
 

 
 

208 

 

Journal of Law and Political Sciences 

 

*Corresponding Author: Fatemeh Farsian (Farsianf@yahoo.com) 

 

Original Article: Competent Court to Resolve Disputes 

Arising from Electronic Contracts 

 

Fatemeh Farsian 

Master of Law, Private Law major, University of Science and Research, Tehran Branch, Iran 

Use yor device to scan and read the 

article online 

 

 Citation Fatemeh Farsian, Competent Court to Resolve Disputes Arising from Electronic 

Contracts. 

 J. Law Political Stud., 2021, 1(3), 208-217.  

  https://doi.org/10.22034/jlps.2021.3.4   

 
  

 
Article info:  

Received: 2 September2021 

Accepted: 29 October 2021 

Available Online: 29 October 2021 

ID: JLPS-2110-1017 

Checked for Plagiarism: Yes 

Peer Reviewers Approved by:  

Dr. Abbas Sohrabzadeh 

Editor who Approved Publication:  

Dr. Abbas Sohrabzadeh 

Keywords: 

judicial competence, electronic 

contract litigation, consumer. 

A B S T R A C T 
The unique nature of cyberspace and its established agreements have had a 
prominent effect on numerous traditional principles as well as the concepts of 
international private law; since the involvement of various foreign elements in 
concluding a contract is natural in the context of e-commerce. One of the most 
significant issues facing jurisprudence currently with the proliferation of 
electronic contracts is the issue of jurisdiction and the determination of a 
competent court for dealing with the disputes arising from electronic contracts. 
The increasing use of cyberspace for concluding transactions and the growth of 
electronic contracts maximize the likelihood of increasing disputes arising from 
these contracts. This clarifies the need for resolving these differences in order to 
conduct e-commerce at both national and transnational levels. Contract 
meaning as the same as concluding an agreement, and in terms of its concept, 
that contract is an agreement and mutual cooperation of two or more wills so as 
to make the legal effects or create a legal nature. In general sense, it is 
comprised by definite and indefinite contracts, however in specific sense, it 
merely includes indefinite contracts. It is concluded in such a way that the 
declaration of written will is conducted electronically and in an intangible (i.e. 
virtual) space. 
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 چکیده
 

 سنّتی مفاهیم و اصول از بسیاری در آن، در انعقادیافته قراردادهای و مجازی فضای فردمنحصربه ماهیت

 انعقاد در متعدد بیگانه عناصر دخالت چراکه است؛ داشته شگرف تأثیراتی خصوصی، المللبین حقوق

 با حقوق علم امروزه که مسائلی ترینمهم از یکی. است طبیعی امری الکترونیک، تجارت بستر در قرارداد

 صالح دادگاه تعیین و قضایی صالحیت مسئله است، شده روروبه آن با الکترونیکی قراردادهای گسترش

 فضای از استفاده روزافزون گسترش. است الکترونیکی قراردادهای از ناشی اختالفات به رسیدگی برای

 این از ناشی اختالفات افزایش احتمال الکترونیکی، قراردادهای رشد و معامالت انعقاد برای مجازی

 تجارت پیشبرد برای را اختالفات این وفصلحل نحوه ضرورت امر، همین. کندمی تربیش را قراردادها

 عقد معنی، حیث از و است عقد همان قرارداد از منظور. سازدمی آشکار فراملی، و ملی سطح در الکترونیک

 ماهیت یک ایجاد یا حقوقی آثار ایجاد منظوربه اراده چند یا دو متقابل همکاری و توافق از است عبارت

 اعم معنی در قرارداد. است خاص و عام معنی دو دارای عقد مانند قرارداد نیز شمول دایره حیث از. حقوقی

 بنابراین شود؛می معین غیر عقود شامل صرفاً اخص معنای در ولی است معین غیر و معین عقود دربرگیرنده

 طریق از و هاالکترون طریق از که است معین غیر و معین از اعم عقدی هر الکترونیک قرارداد از منظور

 یک در و الکترونیک صورتبه انشایی اراده اعالم که ترتیب بدین. گرددمی منعقد الکترونیک هایواسطه

 .شودمی انجام( مجازی) غیرملموس فضای

 اطالعات مقاله 

 1400 شهریور11 تاریخ دریافت:

 1400 آبان 7 تاریخ پذیرش:

 1400 آبان 7تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-1017: آی دی مقاله

 

 

 

 کلیدواژگان:

 قراردادهای دعاوی قضایی، صالحیت

 .کنندهمصرف الکترونیکی،

  

 

 مقدمه

در ایجاد یک قرارداد، حداقل دو نفر شرکت دارند که در 

موضوع موردبحث حاضر، ارتباط این اشخاص از طریق رایانه 

 قانون آیین 11در حقوق داخلی باوجود ماده  و اینترنت است.

