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Abstract 

The acceptance of principle of no restrictions on the methods of expressing the will 
of individuals in concluding contracts in Imamiyyah jurisprudence and Iranian law, 
as well as the increasing development of technology and the using of electronic 
devices by individuals has led to the emergence of a legal phenomenon called 
electronic contracts. Iranian legislature also has adopted a law under the title of 
Electronic Commerce Law in 2003. There is no definition of electronic contract in 
this law and the legislature only suffices to define the term remote contract which 
does not seem to show the concept of electronic contract well. According to the 
study conducted in works of prominent scholars of Imamiyyah jurisprudence and 
Iranian law, it cannot be said that this type of contract has been defined or at least a 
precise definition has been provided. Even, there is disagreement among 
jurisprudential scholars and jurists in the definition of contract. The simplest and 
most general definition of this type of contract is that it is a contract concluded by 
electronic devices. This definition does not seem to be accurate and in accordance 
with the Iranian e-commerce law. Therefore, this article will examine the nature and 
concept of electronic contracts. 
Keywords: Electronic Contract, Electronic Devices, New Information 
Technologies, Electronic Commerce, Message Data.  
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و ماهیت قرارداد الکترونیکی در  بررسی مفهوم

 فقه امامیه و حقوق ایران

 2محمدکاظم رحمان ستایش، *2محمدعلی قربانی، 1سیده صدیقه شفیعی نسب

علوم و  واحد یاسیو علوم س اتیحقوق اله ۀدانشکد ،یحقوق اسالم یفقه و مبان ۀرشت یدکتر ی. دانشزو1

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یتحق

 رانیا زان،ی ه زان،ی ه یحقوق، دانشگاه آزاد اسالم یفقه و مبان ۀدانشکد ار،ی. استاد2

 رانیدانشگاه قم، قم، ا ث،یعلوم قرآن و حد ۀدانشکد ار،ی. استاد3
 (21/06/1400: رشیپذ خی؛ تار1399/ 14/10: افتیدر خیتار)

 چكیده

ی بیان ارادۀ اشخاص در انعقاد قراردادها در فقاه امامیاه و حقاوق ایاران، همچناین      ها روشپذیرش عدم محدودیت در 

ی الکترونیکای موجاب پیادای  پدیادۀ حقاوقی باه ناام        هاا  دساتگاه فناوری و استفادۀ اشاخاص از   روزافزونپیشرفت 

قانونی را تحت عناوان قاانون تزاارت الکترونیاک      1382و قانونگذار ایران نیز در سال  شود یمقراردادهای الکترونیکی 

و قانونگذار فقط باه تعریاف اصاطالح     خورد ینم. در این قانون تعریفی از قرارداد الکترونیکی به چشم دکن یمتصویب 

باه بررسای    توجاه  باا ی نشان دهاد.  خوب بهمفهوم قرارداد الکترونیک را  رسد ینمنظر  که به کند یمعقد از راه دور بسنده 

گفت این نوع قرارداد تعریف شده یاا حاداقل    توان ینمدر آثار علمای برجستۀ فقه امامیه و حقوق ایران نیز  هگرفت انزام

حقوقادانان   انیا م درعلماای فقاه و    انیا م درتعریف دقیقی از آن ارائه شیده اسات کاه حتای در تعریاف خاود عقاد،       

ۀ لیوسا  باه تعریفی که از این نوع قرارداد بیان شاده، قاراردادی اسات کاه      نیتر عامو  نیتر سادهرد. وجود دا نظر اختالف

تعریف دقیق و منطبق با قانون تزارت الکترونیک  رسد ینمنظر  . این تعریف نیز بهشود یمی الکترونیکی منعقد ها دستگاه

 .شود یمی بررسی کیکترونالرو در این مقاله ماهیت و مفهوم قرارداد  ایران باشد. ازاین

   واژگان کلیدی

  .اطالعات، قرارداد الکترونیکی دیجدی ها یفناوری الکترونیکی، ها دستگاه، امیپ دادهتزارت الکترونیک، 
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 مقدمه. 1

ی منابع تعهد به عمل حقوقی و وقایع حقوقی است بند ی منابع تعهد، دستهها یبند یکی از دسته

« عقاد »، دیا آ یما عمل حقوقی را که در نتیزۀ توافق دو اراده به وجاود  (. 20: 1394)کاتوزیان، 

یاا   قانون مدنی برای صحت هار قاراردادی   190طبق مادۀ (. 13و  12: 1393)صفایی،  نامند یم

، اسات قانونگذار شرایطی را مقرر کرده است. یکی از این شرایط وجود ارادۀ اشاخاص   عقدی

در سیستم حقوقی ما به پیروی فقه امامیه، بیشتر از رضاا و   البته اراده مراحل مختلفی دارد، ولی

طبق قانون، ارادۀ اشاخاص بایاد   (. 201: 1386)جعفری لنگرودی،  قصد سخن گفته شده است

باا  اما . است ریپذ امکاننحوی اعالم و ابراز شود، بیان و اعالم ارادۀ اشخاص به طرق مختلف  به

ی الکترونیکای پیشارفته مثال    ها دستگاهاشخاص از  ی و استفادۀفناورپیشرفت جوامع بشری و 

ی ارتبااطی جدیاد و ارتبااط اشاخاص در     هاا  راهرایانه، تبلت، تلفان هماراه و غیاره و ایزااد     

است اعالم ارادۀ اشخاص بارای ایزااد    هی الکترونیکی با استفاده از اینترنت سبب شدها طیمح

ی مزازی صورت گیرد و پدیادۀ  ها طیمحی الکترونیکی و در ها دستگاهقرارداد از طریق همین 

رو قدم نخست برای شناسایی این  وجود آید. ازاین حقوقی جدیدی به نام قرارداد الکترونیکی به

ی ریگ بهره، در این مقاله سعی شده است با استپدیدۀ حقوقی شناخت درست معنا و مفهوم آن 

از قرارداد الکترونیکی ارائه شود و از آثار علمای فقه امامیه و حقوق ایران تعریفی دقیق و جامع 

 .شود یمدر این زمینه نگاهی به ماهیت این نوع قراردادها انداخته 

 . پیشینۀ تحقیق2

علمای فقه امامیه و حقوقدانان برجسته نیز تعریفی از قرارداد  آمده عمل بهبا توجه به بررسی 

باودن چناین    نوظهاور دلیال   ، آن هام شااید باه   اناد  نکارده الکترونیکی در آثار خاود ارائاه   

