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  :چكيده

الكترونيكي  براي  به تصويب رسيد و به اين ترتيب، تجارت به روش 1382قانون تجارت الكترونيكي در سال 
ترين مباحث در حقوق تجارت، بحث قراردادها از محوري. نخستين بار در سطح ملي به رسميت شناخته شد

قراردادهاي «باشد كه با پيدايش تجارت الكترونيكي، با شيوه جديدي از قراردادها مواجه خواهيم بود كه مي
  .باشندمي» الكترونيكي

توان همانند قراردادهاي سنتي و غيرالكترونيكي منعقد كرد؟ در اين مقاله ا ميآيا قراردادهاي الكترونيكي ر
با بررسي مفهوم و جايگاه اعمال حقوقي الكترونيكي و اسباب و شرايط انعقاد قراردادهاي الكترونيكي، 

چند از  گيري و انعقاد اين دو دسته از قراردادها تفاوت بارزي وجود دارد، هرخواهيم ديد كه در نحوه شكل
  .رهگذر آثار، احكام و ماهيت، هيچ تفاوتي با قراردادهاي سنتي ندارند

  
 .تجارت الكترونيكي، قرارداد الكترونيكي، وب سايت، داده پيام، آنسيترال :هاهكليد واژ
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 :مقدمه. 1

از ... ارمغان دنياي مدرن، يعني تجارت الكترونيكي، بعد از اختراع وسايلي مانند تلفن و دورنگار و
سازي همزماني گسترش اين تجارت نوين و طرح جهاني. درون دنياي پر آشوب تجارب سر بر آورد

اقتصاد و پيوستن جوامع مختلف به اين طرح و نيز گسترش روزافزون كاربران شبكه جهاني 
  كه امروزه، خود را  اينترنت، اين تجارت نوين را به تجارتي فرا سيستمي مبدل ساخت به طوري

و با حذف مرزها، . ناپذير در متن زندگي انسان امروز جاودانه ساخته استعنوان امري اجتناببه
  .ها، امكان تجارت را در يك دهكده جهاني مهيا نموده استها و واسطهگمرك

ها، اعمال تجاري و قراردادهاي تجاري را نيز متحول كرده انقالب تجارت الكترونيكي، روش
بكه جهاني وب، با چند ده ميليون خريدار در سطح جهان با كمترين هزينه عرضه كاال در ش. است

ممكن موجب شده است كه تجار امروزي به طور مستقيم و از طريق ارتباط اينترنتي با مشتريان 
اي منعقد كرده و تعهدات خود را در خود تماس برقرار كرده قراردادهاي تجاري را به صورت لحظه

  .ام برسانندقبال مشتريان به انج
روند روبه رشد و استقبال چشمگير جهاني از پديده تجارت الكترونيكي لزوم توجه به فضاي 

هاي حقوقي مناسب، و قوانين و مقررات دقيق اي در جامعه جهاني و هم چنين ايجاد چارچوبتازه
ترونيكي در در اين راستا در سطح ملي، قانون تجارت الك. كندو كامل را در اين زمينه گوشزد مي

  .، از تصويب مجلس شوراي اسالمي گذشت1382ديماه  17
اين قانون به علت آنكه آكنده از تاسيسات حقوقي بديع و بسيار جديد است، منشاء تحوالت 

دامنه موضوعات در تجارت الكترونيكي گسترده و ابعاد آن متنوع . بسيار مهمي در كشور شده است
اعمال حقوقي و «گنجد، اما از آنجا كه ا در يك مقاله نميباشد كه طرح همه آنهو متعدد مي

نقطه كانوني مباحث مربوط به حقوق تجارت الكترونيكي است، در » خصوصاً قراردادهاي الكترونيكي
. گيرداين مقاله مفهوم و جايگاه قراردادهاي الكترونيكي و شرايط  انعقاد آن مورد بررسي قرار مي

عمال حقوقي در سطح ملي و بين المللي چگونه است؟ قراردادهاي كه موقعيت و جايگاه ااين
شوند؟ و شرايط عمومي و اختصاصي انعقاد قراردادهاي الكترونيكي چه الكترونيكي چگونه منعقد مي

باشد و چه تفاوتي با نحوه انعقاد قراردادهاي سنتي دارد؟ از مباحث و موضوعات مهم اين مي
  .باشدگفتمان مي
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  :الكترونيكي  مفهوم اعمال حقوقي: لگفتار او
  .ابتدا الزم است مفهوم چند ماهيت حقوقي بيان شود

  :قرارداد) الف
در معني اسم مفعولي عبارت است از . داراي دو معني است عقد يا قرارداد در مفهوم حقوقي،

و » .آيدماهيت حقوقي كه با همكاري متقابل اراده دو يا چند شخص در عالم اعتبار به وجود مي«
همكاري متقابل اراده دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي «در معني مصدري عبارت است از 

  .»)9: 1381شهيدي، (
عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا «: داردقانون مدني مقرر مي 183ماده 

  .»چند نفر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد
باشد و در معني خاص صرفاً عقود به معني عام شامل كليه عقود معين و غير معين مي قرارداد

  .شودغير معين را شامل مي
  :ايقاع) ب

ايقاع ممكن است بيش از  .آيداي است كه به اراده يك طرف، انشاء شده و پديد ميماهيت حقوقي
مواردي نيز داراي يك طرف ذينفع و در  2و ابراء 1يك طرف ذينفع داشته باشد، مانند اخذ به شفعه

برخي از ايقاعات به صورت ذهني و با . به قصد تملك 4اتو حيازت مباح 3مانند اعراض. باشدمي
آيد، مانند اعراض و ابراء و برخي ديگر به صورت عملي و انشاي ارادي مقرون به نوعي ابراز پديد مي

شود، مانند ارادي موجب پديداري آنها نميآيد و صرف انشاء با اقدام به يك عمل مادي، پديد مي
كه اولي، نيازمند انجام فعاليت و دومي مستلزم پرداخت قيمتي (حيازت مباحات و اخذ به شفعه 

  ).است كه مشتري به شريك داده است
آيند و ايقاعاتي كه به صورت ذهني و با ابراز اراده پديد مي: اندبدين ترتيب ايقاعات بر دو دسته