زیرا  نباید چندان مشکلی وجود داشته باشد؛ 1دادرسی مدنی
                                                           

 خوانهده، کهه شود اقامه دادگاهی در باید دعوا»مدنی  دادرسی آیین قانون 11 ماده 1

 باشهد، نداشهته اقامتگهاه ایهران در خوانهده اگهر و دارد اقامتگاه آن قضایی حوزه در

 بایهد محهل همان دادگاه در باشد، داشته موقت سکونت محل ایران در کهدرصورتی

 مهال ولهی نداشهته موقهت سهکونت محل یا و اقامتگاه ایران در هرگاه و گردد اقامه

 آن حوزه در غیرمنقول مال که شودمی اقامه دادگاهی در دعوا باشد، داشته غیرمنقول

 اقامتگاه محل دادگاه در خواهان باشد، نداشته هم غیرمنقول مال هرگاه و است واقع

محل اقامت خوانده اصوالً مشخص است و شیوه الکترونیکی 

انعقاد عقد تغییر یا دشواری چندانی در این مورد ایجاد 

اما اگر قراردادی که بین دو یا چند نفر از کشورهای  کند؛نمی

اختالفی ایجاد  شود هرگونهمتعدد از طریق اینترنت منعقد می

شود که کدام کشور صالحیت شود این سؤال مطرح می

رسیدگی به این اختالفات را خواهد داشت؟ آنچه واضح است 

طورکلی قواعد آیین دادرسی این است که مسئله صالحیت و به

                                                                                           
 بخش یک قلمرو از است عبارت قضایی حوزه -تبصره .کرد خواهد دعوا اقامه خود

 از واحهدهایی به قضایی حوزه بندیتقسیم. است واقع آن در دادگاه که شهرستان یا

 «.دهدنمی آن در مستقر دادگاه عام صالحیت در تغییری ناحیه، یا مجتمع قبیل
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از قواعد آمره هستند که اکثر کشورها توافق برخالف آن را 

نین هر جا که از درنتیجه در بحث تعارض قوا پذیرند.نمی

مسئله صالحیت  جهت ماهوی قانون حاکم مشخص گردد،

دادگاه نیز تا حدود زیادی حل خواهد شد زیرا کشور 

دار مسلماً قانون شکلی خود را اعمال خواهد کرد. صالحیت

ایران و بر اساس اصل  2قانون مدنی 968بر اساس ماده 

ده است شحاکمیت اراده که در اکثر کشورهای جهان پذیرفته

قانون صالح از جهت ماهوی قانونی است که طرفین تعیین 

طبق ) قانون محل انعقاد عقد کنند و در صورت عدم تعیین،می

و یا قانون محل اجرای عقد صالح خواهد ( قانون مدنی ایران

در قراردادهای الکترونیکی که از طریق اینترنت منعقد  بود.

را تعیین کنند مشکل که طرفین قانون حاکم شود درصورتیمی

شده شود و کشوری که قانون آن انتخابچندانی ایجاد نمی

ها( اعمال خواهد قواعد صالحیت خود را )صالحیت دادگاه

اما مشکل اصلی جایی است که قانون صالح تعیین نشده  کرد؛

باشد و طبق قاعده ذکرشده باید محل انعقاد یا اجرای عقد را 

کشورها ازجمله قانون ایران عقد در قانون اکثر  جستجو کرد.

متشکل از ایجاب و قبول است و درنتیجه عقد زمانی منعقد 

با  شود که جزء اخیر آن یعنی قبول به آن ملحق گردد.می

فقدان قواعد و معاهدات معینی درزمینه صالحیت در سطح 

المللی تعیین این امر که در قرارداد اینترنتی بین اتباع چند بین

خصوص نماید بهشده دشوار میدر چه مکانی واقعکشور قبول 

در دنیای امروز که دسترسی به اینترنت در هر مکان و کشوری 

بر اساس یک نظریه قدیمی در  پذیر گشته است.امکان

هایی است ارسال( یکی از روش)قراردادهای از راه دور، نظریه 

درنتیجه  گردد.که بر اساس آن محل انعقاد عقد تعیین می

کانی که قبول کننده قبول خود را از طریق رایانه برای م

کننده کند محل انعقاد عقد و مشخصکننده ارسال میایجاب

 قانون حاکم در دعاوی است.

                                                           
 اسهت عقهد وقهوع محل قانون تابع عقود از ناشی تعهدات» مدنی قانون 968 ماده 2

 دیگهری قهانون تهابع ضمناً یا صریحاً را آن و بوده خارجه اتباع متعاقدین اینکه مگر

 «.باشند داده قرار

ساوینی حقوقدان آلمانی از اولین کسانی بود که محل 

 اجرای عقد را محل مناسب در تعیین قانون حاکم اعالم کرد.

ه قرار است عقد در آن اجرا شود بر اساس این نظریه مکانی ک

یا اجراشده است صالح به رسیدگی به اختالفات ناشی از 

های فوق خالی از یک از روشالبته هیچ قرارداد خواهد بود.

در تعیین قانون صالح توسط طرفین امکان  اشکال نخواهد بود،

تقلب نسبت به قانون وجود دارد و متعاقدین ممکن است برای 

ن دولت مطبوع خود قانون کشور دیگری را صالح فرار از قانو

اشکال روش محل انعقاد عقد در تعیین قانون صالح  قرار دهند.

در مبادالت الکترونیکی این است که دسترسی به اینترنت و 

پذیر است و این امر ای از هر مکانی امکانرایانه ارتباطات

 باعث سردرگمی و حاکمیت قانون غیر مرتبط خواهد شد.

