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 چکیده
، نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی با 21نوین در ابتدای قرن های فناوری ۀتوسعبه دنبال 

تجارت دیجیتالی ابداع شده که  ۀنام قراردادهای هوشمند در عرصه قابلیت خوداجرایی ب

و اینترنت ای رایانهبا کدهای چین بالکشده موسوم به حصول ترکیب فناوری دفاتر توزیعم

اجرای دقیق و تضمینی قراردادهای هوشمند برای ای های رایانهاشیا است. توسل به الگوریتم

شود که آیا قواعد حل ال مطرح میؤکند. حال این سنمینیاز بیهای حقوقی ها را از ارزیابیآن

رویکرد  با کهاین پژوهش در ؟ استرض همچنان در مورد قراردادهای هوشمند نیز معتبر تعا

الملل خصوصی در تالقی با این ضوابط موجود در حقوق بین ،صورت گرفته استتحلیلی 

مقررات رم ) اروپا یۀاتحاد تطبیقی حقوق ایران و ۀمطالع شده است.فناوری جدید ارزیابی 

مندی از معیارهای شخصی در تعیین قانون حاکم دهد، هرچند بهرهیدر این زمینه نشان م (یک

 ۀدر صورت عدم اعمال ارادکند، میله را مستقیماً روشن ئبر قراردادهای هوشمند پاسخ مس

به  است المللی ناگزیرافزار قرارداد هوشمند، نهاد حل اختالف بینطرفین در زمان طراحی نرم
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ثیر أکه این معیارها همچنان دارای اعتبارند ولی تجه این. نتیشودمعیارهای عینی متوسل 

این نوع قراردادها ممکن است  هایویژگیترین ارتباط با توجه به معیارهای عینی دارای نزدیک

دهی به روش ارزیابی کیفی و وزنرو ازاین .شودمنجر  در برخی موارد به حصول نتایج مختلفی

  .شودثر پیشنهاد میؤعوامل عینی م

 ۀمعیارهای عینی، اتحادیچین، تعارض قوانین، بالک : قراردادهای هوشمند،واژگان کلیدی

 اروپا

 مهمقد

 1994در سال  دانشمند علوم رایانه، 2،بار نیک سابونخستین را 1قرارداد هوشمند عبارت
در به قراردادهای هوشمند  3شدهکه دفاتر توزیع بردپی. چند سال بعد وی بردکار هب

توان چنین گفت فنی می یند. بنابراین در تعریفکنمیکمک  هاای بهبود عملکرد آنراست
که در صورت تحقق شرایط از اند ایریزی رایانهقابل برنامهکه قراردادهای هوشمند 

 .(Sadiku et al., 2018, p.538) خودکار خود هستند شده، قادر به اجرایپیش تعیین
اعمال بر قراردادهای هوشمند قانون قابل کنون، منتشرشده تا تحقیقاتدر 

کنند گرفته است. برخی از نویسندگان ادعا می موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار
چین ذخیره و که با کمک فناوری بالکخصوص هنگامیهب ،که در قراردادهای هوشمند

راردادها گونه قشود و اینطورکلی سیستم حقوقی کنار گذاشته میشوند، بهاجرا می
بیانگر این ادعا  4«ای قانون استکد رایانه»نیازی به چارچوب حقوقی ندارند. عبارت 

 .(Savelyev, 2017, p.116) است

کنیم که شود و استدالل میدر این تحقیق، این دیدگاه به چالش کشیده می 
و با کمک فناوری دفاتر دارند هرچند قابلیت خوداجرایی  ،قراردادهای هوشمند

 دارند،شوند و شفافیت بلوکی تغییرناپذیر ثبت و ضبط می ۀشده در یک زنجیرزیعتو
قانون مدنی یا حقوق تعهدات باشند. تحت حاکمیت  بایدمانند سایر قراردادهای رایج، 

کننده این نیست که آیا قراردادهای هوشمند تابع قانون هستند یا ال تعیینؤبنابراین س

                                                      
1. Smart Contract. 
2. Nik Szabo. 

3. Distributed ledger Technology 

4. Code is law. 
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کدام ستند و است که این قراردادها مشمول کدام قانون هاساسی این  سؤال ؛ بلکهخیر
اند؟ کدام صورت معتبر انجام شدههب هوشمند کند که تعهدات قراردادیقانون تعیین می
کند که آیا یک تعهد قراردادی امکان دارد با کمک یک قرارداد هوشمند قانون تعیین می

 اجرا شود؟ 
با استناد به منابع و ت مذکور سؤااله پاسخ تحلیلی ب ۀف ارائبا هد این تحقیق

 استاروپا مالک عمل  ۀمقررات رم یک که در اتحادی ویژهالمللی بهتحقیقات معتبر بین
 و وشمنددر بخش اول مختصری از ماهیت قراردادهای هرو، ازاین است. انجام شده

وضیح داده ت)رایج(  1ها با قراردادهای الکترونیکی مبتنی بر کاغذآنو تفاوت ارتباط 
مورد  لزوم وابستگی قرارداد هوشمند به یک نظام حقوقیو در بخش دوم شود می

الملل اصلی تحقیق شامل قواعد حقوق بین به موضوع در ادامه گیرد.میتحلیل قرار 
ها، قانون حاکم بر آن تعیینمنظور بهخصوصی و کاربردشان در قراردادهای هوشمند، 

 شود.پرداخته می

 عملکرد آن ۀونح و هوشمند قراردادساختار و ماهیت . 1
ها به اختصار آنعملکرد  ۀنحو در این بخش ابتدا ماهیت قراردادهای هوشمند و

 .خواهد شدها با قراردادهای الکترونیکی رایج بیان آن ۀسپس رابط شود،میتوصیف 

و فناوری  افزارعلم حقوق و مهندسی نرم ارتباطی . قرارداد هوشمند: پل1-1

 2اطالعات

شود که آیا مطرح می سؤالدیجیتال این دورۀ به ای و ورود م رایانهبا تحوالت علو
توان قراردادها را از فضای کاغذ و تصویر آن در چارچوب مکاتبات الکترونیکی می

ای که های رایانهای دینامیک و الگوریتمبیرون برد و در فضو دورنگار نظیر ایمیل 
 ؟شود جای دادای ساخته مینههای رایاتوسط برنامه

نیک سابو، معمار اصلی قراردادهای هوشمند، ابداع خود را  ،1990 ۀدر اواخر ده

ی که اهای رایانهست از پروتکل تراکنشا رتقرارداد هوشمند عبا»چنین تعریف کرد: 

مین شرایط أکند. اهداف کلی قرارداد هوشمند اوالً، تشروط یک قرارداد را اجرا می

                                                      
1. Electronic paper base contract. 

2 .IT(Information Technology ). 
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ی قرارداد مانند شرایط پرداخت، محرمانگی و تضمین اجرای آن است. ثانیاً، به عموم

