارداد ةمطرح شده دربارهاي  ديدگاه. 2
  :چهار نظريه ابراز شده است، گردد  مياينكه قرارداد در چه زمان و مكاني تشكيلبراي تعيين 

  
  1)اعالن اراده ( نظريه اعالم قبول )الف

 خـود را از طريـق       ة اراد كننـده   قبـول شود كـه      مي براساس اين نظريه قرارداد زماني كامل و منعقد       
  . امه را ارسال نكرده باشداگر چه هنوز ن، امضاي نامه يا تلگرام يا امثال آن ابراز كند

 

  2 ارسال قبولةنظري) ب
مثـل تـسليم بـه اداره     ، حاوي قبول بايد ارسال شده باشـد      ةنام ،براساس اين نظريه براي تحقق عقد     

هـاي   نظامدر برخي از    . شود  مي شده تلقي ين زمان است كه عقد كامل و منعقد       رسان و ا   پست يا نامه  
  . شود  ميعقد منعقد،  پست شودكننده ابايجحقوقي همين كه قبولي شخص مخاطب 

طبق ايـن قاعـده وقتـي قبـول     . شود  مي خوانده3» صندوق پستي ةقاعد«،  اين امر در حقوق انگليس    
 پست درخواست شده باشد يا وقتي اين روش يك روش مناسب و معقـول بـراي برقـراري           ةبه وسيل 

حتي اگـر نامـه    ،  گردد  مي ي محقق  قبول ةقبول به محض پست شدن نام     ،  ارتباط بين طرفين تلقي شود    
  نرسـد  كننـده   ايجـاب گاه به    طوري كه هيچ   به ،در پست گم شود    بين برود يا   از،  تأخير شود  مواجه با 

از جملـه   ، تلگـرام ةمورد اعالم قبـولي بـه وسـيل    ررسد اين قاعده د  ميبه نظر. شود  مي باز عقد منعقد  
، زمـان مثـل تلفـن    آنـي و هـم   هـاي     شـيوه  مـورد   ولي در  ،شود مينيز اعمال    تلگرافي داخلي هاي    پيام

  . گردد  نميفاكس اعمالهاي  دستگاه تلكس و احتماالً

                                                                                                                   
1. Systeme dela declaration de Volonte 
2. Systeme de l expedition 
3. The  Mail Box Rule 
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  277/ل قرارداد الكترونيكيزمان و مكان تشكي/1389، تابستان 29سال دوازدهم، شماره                                  

شـود كـه اگـر      مـي ايـن اسـاس توجيـه    بـر طـور معمـول    بهسهولت است و   مبتني برمذكور ةقاعد
بـراي بـه وجـود آمـدن يـك قـرارداد برگزيـده باشـد بايـد          اي  وسـيله منزلة   پست را به     كننده  ايجاب

اين صـورت   در، شود  نميموارد زير اعمال  درهقاعداين . در اين وسيله را نيز بپذيرد   نهفته خطرهاي
اگـر در  . آيـد   مـي  قبولي به وجودةنام »وصول«در زمان  دادگاه ممكن است نتيجه بگيرد كه قرارداد 

ي  پـست  ةاعمـال قاعـد   نبـود   در صـورت     ،ايجاب به پايان رسيده باشد     )مدت اعتبار (زمان وصول نامه    
گردد به شرح زير      نمي  پستي اعمال  ةمواردي كه قاعد  . قراردادي تشكيل نشود  در اصل   ممكن است   

  )32 و 33ص ، 1377، داكسبري( :است
مور أ بـه مـ  ي قبولة كه در آن نامييمثل دعوا  پست نشده باشدي به درستي كه نامه قبول  ييدرجا .1
 1.بوده است)  گرفتن آنليه تحون( دادن نامه لي داده شده بود كه فقط مجاز به تحويپست

يعنـي اگـر در ايجـاب        ؛سـازد   مـي   پستي را مـستثني    ةقاعد،  صحيح ايجاب شرايط  در جايي كه    . 2
 در سـال    2»هـالول عليـه هيـوزي     «در دعوي   ،  برسد» كننده  ايجاب«تصريح شده باشد كه قبول بايد به        

 پـستي  ةقاعـد ، قبـول گـردد   3» كتبـي ةاعالميـ «آن بنا بوده است كـه ايجـاب بـه وسـيله         كه در  1974
 . در اين مورد اعالم عملي ضروري بود.  اعمال تلقي نشدكننده قبول

  دوة پـست درجـ  ةگويي بـه وسـيل  براي مثال پاسخ، پست نامعقول است   در جايي كه استفاده از    . 3
،  يك اعتصاب پـستي ة پست در آستانةبه يك ايجاب شفاهي يا تلگرافي يا قبول به وسيل     )سريعغير(

 كه مشقت آشكاراعمال گردد مقرر شد كه اين قاعده نبايد در مواردي  »هالول«الوه در دعوي به ع

  . آورد  ميمعنايي به بار  بييا نتيجه
رسـد    نمـي   ولي به نظر   ،هر چند كه در مورد اين نكته هيچ منبعي در حقوق انگلستان وجود ندارد             

آن را  ،  س از پست كردن قبولي خـود      پ،  شودطرف ايجاب بتواند    مي درجايي كه قاعده پستي اعمال    

                                                                                                                   
1.  Re London and Northern Bank (1900) 

 اكتبر نامة بانك را خطاب به شخصي به نام 27 صبح روز  30/7شده در اين دعوي كارمند بانك در ساعت           نمونة مطرح 
. در آن پيشنهاد وي داير بر خريد سهام بانك قبول شده بود به ادارة مركزي پست لندن برد تا آن را پست كندجونز كه 

پـستچي سـپس بـه درون       . در بيرون ادارة پست، يك نفر پستچي نامه را از كارمند گرفت تا آن را براي وي پست كنـد                   
اي   از سوي ديگر آقاي جونز به وسيله نامه       .  داده است  ادارة پست رفته و بعد از بازگشت اظهار داشت كه ترتيب كار را            

 توسـط منـشي بانـك بـاز شـده بـود       30/9 اكتبر به بانك تحويل داده شد و در ساعت    27 صبح روز    30/8كه درساعت   
كه نامة قبولي بانك كه به جاي ادارة مركزي در يكي از دفاتر پـستي حومـه شـهر        ايجاب خود را پس گرفت، در حالي      

  .  بعد از ظهر همان روز به دست آقاي جونز رسيد30/7ود، در ساعت پست شده ب
ها حق گرفتن نامه از مـردم را ندارنـد، بانـك              كند كه پستچي    دادگاه مقرركردكه چون مقررات اداره پست تصريح مي       

نز بـه طـور    صبح پست كرده و بنابراين ايجاب آقـاي جـو  30/9نتوانسته است اثبات كند كه نامة قبولي را قبل از ساعت      
 صحيحي پس گرفته شد ه بوده است

2.  Holwell Securitties V HughesCC. A, (1974). 
3. Notice in Writing 
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  1389، تابستان 29فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره /278

تصميم متخـذه در دعـوي اسـكاتلندي        ،مثالً با تماس تلفني پس بگيرد     ،  بايك وسيله تماس سريع تر    
زيـرا   ، اعتماد نيـست   كننده  قبول،  دهد  مي كه ظاهراًچنين استردادي را اجازه    6» دانمور عليه الكساندر  «

كـه  انـد      بـراين اسـاس تـصميم گرفتـه        رسـد كـه اكثريـت دادگـاه در مـورد ايـن دعـوي                مـي  به نظر 
پـستي  ة  برخي معتقدند كه در تجـارت الكترونيكـي قاعـد          .استردادايجاب صورت گرفته بوده است    

  1.حاكميت دارد
  
 2 نظريه وصول)ج

رو ايـن    از ايـن  . شـود   مـي   منعقـد  كننـده   ايجاببر اساس اين نظريه قرارداد در زمان وصول نامه به           
طبق . قرار گرفته استالمللي   بين كنوانسيون بيعبه وسيلةاين نظريه . اند نظريه را سيستم وصول ناميده   

 آن 23 ةو طبـق مـاد  » گـردد   مـي نافـذ  ،مخاطب ايجاببه وسيلة ايجاب از زمان وصول  « آن   15ة  ماد
 قبـول از  3 كنوانـسيون 24 ةگردد و چون مطـابق مـاد    ميمنعقد  نفوذةدارد كه قرارداد از لحظ  مي بيان
  قـرارداد منعقـد    كننده  ايجاب وصول قبول به     ةاز همان لحظ  ،   نافذ است  كننده  ايجاب وصول به    ةلحظ
 كنوانـسيون هـم زمـان وقـوع قـرارداد           18 ة مـاد  2از بنـد     ، كنوانـسيون نبـود    23 ةاگـر مـاد   . گردد مي
 اهميت موضوع و آثـاري كـه بـر تعيـين زمـان انعقـاد قـرارداد                  دليلولي به    ، استنباط بود  كننده  قبول

  .  به آن تصريح نموده است234 ةكنوانسيون در ماد ،مترتب است
بـدين   ؛وارد كـرده اسـت    شـده     پذيرفتـه  ةاستثنايي به ايـن نظريـ     ،  18 ة ماد 3البته كنوانسيون در بند     

 ، معمول به طرفين اجازه بدهد     ةويژه اگر عرف و عادت و روي       خاص و به  هاي    مفهوم كه در موقعيت   
 نافـذ شـدن قبـول گـردد         كننده  ايجابتواند به تنهايي      مي  ثمن ديهأانجام عملي چون ارسال كاال يا ت      

 وصـول را    ةس نيـز نظريـ    ئي تعهـدات سـو    5 ة قانون آلمـان و مـاد      147 ة ذكر است كه ماد    كننده  قبول
  )63ص ، 1383، فيضي چكاب؛ 55ص ، 1377، سماواتي؛ 279ص ، 1374، پور داراب(. اند پذيرفته

  
  

                                                                                                                   
1.Larry M zanger,Mc Bride Baker&coles,Electronic Contracts:Some of the basics 2000,http:// 
www. mbc/db30/cgi-bin/pubsthe / LMZ –Electronic-contreacts. Pdf. p 
2. ysteme de la Reception 

گـردد كـه      اعالم قبول يا انواع ديگر اظهار و بيـان اراده زمـاني بـه مخاطـب واصـل مـي                   » ايجاب« كنوانسيون   24مادة  . 3
 داده شود يا به محل تجـارت يـا بـه نـشاني              شفاهي به آگاهي وي رسانده شود يا به وسيلة ديگري شخصاً به وي تحويل             

  . پستي او يا اگر فاقد محل تجارت و آدرس پستي است به محل اقامت عادي وي تحويل گردد
شـود، منعقـد    اي كـه قبـول ايجـاب مطـابق مقـررات ايـن كنوانـسيون نافـذ مـي                 قرارداد از لحظه  «:  كنوانسيون 23مادة  . 4

  ».گردد مي
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  279/ل قرارداد الكترونيكيزمان و مكان تشكي/1389، تابستان 29سال دوازدهم، شماره                                  