در ايقاعات نوع اول، ابراز اراده ذهني از . ايقاعاتي كه نيازمند انجام عمليات مادي هستند دسته دوم
اما در آن دسته از ايقاعاتي كه نيازمند انجام عمل ) مانند ابراء. (پذير استطريق الكترونيكي امكان

ند اخذ به مان. (هاي الكترونيكي امكان پذير باشدخاصي است، چنانچه انجام عمل از طريق شبكه
آن نوع ايقاعات ) شفعه كه نيازمند پرداخت است و اين كار از طريق الكترونيكي مقدور است

                                                 
 قانون مدني 808ماده  .1

 قانون مدني 289ماده   .2

 قانون مدني 178ماده  .3

 قانون مدني 147ماده  .4
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پذير لكن آن دسته از ايقاعاتي كه به صورت الكترونيكي امكان. مشمول ايقاعات الكترونيكي است
  . گيردباشد، مانند حيازت مباحات در اين شمول قرار نمينمي

قراردادهاي الكترونيكي است در  يي كه تمركز بحث ما در اعمال حقوقي براز آنجا ،با اين وجود
  . پردازيمگفتار بعدي به موقعيت حقوقي قراردادهاي الكترونيكي  مي

  
  جايگاه و موقعيت حقوقي قراردادهاي الكترونيكي: گفتار دوم

قوقي يك خالقيت قصد انشاء در ايجاد ماهيت ح«به معني » حاكميت اراده«در حقوق داخلي 
» آزادي اراده افراد«در حقوق اسالمي نيز، . به رسميت شناخته شده است» جانبه يا چند جانبه 

اي دارد و سازنده بودن اراده با تمسك به آيات و براي تشكيل عقود و پديدآمدن ايقاعات نقش عمده
،  روايات 2»لعقوداوفو با«، آيه 1»تجاره عن تراض«از جمله آيه . روايات متعدد بيان گرديده است

، در »العقود تابعه للقصود«و قاعده » المومنون عند شروطهم«، »الناس مسلطون علي اموالهم«نبوي 
  .اين رابطه قابل ذكر است

اراده افراد نه تنها منشاء تاسيس يك قرارداد، بلكه منبع و مدار تفسير آن نيز هست و تفسيري 
  .قد اعتبار استهاي قرارداد نباشد، فاكه كاشف اراده طرف

بخشد و قلمرو به اعمال حقوقي اعتبار مي ،قانون نيز كه چارچوب و مبناي نظم عمومي است
  :كندبنابراين قانون دو نقش در تعيين جايگاه قراردادها  ايفا مي. كنداراده اشخاص را محدود مي

يت قانون، اراده شود و بدون حماها ميباعث اعتبار بخشيدن به قراردادها و اراده انسان -1
 .ها فاقد نقش سازنده در اعمال حقوقي استانسان
باعث تحديد قلمرو حاكميت اراده و نظم بخشيدن به چگونگي بروز آن و تعيين محدوده و  -2

 .شودآثار مخلوقات حقوقي مي
قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد «: داردمقرر مي» قانون مدني 10«ماده 

ترتيب قانونگذار ما، اصل مباح  نبدي. »اند در صورتيكه خالف صريح قانون نباشد، نافذ است نموده
  .داندبودن قراردادها را پذيرفته است، و البته آن را فقط در چارچوب قانون نافذ مي

بر اين اساس، قراردادهاي الكترونيكي نيز بايد از هر دو مبناي مذكور برخوردار باشند، تا معتبر 
  ."حمايت قانون"و  "حاكميت اراده"يعني . اخته شوندشن

                                                 
 سوره نساء 29آيه  .1

 سوره مائده 1آيه  .2
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 12»عقد از راه دور«، قرارداد الكترونيكي را با عنوان »قانون تجارت الكترونيكي 2ص ماده «بند 
ست از ايجاب و ا عقد از راه دور عبارت«: تعريف نموده و به رسميت شناخته است و مقرر مي دارد

  .»تامين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسايل از راه دورقبول راجع به كاالها و خدمات بين 
از . هاي مختلف ابراز اراده انشايي را نيز به رسميت شناخته استهمچنين اين قانون، شيوه

و چه به وسيله شخصي كه از جانب اصيل،  3جمله ابراز اراده انشايي چه به وسيله خود اصل ساز
در اين » قانون تجارت الكترونيكي 18«ماده . باشدقبول مي مجاز به اين كار بوده است، قابل

اگر توسط اصل ساز ) الف: در موارد زير داده پيام منسوب به اصل ساز است«: داردخصوص مقرر مي
  »...و يا بوسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به اين كار بوده است

هاي اطالعاتي برنامه ريزي ت، ابراز انشايي، به سيستماز طرفي در فضاي الكترونيكي ممكن اس
اين يك ساز و كار تازه است كه در نظام غير الكترونيكي . شده، با تصدي خودكار واگذار شود

توانند به نحوي برنامه ريزي شوند، كه اي ميهاي اطالعاتي رايانهنظام. باشدمرسوم و عملي نمي
بدين ترتيب يك سيستم . ا از هوشمندي الزم برخوردار باشندهالعملها يا عكسبراي برخي عمل

كااليي را از طرف مقابل، دريافت و ) ايجاب(تواند پيشنهاد فروش اطالعاتي برنامه ريزي شده مي
بررسي نمايد؛ و اراده انشايي فرد را در قبول يا رد پيشنهاد اراده شده به نحو خودكار تنظيم و براي 

اي را به جاي انسان تنظيم نموده،  معامله) ايجاب(كه كالً پيشنهاد يا اين. مايدايجاب دهنده، ارسال ن
  .و به طور خودكار براي يك يا چند شخص ارسال نمايد

ب، اگر به وسيله ... «: باشد، مبين همين مساله مي»قانون تجارت الكترونيكي 18ب ماده «بند 
البته مواد » .ر از جانب اصل ساز، ارسال شودسيستم اطالعاتي برنامه ريزي شده، يا تصدي خودكا

توان كند كه در آن موارد، نمي، استثنائاتي را نيز بيان مي»3قانون تجارت الكترونيكي 23و  20«
شكوري مقدم، (هاي دريافت شده از جانب اصل ساز را به معناي ابراز اراده انشايي او تلقي نمود پيام

