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و علوم سياسي، دوره 77-95، صفحات1389 پاييز،3، شمارة40 فصلنامه حقوق، مجلة دانشكده حقوق

 صالحيت محاكم در قراردادهاي الكترونيك مصرف كننده

∗مصطفي بختياروند

و علوم سياسي دانشگاه تهران  دكتراي حقوق خصوصي دانشكده حقوق
)5/8/1387: تاريخ تصويب-10/6/1387: تاريخ دريافت(

:چكيده
الح بـراي رسـيدگي بـه يكي از مسايل مهم در قراردادهاي الكترونيك به نحوه تعيين دادگاه صـ

به. اختالفات طرفين مربوط مي شود  اين موضوع در قراردادهاي مصرف كننده به دليل نياز وي

در مقاله حاضر ابتدا شروط قراردادي تعيين دادگـاه. گذار اهميت بيشتر مي يابد حمايت قانون 

د  و محدوديت هاي آنها، سپس عوامل ارتباط نوعي مـورد اسـتفاده و شرايط ر صـورت صالح

و در نهايت قواعد و نحوه اعمال آنها در فضاي سايبر سكوت طرفين يا بي اعتباري اين شروط

.حاكم بر تعيين دادگاه صالح در قراردادهاي مصرف كننده مطالعه خواهد شد

: واژگان كليدي
. قرارداد الكترونيك، حمايت از مصرف كننده، دادگاه صالح، معيار هدفگيري

∗ Email: email:mbakhtiarvand@gmail.com 
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 مقدمه
بي سابقه براي برقراري روابط قراردادي ايجاد كـرده كـه بـه دليـل جهـاني اينترنت فضايي

و تجار خـارجي در بودن، احتمال انعقاد قراردادهاي بين  المللي بين مصرف كنندگان يك كشور

و در چنين،از سوي ديگر. آن وجود دارد   وقوع اختالف بين طرفين قرارداد امري محتمل است

ميصورتي .شود مسأله دادگاه صالح براي رسيدگي به اختالف مطرح

تواننـد مرجـع صـالح بـراي رسـيدگي بـه المللـي مـيبه طور سنتي، طـرفين قـرارداد بـين

و دادگاه(اختالفاتشان   ايـن آزادي،در عـين حـال. را با توافق تعيين كنند) اعم از ديوان داوري

و محدوديت هايي دارد كه و شرايط به مصالح مختلف توسط قانون مطلق نبوده گـذار پـيش بنا

و يا شرط منـدرج در آن بـه دليلـي باطـل. بيني شده است  گاه قرارداد در اين خصوص ساكت

 دادگاه صالح با مراجعه بـه عوامـل ارتبـاطي كـه در قـانون آمـده تعيـين،در اين صورت. است

مي. شودمي به خود قرارداد مربوط و يـا بـه) مانند محـل اجـراي تعهـدات(ندشواين عوامل يا

به واسطه). مانند اقامتگاه(طرفين كه ضـعيف تـر بـودن مـصرف كننـده، مقرراتـي بديهي است

و حمايتي بر قراردادهاي وي حاكم است .استثنايي

و لذا مسأله مهم، قواعد تعيين دادگاه صالح، در اصل براي قراردادهاي سنتي تدوين شده اند

آ  به قراردادهاي الكترونيك است قابليت اجراي مي. نها نسبت توان عوامـل ارتبـاطي بايد ديد آيا

د يـاكراز قبيل محل اجراي تعهدات يا اقامتگاه خوانده را در قراردادهاي الكترونيك هم اعمال 

در سطح اتحاديه اروپايي معيار پذيرفته شده براي احراز صالحيت محاكم كشور مـصرف.خير

به سوي اين كشور، بدين مفهوم كـه تـاجر از جهت دهي فعاليت كننده عبارت است  هاي تاجر

م  به عنوان مشتريان بالقوه خود انتخاب كندزبوساكنين كشور  ضـرورت دارد كـه،بنـابراين.ر را

.نحوه انطباق اين معيار با فضاي سايبر بررسي شود

 سـپس نحـوه تعيـين در مقاله حاضر ابتدا موضوع حاكميت اراده در انتخاب دادگاه صـالح،

و باألخره قواعـد ويـژه قراردادهـاي مـصرف كننـده چنين دادگاهي در صورت سكوت طرفين

. مطالعه خواهند شد

 اصل حاكميت اراده در انتخاب دادگاه صالح: گفتار نخست
كنيم كه چگونـه اصـل حاكميـت اراده طـرفين در تعيـين دادگـاه در اين گفتار ابتدا بيان مي

و سـپس محـدوديتمصالح، در سيست   هـاي آن را مطالعـه هـاي حقـوقي پذيرفتـه شـده اسـت

. نمائيممي
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79 در قراردادهاي الكترونيك مصرف كننده صالحيت محاكم

 پذيرش اصل) الف
به صالحيت قراردادي دادگـاه در بيـع بـين1958 آوريل15كنوانسيون المللـي الهه راجع

هـر گـاه طـرفين يـك":ده اسـتكر اصل حاكميت اراده را مقرر2اشياي منقول مادي در ماده 

به طور صريح يك دادگاه يا دادگاه قرا هاي يكي از كشورهاي عـضو را بـراي اسـتماع رداد بيع،

دعاوي پيش آمده يا احتمالي ناشي از قرارداد مذكور صالح بدانند، دادگاه تعيين شده صـالحيت 

و تمامي دادگاه ."…هاي ديگر بايد اعالم عدم صالحيت كنندانحصاري خواهد داشت
 الهه راجع به توافقات تعيين دادگاه كه قلمرو اجرايـي 1965 نوامبر25همچنين كنوانسيون

به كنوانسيون به موجب بند مزبوروسيع تر نسبت و در2 ماده1 دارد  شـروط انتخـاب دادگـاه

هاي منتخب را واجـد صـالحيت در ماده پنج دادگاه،گيردهاي مدني يا تجاري را در برمي زمينه

عال. انحصاري دانسته است  و تجـاريبه و اجراي احكام خارجي مدني وه كنوانسيون شناسايي

. شروطي از اين نوع را معتبر شمرده است10 ماده5 در بند 1971مصوب اول فوريه 

و اجراي احكام مـدني به صالحيت، شناسايي در اتحاديه اروپايي، آيين نامه بروكسل راجع

 بروكسل در همين زمينه شده 1968نكه جايگزين كنوانسيو2000 دسامبر22وتجاري مصوب 

را23است، در ماده  تحت عنوان گسترش صالحيت، اصل آزادي قراردادي در ايـن خـصوص

. با معتبر دانستن شروط انتخاب دادگاه بر قرار كرده است

 شرايط اعتبار شرط انتخاب دادگاه)ب
.ماهويشرايط)2شرايط شكلي؛)1:شونداين شرايط به دو دسته تقسيم مي

 شرايط شكلي)1

يكي23طبق بند يك ماده  آيين نامه بروكسل، توافق راجع به انتخاب دادگاه ممكن است به

سه شكل زير صورت گيرد كه به صورت كتبي تأييد شده) الف: از توافق كتبي يا توافق شفاهي

ب  ج) است؛ - بـين در تجـارت)به شكلي كه با رويه تثبيت شده بين طرفين منطبق باشـد؛ يـا
به شكل منطبق با عرفي كه طرفين از آن آگاهند يا بايد آگـاه مـي و در ايـن نـوع الملل، بودنـد

و بـه طـور مـنظم آن را رعايـت تجارت طرفين قراردادها بـه طـور گـسترده   اي از آن آگاهنـد