ت به حداقل حداقل رساندن استثنائات مخرب و تصادفی در فضای مجازی و در نهای

« ها استا یا انواع دیگر نمایندگیههای اعتمادساز مانند بانکرساندن نیاز به واسطه

(Janssen, 2021, p.200). به ترکیب  این موضوع و نیاز مبرم جدیدبودنه با توجه ب

 دانشمندان صورت گرفتهاز سوی هایی در این خصوص که تالش ،و حقوق علوم رایانه

ماهیت حقوقی قرارداد هوشمند مطرح شده است. برخی  بارۀت متعددی درسؤاال ،است

و نه اساسًا آن را نه هوشمند  ،زدن نام قرارداد هوشمندبا پس ،از دانشمندان علم حقوق

قراردادهای هوشمند مستلزم  بارۀبنابراین بحث در 1.دانندنای حقوقی میقرارداد به مع

قراردادهای هوشمند مطرح  دربارۀتاکنون تعاریف متعددی  .ها استآشنایی با مفهوم آن

ای قطعه کد رایانه»: است رارداد هوشمند چنین تعریف شدهق ،نمونه برای .شده است

طور خودکار و در پاسخ به عوامل محرک خارجی هانجام وظایف محوله باست که برای 

های مربوط به توفان و سیل از طریق اینترنت اشیا مانند دریافت داده ،راحی شده استط

صورت کلی یا د برای اجرای تعهدات قراردادی بهدر قرارداد بیمه. قرارداد هوشمن

صورت کد د تماماً بهتوانی بین افراد میقرارداد ۀیک رابط شود یعنیجزئی استفاده می

تواند از تر میتبدیل شود ولی یک قرارداد پیچیدهای به یک برنامه کاربردی رایانه

 ,Maynard) «بخشی از تعهدات خود استفاده کندقرارداد هوشمند برای اجرای صرفاً 

2019, p.11) .های شابه دستگاهم توانبتدایی، قراردادهای هوشمند را میعنوان مدل اهب

ای یک طرف قرارداد دستگاه رایانه ،هادرنظر گرفت. در این ماشین 2فروش خودکار کاال

کند و طرف دیگر شخصی است که شده را اجرا میاز پیش تعیین ایامهاست که برن

حال درنظر بگیرید هر دو طرف قرارداد توسط رایانه  .را دارد ماشینقصد خرید کاال از 

 ۀشود و برنامانسانی در اجرای قرارداد حذف می ۀمداخل ؛رتباط باشندبا هم در ا

                                                      
قراردادهای هوشمند چالشی جدید در نظام » ای در مورد قراردادهای هوشمند چنین اظهار نظر نموده که: . حتی نویسنده1

 ,Werbach« )کنندهای سازنده چنین قراردادهایی با قواعد خودشان و فراتر از مرزهای قانون عمل میحقوقی است. سیستم

2017, p. 316) 

2. Vending machine. 
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رزیابی و شروط قرارداد را ا ،1های خارجیبا کمک محرک ،ای موردتوافق طرفینرایانه

عنوان هشده بفناوری دفتر توزیع ،21قرن کند. در اوایل صورت خودکار اجرا میبه

شده ن که یک نمونه از فناوری دفتر توزیعچیغیرمتمرکز ابداع شد. بالک ۀپایگاه داد

در  .کندتغییرناپذیر ثبت می ۀپایگاه داد است معامالت بین دو یا چند طرف را در یک

های پیوسته که با کدهمای بههای زنجیرهخصوصیت حفاظت از بلوک با ،این روش

لوگیری ها ج، از هرگونه دستکاری یا حذف دادهاندشده به هم متصل شدهرمزنگاری

اطمینان کامل بین طرفین قرارداد با  گرفتههای صورتبنابراین سوابق تراکنش .شودمی

چین نیازی به سیستم عامل مرکزی سیستم مبتنی بر بالک ،در نتیجه .شودتوزیع می

ای را در سیستم خود رایانه ۀبرنام  ،2به عنوان گره کننده در قرارداد،ندارد و هر شرکت

شده به در دفتر توزیع ید اعتبار معامالت راأیکنندگان روند تشرکت کند واجرا می

تکامل قراردادهای هوشمند،  ۀدر ادام .(Maynard, 2019, p.11) گذارنداشتراک می

خودکارسازی قراردادها، شکل  ۀدر ترکیب با اید ،شدهاستفاده از سیستم دفاتر توزیع

ای پس از رایانه ۀیک برنامبنابراین آنچه  .جدیدی از این نوع قراردادها را ارائه نمود

عنوان کند بهاجرا می 3عنوان تراکنش موردپذیرش طرفینتحقق شروط مندرج در آن به

 ۀپیوستهمبه ۀای از زنجیرحلقه شکلشده و به دفتر توزیع یک بلوک تغییرناپذیر در

قراردادها با  های مثبت خودکارسازیدر نتیجه ویژگی .شودچین ثبت و ضبط میبالک

ویژگی جدید  منزلۀو بهشود میشده جمع ثبت و ضبط دقیق و بدون انکار دفتر توزیع

گردد. این نکته را معرفی می شوندشمند که در فضای اینترنت اجرا میقراردادهای هو

شمند الزامی هوچین در مورد قراردادهای به خاطر سپرد که استفاده از فناوری بالک باید

ارائه در دادگاه، در صورت بروز  یتچین نظیر قابلهای بالکچند ویژگیهر ،نیست

ر عملکرد قرارداد هوشمند و ارتباط آن با دفت ۀنحو 1در شکل  اختالف، سودمند است.

                                                      
1. Oracles 
2. Node 

عنوان یک بلوک ها( برسد تا بهدرصد شرکت کنندگان )گره 51شده باید به تأیید حداقل ها در سیستم دفاتر توزیعتراکنش .3

 (.De Graaf, 2019, pp.423-424چین ذخیره شود )در بالک
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در  عنوان طرح شماتیک ترسیم شده است.ای دو نفر بههای رایانهشده بین سیستمتوزیع

توان گفت: قرارداد داد هوشمند ارائه نماییم میچنانچه بخواهیم تعریفی از قرار ،مجموع

شده بینیشروط پیشاست که با کمک اینترنت اشیا  1ای کاربردیرایانه ۀهوشمند برنام

 ،و در صورت تحقق شروط قراردادی کندمیدر برنامه را با وقایع خارجی کنترل 

 کند.ره و ثبت میچین ذخیدرپی در بالکهای پیعنوان تراکنشپیامدهای منطقی را به

 (Benzler, 2018, p. 14) چینطرح شماتیک قرارداد هوشمند و ارتباط آن با بالک :1شکل 

  )نسل رایج( الکترونیکی آن با قراردادهای ۀ( و رابطی)دیجیتال قراردادهای هوشمند. 2-1

                                                      
1 .Application program. 