1384 :93.(  

                                                 
1. Distance Contract                                                                                                                                         

منشاء اصلي داده پيام است،  كه «: قانون تجارت الكترونيكي چنين تعريف شده است 2اين  واژه  در بند ب ماده  .2
اما شامل شخصي كه در خصوص داده  پيام به عنوان . داده پيام به وسيله او، يا از طرف او توليد يا ارسال مي شود

. توان گفت كه اصل ساز در حقيقت همان فرستنده پيام استتر ميبه زبان ساده» كند، نخواهد بودواسطه عمل مي
 .اي بوده استخود پيام توليد كرده نه اينكه واسطهاي كه البته فرستنده

اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از اصل ساز صادر نشده باشد و با به طور اشتباه  19ماده «: ا.ت.ق20ماده  .3
اگر اصل ساز به طور صريح هرگونه اثر حقوقي داده پيام را مشروط به تصديق «: ا.ت.ق23ماده . »صادر شده باشد

  ».مگر آنكه تصديق آن دريافت شود. شوديافت داده پيام كرده باشد،  داده پيام ارسال نشده تلقي ميدر
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لكترونيكي، اختياري بودن قواعد را نيز در راستاي اصل آزادي قراردادها همچنين قانون تجارت ا
هرگونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، «: داردخود مقرر مي» 5«شناسد و در ماده به رسميت مي

  .»ذخيره و يا پردازش داده پيام، با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است
ت الكترونيكي، داراي قواعد خاصي در اعمال انحصاري و قواعد البته به لحاظ اينكه قانون تجار

حقوقي در حوزه تجارت الكترونيكي است، شايد به مصلحت بود كه در اجراي اين قانون قواعد 
شد و جهت رعايت نظم و يكپارچگي، قواعد حقوقي به نحو يكسان اجرا اختياري كنار گذاشته مي

  .)62: 1386سيد،  پور(شد مي
شود كه با تصويب قانون تجارت الكترونيكي در كشورمان، نچه ذكر شد، مالحظه ميبنابر آ

قراردادهاي الكترونيكي، چه به لحاظ ماهيت، و چه به لحاظ فرآيند تشكيل، از پشتوانه قانوني الزم 
  . برخوردار گرديد و در چارچوب حقوقي كشور معتبر شناخته شد

  
  ردادهاي الكترونيكياسباب و شرايط انعقاد قرا: گفتار سوم

  هاي انعقاد قرارداد الكترونيكيشيوه: الف
هاي متفاوتي، انعقاد قراردادهاي الكترونيكي، با توجه به گستره وسايل ارتباط الكترونيكي، از روش

  .پذير استامكان
  

  .انعقاد قرارداد از طريق تلگرام، تلكس، تلكپي، و يا نمابر. 1
 4و يا نمابر 3، تلكپي2،  تلكس1دادهاي الكترونيكي، استفاده از تلگرامترين شيوه انعقاد قرارابتدايي
توانند به منظور ابراز اراده و تشكيل قرار داد مورد اين وسايل ارتباط الكترونيكي همگي مي. است

                                                 
اي براي تحويل به مخاطب از طريق تلگراف  ارسال و مخابره دستگاهي است كه به وسيله آن، مطالب نوشته: تلگرام .1

متصدي شركت تلگرام پيام . تلفني تسليم مي نمايدفرستنده پيام خود را به شركت تلگرام به صورت كتبي يا . شودمي
هاي ارتباطي  شركت، به مخاطب مخابره مي نمايد اين پيام در قالب فرم كاغذي به را به متن تبديل و از طريق شبكه

 شودمخاطب تسليم مي

تگاه دورنويس در تلكس پيام كتبي يا شفاهي، در يك دستگاه دور نويس تايپ شده و توسط يك دس:  telexتلكس  .2
 .گرددهاي ارتباطي دريافت ميديگر از طريق شبكه

معموالً از طريق وارد كردن يك سند كاغذي در دستگاه نمابر ارسال كننده و اسكن :  telecopyتلكپي يا دورنگار  .3
 .گرددهاي ديجيتالي ارسال ميسند و تبديل  آن به پيام

پيام از طريق وارد كردن كاغذي كه مطالب پيام روي آن نوشته شده، در اي يك در نمابر غير رايانه: faxنمابر  .4
نمايد و دستگاه گيرنده نيز از اين سند كپي دقيقي تهيه كرده و آنرا چاپ مي نمايد در نوع دستگاه نمابر ارسال مي
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ها و اي قابل اطمينان براي تبادل دادهاستفاده قرار گيرند و گاه حتي قانونگذار اين وسايل را، وسيله
الف ماده « براي مثال، قانون نمونه تجارت الكترونيكي آنسيترال، در بند. ها به شمار آورده استمپيا
، با تعريفي كه از داده پيام آورده است، پيامهاي مخابره شده از طريق تلگرام، تلكس يا نمابر را »2
بداند، داده پيام شده هرگاه قانون وجود يك نوشته را الزم «: دانسته و مقرر نموده است "داده پيام"

  .»...از طريق تلگرام، تلكس يا نمابر، كافي خواهد بود
در كشور ما نيز وسايل ارتباط الكترونيكي فوق الذكر، از سوي قانونگذار به رسميت شناخته 

... «: آمده است كه 1376قانون داوري تجاري بين المللي مصوب » 2ج ماده «در بند . شده است
تواند درخواست ارجاع امر به داوري را از طريق نامه سفارشي دو قبضه، پيام متقاضي دادرسي مي

  .»...تصويري، تلكس، تلگرام، و اظهارنامه و نظاير آن براي طرف ديگر ارسال نمايد
  

  :1انعقاد قرارداد الكترونيكي از طريق وب سايت. 2
يكسو و خريداران و كنندگان كاال و خدمات از كنندگان و عرضهدر فضاي وب سايت، توليد

معموالً در اين وب . توانند با يكديگر قرارداد منعقد نمايندمتقاضيان از سوي ديگر به راحتي مي
ها، شرايط عمومي عرضه كاال و خدمات، قيمت، نحوه تسليم مبيع يا تاديه ثمن و مشخصات و سايت
همچنين خريد كاال يا . ودشهاي محصول و احياناً تصويري از كاالي مورد عرضه، ديده ميويژگي

  تواند با تكميل مندرجات خاصي صورت گيرد كه متقاضي خريد كاال يا خدمات، خدمات، مي
، مبادرت به 3»قبول«يا  2»موافقم«تواند با تكميل مندرجات آن  و در نهايت با انتخاب گزينه مي