  1 نظريه اطالع)د
شـود و     مـي   از قبول آگـاه    كننده  ايجابزمان انعقاد قرارداد هنگامي است كه        ،بر اساس اين نظريه   

 كننـده  ايجـاب  مبتني بر قبول و اصل و    ةگردد كه نوشت    مي تر قرارداد هنگامي منعقد    به عبارت روشن  
  . از مضمون آن آگاه شده باشد

  :گردد  ميبراي روشن شدن موضوع نظريات مذكور در قالب مثالي بيان
 توليدي خود را در يـك نامـه بـراي بازرگـان ايرانـي               ةن آلماني فروش مقداري پارچ    يك بازرگا 

اين ،  پس از وصول نامه به دست بازرگان ايراني     .اندازد  مي كرده و آن نامه را به صندوق پست        انشاء
 .كنـد   مـي نامه نوشته و آن را از طريق پست براي بازرگـان آلمـاني ارسـال    را در شخص قبولي خود  

  . شود  مي نامه از قبول بازرگان ايراني مطلعةاو با مطالع، رسد  مي به دست بازرگان آلمانياين نامه
  حاوي قبول نوشته   ةشود كه نام    مي مكاني تشكيل   عقد در زمان و    ، اعالم ةدر اين مثال مطابق نظري    

پـست   حاوي قبول به صندوق ةعقد در زمان و مكاني منعقد شده كه نام   ،   ارسال ةطبق نظري ،  شود مي
  . انداخته شده است

 حـاوي قبـول بـه دسـت         ةكـه نامـ   ،  شـود   مـي  عقد در زمـان و مكـاني تـشكيل        ،   وصول ةنظري برابر
زمان و مكاني اسـت كـه       ،  زمان و مكان تشكيل عقد    ،   اطالع ةباالخره برابر نظري  ،   برسد كننده  ايجاب

  )161ص ، 1377، شهيدي(. بازرگان آلماني از مفاد نامه و قبول بازرگان ايراني مطلع گردد
زمان وقوع عقد مشكل تعيين مكان وقوع عقد را كه در قراردادهاي با مكاتبه يـا تلفـن                ة مسئل حل
 عقد در آنجـا  در واقع مكان وقوع عقد محلي است كه آخرين جزء       .  حل خواهد كرد   ،آيد  مي پيش

حل صـدور قبـول     بنابراين اگر زمان وقوع عقد تاريخ صدور قبول باشد بايد م           ،به وقوع پيوسته است   
 ،اگر ايجاب در تهران و قبول در شيراز صـادر شـده باشـد             براي مثال   . را مكان وقوع عقد تلقي كرد     

  . شيراز محل وقوع عقد خواهد بود
 كننـده   قبـول شود مكان وقوع عقد محلي است كه          مي سان در قراردادهايي كه با تلفن منعقد       بدين

  2)82ص ، 1382، اييصف(. از آنجا قبول خود را اظهار داشته است

                                                                                                                   
1. Sesteme de Linformation 

 بدون اظهار نظر دربارة مكان وقوع عقد، راجع به 22/12/41بنابراين هيئت عمومي ديوان عالي كشور، در رأي . 2
براتي كه در تهران صادر و در سنقر كليايي تأدية وجه آن قبول شده است، برخالف نظر دادگاه تالي، دادگاه تهران را 

خواهان « مقيم سنقر كليايي، صالح دانسته است، به استناد اينكه براي رسيدگي به دعواي دارندة برات عليه محال عليه
توانسته به دادگاه محل تنظيم سند رجوع نمايد و قبول تأديه وجه سند در سنقر كليايي مؤثر در تأديه وجه است نه  مي

، 2، ج 1342 تا 1328، از سال مجموعة رويه قضائيبايگاني حقوقي كيهان، (» ...  صالحيت محاكم تهران در عدم
  .معلوم نيست ديوان عالي كشور به چه دليل دادگاه محل تنظيم سند را صالح شناخته است) 572ص
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  1389، تابستان 29فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره /280

شـود مكـان وقـوع عقـد محلـي اسـت كـه                مـي   در قراردادهايي كـه بـا تلفـن منعقـد          بدين ترتيب 
 در كنوانـسيون بيـع    ) 82ص  ،  1382،  صـفايي (.  از آنجا قبول خود را اظهـار داشـته اسـت           كننده  قبول
برخـي معتقدنـد كـه حكـم آن در     . ي نصي در خصوص مكـان تـشكيل عقـد وجـود نـدارد      الملل  بين
مكـان وقـوع     ،كه خالف آن توافـق نـشده باشـد         بدين بيان كه در صورتي    ،  نوانسيون موجود است  ك

جـا بـه طـرف      در آن ) قبـول (مكمل قرارداد اسـت         اي كه جزء   عقد همان محلي است كه اعالن اراده      
صـفايي و  (. شـود   ميجا انجامگردد در آن  مييا عملي كه منجر به انعقاد قرارداد ،   واصل كننده  قبولم
  )104ص ، 1384، مكارانه

 از لحاظ حقوق تطبيقي عالوه بر مواردي كه بيان شد بعضي موارد ديگر نيـز درتكميـل آن ذكـر                   
  :گردد مي

  
   حقوق فرانسه)الف

كند و از لحاظ شرايط تابع شـرايط          مي قرارداد را كامل و منعقد     ،دراين نظام حقوقي قبول ايجاب    
توانـد صـريح يـا      مـي قبول تابع شرايط خاصـي نيـست و   ،از لحاظ شكل بيان   . كلي اظهار اراده است   

  . البته قبول بايد در زمان اعتبار ايجاب ابراز گردد. ضمني باشد
برخـي آراء نظريـه اعـالن اراده را     ،فرانـسه متفـاوت اسـت    قـضائي  ةرويـ ،  زمان وقوع عقد  رةدربا

گفته شده  .  بيشتري دارد   اول طرفداران  ةولي نظري ،  اند  وصول پيروي كرده   ةپذيرفته و برخي از نظري    
 زمان و مكان وقوع قرارداد را مـشخص نمـود       ،است كه بايد در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال           

 كـه از ايـن     و در صـورتي    ادت و اراده طرفين را مـد نظـر قـرار داد           خصوص بايد عرف و ع     اين و در 
همـان زمـان     ،زمـان اعـالن قبـولي     اين بود كه     بايد بر ،   واقعي طرفين را احراز كرد     ةطريق نتوان اراد  

كـه  ، مگـر اين   كنـد و مـؤثر اسـت        مـي   وجود خارجي پيـدا    ةاراد ،وقوع عقد است چون در آن لحظه      
 آن را بـه     گذار  قانونخير بيندازند يا    أطرفين خواسته باشند انعقاد قرارداد را تا لحظه وصول قبول به ت           

ابـالغ آن بـه      ، مورد قبول هبه بـا سـند رسـمي         فرانسه كه در  . م. ق 932 ة ماد 2مانند بند   ،  خير اندازد أت
  .  قبول دانسته استتأثيرواهب را شرايط 

كرد و تشخيص زمـان    ميتلقي)موضوعي(را يك امر ماهوي      مسئله   ها اين  ديوان تميز فرانسه سال   
 جديـد   ي در آرا  ، ولـي  دانست  مي كننده به ماهيت دعوا    وقوع عقد را در صالحيت دادگاه رسيدگي      

در رأي  ،   بازرگاني ديـوان تميـز فرانـسه       ةويژه شعب  به. شود  مي ذيرش نظريه صدور ديده   گرايشي به پ  
اين رأي مربوط به ايجابي اسـت كـه سـي روز            .  اين نظريه را پذيرفته است     1981ژانويه  هفتم  مورخ  

توانـد اثبـات     نميولي، فرستد  مي روز قبل از پايان مهلت قبول خود را7 مخاطب .مهلت داشته است  
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 كند كه جـز     مي ديوان تميز اعالم  .  رسيده است  كننده  ايجاب قبول قبل از پايان مهلت به        ةه نام كند ك 
  . شود نه با وصول آن  ميدر موردي كه شرط مخالفي در ميان باشد قرارداد با صدور قبول كامل

قرارداد منعقد شده است و زمـان وصـول          ،شده باشد  همين كه قبول در مهلت مقرر صادر       بنابراين
 .  مؤثر در مقام نيست،كننده ايجاب قبول به ةمنا

آيد كه حقوق فرانسه از لحـاظ زمـان انعقـاد قـرارداد بـا كنوانـسيون          مياز آنچه گفته شد چنين بر     
  . هماهنگي ندارد

يا اوضاع و احوال راه حـل مخـالفي را           ، طرفين ةجز در مواردي كه اراد    ب ، مكان وقوع عقد   ةدربار
  . شود محل انعقاد قرارداد است  ميد كه محلي كه قبول اعالنآن بو بايد بر ،ارائه كند

هـر چنـد هنـوز بـه        كرد  توان آن را مسترد       نمي ديگر،  در حقوق فرانسه بعد از ابراز و صدور قبول        
  .  نرسيده باشدكننده ايجاب

 ةنظريـ ،   زمـان و مكـان وقـوع عقـد         ةي كـاال دربـار    الملل   بين چنانچه كه بيان شد در كنوانسيون بيع      
  .  اعالن قبول پذيرفته شده استة ولي در حقوق فرانسه نظري،ولوص

  
  حقوق انگلستان) ب

، موردي كه قرارداد به صورت كتبي و از طريق تبادل نامـه صـورت گيـرد                در حقوق انگليس در   
در موارد .  قبول به پست نافذ و مؤثر استة يعني از زمان تحويل نام    ؛ پستي است  ةقبول براساس قاعد  

قبـول از  ، شود  ميبا مكاتبه منعقد در زمان نفوذ قبول قرارداد   ،وص زمان وقوع قرارداد   ديگر در خص  
مكان وقوع عقد هم همان مكان تحويل نامـه بـه پـست              و گردد  مي  تحويل نامه به پست منعقد     ةلحظ
  . است

قبـل از    تـا ،  گـردد   مـي   قبول قرارداد منعقد   ةچون به محض ارسال نام    » قبول«در خصوص استرداد    
ولـي بعـد از تحويـل نامـه بـه پـست ديگـر            ؛ اسـترداد اسـت    كننـده   قبـول قبـول    ،يل نامه به پست   تحو
 اسـترداد  ة نرسـيده باشـد و نامـ   كننـده  ايجـاب  قبـول بـه   ةهر چند هنوز نام   ، استرداد نيست  كننده  قبول
  .  برسدكننده ايجاببه تر  سريع
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  (UCC)قانون متحدالشكل تجارت آمريكا) ج
 وجـود  ي خاصزمان و مكان وقوع قرارداد نصمورد در ، مريكااشكل تجارت   در مقررات متحدال  

متذكر ايـن موضـوع     ،  يئ قضا ةولي در حقوق اياالت متحده نويسندگان حقوقي براساس روي         ،ندارد
  . اند شده

 گـردد   مـي  قـرارداد در همـان زمـان و مكـان ارسـال منعقـد             ،   قضايي اياالت متحده   ةبر اساس روي  
  )107ص ، 1384، صفايي و همكاران(

