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:چكيده
 امـا بـه دليـل؛و قبول اسـت قرارداد الكترونيك نيز مانند قرارداد سنتي حاصل اجتماع ايجاب

و به خصوص با توجه به نياز و اعالم اراده در محيط مجازي وضعيت ويژه قراردادهاي نخست

 در قوانين مربوط به تجـارتن نوييمصرف كنندگان به حمايت كافي در چنين فضايي، قواعد 

پـيش از الكترونيك گنجانده شده كه هدف آنها حصول اطمينان از آگاهي كامل مصرف كننـده

و در ادامـه. پذيرش ايجاب است  و قواعـد حـاكم بـر آن در اين مقاله ابتدا ايجاب الكترونيك
.دهيممسايل مربوط به قبول مصرف كننده را مورد بررسي قرار مي
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 مقدمه
يكي از موضوعات مهم در تجارت الكترونيك بحث قراردادهاي مـصرف كننـدگان اسـت؛

به دليل ناتواني در تشخيص ويژگي  و كاربردي كاال يا خدمت عرضه شده گروهي كه هاي فني

و در قراردادهـاي الكترونيـك ايـن نيـاز بيـشتر همواره نيازمند حمايت قـانون  گـذاران هـستند

پس با توجه به وجود فناوري.شودمي احساس وب حاوي ايجاب را گاه مدتها هايي كه صفحه

مي  دهند مدت اعتبار ايجاب را بايد با رويكردي جديد بررسي از انقضاي آن براي كاربر نمايش

به عالوه، از آنجا كه ايجاب الكترونيك اصوال در تمام دنيا قابل دسترسي است بايـد ديـد.دكر

م المللـي ويـن بـين خاطبان ايجاب كه در برخي اسناد مانند كنوانسيون بيعكه شرط معين بودن

چه وضعيتي دارد  بـا توجـه بـه. يكي از شرايط ايجاب واضح بودن آن است. ذكر شده دراينجا

چه اطالعاتي بايـد بـه  و در واقع چه حدي باشد مجازي بودن فضاي سايبر، اين وضوح بايد تا

كن  كه ايجاب را در اينترنت مشاهده كـرده اسـت غالبـاً ندهمصرف كننده ارايه شود؟ مصرف اي

.كنـد قبول خود را از طريق فشردن يك دكمه يا كليك كردن روي آيكـوني خـاص اعـالم مـي 

مي مي و ممكن است كاربر ناخواسته دكمـه دانيم كه در به كارگيري رايانه احتمال اشتباه اي رود

كه مـصرف كننـده در برابـر كليـك هـاي تمه،بنابراين. را بفشارد يا كليك كند  يدي الزم است

 انـد كـه گذاران كشورهاي ديگـر تـدابيري اتخـاذ كـرده قانونباره در اين. سهوي حمايت شود 

با توجه به آنچـه كـه گفتـه شـد مطالـب مقالـه. تواند در كشور ما نيز مورد توجه قرار گيرد مي

مي  و گفتـار دوم: گفتار نخسـت: نيمكحاضر را در دو گفتار مطالعه قبـول: ايجاب الكترونيـك؛

. الكترونيك

 ايجاب الكترونيك: گفتار نخست
 مفهوم ايجاب الكترونيك) الف

به بيـع بـين 1980 كنوانسيون14مطابق با بند يك ماده  پيـشنهاد":المللـي كـاال وين راجع

و به قدر كافي و دال بـر قـصد التـزام انعقاد قرارداد به يك يا چند شخص معين، چنانچه اضـح

مي) مخاطب(گوينده ايجاب در صورت قبول  به سـبب."...شودباشد، ايجاب تلقي اين تعريف،

مي  و براي تعريف اين نوع ايجـاب كـافي اسـت عام بودن، ايجاب الكترونيك را نيز در بر گيرد

، پيغـام موجـود در در نتيجـه.كه قيد اعالم اراده از طريق ابزار الكترونيك بـه آن افـزوده شـود 

مي شود كـه بـه انـدازه سايت يا ارسال شده از طريق پست الكترونيك زماني ايجاب محسوب

آن؛كافي واضح يعني حاوي عناصر ضروري براي انعقاد قرارداد باشد   به طوري كه قبـول مفـاد