.كنندمي

 گنجانده الملل ممكن است شرط تعيين دادگاه در شرايط عمومي دانيم كه در تجارت بين مي

ده است كه ضرورت دارد در متن قرارداد امـضا شـدهكر ديوان اروپا اعالم ارتباط،در اين. شود

به شرايط عمومي مشتمل بر شرط تعيين دادگاه اشاره شود به طور صريح 1.توسط طرفين،

1-C.J.C.E., 14 décembre 1976, aff. 24/46, Estasis Salotti c. Rüwa, www.curia.eu.int/ 
common/recdoc/indexaz/fr/c1.htm.  
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به منظور اجتناب از حجيم شدن مـتن اصـلي، در مـوارد در چارچوب تجارت الكترونيك،

چنين ارجـاعي كـه بـه. به اطالعات خارج از اسناد الكترونيكي صورت مي گيرد زيادي ارجاع 

از)ادغـام( شـود در اصـطالح، درج انجام مـي) Hyperlink(طور معمول با استفاده از فوق پيوند 

با عنايـت بـه.)Koteiche,2005, p.24( شودمي ناميده)Incorporation par refer ence(طريق ارجاع

ب  و 5 مـاده1998ه منظور تأكيد بر اثر حقوقي ايـن ارجاعـات، آنـسيترال در سـال همين رويه

به قانون نمونه تجارت الكترونيك خـود وارد كـرد  ,CNUDCI, 1996(مكرر در اين خصوص را

pp.34 et seq(.را":به موجب ماده ياد شـده  اثـر قـانوني، اعتبـار يـا قابليـت اجـراي اطالعـات

رد به اين دلي توان صرفاً نمي و فقط بـه آن ارجـاع شـده اسـت كه در داده پيام گنجانده نشده ل

و فقط به آنها پيوند". نمود  لذا شرايط عمومي كه در فايلي مستقل از فايل قرارداد وجود داشته

به اين كه مصرف كننده بـه خـوبي از داده شده مي توانند واجد اثر حقوقي باشند، البته مشروط

.)Smedinghoff, 2006, p.5(و فرصت مطالعه آنها را داشته باشد وجود آنها آگاهي يافته 

ب از بند وبه رويه تثبيت شده بين طرفين قـرارداد بـين23 ماده1در بخش المللـي توجـه

بديهي اسـت. شرطي كه مطابق با اين رويه دادگاه صالح را تعيين نمايد معتبر دانسته شده است 

كه رفتاري بين طرف  وكه ارزيابي اين نه بايـد بـا توجـه بـه اوضـاع به حالت ثبات رسيده يا ين

كه فقط در يك معامله پيشين بين طرفين رعايت شده  احوال هر دعوا صورت گيرد، اما رفتاري

به طور معمول كفايت نخواهد كرد  ص1385اخالقي، امام،(است ديوان اروپا نيـز در يـك دعـوا.)30،

كه براي نخستين بار با يك  مي بين اشخاصي كه به قول دادگاه ديگر رابطه برقرار و ديگراني كنند

1. ده استكر دارند، تفكيك)Rapports commerciaux courants("روابط تجاري مستمر"

مي23 ماده به طور گسترده عرفي را الزم االجرا كه و بـه صـورت مـنظم داند  شناخته شده

مي. رعايت شود  دو شـرط را در تجـارت الكترونيـك احـراز توان اينحال بايد ديد كه چگونه

به فردي كـه دارد، در هـر لحظـهمي:دكر به سبب مزاياي منحصر دانيم كه در اين نوع تجارت

كه در همـه آنهـا معيـار تعيـين  ممكن است چندين قرارداد مشابه به طور همزمان منعقد شوند

در. دادگاه صالح يكسان باشد  كه اگر براي نمونـه  طـي يـك سـاعت بـيش از پرسش اين است

هزار قرارداد از اين قسم منعقد شده باشد، عرفي الزم االتباع در خصوص دادگاه صـالح شـكل

جهت يافتن پاسخ مناسب، بايد اركان عرف را مورد بررسي قرار دهيم كـه گرفته است يا خير؟ 

يكي از آنها يعني عنصر مادي  كه عادتي قديم"به موجب مستقرو براي ايجاد عرف الزم است

به مدت طوالني بين عموم مرسوم شود  مدتي را كه الزمه ايجـاد عـرف اسـت بـا ... باشد، يعني

و منابع اطالعـات از اهميـت زمـان در دقت نمي  توان تعيين كرد، زيرا در عصر ما سرعت ابزار

 
1-C.J.C.E.,  14 décembre 1976, aff.25/76, Gleries Segoura,<www.europa.eu.int/smartapi/ 
cgi/sgs doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61976j0025>. 
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و استقرار عادت كاسته است و همگاني كردن  شـرايطي كـه.)475-476، صـص 1381كاتوزيان،("ايجاد

مي23براي الزم االتباع بودن عرف در ماده و بنابراين شايد ذكر شده نيز پاسخ مثبت را القا كند

كه شبكه  كه به روند تشكيل عرف بتوان گفت هاي تجـاري هاي الكترونيك اين ويژگي را دارد

.سرعت بخشد

به توافقات الكتر23بند دو ماده به منظور اعتبار بخشيدن ونيك راجع بـه آيين نامه بروكسل

:دادگاه صالح مقرر داشته است

 هر گونه ارتباط الكترونيك كه دسترسي دائم به توافق را ممكن سـازد، بـه عنـوان نوشـته"

به اصل معـادل هـاي كـاركردي."شودمي تلقي كه  Principe des(مبناي اين حكم، اصلي است

équivalents fonctionels(و بـه جـاي محـدود كـردن نوشـته بـه قـالبي خـاص، معروف شـده

كه اين كاركردها را ارائـه دهـد  و سپس هر مدركي را كاركردهاي اساسي آن را شناسايي نموده

ــي  ــار م ــر آن ب ــته را ب ــانوني نوش ــار ق و آث ــرده ــي ك ــته تلق ــوان نوش ــه عن ــدب ــل. كن ــق اص  طب

ن معادل و در واقع بايد به نوشته صـرف و يا شكل نوشته اهميت ندارد ظـر هاي كاركردي قالب

مي. از قالب آن توجه كرد  و: تواند انواعي داشته باشد لذا نوشته  بختياروند،(...كاغذي، الكترونيكي

هاي كاركردي براي نخستين بـار در راهنمـاي تـصويب قـانون نمونـه اصل معادل.)98،ص 1384

 ,Caidi( مورد اشاره قرار گرفتـه اسـت)CNUDCI, 1996, pp.14-15(تجارت الكترونيك آنسيترال

2003, p.24.(
و نيز در سطح فراملي با وضع قوانين جديد يـا اصـالح قانون گذاران در كشورهاي مختلف

كا مقررات موجود، اعتبار قانوني نوشته  و الكترونيك را برابر نموده اند هاي بنـد دو مـاده. غذي

سه كنوانـسي. آيين نامه بروكسل از اين دست اقدامات است 23 ج ماده  2005ون به موجب بند

به طور انحصاري دادگـاه صـالح را كه به توافقات انحصاري تعيين دادگاه، توافقاتي الهه راجع

مي  يكي از دو صورت زير منعقد يا تسجيل شود تعيين ؛ يـا)1: كند، بايد به )2به وسيله نوشته

قابـلبه وسيله هر گونه ابراز ارتباطي ديگر كه اطالعـات موجـود در آن بـراي مراجعـه بعـدي

ج مطابق.دسترسي باشد  هرگاه قانون يكنواخت مبادالت الكترونيك اياالت متحده7ماده با بند