قراردادهااایی اساات. البتااه برخاای نویسااندگان معاصاار در آثااار خااود تعریفاای از قاارارداد  

اند و نواقصی دارند. از جمله  ، ولی هر کدام از این تعاریف اجمالیاند دادهالکترونیکی ارائه 

( 1391نیاا،   می)مقاا  «آن یها یوگیوو  یکیالکترون یانعقاد قراردادها ۀنحو»توان به مقالۀ  می

ی علاوم اساالمی،   المللا  نیبمحمودزاده، کنگرۀ  و نهیاکبر« )یکیالکترون یقراردادها» یا مقالۀ

 ( اشاره کرد. 1395 آذرماهعلوم انسانی 
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 بررسی ماهیت و مفهوم قرارداد الكترونیكی. 3

ه، برای رسیدن به ماهیت و مفهوم قرارداد الکترونیکی باید اصاطالح عقاد، قارارداد، معاملا    

موادی از قاانون تزاارت    خصوص بهالکترونیک و همچنین برخی قوانین موضوعۀ ایران و 

 .شود یمبررسی شود، که به آن پرداخته  1382الکترونیک مصوب سال 

 معنا و مفهوم عقد .1. 3

عقد در لغت به معنای بستن، گره بستن، محکم کردن، اساتوار کاردن پیماان، عهاد بساتن،      

و در  (2323: 1341یا بیع بستن، گره، بند، پیمان و عهد است )دهخادا،  پیمان ازدواج بستن 

 معنای اصطالحی در فقه امامیه در بین تعاریف مختلف چهار تعریف اصلی وجود دارد:

 دانند یعقد را مزموع ایزاب و قبول لفظی م اند، گروهی که بیشتر از فقهای متقدمین. 1

انتقااد وارد   (.7: 1394؛ زراعتای،  355ق: 1405)بحرانی،  ندا قائل تیو برای الفاظ نق  سبب

بر این تعریف این است که الفاظ وسایل ابراز اراده و کاشف از قصاد درونای اسات و در    

. به هماین دلیال، معاامالت معاطااتی کاه فاقاد       استواقع قصد و اراده عنصر سازندۀ عقد 

. همچنین با توجه به این تعریاف  ندیآ یم حساب بهاند، جزء عقود  زم  ایزاب و قبول لفظی

و ی امار معناو  ، زیرا آنچه قابلیت انشا دارد، گردد یم رممکنیغانشای عمل حقوقی محال و 

   (.64: 1388ی است )قنواتی، اعتبار

و عقاد را   اناد  کارده تعبیار  « مؤکاد عهاد  »یاا  « عهاد ». گروه دیگری از فقها عقد را به 2

 (.33: 1373که در آن الزام و التزام نهفته اسات )غاروی ناائینی،     دانند یمموجودی اعتباری 

انتقاد وارد بر این تعریف این است که عهد و تعهد اثر عقد است نه خود عقد. همچنین اگر 

و در واقاع هار    شاود  ینما بگوییم عقد خود تعهد است، فرق آن با سایر تعهدات مشخص 

بنای اثر عقد بدانیم، ایان تعریاف باا عقاد     تعهدی عقد نیست و اگر هم این تعریف را بر م

تملیکی سازگار نیست، زیرا اثر مستقیم عقاود تملیکای ایزااد تعهاد نیسات، بلکاه انتقاال        

. مثال عقاد بیاع کاه     ردیا گ یممالکیت است و به مح  انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت 

(. ناه  11: 1379ی، نا یخم؛ 203ق: 1404 ی،نزفا ) دانناد  یمبیشتر فقها آن را عقدی تملیکی 

، بلکه تعهاد فرعای   دیآ ینم حساب بهعقد عهدی و تعهد به تسلیم مبیع اثر مستقیم عقد بیع 
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است و اگر اثر مستقیم عقد را تعهد به انتقال مبیع بدانیم، آن عقد، عقد بیع نیست، بلکه باه  

 که از عقود عهدی است نه عقود تملیکی.  ندیگو یمآن قولنامه 

ز عقد را ارتباط هریک از دو تعهاد و رباط قاراری باه قارار دیگار       ی از فقها نیا عده. 3

انتقاد وارده بر این تعریف این اسات کاه اگار متعلاق      (.5و  4ق: 1412)اصفهانی،  دانند یم

و عقاود اذنای و    دهاد  یما خود را از دسات   تیجامعقرار طرفین فقط تعهد و التزام باشد، 

 (.  63و  62: 1388)قنواتی،  ردیگ یبرنمتملیکی را در 

عقد را گفتۀ طرفین عقد یا گفتۀ یکای و فعال دیگاری آن هام     گروه دیگری از فقها . 4

محقق ؛ 228: 1381 حلی،) اند دانستهی که شارع اثر مقصود را بر آن بار کرده است، ا گونه به

اسات   ق(. انتقاد وارد بر ایان تعریاف هماان انتقادهاای وارد بار تعریاف اول      1409حلی، 

   (.63و  62: 1388)قنواتی، 

قانون مدنی شروع کرد که تعریاف عقاد را چناین بیاان      183در حقوق باید از مادۀ اما 

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بار  : »کند یم

تقاد حقوقادانان  مختلفی مورد ان جهاتاین تعریف از «. آنها باشد قبولامری نمایند و مورد 

 است. گرفتهقرار 

شاامل عقاد   علمای علم حقوق بدین شرح از تعریف مذکور ایراد کردند: ایان تعریاف   

ۀ آن لیوسا  به؛ زیرا عقد تملیکی عقدی است که شود ینمعهدی است و شامل عقد تملیکی 

. مانند گردد یممالی صرف تحقق عقد از ملکیت شخصی خارج و در ملکیت دیگری داخل 

عقود اگر تعهدی پدید آید اصلی نیست، بلکه جنبۀ فرعای دارد، مانناد    گونه نیابیع در عقد 

؛ جعفاری  36: 1390؛ شاهیدی، 16: 1372؛ اماامی،  19: 1393تعهد به تسلیم مبیع )صافایی،  

ماهیات عقاود   این تعریف قانونگذار از عقد،  (.18: 1383؛ کاتوزیان، 454: 1372لنگرودی، 

ی تنظیم شده است که تنها عقود مزانی مثل عقاد هباه را   ا گونه به و کند ینممعوض را بیان 

در عقود معوض هریک از طرفین، در عین حالی که التزام طارف   که یدرحال، شود یمشامل 

. بناابراین تعریاف قانونگاذار از    ردیگ یم، دینی را در برابر او بر عهده کند یممقابل را قبول 