كنـد همچنين پيغام الكترونيك كه كاال يا خـدمتي را توصـيف مـي. براي انعقاد عقد كفايت كند

به مفاد آن در صورت قبول مخاطـب داللـت  در. نـدكبايد بر اراده قطعي گوينده مبني بر التزام
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م  پيغام الكترونيك را بايد نوعي تبليغ يا دعـوت بـه انعقـاد قـرارداد ور،زبصورت فقدان شرايط

دانست، زيرا هدف از تبليغات تجاري آگاه ساختن مشتريان احتمالي نسبت به كاال يـا خـدمت

در از ديگر سو،. است و همچنين قيمت مورد نظـر گوينـده را  هرگاه پيغامي همه اوصاف مبيع

ن  ايجـاب نـد،كخود داشته ولي داللتي بر قصد وي مبني بر التزام به مفاد آن در صـورت قبـول

 قوانين اتحاديه اروپـايي در خـصوص مفهـوم ايجـاب.)Koethic, 2005,p.72(شودمحسوب نمي

ا بودهساكت به حقوق داخلي كـشورها واگـذار كـردهو  دليـل ايـن سـكوت،. انـد ين مسأله را

و در نتيجـه مـصاديق ايجـاب به تعريف كه بين كشورهاي عضو نسبت اختالف برداشتي است

به حقوق كشورهاي عضو، هر گاه فروشـنده.)Moreau,2002,p.39( وجود دارد  اي كـاال يـا بسته

و خدمتي را در فضاي سايبر تبليغ كند   ممكن است اين اعالم اراده دعوت به معامله تلقي شـده

م ـ او در قبول يا رد سفارش مشتري آزاد باشد يا ايـن كـه اعـالم  ور ايجـاب محـسوب شـود زب

)Kiekegaard, 2007, p.5(.به فروشندگان توصيه شـده در هنگـام تبليـغ كـاال يـا به همين سبب

كه توصـيف كـاال يـا خـدمات صـرفاك به اين نكته تصريح خدمات خود بر روي اينترنت، نند

نه ايجاب و به انجام معامله است .)Ibid(دعوت

 مدت اعتبار ايجاب الكترونيك)ب
 ارايـه)Cache memory( ويـژه موسـوم بـه حافظـه نهـانييبرخي موتورهاي جستجو خدمت

و گــاه مــدتها پــس از حــذف يــك صــفحه مــي  دهنــد كــه صــفحات وب را نگهــداري كــرده

كه ايجاب كاال يا خدمتي خاص،در نتيجه. تواند آن را نمايش دهد مي  ممكن است صفحه وبي

م به وسيله موتورهاي ور در فهرست نتايج جـستجوي محـصولي از ايـنزبروي آن قرار داشته

و اصوال ايجاب الكترونيـك تـا چـه. نوع گنجانده شود  تكليف گوينده چنين ايجابهايي چيست

 فقط در اين مـدت انـضمامي معتبر است؟ هرگاه مدتي براي اعتبار ايجاب ذكر شده باشد، زمان

كه در ادامه خواهيم ديـد يكـي از وظـايف همان. كندقبول به آن رابطه قراردادي ايجاد مي طور

مي  كه محصوالت خود را روي سايت ها قرار دهند تـصريح بـه مـدت اعتبـار ايجـاب تجاري

به عرف مراجعه ذكر مدت، در صورت عدم. است مهلـت عرفـي بـر حـسب نـوع".ودش بايد

مي  و احوال قضيه تفاوت و اوضاع و قاضي در هر مورد بايد بـا توجـه بـه جهـات قرارداد كند

و عادت آن را تعيين كند و عرف ص 1382صفايي،("مختلف ،70(.

در1369بند يك ماده كه به وسيله قانون اعتماد  اقتـصاد ديجيتـال وارد قانون مدني فرانسه

مي سيستم حقوقي اين كشور شده، ايجاب تا زماني براي گوينـده الـزام آور اسـت": دارد مقرر

به صورت الكترونيك قابل دسترسي باشد  يـن مـاده در واقـع بـراي رفـعا".كه به خودي خود

وب ذخيره شده در حافظه نهاني سرورها وضع شده است  ا. مشكل صفحات گـر طبق اين مـاده
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به خودي خود قابل دسترسي نباشد گوينده التزامـي نـسبت بـه آن نخواهـد ايجاب الكترونيك