.قانون كتبي بودن سند را الزم بداند، سند الكترونيك اين شرط را محقق خواهد كرد

 قانوني تحت عنـوان قـانون راجـع بـه هماهنـگ 2000 مارس سال13در كشور فرانسه در

ا به تـصويب رسـيد سازي حقوق ادله و مرتبط با امضاي الكترونيك ثبات با فناوري هاي نوين

" اصالحي قـانون مـدني فرانـسه،1316طبق ماده.كه موادي از قانون مدني فرانسه را تغيير داد 
و يـا اي از حروف، نشانهنظر از قالب يا روش انتقال آن از مجموعه دليل كتبي صرف هـا، ارقـام

و نماد ديگر  مي هر عالمت كنـيم كـه در بـدين ترتيـب مالحظـه مـي."گـردد قابل فهم تشكيل

م  به طور مـستقل در نظـر گرفتـه شـده زبوتعريف و به طور كامل از قالب آن تفكيك ر، نوشته

 نوشـته الكترونيكـي از همـان قـدرت اثبـاتي نوشـته":داردبند سه همين ماده اعالم مـي. است
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هر":داردترونيك ايران نيز در ماده شش اشعار مي قانون تجارت الك."كاغذي برخوردار است

همچنين مـاده."...گاه وجود يك نوشته از نظر قانون الزم باشد، داده پيام در حكم نوشته است

به عنوان دليل در محاكم مجاز دانسته است12 . اين قانون ارايه نوشته الكترونيك را

 شرايط ماهوي)2

خ شددر اين بخش دو مسأله بررسي :واهد

و-1 ؛ و دعوا ضرورت دارد  آيا وجود ارتباط ميان دادگاه منتخب

 المللي بودن قرارداد است؟ آيا اعتبار شرط تعيين داگاه متوقف بر بين-2

و دعوا ضرورت دارد؟-1  آيا وجود ارتباط ميان دادگاه منتخب

 طرفـي، بهتـر تـامين تعيين دادگاه خارجي براي طـرفين مزايـايي دارد از جملـه ايـن كـه بي

مي. شودمي كه بـه نظـر آنـان بـراي رسـيدگي بـه دعـوا طرفين توانند دادگاهي را انتخاب كنند

و قابليت بيشتر دارد  به دادگاه خارجي مشكالتي از قبيل مخـارج مـالي. مناسب تر بوده مراجعه

ب  كه با تعيين دادگاه مناسب، اين مشكالت  قابـل قبـول بـينيه نحوو هزينه فرصت در بردارد

 طرفين قرارداد نفع مـشروعي در رجـوع بـه دادگـاه كـشور،بنابراين. طرفين تقسيم خواهد شد

و قـرارداد را شـرط. ثالث دارند به همين سبب آيين نامه بروكسل وجـود ارتبـاط ميـان دادگـاه

17ديوان اروپـا در ايـن خـصوص ابـراز داشـته كـه مـاده. صحت توافق طرفين ندانسته است

صالحيتي انحصاري را از طريق ضـروري ندانـستن وجـود هرگونـه) آيين نامه23(كنوانسيون

و دادگاه تعيين شده برقرار كرده است 1.ارتباط ميان رابطه متنازع فيه

 المللي بودن قرارداد است؟ آيا انتخاب دادگاه خارجي منوط به بين-2

بـه موجـب مـاده يـك ايـن كنوانـسيون. الهه در اين زمينه صراحت دارد 1958كنوانسيون

جهـت] خـارجي[صرف اعالم طرفين مبني بر اعمال يك قـانون يـا صـالحيت قاضـي يـا داور 

به بيـع كـافي نيـست اعطاي وصف بين   همچنـين عنـوان كنوانـسيون كـه در آن از بيـع. المللي

داد بايـد بـدون در نظـر المللي اشياي منقول مادي نام برده شده بيانگر اين اسـت كـه قـرار بين

 الهه نيز در بيان قلمرو اجرايـي1965ماده دو كنوانسيون. المللي باشد گرفتن توافق طرفين، بين 

.المللي قابل اعمال دانسته استاين سند آن را در مورد روابط بين

1- C.J.C.E., 3 juillet 1997, aff. C-269/95, Francesco Benincasa c. Dentalkit Srl,  
www.curia.eu.int/common/recdoc/indexaz/fr/c2.htm. 
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يك. المللي بودن رابطه حقوقي را الزم دانسته است الهه نيز بين 2005كنوانسيون طبق ماده

مي  المللـي نـسبت بـه اين كنوانـسيون در دعـاوي بـين: كندكه قلمرو شمول كنوانسيون را بيان

كه در خصوص امور مدني يا تجاري منعقد شده است اعمال  توافقات انحصاري انتخاب دادگاه

مي2بند. گرددمي در همين ماده اعالم ]تحـت عنـوان صـالحيت[ با فـصل دوم ارتباطدارد كه
و روابط ميـانلي فرض مي الملدعوا بين كه طرفين در يك كشور عضو ساكن بوده شود مگر آن

به يك كشور  به دعوا صرف نظر از محل دادگاه منتخب طرفين فقط و ديگر عناصر مربوط آنها

 الهـه هـم انتخـاب2005توان چنين نتيجه گرفت كه مطابق با كنوانسيونمي لذا. مربوط باشند 

.المللي كندنمي تواند به خودي خود قرارداد را بيندادگاه خارجي توسط طرفين

و آيين نامه بروكسل در اين خصوص موضعي اتخاذ نكرده اند به همـين سـبب. كنوانسيون

كه توافق ميـان. بين مفسرين اين دو سند اختالف حاصل شده است  براي نمونه برخي معتقدند

 در مقابـل ديگـران.)Droz,1972, p.129(توانـد دعـاوي كـامال داخلـي را در برگيـرد طرفين مـي 

كه ماده گفته به اين  فقـط هنگـامي اعمـال] آيين نامه23ماده[ كنوانسيون بروكسل17اند اعتقاد

كه وضعيت بين مي به دادگاه خارجي فـي نفـسه شود و شرط اعطا كننده صالحيت المللي باشد

.)Gaudemet-Tallon1,1996,p.3(ح استالمللي كردن دعوا كافي نيست مرجبراي بين

 محدوديت هاي حاكميت اراده طرفين)ج
و)و دعـوا( هـاي مـرتبط بـا موضـوع قـرارداد هـا را در قالـب محـدوديت اين محدوديت

.مي كنيمهاي مرتبط با اشخاص يعني طرفين قرارداد مطالعه محدوديت

 هاي مرتبط با موضوعمحدوديت)1

 Compétences(هـاي انحـصاريل تحـت عنـوان صـالحيت بخش شش آيـين نامـه بروكـس

exclusives (طي پنج بند دعاوي ماننـد دعـاوي راجـع بـه22 مشتمل بر ماده كه اين ماده  است

به طور انحـصاري مـشخص كـرده و دادگاه صالح در خصوص آنها را اموال غير منقول را ذكر

. است

 محدوديت هاي مرتبط با طرفين)2

د در ايـن. ادگاه صالح ممكن است از ويژگي طرفين قـرارداد ناشـي شـود محدوديت تعيين

گذار جهت حمايت از طرف ضـعيف تـر، مرجـع انحـصاري بـراي رسـيدگي بـه حالت، قانون 

به دليل نياز بـه حمايـت. كندمي اختالفات را تعيين  سه دسته از اشخاص را آيين نامه بروكسل