وش محل اجرای عقد نیز به علت احتمال اجرای عقد در ر

چند کشور و معین نبودن محل اجرا در زمان انعقاد عقد در 

 مانند قرارداد بیمه(، چندان مناسب نیست. این)برخی قراردادها 

 آنچه .است صوری مکان یک مجازی فضای که است واقعیت

 که حالدرعین دهد،می روی مجازی فضای و در اینترنت

 دلیل همین نشده است به واقع کجا هیچ در هست جاهمه

 راحتیبه دنیای مادی در شدهشناخته معیارهای از بسیاری

 حقوق سنتی قواعد .نیست نوپدید فضای این بر اعمالقابل

 بر مبتنی قوانین، تعارض رفع خصوصی درزمینۀ المللیبین

 قبیلاز  دارند، جغرافیایی ماهیت که است ارتباطی عوامل

 فضای در که اجرا مکان و قرارداد انعقاد مکان طرفین، اقامتگاه

 .نیستند تعیینقابل سادگیبه مجازی

 اهمیت تعیین قانون حاکم در مورد قراردادهای -1

 الکترونیکی

جهات  از الکهترونیکی تعیین قانون حاکم بر قهراردادهای

قهانون اسهت  ایهن، سویک ازاسهت.  اهمیت دارایمختلف، 

آوری بهین طرفین منعقدشده کند آیا قرارداد الزامکه تعیین می

 در قهراردادی ویژه مسائلاز سوی دیگر برخی از  3.نه است یا

                                                           
3 Smedinghoff,T.J.The Legal Requirements for Creating 

Secure and Enforceable Electronic Transaction. 
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زمان و مهکان انعقاد  اثبات تشکیل آن یا نظیر، الکهترونیکی

موجب قوانین مختلف دارای احکام قرارداد ممکن اسهت به

 تشکیل نفسه بر تشکیل یا عدمامر فی این د کهگهوناگونی بهاش

باید به این نهکته اشهاره شهود که امروزه،  .گذاردمی تأثیر آن

 حقوقی قهراردادهای الکترونیکی و قائل شدن تهمام آثهار اعتبار

 های انعقاد قراردادهمانند سایر شیوه-این قراردادها برای

در برخی از موارد این  حتیست. نهی تهردید محلوجه، هیچبه

المللی موجب قانون یها دستورالعمل در سطح بینبهامر، 

 دستورالعمل اتحادیه اروپا 9ماده  1 بندتهثبیت گردیده است. 

خواهد که انعقاد قرارداد از طهریق می عضو نیز از کشورهای

الکهترونیکی را مجاز بدانند و ضوابط قانونی حاکم بهر 

در استفاده از  مانعیها، های حهقوقی آندر سیستم قهراردادها

استفاده از  صرفقهراردادهای الکهترونیکی به وجود نیاورد و به

اثر و فاقد اعتبار های الکترونیکی این قراردادها را بیشیوه

تهجارت الکهترونیکی در کشور ما فاقد  قهانونالبته، . »ندانند

ایهن قهانون در  7و  6 مهواد از هذامهعنص مشابه است؛ 

پیام در مقام نوشته و امضای داده پذیهرش خهصوص

قانون در  12ماده  الکترونیکی در عرض امضای دستی و

شود که موردپذیرش اسناد و دالیل الکترونیکی استنباط می

ما  حقوقی قراردادهای الکترونیکی در سیستم و نفوذ اعتبار

 (.53: 1383،آهنی) ،«صرف شکل آن قابل رد نیستبه

زمینه  نیزدیگری،  مواردسکوت قانون تجارت الکترونیکی، 

را برای استفاده و تمسک به قواعد عام قرارداد باز گذاشته 

رسد که با سهکوت قهانون نظر می به، همین جهت بهاست. 

و  زمانتجارت الکترونیکی و اجرای قواعد عمومی قرارداد، 

ای را بتوان به قراردادهای مکاتبهمکان انعقاد عقد در عقود 

، نظریه اعالم چهار این زمینه درالکترونیکی نیز تسری داد. 

شده و آنهچه در حقوق و اطالع از قبول ارائه وصول، ارسال

 4است. ارسال قبول نظریهباشد، ایران قابل دفاع می

 (.61: 1377)شهیدی،

                                                           
لحاظ تطبیق با حقوق قرارداد و مبانی فهقهی قهابل دفهاع  به)اگرچه این نظریه،  4

آن  اعمالدر مورد قراردادهای الکترونیکی،  ویژهبهباید توجه داشت که  اما، است

 قراردادمطابق این نظر با ارسال الکترونیکی قبول، 

فرستنده بهه آن دسهترسی ندارد و حتی  زیرا، است منعقدشده

شده یا ارتباط اگر نامه الکهترونیکی بهه آدرس اشتباهی ارسال

 طرفقطع شود،  Send از کلیک کردن روی دکمه بعداینترنتی 

عقد را  تشکیلقبول،  صدور اثبات تواند بامی)موجب(  قرارداد

قهانون تهجارت  27موجب ماده به .نیز ثهابت نهماید

قانون نمونه آنسیترال  15که به تقلید از ماده  الکترونیکی ایران

ارسال »تصویب رسیده،  درباره تجارت الکترونیکی به

یابد که به یک سیستم اطالعاتی تحقق می زمانی« پیامداده»

، «...مقام وی وارد شودیها قهائم ساز اصلخارج از کنترل 

 (.364: 1374زیان،کاتو)

در خصوص مکان تشکیل عقد الکترونیکی اکثر 

تعهدآور است که  زمانی قراردادهای حقوقی معتقدند، سیستم

 تشکیل تراضی خصوصی بر امکانباشد. البته،  شدهواصلقبول 

از ایهن  نشده اسهت. منع نیز با ارسال یا وصول قهبول قرارداد

ن قانون ایران یا برای مثال توان به اهمیت تعییاختالف می

حاکم  قانون به تصریحای از موارد، پاره در. برد پیانگلیس 

 الکترونیکی گذار حراجمثال،  براییابد. تری میاهمیت ملموس

طور صریح آن را تابع قانون کهشور خاصی نماید تا به باید

در صورت تعدد تبعیت و اقامتگاه مشتریان  وسیلهبدین

از حیث قانون حاکم در معرض  قرارداد سرنوشت، احتمالی

به سایت جهت شرکت در حراج  ابهام قرار نگیرد و مراجعان

مهواردی از این قبیل،  درنیز از قانون مذکور اطالع یهابند. 