و طرفین قرارداد دارای تعهد « التزام در برابر التزام»نحوی است که شامل عقودی که  عقد به
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؛ 38: 1390؛ شهیدی، 454: 1372؛ جعفری لنگرودی، 20: 1383)کاتوزیان،  شود ینمباشند، 

، زیرا ایقاع یک شوند ینمشایان ذکر است عقود مزانی ایقاع محسوب  (.19: 1393صفایی، 

ت که برای وقوع آن ارادۀ یک طارف کاافی اسات، مانناد طاالق      عمل حقوقی یکزانبه اس

 (.  19: 1393برخالف عقد که برای وقوع آن نیاز به اراده دو طرف دارد )صفایی، 

 شاود  ینمانتقاد دیگر این است که شامل عقودی که نتیزۀ آن انتفاع امر موجودی است، 

که نتیزاۀ آن انتفااع    ندا کردهو حال اینکه فقها در خصوص صل  از یک نوع صلحی بحث 

   (.454: 1372امر موجودی است )جعفری لنگرودی، 

این اسات کاه    اند دادهدر نهایت تعریفی که محققان امروزی از جمع نظرهای فقها ارائه 

ربط قراری باه  »و « ارتباط و پیوند دو طرف»، «التزام در برابر التزام»، «ایزاب و قبول»عقد، 

باشاد و  « قارار معااملی  »که ربط دو قرار آنگاه عقد است که  است. بدیهی است« قرار دیگر

در حقاوق موضاوعۀ کناونی     آنچهموجد اثر حقوقی شود و در این صورت تعریف عقد به 

(. در حقوق تعریاف برجساته از عقاد در    67: 1388)قنواتی،  شود یممتداول است، نزدیک 

: دارد یما است کاه بیاان    میان تعاریف مختلف علمای حقوق تعریف مرحوم دکتر کاتوزیان

 دگیار  یما ایزاد آثار حقوقی انزاام   منظور بهعقد عبارت است از توافق دو یا چند اراده که 

ۀ چهار تعریف گذشته دانست کاه  شد لیتکم توان یم(. این تعریف را 21: 1383)کاتوزیان، 

اسات.  انتقادهای تعاریف گذشته در آن مرتفع شده و مورد پذیرش حقوقدانان قرار گرفتاه  

ایزااد آثاار    منظور بهبه نظر نگارنده عقد، همکاری یا توافق دو یا چند ارادۀ اشخاص است 

حقوقی مشروع، آوردن کلمۀ مشروع به این دلیل است که اثر یا آثار حقاوقی عاام اسات و    

. در واقع وقایع حقوقی ممکن است در نتیزۀ امر مشروع یا شود یمشامل وقایع حقوقی نیز 

 مانند غصب یا خسارت به مال دیگری پدید آید.نامشروع 

   معنا و مفهوم قرارداد .2. 3

. در معناای اعام، قارارداد متارادف باا عقاد و       اسات قرارداد دارای دو معنای اعم و اخص 

ۀ عقود معین و غیارمعین اسات، لایکن در معنای اخاص، قارارداد صارفًا عقاود         رندیدربرگ

: دارد یما قاانون مادنی کاه مقارر      10ادۀ ، باه هماین سابب ما    شاود  یما غیرمعین را شامل 
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مخاالف   کاه  یدرصاورت  اناد  نماوده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد »

را در معنی اخص آن یعنای عقاود غیارمعین    « قرارداد»واژۀ «. صری  قانون نباشد نافذ است

و نیاز در  است. در واقع معنی قارارداد باا عقاد در لغات و محااورات عماومی        برده کار به

اصطالح خاص حقوقی، یکی است و آن عبارت از همان معنای کاه بارای عقاد ذکار شاد       

 (.40: 1390)شهیدی،

 معنا و مفهوم معامله. 3. 3

در اصطالح حقوقی به معنی عمل حقوقی شخص در برابر دیگری است. معاملاه از حیاث   

عنی خیلی اعم که دایرۀ شمول دارای سه معنی خیلی اعم و اعم و اخص است. معامله در م

، خاواه  شاود  یمی اطالق رعبادیغ، به هر عمل حقوقی رود یمکار  در فقه در برابر عبادات به

باشد یا دو یا چندطرفه. معامله در معنای اعم همۀ اعمال حقاوقی   کطرفهآن عمل حقوقی ی

یان  مترادف است، در ا« قرارداد»و « عقد»و با اصطالح  ردیگ یبرمو چندطرفه را در  دوطرفه

ق.م، در این معنی  190. برای مثال معامله در مادۀ رود ینمکار  معنی معامله در معنی ایقاع به

 شاود  یما است. در معنی اخص، معامله فقط به عقود و قراردادهای مالی اطاالق   رفته کار به

(، با توجه به این مطالب، قرارداد و معامله در معنای اعم خود متارادف  40: 1390)شهیدی، 

، ولی در معنای اخص، قرارداد و معامله در معنا با عقد تفاوت دارند، ولای از  ندبا عقد هست

و رابطۀ آنها با عقد عماوم و خصاوص    رندیگ یمۀ عقد قرار رمزموعیزلحاظ مصادیق خود 

مورد معنای خیلی اعم معامله باید گفت هم شامل عقد و هم شاامل ایقااع   ، در استمطلق 

 . استو بررسی است، همان معنای عام قرارداد  بحث مورداست و آنچه 

 معنا و مفهوم الكترونیک .4. 3

کاه   اسات الکترونیک از کلمۀ الکترون گرفته شاده اسات، الکتارون از اجازای ساازندۀ اتام       

حااوی   رکزی اتم به شکل چند دایارۀ مختلاف قارار دارناد و    اطراف هستۀ م صورت ذرات به

هازار کیلاومتر در ثانیاه در مادار      48اند و تقریباً با سرعتی برابر با  کمترین بار الکتریکی منفی

هساتۀ   باه دور ، کنناد  یما معینی چون ستارگان منظومۀ شمسی که به گارد خورشاید گاردش    

 هاا  الکتارون ۀ لیوسا  باه ی هار چیازی کاه    . واژۀ الکترونیک به معناچرخند یممرکزی خوی  
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 (.341: 1364)معاین،   شاود  یم، اطالق ندهست ها الکترونۀ لیوس بهو پدیدآمده  ندیآ یموجود  به

 صادور  درباارۀ  که است برق مهندسی و فیزیک از ای همچنین گفته شده است به معنای شعبه

(. 165: 1389)عمیادی،  کناد   می بحث الکترونی های دستگاه از استفاده و اجسام از ها الکترون

