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چکیده :قـرارداد الکترونیکـی در سـطح جهـانی ،منطقـهای و داخلـی موضـوع
قانونگذاری قرار گرفتـه کـه هـدف اصـلی آن تسـهیل تجـارت الکترونیـک و
برداشتن موانع رشد آن است .از طرفی قانونگذاران در خصوص وضـع قواعـد
حاکم بر قراردادهای الکترونیکی با دو عامل متعارض روبهرو هسـتند؛ حمایـت
از مصرفکننده و نیاز فواینده به مقرراتی عامالشمول برای جهانی شدن تجارت
در رابطه با قراردادهای الکترونیک .قانونگذاران با این سؤال مواجه هستند کـه
آیا آنها نیازمند مجموعه قوانین جدیـدی در ایـن خصـوص هسـتند یـا قواعـد
بنیادین سنتی قابل تطبیق بر این محیط جدید است و آیا باید سیاسـت حمایـت
از مصرفکننده را مبنای وضع قانون قرار دهند یا ویژگی جهـانی بـودن شـبکه
مبنای این امر قرار گیرد و قواعد عامالشمولی برای اعمال بر تجارت در فضـای
مجازی وضع کنند .هدف این مقاله بررسی روشهای قـانونگـذاری در سـطح
بینالمللـی ،منطقـهای و داخلـی در خصـوص نحـوه قـانونگـذاری راجـع بـه
قراردادهای الکترونیکی در زمینه قواعد ماهوی ،شکلی و تعارض قوانین است.
کلیدوا هها :قرارداد الکترونیک ،قانون ،بیطرفی فنی ،برابری کاربردی ،تجارت
الکترونیک
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مقدمه
دولتها و سازمانهای بینالمللی تمایل دارند ضمن استفاده از فرصتهای اقتصادی ناشـی
از تجارت الکترونیک در تنظیم و قانونمندسازی آن نیو نقش ایفـا کننـد .بـر همـین اسـاس
قرارداد الکترونیکی در سطح جهانی ،منطقهای و داخلی موضوع قانونگذاری قرار گرفته که
بخشی از این قوانین مختص قرارداد در فضای مجازی است و برخی دیگر برای حاکمیـت
بر قراردادهای کاغذی وضع شده که بنا به اصل برابری کاربردی بر قرارداد الکترونیـک نیـو
شمولیت دارد .هدف اصلی آنان تسهیل تجارت الکترونیک و برداشتن موانع رشد آن اسـت
از طرفی قانونگذاران در خصوص وضع قواعد حـاکم بـر قراردادهـای الکترونیکـی بـا دو
عامل معارض روبهرو هستند؛ حمایت از مصرفکننده و نیاز فواینده به مقرراتی عامالشمول
برای جهانی شدن تجارت .در رابطه با قراردادهای الکترونیک قانونگـذاران بـا ایـن سـؤال
مواجه هستند که آیا آنها نیازمند مجموعه قوانین جدیدی در این خصوص هستند یا قواعـد
بنیادین سنتی قابل تطبیـق بـر ایـن محـیط جدیـد اسـت و آیـا بایـد سیاسـت حمایـت از
مصرفکننده را مبنای وضع قانون قرار دهند یا ویژگی جهانی بودن شبکه مبنا قرار گیـرد و
قواعد عامالشمولی برای اعمال بر تجارت در فضای مجـازی وضـع کننـد .رویکـرد غالـب
یکسانسازی قواعد حاکم بر قراردادها در محیط الکترونیکی و محیط سنتی است 1.بـر ایـن
اساس کشورها با به کارگیری دو اصل برابری کاربردی و بیطرفی فنی سبب همسانی بـین
قواعد ماهوی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بینالمللی و قراردادهای سنتی شـدهانـد .در
زمینه قواعد حاکم بر شکل قراردادهای الکترونیکی نیو رویکرد قانونگذاریهـا بـر حـذف
موانع شکلی و اتخاذ اصل بیطرفی شکلی در ایـنخصـوص مبتنـی بـوده اسـت اگـر چـه
ضرورت شناسـایی در محـیط الکترونیکـی سـبب گردیـده برخـی الوامـات شـکلی بـرای
قراردادهای الکترونیکی وضع گردد .رویکرد اتخـاذی در زمینـه قواعـد تعـارض قـوانین و
تعیین صالحیت نیو مبتنی بر اتخاذ سیاست پیشبینیپذیری صـالحیت و قـانون حـاکم بـر
مبنای تقویت پذیرش اصل حاکمیت اراده به طور عـام و مصـادیق خـاص آن نظیـر شـرط
گوینش دادگاه و شرط گوینش قانون حاکم است .ولی در زمینه اعمال سیاسـت حمایـت از
2
مشتری یا وضع قواعد عامالشمول اتفاق نظر وجود ندارد.
1. Barry Sookman “Legal framework for E-commerce transactions” Computer and telecommunications
Law Review, 7[4] 2001, pp. 85-95.

 .2نک :فای فنگفی ون « ،صالحیت قضائی در دعاوی ناشی از قراردادهای اینترنتـی ،بررسـی حقـوق اتحادیـه
اروپا و ایاالت متحده« ،ترجمه عباس کریمی ،مجله دانشکده حقوق و علدوم سیاسدی ،دوره  ،09ش  ،191بهـار
 ،1189صص .158-219

رویکرد قانونگذاری به قراردادهای الکترونیکی

127

بنابراین میتوان گ فت رویکرد کشـورها در خصـوص نحـوه وضـع قـوانین حـاکم بـر
قراردادهای الکترونیک بیانگر این است که فاکتورهای فوقاالشـاره روش قـانونگـذاری در
کشورها را تحت تأثیر قرار داده است .زیرا اتخاذ هر یک از این دو روش سـبب مـیگـردد
قواعد موضوعه برای تحصیل آن هدف در تعارض با هدف دیگر باشد .به عنوان مثال اتخاذ
سیاست حمایت از مصرفکننده سبب میگردد که نتوان قواعد متحدالشکل و عامالشـمولی
برای گسترش تجارت مبتنی بر شبکه اتخاذ کرد و یا اتخاذ سیاست وضع موازین بینالمللی
بدون توجه به حمایت از مصرفکننده اگر چه منجر به یکنواختی قوانین حاکم بر تجـارت
الکترونیک میشود ولی سبب نگرانی مصرفکننـدگان از لحـاظ فقـدان مقـررات حمـایتی
مناسب میباشد .سیاست کشورهای اروپایی در این خصوص وضع قواعد مبتنی بر حمایت
از مصرفکننده است در حالی که مقررات ایاالت متحد واجد جنبه بیطرفی است .این امـر
را میتوان از مجموعه قواعد متحدالشکل تجاری (یوتا) 3استنباط کرد .لذا این سؤال مطـرح
میشود که اوالً :برای تنظیم تجارت در محیط الکترونیکی به چه قواعدی نیاز داریم؟ ثانیـاً:
فاکتورهای حمایت از مصرفکننده و ضرورت وضع قوانین یکنواخـت چگونـه بـر نحـوه
قانونگذاری در خصوص قواعد حاکم بر انعقاد قراردادهـای الکترونیـک مـؤثر واقـع شـده
4
است؟

 -1سیاستها و روشهای حاکم بر قانونگذاری قراردادهای الکترونیکی
 -1-1روشها
کشورها برای پاسخ به سؤال اول از روشهای متفاوتی استفاده میکننـد .روش اول :وضـع
قواعد تسهیلی مبنی بر شناسایی تجارت بر خط همانند تجارت سنتی و اعتبار بخشی و اثـر
بخشی به آن است که مبتنی بر وضع قوانینی حاکی از شمول قواعد موجود بر تجـارت بـر
خط است این روش «برابری کاربردی« نامیده میشود .هدف این روش این است که همـان
کارکرد تجارت سنتی از طریق معامالت الکترونیک نیو حاصل شود و حیطه قواعـد جدیـد
از طریق قیاس بر فضای مجازی اعمال میشود .در نتیجه این روش به دنبـال آن اسـت کـه
فضای مجازی را نیو تحت شمول قواعد موجود قـرار دهـد 5بـه گونـهای کـه از معـامالت
الکترونیک و معامالت سنتی کارکرد یکسانی حاصل شود و حیطه قواعد موجود با قیاس بر
)3. Uniform Trust Act (UTA
4. Hisham Tahat, Factors Affecting E-commerce Contract Law, University of Aberdeen April, 2005,
Queen's University of Belfast, April 2005, p. 2.
5. Roger Browns word and Gaint Howells, “Consumer Protection On the Internet, The impact of the
information society on law”, available online at: http://jsis.artsci.washington.edu/programs/europe/
netconference/howekkspapaer14/11/2004.
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معامالت الکترونیک گستردهتر شود .روش دوم :وضع قواعدی است که بـا ماهیـت محـیط
الکترونیکی سازگارتر است .قصد این روش این است که بهترین قواعـد موجـود در دنیـای
غیردیجیتال را انتخاب کند و آنها را وارد فضای مجازی نماید هر چند کـه متـدولوژی ایـن
روش مبتنی بر وضع قواعد جدید است اما بر شناسایی اصول بنیادین حـاکم بـر معـامالت
سنتی و بررسی نحوه انطباق آن با ویژگیهای خاص فضای مجـازی نیـو تأکیـد دارد .ایـن
روش برای توسعه مناسب حقوق در طول زمان مناسبتـر اسـت 6زیـرا بررسـی عمیـقتـر
اصول منجر به کشـف قواعـد منحصـر بـه فـردی بـرای معـامالت الکترونیـک کـه واجـد
ویژگیهای خاص هستند میشود .اگر چه هر دو روش برای توسعه رژیم حقوقی معامالت
الکترونیکی به کار میروند ولی روش «برابری کاربردی« نقش بیشـتری در تنظـیم تجـارت
الکترونیک داشته است .7مثال بارز قـانون نمونـه آنسـیترال 8اسـت کـه در سـال  1998بـه
تصویب مجمع عمومی سـازمان ملـل متحـد رسـید همچنـین دولـت بریتانیـا بـا تصـویب
دستورالعمل امضاء الکترونیکی 9و دستورالعمل معامالت از راه دور 10یـک یکنـواختی بـین
معامالت الکترونیک و معامالت سنتی ایجاد کرده اسـت .پارلمـان اروپـا نیـو گـامهـایی در
جهت اعمال قواعد همسان بر محیط الکترونیکی بر داشته است که مقررات راجع به فروش
از راه دور بهترین نمونه آن است .این مقررات حاکم بر قراردادهای راجع به کاال و خدمات
منعقده با مصرفکننده از طریق ارتباطات از راه دور نظیـر پسـت الکترونیکـی اسـت .ایـن
مقررات بر معامالتی اعمال شود که با فاصله منعقد میشود ماننـد انعقـاد معاملـه از طریـق
پست ،تلفن ،پست الکترونیکی که صـرفنظـر از فنـاوری ارتبـاطی مـورد اسـتفاده قواعـد
یکسانی بر این معامالت اعمال میشود .دسـتورالعمل امضـاء الکترونیکـی نیـو شناسـایی و
قابلیت اجرا حقوقی قراردادهای الکترونیکی را به رسمیت مـیشناسـد .11در ایـاالت متحـد
امریکا یکنواختسازی قواعد هدف اصلی مصوبات مربوط به تجارت الکترونیک است امـا
6. Samtani Anil & Harry SK Tan, “Legal, Regulatory and Policy Issues of E-Commerce in Asia”,
available online: http://www.apdip.net/projects/2003/asian-forum/docs/papers/session7.pdf. 15/11/05.
7. Andrew Murray, “Regulating E-commerce: Formal transactions in the digital age”, 14th BILETA
conference, England, 1999. available online at: http://bileta.ac.uk/99papers/murray.html