ش: ويژه مورد توجه خاص قرار داده است  ، مـصرف كننـدگان)بخش سوم آيين نامـه(دگانبيمه
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 قواعـد صـالحيت16آيين نامه پس از آن كه در ماده ). بخش پنجم(و كارگران) بخش چهارم(

به قراردادهاي مصرف كننده را پيش بيني كرده، در ماده ده اسـت كـر شرايطي را بيان17نسبت

 قراردادهاي مصرف كننده نيز كه در صورت تحقق هر كدام از آنها شرط تعيين دادگاه صالح در 

كه. قابل درج است :اين شرايط عبارتند از اين

يا-1  توافق طرفين امكـان مراجعـه-2 انتخاب دادگاه پس از بروز اختالف صورت گيرد؛

به دادگاه  شـرط-3 را فـراهم كنـد؛ يـا16ر در مـادهوذكهايي عالوه بر موارد مـ مصرف كننده

 مشترك طرفين در لحظه انعقاد قرارداد را بـه عنـوان دادگـاه صـالح مندرج در قرارداد، اقامتگاه

به موجب قانون مقر دادگاه معتبر باشد كه چنين شرطي .اعالم كند، مشروط بر آن

در اتحاديـه اروپـايي،. شرط انتخاب دادگاه صـالح ممكـن اسـت غيرمنـصفانه تلقـي شـود

 منعقـده بـا مـصرف كننــدگان، دسـتورالعمل مـرتبط بـا شـروط غيـر منـصفانه در قراردادهـاي 

مطابق با بند يك ماده سـه ايـن سـند. دهدمصرف كننده را در اين زمينه مورد حمايت قرار مي

شرط قراردادي كه موضوع مذاكره انفرادي واقع نشده اسـت غيرمنـصفانه تلقـي خواهـد شـد، 

ف كننـده بـين رغم ضرورت رعايت حسن نيت، عدم تعادل مهمي بـه ضـرر مـصر هرگاه علي 

مي و تعهدات طرفين كه از قراداد ناشي .شوند ايجاد كندحقوق

كه در خصوص آن مذاكره انفـرادي صـورت نگرفتـه، به موجب بند دوم همان ماده شرطي

به ويژه در چارچوب قراردادهاي استاندارد از پيش تهيه شده، قبالً  تدوين شده شرطي است كه

نب،و بنابراين در ادامه همين بنـد بـار اثبـات. اشد بر محتواي آن تأثير گذارد مصرف كننده قادر

. انجام مذاكره انفرادي در خصوص شرط بر عهده بايع يا تأمين كننده خدمات نهاده شده اسـت 

سه ماده سه اعالم مي راو باالخره بند كند كه ضميمه دستورالعمل فهرستي تمثيلـي از شـروطي

كه ممكن است غيرمنصفانه  تلقي شوند، از جمله اين شروط شرطي است كه موضـوع دربردارد

.آن سلب حق اقامه دعوا يا ممانعت از اعمال آن يا هرگونه اقدام ديگر جهت احقاق حق باشد

عوامل ارتباط فرعـي يـا: تعيين دادگاه صالح در صورت سكوت طرفين: گفتار دوم
 نوعي

ب ررسي صالحيت خـود در مـوردي عوامل ارتباط فرعي يا نوعي راهنماي دادگاه در جريان

كه قرارداد فاقد شرط معتبري در اين خصوص باشد  برخي از اين عوامل مانند اقامتگـاه. هستند

به خود قرارداد مربوطند و برخي ديگر از قبيل محل اجراي تعهدات .به طرفين مربوط بوده
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 محل اجراي تعهدات: عامل مربوط به قرارداد) الف
م به عنوان معياري بـراي تعيـين ورد عنايت قانون محل اجراي تعهدات و گذاران قرار گرفته

 آيين نامـه بروكـسل در كنـار قاعـده كلـي به عنوان مثال،. صالحيت قضايي انتخاب شده است 

به موجب آن دعوا را بايد در اقامتگاه خوانـده طـرح كه دركـرد مندرج در ماده دو مـاده پـنج،

 مكان هايي را پيش بيني كـرده كـه)Compétences spéciales(تحت عنوان صالحيت هاي خاص

از جمله، طبق بند يـك مـاده پـنج دعـواي راجـع بـه. تواند دعوا اقامه كند خواهان در آنجا مي

را  كه تعهد منشأ دعوا در آنجا اجرا شده يـا بايـد اجـرا كردتوان در دادگاهي اقامهمي قراردادها

. در بر داردان نيز حكم مشابهي آيين دادرسي اير قانون13ماده. شود

و همچنين قـرارداد تـأمين آيين نامه بروكسل تالش كرده محل اجراي تعهدات در عقد بيع

ب از بند يك ماده پنج آيـين نامـه، در بيـع كـاال. خدمات را مشخص كند  ارايـه/ طبق قسمت

كه مطـابق  و در صورت فقدان توافق ديگر، محل اجراي تعهد مكاني است بـا قـرارداد خدمات

در/كاال .تأمين گردد/ تأمين شده يا بايد تحويل/ آنجا تحويل خدمات

مي توان محل اجراي تعهدات را در قراردادهاي الكترونيـك اما پرسش اين است كه چگونه

و گذرواژهكرتعيين  د؟ براي نمونه دسترسي به يك پايگاه داده برخط از طريق ارايه نام كاربري

مي. امكان پذير است  به شـبكه از پايگـاه در عين حال مشترك تواند از هر نقطه جهان با اتصال

و مـسؤولين پايگـاه داده.)Cachard,2001,p.176(داده استفاده كند  در اين فرض اگر بين مشترك

به كارگيري قواعد مندرج در ماده پنج دادگاه صـالح را مـشخص اختالفي رخ دهد، نمي  توان با

كه بگـوييم چـون مـشترك قـصد.ي تعهد نامعين است كرد چرا كه محل اجرا  آيا منطقي است

به دليل مشكالت مربوط به پايگاه در اين  و داشته است از كشور الف به پايگاه داده وصل شود

كه چون مشترك اين امكـان راه موفق نبوده، بنابراين دادگاه  هاي آن كشور صالح هستند؟ يا اين

دن  كه از هر جاي و از خدمات آن بهره مند گـردد، پـس را داشته است به پايگاه مراجعه كرده يا

د؟كرهاي تمامي كشورها اقامه توان در دادگاهدعواي ناشي از اين قرارداد را مي

و صـالحيت مـسأله تعـدد مكـان1ديوان اروپا در يك دعوا  هـاي محتمـل اجـراي قـرارداد

چه موضوع آن به طور خـاص بـه قراردادهـاي ها را مورد بررسي قرار داده است كه اگر دادگاه

الكترونيك مربوط نمي شود، ولي به طور كلي مطالبي كه توسط دادگاه در اين دعوا مطرح شده

به ما ياري رساندمي چه بيشتر مشكل .تواند در تبيين هر

كه تعهـد موضـوع دعـوا كـه پرسش مطرح شده نزد ديوان اروپا بر اين واقعيت مبتني بوده

و نـه از رعايت شرط انحصار بوده، قابليت اجرا در مكان عبارت هـاي متعـدد را داشـته اسـت

 
1-C.J.C.E., 19 février 2002, aff. C-256/00, Besix, < www.curia.eu.int/jurisp/cgi- in/form.pl? 
lang=fr>. 
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در. يك محل صرفاً به قصد طرفين مبني بر رعايـت تعهـد انحـصار سؤال اين بوده كه با توجه

به گونه  تـوان دعـوا را نـزد اي كه محل اجراي تعهد واحد نبوده است آيا مـي تمام نقاط جهان،