بنابراین با توجه به مطالب مذکور کلمۀ الکترونیکی و افزودن یای نسابت باه آن در اصاطالح    

ۀ آن لیوسا  باه اناد کاه قارارداد     ی الکترونیکیها دستگاهقرارداد الکترونیکی به معنای وسایل و 

   و غیره. ی الکترونیکی مانند رایانه، تبلت، موبایلها دستگاه؛ شود یممنعقد 

 الكترونیک صورت بهاعالم اراده  .5. 3

 قارارداد  عموم برای صحت هر قراردادی قانونگاذار شارایطی را تعیاین کارده اسات،     طور  به

 قواعد و احکام تابع بر آن، مترتب آثار تنظیم و راردادق اساسی شرایط لحاظ از الکترونیکی نیز

یکی از ایان شارایط وجاود    (. 86: 1391نیا،  )مقامی حقوق قراردادها و تعهدات است عمومی

این مراحل، مرحلۀ  نیتر مهم. ارادۀ شخص نیز مراحل مختلفی دارد، استارادۀ طرفین قرارداد 

ق.م( بارای اراده   190مادۀ  1در حقوق ایران به استناد مقررات )بند . استرضا و قصد طرفین 

و دیگری قصد که از آن به قصاد  و خواستن دو حالت جداگانۀ درونی وجود دارد، یکی رضا 

. اراده گاهی به معنای قصد و رضاا و زماانی فقاط باه قصاد انشاا اطاالق        شود یمانشا تعبیر 

و منظور از اراده در اصل حاکمیت اراده که در فقه امامیه و حقوق مورد پذیرش واقع  شود یم

(. بنابراین چاه در  56و  55: 1390شده است، همان ارادۀ انشایی یعنی قصد انشاست )شهیدی،

فقه امامیه و چه در حقوق ایران برای هر عمل حقوقی قصد انشایی  زم اسات. ایان مهام از    

ی قابال درک اسات. ایان    خوب بهکه از قواعد مشهور فقهی است، « عۀ للقصودالعقود تاب»قاعدۀ 

(. در 298: 1382)محمادی،   سات قاعده حکمی و عقلی و وجادانی و مبتنای بار بناای عقال    

البتاه ایان ارادۀ اشاخاص بایاد      ی اسات، ضارور قرارداد الکترونیکی نیز وجود ارادۀ اشخاص 

: دارد یما همان قانون مقارر   191قانونگذار در مادۀ نحوی اعالم و ابراز شود، به همین دلیل  به

.« شرط مقرون بودن به چیزی که د لات بار قصاد کناد     به قصد انشاء به شود یعقد محقق م»

تاا   ردیا گ ینما که ارادۀ اشخاص به یکادیگر اعاالم نشاود تاوافقی صاورت       بنابراین تا زمانی

رارداد است ایزااب و قباول ناام    طرفین ق ۀآنچه کاشف از قصد و اراد قراردادی منعقد گردد.
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 ۀیکی از طرفین قارارداد نخسات اراد   نکهیدارد. در اصطالح حقوقی ایزاب عبارت است از ا

 ۀحقوقی معین اعالم دارد و قبول عبارت است از اعالم پاذیرش رابطا   ۀخود را بر ایزاد رابط

 عانی، الفااظ اسات  تفاهم م ۀوسیل نیتر و متداول نیتر ساده ،طرف دیگر ۀلیوس حقوقی معین به

و در  کناد  ینمالبته قانونگذار طرق بیان اراده را به روش خاصی محدود (، 68: 1393)صفایی، 

طرفین یا یکای از آنهاا تلفاو ممکان      یکه برا یدر موارد: دارد یمقانون مدنی بیان  192مادۀ 

همان قانون نیز آمده اسات:   193مادۀ در  .تکافی اس ،نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد

مثال قاب  و اقبااض     ،عملی که مبین قصد و رضا باشاد  ۀلیوس معامله ممکن است به یانشا

الفاظ و آن به  194مادۀ شد. همچنین در که قانون استثنا کرده با یمگر در موارد ،حاصل گردد

باا   .ره شاده اسات  ، اشاا ندکن یمعامله م یآن، انشا ۀلیوس ن بهاشارات و اعمال دیگر که متعامال

باه هار طریقای     تواند یمتوجه به مواد قانونی مذکور بیان اراده یا همان قصد انشای اشخاص 

. اسات صورت گیرد. بنابراین در فقه امامیه و حقوق ایران اصل بر غیرتشریفاتی باودن عقاود   

براسااس  ی الکترونیکای  هاا  دساتگاه ۀ لیوس بهبنابراین اعالم ارادۀ اشخاص برای انعقاد قرارداد 

 صاورت  بهاصول فقهی و حقوقی منع نشده است، مگر مواردی که قانونگذار انعقاد قرارداد را 

 الکترونیک منع کرده باشد.

 تعریف قرارداد الكترونیكی .6. 3

توافاق یاا   »عاام قارارداد الکترونیکای عباارت اسات از:       طور به شده انیببا توجه به مطالب 

ایزاد آثار حقوقی مشروع، که بیان ارادۀ طرفین  منظور بههمکاری دو یا چند ارادۀ اشخاص 

ایان تعریاف   «. شاود  یما ی الکترونیکای انزاام   هاا  دساتگاه قرارداد با استفاده از ابزارهاا و  

. دگیر یمی الکترونیکی انزام ها دستگاهۀ لیوس بهۀ هر قرارداد الکترونیکی است که رندیدربرگ

یف قارارداد الکترونیکای، هماین تعریاف عاام      این است آیا مقصود اصلی در تعر سؤالاما 

یا خیر  برای پاساخ   استآیا این تعریف منطبق با قانون تزارت الکترونیک ایران است  و 

 این قانون و اصطالحات آن بررسی شود. البته ابتدا باید موادباید برخی از  ها به این پرس 

 در مورد تزارت الکترونیک سخن گفت.
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   الکترونیکتجارت  .1. 6. 3

اسات. تزاارت    یمقررات مربوط به معامالت تزاار  اسالم،یی جمله احکام اماا ازدر فقه 

 و مقرراتای  ضوابط ،است آور تیولئمس و یحقوقی عمل ،یاقتصاد تینوع فعال کیعنوان  به

متناساب   و یاستنباط از منابع فقها  بری مبتن یشده، مقررات  باب تزارت مطرح که در فقه در

 بار ی مبتن یکیبر معامالت الکترون است. مقررات حاکم تیعموم یدارا زمان و تایمقتا با

اماا   ،ناد ا یکیرالکترونیتابع معامالت غ حکماً یکیالکترون معامالت نیبنابرا قواعد فقه است.