 .8نک :جنیفر ای هیل« ،آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بینالملل :خألها و گریوهای ذاتـی کنوانسـیون
سازمان ملل متحد راجع به بیع بینالمللی کاال« ،ترجمه مصطفی السان و زینـب کنعـانی ،مجلده حقدوقی ،ش ،15
پائیو و زمستان  ،1185ص .185
9. Council Directive 1999/93/EC, [2000] OJ L013/12, available online at: EUR-LEX site http://europa.
eu.int/eurlex/en/lif/dat/1999/en_399L0093.html
10. Council Directive 1997/7/EC, [1997] OJ L144/19, available online at EUR-LEX site http://europa.
eu.int/eurlex/ en/lif/dat/1997/en_397L0007.html

 .11برای مطالعه تفصیلی در خصوص نحوه تشکیل قراردادهای الکترونیکـی ،نـک :مصـطفی السـان« ،تشـکیل
قراردادهای الکترونیکی« ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،ش  ،18پائیو .1180
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در قیاس با بریتانیا روش متفاوتتری اتخاذ شده است.
روش ایاالت متحد به عنوان یـک روش سـاده و میانـه در تنظـیم تجـارت الکترونیـک
بصورت عام و قواعد قراردادهای الکترونیک به طور خاص محسوب میگردد .13علت ایـن
امر نیو تأثیر قانون نمونه آنسیترال بر قانونگذاری تجارت الکترونیک در ایاالت متحد است.
یوتا و قانون یکنواخت تجاری بیانگر روند همسانسازی قانونگذاری مربـوط بـه تجـارت
الکترونیک در ایاالت متحد است .در نتیجه اثر قانونی یکسانی به قراردادهای الکترونیکی و
قراردادهای کاغذی اعطا میشود .اصل همسانی اثر قراردادها صـرفنظـر از فنـاوری مـورد
14
استفاده توسط بسیاری از قانونگذاریها در سراسر جهان مورد پذیرش قرار گرفته است.
این اصل انتظارات مشروع افرادی که میخواهند قراردادهای الکترونیکـی بـر خـط منعقـد
کنند را برآورده کرده است .به همین دلیل یوتـا [قـانون یکنواخـت معـامالت الکترونیکـی]
اعتبار معامالت از طریق ارتباطـات الکترونیکـی را بـه رسـمیت شـناخته اسـت .و سـوابق
الکترونیکی ،امضا الکترونیکی و قراردادهای الکترونیکـی را مـورد شناسـایی حقـوقی قـرار
15
میدهد.
همچنین بر اساس ماده  2بخش  2-290قانون یکنواخت تجاری «یـک قـرارداد فـروش
کاال به هر شیوهای که بیانگر توافق طرفین باشد« قابل انعقاد است .اتخاذ ایـن روش نتیجـه
16
وجود سیاستهای ناشی از اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر مفهوم اقتصاد بازار آزاد میباشد.
 -5-1سیاستها
هدف قانونگذاران ایجاد شفافیت و اطمینان برای کاربران در محـیط الکترونیکـی بـه ویـژه
بـرای مصــرفکننــدگان اســت .ایــن هــدف منجــر بــه وضــع قواعــدی بــرای حمایــت از
مصرفکنندگان در فضای مجازی شده است .دلیل اتخاذ این سیاست حمایتی بشـرح ذیـل
است :اوالً ،تجارت در محیط الکترونیکی با فاصله رخ میدهد و یک مکان فیویکـی وجـود
ندارد .همین عامل نبود مکان فیویکی سـبب شـده کـه قـانونگـذاران بـه فکـر حمایـت از

 .12سیدمسعود نوری« ،اصول حقوقی تجارت الکترونیک با تأکید بر قانون تجـارت الکترونیـک ایـران« ،مجلده
حوزه و دانشگاه ،ش  ،00پائیو  ،1180ص .118

13. Christopher William Pappas, “Comparative U.S & EU approaches to E-commerce regulation:
Jurisdiction, electronic contracts, electronic signatures and taxation”, Denver Journal of International
Law and policy, vol. 31, Winter 2002, pp. 325-347.
14. Ibid, p. 343.

 .15جنیفر ای هیل ،پیشین ،ص .189
16. Christopher William Pappas, op. cit., p. 343.
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مصرفکنندگان در این فضای مجـازی باشـند 17.لـذا توسـعه تجـارت الکترونیـک محتـاج
احساس امنیت و عادالنه بودن معامالت در فضای مجازی برای مصرفکننـده اسـت .ثانیـاً،
معامالت بر خط مواجه با خطرات بیشتری نسـبت بـه معـامالت سـنتی هسـتند در نتیجـه
محتاج حمایت بیشتری هستند 18به عنـوان مثـال در یـک معاملـه سـنتی خریـدار بـه یـک
فروشگاه میرود و کاالی مورد نیازش را خریداری میکند در حالی کـه در خریـد مجـازی
مکان فیویکی وجود ندارد.
با اینحال حمایت از مصرفکننده اساسیترین هدف در قانونگذاری تجارت الکترونیک
نیست ،بلکه جنبه دیگر آن که در تعارض با حمایت از مصرفکننده است ،ویژگی «جهـانی
بودن شبکه« است که نیازمند قواعد یکنواخت برای تسهیل تجـارت الکترونیـک اسـت .در
خصوص عامل جهانی بودن شبکه ،جامعه جهانی و قانونگذاران داخلی مواجه با مشکالت
جدی در خصوص تنظیم تجارت الکترونیک هستند زیرا تجارت الکترونیک ماهیتاً فراملیتی
است و توسعه آن محتاج وجود قواعد متحدالشکل در تمـامی کشـورها اسـت ولـی اتخـاذ
سیاستهای حمایتی مانع از تحقق این امر شده است.

 -1اصول حاکم بر وضع قوانین ماهوی قراردادهای الکترونیکی
 -1-5اصول قانون نمونه در خصوص تجارت الکترونیکی
اولین توسعه مهم در تجارت الکترونیک قانون تجارت الکترونیکی مصوب مجمـع عمـومی
سازمان ملل متحد در دسـامبر  1998اسـت 19قـانون نمونـه کـه بـه عنـوان قـانون مـاهوی
کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی توصیف شده است 20،بر مبنای دو اصـل اسـت:
برابری کاربردی که به مفهوم این است که اسناد الکترونیکی از لحاظ کاربردی معادل اسـناد
کاغذی است؛ و بیطرف ی فنی که به مفهوم ایـن اسـت کـه مقـررات قـانون مـدل بـه زبـان
بیطرفی فناوری بیان شده است تا صرفنظر از پیشرفتهای فناوری همچنان قابـل اعمـال
باقی بمانند .به طور خالصه اهمیت قانون نمونه این است که این قـانون شناسـایی امضـا و
 .17برای مطالعه تفصیلی ،نک :داریوش بوستانی« ،حمایت از مصرفکننده در تجارت الکترونیک« ،پایداننامده
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم.1182 ،

18. Saami Zain, “Regulation of e-Commerce by Contract: Is It Fair to Consumers”, 31 UWLA L.Rev.
163, 2000, p. 163.
19. Farhan AL-Farhan, Electronic Contracts The Impact of the UNCITRAL Model Law on
International Legal Systems Saudi Arabia Information Technology Development from a Legal
Perspective, 2002, p. 12.