  .انعقاد قرارداد نمايد
ها هاي موجود در فروشگاهها و يا قفسهين مغازهها را به ويترتوان اين وب سايتدر حقيقت مي

كه آيا آنچه از طريق اين از قبيل اين. شودهايي هم مطرح ميمقايسه نمود، و در اين زمينه سوال
  ؟ "دعوت به معامله"به شمار مي رود يا  "ايجاب عام"شود، ها خطاب ميوب سايت

 

                                                                                                                        
در رايانه فرستنده و ها اي آن از هيچ گونه كاغذي چه براي ارسال چه براي دريافت استفاده نمي شود و پيامرايانه

 .مانندگيرنده باقي مي

1. website 
2. I Agree                                                                                                                                                         
3. Accept 
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  :1انعقاد قرارداد از طريق پست الكترونيكي. 3
شوند، با سرعت بسيار بااليي به دست مخاطب هايي كه از طريق پست الكترونيكي ارسال ميهنام
اي كه فاصله بين ارسال نامه و دريافت آن توسط گيرنده، در هر كجاي دنيا بين گونهبه. رسندمي

  .كشدچند ثانيه تا چند دقيقه طول مي
ل يك قرارداد باشد، قراداد از اين طريق هاي الكترونيكي، ايجاب و يا قبواگر محتواي اين نامه

  نگاري به طور حال چنانچه فرستنده و گيرنده، در هنگام نامه. آيدتشكيل شده به حساب مي
، در اين حالت، انعقاد قرارداد بين )باشند onlineاصطالحاً (زمان در حال استفاده از شبكه باشند، هم

ولي اگر گيرنده در زمان ارسال نامه . ضوري خواهد بودآنها، همانند انعقاد قرارداد در يك جلسه ح
، در اين حالت آثار استفاده از پست الكترونيكي )باشد offlineاصطالحاً (به اينترنت متصل نباشند، 

و بنابراين زمان انعقاد قرارداد تابع . در انعقاد قرارداد، همانند آثار استفاده از پست سنتي خواهد بود
  .رسال و وصول پستي خواهد بودمقررات حاكم بر ا

  
  :2»هامبادله الكترونيكي داده«انعقاد قرارداد از طريق . 4

هايي كه روابط مستمر معامالتي با يكديگر دارند، معموالً پيش از انجام معامله و بازرگانان و شركت
نمايند ي ميها، با يكديگر توافقاتمبادله از طريق تجارت الكترونيكي، جهت حفظ امنيت داده پيام

هاي رسيده به طرفين، قالب و شكل تدوين كه به موجب آن معموالً نحوه تشخيص و انتساب پيام
  .گرددهاي پرداخت ثمن معامالت و ساير امور مورد نظر طرفين، تعيين ميها، شيوهپيام

ال، پس از توافق در خصوص ترتيبات مذكور، طرفين، معامالت و مبادالت خود، اعم از سفارش كا
بنابراين مبادله . رسانندرا با رعايت ترتيبات مقرر به واسطه اينترنت به انجام مي... پرداخت ثمن و
  .ها، مبتني بر يك توافق متقابل از پيش تعيين شده استالكترونيكي داده

امروزه، انعقاد قراردادها و مبادالت الكترونيكي از طريق شبكه، بيشتر با استفاده از روشهاي 
  .پذيردالكترونيكي در اينترنت و مبادله داده در اينترنت صورت ميپست 
  
  

                                                 
پست سنتي است با اين تفاوت كه  ندباشد، كه تقريباً همانيكي از خدمات اينترنت مي: (email)پست الكترونيكي  .1

ي هااي كه توسط سيستمهاي رايانهصورت انتقال فايل هها در آن به طور فيزيكي نبوده، بلكه بعمل انتقال نامه
 .يابدالكترونيكي است انتقال مي

2. (EDI)Electronic Data Interchange 
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  شرايط انعقاد قراردادهاي الكترونيكي: ب
  :شرايط عمومي صحت قراردادها. 1

  :براي صحت هر معامله، شرايط ذيل اساسي است«: »قانوني مدني 190«بر مبناي ماده 
 -4ن كه مورد معامله باشد موضوع معي-3اهليت طرفين -2قصد طرفين و رضاي آنها -1

سري ضوابط و در قراردادهاي غير الكترونيكي و سنتي، رعايت يك. »مشروعيت جهت معامله
اين ماده جهت صحت و نفوذ ماهيت قرارداد، ضروري است،  4تا 1مقررات در خصوص بندهاي 

رند و فقط شرايط شكلي هاي غير الكترونيكي تفاوتي نداقراردادها، از نظر ماهيت و آثار آن با قرارداد
كه رعايت  توان ادعا كرد،با توجه به اين مساله مي. گيري آنها با يكديگر فرق دارندو فرآيند شكل

مقررات اين ماده در مورد انعقاد قراردادها و معامالت الكترونيكي نيز مصداق دارد، البته با اين 
ت به شكل كتبي، شفاهي و يا حتي با تفاوت كه نحوه ابراز اراده در معامالت سنتي كه ممكن اس

تواند به طرق كليك كردن بر روي يك گزينه و يا اشاره صورت پذيرد، در معامالت الكترونيكي مي
ها در خصوص پيام باشد، در اين قسمت ما به بررسي شرايط عمومي صحت قرارداد دادهارسال يك 

لكترونيكي بودن قرارداد، تا چه ميزان در كنيم كه آيا امعامالت الكترونيكي پرداخته و بررسي مي
  . نحوه اعمال اين شروط، تاثيرگذار خواهد بود

 
  :قصد طرفين و رضاي آنها  .1.1

شود و در اراده از دو بخش مهم قصد و رضا تشكيل مي. انددر علم حقوق، قصد و رضا اعمال ارادي
علم و ادراك تصميم حركت عملي است براي تحقق و منجز ساختن آنچه از روي «حقيقت همان 

بدون قصد، حتي با قصد . كنندقصد با هم همكاري مي براي انجام قرارداد دو. »گرفته شده است
البته صرف وجود قصد دروني نيز براي تشكيل عقد كافي . شوديك طرف، عقدي تشكيل نمي

ابراز نمايد و  و براي حصول و انعقاد عقد، يك طرف بايد قصد خود را به طرف ديگر اعالم و . 1نيست
البته دو طرف بايد با رضا و تمايل و از . در مقابل مخاطب، نيز بايد توافق و قصد خود را ابراز نمايد