مك دادگاه يكي  كه تعهد در آنجا اجرا شده يا بايد اجرا شـود اقامـهاناز ؟ بـه عقيـده كـرد هايي

ديوان، چون بند يك ماده پنج كنوانسيون بروكسل، يافتن محلي انحصاري براي اجراي تعهـد را

و اين محل اصوالً ايجاب و در ايـن مي كند كه نزديك ترين ارتباط را با دعوا دارد  جايي است

به دليل عدم امكان ترجيح يك مكان بـر ديگـر مكـان دعوا تعيين چنين مك هـا غيـر ممكـن اني

و ضرورت دارد فقط قاعـده كلـي  است، بند فوق الذكر در دعاوي از اين نوع قابل اعمال نبوده

برخـي. مقرر در ماده دو كنوانسيون يعني صالحيت دادگاه اقامتگاه خوانـده را جـاري دانـست 

ان  كه تحليل ارايه شده از سـوي ديـوان را مـي حقوقدانان به حق بر اين عقيده تـوان در مـوردد

به كار برد  به طور كلي فضاي سايبر و  يكي از مشكالت، بنابراين.)Thieffry,2001, p.1(اينترنت

اساسي اعمال قاعده صالحيت دادگاه محل اجراي تعهد در فضاي سايبر از ويژگي آن دسـته از

.كه اجراي آنها در محل هاي مختلف امكان پذير استشود قراردادهاي الكترونيك ناشي مي

كه موضوع آن اموال مادي يا اموال غير مادي باشـد، ممكـن قرارداد الكترونيك بسته به اين

به صورت سنتي يا برخط اجـرا شـود  رغـم انعقـاد بـه صـورت قراردادهـايي كـه علـي. است

مي شود از نظر  به صورت سنتي محقق  اعمال قاعده صالحيت دادگـاه الكترونيكي، اجراي آنها

در بيع نسخه كاغذي يك كتاب تعيين: محل اجراي تعهد با مشكلي از اين دست مواجه نيستند

و در واقع صـرف نظـر از روش  محل اجراي تعهد بايع يعني محل تحويل كتاب ساده تر است

به طور سنتي اجرا مي  كه ع قـرارداد شـود، مـوردي هـم كـه موضـو انعقاد با قراردادي مواجهيم

 هنگامي كـه نـسخه الكترونيـك مثالً. كندالكترونيك مال غيرمادي است از اين حكم پيروي مي

م ميزبوكتاب .شودر كه روي يك لوح فشرده قرار دارد در منزل به خريدار تحويل

شود كه بنا باشد مال غير مـادي موضـوع قـرارداد الكترونيـك بـه مسأله هنگامي پيچيده مي

و  به خريدار تسليم گردد صورت برخط تـوان محـل در اين حالت چگونه مـي. از طريق شبكه

وب سـايت، نـرم افـزاري را  به يك اجراي تعهد را مشخص كرد؟ فرض كنيم فردي با مراجعه

مي،در اين مثال. خريداري نمايد  تواند مكان استقرار سرور سـايت فروشـنده محل اجراي تعهد

كه تراكنش بر روي آن انجام  كه نـرم افـزار از طريـق آن داون لـود باشد  شده يا محل سروري

كه رايانه داون لود كننده نرم افزار در آنجا قرار داردمي .)Coutellier,2003,p.5(شود يا جايي

و تالش جهـت يـافتن عوامـل كميسيون تخصصي كنفرانس الهه پس از بحث هاي مختلف

ليات انجام شده روي اينترنت اعالم كـرده اسـت كـه ارتباط تعيين كننده صالحيت در مورد عم 

و برخط منعقد: بايد ميان دو دسته قرارداد تفكيك نماييم  به صورت الكترونيك كه قراردادهايي

و هـم شده ولي به طور كلي يا جزيي در جهان سنتي اجرا شده  كه هم انعقاد و قراردادهايي اند
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به طور كامل بر خط است  بـا دسـته نخـست، قواعـد سـنتي صـالحيت باطارتدر. اجراي آنها

آن قضايي مبتني بر محل اجراي قرارداد يا فعاليت سرزميني ناشي از اجراي قرارداد، علي رغـم

و كارآمد هستند  به قرارداد يا انعقاد آن به صورت برخط بوده كماكان معتبر .كه مذاكرات راجع

كه كامالً مي به صورت برخدر مقابل، براي قراردادهايي نهط اجرا نه محل انعقاد قرارداد، شوند،

و نه محل فعاليت چاره ساز نيستند  را. محل اجرا در عين حال كميسيون هيچ معيار جـايگزيني

.)Kessedjian,1997,p.3(پيشنهاد نكرده است

به طور سـنتي و بخش ديگر در خصوص قراردادهايي كه بخشي از آنها به صورت بر خط

مي  و نـرم افزارهـاي آن كـه خـود گوشـي بـه شود مانند اجرا فروش يك گوشي تلفـن همـراه

و نـرم افزارهـاي مخـصوص آن بـه صـورت بـر خـط، برخـي  صورت فيزيكي تحويل شـده

به نظريه تبعيت فـرع از اصـل  كه )Théorie de l’accessoire(نويسندگان پيشنهاد كرده اند آن چه

به امكان تشخيص تعهد اصلي از  در چنـين حـالتي،. فرعي اعمـال شـود موسوم است، مشروط

به طور فيزيكي اجـرا شـده بـر مي توان فرضي حقوقي تأسيس كرد كه به موجب آن تعهدي كه

و لذا دادگاه صالح با توجه بـه محـل تـسليم)Guillemard, 2003,p.468(تعهد بر خط غلبه دارد ،

مي تواند دست. شودكاالي نخست تعيين مي دربه نظر ما چنين راه حلي  كم مشكل صالحيت

و موجب تشويق اشخاص بـه انعقـاد قراردادهـاي ارتباط  با اين نوع قراردادها را بر طرف كرده

.الكترونيك شود

 عوامل مرتبط با طرفين)ب
به عنوان عامل ارتباط عام جهـت تعيـين صـالحيت در آيين نامه بروكسل، اقامتگاه خوانده

اي. اتخاذ شده است  مي دارد بند يك ماده دو در به:ن زمينه مقرر اين آيـين] رعايت مفاد[منوط

يكي از كشورهاي عضو اقامت دارند، صرف نظر از تابعيت آنهـا، در  كه در نامه عليه اشخاصي

.) قانون آيين دادرسي ايران11ماده.نك( دادگاه هاي كشور مذكور اقامه دعوا خواهد شد

ميبه عنوان مثالي از اعمال قاعده صالحيت دادگ توان يك برنامـه نـويس اه اقامتگاه خوانده

كه يك نرم افزار حسابداري را از طريق وب سايتي  رايانه آلماني مقيم انگليس را در نظر گرفت

مي فروشد  يكي از بانك هاي انگليسي به هرگـاه بـه دليـل مـشكل. كه سرور آن كانادايي است

به نرم افزار اطالعات مهم از بانك حذف شـود،  در دعـواي بانـك عليـه برنامـه نـويس مربوط

بدون ترديد محل. هاي انگليس صالح خواهند بود، زيرا اقامتگاه خوانده در انگليس است دادگاه

 ,Draf, 1999(استقرار سرور يعني كانادا در تعيين صالحيت نسبت به ايـن دعـوا تـأثيري نـدارد 

p.112(.
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بررسـي صـالحيت يـا عـدم الزم به ذكر است كه محـل سـكونت نيـز در مـواردي بـراي

به كار مي رود   قانون جديد آيين مدني فرانسه در صـورت43براي نمونه، طبق ماده. صالحيت