را مصداق عمده اين ماده،. داشت و گوينـده آن ايجابي است كـه در صـفحه وب قـرار داشـته

به تعبير قانون. حذف كرده است  و كه اين صفحه در حالت عادي گـذار فرانـسوي بديهي است

 دسترسي نيست؛ اما در صورتي كـه موتورهـاي جـستجو آن را در حافظـهبه خودي خود قابل 

م نهاني خود ذخيره كرده باشند، . قابل دسترسي خواهد بـود رغم حذف شدن، ور عليزب صفحه

و همچنـين كـاربران با اين هدف كه قابليت دسترسي مصنوعي مشكلي بـراي گوينـده ايجـاب

اي شـبيه بـه افزودن ماده. بحث را مقرر داشته است گذار فرانسوي حكم مورد ايجاد نكند قانون 

م  به قانون تجارت الكترونيك ايران،زبماده هاي ذخيره شده در حافظـه هـاي دغدغه ايجاب ور

و خـدمات فايده ديگر چنين ماده. كندمي نهاني را برطرف  اي اين است كه تأمين كنندگان كـاال

به ايجابها مجبور مي  ايجاب بدون.ي الكترونيك خود داشته باشند شوند مديريتي صحيح نسبت

كه به دليلي مثل پايان يافتن موجودي بايد حذف مي شده ولي در اثـر بـي تـوجهي روي  مدتي

به ويژه اگـر وصـف آمـره داشـته. كماكان الزام آور خواهد بود سايت قرار دارد،  چنين حكمي

زيرا اگـر مـصرف كننـده بـا چنـين تواند منافع مصرف كنندگان را به خوبي تأمين كند باشد مي 

كه نسبت به حذف ايجاب قصور ورزيده ملـزم بـه تحويـل تأمين كننده ايجابي روبرو شود،  اي

.كاال يا خدمت موضوع ايجاب خواهد بود

 آيا مخاطبان ايجاب الكترونيك بايد معين باشند؟)ج
 صورت گرفته خطاب بـه پيشنهاد": المللي كاال كنوانسيون بيع بين14به موجب بند دو ماده

به ايجاب محسوب مي اشخاص نامعين صرفاً كه پيـشنهاد دهنـده خـالف؛شود دعوت  مگر آن

به طور كلي هر چـه تعـداد".اين را تصريح كرده باشد كه  در توجيه اين حكم گفته شده است

زام بـر شود كه پيشنهاد كننـده قـصد التـ مخاطبان يك پيشنهاد محدودتر باشد، اين نظر تأييد مي

يكي از اهـداف.)Audit, 1990, p. 57(فرض قبول مخاطب را داشته است كه اين در حالي است

كه تا جايي كه امكان دارد افراد بيـشتر   از وجـود كـاال يـايعمده تجارت الكترونيك اين است

و قصد تأمين كننده بر فروش آنهـا يكـي از ويژگيهـاي. مطلـع شـوند) ايجـاب(خدمتي معين

به  به تمامي نقاط جهـان بـا صـرف منحصر و وصول  فرد اينترنت رهايي از مرزهاي جغرافيايي

و توجيه ارايه بين بنابراين،. كم ترين هزينه است و فراگير بودن شبكه با ماده مورد بحث المللي

.رسندشده از آن چندان سازگار به نظر نمي

به شـبكه مـشاهدهاف يلهوسبايجاب درج شده روي اينترنت اين بخت را دارد كه راد متصل

و بدون هر گونه تصريحي،. شود مي در اين حالت در آيا توان گفـت كـسي كـه از ايـن طريـق

و تمامي عناصر عقد را نيز در پيشنهاد خود ذكر كـرده بـه  و انعقاد عقد بوده جستجوي مشتري
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و جمعي خـاص را كه آن را در معرض مشاهده همه مردم دنيا قرار داده بـه عنـوان صرف اين

به عقيده نگارنده پاسخ منفـي اسـت  . مخاطب معين نكرده قصد انعقاد قرارداد را نداشته است؟

به دسته،بنابراين اي براي آن كه پيشنهاد الكترونيك ايجاب محسوب شود لزومي ندارد خطاب

و در مورد ايجابهاي سنتي پذيرفته شده است. معين از اشخاص باشد .كنـ( اين نظر پيش از اين