زمـان  ،  كننـده   ايجـاب  مقررات فوق دريافت پيـام الكترونيكـي حـاوي قبـول توسـط               ةدر اصالحي 
 پـستي يـا ارسـال را        ةقاعددر ظاهر   كه   )2ـ208بخش  (تشكيل قرارداد الكترونيكي اعالم شده است       

  2.در خصوص قرارداد الكترونيكي نپذيرفته است
  
  حقوق ايران) د

در بـين  انـد   برخي بيان كرده. اند  ارسال را پذيرفتهةق با تفاسيري نظري   در حقوق ايران علماي حقو    
 دفاع و با مقررات و قواعد و كننده  قبول ارسال   ةنظري مسئله    ما با لحاظ   ةبه عقيد ،   مذكور ةچهار نظري 

 بـه   191 ةزيرا آنچه در قانون مدني از جملـه مـاد         است،   ما منطبق  حقوقي كشور م  نظااصول حقوقي   
 ابـراز آن  ة چيزي بيش از قصد انشاي همـراه بـا وسـيل           ، تشكيل عقد معرفي گرديده است     عاملمنزلة  

. قبول الزم دانسته نشده است     و اطالع او بر    كننده  ايجابنيست و عنصري ديگر نظير وصول قبول به         
  )107ص ، 1377، شهيدي(

 مـوارد اسـتثنايي     جـز در  ،  و به عنوان اصـل     شود  مي عقد با اعالن قبول واقع     معتقدند   اي ديگر  عده
محـل وقـوع     و،  قبول وقتي اعالن شده محسوب است كه نامه حاوي آن بـه پـست داده شـده باشـد                  

  )151ص ، 1372، كاتوزيان(. شود  ميقرارداد مكاني است كه در آن قبول اعالن
زيـرا  ، نـد ا هـاي اول ودوم بـه هـم نزديـك     يكي ديگر از نويسندان حقوق مدني معتقد است نظريه    

 اول  ةمنتهي بنابر نظري   ،شود  مي نظريه برآنند كه قرارداد در زمان تحقق قبول منعقد         هر دو طرفداران  
 قبول هنگامي تحقق پيدا   ،   دوم ة نظري كننده  ايجاب ولي به    ،ستحقق آن كافي   قبول براي ت   ةنوشتن نام 

بـا   را گـاهي  دو  هـر .نـد ا نظريه بـه هـم نزديـك       چون اين دو  ،  كند كه نامه قبول ارسال شده باشد       مي
چـه در هـر    ،سوم و چهـارم نيـز از هـم دور نيـستند    هاي   نظريه. كنند  مي  ذكر 3»سيستم صدور « عنوان

                                                                                                                   
1. Uniform Commercial Code 
2. Donald M. Cameron ,Arid and Berlis, Electronic vontract Formation http://juris dication. 
com/ecom3. htm.  
3. Systeme de Lemission 
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با اين تفاوت كـه   ،  اندازد  مي  از قبول به تأخير    كننده  ايجابدونظريه انعقاد قرارداد را تا زمان آگاهي        
  بنـابراين  .ت اطـالع واقعـي اسـ      ة وصـول فرضـي و در نظريـ        ة از قبـول در نظريـ      كننده  ايجابآگاهي  

 ة صدور قبول و ديگري نظريـ      ةكه يكي نظري    اصلي وجود دارد   ةتوان گفت در اين باب دو نظري       مي
آيد كه بـراي انعقـاد       مي قانون مدني ايران چنين بر     339 ةنمايند از ماد    مي ادامه بيان  اطالع است و در   

اد قـانوني آگـاهي   يـك از مـو    ايـران در هـيچ  گـذار  قـانون . ستكافيـ قرارداد تحقق ايجـاب و قبـول       
 ةتـوان نظريـ     مـي  بنـابراين . ندانسته اسـت   شرط انعقاد قرارداد   از قبول يا وصول قبول را        كننده  ايجاب

 ،توان گفت هميـشه بـه محـض نوشـتن و امـضاي نامـه               نمي، ولي   صدور را در حقوق ايران پذيرفت     
رسال نامـه نگرفتـه     ا  هنوز تصميم قطعي بر    كننده  قبولچه ممكن است    ،  قبول قطعي تحقق يافته است    

براي تعيـين زمـان قبـول قطعـي بايـد           . توان قبول را تحقق يافته تلقي كرد        نمي باشد و دراين صورت   
 قبـول  ة تا وقتي كـه نامـ  كننده قبول ظاهر اين است كه با وجود اين  . كرد  را جستجو  كننده  قبول ةاراد

 هنـوز قبـول قطعـي خـويش را      ،توانـد آن را نـابود كنـد         مي  و نكردهرا نزد خود نگاهداشته و ارسال       
رسـان    پـست يـا بـه نامـه        ةكه نامه بـه ادار     شود  مي پس هنگامي قبول محقق تلقي    . اعالم نداشته است  

 كننـده   قبـول مگر اينكه ثابت شود كه وقوع قطعي آن قبل از ايـن تـاريخ مقـصود                  ،سپرده شده باشد  
مگر اينكه ثابت شود كه قبـول        ،توان ارسال را كاشف از قبول دانست        مي به ديگر سخن  .  است بوده
  )76ص ، 1382، صفايي(. زماني قبل از ارسال تحقق يافته است در

 چنـين بيـان   همين نويسنده و همكاران ايشان در جاي ديگـر بـا عبـارت ديگـري ايـن موضـوع را                 
 در اصـل  و   گـردد  مـي  است و باعث انعقاد قرارداد     نافذ و مؤثر   ، اعالن قبول  ةقبول از لحظ  «: نمايد مي
 .مكان وقوع قرارداد نيـز همـان مكـان اعـالن قبـول اسـت               .مان وقوع قرارداد هم همان لحظه است      ز

تواند كاشف از قصد مخاطـب    مي تحويل نامه به پست، نامهةانعقاد قرارداد به وسيل   بنابراين در مورد  
همان زمـان    ،بر انعقاد قرارداد و اعالن قبول به شمار آيد و در اين صورت زمان و مكان قرارداد هم                 

  )107ص ، همان، صفايي و همكاران(. »و مكان تحويل نامه به پست است
البته برخي حقوقدانان معتقدند اين امر مانع از آن نيست كه طرفين به دلخواه زمان وقـوع عقـد را                    

بنابراين ممكن است طرفين قرارداد توافق كنند از تاريخي          )77ص  ،  1371،  كاتوزيان(. معين نمايند 
  .  مي رسد منعقد شودكننده ايجابل به دست يا به اطالع كه قبو

بنـابراين  . معتبر و نافـذ اسـت     ،  آنجا كه برخالف قواعد آمره نيست      از،  اين باب  تراضي طرفين در  
كند كه قرارداد هنگام اطالع وي از قبـول يـا            تواند ضمن نامه يا تلگرام خود قيد        مي  ايجاب ةگويند
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 طرف ديگر متـضمن قبـول        اين صورت قبول قرارداد به وسيلة      در. شد در تاريخ ديگر منعقد خواهد    
  1.تاريخ مزبور خواهد بود

شود كه در حقوق ايران اكثـر حقوقـدانان نظريـه ارسـال را مـورد پـذيرش                    مي به هرحال مالحظه  
انـد    از لحـاظ تئـوري آن را بيـان نمـوده          اند    و نويسندگاني كه نظريه اعالن را قبول كرده       اند    قرارداده

نتيجـه همـان ارسـال اسـت و اينكـه اعـالم       انـد،   ي از جهت نتيجه و كاربرد تفسيري كه بيان نموده ول
. نظراعالن صحيح است ولي تحويل نامه به پست كاشف از قصد اعالم كننده قبـول اسـت                اند    نموده

توان داد اين است در صورتي كه نظريه اعـالن را در نظـر بگيـريم بـه                   مي پاسخي كه به اين ديدگاه    
قبولي محقق شده و لـو اينكـه ارسـال          ،  صرف معناي نامه يا تلگرام يا امثال آن كه حاوي قبول است           

پس اگر صرف نظريه اعالن باشد ديگر ضرورتي برارسال نيست تا دنبـال كـشف قـصد            ،  نشده باشد 
رسـد كـه ايـن      مـي قبولي محقق شده اسـت وبنـابراين بـه نظـر     ارسال كننده باشيم و به صرف امضاء      

كـه بـا تحويـل نامـه بـه          : گويند  مي هر چند در ادامه بيانشان    . اه با اصول حقوقي سازگار نيست     ديدگ
مگر اينكه بگوئيم بـا     . شود  مي گردد و از لحاظ نتيجه همان نظريه ارسال         مي پست قصد واقعي احراز   

را بـه   هر دو سيستم اعالن و ارسـال        ،  توجه به نوع تقسيم بندي برخي از ايشان به شرحي كه بيان شد            
. و نظرايشان برنظريه صـدور اسـت كـه اعـم از اعـالن و ارسـال اسـت         اند    يك عنوان صدور پذيرفته   

در ايـن زمينـه نزديـك بـه حقـوق فرانـسه اسـت و بـا                  ،  حقوق ايران كه نظريه ارسال را پذيرته است       
  .  متفاوت است1980كنوانسيون وين 

  
  زمان و مكان تشكيل قراردادهاي الكترونيكي . 4

الكترونيكـي ماننـد قراردادهـاي      بيان شد تعيين زمان و مكان انعقاد قراردادهاي          ور كه قبالً  ط همان
  . و آثار زيادي دارداهميت  2الكترونيكيغير

                                                                                                                   
آيد، يا شرط  بر فرض اينكه زمان وقوع عقد جزء ذات آن بوده و چنين شرطي خالف مقتضاي عقد به شمار مي. 1

توانند تحقق آثار عقد را به زماني پس از وقوع آن، مانند زمان  مزبور خالف قواعد آمره و نامشروع است، طرفين مي
اين نوع شرط نه خالف مقتضاي عقد است . ن قائل شوندتوانند اثر قهقرايي بر آ طور كه مي وصول موكول كنند، همان

در واقع، قراردادي كه اثر آن . رو بايد آن را معتبر و نافذ دانست و نه با قواعد آمره و نظم عمومي مغايرت دارد و از اين
ر حقوق كننده يا اطالع وي از مضمون قبول گرديده نوعي عقد معلق است كه د موكول به وصول نامة قبول به ايجاب

  77، ص همانصفايي، .: ك.ر. (ايران معتبر شناخته شده است
حقوق سنتي كه در اين دوره حقوق متأثر از . 1: توان تقسيم كرد رسد علم حقوق را به سه دوره مي به نظر مي. 2

كه آن حقوق مياني . 2. دهد خصوص فقه عمده مباني علم حقوق را تشكيل مي مجموعه علوم اجتماعي و فقه بوده، به
توان نام گذاشت، شامل حقوق فعلي است كه اصل سرزميني قوانين در آن رعايت  را حقوق غيرالكترونيكي نيز مي

شود و در  حقوق جديد كه شامل حقوق الكترونيكي مي. 3. شود المللي تالش مي شود، هرچند بر وضع قواعد بين مي
  .سازي بر همة كشورهاست واعد يكسانآن قواعد اصل سرزميني تحت شعاع قرار گرفته و در مسير ق
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  مان تشكيل قراردادهاي الكترونيكيز) الف
  قراردادهاي فوري. 1