 .20چارلو اچ مارتین« ،کنوانسیون قراردادهای الکترونیکی آنسیترال« ،ترجمـه علـی رضـائی ،مجلده تحقیقدات
حقوقی ،ش  ،06تابستان  ،1186ص .119

رویکرد قانونگذاری به قراردادهای الکترونیکی

111

نوشتههای الکترونیکی را توصیه میکند و پذیرش ادله کامسیوتری در دادگاههـا و شناسـایی
اعتبار و قابلیت اجرائی قراردادهای تشکیل شده از طریـق ابوارهـای الکترونیکـی را مـورد
حمایت قرار میدهد 21.قانون نمونه در سطح مورد شناسـایی جهـانی قـرار گرفـت و یـک
شروع خوبی برای وضع مجموعهای متحدالشکل از اصول تجاری برای تجارت الکترونیک
بود 22.تعدادی از ایالتهای امریکا و دولتهای آسیایی ،اروپایی و استرالیا نیـو آن را مـورد
تصویب قرار دادند .هدف قانون نمونه توسعه چارچوب حقوقی جهانی تجارت الکترونیک
نیست بلکه زمینهای را برای قانونگذاران ملی برای وضع قوانین داخلی بـر اسـاس اصـول
23
پیشنهادی فراهم میکند.
فی الواقع نیاز به ارائه یک مبنای حقوقی برای تجارت الکترونیک بـود کـه سـبب شـد
سازمان ملل متحد مبادرت به تصویب قانون نمونـهای در ایـن خصـوص نمایـد تـا بتوانـد
اطمینان به تجارت الکترونیک مبتنی بر شبکه اینترنت را توسـعه دهـد .ایـن اقـدام از سـال
 1980شروع شد و پیشنهاد اولیه برای وضع قانون مدل در خصـوص معـامالت مبتنـی بـر
تبادل الکترونیکی دادها ] [EDIبود ،اما به علت رشد سـریع فنـاوریهـای ارتبـاطی و عـدم
حصول توافق در خصوص استانداردهای این حوزه تا سال  1998که قانون نمونه آنسـیترال
24
راجع به تجارت الکترونیک به تصویب رسید ،به طول انجامید.
تا سال  1998تجارت الکترونیک مخـتص افـراد خاصـی بـود ،در امریکـای شـمالی و
اروپای غربی معامالت مبتنی بر وب ،جوئی از اقتصاد نوپا شناخته میشد در حـالی کـه در
کشورهای آسیایی و خاور دور و امریکـای جنـوبی بـه عنـوان معـامالت مبتنـی بـر تبـادل
الکترونیکی دادهها شناخته میشد[ .مبنای اولیه قانون نمونه در سال  EDI 1980بـود] .و در
برخی از مناطق آفریقا ،آسیا و حتی اروپای شرقی به معنی معامالت انجـام شـده از طریـق
فاکسیمایل بود .به همـین دلیـل ضـرورت داشـت کـه قـانون نمونـه در خصـوص انتقـال
اطالعات ،امضاء الکترونیکی ،شرایط قراردادی ،پروتکـلهـای انتقـال ،از لحـاظ فنـی یـک
25
موضوع بیطرفانهای اتخاذ کند.
اتخاذ موضع بیطرفی در قانون نمونه منافع بیشماری داشت از جملـه سـبب شـد کـه
21. United Nations, General Assembly Resolution 51/162 of 16 December 1996 - UNCITRAL Model
Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 1996.

 .22توماس جی .اسمندینگاف« ،قواعد ضروری جهت اعتبار تعامالت الکترونیکی در عرصـه جهـانی« ،ترجمـه
مصطفی بختیاروند ،مجله حقو قی بینالمللی ،ش  ،18ص .282

23. Andrew D. Murray, “Regulating Electronic Contracts: Comparing the European and North
American Approaches”, Foro de Derecho Mercantil Revisit Internacional. 2 [2004]: 75-97, Available at:
http://works.bepress.com/andrew_murray/2, p. 1.
24. Andrew D. Murray, op. cit., p. 2.
25. Ibid.
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تعداد بیشتری از دولتها صرفنظر از اینکـه دارای چـه نـوع شـبکه تجـارت الکترونیکـی
هستند آن را امضا کنند .و دولتهای با نظامهای حقوقی متفاوت آن را به تصویب برسانند.
مهمتر از همه اینکه «اصل برابری کاربردی« را وضع کرد یعنی اسناد الکترونیکـی را معـادل
اسناد کاغذی موجود دانست و این یـک ابـوار مهمـی در جهـت انتقـال قـوانین حـاکم بـر
معامالت دنیای مادی به معامالت واقع در فضای مجازی یا در معامالت مبتنـی بـر اتـم بـه
بیت بود.
قانون نمونه به طور رسـمی انتقـال الکترونیکـی اطالعـات را مـورد شناسـایی حقـوقی
قرارداد .طبق ماده « 5دولتها نباید صرفاً به این دلیل که اطالعات از طریق دادهپیام ارسـال
گردیده آن را فاقد اثر حقوقی و اجرائی بشناسند« .بر این اساس قـانون نمونـه قراردادهـای
الکترونیک را مورد شناسایی حقوقی قـرار داد و بـین اسـناد الکترونیکـی و اسـناد کاغـذی
برابری کاربردی قائل شد و بدین منظور در ماده  8میگوید «اگر در موردی قانون نوشـته را
ضروری بداند ،دادهپیام بـرای تحقـق ایـن شـرط کفایـت مـیکنـد« و مـاده  6نیـو امضـاء
الکترونیکی را مورد شناسایی حقوقی قـرار مـیدهـد .و نهایتـاً و مهـمتـر از همـه ،قـرارداد
الکترونیک را رسماً مورد شناسایی حقوقی قرار میدهد و میگویـد «در خصـوص تشـکیل
قراردادها مگر اینکه به شکل دیگری توافق شده باشد یک ایجاب یا قبولی ایجاب میتوانـد
از طریق دادهپیام محقق گردد و اگر قرارداد ازطریق دادهپیام تشکیل شده باشد صرفاً به ایـن
دلیل نمیتوان آن را باطل یا غیرقابل اجرا دانست«.
نتیجتاً میتوان گفت که قانون مدل بر چهـار پایـه اسـتوار اسـت -1 .برابـری کـاربردی
اطالعات الکترونیکی  -2برابری کاربردی اسناد  -1برابری حقوقی امضـاء الکترونیکـی -0
برابری حقوقی قرارداد الکترونیکی.
اصل «بیطرفی فنی« سبب میشود اصول قانون نمونه ،هر نوع فناوری موجود در حـال
و آینده اعم از سیار ،بیسیم و غیره را شامل شود و مانع از نسخ آن توسط پیدایش فنـاوری
جدید شود و هر کشوری با هر درجه از فناوری اطالعات بتواند آن را اعمـال کنـد و یـک
راهنمای ساده و روشنی برای مصرفکنندگان باشد .لذا اگر یک مصرفکننده بداند که یـک
ایجاب و قبول کتبی میتواند منجر به عقد یک قـرارداد در نظـام حقـوقی کشـورش شـود
میتواند مطمئن شود که بر مبنای اصل برابری کاربردی همین قـرارداد مـیتوانـد از طریـق
پست الکترونیکی نیو منعقد شود و همـان نتـایج را داشـته باشـد .در نتیجـه اصـل برابـری
26
کاربردی میتواند سبب اطمینان حقوقی در معامالت الکترونیکی شود.
26. Paul Przemyslaw Polanski, “Convention on e-Contracting: The Rise of International Law of
Electronic Commerce?”, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, 19th Bled
eConference eValues Bled, Slovenia, June 5-7, 2006.
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 -5-5اصول کنوانسیون استفاده از عالئم الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی
ای ـن کنوانس ـیون اســتفاده از ارتباطــات الکترونیک ـی را در قراردادهــای الکترونیک ـی ب ـین
طرفهایی که مرکو تجارت آنها در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شـده باشـد ،تنظـیم
میکند 27،و هرگونه اظهار ،اعالم ،تقاضـا ،ابـال  ،مطالبـه منجملـه ایجـاب و قبـول ارتبـاط
الکترونیکی ایجاد شده به وسیلۀ وسایل الکترونیکی ،مغناطیسی ،بصری یا وسایل مشـابه در
ارتباط با انعقاد یا اجرای قرارداد را در بر میگیرد .کنوانسیون نه تنهـا نسـبت بـه دادههـای
مبادله شده در وبسایتهای اینترنت یـا ایمیـل اعمـال مـیشـود ،بلکـه حتـی نسـبت بـه
فناوریهای قدیمیتر مثل تبادل الکترونیکی دادهها یا حتی تلفکـس ،تلکـس و تلگـرام نیـو
قابل اعمال است .اصطالح قرارداد نیو دارای مفهومی موسع است تا نه تنها قرارداد بیـع یـا
قرارداد استخدام را شامل شود بلکه برای مثال توافقات داوری را نیو در بر گیرد .بـه عـالوه
ارتباطات پیشقراردادی و ارتباطات پسقراردادی ،نظیر اعالمیههای الکترونیکی ارسال شده
در جریان اجرای قرارداد را شامل خواهد شد .به عبارت دیگر ،کنوانسـیون در مـورد همـۀ
معامالت انجام شده به صورت الکترونیکی ،اعمال میشود مشروط بر اینکه طرفین تجـاری
در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شـده باشـند تـا رعایـت قواعـد حقـوق بـینالملـل
خصوصی ،منتهی به اعمال قانون یکی از کشورهای متعاهـد گـردد .کنوانسـیون اسـتفاده از
عالئم الکترونیکی در قراردادهای الکترونیکی بینالمللـی نظـام حقـوقی جداگانـهای بـرای
قراردادهای الکترونیکی وضع نکرده اسـت ،بلکـه بـا بـه رسـمیت شـناختن اصـل برابـری
کاربردی ،قراردادهای الکترونیکی را معادل قراردادهای کاغذی قرار داده و بـا وضـع اصـل
بیطرفی فنی زمینه را برای انطباق قواعد کنوانسیون بـر فنـاوری الکترونیکـی آینـده ایجـاد
کرده است .و بر این مبنا قراردادهای الکترونیکی بینالمللی را به رسمیت شـناخته اسـت و
مانع از آن شده است که به صرف الکترونیکی بودن به اینگونه قراردادها اثـر حقـوقی اعطـا
نشود .نتیجه این رویکـرد کنوانسـیون کـه قراردادهـای الکترونیکـی را معـادل قراردادهـای
کاغذی قرار داده و نظام حقوقی جداگانهای نیو برای آن وضع نکرده است ،ایـن اسـت کـه
قواعد ماهوی و شکلی حاکم بر سایر قراردادها بر این نوع قراردادها نیو حـاکم اسـت .لـذا
باید همان قواعد راجع به تعیین صالحیت و قانون حاکم سنتی را برای تعیین قانون ماهوی
حاکم بر این نوع قراردادها اعمال کرد .معهذا چون قواعد سنتی راجع به تعیین صالحیت و
قانون حاکم بر مبنای اصل تقرب فیویکی بین دادگاه و قرارداد [سبب موجـد دعـوا] وضـع
گردیده و مبنای احراز این تقرب نیو عوامل ارتباطی مبتنی بر مکان فیویکـی مـیباشـد .لـذا
 .27متن این کنوانسیون در نشانی ذیل در دسترس است:

http://www.uncitral.org
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انطباق این عوامل ارتباطی در فضای مجازی برای احراز اصل تقرب و نتیجتاً تعیین دادگـاه
صالح یا قانون حاکم به لحاظ تفاوت ماهوی بین فضای مادی و مجازی [عدم اهمیت مکان
در فضای مجازی] با مشکالتی مواجه است .لذا کنوانسـیون عمـدتاً بـه بـازتعریف عوامـل
ارتباطی نظیر اقامتگاه ،محل تجارت و  ...اقدام نموده است.
 -4-5اصول دستورالعملهای اتحادیه اروپا
اگرچــه اینترنــت کــم و بــیش ریشــه امریکــایی دارد امــا اتحادیــه اروپــا نقــش زیــادی در
قانونمندسازی این پدیده داشته است .اتحادیه اروپا تمایل دارد حقوق تجارت الکترونیکـی
جهانی را شکل بدهد .روش اتخاذی اتحادیه بر مبنای اِعمال اصول بازارهای طبیعی داخلی
و حمایت از حقوق مصرفکننده است .برعکس روش امریکایی مبتنی بر منطـق اقتصـادی
صرف است.
یکی از قانونگذاریهای منطقهای مهم ،دستورالعملهـای اتحادیـه اروپـا در خصـوص
تجارت الکترونیکی و امضاء دیجیتالی است 28.دستورالعمل تجارت الکترونیک که صرفاً بـر
تجارت آنالین در محدوده اتحادیه اروپا اعمال میشود روش برابری کاربردی قانون نمونـه
را به کار گرفته است 29و اعضاء اتحادیه را ملوم میکند کـه شـرایط شـکلی موجـود بـرای
قراردادها نظیر کاغذی بودن را حذف کنند تا امکان استفاده از قراردادهای منعقده به وسـیله
واسطههای الکترونیکی فراهم شود .اهمیت دستورالعمل تجارت الکترونیکی در ایـن اسـت
که این اولـین شناسـایی اجبـاری و فراملـی قراردادهـای الکترونیکـی در حقـوق نوشـته و
آنگلوساکسون است .عالوه بر این ،دستورالعمل تنها به وسیله دول عضو اتحادیـه تصـویب
نشده است بلکه به وسیله دولتهای خواهان عضویت در اتحادیه نیو تصویب شده اسـت،
در نتیجه میتواند موجب ترویج حقوق تجارت الکترونیک در کل اروپا شود .اما مهمتـرین
30
محدودیت این دستورالعمل این است که ویژه کشورهای اروپایی است.
28. Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a
Community framework for electronic signatures, 1999; Directive2000/31/EC of the European Parliament
and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information societyservices, in particular
electronic commerce, in the Internal Market [Directive on Electronic Commerce], 2000.

 .29نک :کریستینا هولتمارک رامبرگ« ،دستورالعمل تجـارت الکترونیکـی و تشـکیل قـرارداد در چشـمانـدازی
تطبیقی« ،ترجمه مصطفی السان ،مجله تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،ش  ،29ویژه حقوق ،سال ششم،
تابستان .1185
 .30در خصوص قانون حاکم بر شکل قراردادها در حقوق ایران ،نک :محمود محمدزاده« ،قانون حاکم بر شکل
قراردادها و اسناد تنظیمی در حقوق مدنی و داخل ایران و نیو حقوق بینالملل خصوصی« ،مجله کانون ،سـال ،00
دوره جدید ،دی و بهمن  ،1169ش .22
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اتحادیه اروپا مقررات دیگری در خصوص تجارت الکترونیک وضـع کـرده اسـت کـه
شامل مقررات ذیل است :دستورالعمل تجارت الکترونیک ،دسـتورالعمل قراردادهـای از راه
دور ،مقررات شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرفکننده و مقررات امضاء الکترونیکی.
عالوه بر این یک دسته از مقررات دیگر نظیر حریم خصوصی و حقوق مالکیت معنـوی در
فضای مجازی وضع شده است .قانونگذاری اتحادیه اروپا یک قانون موازی بـرای پوشـش
همه بخشها است که هدف آن پوشش یک بخش خاص نیست بلکه به عنوان یـک قـانون
بخشی باالدستی همعرض است .عالوه بر این ،مقرراتی در خصوص اعتبار مصـرفکننـده،
مقررات راجع به بستههای مسافرتی ،بستههای تعطیلی و بسـتههـای گردشـگری (مقـررات
بستههای مسافرتی) و مقررات مالکیت زمانی وضع نموده است.
در واقع اتحادیه اروپا اصول قانون نمونه را از طریق تصویب دو دستورالعمل بـه اجـرا
در آورده است .اول ،دستورالعمل امضاء الکترونیکی است که اگر چه در خصوص تشـکیل
قراردادهای الکترونیکی مقررات مفصلی ندارد اما در خصوص شکل یا اثبات وجود قرارداد
اهمیت فراوانی دارد .دوم ،دستورالعمل تجارت الکترونیکی است .قسمت دوم بخـش سـوم
مقررات دستورالعمل تجارت الکترونیکی ،راجع به قراردادهای الکترونیکی است که تحـت
عنوان «قراردادهایی که به وسیله ابوارهای الکترونیکی انعقاد یافتهاند« مطرح شده است ،این
بخش شامل موادی راجع به قراردادهای الکترونیک است که نه تنها اصول بنیـادین منـدرج
در قانون نمونه و قانون امضاء الکترونیکی و یوتا ایاالت متحد را شامل میشود بلکه فراتـر
از این شامل قواعدی بنیادین در خصوص تشـکیل قراردادهـای الکترونیکـی اسـت .هسـته
اصلی این دستورالعمل ماده  9آن است که بـه اسـتثناء مـوارد منـدرج در بنـد  2آن «اصـل
برابری کاربردی اسناد الکترونیکی« را پذیرفته است .اما مواد  19و  11آن با مقررات قـانون
نمونه متفاوت است ،زیرا در این مواد تالش شده اسـت کـه برخـی قواعـد بنیـادین بـرای
تشکیل قرارداد الکترونیکی تبیین شود .ماده  19معیارهایی در خصـوص حـداقل اطالعـاتی
که الزم است در قراردادهای الکترونیکی بنگاه به مشتری ارائه گردد وضع کرده است .ایـن
ماده بیش از آنکه راجع به تشکیل قرارداد الکترونیک باشد ،مقررهای راجـع بـه حمایـت از
مصرفکننده است که در زمره قواعد تشکیل قرارداد الکترونیک ذکر شده است و مـاده 11
31
نیو پیشفرضهایی در خصوص زمان انعقاد قرارداد الکترونیک ذکر کرده است.
مواد  9تا  11دستورالعمل تجارت الکترونیک شامل اصول برابری کاربردی ،حمایـت از
مشتری و همسانی قواعد تشکیل قرارداد الکترونیک است .همانگونه که قبالً ذکر شد هسته
31. Sylvia Mercado Kierkegaard, “E-Contract Formation: U.S. and EU Perspectives”, 3 Shidler J.L.
Com. & Tech. 12 (Feb. 14, 2007), at para 9 available at: http://www.lctjournal.washington.edu/Vol3
/a012Kierkegaard.html