ص1382صفايي،  سازمان ملل متحـد 2005 كنوانسيون11معين بودن مخاطبان ايجاب در ماده.)68،

به استفاده از ارتباطات الكترونيك در قراردادهاي بين المللـي نيـز ضـروري دانـسته شـده راجع

ص 1385بختياروند،(است   پيـشنهاد": دارداين ماده تحت عنوان دعوت بـه ايجـاب مقـرر مـي.)19،

به يك يا چنـد شـخص معـين كه خطاب انعقاد قرارداد از طريق يك يا چند ارتباط الكترونيك

و به طور كلـي بـراي كـاربران سيـستم  هـاي اطالعـاتي قابـل دسترسـي باشـد، از جملـه نبوده

هـاي دادن سفارش از طريق ايـن سيـستم هاي كاربردي دو سويه جهتپيشنهادهايي كه از برنامه 

ميمي اطالعاتي استفاده  به ايجاب فرض مكند، دعوت برزبشود مگر آنكه پيشنهاد به روشني ور

 با توجه بـه".ندكقصد طرف پيشنهاد دهنده مبني بر التزام در صورت قبول طرف مقابل داللت 

به ايجاب بودن اراده اش تـصريح ننمايـد اين ماده در صورت عدم تعيين مخاطبان، اگر گوينده

قصد انعقاد قرارداد استنباط شود، با ايجابي الكترونيـك مواجـه خـواهيم ولي از مفاد پيغام وي 

.بود

 اطالعاتي كه تأمين كننده بايد در اختيار طرف مقابل قرار دهد: وضوح ايجاب)د
و به اندازه كافي واضح باشد كه يكي از شرايط ايجاب اين است چنان كه در باال گفته شد،

م  كه منظور از وضوح ايجاب مراجعـه بـه. شتمل بودن آن بر عناصر اساسي قرارداد استديديم

به قراردادهاي الكترونيك نشان مي  و قوانين مربوط كه به موجب آنها تأمين كننـدگان كـاال دهد

به ارايه اطالعات بيشتر  كه شايد در قراردادهاي سنتي نيـاز چنـدان شدهيخدمات ملزم  بـهياند

ميعلت اين امر. بيان اوليه آنها نباشد نخـست ايـن كـه بـا توجـه بـه: شود در دو نكته خالصه

به عنوان محيطي مجازي، قانونگذار جهت تضمين اين كه مصرف كننده با  ويژگي فضاي سايبر

و خدمات در  و شناخت كافي به سفارش كاال يا خدمت اقدام كرده، تأمين كنندگان كاال آگاهي

 زماني مصرف كننـدگان،از سوي ديگر. استدهكراين فضا را به ارايه اطالعاتي مفصل مكلف 

كه بـه آن اعتمـاد  قـانون تجـارت33بـا توجـه بـه مـاده.ننـدكاز اينترنت استفاده خواهند كرد

كه ظاهراً  به تقليد از ماده چهار دستورالعمل اروپايي حمايت از مصرف كننـده الكترونيك ايران

و نيز ماده پـنج دسـتورالعمل تجـ ارت الكترونيـك نوشـته شـده اسـت در قراردادهاي راه دور

به آگاهي طرف مقابل برساند مـي  تـوان بـه دو دسـته اطالعات ضروري را كه تأمين كننده بايد

:تقسيم بندي كرد
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 اطالعات راجع به فروشنده-1
ج مـاده و ب  قـانون تجـارت الكترونيـك ايـن اطالعـات عبارتنـد33به موجب بنـدهاي

و نـشاني وي؛ هويت تأمين كننده، نام تجاري:از به فعاليت مـشغول مـي باشـد كه تحت آن نام

آدرس پـست الكترونيـك،). آمـد به نظر نگارنده نشاني بايد در زمره اطالعات بند بعـدي مـي(

كه مشتري در صورت نياز بايـ  و يا هر روشي  از آن طريـق بـا فروشـنده ارتبـاطدشماره تلفن

آن. برقرار كند كه مصرف كننده بداند طـرف قـرارداد بدون ترديد هدف از اين اطالعات است

به عنوان تأمين كننده معرفي كرده واقعا وجود دارد يـا آن  كه خود را و مثالً شركتي وي كيست