 

A 
 

B 
  

   

 قرارداد هوشمند

 چینپلتفرم بالک
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 افزار( است و)نرم ایرایانه ۀدانستیم که قرارداد هوشمند در ابتدا یک قطعه برنام
اجرای برخی از تعهدات قانونی را که در جای دیگری ایجاد شده کنترل، نظارت و 

که برخی از دانشمندان علم حقوق درخصوص رد را چالشی  .کندمستندسازی می
مطرح  حقوقعلم شناسی اصطالحدر « قرارداد»قرارگیری قراردادهای هوشمند به مفهوم 

قرارداد که پاسخ داد گونه اینتوان نیکی میکنند با تحلیل تعریف قراردادهای الکترومی
های ری یک ماهیت حقوقی از طریق رابطگیبه محصول فرایند شکل» الکترونیکی

 (. 29 ، ص1387)رضایی، « شودالکترونیکی اطالق می
توسط طرفین ایجاد  1پیامارتباط الکترونیکی از طریق داده که است الزم توضیح این

ای که قابلیت ایجاب و قبول و تعیین میزان و شروط های رایانهمهبرنارو ازاین ،شودمی
 ۀدهند نیز در رستحاکم بر قرارداد و تعهدات طرفین در محیط اینترنت را ارائه می

نظر به ،بنابراین 2شوند.میبندی قراردادهای الکترونیکی به معنای حقوقی آن طبقه
شود از نظر افراد از این طریق منعقد می ۀرادرسد قراردادهایی که با رایانه و اعمال امی

)ناصر و صادقی،  ایجاب و قبول مغایرتی نداشته باشد ۀمطابقت با ضوابط شرعی نحو
گونه که در قانون تجارت الکترونیکی همان ،پیامزیرا ارسال داده .(266، ص1398

. در هر شودتعریف شده است، نوعی ابزار بیان متعاملین در تشکیل عقد محسوب می
نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی،  منزلۀبه ،صورت قراردادهای هوشمند

گیری از ها ناشی از بهرهاین تفاوت ۀهایی با نسل فعلی و رایج دارند که عمدتفاوت
تعدادی از این وجوه افتراق  1شده و اینترنت اشیا است. در جدول فناوری دفاتر توزیع

 بیان شده است. 
 

                                                      
هر نمادی از واقعه، ( Data Messageپیام )، داده1382ون تجارت الکترونیکی مصوب سال قان 2. مطابق بند الف مادۀ 1

های جدید اطالعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا اطالعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری

 پردازش شوند. 

پذیرفته شده است. در این باره مرحوم شیخ انصاری درخصوص  قانون مدنی 193و  192. این دیدگاه در فقه اسالمی و مواد 2

تواند با لفظ بیان شود یا این عمل با اشاره و همچنین با نوشتن فرماید ایجاب و قبول مینحوۀ اجرای صیغۀ عقد بیع می

 (.214، ص 1393)عباسی زنجانی،  پذیر استامکان
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 های قرارداد هوشمند و قرارداد الکترونیکیتفاوت :1جدول 

 قرارداد هوشمند قرارداد الکترونیکی 

 شدۀ نامتمرکزالگوی توزیع الگوی متمرکز الگوی ارتباطی طرفین

 شدهدیجیتال و رمزنگاری متنی و آنالوگ با ارسال الکترونیکی نوع توافق

 ایافزار رایانهبرنامه یا نرم رنگارارتباط مستقیم با ایمیل و دو ارتباط بین کاربران

 هوش مصنوعی -اوراکل-توسط اینترنت اشیا توسط خود طرفین تأیید تحقق شروط توافق

 توسط برنامه با قابلیت خوداجرایی توسط خود طرفین ها(نحوۀ اجرای تعهدات )پرداخت

 امکان ندارد امکان دارد توانایی نقض تعهد

 وجود ندارد وجود دارد هاشامکان دستکاری سوابق تراکن

 فاقد نیاز نیازمند است LC نیاز به واسطۀ بانکی و

 زیاد کم قابلیت محرمانگی

 غیر الزامی الزامی شناسایی و آشنایی کاربران با هم

 الملل خصوصیقراردادهای هوشمند و حقوق بین. 2
دور( تحقیقات  )از راه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بارۀهرچند در

 ،ذکر شد 1گونه که در بخش قبلی و جدول همان 1،ای صورت گرفته استگسترده
مندی از بهره ۀواسطبه ،نسل جدید قراردادهای الکترونیکی منزلۀقراردادهای هوشمند به

یی و قابلیت خوداجرایی در محیط دیجیتال، با ادزشده و تمرکزهای دفاتر توزیعویژگی
گرفته و تا کنون در تحقیقات صورت تفاوت دارندلکترونیکی نسل قبلی قراردادهای ا

سادگی فرض الملل خصوصی نشده است و بهها، توجه دقیقی به حقوق بینآنبارۀ در
ها معتقدند این نوع قراردادها اعمال شود یا طراحان آن رشود یک قانون ملی خاص بمی

شده ه با کمک فناوری دفاتر توزیعکهنگامی ویژه)به تخصیص قراردادهای هوشمند
زیرا اصواًل  ؛شوند( به یک سیستم حقوقی خاص دشوار استسازی و اجرا میذخیره

های های پراکنده در حوزهزمان بر روی رایانهچین هممبادالت در چارچوب بالک
وکار اشخاص )کشورهای گوناگون بسته به تابعیت، اقامت، محل کسب قضایی مختلف

                                                      
بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای (. »1392و کاویار، حسین ) . برای مطالعۀ بیشتر رجوع کنید به: مافی، همایون1

، 4مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ «. های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایرانالکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام

 .175-155، ص 1شمارۀ 
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شوند. این عنوان طرفین قرارداد هوشمند( اجرا میهای حقوقی بهمور شرکتو مرکز ا
 ,Woebbeking, 2019) امر ممکن است تعیین قانون حاکم بر قراردادها را دشوار کند

p.109). دانان معتقدند یکی از وجوه تمایز قراردادهای ای دیگر از حقوقهمچنین عده
اس زیرا بر اس ،ها استقانون حاکم بر آن الملل عدم تعیینهوشمند با تجارت بین

ای های رایانهسادگی در برنامهتوان ضوابط قانونی را بهگونه قراردادها نمیطبیعت این
توجه این است که آیا قواعد شایان  سؤال(. بنابراین De Caria, 2018, p.748) گنجاند

 گویی دارد؟ ایی پاسخالملل خصوصی فعلی در مورد قراردادهای هوشمند توانحقوق بین

 یک نظام حقوقی قرارداد هوشمند بهلزوم وابستگی  تحلیل. 1-2
از وابستگی قراردادهای هوشمند به قوانین ملی کشورها، برخی لزوم  ۀدر زمین

چین ذخیره و ویژه زمانی که بر روی یک بالکهب ،قرارداد هوشمند ندمعتقد نویسندگان
 ۀندنویس ،برای مثال کای شیلر .دسیستم حقوقی ندار نیازی به اعمال هیچ ،شوداجرا می

اعتماد و قرارداد هوشمند امکان اجرای معامالت قابل» :چنین نوشته است ،آلمانی
 ,Rühl) «آوردز به یک سیستم حقوقی را فراهم میتوافقات بین طرفین ناشناس بدون نیا