  ).46: 1387قاسم زاده، . (روي اختيار قصد خود را ابراز نمايند
، درانعقاد يك قرارداد الكترونيكي نيز، وجود قصد ناشي از رضا به انجام معامله ،به همين ترتيب

و ضمانت اجراي حاصل از عدم قصد و رضاي طرفين، در خصوص اين  استاز ملزومات انعقاد آن 
  .نوع قراردادها نيز، مجرا خواهد بود

                                                 
 قانون مدني 191ماده  .1



  1390بهار ، اولشماره ، دومسال پژوهشنامه حقوقي،                28  

البته در مقايسه با قراردادهاي غير الكترونيكي، امكان بروز اشتباه در هنگام برقراري ارتباط از 
منظور، قانونگذار در مواردي كه داده پيام  و به همين استطريق وسايل الكترونيكي، بسيار شايع 

، به طور اشتباه صادر شده )تواند حاوي ايجاب و يا قبول باشدكه مي(ارسال شده از سوي اصل ساز 
قانون تجارت  20«ماده . داندداند و فاقد اثر ميباشد، اصالً آن را قابل انتساب به اصل ساز نمي

اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از  19ماده «: دداردر اين خصوص مقرر مي» الكترونيكي
  .»اصل ساز صادر نشده باشد، يا به طور اشتباه صادر شده باشد

ران در هنگام وارد كردن البته اشتباه كارب(هاي الكترونيكي با توجه به كثرت خطاها در محيط
شود، تيار به طرفين داده ميهاي نوين در تجارت الكترونيكي، اين اخامروزه با پيشرفت ،)اطالعات

فوراً با يكديگر توافق  ،يعني در صورت بروز اشتباه. كه اشتباهات خويش را با تعامل حل نمايند
هيل، (نموده، آن را تصديق و رضايت خويش را با فشار دادن چند كليد به طرف مقابل ابالغ نمايند 

1385 :62.(  
قصد و  و  شود، اعالم و ابراز اين ارادهمياز ديگر مواردي كه در خصوص قصد طرفين مطرح 

بدين . شودچرا كه قصد دروني به تنهايي باعث تحقق عقد و انعقاد قرارداد نمي.  باشدرضا مي
طرفيني كه قصد دارند، قرارداد الكترونيكي منعقد نمايند، بايد قصد و رضاي خويش را به  ،ترتيب

اين اعالم و ابراز اراده در انجام قرارداد .  نمايندنوعي كه براي طرف مقابل ملموس باشد، ابراز 
  . شود الكترونيكي، در قالب ايجاب و قبول الكترونيكي مطرح مي

  
  :اهليت طرفين  .2.1

  ».متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند«: داردقانون مدني مقرر مي 210ماده 
. استاهليت طرفين يعني، بلوغ، عقل و رشد  بنابراين الزمه انعقاد يك قرارداد نافذ، احراز واثبات

بديهي است در خصوص قراردادهاي الكترونيكي نيز كه از جهت ماهيت با قراردادهاي غير 
  . رسد، ضروري به نظر مي)اهليت(الكترونيكي يكسان هستند، چنين شرايطي 

سروكار بيشتري البته در مورد قراردادهاي الكترونيكي، از آنجا كه نسل جديد به طور معمول، 
با اينترنت دارند و همچنين كنترل اهليت مشتري براي فروشنده، تقريبا غير ممكن است، لذا 

ضمن اينكه تجارت الكترونيكي، .  موضوع عدم اهليت در مورد صغار، نياز به بررسي بيشتري دارد
ئله اختالف نظر پذيرد و محدوديت مكاني ندارند و بنابراين مسبيشتر در بعد بين الملل صورت مي

در مورد سن رشد و بلوغ بين كشورهاي مختلف و ضمانت اجراي متفاوت آنها در اين مورد و در 



   29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مفهوم و جايگاه اعمال حقوقي الكترونيكي و شرايط انعقاد آن 

 

اهيمت را روشن  نهايت پيدايش تعارض در قوانين كشورهاي متعاملين، توجه بيشتر به اين جنبه با
  . سازدمي

اند، ولي رنتي مشغول نشدههاي سنتي به كار خريد اينتاگر چه نوجوانان هنوز همانند فروشگاه
هاي بسياري حاكي از اين است كه نوجوانان به عنوان يك قدرت خريد بزرگ اينترنتي شروع نشانه

ميليون  31حدود «دهد كه در شيكاگو گزارش مي "TRU" 1موسسه تحقيقاتي. اندبه حركت نموده
 58كه از اين مبلغ حدود اند، خرج كرده 1998ميليارد دالر در سال  141نوجوان، رقمي برابر 

ميليارد دالر خواهد  2/1، اين رقم به 2002ميليون دالر در اينترنت صرف شده است و تا سال 
  .»)74: 1380كورپر، (ميليون نفر خواهد رسيد  6/16رسيد و رقم اين نوجوانان به دو برابر يعني 

اينترنتي، به طور ناخواسته دهد كه تا چه ميزان تاجر و فروشندگان توجه به آمار فوق نشان مي
شوند كه البته با توجه به قواعد كشورهاي متعدد  در خصوص وارد معامله با نوجوانان و صغار مي

  . اين مساله، ضمانت اجراهاي متفاوتي خواهد داشت
يكي از طرفين محرز ) مثالً صغر(چنانچه پس از انعقاد يك قرارداد الكترونيكي، عدم اهليت 

در قوانين كشورهاي دوطرف، عدم اهليت مورد قبول باشد، قرارداد منحل شده كه در صورتي ،شود
در .  فروشنده بايد به محض اطالع، كاالي فروخته شده را پس بگيرد و مبلغ دريافتي را مسترد دارد

اين حالت چنانچه فروشنده در كنترل اطالعات مرتبط با سن مشتري، اهمال كرده باشد، با خطر 
اگر اطالعاتي مرتبط با سن در انعقاد قرارداد . د و مسئوليت مدني مواجه خواهد شدتخلف از قراردا

حقوق "الكترونيكي موجود نباشد چون كنترل اهليت مشتري، غير ممكن است، در اين موارد 
شود داند و براساس اين نظريه چنين فرض ميرا الزم مي» وكالت ظاهري«اعمال نظريه  "فرانسه