عنوان قانون حاکم معین و تفسیری به انعطافقابل قانون اغلب

 (.143: 1385السان،)، گرددمی

گذاران قانون اینترنت و گسترش ظهورهرحال، به 

رو ساخته است، های جدید روبهکشورهای مختلف را با چالش

تعیین  بر مهجری ویژه در اروپا و آمریکا اصول و قهواعدبه

قانون و دادگاه صالح متحول شده و لزوم حمایت از 

                                                                                           
و عهدم هماهنگی با حقوق خارجی و  ای را از حیث اثبات دعهوی الت عمدهاشکا

حهقوقی  هایسیستمدر اکثر  بنابراین ؛شودموجب می المللیبینهای کنوانسیون

 (گیردقرار می مالک« نظریه وصول» آنمبنای  که بر اتخاذشدهای مهیانه حلراه
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قراردادی را فراهم  آزادی اصل های تحدیدکننده زمینهمصرف

 دو سوی درگذرد، هرچه زمان می» کهای گونهبهاست؛  آورده

قواعدی اجباری برای تهطبیق و ههماهنگی  باالجبار، آتالنتیک

 «یابدبا روابط جدید تدوین می

قانون حاکم بر  تعیین اصل حاکمیت اراده در -2

 قراردادهای الکترونیکی

 شرط گونه که در انعقاد و قید هرگونهطرفین قرارداد همان

این اختیار نیز هستند که قهانون  دارایدر آن آزادند،  مشروع

حهاکمیت  اصهلنیز برگزینند؛  را حهاکم بهر قرارداد خویش

 آزادی اراده کهه برگرفته از فلسفه قرن هجدهم درزمینه اصالت

رغم اشکاالت و ایراداتی که گاه بر آن واردشده علیاست،  فرد

و مهدار تهفسیر اراده طرفین  مهبنا عنوانبه همچناناست، 

قانون تهجارت الکهترونیکی درزمینه  .قرارداد دارای اعتبار است

 ها در قراردادهای الکترونیکی ساکتتعارض قوانین و دادگاه

 حکم و در قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال نیز است

دو رویه  حیثازایندر این زمینه مهوجود نهیست.  خاصی

چنانچه  زیراتوان دارای اشکال دانست، قانون مذکور را نمی

 با حل تعارض در قراردادهای الکترونیکی قواعد، گهفته شد

بینی آن در قانون و لذا پیش ندارد تفاوتی قراردادهای معمول

مورد  درجز ابهام و تهردید نهخواهد داشهت.  اینتیجه خاص

یک از مقررات قانون نهمونه هیچ»اًاساسقانون اخیر باید گفت، 

 اجرا در قراردادهاملی قابل قانون منظور معارض شدن بابه

احساس در هنگام تهدوین قهانون  ایننیافته است.  تدوین

 باهدف عالی قانون که اقدامی نهمونه وجود داشت که چنین

اسناد الکترونیکی در  بهرای ارزش اثهباتی ههمسان از عبارت

 «.تعارض خواهد بود درعادی است،  اسناد مقابل

 ایگونهق.م به 968لحن مهاده  در حقوق داخلی ایران،

 قرارداد اراده طرفین آزادی محدود نمودناست که حکایت از 

موجب این ماده، بهایرانی باشند دارد.  که هر دودرصورتی

 مگراست،  عقد تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع»

 ضمناًیا  صریحاً  را و آن بوده ایهنکه مهتعاقدین اتهباع خارجه

اکثر حهقوقدانان،  نظراز«. دیگری قرار داده باشند قانون تابع

از  غیر عقد آید و طرفینحساب میق.م آمره به 968ماده  مهفاد

 قرارداد توانندنهمی، بهاشند مواردی که هر دو تبعه بهیگانه

نمایند تابع قانون کشور که در ایران منعقد می را خویش

 (.258: 1378، )شهیدی،دیگری قرار دهند

قائل »اند: حق گفتهبهان نهیز، چنانچه برخی از حهقوقدان

 5قانون مهدنی 968 شدن به امری بودن قاعده مندرج در ماده

مراودات  بهرخالف مهنطق حقوقی بوده و مشکالتی در

اینکه قاعده حل تعارض  ازجملهآورد؛ المللی به وجود میبین

، «اجرا خواهد بودفهقط در قهراردادهای مهنعقده در ایران قابل

 (.213: 1379،المهاسی)

لحاظ ظاهر و  به اگهر مهحتوای ماده حتیهرحال، به

معتقد بود کهه بهه دلیل  بایدمنطوق آن آمره محسوب گردد، 

 درحکم استثنایی و خالف حاکمیت اراده در مهاده مذکور، 

 را با قراردادی مواردی که اتهباع ایهرانی در خارج از کشور

به قانون ایشان حداقل محکوم دقرارداههمدیگر مهنعقد نمایند، 

ایران را بر  توانند قانونکهه مهی هرچندایران نخواهد بود، 

 در مهورد»طورکلی به و ؛قرارداد خهویش حهاکم نهمایند

مهیان اتهباع ایران و  تفاوتیدر خارجه،  منعقد قهراردادهای

، .«مندی از این اختیار نیستبهره دراتباع بیگانه 

 (.375: 1380سلجوقی،)

 صالح دادگاه تعیین -3

صالحیت قضایی عبارت است اختیار یا اقتدار یک دولت 

برای آنکه اشخاص یا موضوعات خاصی را مشمول جریان 

 در این مفهوم، رسیدگی محاکم قضایی یا اداری خود قرار دهد.