2020, p.3 .)ردادها مستقل از قانون تر واضح است که این نوع قرادقیق یولی با نگاه
که آیا در ابتدا منظور تعیین اینتردیدی نیست که به .نیستند و نباید مستقل هم باشند

رارداد زیرا ق اند؛وابستهها به یک سیستم حقوقی یک تعهد قانونی وجود دارد یا خیر، آن
شرطی های در قالب الگوریتم ایای از کد رایانهعنوان قطعههوشمند خود به

اجرا توسط بداند که یک تعهد حقوقی قابلرا ندارد تا تنهایی ابزار الزم به 1«آنگاه ـ اگر»
. دنداررا طرفین تشخیص اهلیت برای حتی ابزار الزم  ؛وجود آمده استهطرفین ب
 ها به صورت کدآن درتوانند انجام دهند که میآن چیزی را  های هوشمندقرارداد

دادن کاری به این صرف داشتن قدرت انجام وجود این،با . طراحی شده باشددستوری 
ای ای که برنامهقانونی است. در نتیجه کد رایانه معنی نیست که انجام آن کار درست یا

قانون  10 ۀهرچند در ماد 2.محصول توافق طرفین است قانون نیست و نباید هم باشد
، به پذیرفته شده استورها عنوان یک اصل حقوقی در اکثر قوانین کشمدنی ایران که به

 نباید این توافقاتاما  ،گذاشته شده استطرفین در تنظیم روابط قراردادی احترام  ۀاراد
                                                      

1. If-Then 

2. Code (software) isn’t  law, but Code must be legal. 
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توسط قوانین ملی و روابط افراد بلکه  ،تصور شودبه معنای قانون حاکم بین طرفین 
 اصل تفوق حاکمیت دولت عنوانشود که بهتنظیم و تحدید می هاآن ۀبرخی ضوابط آمر
مثال را این  .(70، ص1398افضلی مهر، ) افراد از آن یاد شده است ۀبر حاکمیت اراد

ارتمان را از د: شخص الف یک واحد آپیای از قرارداد هوشمند درنظر بگیرنمونه
آپارتمان را پرداخت  ۀکنند که اگر الف اجارها توافق میآن .کندشخص ب اجاره می

گیرند توافقشان با ها تصمیم میبراین، آنعالوه .ندکنکند شخص ب در آپارتمان را قفل 
نحوی که اگر الف اجاره را پرداخت نکرد، در ه ب ،کمک یک قرارداد هوشمند اجرا شود

نظر بسیاری از افراد چنین تصور شود که ه صورت خودکار قفل شود. شاید بآپارتمان به
این  .ها را منظم پرداخت کندکه الف اجاره کندتضمین می مزبورارداد هوشمند مثال قر

قانون مثالً له این است که طبق برخی قوانین، ئمساما  ،ممکن است درست باشدتصور 
موجر حق  آلمانزیرا در  ،فاقد اعتبار است مزبورمدنی آلمان، قرارداد هوشمند مثال 

 ،که قادر به پرداخت اجاره نیست از خانه بیرون کندعلت جر را فقط به این أندارد مست
 2و  1کند. براساس بندهای دریافت  دستور تخلیه را از دادگاه صالحاو باید اول  بلکه

دو ماه  مدت هبجر اجاره را أدر صورتی که مستفقط قانون مدنی آلمان،  543 ۀذیل ماد
حمایت از برای کند. این امر شد، دادگاه حکم تخلیه را صادر میپرداخت نکرده با

 بینی شده است.تر، در قانون پیشیفعنوان طرف ضعهب ،جرأمست
در نتیجه قراردادهای هوشمند مانند قراردادهای رایج به یک سیستم حقوقی 

گونه که همان ،حقوقدان استرالیاییگفتۀ استناد نیاز دارند. به عنوان مرجع قابلبه
د، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنن بایدهای خودکار و بدون راننده مبیلاتو

( Giancaspro, 2017, p. 835) قراردادهای هوشمند نیز باید تابع ضوابط قانونی باشند
روایت مشهور  1،«أوفو بالعقودآمنوا ایّها الّذین  یا» ۀشریف ۀبر آیعالوه ،در فقه اسالمی نیز

 حرعاملی،) «المؤمنون عند شروطهم الّا کل شرطٍ خالف کتاب اهلل عزوجل فال یجوز»
 ،است( بیانگر متعهدبودن اصحاب قراردادها در برابر یکدیگر 353 ص، هـ.ق 1391

 .ران کریم و سنت بیان شده استمشروط به عدم مخالفت با احکام شرعی که در ق

                                                      
 .1. سورۀ مبارکۀ مائده، آیۀ 1
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؛ د یا خیرانکننده این نیست که آیا قراردادهای هوشمند تابع قانونتعیین سؤالبنابراین 
  ند؟اشمول کدام قانوناساسی این است که این قراردادها م سؤالبلکه 

 المللیدر مورد قراردادهای بینالملل خصوصی قواعد حقوق بین زمان اعمال. 2-2

یک عنصر یا عامل کم دستشود که الملل خصوصی زمانی مطرح میحقوق بین
از آن به عامل ارتباط نیز عامل خارجی که  حقوقی وجود داشته باشد. ۀلئمس خارجی در

ت از اقامتگاه، تابعیت، محل وقوع عقد، محل وقوع مال، محل سا شود عبارتیاد می
 .(29 ، ص1395زاده، )حبیبتنظیم سند و... 

اتصال به  ،لل خصوصیالماعمال ضوابط حقوق بینبرای  ،المللیقرارداد بینهر در 
اتصال به یک با وجود شرط الزم است ولی کافی نیست. در واقع، یک کشور خارجی 

گر نیازی به شود دیه مقررات حقوقی یکنواخت اعمال میک کشور خارجی، جایی
اد نیست. تعیین قانون حاکم بر قراردبرای الملل خصوصی استفاده از حقوق بین

 ۀی یکنواخت متحدالشکل در عرصالمللی، مقررات حقوقدرخصوص قراردادهای بین
که  2توان نام بردا میر 1المللی کاالانسیون موضوع قراردادهای بیع بینمثل کنو یالمللبین

ر مستقیماً بر قراردادهایی که برای فروش کاال بین طرفینی که دارای موقعیت مکانی د
 یبنابراین قرارداد هوشمند 3.کنوانسیون( 1 ۀ)ماد شودند اعمال میاکشورهای مختلف

الملل به یک قانون ملی با کمک حقوق بیناتصال که دارای چنین شرایطی باشد، بدون 
گیرد. قانون ملی فقط کنوانسیون قرار میاین صی، مستقیماً تحت حاکمیت ضوابط خصو

 ۀ)مادرود کار میبهالملل کاال دیده شود در کنوانسیون بیع بینکه هایی خأل برای تکمیل
کنوانسیون( یا در فرضی که قانون ملی استفاده از آن کنوانسیون را ممنوع کرده  2بند  7

کنوانسیون(.  6و  2 ۀ)ماد را انتخاب کرده باشندخاصی نون ملی قا ،یا طرفین قرارداد
کنوانسیون، درخصوص قراردادهای خرید کاال  2 ۀمطابق بند الف ذیل ماد ،برای مثال