: 1388زويه، (شوند اند و آنها بدهكار قيمت محسوب ميدك طرف قرارداد بودهكه پدر و مادر كو
74.(  

حال چنانچه در قوانين كشورهاي متبوع متعاملين، مساله اهليت، متعارض باشد، جهت بررسي 
هاي موجود در زمينه تعارض قوانين، در حقوق سرنوشت معامله و فرد مسئول بايد به قوانين و رويه

  . صوصي كشورهاي متبوع طرفين مراجعه شودالملل خبين
  

  :مورد معامله  .3.1
مورد قرارداد در واقع همان مجموع امور توافق شده و تمليك يا تعهدات متقابلي  مورد معامله يا

مورد «: داردمقرر مي "قانون مدني 214"ماده . انداست كه دو طرف با عقد، آنها را ايجاد كرده

                                                 
1. Teanage Research Unlimited 
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و در » كنداشد، كه هر يك از متعاملين، تعهد تسليم يا ايفاء آن را ميمعامله بايد مال يا عملي ب
ماليت : اين شرايط عبارتند از. پردازدبه بيان شرايط و اوصاف مورد معامله مي 1موارد متعددي

  . داشتن، منفعت عقاليي و مشروعيت داشتن، معلوم و معين بودن و مقدور بودن
  

  : مشروعيت جهت معامله .4.1
-قاسم(و شخصي، را كه در معامله نسبت به آن توافق شده است، جهت معامله گويند  انگيزه اصلي

  ).123: 1387زاده، 
در معامله الزم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر «: داردقانون مدني مقرر مي 217ماده 

  . بايد مشروع باشد و اال معامله باطل است. تصريح شده باشد
، همانند قراردادهاي غير الكترونيكي، موضوع معامله بايد قانوني بوده هاي الكترونيكيدر قرارداد

اي از حيث قانوني و مشروع بودن كاال، به طور قابل مالحظه. و البته مشروعيت هم داشته باشد
برخي از اين كاالها نظير مواد مخدر، ممنوعيت عمومي .  قوانين كشورهاي مختلف متفاوت است

ن است حسب مورد مخالف يا موافق نظم عمومي و اخالق حسنه، شناخته دارند و برخي ديگر ممك
هايي با اسامي توان ادوات رمزنگاري، داروها، اسناد پرسشنامه، فايلشوند كه از آن جمله مي

همچنين فروش اموال اطالعاتي كه حقوق انحصاري نسبت به آنها وجود دارد و . غيرقانوني را نام برد
ها و تجارت است و همين طور عناوين شخصيت  2شوند غير قانونييت مياز طريق حق مولف حما

  . اعضاي بدن
از .  هاي قانوني ديگر نيز ممكن است در تجارت الكترونيكي وجود داشته باشدالبته ممنوعيت

هايي به كه قوانين محلي، فروش كاال به كشور معين را منع كرده باشند، يا فروش فرآوردهجمله اين
  ).131: 1388نوري، (ممنوع باشد ) مثل توتون و عكس مستهجن(ن نابالغ محجوري

بنابراين در قراردادهاي الكترونيكي، با توجه به ابعاد وسيع آن از نظر مكاني، مساله موضوع مورد 
بين المللي و عرف  ،هاي قانوني، محليگيرد و بايد كليه محدوديتاي به خود ميمعامله اهميت ويژه

  ...).المللي وهاي اقتصادي بيناز جمله تحريم(ته شود در نظر گرف
 12/9/80اي مصوب مقررات و ضوابط اطالع رساني رايانه) 15- 6(در كشور ما، مطابق بند ب 

هاي تجاري و مالي غير قانوني و غير مجاز، از طريق شبكه فعاليت«شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
  . ممنوع است» ختالس، قمار و غيرهاطالع رساني و اينترنت از قبيل جعل، ا

                                                 
 قانون مدني 349و  351،352،353،354،348، 215، 214موادي از جمله  .1

 .هاي شخصي مرتبط با حريم زندگي خصوصي اشخاص استمنظور داده .2
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، نيز خريد و فروش و تبليغات كليه كاالهايي را كه ")17-7(و ج)16-6(ب "همچنين بندهاي 
  . هاي اطالع رساني و اينترنت ممنوع اعالم كرده استمنع قانوني دارند،  در شبكه

از قبيل (كترونيكي بديهي است كليه شرايط و اوصاف موضوع مورد معامله در قراردادهاي غير ال
، بايد در قراردادهاي الكترونيكي نيز رعايت شود )معلوم بودن، منفعت عقاليي و مشروعيت داشتن

همچنين، جهت معامله در قراردادهاي الكترونيكي همانگونه كه ذكر شد بايد مشروع باشد و اال اين 
  . گيردقرارداد نيز، حالت بطالن به خود مي

  
   :ردادهاي الكترونيكيشرايط اختصاصي قرا .2

ها را در مقايسه با معامالت اي تفاوتهاي الكترونيكي، پارهوضعيت ويژه ارتباطات تجاري در شبكه
كه تجارت الكترونيكي با سرعت در حال گسترش با توجه به اين. آوردغير الكترونيكي پديد مي

تري چارچوب حقوقي تكامل يافته تر واست، در آينده به تدريج اين گونه معامالت، از قوانين غني
از اين رو به مرور به تعداد و تنوع شرايط اختصاصي انعقاد معامالت الكترونيكي . برخوردارخواهد شد
  . افزوده خواهد شد

در اين قسمت، ما به دو نمونه از شرايطي كه مختص انعقاد قراردادها در محيط الكترونيكي 
  . پردازيماست، مي

  
  :اطالعات موثر به مصرف كننده لزوم ارائه .1.2

يكي از علل .  اي برخوردار استدر قواعد تجاري الكترونيكي، حمايت از مصرف كننده از جايگاه ويژه
هاي الكترونيكي، كاهش امكانات و قدرت آنان هاي موثر از مصرف كنندگان، در شبكهشايع حمايت

  . لكترونيكي معامالت استبراي ارزيابي عرضه كنندگان، در مقايسه با نظام غير ا
ها و محك هاي گوناگوني براي ارزيابي عرضه كنندهدر طي قرون متمادي، به تدريج شاخص