صالحیت از اقتدار و سلطه یک دولت برای حکومت بر 

 شود؛قلمرو خود ناشی میاشخاص و اموال واقع در محدوده 

بنابراین در مواردی که خوانده خارج از این قلمرو سکونت 

: 1395شود، )مافی،رو میصالحیت دادگاه با ابهام روبه دارد،

325.) 

                                                           
 است عقد وقوع محل قانون تابع عقود از ناشی تعهدات»مدنی  قانون 968 ماده 5

 دیگری قانون تابع ضمناً یا صریحاً را آن و بوده خارجه اتباع متعاقدین اینکه مگر

 «باشند داده قرار
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های صورت گرفته واقعیت این است که باوجود تالش

وفصل اختالفات، هنوز های جایگزین حلبرای توسعه روش

یق سیستم قضایی آخرین و وفصل دعوای از طرهم حل

در هر  شود.کننده عدالت شمرده میتضمین ترین شیوهاصلی

تعیین دادگاه صالح برای  دعوای قضایی اولین مسئله مهم،

المللی به دلیل ماهیت در تجارت بین رسیدگی به دعواست.

مسئله  مرزی قراردادها و ارتباط با کشورهای مختلف،برون

آید و باید ها پیش میللی دادگاهالمتعارض در صالحیت بین

نفع یک از کشورهای ذیهای کداممشخص شود که دادگاه

صالحیت رسیدگی به اختالفات ناشی از این قراردادها را 

تعیین یک چهارچوب مشخص برای  بنابراین، خواهند داشت؛

ها یک مسئله مهم در حقوق المللی دادگاهصالحیت بین

نه  ها است،ام دادگاهصالحیت ع الملل خصوصی،بین

دیگر در این مرحله مشخص عبارتصالحیت خاص؛ به

یک از کشورهایی که موضوع به نحوی شود که دادگاه کداممی

 برای رسیدگی صالح است. کند،ها ارتباط پیدا میبا آن

 یا خاص برای تعیین صالحیت ازاینکه این مسئله حل شد،پس

 داخلی قوانین به یدبا کشور هر هایدادگاه محلی صالحیت

 تعارض بین باید این، بر افزون شود. کشور مراجعه همان

: 1369نیا، ارفع)شد،  قائل تفاوت تعارض قوانین با هادادگاه

115.) 

 حاکمیت یا عمومی بانظم مرتبط مسائل از نظرصرف

 در دارد، کشورها حاکمیتی منافع با پیوند عمیقی که کشورها

 مستلزم صالحیت کشور یک دادگاه صالحیت موارد، سایر

 کشور یک قانون صالحیت برعکس و نیست کشور آن قانون

 بود؛ نخواهد کشور آن هایصالحیت دادگاه مستلزم نیز

صالحیت  کشور یک دادگاه است ممکن مواردی در بنابراین،

 بگذارد، اجرا به را دیگری کشور قانون اما باشد، داشته

 (173: 1374صفایی،)

 ارتباط عوامل بر مبتنی سنتی طوربه قضایی صالحیت قواعد

 انعقاد مکان بین موارد اغلب که درطوریبه است؛ سرزمینی

 ارتباط دادگاه صالحیت و شخص اقامتگاه یا حقوقی رابطۀ

 نظام در محلی صالحیت مفهوم مشابه وضعیت این وجود دارد،

 محل یا اقامتگاه نظیر معیارهایی مبنای بر که ایران است حقوقی

 در 6شود.می غیرمنقول تعیین مال وقوع محل و موقت سکونت

 سادگیبه ارتباط عوامل این سنتی المللیبین تجارت

 در تجارت این در عوامل درگیر زیرا هستند، شناساییقابل

 دارای اینترنت اما پردازند،می فعالیت به مشهود و مادی دنیای

 برای مشخصی چارچوب و نیست ملموس فیزیکی یک فضای

 به نظر ندارد. وجود دنیای مجازی در صالحیت عینی معیارهای

 بر مبتنی حلیراه که باشد این ترصالح به مقرون رسدمی

 جدیدی هایو ویژگی شود ارائه صالحیت موجود هاینظریه

قواعد  بر الکترونیک تجارت خاص ماهیت با تطبیق برای

 زمینه این در خاصی مقررات نیز گردد. در عمل افزوده موجود

 مسئله این برای هاکنوانسیون و نمونه قوانین و نشدهبینیپیش

 و نمونه قوانین در حال،درعین .اندنداده ارائه ایویژه حلراه

قانون نمونه » نظیر الکترونیک، تجارت درزمینۀ هاکنوانسیون

 و« م 1996 مصوب الکترونیک تجارت به آنسیترال راجع

 از ارتباطات استفاده دربارۀ متحد ملل سازمان کنوانسیون»

 2005 سال مصوب المللیبین قراردادهای انعقاد در الکترونیک

 وصول و ارسال مکان و زمان تعیین مقرراتی در خصوص« م

 شدهبینیطرفین پیش مکان و الکترونیک ارتباط یا پیامداده

 این در شدهارائه ارتباطی هایمؤلفه از استفاده با همچنین .است

ترین رابطه با داشتن نزدیک» ،«محل تجارت» از قبیل مقررات،

توان محل تجاری طرفین و می« اقامتگاه معمولی»یا « قرارداد

 تبع آن صالحیت قضایی را معین کرد.به

 دادگاه محل اجرای قرارداد -4

صورت یک طرح و اقامه دعوی در محل اجرای قرارداد به

به این عبارت که  خواهان دادرسی است.اختیار در دست 

تواند خوانده را در محل اجرای قرارداد طرف دعوا خواهان می

این است که اکثر اختالفات،  شاید فلسفه این نکته قرار دهد.