 اتـاق  قراردادهاي فوري قراردادهايي است كه با وسـايل فـوري همچـون مكالمـات تلفنـي يـا در              
  . شود  مي منعقد1گفتگو

زيرا مكالمات تلفني   ،  برخي معتقدند تشخيص زمان اعتبار قبول در قراردادهاي فوري آسان است          
، شوند و زمان قطعيت قبول هنگامي است كه بعد از اعالم قبـول    مي مكان مشخصي انجام   در زمان و  

 نيـز از محتـواي آن       كننـده   قبـول طـرف م  ،  اعالم تلفني قبـول    آن جهت كه با    از. شود  مي ارتباط قطع 
قـرارداد بـه   ، وصول و اطالع از قبول متصور نيـست  ،ميان اعالماي   فاصلهدر عرف   و   يابد  مي آگاهي

و انصراف بعدي مخاطب از قبول پيش از قطـع ارتبـاط         شود  مي هنگام استماع قبول مخاطب تشكيل    
  . ستمحسوب دان» خيار مجلس«اعمال . م. ق397 ةرا بايد با لحاظ ماد

 ؛بـراي تـشكيل قـرارداد اسـتفاده شـود         2با يادآوري اينكه اگر در اينترنت از سيستم تلفن دوسـويه          
 بـدون   ةو مكالمـ   طرف بتواند بدون قطع امكان مكالمه طرف ديگر حرف بزنـد           يعني هر يك از دو    

د در آن صورت از حيث احكام هيچ تفاوتي با تلفن به مفهـوم سـنتي آن نخواهـ      ،  باشد )زنده(تأخير  
  . داشت

 در قراردادهـاي فـوري آسـان     حتـي  قـرارداد  كه هميشه تشخيص زمان انعقاد    در پاسخ بايد گفت     
 ولـي بـه علـت اخـتالل در          ، تلفن اعالم نمايـد    ةوسيله  كه مخاطب قبولي خود را ب      در صورتي . نيست

بـه   قبـل از رسـيدن قبـولي    ،خطوط تلفن يا قطع تلفن يا چنانچه قبولي در اتاق گفتگو صورت گيـرد   
قبول توسط  ،   ارسال برق قطع شود    ة برق قطع شود يا مراتب تايپ شده و در همان لحظ           كننده  ايجاب
بنابراين در اينجا نيز وضـعيت نظريـات   ، شد  شنيده نخواهد شد يا به وي ارسال نخواهد        كننده  ايجاب
شـود كـه كـدام يـك         مـي الكترونيكـي بـه شـرحي كـه گذشـت مـشخص             شـده در حقـوق غير       بيان
كه در بحث بعدي     يم كه آيا عقد واقع شده است يا خير        ي اعمال است تا براساس آن بگو      ةدكنن  قبول

شود شامل اين نـوع قراردادهـا در فرضـي كـه ذكـر                مي و احكامي كه در آن بيان      پردازيم  مي به آن 
  )367ص ، 1385، دوان يامچي، السان( شود؟  ميگرديد هم

  

                                                                                                                   
1. Chat Room 

2.DUPLEX: زمان در هر دو جهت، ميان فرستنده و گيرنده  به معني ارتباطات همDuplex Transmission Full-
Deplux Transmission توان بر هر دو  معني ديگر آن كاغذ عكاسي است كه تصوير را مي. شود  نيز ناميده مي

زاده نوري، ص  هيئت مؤلفان، ويراستاران، انتشارات مايكروسافت، مترجم، قلي.: ك. ر. طرف آن چاپ كرد
  .324ـ257
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  فوريقراردادهاي غير. 2
قراردادهـايي هـستند كـه بــا وسـايل غيـر فـوري ارتبـاط همچـون نامــه         ، قراردادهـاي غيـر فـوري   

بحـث نظريـات بيـان شـده درحقـوق غيـر            . شوند  مي الكترونيكي و مبادله الكترونيكي داده ها منعقد      
 فــوري همچــون مكاتبــه واقــع قراردادهــايي اســت كــه بــه صــورت غيرالكترونيكــي در حقيقــت در

فوري الكترونيكي   نظريات مذكور در قراردادهاي غير     يتخواهيم بدانيم كه وضع     مي حال. گردد مي
قابليت دفاع بيشتري دارند و آيا نظرياتي كه در حقـوق   يك از نظريات مذكور    چگونه است و كدام   

شود يـا خيـر؟ بـه لحـاظ       ميشود در حقوق تجارت الكترونيكي نيز اعمال    مي غيرالكترونيكي اعمال 
تجـارت الكترونيكـي     د و با توجـه بـه مـسائلي كـه در           دار ويژگي خاصي كه در محيط سايبر وجود      

ــت  ــرح اس ــشتر از     ، مط ــذكور بي ــات م ــي از نظري ــذيرش يك ــصوص پ ــشتت آراء در خ ــوق ت  حق
دو نظريـه ارسـال و وصـول در      ،  از بين چهار نظريه فوق    اند    برخي اعالم نموده  . الكترونيكي است غير

  1.اين زمينه بيشتر مدنظر قرار گرفته است
،  جهـاني اينترنـت    ةكه ممكن است گفته شود با توجه به ويژگي شبك         اند     نموده در توجيه آن بيان   

حــاوي قبــول پــاك و تحريــف شــود و هرگــز بــه دســت » داده پيــام«ايــن احتمــال وجــود دارد كــه 
، آيـد   مـي به نظرتر   مناسب،  به همين دليل نظريه وصول    . نرسد،  طور كه بايد    نرسد يا آن   كننده  ايجاب
به همين  . پستي نيز وجود دارد   هاي    احتمال درمورد نامه  اين  كه  اند     بيان نموده   ديگر در مقابل   اي  عده
  .  شده استپذيرفته ارسال ةنظري، انعقاد قراردادهاي الكترونيكي و در محيط سايبر در، دليل

 و  85ص  ،  1387،  رضـايي (. انـد    صندوق پستي را در تجارت الكترونيكي پذيرفته       ةبرخي نيز قاعد  
  . )59ص ، 1383، آهني

كـه نظريـات وصـول و اطـالع در حقـوق            انـد     ديگر اعـالم نمـوده    اي    برخالف موارد مذكور عده   
ارسـال بـه لحـاظ ويژگـي خـاص ايـن نـوع          و نظريات اعـالن و    است پذيرفتني تجارت الكترونيكي 

  )همان(. توان اعمال كرد  نمي پستي را نيزة نيستند و قاعدپذير تجارت اعمال
 يهـا   واسـطه  به وسـيلة   اگر قرارداد    يحت،  رنديپذ  مي يكيحقوق الكترون  وصول را در     ةي نظر يبرخ

 .Todd, 2005, p 7.6/Verbiest,2005, p(.  منعقـد شـده باشـد   يكـ يالكترون) نـدگان ينما(

137(  
شـود    مـي  قرارداد زمـاني منعقـد    ،   كلي ةكه طبق قاعد  اند     بيان نموده  شكلبرخي موضوع را به اين      

 حقـوق اسـت و      ةي در رشـت   صاصطالحي تخصي » اعالم «ةكلم. م شود دهنده اعال  كه قبولي به ايجاب   

                                                                                                                   
1. Cross Border, formation of online contracts, 
 http//www. Samadonado. com /Marcos/contracts/docs/formation /en. htm 
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شـده هنگـامي بـه     مطلب بيـان . بدين معناست كه مخاطب بايد بتواند از مطلب مورد بحث آگاه شود       
 حتي اگر او به داليلي آن را        ، مخاطبش دريافت شده باشد    به وسيلة شود كه     مي  صحيح اعالم  شكلي

طـور   از قبيـل اينكـه قـرارداد بـه    . رود  مـي قراردادهاي آني به كـار    اين قاعده در مورد     . نخوانده باشد 
 ،چنانچه اعالم قبولي از طريق پست يـا تلگـراف باشـد           . شفاهي يا تلفني يا از طريق نمابر منعقد شود        

، كند  مي اينكه آيا قاعده كلي براي اعالم بايد اعمال شود يا اينكه صرف پست كردن قبولي كفايت               
 قـصد طـرفين ايـن       طور معمـول    به. بستگي به قصد طرفين دارد    ،  رف ايجاب نرسيدن آن به آدرس ط    

توان از شرايط ايجاب استنباط كرد        مي اما در شرايط استثنايي   ،   كلي بايد اعمال شود    ةاست كه قاعد  
 تنهـا هنگـامي     كننده  ايجاببراي رفع ابهام در ايجاب بايد گفت        . كه صرف قبولي كافي خواهد بود     

ص ،  1378،  اخالقـي و همكـاران    : مترجم،  اشميتوف(. قبولي را دريافت كند   ،  عملزم است كه به واق    
  )143 و 144

 آن ايجـاب از زمـان وصـول بـه           3ــ 2 ة ماد 1حسب بند    1،المللي در اصول قراردادهاي تجاري بين    
دارد مهلتـي كـه     مـي كـه بيـان  گرديـد  ييـد  أ وصـول ت ة نيـز نظريـ  8ـ 2در بند . گردد  ميمخاطب نافذ 

  مخـابره تحويـل    برايكه تلگرام   اي    كند از لحظه    مي در تلگرام يا نامه براي قبول تعيين       كننده  ايجاب
گردد يا از تاريخي كه در نامه قيد شـده يـا چنانچـه در نامـه تـاريخي قيـد نـشده باشـد از تـاريخ            مي

 بـراي قبـول از طريـق وسـايل     كننـده  ايجـاب مهلتـي كـه   . گـردد   مـي آغـاز ، منعكس در روي پاكت  
 مخاطـب وصـول   بـه وسـيلة     گـردد كـه ايجـاب         مـي  نمايد از زمـاني آغـاز       مي وري تعيين مخابراتي ف 

-259 و   33ص  ،  1378،  نـوري : متـرجم ،  وحدت حقوق خـصوصي رم    المللي     بين سسهؤم(. شود مي
ص ،  1379،  اخالقي و همكاران  ترجمة  ،  يكنواخت كردن حقوق خصوصي   المللي     بين  موسسه ؛257
202(  

است كه بـه مخاطـب ابـالغ يـا           مؤثر   ايجاب وقتي ،  1980نسيون وين    كنوا 15 ة ماد 1بر اساس بند    
  . گردد  مينافذ،  مخاطب ايجاببه وسيلةايجاب از زمان وصول ، 18 ة ماد2واصل شده و وفق بند 

 وصـول و    ة طبق شرايط مندرج در آن هـر دو نظريـ          21 ة در ماد  20002قانون تجارت الكترونيكي    
  :استنموده اطالع را شناسايي 

                                                                                                                   
1. UNIDROIT 

طور خاص تجارت الكترونيكي  هايي مشخص از خدمات جامعة اطالعاتي، به      دستورالعمل اتحادية اروپا دربارة جنبه    «. 2
 از سـوي پارلمـان اروپـا بـراي تـصويب         2000در سـال    ) به اختصار دستورالعمل تجارت الكترونيكـي     (در بازار داخلي،    
  . گذاري داخلي ارائه گرديد هاي عضو در مجالس قانون اجباري دولت