مالقات حضوري با عرضه . زني كاالها و خدمات آنان در عرصه معامالت سنتي پديد آمده است
 عرضه كننده به هاي مرسوم براي ارزيابيه امكانات و محل كسب و كار وي از شيوهظكننده و مالح

  . رودشمار مي
هاي ارزيابي در معامالت سنتي در معامالت الكترونيكي از كارآمدي الزم بسياري از اين شاخص

كنندگان را در مقايسه با عرضه كنندگان در معرض آسيب اين وضعيت، مصرف.  برخوردار نيستند
ت كاال از جانب مشتري، مساله از نگاه فروشنده، صرف پرداخت قيم. دهدپذيري بيشتري قرار مي

البته به استثناي (نياز چنداني به شناسايي هويت و وضعيت مشتري  ،عمده است و در بيشتر موارد
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كننده محصول و اطالع از اما از نقطه نظر خريدار، شناخت عرضه. وجود ندارد) مساله اهليت وي
كنندگان با يكديگر به منظور ضهوضعيت وي به منظور ارزيابي كميت و كيفيت كاال و مقايسه عر

  . ترين انتخاب، از اهميت به سزايي برخوردار استدستيابي به مناسب
براي تامين اين ضرورت، موادي چند از قانون تجارت الكترونيكي، به توانمندسازي مشتريان 

معرفي هاي الكترونيكي براي شناسايي عرضه كنندگان و بررسي كاالها و خدماتي كه از طريق شبكه
  .1شوند و همچنين كسب اطالع از شرايط معامله، اختصاص يافته استو عرضه مي

اند اطالعات موثر در تصميم گيري كنندگان مكلف شدهاين قانون، عرضه "33"بر طبق ماده 
مصرف كنندگان را از زمان مناسبي قبل از قرارداد در اختيار آنان قرار دهند  و در ادامه اين ماده، 

  :اطالعات الزم را در اين مورد به شرح ذيل بيان نموده است كه به طور خالصه عبارتند ازحداقل 
 ها يا خدماتمشخصات فني و كاربردي كاال -

 هويت عرضه كننده -

 . هايي كه براي خريد كاال برعهده مشتري استهزينه -

 )فروش و ايجاب(مدت اعتبار پيشنهاد  -
 گي اجراي تعهداتشرايط قرارداد مانند نحوه پرداخت و چگون -

عالوه بر موارد فوق كه از آنها به عنوان اطالعات مقدماتي نام برده شده است، عرضه 
كنندگان بايد ضمن ارسال تاييديه اطالعات مزبور براي مصرف كننده، اطالعات ديگري را نيز 

قانون تجارت « 34اين اطالعات در ماده .  به صورت جداگانه براي آنان ارسال نمايند
  :اندبند به صورت زير احصا شده 4، طي »كترونيكيال

 نشاني اقامتگاه عرضه كننده براي شكايت احتمالي -

 اطالعات مربوط به خدمات پس از فروش  -

 حقوق مشتري است  اين قانون، جزء 38و37شرايط فسخ قرارداد كه به موجب مواد  -

 )107: 1384شكوري مقدم، (شرايط فسخ قراردادهاي فروش خدمات  -
رسد، ارائه اين چنين تكاليف قانوني براي عرضه كنندگان در توجه به موارد فوق به نظر ميبا 

تواند، تاثيري به سزا در استقبال عمومي از تجارت الكترونيكي جهت حمايت از مصرف كنندگان مي
  . داشته باشد

                                                 
 .به اين مقوله اختصاص دارد) 49الي  33مواد (از مبحث اول از باب سوم قانون تجارت الكترونيكي  فصل اول .1
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  :حق فسخ هفت روزه . 2.2
قانون  396«بر لزوم عقود است و ماده  در قواعد حقوق داخلي در معامالت و عقود منعقده، اصل

البته طبق ماده . هاي معامله پذيرفته استبه نحو خاص خياراتي را براي حفظ حقوق طرف» مدني
  .سقوط همه يا برخي از خيارات حين عقد پذيرفته شده است» قانون مدني 448«

ونيكي، در زمره يكي از شرايط اختصاصي قراردادهاي الكترونيكي كه در قانون تجارت الكتر
روزه براي مصرف كننده 7حقوق مصرف كننده وضع گرديده است، نوعي حق فسخ كلي با مهلت 

  . است
در هر معامله از راه دور، مصرف كننده بايد حداقل «: دارد قانون مذكور مقرر مي "37"ماده 

تنها . ته باشدئه دليل داشاروز كاري وقت براي انصراف از قبول خود، بدون تحمل جريمه يا ار7
  .»هزينه احتمالي بر مصرف كننده، هزينه بازپس فرستاندن كاال خواهد بود

برخي معتقدند اعمال اين حق كه به نوعي مغاير قواعد عمومي به ويژه اصل لزوم در قراردادها 
كه اين ماده  است، در واقع پذيرش نوعي خيار كلي براي فسخ معامالت از راه دور است و از آنجائي

لذا به معناي جايز بودن كليه معامالت از راه دور  ،باشدزء قواعد آمره بوده و غير قابل اسقاط ميج
رسد كه پذيرش اين حق فسخ نظر نمي اما به )67 :1386سيد، پور(. باشدبراي حداقل هفت روز مي

در آن ست كه ا هفت روزه براي مصرف كننده حمل بر جايز بودن عقد شود زيرا عقد جايز، عقدي
لكن در اين خصوص  ؛هر كدام از طرفين قرارداد در هر زمان كه بخواهد حق فسخ قرارداد را دارد

اينكه قانونگذار مدني در  روز پيش بيني شده است، كما 7صرفاً اين حق براي مشتري تا مدت 
زه را رو 3روزه را براي مشتري و در خيار تأخير ثمن مهلت  3مبحث خيارات در خيار حيوان مهلت 

  . بيني كرده استبراي بايع با تحقق شرايطي پيش
  مبدا اين مهلت هفت روزه، در قراردادهاي الكترونيكي فروش خدمات، از تاريخ انعقاد آن 

باشد و در قراردادهاي الكترونيكي فروش كاال، اين مهلت از تاريخ تسليم كاال به خريدار آغاز مي
  1.شودمي

وشنده بايد كل مبلغ دريافتي از خريدار را بدون درخواست هيچ پس از اعمال حق انصراف، فر
و تنها هزينه تحميلي بر مصرف كننده، . 2گونه وجهي بابت جريمه، در اسرع وقت به وي بازگرداند