                                                      
1. CISG 

درصد  10دهد فقط در نشان می 2010المللی در سال شده از دعاوی مطروحه در اتاق بازرگانی بین. با وجود این، آمار ارائه2

و بقیه قوانین ملی را  اندالمللی طرفین از قواعد حقوقی یکنواخت نظیر کنوانسیون مذکور استفاده کردهقراردادهای تجاری بین

 (.38، ص 1391اند )نیکبخت، انتخاب نموده

الملل خصوصی، منتهی به اعمال چنانچه قواعد حقوق بین»دارد: المللی کاال در بند ب مقرر میکنوانسیون بیع بین 1. مادۀ 3

 «. طرفین قابل اعمال استقانون یکی از کشورهای متعاهد گردد، ضوابط این کنوانسیون بر قراردادهای بیع کاال بین 
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برای مصارف شخصی، خانوادگی یا استفاده در منازل و به همین طریق قراردادهای 
 شود.مقررات کنوانسیون اعمال نمی ،خرید مصرف کننده

 هوشمند هایمعیارهای تعیین قانون حاکم بر قرارداد. 3-2

ری تجاری و طرفین قراردادی که های داو، نهادهادر کشورهای اروپایی، دادگاه
به مقررات رم یک رجوع  باید ،المللی را بیابندواهند قانون حاکم بر قرارداد بینخمی

در تطبیق با یب اولویت، به ترت ،کنند. در ادامه اصول و قواعد مندرج در این مقررات
 شود.د قراردادهای هوشمند ارزیابی میها در مورمطالعه و کارایی آنحقوق ایران 

 1)اصل حاکمیت اراده( طرفیناز سوی انتخاب قانون حاکم  .1-3-2

نخستین اصل موجود در مقررات رم یک در تعیین قانون حاکم بر قراردادها، اصل 
 .استالملل خصوصی صل از ارکان اساسی حقوق بیناین اطرفین است.  ۀحاکمیت اراد

مقررات رم یک آمده است که طرفین قرارداد مجازند یک قانون ملی را که  3 ۀدر ماد
توافق دارند )بدون نیاز به وابستگی به قلمرو سرزمینی یا داشتن ارتباط به قانون 

دهد که جازه نمیمذکور ا ۀه داشت مادمنتخب( بر قرارداد خود اعمال کنند. باید توج
المللی قراردادهای قراردادهای اروپایی یا اصول بین اصول مثالًیک قانون غیرملی 

بنابراین در مورد قراردادهای هوشمند )حتی  3.شود انتخاب 2یونیدروابه تجاری موسوم 
شده توزیع یکامالً مجازی و حسب مورد در محیط یاگر قرارداد هوشمند در محیط

توانند با توجه به اصل حاکمیت اراده، قرارداد خود را با قرارداد می عمل کند(، طرفین
 ،ارتباط دهند. این مطلب برای طرفین قرارداد خبر خوبی است یسیستم حقوقی خاص

ود را مانند سایر قراردادهای زیرا اختیار خواهند داشت قانون حاکم بر قرارداد خ
تعیین خواهند کرد که قراردادشان صحیح یا  سادگیها بهیعنی آن 4؛المللی تعیین کنندبین

                                                      
1. Principle of Party Autonomy. 

2. UNIDROIT 

تنها قانون قراردادهای ملی . هرچند برخی از نویسندگان معتقدند در اتحادیۀ اروپا قانون قابل اعمال بر قراردادهای هوشمند نه3

در مورد تجارت  EC/31/2000العمل شمارۀ است، بلکه قوانین اتحادیۀ اروپا نیز باید اعمال شود. در این زمینه دستور

 ,Woebbekin, 2019توان نام برد )کنندگان را میدر مورد حقوق مصرف EU/83/2011الکترونیکی و دستورالعمل شمارۀ 

p.109.) 

د که از توان چنین استدالل کر. از نظر فقهی، امکان تعیین قانون خارجی برای اعمال بر مفاد قرارداد قابل توجیه است و می4

شود مورد پذیرش شارع مقدس قرار گرفته طریق عقد صلح که توسط آن بسیاری از شرایط سایر عقود نظیر بیع عدول می
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د که کدام قانون قراردادها انتخاب را دارناین که خودشان امکان تر اینباطل است و مهم
ها ممکن است قانون قراردادهایی را انتخاب کنند که آن بر قراردادشان اعمال کنند.را 

  کند.فراهم بهترین محیط حقوقی را برای قرارداد هوشمندشان 
توانند قانون ه چگونه طرفین قرارداد هوشمند میشود کمطرح می سؤالحال این 

توان سختی میبهرا آنجاکه انتخاب قانون اعمال بر قرارداد را انتخاب کنند؟ ازقابل
 در قالبباید صریح است که  یترین روش انتخابساده داد،نشان  1صورت الگوریتمیبه

بخشی از  ممکن استن صورت پذیرد. این انتخاب طرفیاز سوی صریح  ۀاعالم اراد
صورت هتوانند بشود یا طرفین میه با کمک قرارداد هوشمند اجرا میقراردادی باشد ک

خود را اعالم  ۀاراد 2،)قرارداد ترکیبی( جداگانه، مخصوصاً به شکل قرارداد ریکاردین
 ۀانجام پذیرد. مطابق ماد 3صریح صورتبه حال انتخاب قانون الزاماً نبایدکنند. بااین

رد. برای انجام پذی 4صورت ضمنی( مقررات رم یک، ممکن است انتخاب قانون به1)3
 .باشد یی خاصحقوق نظاموضوح متناسب با تواند بهمییک قرارداد هوشمند  ،مثال

 اند قرارداد تحت این قانون اداره شودشود که طرفین خواستهبنابراین چنین فرض می
 ضمنی(. ۀ)کشف اراد

واحوال  از عبارات قراردادی یا اوضاع مشکل در انتخاب ضمنی این است کهاما 
در که  5شودوضوح احراز حاکم بر معامله، باید قصد طرفین در انتخاب قانون حاکم به

زیرا بسیاری از مردم و  ،قراردادهای هوشمند چنین قصدی غالباً مفقود خواهد شد مورد
توانند قانون دانند که در عمل میای( نمینویسان رایانهمه)برنا انویژه کدنویسهب

مقررات رم یک  4 ۀها مجبورند به مادنتخاب کنند. در این وضعیت دادگاهاعمال را اقابل
 رجوع کنند.