Directive 2000 /31/Ecof European parliamentand of the council of 8 june 2000on certain legal 
Aspects,of  information Society services, in particular Electronic commerce, in the Internal 
market directive on Electronic commerce). Available at . 
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 در ايـن    ،ارتباطات الكترونيكي تعيين نموده باشد    ،  اي براي دريافت   رايانهدستگاه   كننده  يجابا. 1
  .  وصول قبول استةصورت نظري

 در ايـن  ،ارتباطات الكترونيكي تعيين ننموده باشد، اي براي دريافت  رايانه دستگاه كننده  ايجاب .2
  .  اطالع از قبول پذيرفته شده استةصورت نظري
را پذيرفتـه   ة وصـول     نظريـ  14 ة سازمان ملل متحد طبق ماد     1996 تجارت الكترونيك    ةنقانون نمو 

  . است
ن بـه   ا سرانجام چنين قراردادهايي را عقد بين حاضر       باالانگلستان در پاسخ به پرسش      ة قضائي   روي

ايـن راه قطـع      در قـضائي    ة روي ، ولي  عمومي نزديك شده است    ةسان به قاعد   بدين ومحسوب كرده   
 بـه   . ارتباطي توجه نكـرده اسـت      ةماهيت وسيل تنها به   ،  زمان بوده يا خير    هم اينكه ارتباط واقعاً  نظر از   

اداري و در طول شـب از طريـق فـاكس ارسـال             حتي در فرضي كه قبول در ساعت غير       اين معنا كه    
 عمـومي را كـه علـم        ةسـان قاعـد    شده تلقي كرده است و بـدين      با وصول پيام قرارداد را منعقد     ،  شده
وصـول قبـول بـه       «ةتعـديل نمـوده و بـه نظريـ        ،  دانـست   مـي   قبول تأثير به قبول را شرط      كننده  ابايج

  )59ص ، همان، بنانياسري(. نزديك شده است» كننده ايجاب
گردد   مي منعقد )مانند تلفن (زمان   همهاي    قراردادهايي كه از طريق رسانه    ،  در نظام حقوقي فرانسه   

ميـان  عقـد   ، ولي از لحاظ مكان تـشكيل قـرارداد      ،ناحاضرميان  عقد  ،  از لحاظ زمان تشكيل قرارداد    
  1.آيد  مياشخاص غايب به شمار

 اسـتفاده از  ة سازمان ملـل متحـد دربـار      ة عهدنام 10 ة اختالفات به هنگام تدوين ماد      اين با توجه به  
كـه  يعـي   مقرر گرديد كه بجز قراردادهاي ب     ،  2005المللي     بين ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي   

ديگـر قراردادهـا در بـسياري از مـوارد          ،  ستكاالالمللي     بين راجع به بيع   وين،   1980تابع كنوانسيون   
و دارد  براي خـود قواعـد خاصـي        ،  چرا كه هر نظام حقوقي    ،  يكسان نيستند المللي     بين تابع يك نظام  

بـه  تنهـا    10 ةاددر مـ  .  دهد كه با اين قواعـد در تعـارض باشـد           ارائهرا  اي    آنسيترال قصد ندارد قاعده   
ص ، 1387، رضايي( 2.تعريف زمان و مكان ارسال و وصول ارتباطات الكترونيكي بسنده شده است        

210(  
                                                                                                                   
www. europea. oeu. int/ISPO/ecommerce/legal/documents 2003lend.pdf  

در خصوص زمان و ) مانند نامه(زمان  هاي غيرهم در حقوق فرانسه در ايجاب و قبول بين غائبان و از طريق رسانه. 1
  .گردد قد در زمان و مكان ارسال نامة حاوي قبول منعقد ميمكان انعقاد قرارداد نظر ارجح اين است كه ع

  :زمان و مكان ارسال و وصول ارتباطات الكترونيكي: 10مادة . 2
ساز يا كسي كه از سوي وي، ارتباط   زمان ارسال ارتباط الكترونيكي هنگامي است كه نظام اطالعاتي از كنترل اصل-1

ساز يا كسي كه از سوي او ارتباط را ارسال  ط الكترونيكي از كنترل اصلشود؛ اگر ارتبا كند، خارج مي را ارسال مي
  . شود هنگامي است كه ارتباط الكترونيكي وصول مي) زمان ارسال(دارد، خارج نشود  مي
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در حقــوق ايــران قــوانين زمــان و مكــان ارســال و دريافــت پيــام يكــي از مــسائل مهــم تجــارت   
مكـان   مقرراتي وضع گرديده و از اين مقررات براي تعيين زمـان و            دربارة آن  است كه  الكترونيكي

  . تشكيل قراردادهاي الكترونيكي استفاده نموده است
 .پيام اشاره شـده اسـت  هاي  دريافت داده در قانون تجارت الكترونيكي ايران تنها به زمان ارسال و      

 دريافـت تـصديق و زمـان و       ،  بآثار حقوقي پس از انتـسا     .  است شكلالبته در قانون نمونه نيز بدين       
شـامل  ( دوم تا چهارم مبحث چهارم قانون مزبـور  هاي فصلپيام موضوع   مكان ارسال و دريافت داده    

 و همچنـين محتـواي   )آنتـصديق دريافـت و زمـان و مكـان ارسـال و دريافـت       ، پيـام  داده )انتساب

بيـان نمـوده     رونيكـي آن را    قـانون تجـارت الكت     30 ة مـاد  .پيام را تابع قواعد عمومي كرده است       داده
 پيام صادق نيـست  راجع به محتواي داده پيام     داده  دريافت ة آن بيان نموده كه امار     24 ةاست و در ماد   

 امـا  ،هـايي قـانوني را وضـع نمـوده اسـت      امـاره پيام    داده دريافت  براي ارسال و   گذار  قانونبنابراين  و  
  . نيست پيام دريافت محتواي آن داده رپيام دليلي ب  دريافت دادهةنمايد كه امار  ميكيدأت

وصـول   تأييد   جديد ةنظري،  وصول ، ارسال ةنظريسه  رسد در قانون تجارت الكترونيكي        مي به نظر 
بيان شده اسـت كـه بـه شـرح زيـر             )كننده  ايجاب(ساز   صورت توافق طرفين يا شرط توسط اصل       در
  1:گردد  ميبيان
  

    ارسالة نظري.1
اطالعـاتي خـارج از     نظـام   يابد كه بـه يـك         مي پيام زماني تحقق   ال داده ارس« .ا.ت. ق 26 ةطبق ماد 

ارسالي كه در اين ماده بيان شده است شبيه مفهوم       2.»شود  مي  وي وارد  مقامي ساز يا قائم   كنترل اصل 
 هكه به محض آنكـه نامـه بـ    رود مي  به كاريكيالكترونري پست است كه در حقوق غ     ةارسال به وسيل  

                                                                                                                   
 زمان وصول ارتباط الكترونيكي هنگامي است كه ارتباط الكترونيكي، به وسيلة مخاطب در آدرس الكترونيكي كه -2

زمان وصول ارتباط الكترونيكي در ديگر آدرس الكترونيكي . شده، در دسترس باشد) طراحي( تعيين به وسيلة او
شود كه ارتباط الكترونيكي به  مخاطب، هنگامي است كه توسط او در آن آدرس در دسترس باشد و مخاطب آگاه مي

اطب، هنگامي كه به آدرس شود كه ارتباط الكترونيكي به وسيلة مخ چنين فرض مي. آدرس او ارسال شده است
  . رسد،در دسترس است الكترونيكي او مي

ساز، ارسال شده و در محل تجارت مخاطب، به  شود كه ارتباط الكترونيكي به محل تجارت اصل  چنين فرض مي-3
  .  تعيين شده، واصل شده است6شكلي كه مطابق مادة 

 ةكنند  بلكه بيان، مستقل نداردةرونيكي منعقد شود چون اراد الكتةواسطه يا نمايندبه وسيلة چنانچه ايجاب و قبول . 1
  .كننده است، همين احكام جاري است كننده و قبول جابياراده و ا

نظام اطالعاتي . ، ارسال، دريافت، ذخيره و پردازش داده پيام)سازي اصل(نظام اطالعاتي، نظاميست براي توليد . 2
ها  اي از ابزارهاست كه براي سازماندهي اطالعات در دسته جموعه م Executive information systemاجرايي

هيئت مؤلفان و .: ك.ر.  استEISاين نظام بر اطالعات تأكيد دارد كه سرنام آن . شوند ها طراحي مي و گزارش
  .284، ص همانويراستاران، 
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در اينجــا نيــز قــرارداد . كننــده كنترلــي بــه آن نخواهــد داشــت ارســال، رددگــ  پــست تحويــلةباجــ
و ايـن ارسـال زمـاني        پيام حـاوي قبـول ارسـال گـردد         شود كه داده    مي الكترونيكي هنگامي تشكيل  

  . وارد شود )كننده ايجاب( ساز اطالعاتي خارج از كنترل اصلنظام يابد كه به يك   ميتحقق
تجـارت الكترونيكـي بـراي تـشكيل قـرارداد      هـاي     واقعي كـه از روش    در م : اند اين اساس گفته   بر

توان گفت به محض اينكه پيام از دسترس و كنترل و اختيار فرسـتنده خـارج                  مي نيز شود  مي استفاده
  )61ص ، همان، بناءنياسري(. قبول به طور قاطعي ابراز گرديده است ،گرديد

 نامه ظـرف چنـد ثانيـه ارسـال        ،  المت فرستادن روي ع   الكترونيكي با كليك بر    ةپس از نوشتن نام   
بـر روي صـفحه      )نامـه شـما فرسـتاده شـد       (ي بر اينكـه     پيامي مبن  ،گردد و بالفاصله پس از ارسال      مي

 در اين زمان ديگر نامه از كنترل فرستنده خـارج گرديـده اسـت و در                .شود  مي نمايشگر رايانه ديده  
الكترونيكـي  هـاي     در نامـه    به طـور معمـول     . است همين زمان و مكان است كه قرارداد تشكيل يافته        

اثبـات   ،رو گـردد و از ايـن    مـي رايــانه همـراه نامـه درج   به وسـيلة   خودكارتاريخ ارسال نامه به طور      
  1.تاريخ انعقاد قرارداد به آساني ميسر است

  تـشكيل 3 و كليـك رپ 2الزم به ذكر است در قراردادهاي الكترونيكي كه به روش شرينك رپ        
براي ،  شود  مي داده  موافقم يا مشابه آن فشار     دكمةست كه    ا اي   زمان تشكيل قرارداد لحظه    ،ندشو مي

، خواهنـد   مـي  افزارها چنين است كه از طرف قرارداد        عملكرد نرم  چگونگي،   از اشتباهات  پيشگيري
اي اسـت كـه كليـد        در اين صـورت زمـان انعقـاد قـرارداد لحظـه           .  موافقم را فشار دهد    ةدوباره دكم 

  .شود  ميكور براي دومين بار فشار دادهمذ
  
  
  