 فاات یآنچاه در تأل  رو ازایان  .وجود داشته باشد یمستحدثات یموضوع لحاظ است به ممکن

 حااکم اسات   زین یکیالکترون معامالت خصوص در است، معامالت آمده در خصوصفقها 

 یقراردادهاااتزااارت الکترونیااک و انعقاااد  تیمشااروع ادلااۀ انیاادر ب(. 1393)محماادی، 

یاۀ  آ ، که مساتند آن لزوم اصل از جمله فقهی مختلف و اصول قواعد به توان یمی کیالکترون

 یباه معناا  اصل اباحه، کاه   و (10: ق1408ی، نراق)مائده است  ۀمبارکۀ سور «اوفوا بالعقود»

نظر از وجود شرع و حکم شارع نسابت باه    با قطع ایعقل به جواز تصرف در اش یحکم اول

باه  کاه  صحت اصل  و( 401و 400: ق1413ی، ریجزا؛  329و  328: 1376ی، نینائ) آنهاست

: ق1422ی، خاوئ ) دیگران بر وجه تام و کامال، در برابار نااقص   یا  معنای حمل فعل مؤمن

بناا را بار صاحت معاملاه      ،فساد باشد صحت و نیب مشکوکی اگر قراردادبنابراین  (،322

ۀ رساو  29یاۀ  آی کاه مساتند آن   تراض ۀقاعد( و 291و  288: ق1419 ی،بزنورد) میگذار یم

 و نقال  ت،یکاه باا رضاا    دانسته یاز اسباب تملک شرعرا تزارت  مهیکر یۀآ نیا؛ نساست

 اصل استنباط نیاز ا نمتعامال در «اریاخت» و« قصد وجود»همچنین  و ردیگ یانتقال صورت م

( و قاعادۀ تسالیط، ایان قاعاده     27: ق1404 ی،نزف ؛399ق: 1403ی، لیمحقق اردب) دشو یم

هرگوناه تصارف در اماوال     یمالاک بارا   اریتسلط و اختمبتنی بر حدیث نبوی و به معنای 

العقاود تابعاه   »ۀ قاعاد ( و 478: ق1404ی، نزفا ؛ 136: ق1417ی، مصاطفو اسات )   یخو

  و برخی قواعد و اصول دیگر اشاره کرد.« دللقصو

 مقانن  عقاود،  باب در خصوص به فقهی، متون بر اتکا وصف بانیز  ایران حقوقی نظام در

 تصویب قانونگذاری، در مقنن انعطاف این ت،اس دهکرن خاصی ۀویش به محدود را اراده اعالم
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 بار  ایران اصال  حقوق در . بنابراینداشت در پی 1382 سال در را الکترونیکی تزارت قانون

(. 80: 1378ی، مقاام  قاائم )امیری است  الکترونیکیۀ نحو به حقوقی اعمال وقوع مشروعیت

 انعقااد  بارای  ما سنتی تزارت در که است این سنتی تزارت با الکترونیکی تزارت تفاوت

 الکترونیکای  تزاارت  در ولی ،میکرد یم استفاده کاغذ از خدمات و کا  خرید برای قرارداد

 تلفان،  و کاامپیوتری  یهاا  شابکه اینترنات،   طریاق  از را خاود  نیااز  مورد خدمات و کا  ما

در تعریاف تزاارت الکترونیکای    (. 1395)بختیار و نوراللهی،  میکن یم خریداری و سفارش

 و کاامپیوتری  یهاا  شابکه  و اینترنت با را که تزاری و معامالت قراردادها کلیۀ آمده است:

(. همچناین گفتاه   23: 1394)زراعتی،  ندیگو یم الکترونیکی تزارت ،شود یم انزام تلفن

 از اساتفاده  باا  تزاری یها تیفعال کلیه انزام آن در که است تزارتی الکترونیک تزارتشده 

   (1381)صنایعی، . است اینترنت وهیو به کامپیوتری، ارتباطی یها شبکه

ی انعقاد قرارداد الکترونیکی در تزارت الکترونیک را فقط از ها شکلبرخی نویسندگان 

 (ب؛ تیساا  وبۀ صافح ۀ واساط  انعقاد قرارداد به (الف :دانند یمراه اینترنت و به چهار نوع 

در اتااق   یحاور مزاز ۀواسط به (د ؛ها تبادل داده ۀواسط به (ج ی؛کیپست الکترونۀ واسط به

تزاارت   عناوان  باه (. در دنیای امروز آنچه 88و   87: 1391نیا،  )مقامیی کیصحبت الکترون

الکترونیک مرسوم است، تزارتی است که در محیط ارتبااطی جدیاد و از طریاق اینترنات     

ولی قانونگذار در قانون تزارت الکترونیک ایران، تزارت الکترونیکای را  . ردیگ یمصورت 

این قانون آمده اسات:   1در مادۀ  البته به تزارت فقط از طریق اینترنت محدود نکرده است.

اطالعاات در   مان یای مبادلاۀ آساان و   برا کهی است قواعدقانون مذکور مزموعه اصول و 

. در این ماده رود یم کار به دیجدی ارتباطی ها ستمیسی و با استفاده از کیالکترونی ها واسطه

ی هاا  یفنااور »این قاانون نیاز عباارت     2و در مادۀ  «دیجدی ارتباطی ها ستمیس»از عبارت 

 اسات استفاده شده است که بیانگر این مطلب ی ا انهیراو اصطالح سیستم « اطالعات دیجد

قانونگذار نیسات.   مدنظری ارتباطی قدیمی مانند تلگراف یا تلکس و مانند آن ها ستمیسکه 

و مانناد   ونیا زیتلوتلتکس یا جهته مثل  و یک هیسو تکی ارتباطی ها ستمیسهمچنین شامل 

، آورد یما ساخن باه میاان     1، زیرا قانونگذار از کلمۀ مبادلۀ اطالعات در مادۀ شود ینمآنها 
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تبلیغات یا دعوت به ماذاکره در راساتای    عنوان بهاز این وسایل الکترونیکی  توان یم اگرچه

لیات تزااری دانسات.    انعقاد قرارداد الکترونیکی استفاده کرد و از این حیث آن را جزو فعا

ی مخاابراتی و  هاا  شابکه باه   توان یمقانونگذار  مدنظری ارتباطی ها ستمیسبنابراین از جملۀ 