                                                                                                                             
پذیر است )قافی و شبیری است. بنابراین چنین توافقی مشروط بر رعایت ضوابط آمرۀ شریعت اسالم در انعقاد عقود امکان

 (.1396وحدتی، 
1. If-Then 

 یکاردین ترکیبی از یک قرارداد متنی و قرارداد دیجیتالی)هوشمند( است که توسط انسان و همچنین توسط ماشینقرارداد ر. 2

 شود. های دیگر نوشته و ضبط میایمن یا سیستم ۀ)رایانه( به زبان قابل خواندن در محیط ذخیر

3. Explicit 

4. Implicit 

 ( مقررات رم یک1)3. مادۀ 5
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 968 ۀبخش آخر ماد ،در حقوق ایران درخصوص انتخاب قانون حاکم بر قراردادها
که متعاقدین اتباع خارجه بوده و مگر این... » قانون مدنی به این شکل بیان کرده است

چنین از تفسیر این ماده «. آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند
هر  بایدقانون خارجی بر یک قرارداد منعقدشده در ایران شدن حاکمکه برای  آیدبرمی

یرانی در داخل ایران در معامله با تاجر ا ،بنابراین 1.دو طرف قرارداد از اتباع بیگانه باشند
مانع ممکن است  این عدم امکان .اکم توافق کندتواند بر قانون حتاجر خارجی نمی

زاده، حبیبالمللی در ایران باشد)تجارت بین ۀبر سر راه توسع یر مهمقانونی بسیا
 قانون داوری تجاری 27 ۀس مادکه بر اساکرد (. البته باید خاطرنشان 212، ص1395

ین در مورد داور بر حسب قواعد حقوقی که طرف» ،1376صوب سال المللی مبین
بنابراین اصل حاکمیت اراده «. خواهد کرد...اند، اتخاذ تصمیم ماهیت اختالف برگزیده
در حقوق  2.پذیرفته شده است هابا شرایط مشمول در داوریدر سیستم حقوقی ایران 

گیرد ها قرار میم بر قرارداد مورد توجه دادگاهاکایاالت متحده انتخاب صریح قانون ح
اساسی با  ۀکه اگر قانون منتخب رابطولی دو استثنا بر این اصل وارد است. اول آن

که هریک از طرفین نداشته یا دلیل منطقی برای انتخاب آن وجود نداشته باشد و دوم آن
افع مادی بیشتری چنانچه قانون منتخب برخالف سیاست اساسی ایالتی باشد که من

از اصل کلی ها ه باشد که در این دو حالت دادگاهنسبت به قانون ایالت منتخب داشت
( که Earls, 2018, p. 28)کنند و قانون مناسب را انتخاب می کردهحاکمیت اراده عدول 

 چنین موضعی با مقررات رم یک اختالف دارد.
اب صریح یا ضمنی قانون ترین ارتباط در صورت عدم انتخاصل نزدیک .2-3-2

 3حاکم بر قرارداد

                                                      
ر علم حقوق، انتخاب قانون از سوی دو طرف در صورتی مؤثر است که اوالً هر دو طرف خارجی . به نظر استاد مشهو1

 (.574، ص1388منظور حکومت به آثار عقد باشد نه شرایط صحت آن )کاتوزیان، باشند، ثانیاً انتخاب قانون به

مقاومت در برابر قانون منتخب طرفین را ندارند. های دیگر تعیین قانون حاکم بر قرارداد تاب . به نظر برخی از نویسندگان ضابطه2

نظر از استثنای قواعد آمره، نظم عمومی و اخالق حسنه، طرفین باید بتوانند بنابراین در قراردادهای حقوق خصوصی اصوالً صرف

هرحال توسل به این اصل (. به105، ص 1391قانون مدنی، قانون حاکم بر قرارداد را تعیین کنند )شریعت باقری،  10مستند به مادۀ 

 (.109نباید به اصل انصاف آسیب برساند و ارادۀ طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف آن تحمیل شود )همان: 
3. Principle of closest connection to the contract 
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است.  مقررات اینترین ضوابط ترین و پیچیدهمقررات رم یک از طوالنی 4 ۀماد
ترین ارتباط که نزدیکشود اداره میقانونی  بارارداد کند که یک قاین ضابطه تعیین می

ص تعیین مخصو ۀقاعدهشت  این مقررات شامل 4 ۀ، ماداین . با وجوداردرا با آن د
که در ادامه  استانتخاب قانون و یک شرط اجتناب  ۀماندباقی ۀقانون حاکم، دو قاعد

 شود.توضیح داده می
اروپا درصورت عدم انتخاب قانون  ۀمعموالً در اتحادی :. قراردادهای معین1-2-3-2

ن ( مقررات رم یک تعیی1)4 ۀاعمال بر قرارداد بر اساس مادطرفین، قانون قابلاز سوی 
. استقانون برای برخی از قراردادها انتخاب  ۀخواهد شد. این مقرره شامل قواعد ویژ

 نمونه:برای 
، قانون اقامتگاه معمول فروشنده (1)4 ۀهای بیع کاال، بند الف ماددر مورد قراردادـ 

 1.داندحاکم می را
نون کند که قاتصریح می (1)4 ۀادبند ب م ،خدمات ۀدر مورد قراردادهای ارائـ 

 خدمات حاکم است. ۀدهنداقامتگاه معمول ارائه

، قانون (1)4 ۀمنقول، بند ج و د مادد قراردادهای مربوط به اموال غیردر مورـ 
کشوری که مال غیرمنقول در آنجا واقع شده است یا قانون کشور محل سکونت معمول 

 داند.حاکم می مشترک طرفین قرارداد را
 ۀماد ۀگانهشتهای بندیهوشمند موردنظر در یکی از طبقه بنابراین اگر قرارداد

، قانون حاکم بر آن مستقیمًا (208 ، ص1399السان، ) ( مقررات رم یک قرار گیرد1)4
 تعیین است.قابل

حال، حتی اگر یکی از قواعد بااین: تریا ارتباط قوی 2. شرط اجتناب2-3-2-2

یک اعمال شود، این پایان داستان نیست  ( مقررات رم1)4 ۀخاص انتخاب قانون در ماد

                                                      
مقررات رم یک،  6فق مادۀ کننده باشد، والمللی، مصرف. البته این نکته را نباید فراموش کرد که اگر یک طرف قرارداد بین1

کننده ضوابط حمایتی بیشتری نسبت به قانون منتخب طرفین یا قانون محل اقامت فروشنده چنانچه قانون محل اقامت مصرف

قانون تجارت  45توان از ضوابط حمایتی بیشتر محروم ساخت. این موضوع در مادۀ کننده را نمیدربر داشته باشد، مصرف

(. با وجود 173، ص1397لحاظ شود )ناصر،  B2Cیز ذکر شده است و باید در طراحی قراردادهای هوشمند الکترونیکی ایران ن

کننده کنندگان نسبت به قانون منتخب طرفین از حمایت کمتری برای طرف مصرفاین، اگر مقررات آمره محل سکونت مصرف

 (.221، ص1396د اعمال خواهد شد )زرکالم، برخوردار باشد، قانون منتخب یا قانون محل اقامت فروشنده حسب مور
2. Escape Clause 
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( مقررات رم یک بیان شده است، دادگاه ممکن 3)4 ۀو مطابق شرط اجتناب که در ماد