به حكـم. فقدان اقامتگاه، محل سكونت شخص حقيقي معيار صالحيت خواهد بود همچنين بنا

ن68مندرج در ماده  داشته ولي قانون آيين دادرسي مدني كبك، هر گاه خوانده در كبك اقامتگاه

مي  را. شوددر اين ايالت ساكن باشد دعوا نزد دادگاه محل سكونت وي اقامه نظيـر ايـن حكـم

محل تجارت هم از عوامل مرتبط با طرفين. قانون آيين دادرسي ايران يافت11توان در ماده مي

نك( است .) قانون مدني كبك3148بند دو ماده. براي نمونه

مي توانند در فضاي سايبر كارآيي داشته باشندبه عقيده ما عوامل مرتبط : با طرفين تا حدي

هر گاه سخن از اقامتگاه يا محل سكونت معمولي يا محل تجارت بـه ميـان آيـد ذهـن متوجـه

مي  و بنـابراين اگـر گفتـه شـود قـرارداد محلي فيزيكي واقع در يك نقطه معين جغرافيايي شود

تر با هاي رايانه اي منعقده از طريق شبكه  يكي از اين مكان ها ارتباط دارد، اين گفته قابل قبول

كه به عنوان طرف قرارداد عمل كرده در محلـيبه نظر مي به هر حال شخصي مثـل(رسد، زيرا

به طور خودكار منعقد شده) محل سكونت يا تجارت  و حتي در موردي كه قرارداد مستقر بوده

و قـرارداد بـراي او يـا هاي ضروري در بدو امر شخصي حقيقي برنامه  به رايانـه وارد كـرده را

در مقابل، بديهي است كه اگر از مكاني جغرافيـايي بـه عنـوان محـل. ديگري منعقد شده است 

كه موضوع آن مال غير مادي است ياد كنـيم عقـل سـليم مـصنوعي  اجراي قرارداد الكترونيكي

م بودن ارتباط و مكان خوزبوربرقرار شده ميان عقد مي را به .كندبي درك

به محل اجراي تعهدات ساده تـر اسـت .به عالوه، تشخيص عوامل مرتبط با طرفين نسبت

در حال حاضر فناوري هايي براي شناسايي موقعيت جغرافيايي كـاربران شـبكه هـاي در واقع،

به كارگيري آنها در بيشتر مـوارد قابـل اعتمـاد رايانه كه اطالعات بدست آمده از  اي وجود دارد

.)Svantesson,2004,p.3(است

مي همچنين قانون تواند با پيش بيني مواد قانوني مناسب، طـرفين يـا يكـي از آنهـا را گذار

به عنوان يكي از شـرايط ضـروري انجـام  ملزم نمايد محل تجارت يا سكونت معمولي خود را

به ديگري اطالع دهند  مي. تجارت الكترونيك ببه نظر ه راه حل پيـشين رسد اين راهكار نسبت

 در همـين راسـتا،. هـاي شناسـايي موقعيـت جغرافيـايي مـؤثرتر باشـد يعني استفاده از فناوري

دستور العمل تجارت الكترونيك اتحاديه اروپايي در ماده پنج در ميـان فهرسـت اطالعـاتي كـه

ب  و دائمي و بايد دسترسي آسان، مستقيم به ارائه آنها است ه ايـن اطالعـات تأمين كننده مكلف

را را براي دريافت كنندگان خدمات فراهم سازد، نشاني جغرافيايي محل تجارت تـأمين كننـده

 قانون اعتماد در اقتصاد ديجيتال فرانسه نيز چنين الزامي را مقرر داشته19ماده. ذكر كرده است 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

89 در قراردادهاي الكترونيك مصرف كننده صالحيت محاكم

ويتكليف. است و توسـعه اقتـصادي 33 مـاده مشابه نيز در قواعد راهنماي سـازمان همكـاري

.قانون تجارت الكترونيك ايران پيش بيني شده است

و آنچه نظريه ما را تأييد مي كند، استفاده از عوامل مرتبط با طرفين در تعيين مكـان ارسـال

و متـون قـانوني مختلـف ماننـد كنوانـسيون هاي الكترونيك در اسناد بـين دريافت پيغام  المللـي

و قـانون تجـارت)1385بختيارونـد،. نـك(الملليقراردادهاي بين استفاده از ارتباطات الكترونيك در 

 كنوانـسيون فـوق الـذكر حـاوي10بند سـه مـاده براي نمونه. است)29ماده(الكترونيك ايران

و در اماره و كار فرستنده ارسال شـده اي است كه مطابق با آن ارتباط الكترونيك از محل كسب

ا و كار مخاطب دريافت شده .ستمحل كسب

 دادگاه صالح در قراردادهاي الكترونيك مصرف كننده: گفتار سوم
و بنابراين نيازمند حمايـت اسـت در. مصرف كننده طرف ضعيف تر قرارداد محسوب شده

و ويـژه بـراي ايـن گـروه نتيجه بسياري از قانون گذاران در كنار قواعد كلي، مقرراتي اسـتثنايي

در،نهبه عنوان نمو. اندكرده پيش بيني   بخش چهارم آئين نامه بروكسل تحت عنـوان صـالحيت

 احكـامي خـاص 17،16،15خصوص قراردادهاي منعقده توسط مصرف كنندگان طي سه مـاده

مي16به موجب بند نخست ماده. در اين زمينه مقرر داشته است توانـد آئين نامه مصرف كننده

ه خوانـده در آنجـا مقـيم اسـت يـا دعوا عليه طرف قرارداد را در دادگاه هاي كـشور عـضو كـ 

كه اقامتگاه بند دوم همـان مـاده راجـع بـه. مصرف كننده در آن واقع است اقامه نمايد كشوري

طي آن مصرف كننده خوانـده دعـوا باشـد، در چنـين صـورتي خواهـان فقـط  كه  حالتي است

.تواند دعوا را در كشور اقامتگاه مصرف كننده اقامه كندمي

كام استثنايي فوق الذكر منوط به وجود شرايطي قابل اعمال خواهد بود كه در مـاده البته اح

م. اند آئين نامه بيان شده 15 ج ماده به طرفيت شخصي منعقـد شـدهزبطبق بند ور، قرارداد بايد

 اي را در كــشور اقامتگــاه مــصرف كننــده صــورتهــاي تجــاري يــا حرفــهباشــد كــه فعاليــت

به سوي كشور مصرف كننده يـا تعـدادي كـشور كـه كـشور آن كه اين فعاليت دهد يا مي ها را

 كنـيم در ايـن مـاده طـور كـه مالحظـه مـي همـان. جزء آنها است جهت دهي كرده باشد زبورم

و بازار يابي از راه دور از جمله تجارت الكترونيـك مـورد توجـه قـرار شيوه هاي نوين تجارت

 هر گاه مصرف كننده مقيم اتحاديه اروپايي كتابي را از سـايتي خـارجي،يببدين ترت. اندگرفته

هاي اقامتگاه خـود اقامـه دعـوا نمايـد، حتـي اگـر بخرد، وي هميشه قادر خواهد بود در دادگاه

سايت مورد نظر در شرايط عمومي خود صالحيت انحـصاري دادگـاه هـاي اقامتگـاه تـاجر يـا 

كه به سود وي است  م. پيش بيني كرده باشد محلي ديگر را ـ البته مشروط بر آنكـه سـايت ور زب
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و تبليغات خود را متوجه كشور خريدار يا دسته فعاليت كه كـشور ها اي از كشورها نموده باشد