رو و ازاین ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی است؛

اعطای صالحیت به دادگاه محل اجرا ازنظر منطقی بهتر است. 

                                                           
 مدنی. امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون 12 و 11 مواد 6
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ای به نظر سئله در نگاه نخست چندان مطلب تازهاین م

رسد، اما باید دانست که احراز محل اجرای قرارداد در نمی

قراردادهای الکترونیکی با امعان نظر به نبود زمان و مکان 

که در قراردادهای ازآنجایی واقعی کاری دشوار و پیچیده است.

خاطب یا ارتباط میان اصل سازو م onlineمنعقدشده از طریق 

 (.45: 1383آهنی، )زمان است، طرفین قرارداد فوری و هم

تفاوت چندانی با صورت انعقاد قرارداد سنتی و حضور  

فیزیکی طرفین در کنار همدیگر ندارد، تنها در اینجا ابزار 

ها و واسطه شده برایی اعالم اراده طرفین به یکدیگر،استفاده

زمان انعقاد قرارداد وسایل الکترونیکی است که تأثیری در 

رو قبول ایجاب طرف قرارداد الکترونیکی نخواهد داشت. ازاین

های مختلف مثل کلیک کردن روی صورت که ممکن است به

عبارت خاص، انتقال گرافیکی کاال به سبد خرید باشد به 

 معنای انعقاد قرارداد و ضمیمه شدن ایجاب به قبول است،

نیز محل استقرار  قاد قراردادروشن است که در اینجا محل انع

قبول کننده ایجاب است. در مورد محل اجرای قرارداد باید به 

این مسئله دقت کرد که اکثر موارد در قراردادهای الکترونیکی 

که  علیهصورت الکترونیکی و از طریق بانک محالپرداخت به

رو ازاین پذیرد.حساب قبول کننده در آن قرار دارد صورت می

جرای قرارداد در خصوص تعهد خریدار محل استقرار محل ا

کند حساب مشتری واریز میبانک خریدار که پول معامله را به

با این  باشد.عنوان واسطه الکترونیکی عمل کرده، میو به

توضیح روشن است که دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی 

دگاه عدم انجام تعهد خریدار مبنی بر پرداخت قیمت معامله دا

اما در خصوص اجرای تعهد  محل استقرار بانک است؛

فروشنده مبنی بر ارسال و تحویل کاال، در یک فرض ساده باید 

طور بیان نمود که محل اجرای قرارداد و تعهد وی جایی این

شود یا است که یا از طرف خریدار برای تحویل کاال تعیین می

باید مدنظر داشت ای که نکته گیرد.بر مبنای توافق صورت می

طور طبیعی این است که در قراردادهای مصرفی به

خواهد و کننده تحویل کاال را در محل اقامت خود میمصرف

گونه قراردادها بیان داشت که محل اجرای توان در اینلذا می

محل اقامتگاه خریدار است و اعطای صالحیت  تعهد فروشنده،

با این مبنا قابل توجیه است.  کننده نیزبه دادگاه اقامتگاه مصرف

قانون  29طور ماده قواعد نمونه آنسیترال و همین 15طبق ماده 

دادگاه محل اقامت  توان گفت:تجارت الکترونیکی می

پیام مبنی که دادهکننده کاال یا خدمات اینترنتی هنگامیمصرف

بر قبول ایجاب از کنترل قبول کننده خارج شود عقد محقق و 

 استقرار سیستم اطالعاتی مزبور محل انعقاد قرارداد است.محل 

در  گونه قراردادهای الکترونیکی،صورت کلی در اینپس به

هرکجا که قبول به ایجاب ضمیمه شد، عقد محقق شده و 

مگر  طبیعتاً دادگاه صالح نیز دادگاه مکان مزبور خواهد بود.

که طرفین جای دیگری توافق کرده باشند، این

 (.48: 1385اعیلی،اسم)

 

 های قانون حاکمموانع و محدودیت -5

کارگیری قواعد حهل قهانونی کهه با تهراضی طهرفین یها به

 باشود، اجرا شناخته میتعارض بر قرارداد الکترونیکی قابل

بود که در اکهثر مهوارد به دلیل  خواهدرو روبه هاییمحدودیت

ظم و مهنفعت عهمومی ها با امهنیت داخهلی و نهارتباط آن

توان مغایر با آن تحدیدها وجه نمیهیچبهکشور محل دادگهاه، 

در بحث از حاکمیت اراده  هرچندهمین دلیل،  به. تراضی نمود

نگاهی تطبیقی به برخی از این  ضهمندر تعیین قهانون حهاکم، 

طور عهام ایهنجا بهه درها اشهاره شهد؛ محدودیت

اجرای قانون حاکم بر قرارداد  مسیر های موجود درمحدودیت

نظر از منشأ ارادی یا تحمیلی قانون مذکور الکترونیکی صرف

های قانون حاکم محدودیتموردبررسی قرار خواهد گرفت. 