111

مجله پژوهشهای حقوقی ()15

اصلی اکثر مقررات حاکم بر قراردادهای الکترونیک برابری کاربردی است .بدون شناسـایی
اصل برابری کاربردی اسناد الکترونیکی ،انعقاد قـرارداد الکترونیـک بـا مشـکالت متعـددی
مواجه میشود .اصل برابری کاربردی در ماده  9اینگونه ذکر شده اسـت« :دول عضـو بایـد
تضمین کنند که نظام حقوقی آنها انعقاد قرارداد از طریـق ابوارهـای الکترونیـک را تجـویو
میکند و باید تضـمین کننـد کـه شـروط قابـل اعمـال بـر فرآینـد انعقـاد قـرارداد مـانع از
32
اعتباربخشی یا اجرای قراردادهای منعقده از طریق ابوارهای الکترونیکی نمیباشد«.
ماده  5دسـتورالعمل امضـاء الکترونیکـی موجـد اصـل برابـری کـاربردی بـرای اسـناد
الکترونیکی در قراردادهای رسمی و غیررسمی است این ماده مقرر میدارد« :هر چیوی کـه
از طریق اسناد کتبی قابل تحقق است قانوناً از طریق اسناد الکترونیکـی نیـو قابلیـت تحقـق
دارد «.بنابراین دستورالعمل تجارت الکترونیک نیو همانند یوتا چهار اصل مندرج در قـانون
مدل را مورد شناسایی قرار داده است .اما در خصـوص برخـی از اصـول محـدودیتهـایی
ایجاد کرده است.
نگرانی راجع به شکل و حساسیت برخی روابط قراردادی و استفاده از اسناد کاغذی بـه
عنوان نشانه رسمیت این اسناد سبب ایجاد استثناآتی در خصوص اصـل برابـری کـاربردی
اسناد الکترونیکی شده است .بند  2ماده  9دستورالعمل ،اجازه میدهد برخی از قراردادها از
اصل برابری کاربردی استثنا شوند .بر اساس این بند چهار نوع قرارداد زیر استثنا شده است
که البته دلیل برخی از آنها روشن نیست.
الف) قراردادهای راجع به انتقال حقوق در خصوص اموال غیرمنقـول بـه جـو قـرارداد
اجاره؛
ب) قراردادهایی که انعقاد آنها محتاج دخالت دادگاه است .عالوه بـر ابهـام موجـود در
خصوص نوع این قراردادها دلیل خاصی نیو برای استثنا شدن این نوع قراردادها ذکر نشـده
است؛
ج) قراردادهای ضمانت؛
د) قراردادهای تابع حقوق خانواده.
عالوه بر درج اصل پایه برابری کـاربردی در مـاده  ،9تمرکـو مـاده  19بـر شـفافیت و
حمایت از مشتری در قراردادهـای آنالیـن اسـت .بـرای حصـول ایـن مقصـود ،مـاده ،19
فراهمکننده خدمات را ملوم میکند تا اطالعاتی در خصـوص نحـوه اتخـاذ گـامهـای فنـی
 .32نک :بتول آهنی« ،انعقاد قراردادهای الکترونیکی« ،ندای صادق ،سال نهم ،تابسـتان و پـائیو  ،1181ش -15
10؛ و ماشاءاهلل بناء نیاسری« ،تشکیل قرارداد در فضای سایبر« ،مجله پژوهشهای حقوقی ،سال پـنجم ،ش  ،9بهـار
و تابستان .1185
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توسط مشتری برای انعقاد قرارداد و همچنین نحوه اصالح اشتباهات و شروط قـراردادی و
عمومی به مشتری ارائه کند .هدف از این ماده حمایت از مشتری است به گونهای که همان
تشریفاتی که مشتری در فرایند انعقاد یک قرارداد کاغذی رعایـت مـیکنـد در قراردادهـای
33
الکترونیکی نیو رعایت کند تا قرارداد نشانههایی از رسمیت داشته باشد.
 -3-5اصول مقررات ایاالت متحد راجع به قراردادهای الکترونیکی
ایاالت متحد چندین قانون قابل شمول بر قراردادهای الکترونیکـی تصـویب نمـوده اسـت.
اولین قانون در این خصوص قانون یکنواخت معامالت الکترونیکی [یوتا] اسـت .وضـعیت
حقوقی یوتا اندکی غیرمعمول است زیرا ایاالت متحد از ایالتهایی تشکیل شده که قـوانین
حاکم بر آنها مخلوطی از قوانین ایالتی و فدرال است ،وضـع مقـررات حـاکم بـر تجـارت
الکترونیک در اختیار ایالتها است و در نتیجه دولت فدرال دخالتی در این زمینه ندارد .امـا
چون تجارت بین ایالتها محتاج یک قانون یکنواختی است ،برای رفع این مشکل مجموعه
تجاری یکنواختی وضـع شـده اسـت کـه شـامل مقرراتـی در خصـوص فـروش ،اجـاره،
سسردههای بانکی و اعتبارنامهها میباشد .مجموعه یکنواخت تجاری برای پوشش فناوریها
و رویههای جدید هر از چندگاهی مورد بررسی و بازنگری قرار مـیگیـرد .اگـر چـه یوتـا
زیرمجموعه مجموعه تجاری یکنواخت نمیباشد ،اما برای پوشـش همـین رونـد تصـویب
شده است.
بر همین اساس کنفرانس ملی کمیسـیونرها در خصـوص قـوانین ایـالتی متحـدالشـکل
تصمیم به بررسی مقررات راجع به قراردادهای الکترونیکی گرفت و یوتا تصویب شد .لـذا
یوتا نه قانون فدرال است نه قانون ایالتی ،بلکـه یـک قـانون نمونـه اسـت کـه در صـورت
تصویب توسط ایالتها قابلیت اجرائی دارد .عالوه بر این ،یوتا مـورد تصـویب تعـدادی از
ایالتها قرار گرفته و نیو طی بند الف بخـش  192قـانون امضـاء الکترونیکـی در تجـارت
داخلی و خارجی مصوب  2999به عنوان یک قانون فدرال مورد شناسایی قرار گرفته است
زیرا در آن قانون به یوتا به عنوان قانون موجود در خصوص قراردادهای الکترونیکی اشـاره
شده است.
کنفرانس ملی کمیسیونرها در خصوص قوانین متحدالشکل ایالتهـا دو مصـوبه دولتـی
متحدالشکل در خصوص اعطای اعتبار قانونی به معامالت الکترونیکی وضـع کـرده اسـت.
34
این دو قانون متحدالشکل شامل قانون متحدالشکل معامالت فناوری کامسیوتری (یوسـیتا)
 .33چارلو اچ مارتین ،پیشین ،ص .101
)34. Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA
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و قانون متحدالشکل معامالت الکترونیکی (یوتا) اسـت 35.یوسـیتا قراردادهـا یـا معـامالت
راجع به فناوری کامسیوتری را تحت پوشش قرار میدهد 36یک قرارداد مشتمل بـر فنـاوری
کامسیوتری به عنوان مثال قرارداد راجع به خرید یک نرمافوار میتواند به طور الکترونیکی یا
روش دیگر منعقد شود .بنابراین با اینکه یوسیتا مربوط به فناوری اطالعات است ولی صرفاً
مختص انعقاد قراردادهـای الکترونیکـی نیسـت .بـر عکـس یوتـا شـامل تمـامی معـامالت
الکترونیکی میشود.
این قوانین متحدالشکل تا زمانی کـه یـک ایالـت آن را از طریـق رونـد قـانونگـذاری
تصویب نکند برای آن ایالت خاص الزماالجرا نیست .معهذا غالباً قوانین مصوب کنفـرانس
ملی کمیسیونرها در خصوص قوانین متحدالشکل ایالتها به وسیله همه یـا اکثـر ایالـتهـا
تصویب میشود و نمایانگر رویکرد حال و آتی در آن خصوص است .بـه عنـوان مثـال 08
ایالت ،یوتا را تصویب کردهاند از طرف دیگر صرفاً دو ایالت ،یوسیتا را تصویب کـردهانـد.
این امر میتواند به خاطر این باشد که قانون مذکور از سال [ 1999زمان تصـویب] تـاکنون
دوبار در سالهای  2999و  2992اصالح شده است 37.با اینحال مریلند و ویرجینیا ،یوسیتا
را تصویب کردهاند .این دو ایالت مرکو نرمافوار و تجارتهای مرتبط با اینترنت هستند .این
موضوع میتواند تأثیر مهمی بر لیسانسهای نرمافوارهـا و انعقـاد قراردادهـای الکترونیکـی
داشته باشد.
کنگره موضوع انعقاد قراردادهای الکترونیکی را هنگام وضع قـانون امضـاء الکترونیکـی
در تجارت داخلی و جهانی در سال  2999مدنظر قرار داده است 38.در نتیجه هنگـام وضـع
قانون امضاء الکترونیکی مهمترین مقررات یوتا را مـورد تصـویب قـرار داده اسـت امضـاء
الکترونیکی به عنوان یک مصوبه فدرال صرفاً در صورتی بر قوانین ایالتی تقدم دارد که یوتا
پذیرفته نشده باشد .اگر یک ایالت یوتا را تصویب کند در آن صورت یوتا ممکن اسـت بـه
عنوان قانون حاکم بر یک قرارداد بین طرفین استفاده شود [حتی اگر طرفین از ایالـتهـای
مختلف باشند] در صورتی کـه یـک ایالـت یوتـا را تصـویب نکـرده باشـد قـانون امضـاء
الکترونیکی اِعمال میشود.
 .35متن یوسیتا در نشانی ذیل در دسترس است:
http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/ucita /2002final.pdf

 .36متن یوتا در نشانی ذیل در دسترس است:
http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/fnact99/1990s/ueta99.pdf