ۀ وسایل الکترونیکی مثل تلفن، تبلات، کاامپیوتر و   لیوس بهی اشاره کرد که ا انهیرای ها شبکه

روند و به اشکال مختلفی مانند پیام تلفنی، مکالماۀ تلفنای، ویادئوکنفرانس و     کار می غیره به

. باید گفت در تزارت الکترونیک عنصر اصلی، انعقااد قراردادهاای   کنند یمغیره تزلی پیدا 

کلای مقادمات انعقااد قارارداد      طاور  باه ، هرچند دعاوت باه ماذاکره یاا     استالکترونیکی 

اماا در خصاوص تعریاف قارارداد      .شاود  یممحسوب الکترونیکی نیز جزء فعالیت تزاری 

باار در   قارارداد الکترونیکای، اولاین    اصاطالح الکترونیکی در تزارت الکترونیک باید گفت 

 .کار بارده شاده اسات    هب اروپا ۀاتحادی( OJL178،17،7،2000) تزارت الکترونیکی ۀنام نییآ

یکساان قارارداد    باه وضاع حقاوقی   تزااری  ت الدر قسامت معاام   نامه نییدر شمول این آ

الکترونیکی، همانند دیگر قراردادهای مبتنی بر برگه و ابازار سانتی اشااره شاده و تعریاف      

قراردادهاای الکترونیکای در نازد     سات. ده اشا خاصی از قراردادهای الکترونیکی تصاری  ن 

ی که با استفاده از ابزارهای الکترونیک یعنوان قراردادهای طور عموم به ، بهنیز دکترین حقوقی

اینترنات   ۀالکترونیکی، پست الکترونیکی و صفحات شابک  یها تبادل داده ۀنوین، مانند شبک

 (.2: 1391نیا،  )مقامیشده است  ، تعریفدشو یمنعقد م

 1382بررسی برخی مواد و اصطالحات قانون تجارت الکترونیک مصوب  .2. 6. 3

 2در ماادۀ  و فقاط   است ارائه ندادهقانون تزارت الکترونیک نیز تعریفی از قرارداد الکترونیکی 

1این قانون اصطالحی به نام عقد از راه دور
 زابیا: کند یمتعریف  طور نیارا ذکر کرده و آن را  

ارتبااط از   لیوسابا استفاده از  کننده مصرفو  کننده نیتأم نیبو خدمات  کا هاو قبول راجع به 

تعریفی جامع و دقیق از قرارداد الکترونیکای باشاد، زیارا     رسد ینمنظر  راه دور. این اصطالح به

قانونگذار سخنی از آثار حقوقی عقد در تعریف ذکر نکارده و طارفین قارارداد را محادود باه      

                                                                                                                                        
1. Distance Contract 
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ممکان اسات اشاخاص عاادی یعنای غیار        کاه  یدرحالکرده است،  کننده مصرفو  کننده نیتأم

دام به انعقاد قرارداد الکترونیکی کنناد.  و غیرتاجر و خارج از حرفه و صنف خود اق کننده نیتأم

و شاامل   اسات همچنین این اصطالح فقط شامل قراردادهای مربوط به فروش کا  یا خدمات 

. همچناین در ایان قاانون وساایل     شود ینمالکترونیکی منعقد شود،  تواند یمسایر قراردادها که 

بدون حاور  کهی است ا لهیوسنوع : عبارت از هر کند یمتعریف  گونه نیاارتباط از راه دور را 

. در کنناد  یما و خدمات استفاده  کا جهت فروش  کننده مصرفو  کننده نیتأمی، همزمان کیزیف

 کنناده  نیتأماشاره شده و فقط به عدم حاور فیزیکی « به هر نوع وسیله»این تعریف به عبارت 

کاه ایان ماوارد باا      شاود  یما بسنده شده است. پس شامل نامه و مکاتبات هام   کننده مصرفو 

محقق « دیجدی ارتباطی ها ستمیس»در تزارت الکترونیک که از طریق  الکترونیکی بودن قرارداد

مادۀ  ، تناق  دارد. بنابراین باید تعریف جامع و دقیقی از قرارداد الکترونیکی ارائه شود.شود یم

از  توان یمکه در راستای تعریف قرارداد الکترونیکی  کند یماین قانون اصطالحاتی را تعریف  2

 .شود یمحال به برخی از این اصطالحات اشاره آن بهره گرفت، 

ی، کا یالکترون لیوساا با  کهمفهوم است  ای از واقعه، اطالعات ینماد: هر 1امیپ داده الف(

 ؛شود یمپردازش  ای رهیذخ، افتیدر، ارسال، دیتولاطالعات  دیجدی ها یفناوری یا نور

 ایا  دیا تولاز طرف او  ااو ی لهیوس به امیپ داده کهاست  امیپ دادهی اصل منشأ: 2ساز ب( اصل

، کناد  یما واساطه عمال    عنوان به امیپ دادهدر خصوص  کهی شخصاما شامل  شود یمارسال 

 نخواهد شد؛

، اماا  کناد  افات یدررا  امیا پ دادهی وساز قصد دارد  اصل کهی است شخص: 3ج( مخاطب

 ، نخواهد شد؛کند یمواسطه عمل  عنوان به امیپ دادهدر ارتباط با  کهی شخصشامل 

 -یافزار سختی متصل ها دستگاهی از ا مزموعه ا: هر نوع دستگاه ی4یا انهیرا ستمیسد( 

 ؛کند یمعمل  امیپ داده خودکاری پردازش ها برنامهی اجرا قیطراز  کهی است افزار نرم

                                                                                                                                        
1. Data Message 
2. Originator 

3. Addressee 

4. Computer system 
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 ایا  رهیا ذخ، افات یدری(، ارساال،  سااز  )اصل دیتولی برای ستمیس: 1یاطالعات ستمیسه( 

 است؛ امیپ دادهپردازش 

 آنان؛ کنترلی تحت ا انهیرای ها ستمیس ای یحقوق ای یقیحق: اعم است از شخص 2شخص و(

 ؛کند یمی اقدام ا حرفهشغل  ای جز تزارت یمنظوربه  کهی است شخص: هر 3کننده مصرف ز

 .کند یم تیفعالی ا حرفه ای یصنفی، تزار تیاهلبنا به  کهی است شخص: 4کننده نیتأم ح(

یی است کاه بایاد در تعریاف آن    ها ارکانکلی یک قرارداد دارای  طور بهبه نظر نگارنده 