 ولی، گرددکننده اعمال میاغلب به تشخیص دادگاه رسهیدگی

 .باشد داشته و فراگیر مواردی ممکن است مبنای عام در

 عد آمرهقوا -

آور الزام حقوق) آمره قاعده اصطالح الملل،بین در حقوق

 خصیصه که شودمی گفته قواعدی به( اللفظیتحت در معنای

 قواعد دارند نفوذ متعارض، عرف و و بر معاهدات داشته امری

 گونههیچ و بوده آورالزام که معنا بدین باشندمی امری آمره،
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 عام قاعده یک با تنها و پذیردنمی را و عدول سرپیچی

. است تغییرقابل باشد داشته مشابهی ویژگی که المللیبین

 هایموج پدیداری باعث گذشته قرن در طی آمره قواعد ظهور

 دکترین و است شده المللیبین حقوقی نظریه در سهمگین

. است نموده را متحول دولت حاکمیت مفاهیم و منابع

 و کردند استقبال مفهوم این از اندیشمندان از برخی کهدرحالی

 منظوربه آمره قواعد ندادند، نشانخوش روی دیگر برخی

پدیدار  المللبین در حقوق سیستماتیک مراتبسلسله ایجاد

 منع و 7ژنوسید منع مثل از قواعد بنیادین بعضی و شدند

 یک واجد عادی، موضوعه و عرفی قواعد مقابل در داریبرده

در  محدودیت ایجاد با قواعد آمره. شدند اساسی شبه وضعیت

 عنوانبه را دولت رضایت پوزیتیوسیم که دولت، اعمالمقابل 

 چالش به نماید،می تلقی المللیبین حقوقی تعهدات همه منشأ

 رضایت و اراده در نه آمره قواعد آورالزام قدرت منشأ. کشدمی

. است جامعه سوی از آن اتخاذ در که( هادولت) اعضا

 لوازم را هاآن هادولت که دارند وجود تعهداتی دیگر،عبارتبه

 به پیوستن ناپذیرتفکیک جنبه یک و دانندمی عضویت ضروری

 (.47: 1383آهنی، ) .شوندمی محسوب المللبین جامعه

مواردی که طرفین تابع و مقیم  دردر برخی از کشورها، 

بر  تراضیکنند، در آنهجا قهرارداد منعقد می که باشند کشوری

طورکلی ممکن است قانون کشور بیگانه به اجرای قابلیت

این  دربه نظر برسد.  منتفیخالف قواعد آمره و درنتیجه، 

در دادگاه کشور دیگری بهر اسهاس قانون  اگر حتی، حالت

رسیدگی فاقد اعتبار  آندعوی رسیدگی شود،  ضی برمورد ترا

 درزمینهتردید،  بدوناجرا خواهد بود. قابل غیرحکم صادره،  و

بهاید انهعطاف بیشتری در این  الکترونیکی قراردادهای

بسیاری از روابط  صورت غهیر این درخصوص اعمال گهردد، 

گرفت  شکل نخواهد یاالکترونیکی،  سودآور در عرصه تجارت

 ترمنطقیخواهد شد که  ارجاع کشوری و یا به قانون و دادگاه

موجب تحدید قانون حهاکم به. کندو عهملی بهرخورد می

                                                           
 کشتارجمعی 7

اکثر موارد تنها منحصر در تعارض قانون مذکور  در آمره قانون

 .با مقررات آمره است

 نظم عمومی -

نظم عمومی کشوری که  دادن با مبنا قرار نادری، در موارد

دارد قانون  امکاناختالف در حال رسیدگی است،  آن در

 که در شود حاکمیقانون  جایگزین طورکلی یا جزئیدیگری به

حقوق ایران  در. است شدهتعیین الکهترونیکی قهرارداد

یا تواند قوانین خارجی و محکمه نمی» مق. 975 ماده موجببه

 و یا قراردادهای خصوصی را که برخالف اخالق حسنه بوده

، دیهگر به عهلت یا دار کردن احساسات جامعهجریحه واسطهبه

اجرا گذارد،  موقعبهشود، می بانظم عمومی محسوب مخالف

اتحادیه  در«. اجرای قوانین مزبور اصوالً مجاز باشد اگرچه

 برایعمومی،  نهظم عهایتتصور وجود دارد که ر این اروپا

در مورد نقض مقررات داخلی  فقطنهامتناع از نظم عمومی 

ممانعت از نقض مقررات  برای بلکه، کشور محل دادگاه

 (.213: 1379المهاسی،)، است اعمالقابل سرتاسر اتحادیه اروپا

 

 

 

 

 حسنه اخالق -

دگهاه تنها یک قسمت از قرارداد الکهترونیکی ازنظر دا اگر

و لو  صالح نامشروع و خالف اخالق حسنه تشخیص داده شود

و  قهرارداد آن را چنین نداند دادگاه از اجرای مهفاد نامقانون 

از  روشنیبهامر  اینقانون حاکم معذور خواهد بود.  رعایت

 58موجب ماده به عالوهبهگردد، ق.م استنباط می 975ماده 

 توزیعو یا پردازش ذخیره، » الکترونیکی، تجارت قانون

های قومی یها نهژادی، شخصی و مبین ریشه« هایپیامداده»

 واخالقی  خصوصیات، مذهبیعقیدتی،  هایدیدگاه

و یها  روانهیراجع به وضعیت جسمانی، « هایپیامداده»