سـازد وضـعيت مـالي كه صوري است؟ همچنين اطالعات اعالمي، مصرف كننده را قـادر مـي 

تكرتأمين كننده را بررسي  كه آيا با و براي نمونه تشخيص دهد اجري مواجه اسـت كـه مـي ده

به وي تحويل دهد يا آن كه طـرف او ورشكـسته  اي اسـت كـه تواند محصول فروخته شده را

.)Archambault, 2004, p.20(توانايي چنين كاري را ندارد

و كاال يا خدمت-2  اطالعات مربوط به عقد
و واو ماده ه ز ضـروري دانـسته فوق الذكر ارايه اطالعات زيـر را نيـ33بندهاي الف، دال،

و ويژگي: است و يا خدمات؛همشخصات فني هزينـه هـايي كـه بـراي تمامي اي كاربردي كاال

و يا خدمات، ميزان ماليـات،(خريد كاال بر عهده مشتري خواهد بود   هزينـه از جمله قيمت كاال

مي)حمل، هزينه تماس كه پيشنهاد ارايه شده معتبر نظ(.باشد؛ مدت زماني مي البته به كهر رسد

بهترين قرينه مؤيد اين نظـر بنـد. منظور نويسندگان قانون از پيشنهاد در واقع ايجاب بوده است 

hاز بخش نخست ماده چهار دستورالعمل حمايـت از مـصرف كننـده در قراردادهـاي راه دور 

به عنوان منبع اصلي ماده كه در آن از مدت اعتبار ايجاب سخن33اتحاديه اروپايي گفتـه است

و يـا اجـرا، ). شده است  و نحوه پرداخت، تحويل و فرآيند عقد از جمله ترتيب  فـسخ، شرايط

به ذكر است كـه ارايـه اطالعـات مهـم ديگـر. خدمات پس از فروش ارجاع،  نيـز بايـديالزم

كه در ماده ضروري دانسته مي  دسـتورالعمل10اين اطالعات در ماده. ذكر نشده است33شد

به موارد زير مربـوط مـي تجارت الك و از جمله ايـن كـه: شـوند ترونيك اتحاديه اروپايي آمده

و اين كه قرارداد قابل دسترسي خواهد بود تأمين كننده قرارداد منعقده را بايگاني مي  كند يا خير

و تصحيح اشتباهات ورودي پيش از انجام سفارشويا نه . ابزار فني تشخيص

و ماده قان33مطابق با صدر ماده قانون مصرفL 121-10-20ون تجارت الكترونيك ايران

فرانسه اطالعات فوق بايد در مدت زمان مناسب قبل از عقـد در اختيـار مـصرف كننـده قـرار 

و. گيرند به طـور آسـان، مـستقيم طبق ماده پنج دستورالعمل تجارت الكترونيك اطالعات بايد

آند. مصرف كننده قابل دسترسي باشند دايم براي  است كه مصرف كننده سترسي آسان مستلزم



و حمايت از مصرف كننده  121 انعقاد قرارداد الكترونيك

لـذا اطالعـات بايـد بـه. مجبور نباشد وقت خود را براي جستجوي آنها روي سايت تلف كند

و شبكه هـا در اختيـار دارد  به رايانه كه اطالعات اساسي راجع گونه اي باشد كه كاربر متعارف

به آنها دسترسي پيدا كند  دربه همين ترتيب الزم است مـصرف كننـده قـادر باشـ. بتواند د كـه

به خصوص اطالعـات مربـوط بـه مبيـع دسترسـي يابـد به اطالعات  فرآيند سفارش به راحتي

)Verbiest,2004,p. 12(.به اطالعات آسان تلقي خواهـد شـد . در اين صورت است كه دسترسي

م ميزبتكليف به كاال يـاكرتوان با استفاده از فوق پيوندهايي محقق ور را د كه دسترسي مستقيم

مي اطالع به وسيله پنجره سازد، همچنين مي ات را ممكن طي مراحل توان اطالعات را كه در اي

شـود، در اختيـار مـصرف كننـده مختلف انجام سفارش روي صفحه نمايش كـاربر ظـاهر مـي 

.گذاشت

به طور جداگانـه ضـمن34به موجب ماده  قانون تجارت الكترونيك ايران تأمين كننده بايد

 آدرس محـل-الـف: نـدكاطالعـات زيـر را ارسـال)33موضوع ماده(ماتيتأييد اطالعات مقد

ب و پشتيباني-تجاري يا كاري تأمين كننده براي شكايت احتمالي؛ به ضمانت  اطالعات راجع