جای ه ( خودداری و قانون کشور دیگری را ب1)4 ۀاست از اعمال قانون ذکرشده در ماد

نتیجه شرایط پرونده بررسی شود و این  ۀباید هم این کاراما برای  .آن اعمال کند

. بنابراین کافی با آن کشور دارد« تریرتباط نزدیکآشکارا ا»که قرارداد  دست آیدبه

بلکه الزم است  ؛نیست که قرارداد دارای برخی ارتباطات با قانون بعضی کشورها باشد

( تعیین 1)4 ۀن آن از طریق مادتر از کشور دیگری باشد که قانوارتباط آن بسیار قوی

 شود.می

ای ممکن است دارای ارتباطات گسترده ین است که یک قرارداد هوشمندواقعیت ا
در نتیجه ، دشوچین پردازش میبا کشورهای متعدد باشد زیرا اغلب بر روی یک بالک

( مقررات رم یک 1)4 ۀترک ماد ۀکه اجاز استتر تر و واضحمعموالً فاقد ارتباط نزدیک
قوی و نزدیک در قراردادهای هوشمند و در  بنابراین ارتباط و اتصال .وجود داشته باشد
چین در ارتباط با کشورهای متعدد بعید دلیل اجرای بالکه ب (3)4 ۀنتیجه اعمال ماد

 است.
( مقررات رم یک به تعیین قانون 1)4 ۀماد 1:. اجرای شاخص قرارداد2-3-2-3

زیادی از  اما بدون شک تعداد ؛کندقراردادهای هوشمند بسیار کمک میاعمال بر قابل
توان می مثال رایشوند. بجود دارند که مشمول این ماده نمیقراردادهای هوشمند و

این قراردادها به معنای  .قراردادهای هوشمند برای فروش ارزهای دیجیتالی را نام برد
قابل )بیع کاال(  مقررات رم یک (1)4 ۀقرارداد فروش کاال در قالب بند الف ذیل ماد

ها عنوان مبیع آنتوان بهو نمینیستند  2زیرا ارزهای دیجیتالی ملموس ،دنیستنبندی طبقه
مکن است در البته ارزهای دیجیتالی م قراردادهای بیع کاال قرار داد. ۀرا در دست

توان در این صورت می .خت استفاده شوندپردا ۀوسیل عنوانبه قراردادهای فروش کاال
 رنظر گرفت.( د1)4 ۀاین قراردادها را مشمول ماد

، قانون (2)4مادۀ بر اساس  ،اب قانون حاکمانتخبرای مانده باقی ۀقاعدرو ازاین
داد را بر اساس آن قانون تعهد کشوری است که طرف متعهد اجرای شاخص قرار

                                                      
1. Characteristic performance 

2. Tangible 
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شده در قرارداد و بنابراین قانون وابسته به نوع پول پرداختیعنی عملکرد غیر .کندمی
تعیین بنابراین  .(Green, 2020, p.120) شودمیاعمال  ندهمحل اقامتگاه معمول فروش

پذیر است. اعمال این قاعده در مورد اعمال به روش ساده و مستقیم امکانقانون قابل
منجر انون محل سکونت معمول فروشنده فروش ارزهای دیجیتالی به انتخاب ق

( این مقررات 2)4 ۀد( مقررات رم یک، اعمال ما1)4 ۀولی دقیقاً مانند ماد 1.شودمی
اگر معلوم شود که یک قرارداد رو ازاین .( است3)4 ۀمنوط به بند اجتناب مندرج در ماد

هوشمند آشکارا با برخی کشورهای دیگر ارتباط دارد، دادگاه ممکن است تصمیم بگیرد 
توضیح داده پیش گونه که در بند همان این، که قانون آن کشور را اعمال کند. با وجود

 ( باید محدود اعمال شود.3)4 ۀماد ،شد
 ثرؤدهی به عوامل مارزیابی معیارهای عینی، روش وزن .4-2

( مقررات رم یک در تعیین قانون 2)4( و 1)4مذکور در بندهای  ۀچنانچه دو قاعد
رارداد ثر واقع نشوند، برای مثال وقتی که قؤاعمال بر قراردادهای هوشمند مقابل

ای پایاپای است یا وقتی که طرفین متعدد قرارداد بدون دلههوشمند یک قرارداد مبا
 ۀتنها قاعد ،ثیر دادأاقامتگاه معمول مشترک باشند که نتوان اجرای شاخص قرارداد را ت

منظور تعیین قانون حاکم بر قرارداد هوشمند روشی است که در هاجرا بقابل ۀماندباقی
قاعده به دنبال اعمال قانون دارای مقررات رم یک بیان شده است. این  (4)4 ۀماد

ای برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد هیچ نشانهاما  ،اد استترین ارتباط با قراردنزدیک
 ۀدر مواجهه با قراردادهایی که تحت پوشش ماد هابنابراین، دادگاه .را ذکر نکرده است

ها چه باید کم بر آنند، برای تعیین قانون حاگیرمقررات رم یک قرار نمی (2)4(و 1)4
ها الزم است دو مرحله را انجام دهند: در دهند؟ در پاسخ باید گفت، دادگاه انجام
صورت کلی هقراردادی را ب ۀعوامل عینی توصیف رابط ۀاول، دادگاه باید هم ۀمرحل

یک از این عوامل عینی اهمیت دوم تعیین کند که کدام ۀارزیابی کند، سپس در مرحل
 ۀدادگاه باید کلی ،شود( مقررات رم یک اعمال می4)4 ۀماد. بنابراین وقتی ددارنبیشتری 

                                                      
کنند و ممکن است محل البته برخی محققان معتقدند، با توجه به پراکندگی افرادی که در قراردادهای هوشمند شرکت می .1

رو کار برد. ازاینتوان این قاعده را بهلت عدم شناسایی این افراد، نمیها در سراسر جهان باشد و گاهی اوقات به عناقامت آ

 .(Philippe, 2019, p. 7)باید طرفین، در زمان تنظیم قرارداد، قانون حاکم را انتخاب کنند 
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آوری کند و وزن هریک از عوامل ارتباط به قرارداد را جمعطی موجود راجععوامل ارتبا
تنها باید عوامل ارتباط دادگاه نه ،را در مقایسه با سایر عوامل تعیین کند. در این فرایند

معمول طرفین، تابعیت طرفین، محل وقوع عقد و محل اجرای تعهد سنتی مانند اقامتگاه 
ع ارزی که سایر عوامل ارتباط مثل زبان قرارداد یا نو باید ،قراردادی را درنظر بگیرد

 منزلۀبه این، پرداخت شود را مورد توجه قرار دهد. با وجود بایدعنوان ثمن قرارداد هب
و باید مورد توجه  گرفتتوان درنظر کلی، طیف وسیعی از عواملی که می یک اصل

در مورد مبادالت مبتنی بر  ،قرار گیرند به عوامل مذکور محدود نیست. بنابراین
عینی  یرا عامل« هاگره» توان عوامل دیگری همچون محل اقامت اکثریتچین، میبالک

د و رسنظر میرفین قرارداد( اختیاری به)ط هاولی ازآنجاکه مکان گره .ظر گرفتدرن
( مقررات 4)4 ۀاعمال مادبرای ممکن است تغییر یابد، باید دید که دادگاه این تحلیل را 