موضاوع   شامل طرفین قرارداد، بیان ارادۀ آنها، توافق طرفین عقاد،  ها ارکانلحاظ شود، این 

مختصار و   صاورت  باه که به بررسای آن   ؛دطرفین هستن موردنظراثر حقوقی  مورد توافق و

 .شود یماجمالی در قرارداد الکترونیکی با توجه به قانون تزارت الکترونیک ایران پرداخته 

، اماااکننده سااز، مخاطاب،   قانونگذار در این قانون اصطالحات اصل طرفین قرارداد: .1

باه نماینادۀ حقاوقی     میرمستقیغ. همچنین برد یمکار  را به کننده مصرفو  کننده نیتأم، مقام قائم

، هرچند در این قانون از ولای یاا وصای ساخن باه میاان       کند یماین قانون اشاره  18در مادۀ 

 او یا  ساکوت در مواقع : »دارد یماین قانون که بیان  4از عمومیت مادۀ  توان یم، ولی آورد ینم

 تیا رعاموضاوعه و   نیقاوان  ریساا براسااس   دیا بایی قااا  محااکم قانون،  نیاابهام باب اول 

بهاره بارد و از ساایر قاوانین     « ناد ینماقانون، قااوت  نیاچارچوب فصول و مواد مندرج در 

خصوص قاانون مادنی بهاره بارد و ایان اصاطالحات را هام در نظار گرفات. هماۀ ایان             به

در تعریاف قارارداد    تاوان  یما  رسد یمنظر  اصطالحات، صفتی برای شخص است، بنابراین به

قاانون تزاارت الکترونیاک     2ماادۀ  « م»الکترونیکی از واژۀ شخص اساتفاده کارد. طباق بناد     

آنان. اماا   کنترلی تحت ا انهیرای ها ستمیس ای یحقوق ای یقیحقاعم است از شخص  «شخص»

ه یک شخص مستقل در نظر گرفت، بلک عنوان بهی را ا انهیرای ها ستمیسبتوان  رسد ینمنظر  به

                                                                                                                                        
1. Information system 

2. Person 

3. Consumer 

4. Supplier 
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ی بارای  ا لهیوسی فقط وسیله و ابزاری برای ارتباط اشخاص با یکدیگرند و ا انهیرای ها ستمیس

در تعریف شخص آمده است: شخص موجاودی اسات    چنانچه. شوند یمبیان اراده محسوب 

اناد. همچناین شاخص     ی فاقد چنین وصفیا انهیرای ها ستمیسکه دارای حق و تکلیف است. 

منظاور   رسد یمنظر  . بنابراین بهاستی فاقد اراده ا انهیرا، ولی سیستم دارای ارادۀ انشایی است

تزلای   امیا پ دادهۀ لیوسا  باه کاه   اسات قانونگذار همان ارادۀ شخص اعم از حقیقی یا حقاوقی  

 .  دشو یمی آن پردازش شده و به مخاطب ابراز ا انهیرای ها ستمیسیابد و  می

انزاام   امیا پ دادهۀ لیوسا  باه بیان ارادۀ طرفین در قانون تزارت الکترونیک : بیان اراده. 2

عاام تعریاف کارده     صاورت  باه آن را  امیپ داده، البته قانونگذار در تعریف اصطالح ردیگ یم

ی است که حااکی از ایزااب و قباول اشاخاص و     امیپ داده، ستاست، ولی آنچه مقصود ما

. در قانون تزارت الکترونیک شود یمطرفین عقد که سبب توافق ارادۀ  ستقصد انشای آنها

 ۀ آن، مخاطب گفته شده است.کنند افتیدرساز و به  ، اصلامیپ دادهۀ زادکنندیاایران به 

 تواناد  یما  قباول  و ایزااب  «آنستیرال» قانون 11 مادۀ 1طبق بند  امیپ داده اعتبار در مورد

 دیا تأک ، امااست مشابه نص فاقد ماکشور  یکیالکترون تزارت قانون. باشد امیپ داده ۀلیوس به

 یکیشکل الکترون به آن ردامکان  عدم و امیپ داده اثباتی ارزش پذیرش بر قانون این 12 مادۀ

 یو امااا « نوشاته »در مقاام   امیا پ داده رشیخصوص پاذ  قانون در نیا 7 و 6 و مواد بودن

(. در 35و  34، ش1383معناسات )آهنای،    همین ی مؤیددست یدر عرض اماا یکیالکترون

این قانون نیز  1به تصویب قانون تزارت الکترونیک و وجود مادۀ  توان یماین مطلب  دأییت

 استناد کرد.

قانون تزارت الکترونیک در تعریف عقد از راه  2مادۀ « ص»طبق بند  :توافق طرفین. 3

. همچناین  اسات افق طارفین عقاد   که حاکی از لزوم تو کند یمدور به ایزاب و قبول اشاره 

را قباول موضاوع ارجااع در     امیا پ دادهاین قانون یکی از شرایط اعتباار ارجااع در    17مادۀ 

هرگوناه  : دارد یما قانون تزارت الکترونیک بیان  5یا مادۀ  .داند یم، توسط مخاطب امیپ داده

باا توافاق و قارارداد خااص      امیا پ پردازش داده ایو  رهی، ذخافتی، ارسال، دردیدر تول رییتغ

با در نظر گرفتن این مواد قانونی و مواد دیگار ایان قاانون و همچناین      معتبر است. نیطرف
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در قارارداد   هاا  ارادهی لزوم وجود ایزاب و قبول و توافاق  خوب به، قراردادهاقواعد عمومی 

 ، که امری بدیهی است.شود یمالکترونیکی مشخص 

مورد توافق باشد که  تواند یماین قانون آنچه  2مادۀ  «ص»طبق بند : موضوع توافق. 4

راجع به کا  یا خدمات است و سایر قراردادها با موضوعات دیگر با در نظار گارفتن ایان    

. ولای ایان   ناد یآ ینما  حسااب  بهقانونگذار  مدنظرماده جزء قراردادهای تزارت الکترونیک 

الکترونیکای منعقاد کارد، بلکاه      صاورت  باه را نتاوان   قراردادهاا معنا نیست که ساایر   بدان

ی دیگر اعم از معین یا ناامعین اگار منعقاد شاوند، دارای اعتبارناد و فقاط جازء        قراردادها

قارارداد  . بناابراین  ناد یآ ینما  حسااب  باه ی تزارت الکترونیکی مدنظر قانونگاذار  قراردادها

 از قرارداد راجع به کا  یا خدمات است. تر عامی مفهومی کیالکترون

قانونگاذار در قاانون تزاارت     آنچاه در خصوص آثار عقاد بایاد گفات     :آثار عقد. 5