 .37برای مشاهده فهرست ایالتهایی که یوتا و یوسیتا را تصویب کردهاند ،نک:
http://www.nccusl.org/Update/uniformact_factsheets/uniformacts-fs-ucita.asp

 .38جنیفر ای هیل ،پیشین ،ص .189
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قانون امضاء الکترونیکی و یوتا مانع از آن است کـه اثـر حقـوقی بـه برخـی معـامالت
داخلی یا خارجی به این دلیل که امضاء قرارداد یا ثبت چنین معاملهای به شکل الکترونیکی
است یا امضاء الکترونیکی یا ثبت الکترونیکی در جهت تشکیل یک قرارداد خاص اسـتفاده
شده است داده نشود .هر دو قانون میگویند که اگر یک قانونی ثبت کتبی یـا وجـود اصـل
یک سند را ضروری بداند وجود یک سند الکترونیکی برای تحقق آن شرط قانونی کفایـت
میکند و اگر یک قانونی امضا را ضروری بداند امضاء الکترونیکی کفایت مـیکنـد .معهـذا
قانون امضاء الکترونیکی مانع از آن نیست که ایالتها این قاعده کلی را تغییر دهند مشروط
به اینکه در راستای تصویب یوتا باشد و قانون ایالت شامل یک استثناء در خصوص شمول
یوتا و مغایر با قانون امضاء الکترونیکی نباشد.
اصل برابری کاربردی مندرج در قانون نمونه آنسیترال در ماده  6یوتا از طریق شناسـایی
اسناد ،امضا و قراردادهای الکترونیکی مورد تأیید قرار گرفته است .مـاده  5مـیگویـد« :بـه
صرف اینکه یک قرارداد یا سند به شکل الکترونیکی است نمـیتـوان مـانع از اعطـای اثـر
حقوقی به آن شد« .در نتیجه اصل برابری کاربردی را مورد شناسایی قرار داده است و مـاده
 11نیو اعالم میدارد« :یک قرارداد به صرف اینکه از طریق الکترونیکی انعقـاد یافتـه اسـت
مانع از اعطای اثر حقوقی به آن نیست« و ماده  8نیو میگویـد« :اگـر قـانونی ،کتبـی بـودن
سندی را ضروری بداند آن شرط از طریق ارتباط الکترونیکی قابل تحقق اسـت« و مـاده 6
نیو میگوید« :اگر قانونی ،امضا را ضروری بداند یـک امضـا الکترونیکـی آن شـرط را ایفـا
میکند«.
بنابراین مقررات یوتا چهار اصل مندرج در قانون نمونه را تأیید کرده است که عبارتنـد
از :برابری کاربردی اطالعـات الکترونیکـی؛ اسـناد؛ امضـا و برابـری حقـوقی قراردادهـای
الکترونیکی .عالوه بر این ،یوتا اصل بیطرفی فنی را نیو مـورد تأییـد قـرار داده اسـت لـذا
فناوری مورد عمل در تجارت الکترونیک را تعریف نمیکند و صرفاً «شکل الکترونیکی« را
تعریف کرده و در بند  5ماده  2آن را شامل هرگونه فناوری مرتبط با الکترونیک ،دیجیتـال،
مغناطیسی ،بیسیم ،نوری ،الکترومغناطیسی و فناوریهای مشابه میداند .رویه مشابهای نیـو
هنگام تصویب قانون امضاء الکترونیکی به وسیله دولت فـدرال اتخـاذ شـد .هـدف قـانون
امضاء الکترونیکی ،روشن نمودن وضعیت حقوقی سوابق الکترونیکی و امضاء الکترونیکـی
در خصوص شرط نوشته و امضا است که در مواردی بـه وسـیله قـوانین متفرقـه ضـروری
شناخته میشود .یک سابقه الکترونیکی در بخش  0ماده  198اینگونه تعریـف شـده اسـت:
«یک قرارداد یا سابقه ایجاد شده ،تولید شده ،ارسال شده ،دریافت شده یا ذخیـره شـده بـه
وسیله ابوارهای الکترونیکی« و امضاء الکترونیکی نیو در بند  5مـاده  198بـه عنـوان «یـک
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صدا ،نشانه الکترونیکی یا رویه منضم شده یا به طور منطقی متصل شده به یک قـرارداد یـا
سابقه که به وسیله یک شخص به منظور امضا سابقه ایجاد شده یا اتخاذ شده است«.
نتیجتاً میتوان گفت قانون نمونه مفهوماً در اقتصادهای دیجیتالی مسلط نظیـر امریکـا و
اروپا مورد تصویب قرار گرفته است .این بلوکهای تجاری عمدۀ گامهای حقوقی را بـرای
شناسایی و اجرای قراردادهای الکترونیکی برداشتهاند .ایـن کشـورها اصـول مبنـایی قـانون
نمونه را از طریق روند قانونگذاری پذیرفتهاند.
این بلوکهای تجاری سیاستهای متفاوتی را برای وضع قواعد حـاکم بـر قـرارداد در
فضای مجازی اتخاذ کردهاند .روش حقوقی اتحادیـه اروپـا واجـد دو ویژگـی حمایـت از
مصرفکننـده و هماهنـ سـازی بـازار را دارد .در حـالی کـه روش امریکـایی بـر مبنـای
یکساننگری و منطق اقتصادی است.

 -1رویکرد قانونگذاریها به شرایط شکلی در قراردادهای الکترونیکی
قانونگذارها متفقاً اجماع دارند که شـرایط شـکلی کـه منجـر بـه تمـایو بـین قراردادهـای
الکترونیکی از قراردادهای کاغذی شده است باید حذف شـود مگـر اینکـه حـذف شـرایط
شکلی منجر به از بین رفتن فلسفه وضع آن شرط شکلی شود ،لذا ذیالً روشهـای اتخـاذی
کشورها و نهادهای بینالمللی در برخورد با شرایط شکلی مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1-4روش کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد [آنسیترال]
قانون نمونه در خصوص شرایط شکلی ،روش برابری کاربردی را اتخاذ نموده اسـت ،ایـن
روش را قانون نمونه اینگونه توصیف میکند« :با مـدنظر قـرار دادن اهـداف و کاربردهـای
شرایط شکلی در قراردادهای کاغذی ،تشـخیص دهـیم چگونـه ایـن اهـداف و کارکردهـا
میتوانند از طریق فناوریهای تجارت الکترونیک محقق شود« 39هدف از اتخاذ ایـن روش
نیو شناسایی حقوقی اسناد الکترونیکی مشابه اسناد کاغذی است.
قانون نمونه ،ارتباطات الکترونیکی (دادهپیام) را به رسمیت میشناسد و مـیگویـد« :بـه
صرف اینکه ارتباطات به شکل دادهپیام است نباید از اعطای اثـر حقـوقی و اجرائـی بـه آن
خودداری کرد «.لذا ارتباطات الکترونیکی شرایط شکلی راجع به نوشته را محقق میسـازند
مشروط بر اینکه یک سابقه بادوام و قابل دسترسی از آنهـا بـرای مراجعـات بعـدی وجـود
داشته باشد.
 .39چارلو اچ مارتین ،پیشین ،ص .156
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بنابراین ،قانون نمونه ،در خصوص امضا نیو روش برابری کاربردی را اتخاذ کرده است؛
روشی که با شیوههای اتخاذی در محیط الکترونیکی برای امضا تناسب بیشتری دارد .لذا در
مواردی که قانون ،امضاء یک شخص را ضروری میداند ،امضا میتواند از طریـق دادهپیـام
محقق شود مشروط بر اینکه شیوهای اتخاذ شود که بیـانگر هویـت فـرد و تأییـد محتـوای
دادهپیام توسط وی باشد .روش اتخاذی در قانون نمونه منجر به عـدم ایجـاد تبعـی بـین
اسناد الکترونیکی با اسناد کاغذی از لحاظ شرایط شکلی میشود.
 -5-4روش اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا ضـرورت حـذف شـرایط شـکلی کـه منجـر بـه ابهـام در خصـوص اعتبـار
قراردادهای الکترونیکی یا ایجاد مانع در جهت انعقـاد آنهـا مـیشـود را ضـروری شـناخته
است 40معهذا اتحادیه اروپا نگران آن بود که اتخاذ روشهای متفاوت توسط دولتها منجر
به ایجاد مشکل برای قراردادهای الکترونیکی بینالمللـی شـود .در نتیجـه هنگـام تصـویب
دستورالعمل تجارت الکترونیکی یک روش یکنواختی را برای شـرایط شـکلی در اتحادیـه
اروپا بدین شرح مقرر نمود« :تمامی دول عضو باید تضمین کنند نظام حقـوقی آنهـا انعقـاد
قراردادهای الکترونیکی را تجویو میکند .الوامات قانونی آنها در خصوص انعقاد قراردادهـا
هیچگونه مانعی برای انعقاد قرارداد به شکل الکترونیکـی ایجـاد نمـیکنـد و مـانعی در راه
41
اعطای اعتبار حقوقی و اجرائی به قراردادهای الکترونیکی نیو ایجاد نخواهد شد«.
دول عضو برای اجرای این تکلیف دو روش متفاوت شامل بیطرفی واسطهها و حذف
تدریجی را اتخاذ کردند .در روش بیطرفی فنی [واسطهها] اصل بر این است که ارتباطـات
الکترونیکی ،شرایط شکلی را محقق میسازند مگـر اینکـه قـانونگـذار صـراحتاً بـه شـکل
دیگری حکم دهد .ولی در روش حذف تدریجی ،قانونگذار به طور تدریجی قوانینی را که
مانعی در جهت انعقاد قراردادهای الکترونیک ایجاد میکند ،حذف یا اصالح میکنـد؛ ولـی
چون اکثر دولتها متمایل به حذف سریع موانع هستند غالباً روش بیطرفی فنی [واسطهها]
42
را انتخاب کردهاند و صرفاً قراردادهای خاصی را از شمول این حکم خارج کردهاند.