ج به موجب مواد-پس از فروش؛ و فراگرد فسخ معامله د38و37 شرايط در-؛  شرايط فـسخ

كه بند الف آن در مـاده اندكي تأمل. قراردادهاي انجام خدمات مي دهد در متن ماده فوق نشان

در. نيز ذكر شده است 33 به نظر ما از نظر فن قانون نويسي بهتر بود تمامي بندهاي ايـن مـاده

و در عوض موادمي گنجانده33ماده و نحـوه تأييـد35و34شد  در قالب يك ماده ضرورت

انون تجارت الكترونيك ايـران اطالعـات اعالمـيق35به موجب ماده. كردمي اطالعات را بيان

و با وسايل مناسب ارتبـاطي ارايـه شـود  و روشن بوده جـا دارد. بايد در واسطي بادوام، صريح

 پرسيده شود كه تأييديه اطالعات بايد در چه زمـاني ارسـال شـود؟ در پاسـخ بايـد گفـت كـه 

در زمـان"ده اسـت كـه تأييديـه بايـد كـر بيان قانون تجارت الكترونيك35قانونگذار در ماده

و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين   در اين ماده هم معيـار زمـان".ارايه شود ... مناسب

به كار رفته است و هم مدت معين به نظر ما بهتر بود گفته شود در مـدتي متعـارف يـا. مناسب

 دستورالعمل حمايت از مـصرف كننـده بند يك ماده پنج. مناسب پيش از عقد يا انجام سفارش

و حـداكثر هنگـام تحويـل مبيـع در قراردادهاي راه دور، زمان ارسال تأييديه را زماني مناسـب

. اعالم كرده است

 قبول الكترونيك: گفتار دوم
در قوانين مختلف تمهيداتي انديشيده شده تا مصرف كننده در جريان اعالم اراده خود مبني

اي  به بهترين نحو حمايت شود بر قبول مفاد بنابراين در ادامه اقدامات قانوني انجـام شـده. جاب

.نيمكبراي حمايت از مصرف كننده در اين زمينه را بررسي مي
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 اقدامات قانوني براي تضمين صحت اراده اعالمي مصرف كننده-
به دو دسته تقسيم مي كـ-الف: شونداين اقدامات افي بـه برقراري تكليف ارايـه اطالعـات

ب . پيش بيني تشريفاتي براي انعقاد قرارداد الكترونيك-مصرف كننده؛

 برقراري تكليف ارايه اطالعات كافي به مصرف كننده-الف
كه يلهوسبارايه اطالعات كافي  تأمين كننده يكي از راهكارهاي اتخاذ شده در اين راستا بود

به تكرار و بنابراين نيازي .آن نيستپيش از اين مطالعه شد

 پيش بيني تشريفاتي براي انعقاد قرارداد الكترونيك-ب
از. در برخي قوانين تشريفاتي براي انعقاد قرارداد الكترونيك پيش بيني شـده اسـت پـيش

پرداختن به اين موضوع مناسب است در خصوص خطرات اعـالم اراده بـا يـك كليـك سـاده 

:قدري سخن بگوييم

ي.1 ك كليك سادهخطرات اعالم قبول با

نخستين گزينه. مصرف كننده وجود دارد يلهوسبطرق مختلف براي سفارش كاال يا خدمت

عبارت است از اين كه وي فرم سفارش را چاپ كرده، پس از تكميل، آن را براي تأمين كننـده 

كه روشكارسال  مييند را تواند پيش از امضاي فـرم، مطمئن است زيرا مصرف كننده  داده هـا

و از صحت آنها اطمينان يابدكرسي برر كه انجام. ده اما اين راهكار با هدف تجارت الكترونيك

و كاهش هزينه ها است، تناسبي ندارد .امور در سريع ترين وقت ممكن

كه مصرف كننده ايجاب را پس از تكميل فرم با يـك كليـك سـاده راه حل ديگر اين است

گ  كه براي همين كار در نظر آيـا عمـل كليـك كـردن روي. نـدكرفته شده قبـول روي آيكوني

آيكون در نظر گرفته شده براي قبول در يك صفحه وب تجاري، جهت ابراز اراده واقعي كاربر 