  .هزينه بازپس فرستادن كاال خواهد بود

                                                 
 ا .ت. ،  ق38بند الف، ماده  .1

 ا.ت.،  ق38بند ج، ماده . 2
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ند د ماده از جمله اين موارد ب. روزه در مواردي قابل اعمال نخواهد بود 7البته اين حق فسخ 
در اين ماده مقرر شده كه كاالها و يا خدمات موضوع . قانون تجارت الكترونيكي، قابل ذكر است 38

در اين قانون . باشند، خارج مي37كه داراي شرايط خاص باشند، از شمول ماده معامله در صورتي
رسد ما به نظر مياند، ا، شمارش نشده)مواردي كه كاال يا خدمات شرايط خاص دارند(موارد فوق 

اي از ارزش و پس فرستادن آنها به مقدار قابل مالحظه كاالهاي فاسد شدني و كاالهايي كه باز
شود، به كاهد، و بدين ترتيب باعث ورود ضرر و زيان به عرضه كننده ميقيمت آنها مي

  .شمار رونده بايد در رديف موارد استثنائي فسخ هفت روزه ب "الضرر"حكم
  

  :ثنائاتي بر شرايط اختصاصياست. 3.2
» 2و1«اي از معامالت الكترونيكي هستند كه، به طور كلي از شرايط اختصاصي كه در بندهاي دسته

بيان شده و هم چنين از كليه قواعد حمايتي مندرج در فصل اول از مبحث اول باب سوم قانون 
الف تا ه ماده "ت در بندهاي اين معامال. ، مستثني شده اند)41الي  33مواد (تجارت الكترونيكي 

  :باشندقانون مذكور، احصا شده اند و به قرار زير مي "42
اين قانون  79اي است كه در ماده خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين نامه -

 .خواهد آمد
معامالت راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غير منقول به  -

 .جز اجاره
 .هاي فروش مستقيم كاال و خدماتخريد از ماشين -
 .شودانجام مي) همگاني(معامالتي كه با استفاده از تلفن  -
 .هامعامالت راجع به حراجي -

شود، در ماده استثناء ديگري كه در رابطه با شرايط اختصاصي معامالت الكترونيكي مطرح مي
هايي از يك معامله است قسمت با توجه به اينكه ممكن. اين قانون عنوان شده است 47

ها را از شمول مقررات قانون صورت غيرالكترونيكي انجام شود، قانونگذار اين قسمتالكترونيكي، به
در «: داردمستثني نموده است و مقرر مي) و از جمله شرايط عنوان شده(تجارت الكترونيكي 

ر از وسايل ارتباط از راه دور انجام معامالت از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غي
  .»شود، مشمول مقررات اين قانون نخواهد بودمي

ممكن است طرفين معامله با همديگر در يك نمايشگاه بازرگاني آشنا شده و  ،به عنوان مثال
ممكن است متن قرارداد فيمابين را، نهايي نموده و حتي آن . مذاكرات الزم را نيز انجام داده باشند
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شود كه طرفين نتوانند مابقي انجام غير الكترونيكي اين فرآيندها، موجب نمي. امضا كرده باشندرا 
  ...).از قبيل پرداخت ثمن، تهيه بيمه نامه و(روند معامله را از طريق الكترونيكي دنبال كنند 

 كه، هرگونه شروط قراردادي، بر خالف شرايط اختصاصي استدر پايان ذكر اين نكته، ضروري 
معامالت الكترونيكي و هم چنين مقررات مندرج در فصل اول از باب سوم قانون تجارت الكترونيكي، 

و  استبدين مفهوم كه كليه اين مقررات جزء قواعد آمره . باشداين قانون، بالاثر مي 46طبق ماده 
به ضرر  درج هرگونه شرط غير منصفانه ،هم چنين. توافق طرفين بر خالف آنها منتفي خواهد بود

بودن شرط، حسب مورد » غير منصفانه«بديهي است . 1مصرف كننده، غير موثر و بالاثر خواهد بود
 .با داوري عرف قابل تشخيص خواهد بود

  
  :گيرينتيجه

ها از طريق الكترونيكي و لذا انعقاد اعمال حقوقي اعم از همانگونه كه مالحظه كرديم ابراز اراده
انعقاد قراردادهاي الكترونيكي مطابق قانون تجارت . پذير استرونيكي امكانقراردادها و ايقاعات الكت

. پذير استهاي متفاوتي امكانالكترونيكي با توجه به گسترة وسايل ارتباط الكترونيكي، از روش
انعقاد قرارداد از طريق تلگرام، تلكس، تلكپي و يا نمابر، از طريق وب سايت، پست الكترونيكي، 

كه مفهوم قرارداد در نظر به اين. ها در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفتندترونيكي دادهمبادله الك
فضاي الكترونيكي و غير الكترونيكي تفاوتي ندارد و ماهيت و اوصاف و آثار اين قراردادها يكسان 

ات قانون است و تنها در فرايند تشكيل اين دو دسته از قراردادها تفاوت وجود دارد، لذا مطابق مقرر
منظور انعقاد قراردادهاي الكترونيكي، تحقق شرايطي عمومي و اختصاصي الزم تجارت الكترونيك، به

شرايط عمومي انعقاد قراردادهاي الكترونيكي همانند شرايط عمومي انعقاد قراردادهاي سنتي . است
اي آن، اهليت قانون مدني به آن اشاره شده است، يعني قصد طرفين و رض 190است كه در مادة 

لكن انعقاد قراردادها در فضاي الكترونيكي،  . طرفين، موضوع معين و مشروعيت جهت معامله
طلبد كه لزوم ارائه اطالعات مؤثر به مصرف كننده و پيش بيني  حق فسخ شرايط خاصي را نيز مي

واعد و اين شرايط اختصاصي در قراردادهاي الكترونيكي جزء ق. هفت روزه از آن جمله هستند
هم . پذير نيستمقررات آمره است و توافق طرفين خالف مقررات قانون تجارت الكترونيك امكان
  . چنين درج هر گونه شرط غير منصفانه به ضرر مصرف كننده، غير مؤثر و بالاثر است

  

                                                 
استفاده از شروط قراردادي خالف مقررات اين فصل و هم چنين « :داردقانون تجارت الكترونيكي مقرر مي 46ماده  .1
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