ها به هر عنوان رضایت صریح آن جهنسی اشخاص بدون

در صورت رضایت شهخص مهوضوع  حتی«. است غیرقانونی



 

 

216 

1400 پاییز ، 3شماره  ، 1دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

 هایپیامدادهو توزیع  پردازشپیام شرایطی برای ذخیره، داده

 73تها  71موارد  در و( 59)ماده  شدهگرفتهمذکور در نظر 

 مجازات« شخصی هایپیامدادهنقض حمایت از » بهرای

 .است شدهتعیین

ق.ت.ا در خارج از  58حال اگر قراردادی برخالف ماده 

مسلم از اجرای  طورایرانی به دادگاهمهنعقد شهود،  کشور

حهسنه مندرج در قاعده  بااخالقمحتوای آن به دلیل تعارض 

از قواعد عام  یهکیطورکلی، بهآمره خودداری خواهد نمود. 

است که مخالف  ایبهیگانه اجرای قهانون عدمتعارض قوانین، 

ه بهاشد. با نظام عمومی یا اخالق حسنه کشور محل دادگا

حقوق انگلیس قرارداد الکهترونیکی بهرای قمار  درمثال،  بهرای

 ایهن حقوق موجببه که گری هرزهیها تهرویج ابهتذال و 

که قانون خارجی  دلیل این به صرفاًکهشور نامشروع است، 

: 1376نیکبخت،)، نهخواهد بود مهعتبرقابلیت اجرایی دارد، 

201) 

 گیرینتیجه

مرزها  چناناز زمان و مکان،  فارغفضای مجازی اینترنت، 

ی قضایی در خصوص تعیین حوزه که نهوردیده را در ههم

به چالشی بزرگ  ها رادادگاهواجد صهالحیت رسهیدگی، 

و  تجارآوری اطهالعات، عصر فهن درفراخوانده است. 

 توانند درمیکنندگان از طریق فضای بیکران اینترنت، مصرف

المللی مهنعقد باشد قراردادهای الکترونیکی بین که اینقطه هر

 اصوالًدادگاه صهالح،  تهعیین قواعد حاکم بهر ازآنجاکه .کنند

ها در آن اجرای، اندشدهتهیهسنتی  قراردادهایبهرای 

 برای. نیست خهصوص قراردادهای الکترونیکی چندان آسان

در  کهمهحل اجهرای تعهد  اساس بردادگاه صالح  تعیینمثال، 

 درعنوان یک عامل ارتباط آمهده اسهت. به قوانین بسیاری از

و  بهه دلیل تنوع .پذیر نهیستفضای مجازی اینترنت امکان

موجب یا در توان بهنمیالکترونیکی،  قراردادهای پیچیدگی

به تعیین قانون حاکم بر ایهن قهراردادها  خاصی ضمن قانون

قراردادهای الکترونیکی ممکن است به عوامل  زیرااقهدام کرد، 

که احصای  باشند وابهسته حقوقی گهوناگونی هایتوصیفو 

 .مقنّن خارج است عقل و عرف از اختیار حکمبهتمام موارد 

و عهادالنه قانون حاکم بر  عهلمییق، تعیین دقه برای

باید  داوری مرجع وهله اول دادگاه یا درقراردادهای مذکور، 

 تهمام تهالش خهود را برای احراز قانون مورد تراضی طرفین

تواند از اشهارات نهمی حاکم قانون ، انتخابالبتهکار گیرد.  به

تراضی  بلکهاهمیت در قرارداد استنباط شود، مهعمولی و کم

این امور باید از صراحت متعارف بهرخوردار  در طرفین ضمنی

 بدون باید صالح دادگاهصورت سکوت طرفین،  دربهاشد. 

رعایت  بهاتعصب بر اجرای بدون دلیل قهانون داخهلی، 

مقبول و  هاینظریه گرفتن معیارها و موازین حقوقی و در نظر

قهوانین و مقررات داخلی  لزوماً حاکم را که قانونشده، پذیرفته

خود در خصوص حقوق و تکالیف  گیریتصمیم مبنای نیست

دادگاه در تعیین قانون رسد . لذا به نظر میطرفین قرار دهد

توجه نماید  امهر ایهن حاکم بر قراردادهای الکترونیکی باید به

که قرارداد با قانون کدام کشور/کشورها بیشترین ارتباط را 

اجرا  موردقراردادطهریق بهترین قانون را در  ایهن از تهاارد، د

 واحوالاوضاع، عرف، ارتباط تشخیص بیشترین درنماید. 

المللی و خهصوصیت فراملی قرارداد های بینقضیه، کنوانسیون

 بیهوده نباید دادگاه و دیگر اینکه؛ ؛الکترونیکی باید لحاظ شود

رده بهر قانونی که با تراضی طرفین های وادامنه محدودیت بر

تعارض بر قراردادهای الکترونیکی حاکم  حل یا اجرای قواعد

وسیع از قواعد آمره و نظم عمومی  تهفسیر. بهیفزایدشده، 

سازد، عدالتی را فراهم مهیموجبات بی اینکه بر عالوهداخلی 

بهودن  و خهشک انعطاف غیرقابلمبنی بر  سوءتعبیری

وجهود  به کشورها داخلی در نزد بازرگانان سایر مهقررات

و ارتباط گسترده میان  تعامل درراهآورد که خود مانعی مهی

 .بازرگانان ایران و سایر کشورها خهواهد بهود
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