40. David Andrew Poyton, Electronic Contracts: An Analysis of the Law Applicable to Electronic
Contracts in England and Wales and Its Rolen in facilitating the Growth of Electronics, Wales
Aberystwyth University, 2004, p. 143.
41. Electronic Commerce Directive, op. cit., Art. 9.
42. David Andrew Poyton, p. 144.
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 -1رویکرد قانونگذاریها به قواعد تعارض قوانین و تعیین صالحیت در
قراردادهای الکترونیکی
معامالت الکترونیکی صرفنظر از شکل و نوع واجد دو ویژگی مهم هستند :سرعت بـاال و
فقدان مرزهای جغرافیایی.
چون تجارت الکترونیک به راحتـی از مرزهـای سـرزمینی فراتـر مـیرود ،قراردادهـای
الکترونیکی بینالمللی با ترکیبی از رژیمهای حقوقی متعدد مواجه میشوند لذا این پرسـش
مطرح میشود که چگونه دعاوی ناشی از اینگونـه قراردادهـا مـیتوانـد بـه شـکل مـؤثر و
عادالنهای حلوفصل شود .پاسخ به این سؤال ،پیچیدهتـرین موضـوع در مبحـث معـامالت
تجاری الکترونیکی بینالمللـی اسـت .اتخـاذ روشهـای متفـاوت در کشـورهای مختلـف
میتواند سبب تفاوت در سطح حمایت از ارتباطات الکترونیکـی و بـالتبع چـالش در قابـل
اعتماد و اتکا بودن اسناد الکترونیکی شود .لذا قواعد حقوق بـینالملـل خصوصـی نیازمنـد
بازنگری است تا شـفافیت حقـوقی راجـع بـه صـالحیت و قـانون حـاکم در قراردادهـای
الکترونیکی را افوایش دهد و خود را با موضوعات جدید منطبق کند .بنـابراین ایـن سـؤال
مطرح میشود که با این تحوالت ،روش جهـانی و منطقـهای در خصـوص قواعـد حقـوق
بینالملل خصوصی حاکم بر این موضوع معاصر چگونه است؟
مأموریت حقوق بینالملل خصوصی معاصر تقویت قواعد حـل تعـارض قـوانین بـرای
قراردادهای الکترونیکی تجاری و تسهیل رشد تجارت الکترونیک اسـت و بـرای ایـن امـر
سازمانهای بینالمللی ،منطقهای و ملی مبادرت به فعالیت در زمینه مـدرنیوه کـردن حقـوق
43
بینالملل خصوصی میورزند که ذیالً مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1-3ر یمهای جهانی
جدیدترین و بهروزترین کنوانسیون بینالمللی مصوب کنفرانس الهه (سـیام ژوئـن )2995
در خصوص موافقتنامه انتخاب دادگاه موسوم به کنوانسیون انتخاب دادگـاه اسـت 44.ایـن
کنوانسیون گام مهمی در خصوص تقویت اصل حاکمیت اراده در قراردادهـای بـینالمللـی
است 45.روش بیطرفـ ی فنـی اتخـاذی ایـن کنوانسـیون موجـب تقویـت اعتباربخشـی بـه
 .43برای مطالعه تفصیلی در خصوص تعارض قوانین در قراردادها ،نک :حمیدرضا نیکبخت« ،تعـارض قـوانین
در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده)« ،مجله تحقیقات حقوقی ،ش .1180 ،12
 .44برای مشاهده متن کنوانسیون ،نک:

www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=98

 .45برای مشاهده بررسیهای راجع به امکانسنجی انتخاب قانون حاکم در قراردادهای بینالمللی به گوارشهـا
و پیشنهادهای ارائه شده در برنامه کاری برای توسعه یک سند برای آینده که به وسـیله دبیرخانـه دائمـی در سـند
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موافقنامههای راجع بـه انتخـاب دادگـاه بـه شـکل الکترونیکـی اسـت .زیـرا مـاده  1ایـن
کنوانسیون ،موافقتنامههای انتخاب دادگاه که به شکل کتبی یا هر وسیله ارتباطی دیگر کـه
منجر به ایجاد یک سابقه پایدار از آن برای مراجعات بعدی بشود را معتبر میشناسد.
اخیراً کنفرانس الهه در خصوص حقوق بینالملل خصوصی در حال کار بـر روی یـک
سند جدید در مورد انتخاب قانون حاکم در قراردادهای بینالمللی اسـت .زیـرا کنوانسـیون
انتخاب دادگاه به موضوع انتخاب قانون حاکم در قراردادهـای بـینالمللـی تـوجهی نکـرده
است .در این خصوص ،کنفرانس الهه به قانونگذاریهای منطقهای نظیر کنوانسیون قـانون
حاکم بر تعهدات قراردادی جامعه اروپا و کنفرانس تخصصـی بـینامریکـایی در خصـوص
حقوق بینالملل خصوصی 46توجه میکند .همچنـین از تجـارب کمیسـیون ملـل متحـد در
خصوص حقوق تجارت بینالملل [آنسیترال] و مؤسسه بینالمللـی یکسـانسـازی حقـوق
خصوصی 47نیو استفاده میکند و با اتاق بینالمللی تجـارت 48و دیگـر سـازمانهـا نیـو بـه
49
مشورت میپردازد.
کنفرانس الهه بر این اعتقاد است که پذیرش اصل حاکمیت اراده در روابـط قـراردادی
در سطح بینالمللی منجر به پیشبینیپذیری حقوقی خواهد شد .لذا هـدف کنفـرانس الهـه
تقویت پذیرش اصل حاکمیـت اراده در قراردادهـای بـینالمللـی و اعمـال آن در تجـارت
بینالمللی است .اتخاذ این روش میتواند منجر به مدرنیوه شدن قواعد حل تعارض قـوانین
برای اعمال در جامعه اطالعاتی و قراردادهای الکترونیکی که غالباً واجـد ویژگـی تجـاری
بودن و بینالمللی بودن میباشد ،شود.
آنسیترال نیو تالش عمدهای در زمینه مـدرنیوه کـردن و یکسـانسـازی قواعـد تجـارت
بینالمللی کرده است .از جمله کنوانسیون ملل متحـد در خصـوص اسـتفاده از نشـانههـای
الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی 50که به عنوان یک سند تکمیلکننده کنوانسـیون ملـل
متحد در خصوص قراردادهای فروش بینالمللی 51مصوب  521989شناخته میشود ،منجـر
به افوایش شفافیت حقوقی در زمینه اعتبار قراردادهای الکترونیکی بینالمللـی و کمـک بـه
شماره  6مارس  2999ارائه شده و در نشانی ذیل در دسترس است مراجعه شود:
www. hcch.net/upload/wop/genaff2009pd07e.pdf
46. CIDIP
47. UNIDROIT
48. ICC
49. Faye Fangfei Wang, Internet Jurisdiction and Choice of Law: Legal Practices in the EU, US
and China, Cambridge University Press, p. 8.
50. UN Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, 9 December
2005, A/RES/60/21, UNCITRAL, available at: daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/488/80/PDF/
N0548880.pdf?OpenElement
51. UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods [“CISG”], 11 April 1980,
UNCITRAL, available at: www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/CISG.pdf
52. CISG
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تعیین مکان طرفین در فضای مجازی شده است .امری که مهمتـرین عامـل ارتبـاطی بـرای
تعیین صالحیت و انتخاب قانون حاکم برای قراردادهای منعقده آنالیـن اسـت .کنوانسـیون
بیع بینالمللی به عنوان قالبی برای قراردادهای الکترونیکی برخط در ارتباط یا فـروش کـاال
توصیف شده است 53.گـروه کـاری کمیسـیون ملـل متحـد در خصـوص حقـوق تجـارت
بینالملل راجع به تجارت الکترونیک در سـی و هشـتمین جلسـه در دوازدهـم و سـیودهم
مارس  ،2996برخی مفاهیم حقوقی تجارت الکترونیک بـه ویـژه موضـوع انعقـاد قـرارداد
الکترونیک را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که کنوانسیون ملل متحد راجع بـه
فروش بینالمللی قابل انطباق بر قراردادهای الکترونیکی است .گروه کاری نتیجه گرفت که
54
کنوانسیون بیع بینالمللی برای قراردادهای الکترونیکی نیو مناسب است.
«قواعد روتردام« یا کنوانسیون ملل متحد در خصوص قراردادهای حمل بینالمللی کـاال
از طریق دریا به طور کلی یا بخشی مصوب  2998آنسیترال یکـی از پیشـرفتهتـرین قواعـد
ماهوی بینال مللـی اسـت کـه واجـد عبـارتی اسـت کـه اسـناد الکترونیکـی (اسـناد حمـل
الکترونیکی) را مورد پذیرش قرار میدهد 55.قواعد روتـردام یکـی از مهـمتـرین گـامهـای
اتخاذی در زمینه مدرنیوه کردن تجارت بینالمللی در زمینه خاص خود است.
 -5-3ر یمهای منطقهای
الف) اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا مقـررات شـورای اروپـا بـه شـماره  00/2991مصـوب دسـامبر  2999در
خصوص شناسایی و اجرای احکام در موضوعات تجـاری و مـدنی( 56مقـررات بروکسـل
اول) قصد دارد ضمن یکسانسازی قواعد تعارض صالحیت در زمینه موضـوعات مـدنی و
تجاری نسبت به سادهسازی تشریفات به منظور شناسایی سـاده و سـریع و اجـرای احکـام
 .53چارلو اچ مارتین ،پیشین ،ص .111
 .54برای بررسی بیشتر ،نک :حمید آقازاده دیوجی« ،بررسی حقوقی کنوانسیون  2995سازمان ملل متحد درباره
استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی« ،پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق بینالملل ،دانشـگاه
پیام نور مرکو تهران ،مرداد .1189
55. UN Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea [the
“Rotterdam Rules”] 2 February 2009, A/RES/63/122, available at: www.uncitral.org/pdf/english/
workinggroups/wg_3/res122e.pdf