                                                                                                                   
رو ممكـن اسـت نامـة         سـت از ايـن    اي جهـاني ا     در خصوص مكان انعقاد قرارداد به لحاظ اينكه شبكه اينترنت، شبكه          . 1

هـاي سـنتي    الكترونيكي از هر كجاي دنيا ارسال شده باشد و بنابراين تعيين مكان ارسال نامة الكترونيكي برخالف پست   
  .به آساني ممكن نيست كه در بحث بعدي به آن پرداخته خواهدشد

2. Shrink Wrap Agreement  افزارها كه شـرايط اسـتفاده از    نرمقرارداد يا مجوزي است درون يا بر روي جعبة
  . دارد كه كاربر با بازكردن جعبه شرايط را پذيرفته است طور عموم بيان مي نامه به اين توافق. كند آنها را مشخص مي

3 . Click Wrap Agreementسـايت كـه شـرايطي را     افزار يـا يـك وب   اي است در مورد نرم نامه قرارداد يا توافق
كاربران پيش از اينكه بتواننـد  . سازد شوند مطرح مي سايت ارائه مي   افزار يا خدماتي كه از طريق وب       رمبراي استفاده از ن   

طـور عمـوم ايـن       بـه . شده موافقت كنند   مند شوند، الزم است با شرايط مطرح       افزار را نصب نمايند يا از خدمات بهره        نرم
   .گيرد  مي انجام Agree يا I Agreeاي با نام توافق با برگزيدن دكمه
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    وصولةنظري .2
 ،براساس اين نظريـه قـرارداد الكترونيكـي        ، شده است  بيني  پيش .ا.ت. ق 27 ة وصول در ماد   ةنظري

 دريافت گرددكـه در ايـن زمـان    كننده ايجابحاوي قبول توسط پيام   دادهشود كه  مي زماني تشكيل 
  . عقد محقق خواهد شد

 :پيام مطابق شرايط زير خواهد بود زمان دريافت داده«: ون مذكور مقرر دارد قان27 ةماد

 زمـاني محقـق    ،معين شده باشد دريافـت    پيام     داده  اطالعاتي مخاطب براي دريافت    نظاماگر  ) الف
   :شود كه مي

   ؛به سيستم اطالعاتي معين شده وارد شودپيام   داده.1
براي اين كار معين شـده      فقط  خاطب غير از سيستمي كه      پيام به سيستم اطالعاتي م     چنانچه داده  .2

  . بازيافت شودپيام   داده،وارد شود
دريافـت زمـاني محقـق       ،يك سيستم اطالعاتي براي دريافت معين نكرده باشد        ، اگر مخاطب  )ب
   .»وارد سيستم اطالعاتي مخاطب شودپيام   دادهشود كه مي

 سيـستم اطالعـاتي بـه منظـور دريافـت          ،اطـب  مذكور بين فرضي كه مخ     ةشود كه ماد    مي مالحظه
تفـاوت قائـل    ،و فرضي كه چنين سيستمي از جانب وي معين نـشده باشـد             معين كرده باشد  پيام    داده

  . شده است
در فرض اول دريافت زماني صورت خواهد گرفت كه به آن سيستم اطالعـاتي معـين شـده وارد                   

بـه سيـستم اطالعـاتي معـين را قـصد           پيام    داده چرا كه مخاطب با تعيين سيستم اطالعاتي ورود       . شود
 بـه وسـيلة  پيـام    دادهبـدون اينكـه   ،پيـام بـه سيـستم اطالعـاتي ديگـر           بـا ورود داده    دكرده است و نباي   

 زمـاني كـه    ،امـا در فـرض دوم      ، وي گذاشـته شـود     ةتعهـدي بـر عهـد      ،بازيافت شده باشد   ،مخاطب
  » .محقق خواهد شد) وصول(دريافت  ، شوداطالعاتي مخاطبهاي  وارد هر يك از سيستمپيام  داده

 سيـستم اطالعـاتي بـه منظـور دريافـت          ، مذكور بين فرضي كه مخاطـب      ةشود كه ماد    مي مالحظه
تفـاوت قائـل    ،و فرضي كه چنين سيستمي از جانب وي معين نـشده باشـد             معين كرده باشد  پيام    داده

  . شده است
آن سيستم اطالعـاتي معـين شـده وارد         در فرض اول دريافت زماني صورت خواهد گرفت كه به           

پيام بـه سيـستم اطالعـاتي معـين را قـصد             چرا كه مخاطب با تعيين سيستم اطالعاتي ورود داده        . شود
 بـه وسـيلة  پيـام    دادهبـدون اينكـه   ،پيـام بـه سيـستم اطالعـاتي ديگـر           بـا ورود داده    دكرده است و نباي   

زمـاني كـه     ،امـا در فـرض دوم      ، شـود   وي گذاشـته   ةتعهـدي بـر عهـد      ،بازيافت شده باشد   ،مخاطب
  . محقق خواهد شد) وصول(دريافت  ،اطالعاتي مخاطب شودهاي  پيام وارد هر يك از سيستم داده
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 ةاز مـاد  ) قانون تجارت الكترونيـك   27 و   26مواد  (پيام    مقررات راجع به زمان ارسال دريافت داده      
مگـر آنكـه    « مـذكور قيـد شـده كـه          15  مـادة  امـا در   ،نمونه آنستيرال اقتباس شده اسـت      1  قانون 15

. قيـد نـشده اسـت     . ا.ت. ق 27 و   26كه در مواد    » .خالف آن توافق كرده باشند     ،ساز و مخاطب   اصل
. ا.ت. ق27 و 26شود اين است كه با توجه به حذف عبـارت مـذكور در مـواد                مي الي كه مطرح  ؤس

  ؟فق نمودتوان خالف آن را توا  نميامري هستند وشده  ذكرآيا مقررات مواد 
اي كـه     طـرفين اسـت و هـيچ قاعـده         ةدر پاسخ بايد گفت با توجه به اينكه اصل بر حاكميـت اراد            

 در .ا.ت. ق29 ةاينكه در مـاد   مذكور باشد وجود ندارد و    27 و   26 مبناي امري بودن مواد      ةكنند بيان
 بنـابراين ت و آمده اسـ  ،»مگر آنكه خالف آن توافق شده باشد   «پيام عبارت  مورد محل دريافت داده   

تواننـد امـري تلقـي شـوند و بـا            نميپيام     داده رسد مقررات راجع به زمان ارسال و دريافت         مي نظره  ب
 غير از آنچـه     شكلي ديگر توانند به     مي توان گفت كه طرفين     مي  قانون نمونه  15 ةوحدت مالك ماد  

  .  آمده است توافق نمايند27 و 26كه در مواد 
  
  
  

                                                                                                                   
  : دارد اي چنين بيان مي هاي داده  قانون نمونة آنستيرال در خصوص زمان و مكان ارسال و دريافت پيام15مادة . 1
يا شخصي  ) كننده ارسال(ساز  شود كه به يك سيستم اطالعاتي خارج از كنترل اصل    پيام زماني محقق مي     ارسال داده . 1«

ساز و مخاطب بر خالف اين قاعـده توافـق    وارد شود مگر آنكه اصل     فرستاده است،   ساز    كه پيام را به نمايندگي از اصل      
  . كرده باشد

 : پيام مطابق شرايط ذيل خواهد بود زمان دريافت داده. 2
  . به شكلي ديگر توافق كرده باشند) كننده دريافت(ساز و مخاطب  مگر آنكه اصل

هـاي زيـر صـورت        پيـام معـين كـرده باشـد، دريافـت از راه             ادهاگر مخاطب سيستم اطالعاتي به منظور دريافـت د        ) الف
  :گيرد مي

  پيام به سيستم اطالعاتي معين وارد شود؛ ـ زماني كه داده
پيام به سيستم اطالعاتي مخاطب غير از سيستمي كه فقط براي اين كار معين شده وارد شود، زماني كـه          ـ زماني كه داده   

 . شود پيام بازيافت مي داده
پيـام    شـود كـه داده      مخاطب، يك سيستم اطالعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني محقـق مـي              اگر  ) ب

  . وارد سيستم اطالعاتي مخاطب شود
  . گردد  اعمال مي2 باشد، بند 4پيام طبق بند  حتي اگر محلي كه سيستم اطالعاتي واقع شده غير از محل دريافت داده. 3
ارسال و در محل كسب مخاطب دريافت گردد در ايـن  ) اصل ساز(كنندة پيام      محل كسب ارسال   اي بايد از    پيام داده . 4

  :ساز و مخاطب به شكلي ديگر توافق نموده باشند زمينه، تدابير زير انديشيده شده است مگر آنكه اصل
 كـه   كننـدة پيـام و مخاطـب بـيش از يـك محـل كـسب داشـته باشـند، محـل كـسب جـايي اسـت                             چنانچه ارسال ) الف

ترين رابطه را با مبادالت زيربنايي داشته باشد، يا جايي كه هيچ مبادالت زيربنايي موجود نباشند، از محل كسب  نزديك
  . شود استفاده مي

  ».به اقامتگاه عادي آنها مراجعه خواهد شد كنندة پيام يا مخاطب محل كسبي نداشته باشند،  چنانچه ارسال) ب
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   )در صورت توافق طرفين(وصول  تأييد ةنظري. 3
كـه   گيـرد و در صـورتي  صـورت  اين نظريه در صورتي اثر حقـوقي دارد كـه بـين طـرفين توافـق         

جـاري  ) وصـول (و ب ) ارسال(وصول نباشد يكي از نظريات الف       تأييد   ةتوافقي بين طرفين بر نظري    
 گـاه قبـل يـا بـه         هـر : دارد  مي كه اعالم است  بيان شده   . ا.ت. ق 22 ةحسب ماد بنابراين   شد و    خواهد

تـصديق  پيـام      داده ساز از مخاطب بخواهد يا توافـق كننـد كـه دريافـت             اصل» پيام داده«هنگام ارسال   
هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبه يا اتخاذ هـر           ،اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد         ،شود

پيام مطمـئن كنـد      ت داده  معقول از درياف   شكلساز را به     نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل       
  1.گردد  ميپيام محسوب ،تصديق دريافت داده

شود كـه    مي يعني قرارداد زماني منعقد؛ مذكور شبيه نظريه اطالع استةشود كه نظري    مي مالحظه
 يـا تـصديق ناميـده      تأييـد    قبول به اطالع مخاطب رسيده باشد كه در اصطالح تجـارت الكترونيكـي            

سـاز و مخاطـب بـا هـم          كه طرفين يعني اصل     اعمال است  كننده  قبولي  اين نظريه در صورت   . شود مي
 هااين اسـت كـه مخاطـب نتوانـد بعـد     براي ساز چنين شرطي را مقرر نمايد كه     يا اصل ،  توافق نمايند 

  . داند  ميرا الزمپيام   دادهتصديق وصولبنابراين و  ادعاي عدم وصول قبول را داشته باشد
 راپيـام      داده طـور صـريح هرگونـه اثـر حقـوق          بـه سـاز      اصل اگر«: كند  مي  اين قانون مقرر   23 ةماد