.)Guillemard, 2003, p. 307(؟كنـد مبني بر پذيرش شرايط اساسي قرارداد ارايه شده كفايـت مـي 

به اصل رضايي بودن قراردادها پاسخ بـه موجـب ايـن اصـل،. مثبت اسـت بدون شك با توجه

و" و بـه پيرايـه و هـم كـافي اسـت توافق دو اراده هم ركن الزم بـراي انعقـاد قـرارداد اسـت

ميبار قانون مدني در اين191ماده.)36،ص 1383كاتوزيـان،("تشريفاتي نياز ندارد  عقد": دارده مقرر

مي  د محقق به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه  بنـابراين".اللت بر قصد كنـد شود

به گونه كه مخاطب ايجاب اي قصد خود مبني بر پذيرش مفاد آن را اعالم كنـد فقط الزم است

و روشو قانون  طبق بند يك ماده. ويژه براي اين اعالم اراده مشخص نكرده استيگذار وسيله

كه":المللي كنوانسيون بيع بين 18  دال بر رضـا بـه مفـاد آن الفاظ يا ساير اعمال مخاطب ايجاب



و حمايت از مصرف كننده  123 انعقاد قرارداد الكترونيك

كه از ديدگاه كنوانسيون هم اصـوال بـراي بيـان."... باشد قبول محسوب است و اين يعني اين

و ديگران،(قبول شكل خاصي الزم نيست المللـي اصول قراردادهاي تجاري بـين.)84،ص 1384صفايي

واخت كردن حقـوق خـصوصي، المللي يكن بين مؤسسه( چنين حكمي را مقرر داشته است2-1-6نيز در ماده 

ص 1385 مي.)52، به صورت الكترونيـك نيـز ابـراز داشـت كـه يكـي از نتيجه آنكه قبول را توان

. مصاديق آن كليك كردن است

كه بـا يـك كليـك يـا فـشار دادن دكمـه،. اين روش ايرادي عمده در بر دارد درست است

مي شود اما  و سريع منعقد  ايـن سـهولت خطـر اشـتباه مخاطـب قرارداد به صورتي بسيار ساده

فرض كنـيم: اشتباه در كليك كردن امري شايع در ميان كاربران است. دهدايجاب را افزايش مي

به. مصرف كننده سهواً روي آيكون ارسال فرم سفارش كليك كند  كه با استناد آيا درست است

و اصل رضايي بودن قراردادها، يك كليك ساده را به عنوان وسيله اعـالم   اراده مـصرف كننـده

به مفاد قرارداد بپذيريم؟ همانطور كه برخي نويسندگان گفته اند پاسخ مثبت، موجب التزام وي

در.)Moreau, 2002, p. 55(شـود ناكارآمدي سيستم حمايت از مصرف كننـده مـي  بنـابراين بايـد

كه به وسيله آن ايراد اساسي اين روش اعالم اراده بر   اقـدام.طرف شود جستجوي راه حلي بود

كه مصرف كننده سفارش صورت گرفته را با يـك كليـك و اطمينان بخش تر آن است عاقالنه

اراده]دال بـر[كليـك كـردن": انـددهكـر چنان كـه بعـضي از نويـسندگان بيـان.ندكديگر تأييد 

ــت ــك.اس ــار كلي ــد ب ــد چن ــدن باي ــد ش و متعه ــن اراده ــل اي ــراز كام ــور اب ــه منظ ــي ب ول

.)Guillemard,2003, p. 310("كرد

 امكان تصحيح اشتباهات مصرف كننده.2
 حقوق آمريكا.1-2

ند اما در صـورتكتواند اراده خود را با يك كليك ساده اعالم در آمريكا، مصرف كننده مي

ايه تراكنـش قـانون يكنواخـت 214طبـق مـاده. اشتباه امكان گريز از عواقب آن وجـود دارد 

شر اي،رايانه به مي منوط هـا تواند از آثار اشـتباهاتي كـه در وارد كـردن داده ايطي مصرف كننده

آن. صورت داده است رهايي يابد  به محض اطالع از اشتباه، طرف ديگـر را از كه از جمله اين

به دست آمده در نتيجه مبادله، منفعتي كسب نكرده باشد  و از اطالعات نظيـر ايـن. مطلع سازد