 .56این کنوانسیون به مقررات بروکسل اول شهرت دارد .متن و گوارشهـای مـرتبط بـا آن در نشـانی ذیـل در
دسترس است:

[“Brussels I Regulation”], Council Regulation [EC] No. 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction
and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters OJ L 012, 16.01.2000
P. 1–23, available at: http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:
32001R0044:EN:HTML; www.ipex.eu/ipex/cms/home/Documents/doc_COM20090174FIN
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دیگر دول عضو نیو اقدام کند .مقررات بروکسل اول به وسـیله کمیسـیون اروپـا در آوریـل
 2999به منظور مدرنیوه کردن قواعد صالحیت مورد بازنگری قرار گرفت.
در ژوئن  2998جامعه اروپا مقررات شماره  591/2998پارلمان اروپا و شورا ( 16ژوئن
 )2998در خصوص قانون حاکم بر تعهدات قـراردادی (مقـررات رم  )1را مـورد تصـویب
قرار داده 57که جایگوین کنوانسیون رم شد و در دسامبر  2999الزماالجرا شد .به طور کلـی
مقررات رم  1به دنبال تقویت اصل حاکمیت اراده و در غیاب انتخاب طرفین ،ارائـه قواعـد
سازگار و قابل انطباق بر فناوریهای اطالعاتی است .عـاله بـر ایـن ،مقـررات رم  1واجـد
سازگاری با مقررات بروکسل  1به ویژه در زمینه مقررات مربـوط بـه قراردادهـای مشـتری
است.
این اسناد جدید مقرراتی متناسب با قراردادهای الکترونیکی وضع کردهاند ،ایـن قواعـد
صرفاً نسبت به دعاوی مطروحه نود محاکم قضائی ،داوری و اجرائی قابل اعمال است .این
قواعد زمانی قابلیت اعمال دارد که خوانـده در یکـی از کشـورهای متعاهـد صـرفنظـر از
تابعیتش مقیم باشد (ماده  )2و در رابطه با تجـارت الکترونیـک نیـو بایـد توزیـعکننـده یـا
تولیدکننده محصوالت دیجیتال در یکی از کشورهای متعاهد مقـیم باشـد .اگـر خوانـده در
یکی از دول عضو ساکن نباشد در آنصورت قواعد ملی تعارض صالحیتی داخلـی اعمـال
میشود.
چون کنوانسیون شامل موضوعات داخلی صرف نمیگردد ،ضرورت دارد کـه موضـوع
واجد یک عنصر خارجی باشد و صرف ارتباط با یک کشور خارجی نیو کافی برای اعمـال
کنوانسیون نیست بلکه دولت خارجی باید یکی از دول متعاهد باشـد .در نتیجـه بایـد بـین
صالحیت بر قراردادهایی که کنوانسـیون بروکسـل شـامل آن مـیشـود و قراردادهـایی کـه
کنوانسیون شامل آن نمیشود و تابع قواعد حقوقی بینالملـل خصوصـی داخلـی کشـورها
است تفکیک قائل شد .کنوانسیون بروکسل به عنوان یک سند کنترلی در خصـوص اعمـال
صالحیت در اتحادیه اروپا مبانی اعمال صالحیت را به شکل ذیل بیان میکند:
اول :یک شخص که در یکی از اعضای اتحادیه اروپا مقـیم اسـت ممکـن اسـت در آن
58
کشور مورد تعقیب قرار گیرد.
دوم :در موضوعات قراردادی یک شخص ممکن اسـت در محـل اجـرای تعهـد مـورد
 .57این کنوانسیون به مقررات رم اول شهرت دارد .متن وگوارشهای مرتبط با آن در نشانی ذیـل در دسـترس
است:

[“Rome I Regulation”], Regulation [EC]No. 593/2008 of the European Parliament and of the Council
of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations OJ L 177, 04.07.2008 P. 6–16, available
at: http://www eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:01:EN:HTML
58. Brussels I Regulation, op. cit., Art. 2.
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بحث مورد تعقیب قرار گیرد.
سوم :در خصوص شبه جرم (مسؤولیت مدنی) شخص در مکانی که علـت صـدمه رخ
60
داده میتواند مورد تعقیب قرار گیرد.
چهارم :یک مصرفکننده میتواند صرفاً در محل اقامت خود مورد تعقیب قرار گیرد اما
مصرفکننده حق دارد که دعوای خود را در اقامتگاه طرف دیگر اقامـه کنـد تـا جـایی کـه
61
مصرفکننده تابع دعوت یا تبلیغ خاصی در محل اقامت خود باشد.
پنجم :در قراردادهای منعقده با غیرمصرفکننده ـ که مصرفکننده یک طرف آن نباشـد
ـ طرفین میتوانند دادگاه صالح برای رسیدگی به اختالفات را انتخـاب کننـد 62کنوانسـیون
بروکسل شرط «حداقل تماس« بین دادگاه و خوانده را ضروری نمیداند .کنوانسیون اعمـال
صالحیت بر روی خوانده غیرمقیم را اجازه میدهد اگر رفتار خارج از حوزه قضائی دادگاه
63
منجر به صدمهای بر خواهان مقیم در دادگاه شود.
ب) ایاالت متحد
در ایاالت متحد یک مجموعه مدون در خصوص حقوق بینالملل خصوصی وجود نـدارد.
دستورالعمل ارشادی دوم تعارض قوانین و قانون متحدالشکل تجاری واجد قواعد کلـی در
خصوص صالحیت و انتخاب قانون میباشند 64.ولـی رویـه قضـائی زیـادی در خصـوص
دعاوی مرتبط با معامالت الکترونیکی در ایاالت متحد وجود دارد .اصول و قواعد تعـارض
قوانینی که در این پروندهها به وسیله قضات به کـار گرفتـه شـده اسـت .روشهـا و منـابع
ارزشمندی را برای قانونگذاران ملی ،منطقهای و بینالمللی فراهم کـرده اسـت .مهـمتـرین
65
روشهای تعارض قوانین و صالحیت در فضای مجازی شـامل معیـار «حـداقل تمـاس«
معیار «میوان فعالیت« و «روش هدفگیری« است.
اخیراً کنفرانس هفتم تخصصی کنفرانس بینامریکایی حقـوق بـینالملـل خصوصـی در
حال کار بر روی یکسانسازی قواعد تعـارض قـوانین بـرای قراردادهـای مصـرفکننـده و
59. Ibid, Art. 5.
60. Ibid.
61. Ibid, Art. 13 and 14.
62. Ibid, Art. 17.
63. Ibid, title II.

 .64نک :مصطفی السان« ،بررسی نحوه تعیین قانون حـاکم بـر قراردادهـای الکترونیکـی« ،پدژوهش حقدوق و
سیاست ،ش  ،1185 ،19ص .108
 .65مبنای وضع این معیارها احکام صادره در پروندههای ذیل است:
- International Shoe Co, v. Washington, 326 US 310, 320, 66 S.Ct, 160, 90 L.Ed, 104.
- Zippo Mfg Co v. Zippo Dot Com, Inc, 952 F. Supp. 1119 [W. D. Pa. 1997], 1124.
- ALS Scan v. Digital Service Consultants Inc, 293 F. 3d 707 [4th Circuit 2002].
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قواعد برای حلوفصل دعاوی به منظور حمایت از مصرفکننده تحت عنـوان پـیشنـویس
قانون نمونه راجع به صالحیت و قانون حاکم بر قراردادهای مصرفکننده 66و پـیشنـویس
67
قانون نمونه برای داوری الکترونیکی در خصوص دعاوی فرامرزی مصرفکنندگان اسـت
این پیشنویسها گام مؤثری برای وضع یک چارچوب حقوقی متحدالشکل ،مؤثر ،عادالنـه
و پیشبینیپذیر در خصوص حلوفصل دعاوی مرتبط با قراردادهای مصرفکننده فرامرزی
است.
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The electronic Contracts have been subject to global, regional and
domestic legislation. The main aim is to facilitate electronic
commerce and omit barriers to its growth. On the other hand,
lawmakers that regulate rules governing electronic contracts are face
with two conflict factors; 1: consumer’s protection provision and need
to General unification rules for the growing globalization of trade.
Legislators are faced with the question whether they need a new set of
rules in this regard or the traditional contract law is sufficient? In this
new environment, legislation should adopt consumer protection policy
or universal feature of network should be attended and take a
unification general rules for trade in cyberspace. This article reviews
legislation methods of the regulators at the international, regional and
local level regarding electronic contracts
Keywords: Electronic contract, law, technological neutrality,
functional equivalence