مگـر آنكـه     ،شـود   مـي  نـشده تلقـي    ارسـال پيـام     داده ،كرده باشد پيام     داده مشروط به تصديق دريافت   
 ،ييديـه و تـصديق آن اعـالم شـود         أو قبول ت  پيام     داده بنابراين بايد دريافت  . تصديق آن دريافت شود   

  » . شدعقدي محقق نخواهدوگرنه 
  امـاره را در خـصوص دريافـت        روشـني  بـه    گذار  قانوناين امر به حدي اهميت دارد كه در اينجا          

 راجـع بـه محتـواي   پيـام    داده  دريافـت  ةامـار « :دارد  بيـان مـي    24 ةاست كـه در مـاد     نپذيرفته  پيام    داده
  » .صادق نيستپيام  داده

  
   مكان تشكيل قراردادهاي الكترونيكي) ب

با تعيين ديگري مالزمـه دارد كـه در حقـوق            ،ك از زمان و مكان تشكيل عقد      هرچند تعيين هر ي   
ولــي در مــورد قراردادهــاي  اســت،  يــك قاعــدهمنزلــة بيــان شــد و ايــن مــورد بــه غيرالكترونيكــي

 تجـارت  ةدر قـانون نمونـ  بنابراين الكترونيكي به لحاظ ويژگي آن هميشه اين مالزمه وجود ندارد و        
ت الكترونيكي ايران بحثي را در ايـن زمينـه مطـرح نمـوده از ايـن جهـت                   الكترونيكي و قانون تجار   

نبـود  دليـل   . دارد  مـي  جا نيز بيان  د الكترونيكي را در اين    عالوه بر موارد اعالم شده مكان انعقاد قراردا       
                                                                                                                   

  .دارد  نيز اين را بيان مي1996 آنسيترال كترونيكي الة قانون نمون14 ةماد. 1
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هاي تجـاري   معامالت و مبادالت زيادي با طرف     ،مالزمه اين است كه كاربران تجارت الكترونيكي      
 كجـا مـستقر     در هـا دقيقـاً   ننـد سيـستم اطالعـاتي و ارتبـاطي آن         بـدون آنكـه بدا     ،دهند  مي خود انجام 

           استفاده نمايد و مكان استقرار خود       گرديده است يا طرف معامله از بعد مسافتي كه وجود دارد سوء 
 غيـر از محلـي اسـت كـه در رايانـه بيـان              ،گيـرد   مـي   يعني مكاني كه اين معامله از آنجا صـورت         ؛را
 در سـنگاپور باشـد وانمـود نمايـد در انگلـستان             كننده  ايجابمثال ممكن است طرف     براي   ،شود مي

  . است
قـانون نمونـه    15 ة ماد4بند  از   پيروي با   29 ةبه همين دليل قانون تجارت الكترونيكي ايران در ماد        

ل محل  مثتر    يك معيار عيني  پيام     داده در مورد مكان ارسال و دريافت     آنستيرال   الكترونيكي   تجارت
تجاري برگزيده است و براي محل استقرار فيزيكـي سيـستم اطالعـاتي اهميـت زيـادي قائـل نـشده         

يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري       ساز     اصل  فقط زماني مالك است كه     1است و اقامتگاه قانوني   
  . باشد

پيـام    دادهتبايد مكان ارسـال و دريافـ     ،بنابراين براي تعيين مكان تشكيل قراردادهاي الكترونيكي      
 آنـستيرال   ة قـانون نمونـ    15 ة ماد 4همچون بند   . ا.ت.ق. 29 ةكه در اين خصوص ماد     مشخص گردد 

  2:ند ازا نمايد كه عبارت  ميچهار معيار را ذكر

  ؛محل تجاري يا كاري طرفين. 1
 ترين محل به اصل معامله؛ نزديك ،در صورت داشتن بيش از يك محل تجاري يا كاري. 2

 ركت؛محل اصلي ش. 3

 .اقامتگاه قانوني. 4

 اگـر محـل اسـتقرار سيـستم اطالعـاتي يـا محـل اسـتقرار دريافـت         «: دارد  مي بيان. ا.ت. ق 29 ةماد
   :شود  مي زير عملةمختلف باشد مطابق قاعدپيام  داده

است و محل تجاري يا كاري مخاطب      پيام     داده محل ارسال ساز     اصل يا كاري  محل تجاري ) الف
  . كه خالف آن توافق شده باشداست مگر آنيام پ  دادهمحل دريافت

تـرين محـل بـه اصـل         نزديـك  ،بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشـد         ساز     اصل اگر) ب
محـل تجـاري يـا       ،محل تجاري يا كاري خواهد بود در غير اين صورت محل اصل شركت               ،معامله

  . كاري است
                                                                                                                   

اقامتگاه هر شخصي عبارت است از محلي كه شخص در « : است چنين تعريف شده .م. ق1002 ةاقامتگاه در ماد. 1
 اگر محل سكونت شخصي غير از مركز امور مهم او باشد .آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد

  ». اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود. او اقامتگاه محسوب استمركز امور
  . به ترتيب است و در طول هم هستندهارسد كه اين معيار به نظر مي. 2
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اقامتگاه قانوني آنان مالك خواهد     ،   باشد يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري      ساز     اصل اگر) ج
   :چرا كهدارد  ماده مذكور ابهام )ب(البته بند . »بود

  . مبهم است و تعريف نشده است» اصل معامله«نخست عبارت 
 تحقـق در چنـد مكـان        كننـده   قبـول  بنـابراين گانه و تركيبي بوده و      تواند چند   مي اصل معامله دوم  
  . باشد

تر   كرد و تكليف قطعي     مي زا اجتناب   از ورود در اين فروض ابهام      گذار  انونقبنابراين بهتر بود كه     
  . كرد  ميمقررپيام   دادهتري براي تعيين محل ارسال و دريافت و روشن

 مكان انعقاد قرارداد تعيين نمايند كه       برايند با توافق يكديگر مكان ديگري را        نتوا  مي البته طرفين 
 قـانون نمونـه نيـز    15 ة مـاد 4و همچنين در بند است را بيان نموده ن آ. ا.ت. ق29 ة ماد)الف(در بند  

 توافـق   شـكلي ديگـر   بـه   ) مخاطـب  (دارنـده   پيام و دريافـت    ةمگر آنكه ارسال دارند   ... «قيد شده كه    
  » .نموده باشند

 بـاال ال مطرح است كه آيا فرض قانوني در خصوص محل انعقاد قرارداد به شرح   ؤدر پايان اين س   
قـانوني كـه بيـان نمـوده        هاي    يعني آيا امكان اثبات خالف فرض      ؟ است يا فرض مطلق     نسبي يفرض

نسبي اسـت   هاي    فرض ،قانونيهاي    فرضدر اصل    در پاسخ بايد گفت كه       ؟است وجود دارد يا خير    
توانند ثابت نمايند كه پيام از محلي غيـر از اقامتگـاه و محـل تجـارت شـخص        مينارو متعاقد  از اين 

 1.گونه مكان واقعي قرارداد را تعيين نمايند دينصادر شده و ب

 

  گيري  نتيجه
يك از نظريـات مـذكور بيـشتر بـا حقـوق       خواهيم ببينيم كه كدام    مي با توجه به نظريات بيان شده     

 ارسال را بايد انتخـاب      ةالكترونيكي نظري آيا همچون حقوق غير      ؟تجارت الكترونيكي سازگار است   
را ) تـصديق دريافـت   (ة وصول يا اطالع از قبول       ارت الكترونيكي نظري  كرد يا با توجه به ويژگي تج      

 اطـالع   ةوصول قبول كه شـبيه نظريـ       تأييد   ةدر پاسخ بايد گفت در خصوص نظري      . بايد انتخاب كرد  
و مخاطـب بـر آن توافـق نمـوده          سـاز      اصل طور كه بيان شد اين امر در صورتي است كه          است همان 

  .  اطمينان از انعقاد قرارداد آن را شرط نموده استبراي) كننده ايجاب(ساز   اصلباشند يا

                                                                                                                   
با اين حال، دبيرخانة آنستيرال در راهنمايي كه براي واضع قانون نمونة تجارت الكترونيك تهيه كرده است، اعالم . 1

  .: ك.ر. كننده رد است اي مطلق و غيرقبول  اماره15 مادة 4ارة مذكور در بند نموده كه ام
Uncitral model law on electronic commerce (1996) with additional article 5 bis as adopted in 
1998 and guide to enactment, pp 40-41 available at: www. lwxmercatoria. org 
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بـه   شـرط  اجرا نشدن توافق طرفين يا نبودبنابراين تكليف اين نظر معلوم است چرا كه در صورت   
در وجـود نيامـده و در نتيجـه عقـدي محقـق نـشده تـا         ههـا بـ    تالقـي اراده   در اسـاس   مخاطـب    وسيلة

  . ث نمودداد بحخصوص زمان و مكان انعقاد قرار
 شـده اسـت و شـايد      بينـي   پـيش . ا.ت. ارسال و وصول هر دو به شرطي كه بيان شد در ق            ةدو نظري 

بتوان گفت كه بر خالف آنچه كـه در حقـوق ميـاني در خـصوص ارسـال و دريافـت ولـو بـه حـد                           
 ذكر صريح قـانون علمـاي حقـوق بـا           نبوددر نتيجه به لحاظ     و  مطلبي به صراحت بيان نشده      . ا.ت.ق

  . ي كه ذكر شد موضوع را حل نمودندمطالب
 كننـده   قبـول  ارسال را با حقـوق ايـران         ة نظري در نهايت و اينكه   اند    البته با اختالف نظري كه داشته     

نمايـد چـرا كـه       مـي تـر      اما اين اظهـار نظـر در حقـوق تجـارت الكترونيكـي مـشكل               ،انطباق دانستيم 
را انتخاب نمايد و شايد نظرش بر ايـن بـوده    نخواسته است به طور منجز يكي از نظريات         گذار  قانون

  .  كلي امتناع نموده استةكه حسب مورد موضوع بررسي شود و از بيان قاعد
دريافـت تـصديق و    ،نمايد آثار حقوقي پـس از انتـساب    مياعالم. ا.ت. ق30ة و در نهايت در ماد   

حث چهارم ايـن قـانون و        دوم تاچهارم مب   هاي  لموضوع فص پيام     داده زمان و مكان ارسال و دريافت     
  .نمايد  نمينظر خاصي را انتخاببنابراين   وتابع قواعد عمومي استپيام   دادهياهمچنين محتو

طـور صـريح    الكترونيكـي نيـز بـه      در حقـوق غير    گذار  قانونچنانكه بيان شد قواعد عمومي از ديد        
 قراردادهـا و حقـوق      توان گفت با توجه به اينكه در قواعد عمـومي           مي با وجود اين  . مشخص نيست 

چـرا  .  ارسال را انتخاب كرديم در حقوق الكترونيكي نيز نظريه ارسال را انتخاب كنيم          ةمذكور نظري 
 ويژگي منحصر به فرد خود را دارد و اين احتمال وجود دارد كه             ، جهاني اينترنت  ةكه هر چند شبك   