يك10حكم در بخش  و نيز مـاده نواخت تراكنش قانون  كنوانـسيون14هاي الكترونيك آمريكا

. آنسيترال گنجانده شده است2005

 سيستم دوكليكي براي اعالم اراده: حقوق فرانسه.2-2

به طور معتبر منعقد شـود،": قانون مدني فرانسه1369طبق بند دو ماده  براي اينكه قرارداد

و تـصحيح مخاطب ايجاب بايد از امكان بررسـي و قيمـت كلـي آن محتـواي سـفارش خـود
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به منظور اعالم قبول برخوردار باشد گـذارن بنابراين قانو".اشتباهات احتمالي، پيش از تأييد آن

ا   قـرارداد فقـط.ط با قراردادهاي الكترونيك پذيرفتـه اسـتابرتفرانسه سيستم دو كليكي را در

ك مي شود كه مخاطب ايجاب دو بار ايـن راهكـار بـه مـصرف. ليك كرده باشد هنگامي منعقد

و بـايع را بـشناسد كننده اجازه به قدر كافي تعهدات خود .)Archambault,2004, p. 58(مي دهد

 تأمين كننده موظف شده است كه بـدون تـأخير قانون مدني فرانسه،1369در ادامه بند دو ماده

و به صورت الكترونيك، تكليـف تأييـد.ندكداد را تأييد دريافت سفارش طرف قرار غير موجه

و شناسـايي فـرم سـفارش بـه  وصول سفارش با هدف مطمئن شدن مصرف كننده از دريافـت

و اجتنـاب از تكـرار سـفارش مقـرر شـده اسـت  Le(وسيله تـأمين كننـده forum de droit  sur  

l'Internet, 2004, p.17(.م . ده اسـت كـرتي ور در واقع قراردادهاي الكترونيك را تشريفازبسيستم

به موجب تعريف،  خـاص واقـعيعقد تشريفاتي يا شكلي قراردادي است كه با تشريفات" زيرا

و صرف توافق طرفين براي وقوع آن كافي نيست مي براي تحقق عقد تشريفاتي اراده بايد: شود

شكل  ص1382صفايي،(" خاص بيان شوديبه به مصرف كننده اجازه.)42، د دهـمي سيستم دو كليكي

به فرم سفارش هاي اساسي قـراداد را ويژگي، قبل از اعالم رضايت قطعي خود با نگاهي دوباره

و به اندازه كافي در  و همچنين از خطر كليك هاي ناخواسـته رهـاييكر آنها تأمل بارهمرور ده

.)Moreau,2002, p. 59( يابد

 نتيجه
و قبول الكترونيك در فضاي نوين اينت كه ايجاب گيرنـد، قواعـد رنـت صـورت مـي از آنجا

 در اين فضاي مجـازي، حمايـت از سوي ديگر،. حاكم بر آنها نيز بايد متناسب با اين فضا باشد 

ايجاب الكترونيك را بايـد بـا مراجعـه بـه مفهـوم. يافته استيمصرف كننده اهميت بيشتر از

و در عين حال با در نظر گرفتن وسيله جديد اعالم اراده يع  نـي اينترنـت تعريـف سنتي ايجاب

در صـورت. شرط معين بودن مخاطبان ايجاب با جهاني بودن فضاي سايبر تناسبي نـدارد.دكر

مي  اگر ايجاب الكترونيك خـود بـه خـود. كندعدم تصريح، مدت اعتبار ايجاب را عرف تعيين

كننـدهبه منظور حمايت از مصرف كننده، تـأمين. كندقابل دسترسي نباشد، گوينده را ملزم نمي 

مي  كه از طريق اينترنت فعاليت  كاال يا خـدمات بارهدريكند موظف است اطالعات مفصل اي

به وي ارايه و نشاني خود به عالوه، با عنايت به احتمال وقـوع اشـتباه در بـه.ندكو نيز هويت

وق ذاران راهكارهايي از جمله سيستم اعـالم اراده بـا دو كليـك در حقـگكارگيري رايانه، قانون 

توانـد در بـازنگري انـد كـه مـي فرانسه را جهت حمايت از مصرف كنندگان پـيش بينـي كـرده

. احتمالي قانون تجارت الكترونيك ايران مورد توجه قرار گيرد



و حمايت از مصرف كننده  125 انعقاد قرارداد الكترونيك
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