است، قراردادهای راجع به کا  یاا خادمات هساتند و در     قرار دادهالکترونیک مورد توجه 

واقع قانونگذار، قرارداد الکترونیکی در تزارت الکترونیک را محدود به عقد بیع یا اجاره و 

کا  و ارائۀ خدمات کرده است کاه هار کادام از ایان قراردادهاا       سایر قراردادهای راجع به

. باه نظار نگارناده    اسات که آثاار هریاک مشاخص     نددارای آثار حقوقی خاص خود هست

که گفته شد، موضوع قرارداد الکترونیکی مفهومی عام اسات و فقاط محادود باه     طور همان

کاردن قارارداد در تزاارت    . همچنین محدود شود ینمقراردادهای راجع به کا  یا خدمات 

 خصاوص  باه الکترونیک توسط قانونگذار مورد انتقاد است، زیرا ما در قانون تزارت ایاران  

استفاده کرده « ی تزاریها شرکتکلیۀ معامالت تاجر و »که از عبارت  4و   3ی مواد بندها

در خصاوص کاا  یاا ارائاۀ      تواناد  یما است، با معامالت تزاری مواجهیم که موضاوع آن  

الکترونیکی  صورت بهآن معامالت را  توانند یمی تزاری ها شرکتدمات نباشد و تزار و خ

 .استانزام دهند که هم موضوع و هم آثار هریک از این قراردادها متفاوت 

 . نتیجه4

ی بیااان ارادۀ اشااخاص در انعقاااد هااا روشدر فقاه امامیااه و حقااوق ایااران محاادودیتی در  
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قراردادها وجود ندارد، مگر به حکم شارع یا قانونگذار منعی وجود داشته باشد و اصال بار   

 نیست. مستثناغیرتشریفاتی بودن قراردادهاست و قرارداد الکترونیکی نیز از این قاعده 

گفت قرارداد الکترونیکی داری دو مفهوم عاام و   توان یم آمده عمل بهبا توجه به بررسی 

همکااری دو یاا   توافق یاا  »عام از قرارداد الکترونیکی عبارت است از  فیتعر .استخاص 

ایزاد آثار حقوقی مشروع، کاه بیاان ارادۀ طارفین قارارداد، باا       منظور بهچند ارادۀ اشخاص 

ایان تعریاف،    رساد  یما نظر  به«. شود یمی الکترونیکی انزام ها دستگاهاستفاده از ابزارها و 

نیست، زیرا تعریف مذکور بای  از   1382ایران مصوب  منطبق با قانون تزارت الکترونیک

ی سنتی مثال  ابزارهایی که اعالم ارادۀ اشخاص از طریق قراردادهاو شامل  استاندازه عام 

و این عمومیت در قانون تزارت الکترونیک وجاود   شود یمنیز  دشو یمتلکس و غیره ابراز 

و در « دیا جدی ارتبااط ی ها ستمیس» قانون تزارت الکترونیک عبارت 1ندارد، زیرا در مادۀ 

آورده شده و در مواد دیگر این قانون « اطالعات دیجدی ها یفناور»عبارت  امیپ دادهتعریف 

ۀ ایان مطلاب   دهناد  نشاان نیز از عبارات مشابه همین عبارت استفاده شده است که همگای  

است که قانونگذار قصد تبیین اصول و قواعد قراردادهای الکترونیکی خاصی را دارد نه هر 

نوع قرارداد الکترونیکی، البته در خود قانون تزارت الکترونیاک نیاز قارارداد الکترونیکای     

و قبول راجع باه   زابیاتعریف نشده است و فقط قانونگذار در تعریف عقد از راه دور به 

ارتبااط   لیوسابا استفاده از  کننده مصرفو  کننده نیتأمو ارائۀ خدمات و آن هم میان  هاکا 

از راه دور اشاره دارد و در مواد دیگر نیز به تبیین مقررات مرباوط باه انعقااد قارارداد باین      

الکترونیکای و توساط    تواند یمو از سایر قراردادها که  پردازد یم کننده مصرفو  کننده نیتأم

قانون تزارت ایران منعقد شوند و همچناین از قارارداد    4و مادۀ  3ر طبق بندهای مادۀ تزا

و غیرتاجر کاه خاارج از حرفاه و صانف      کننده نیتأمالکترونیکی اشخاص عادی یعنی غیر 

، سخنی به میان نیاماده اسات. نیاز عباارت     کنند یمخود اقدام به انعقاد قرارداد الکترونیکی 

که این موضوع با  شود یمعام است و شامل نامه و مکاتبات نیز « دور وسایل ارتباط از راه»

قرارداد الکترونیکی به معنای  توان یمالکترونیکی بودن قرارداد تعارض دارد. به نظر نگارنده 

ایزاد  منظور بههمکاری دو یا چند ارادۀ اشخاص توافق یا »تعریف کرد:  نیچن نیاخاص را 
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ساز و مخاطاب( باا اساتفاده از     و قبول طرفین قرارداد )اصل آثار حقوقی مشروع که ایزاب

در سیستم اطالعاتی مطمئن که از طریق  امیپ دادهمبادلۀ  صورت به دیجدی ارتباطی ها ستمیس

این تعریف هم عام است، یعنی شامل تمام «. گردد یماطالق  شود یمی انزام ا انهیراسیستم 

 شود یم، گردند یمی ارتباطی جدید منعقد ها ستمیسقراردادهای الکترونیکی که با استفاده از 

نیسات.   کننده مصرفو  کننده نیتأمبین  منعقدشدهو فقط محدود به قراردادهای الکترونیکی 

است و شامل قراردادهایی  و هم خاص دشو ینم همچنین به فروش کا  و خدمات محدود

 گوناه  نیا ا، زیارا در  اسات که اعالم اراده در آن از طریق تلکس، تلگراف و غیاره   شود ینم

طور کلای   . بهردیگ ینمقراردادها اعالم اراده از طریق سیستم ارتباطی جدید و نوین صورت 

ابعااد   شک یبدر این مقاله سعی شد تعریف جامع و مانع از قرارداد الکترونیکی ارائه شود. 

 توان یمقرارداد الکترونیکی نیازمند بحث و بررسی فراوان توسط محققان است که از جمله 

قارارداد  به بررسی چگونگی ایزااب و قباول الکترونیکای و چگاونگی احاراز اهلیات در       

 اشاره کرد. رهیو غی زمان و مکان انعقاد آن کیالکترون
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