.)Calés,2002,p.14(اخير الذكر يكي از آنها است

 بدون ترديد احكامي از اين نوع، موجب تشويق مصرف كنندگان به انجام خريدهاي برخط

و شكوفايي تجارت الكترونيك خواهد شد به تبع توسعه .و

به سوي كشور مصرف كننـده را بـه عنـوان معيـار آيين نامه بروكسل جهت دهي فعاليت ها

هاي اين كشور برگزيده است، حال بايد ديد كه منظور از جهت دهـي صالحيت استثنايي دادگاه 

آ فعاليت و رويه قضايي  كـه پـس از)Targeting(مريكا هدف قرار دادن ها يا به تعبير نويسندگان

و چگونـه مـي)Raut, 2004, pp.66 et seq(تحوالت فراوان در آنجـا اتخـاذ شـده تـوان چيـست

كه يك سايت تجارت الكترونيك كشور يا كـشورها  ي معـين را هـدف تبليغـاتيتشخيص داد

.خود قرار داده است

و شوراي اروپا در اعالميه همكميسيون : انـد انـد اعـالم داشـته ين زمينه صادر كردهاي كه در

 كافي نيست، بلكـه ايـن سـايت15صرف قابل دسترسي بودن سايت اينترنتي براي اعمال ماده

به هر طريقي كر بايد به انعقاد قرارداد از راه دور دعوت و و قراردادي نيز در واقع از راه دور ده

به ارتباطدر اين. منعقد شده باشد  اي معتبـر كار رفته توسط سايت اينترنتـي مؤلفـه، زبان يا ارز

.) Déclaration conjointe du Conseil et de la Comission,2002, p.5(شودمحسوب نمي

به اين دليـل صـرف قابليـت دسترسـي را بـه عنـوان شـرط و كميسيون اروپا اعالميه شورا

ج  كه همان طور كه مي دانيم اينترنت ماهيتي و يك سايت موجود صالحيت نپذيرفته هاني دارد

و هـر گـاه قـرار دروب و در هر لحظه قابل دسترسي اسـت علي االصول در هر نقطه از جهان

به تنهايي موجب صالحيت دادگاه ها شود، در واقع تمام دادگاه  هاي دنيا بـراي باشد اين قابليت

كه ايـن تك  ليفـي غيـر قابـل استماع دعاوي عليه تاجر گرداننده سايت صالحيت خواهند داشت

.شودتحمل براي وي محسوب مي

در چنين صورتي تاجر بايد خود را براي دفاع از دعاوي كه ممكـن اسـت در هـر نقطـه از

و شخـصي كـه مسلماً. جهان پهناور عليه او اقامه شوند آماده كند   چنين امري غير ممكن بـوده

به انجام تجارت الكترونيك تـشويق بيند نه تنها خود را در معرض اقامه دعاوي در تمام دنيا مي

و ايـن يعنـي عـدم شـكوفايي نخواهد شد بلكه ترجيح مي دهد تجارت سنتي را در پيش گيرد

.)Rice, 2002, p.85(تجارت الكترونيك

و همچنين بر خالف نظر كانون وكالي آمريكـا( بر خالف آنچه در اعالميه فوق الذكر آمده

نككه زبان را مطلقاً و ارز مـورد)ABA,2001,p.91. معتبر دانسته به نظر ما در خـصوص زبـان ،

به طور مطلـق آنهـا را بـي اعتبـار يـا معتبـر و استفاده سايت بهتر است با احتياط برخورد كرده

كه اوالً. ندانيم و اسـتفاده از چرا به كارگيري برخي زبان ها مثل انگليسي در اينترنت رايج بوده
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هدنمي آنها را و در نظـر نداشـتن ديگـر كـشورها توان دليل قاطع فگيري مناطق انگليسي زبـان

به وجود فناوري ثانياً. تلقي كرد  به تدريج اين امكـان بـراي هاي ترجمه همزمان زبان، با عنايت

شود كه محتواي يك سايت خـارجي را بـه زبـان مـورد عالقـه شـان مطالعـهمي كاربران ايجاد

كا. نمايند .ر رفته وجود داردهمين امكان در خصوص ارز به

و احوال مـيياما گاه استفاده از ارز يا زبان و اوضاع به قراين مختلف توانـد خاص با توجه

و هدفگيري مردم كـشور يـا منطقـه اي معـين از سـوي گرداننـده  حاكي از مخاطب قرار دادن

فا. سايت باشد  به زبان كه كتب ادبي فارسي را رسي تبليـغ براي نمونه، سايتي را در نظر بگيريد

و شماره تماس در ايران را اعالم  به ريال در اينجا نبايد ترديـد كـرد. ده استكرو بهاي آنها را

م كه داخل كشور هستندزبوركه مخاطب سايت به طور خاص ايرانياني است و . ايرانيان

و بـه ها يا شبكه همچنين برخي سايت كه به زبان هاي مختلـف ارايـه شـده هاي تلويزيوني

كه به هر يـك ويژگي ور جذب مخاطب بيشتر، منظ و سياسي كساني را هاي فرهنگي، اجتماعي

مي زبان از اين  وب ها سخن گويند مد نظر قرار مي دهنـد بـه خـصوص هنگـامي كـه يكـي از

مي  و ديگر سايت ها فرع بر آن محسوب كه زبـان شوند،سايت ها اصلي  مصداق حالتي هستند

.اي خاص باشدمنطقهتواند بيانگر هدفگيري مي

كه مي تواند در تعيين هدفگيري يا عدم هدفگيري كشوري خاص به كاريكي از معيارهايي

رود استفاده يا عدم استفاده از فناوري هاي تشخيص موقعيت جغرافيـايي كـاربراني اسـت كـه 

به سايت را دارند ري هـا براي مثال هـر گـاه ايـن فنـاو.)Giest,2001,pp.45 et seq(قصد اتصال

مي تـوان دريافـت  و از اتصال كاربران مناطق معيني جلوگيري شود، توسط سايتي به كار گرفته

و نحوه رسيدگي دادگاه ها، مايل نيـست بـا  به هر دليلي مثل نامطلوب بودن قوانين كه گرداننده

م ساكنين اين مناطق معامله  و اين يعني عدم هدفگيري مناطق .رزبواي الكترونيكي صورت دهد

به سايت، را بر عكس، اگر هنگام ورود و حتـي بتوانـد كـااليي  كاربر بـا مـانعي مواجـه نـشده

و بنابراين حـضور احتمـالي در خريداري كند، اماره به انجام تجارت اي قوي بر عالقه گرداننده

.هاي همه كشورهاي جهان وجود خواهد داشتدادگاه

روبه كارگيري اعالميه كه و قلمرو مورد نظـر وي را اي توسط گرداننده ي سايت درج شده

توانـد قرينـه كند، در صورتي كه واقعا بـه آن عمـل كنـد، نيـز مـي براي انجام تعامالت بيان مي

و اجتناب از نقاط ديگر توسط وي باشد  به طور كلي براي تعيين منـاطق. هدفگيري نقاط معين

و احوال مد نظر قرار گيرند بايد جميع اوضا هدفگيري شده توسط تاجر گرداننده سايت، .ع

به دادگاه صـالح در قراردادهـاي  الزم به ذكر است كه در قوانين ايران حكمي خاص راجع

و به اعتقاد ما مي بين و سنتي وجود ندارد تـوان مـوادي المللي مصرف كننده، اعم از الكترونيك

و مقرر داشت كه نظير آنچه در آيين نامه بروكسل آمده در سيستم حقوقي كشورمان وارد   كرده
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مي" تواند عليه تاجر خارجي در اقامتگاه وي يا ايران اقامه دعوا مصرف كننده ايراني مقيم ايران