طور كـه بايـد       نرسد يا آن   هكنند  ايجابپاك يا تحريف شود و هرگز به دست          ،حاوي قبول پيام    داده
پـستي نيـز وجـود دارد و احتمـال از بـين          هاي    اين احتمال در مورد نامه    . نرسد   كننده  ايجاببه دست   

فتـه شـده   اي و پـستي پذير   ارسال در مـورد عقـد مكاتبـه       ةبا اين حال نظري    ،رفتن آنها نيز وجود دارد    
 پس  .نيست مانع پذيرش نظريه ارسال   در تجارت الكترونيك نيز وجود اين خطرات        است و بنابراين    

  . بايد اين نظريه را انتخاب كرد
تـر    مهم مسئله    محيط و اينترنت اهميت اين     ،رسد كه ويژگي خاص تجارت الكترونيك       مي به نظر 

 ارسـال شـده از طريـق        ةچرا كه در خصوص نام       ،كنيمو بيشتر از آن است كه آن را با پست مقايسه            
خواسـت  حـث ابـالغ داد     كما اينكه در ب    ، خواهد رسيد  كننده  ايجابت   نامه به دس   %99پست احتمال   

 قانون آيين دادرسـي     71 ةصرف ارسال را ابالغ محسوب نموده است كه در ماد          در خارج از كشور   
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امـا در محـيط الكترونيكـي     1،هاي عمومي و انقالب در امور مـدني آن را بيـان نمـوده اسـت               دادگاه
هـاي   نمايـد ايـن پيـام از گـره      مـي صـورت الكترونيكـي ارسـال   هنگامي كه شخصي پيام خود را بـه       

 بنابراين معلوم نيست كه در ايـن حـين تغييـري در   . نمايد تا به دست مخاطب برسد  مي متفاوتي عبور 
تواننـد    مـي   وجود دارد كـه    2وجود آيد يا خير و اينكه در اينترنت بحث جدي به نام هكر             هبپيام    داده

 از ايـن جهـت      . نرسـد  كننـده   ايجـاب گز به دسـت     نمايند و چه بسا هر    آمده را مختل    ايجاب به عمل    
 آن  بنـابراين مقايـسة    . آمده است  وجودبه   3ها در تجارت الكترونيكي    است كه بحث حمايت از داده     

 نيز بر اين نكتـه توجـه داشـته كـه در             گذار  قانوناز طرفي نظر به اينكه      . صحيح نيست  با پست عادي  
راجـع  پيام     داده  دريافت ةنمايد كه امار    مي  بيان 24 ةمايد و در ماد   ن  مي  وصول را  ة بحث نظري  27 ةماد

 كننـده  ايجـاب  مربوط به عدم وصول قبول بـه  هايچرا كه به خطر . صادق نيست پيام     داده به محتواي 
 پـذيرش تئـوري وصـول در حقـوق تجـارت الكترونيـك بـا اصـول حقـوقي                    بنـابراين واقف بوده و    

 نظر بر تئوري وصول داشته كه شايد بـه لحـاظ   15 ةآنستيرال نيز در ماد ةقانون نمون . است سازگارتر
 ذهنـي در    ة وصـول را پذيرفتـه بـود بـه لحـاظ سـابق             ة نظري الملل   بين  كنوانسيون بيع  14 ةاينكه در ماد  

رسـد در     مـي  نظره   حال ب  به هر . منطبق بر اصول دانسته است    را   وصول   ةتجارت الكترونيك نيز نظري   
 ة ارسـال و در حقـوق تجـارت الكترونيكـي نظريـ            ةالكترونيكـي نظريـ   حقـوق غير   و در    حقوق ايران 

الزم به يادآوري است كه در خصوص مكان انعقـاد          . است وصول با منطق و اصول حقوقي سازگار      
تـشخيص  ة  الكترونيكـي تـشخيص زمـان تـشكيل قـرارداد را نتيجـ             حقوق غير  مانندتوان    نمي قرارداد

شـود كـه قبـولي بـه          مـي  ال اگـر بگـوييم قـرارداد زمـاني منعقـد           مثـ  بـراي . مكان انعقـاد آن دانـست     
منطقي است كه بگوييم قرارداد در محلي منعقد شده است كـه قبـولي بـه                 ،دهنده اعالم شود   ايجاب
اين مالزمه بـين تـشخيص زمـان انعقـاد قـرارداد بـا مكـان آن در                  . دهنده اعالم گرديده است    ايجاب

ه كاربران تجارت الكترونيكي معامالت و مبـادالت زيـادي          چرا ك ،  حقوق الكترونيكي وجود ندارد   
بـه طـور   كه بدانند سيستم اطالعاتي و ارتباطي آنها  بدون آن  دهند  مي تجاري خود انجام  هاي    با طرف 

                                                                                                                   
موران كنسولي يا سياسي ايران به أابالغ دادخواست در خارج از كشور به وسيله م«: دارد  مقرر مي.م.د.آ. ق71. م. 1

اي كه امكان داشته  ن سفارت يا هر وسيلهامورأ مةوسيلبه آيد ماموران يادشده، دادخواست و ضمائم آن را  عمل مي
كه در  در صورتي. رسانند  به اطالع دادگاه ميفرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه باشد براي خوانده مي

موران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امور خارجه به طريقي كه مقتضي أم كشور محل اقامت خوانده، 
  ».دهد بداند، انجام مي

ستورات سيستم مند به بررسي د اي شده و عالقه سازي رايانه شخصي كه كامالً جذب تكنولوژي رايانه و برنامه. 2
اي خود براي  شخصي كه از تخصص رايانه. 2. هاي ديگر براي آشنايي با چگونگي كاركرد آنهاست ها و برنامه عامل

كند،  ها استفاده مي ها و داده اي و زير و رو كردن برنامه هاي رايانه كارهاي غيرمجازي چون دستيابي به سيستم
cracker همچنين . شود  نيز ناميده ميhacktivist مترادف آن است .  

   قانون تجارت الكترونيكي66 الي 58مواد   .:ك.ر. 3
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 در چه مكاني مستقر گرديده است يا طرف معامله مكان خود را غير از مكاني كه مستقر است                   دقيق
 يك معيار عيني مانند محل تجاري را مكان ارسال و دريافـت داده           ارگذ  قانوننتيجه   در. اعالم نمايد 

ي سيـستم اطالعـاتي     توان محل انعقاد قرارداد دانست و براي محل استقرار فيزيك           مي داند كه   مي پيام
يـا مخاطـب    سـاز      اصـل  ل نشده است و اقامتگاه قانوني فقط زماني مالك است كه          اهميت زيادي قائ  

  .  باشدفاقد محل تجاري يا كاري
 ،هـا  متفـاوت از پـذيرش نظريـه   هاي     وجود طرز تلقي   دليلدر پايان بيان اين نكته الزم است كه به          

د كـه قـرارداد در چـه زمـاني و           آشكار مشخص نمايـ   سايت يا كاربر بهتر است به طور         متصدي وب 
سـاز     اصـل   ايـن صـورت ممكـن اسـت در سيـستم قـانوني متبـوع                غير در. مكاني تشكيل خواهد شد   

كـه در    ،باشد فته وصول پذير  ة ارسال و در سيستم قانوني طرف مخاطب نظري        ةنظري،   )كننده  جاباي(
  .  خواهد گرديدننتيجه باعث تضييع حقوق يكي از آنا

  
  
   و مĤخذ منابع

   فارسي -
ش ،  نداي صادق تهران،  ،  »انعقاد قرارداد الكترونيكي  « ،)1383تابستان و پاييز     (بتول،  آهني -

 .35 و 34

و  اخالقـي بهـروز    ترجمـة ،  »الملـل  نحقوق تجارت بي  « ،)1378پاييز   (كالويوم،  فاشميتو -
 .سمت، تهران، همكاران

مجلـه تحقيقـات     ،»ايجاب و قبـول الكترونيكـي     «،  )1385بهار و تابـستان      (مصطفي،  السان -
  .38ش،  دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتيةنشري، حقوقي

حقـوقي  هـاي   و جنبـه اي  ماهيت رايانـه « ،)1385 (امـين ، دوان يامچي  ؛---------- -
  .31ش ، حقوقيهاي  فصلنامه ديدگاه، »امضاي ديجيتالي

هـاي    تشكيل قرارداد در فضاي سايبر مجلـه پـژوهش        «،  )1385 (اهللا ماشـاء ،  بنانياسري -
 .9 شماره، حقوقيهاي   پژوهشةمجل، »حقوقي

ترجمة ،  »گلستانمروري بر حقوق قراردادها در ان     « ،)1377 زمستان (رابرت،  داكسبري -
 .حقوقدانتهران، ، حسين، صادقيميرمحمد

 .ميزان  تهران،،»حقوق تجارت الكترونيكي«، )1387تابستان  (علي، رضايي -
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،  نشريه دادگستري اصـفهان    ،»حقوق تجارت الكترونيك  «؛  )1387تابستان   (هاشم،  رضايي -
 .آراء

تهـران ،   ،   و كـاربردي   نظري،  »المللي حقوق معامالت بين  «،  )1377(  اهللا حشمت،  سماواتي -
 .ققنوس

 .ميزانتهران، ، »تشكيل قراردادها و تعهدات«، )1377 (مهدي، شهيدي -

 .ميزان، تهران، »قواعد عمومي قراردادها«، )1382 (حسينسيد، صفايي -

حقـوق بيـع    « ؛)1384 (اكبر،  نژادميرزا ؛محمود،  كاظمي ؛مرتضي،  عادل ؛------------ -
 .انتشارات دانشگاه تهران، » تطبيقية با مطالعيالملل بين

هاي  زمان وقوع عقد از طريق واسطه«، )1383پاييز و زمستان  (غالم نبي، فيضي چكاب  -
 .13ش ، پژوهش حقوق و سياست ،»الكترونيك

 .بهنشر تهران،، » قراردادهاي عمومقواعد« ،)1372( ناصر، انياتوزك -

 . انتشارشركت تهران،، اعمال حقوقي، »حقوق مدني« ،)1371 (---------- -

اصـول قراردادهـاي    «،  )1379 (يكنواخـت كـردن حقـوق خـصوصي       المللـي      بـين  سسهؤم -
 .شهر دانش تهران، ،اخالقي و همكارانترجمة بهروز ، »المللي تجاري بين

ــا  «، )1378(----------------------------- - ــاي بازرگ ــول قرارداده  يناص
 .گنج دانش تهران،، نوريمحمدعلي  ترجمة، »المللي بين

تفسيري بر حقوق   « ،)1374 (معتبر جهـان  هاي     هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه      ةشتنو -
 .1ج ، گنج دانش تهران،، پور دارابمحراب  ترجمة، »المللي بيع بين

فرهنــگ تــشريحي  «، )1383 (لفــان و ويراســتاران انتــشارات مايكروســافت   ؤت مئــهي -
، آذرتهـران،   ،  اده نـوري  ز قلـي ترجمـة فرهـاد     ،  »اصطالحات كـامپيوتري مايكروسـافت    

  .ويرايش پنجم
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