م   هــاي خــود را متوجــه ايــران يــا فعاليــتزبــورنمايــد، مــشروط بــر آن كــه تــاجر

 اي از كشورها از جمله ايران كرده باشـد؛ در ايـن صـورت هـر گونـه دعـوا عليـه چنـين دسته

."اي فقط بايد در ايران اقامه شودصرف كنندهم
كه دادگاه هاي فرانسه صرف قابليت دسترسي را براي صالحيت خود البته بايد توجه داشت

مي  و، انجمن بين1براي نمونه در يك دعواي معروف. دانندكافي المللي مبارزه بـا نـژاد پرسـتي

به قرار گرفت  ن يادمان هـاي نـازي باقيمانـده از جنـگ اتحاديه دانشجويان يهودي فرانسه نسبت

ايـن تـشكل هـا ابتـدا. جهاني دوم بر روي سايت حراج ياهو جهت فروش، اعتـراض داشـتند

م  و در ادامه نزد دادگاه پـاريس عليـه آن اقامـه دعـوا زبورخواستار تحريم سايت . كردنـد شده

ترسي كـاربران مـستقر دادگاه پاريس به ياهو دستور داد اقدامات ضروري براي جلوگيري از دس

در فرانسه به اشياي فوق الذكر يا هر سايت يا خدمت ديگري كه مشتمل بر تمجيد از نازي هـا 

.يا يا ترديد در جرايم آنان است، انجام دهد

كه دادگاه پاريس صالحيت نـدارد در واكنش به دعواي طرح شده، بـه ايـن. ياهو ايراد كرد

د  كه هر يك ويژه كشوري خاص است از جملـه استدالل كه اين شركت ده ها سايت يگر دارد

و از محتواي مرتبط بـا حـزب)www.yahoo.fr(سايت ياهو دات اف آر  كه مختص فرانسه بوده

اين سايت هاي ويژه، مردم هر كشور يا منطقه معـين را بـه زبـان خـود آنهـا. نازي عاري است 

و مقررات محلي را رعايت كنندمخاطب قرار داد و در تالشند تمامي قوانين .ه

شــركت يــاهو در ادامــه اعــالم داشــت كــه ســايت اصــلي ايــن شــركت يعنــي يــاهو دات

و از آنجـا كـه اصـوالً)www.yahoo.com(كام  بـراي مخاطبـان آمريكـايي طراحـي شـده اسـت

آن شده اند، يادمان هاي نازي بر طبق قوانين آزادي بيان اياالت متحده حمايت حـراج آنهـا در

 Terms(به عالوه، سايت ياهو دات كام حاوي يك موافقتنامه كـاربري. كشور كامال قانوني است

of use agreement(از آنجا كـه سـايت. كرد قوانين آمريكا بر آن حاكم هستند بود كه تصريح مي

و كـاربران بـه   طـور ضـمني قـوانين ياهو دات كام براي مخاطبان فرانسوي طرح ريزي نـشده

هـاي فرانـسه شركت ياهو عقيده داشت كه دادگـاه آمريكا را بر رابطه خود حاكم ساخته بودند،

م  قاضي دادگاه پاريس ايراد طرح شـده.ر صالح نيستند زبوبراي رسيدگي به دعاوي عليه سايت

و صالحيت خود را بر ايـن اسـاس مبتنـي  وايد كـه محتـ كـر از سوي شركت ياهو را نپذيرفته

 
1- TGI Paris, référé, 22 mai 2000, UEJF et Licra c. Yahoo! Inc. et Yahoo France, 
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000522.htm>.  
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كه ناقض قوانين فرانسه اسـت در دسـترس سـاكنان فرانـسه موجود روي سايت ياهو دات كام

.قرار دارد

 تعيـين كـرد المللي از كارشناسان را موظـف پيش از صدور دستور نهايي، دادگاه هيأتي بين

كه آيا ابزار فني الزم براي متابعـت از دسـتور دادگـاه مبنـي بـر جلـوگيري از دسترسـي نمايند

شد. اكنان فرانسه به محتواي ممنوعه در اختيار ياهو هست يا خيرس در نظريه كارشناسان اعالم

چه چنين فناوري  ال اقـل قادرنـد در هايي كامالًكه اگر  در صـد مـوارد70 كارآمد نيـستند، امـا

به طور دقيق شناسايي كنند در. كابران فرانسوي را به اظهـار نظـر هيـأت كارشناسـي، با عنايت

به ياهو دستور داد عدم دسترسي ساكنان فرانسه به محتواي نـاقض قـوانين 2000امبر نو  دادگاه

و براي هر روز تخلف از اين دستور  هزار دالر جريمه تعيين كرد13آن كشور را تضمين نمايد

نك( .)Lapres, 2005.براي مطالعه بيشتر

 نتيجه
 براي قراردادهاي سنتي تهيه شده انـد، والًاز آنجا كه قواعد حاكم بر تعيين دادگاه صالح اص

و براي نمونه محل اجـراي اجراي آنها در خصوص قراردادهاي الكترونيك چندان ساده نيست

به عنوان عامل ارتباط در ايـن زمينـه معرفـي شـده، در اينترنـت  كه در قوانين مختلف  تعهدات

به عقيده ما عواملي مانند اقامتگاهنمي و . را بايد برگزيدتواند مفيد باشد

به منظور حمايت از مصرف كننده، آيين نامه بروكـسل زمـاني دادگـاه كـشور وي را بـراي

به اختالفات ناشي از قرارداد صالح مي داند كه تاجر فعاليت هاي خود را متوجـه ايـن رسيدگي

جهـت تعيـين هـدفگيري يـا عـدم. كشور كرده يا به عبارت ديگر آن را هدف قرار داده باشـد 

هـايي ماننـد زبـان يـا ارز اي خاص توسط يك سايت اينترنتي، مؤلفه دفگيري كشور يا منطقهه

را. توانند چندان مطمئن باشند زيرا امكان تبديل فوري آنها وجود دارد نمي در نتيجه اين مـسأله

و احوال ارزيابي  و اوضاع به تمامي قرائن معيار هـدفگيري در برابـر ضـابطه. كردبايد با توجه

 هـاي فرانـسه آن را بـراي صـالحيت خـود كـافي ابليت دسترسي به سايت اسـت كـه دادگـاهق

كه خطر اقامه دعوا در نقاط مختلف جهـان اما بدون شك چنين ضابطه. دانندمي به دليل اين اي

ميعليه تاجر را افزايش مي .تواند مانع رشد تجارت الكترونيك شوددهد

و مأخذمنابع
 فارسي-الف

و امام، فرهاد،.1 و پـژوهش هـاي حقـوقي، المللياصول قراردادهاي تجاري بين،)1385(اخالقي، بهروز ، مؤسسه مطالعـات

.تهران

.، ميزان، تهرانالملل خصوصيحقوق بين،)1384( الماسي، نجاد علي،.2
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ا معرفي كنوانسيون سازمان،)1385( ختياروند، مصطفي،ب.3 سـتفاده از ارتباطـات الكترونيكـي در ملـل متحـد راجـع بـه

.هاي مجلس مركز پژوهش،الملليقراراداهاي بين

و آثار حقوقي امضاهاي الكترونيكي،)1384( بختياروند، مصطفي،.4 ، پايان نامه كارشناسـي ارشـد حقـوق خـصوصي ماهيت

.به راهنمايي دكتر اسكيني)ع(دانشگاه امام صادق

جفل،)1381( كاتوزيان، ناصر،.5 .، شركت سهامي انتشار، تهران2سفه حقوق،
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