پذیرفت یا  خواهد شوندچین اجرا میرم یک بر قراردادهای هوشمند که در بستر بالک
 ۀتوان چنین بیان کرد که در صورت نارسایی ضابطبندی کلی میخیر. بنابراین در جمع
صریح یا ضمنی طرفین، با  ۀیعنی کشف اراد ،ن حاکم بر قراردادشخصی در تعیین قانو

المللی در تعیین های بینعینی که در بسیاری از کشورها و کنوانسیون ۀاعمال ضابط
است و ارزیابی دقیق عوامل موجود در هر پرونده  پذیرفته شدهقانون مناسب بر قرارداد 

ترین ارتباط را با قرارداد رین و نزدیکاز طریق تعیین پایگاه قرارداد، قانونی که بیشت
محل اجرای  ،در اکثر موارد ،نانظر برخی از محققه ب و دارد مشخص خواهد شد

قانون  منزلۀهشاخص قرارداد یا قانون محل تجارت فروشنده در قراردادهای بیع کاال ب
 .(89 ، ص1398افضلی مهر، حاکم تعیین خواهد شد )
ای بسیار پیچیده مقررات رم یک ماده 4 ۀکرد که مادار توان انکاین واقعیت را نمی

توان قانون شود، درنهایت میی بر قراردادهای هوشمند اعمال میوقت ،حالاست. بااین
مقررات رم یک بیشتر به  4 ۀ. به این دلیل که مادکردحاکم بر این قراردادها را تعیین 
بینی منجر قابل پیشعدکننده و همیشه به نتایج متقا، عوامل عینی ارتباط متکی است

های ناخوشایند جلوگیری خواهند از غافلگیرید. بنابراین طرفین قرارداد که میشونمی
( از انعقاد قرارداد هوشمند، قانون 207 ، ص1399السان، ) کنند، ممکن است قبل یا بعد

 .ین کنندک تعیمقررات رم ی 3 ۀاعمال بر قرارداد را با توافق خود بر اساس مادقابل



 ...مطالعۀ تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی                          ندهقانی تفتی و همکارا

220 

این مقررات اجتناب  4 ۀتوان از عدم اطمینان و توسل به مادبا این روش میرو ازاین
را در نظر  یهوشمند ۀمثال قرارداد بیم برایمذکور،  ئلۀمس برای توضیح بهتر کرد.

 شود.چین منعقد میدر فضای بالکپرداخت خسارات مالی باغداران برای بگیرید که 
روز پنج بهار دمای هوا برای مدت بیش از فصل ر اولین ماه ین نحو که چنانچه ددب

صورت خودکار خسارت وارده به باغات پرداخت  به ،از صفر درجه شود کمترمتوالی 
 ،فرانسهشود. فرض کنیم این قرارداد بین باغداران تعدادی از کشورهای مجاور هم نظیر 

نگلیسی باشد و حق بیمه و خسارت با او زبان این قرارداد  و... منعقد شود ایتالیا، آلمان
( 1)4 ۀماد ، اوالً، طبقباشند آلمانیشدگان کوین پرداخت شود و نیز اکثریت بیمهتبی

. ثانیاً، طبق نیست این مادهقراردادهای معین در  ۀدر دست ، این قراردادمقررات رم یک
نیز  عقد محل اجرای شاخص قرارداد مشخص نیست. ثالثاً، محل انعقاد ،(2)4 ۀماد

به  مذکورهوشمند  بر قرارداد دادگاه برای تعیین قانون حاکم . بنابرایننیستمشخص 
محل طراحی  شود. در این صورت فرض کنیدارزیابی عوامل عینی متوسل می

زبان قرارداد نیز انگلیسی است ولی  اسپانیا باشد.قرارداد هوشمند کشور  چین وبالک
دهی به روش وزنبا استفاده از  ،دادگاه .هستند یآلمانان اکثریت طرفین قرارداد از باغدار

تعیین را قانون حاکم بر قرارداد هوشمند مذکور  آلمانقانون کشور ، عوامل عینی مذکور
نسبت به سایر « محل اقامت اکثریت طرفین قرارداد»زیرا وزن عامل عینی  کرد؛خواهد 

 بیشتر است.مذکور عوامل عینی مطرح در مثال 

 گیرینتیجه

از  1ۀای نمونهای رایانهاز برنامه مهم قراردادهای هوشمند، استفاده یز دستاوردهایکی ا
توانند شروط قراردادی را انتخاب کنند. شده است که طرفین قرارداد می ساختهپیش 

ساخته )قراردادهای پیش ۀنوع نگرش به استانداردسازی قراردادها از روی نمون این
دلیل قابلیت خوداجرایی و به  ،توان انتظار داشتشود. هرچند میمیمنجر ( 2مشابه
شده و عدم امکان تغییر ها توسط قراردادهای هوشمند مبتنی بر دفاتر توزیعداده ۀذخیر

چین و ارزیابی صحت و سقم اجرای صحیح ها در بالکاطالعات مربوط به تراکنش
                                                      

1. Template Programs 

2. Modular Contracts 
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 ۀبسیاری از دعاوی در حوز شروط قراردادی توسط اینترنت اشیا و هوش مصنوعی،
طورکلی حذف هولی دعاوی حقوقی در این زمینه ب ،المللی کاهش یابدقراردادهای بین

المللی مطرح های جدیدی در نهادهای قضایی بینها و چالشبلکه شکلشود نمی
ای بنابراین تعیین قانون حاکم بر این دسته از قراردادها از اهمیت ویژه .خواهد شد

 ر است. برخوردا
از نکات  دهد که برخیرم یک نشان می گرفته با مقرراتتطبیقی صورت ۀمطالع

)معیار شخصی(  مهم نظیر تعیین قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند توسط طرفین
تواند نقش بسزایی در تعیین تکلیف قراردادهای هوشمند صورت صریح یا ضمنی میبه

رم یک مطابقت تجارت الکترونیکی ایران با مقررات  داشته باشد که در این زمینه قانون
قراردادی ارتباط  ۀرابطبا  بایدولی این نکته را نباید فراموش کرد که قانون منتخب  .دارد

 باشد.منطقی داشته 
طرفین قرارداد هوشمند، معیارهای عینی از سوی در صورت عدم انتخاب قانون 

قراردادها  نوع المللی همچنان در ایناردادهای بینترین ارتباط در قرقانون دارای نزدیک
ها با طرفین ناشناس یا دارای فضای مجازی و بستر عملکرد آن ۀواسطهکه ممکن است ب
ای است. ازآنجاکه معیارهای عینی جدیدی پذیرد دارای اهمیت ویژهنام مستعار انجام

کنندگان کثریت مشارکتچین، نوع ارز مبادالتی، محل اقامت انظیر محل طراحی بالک
از قراردادی، محل تجارت طرفین و محل موضوع تجارت  ۀچین، محل مذاکردر بالک

کارگیری این معیارها ممکن است نتایج متفاوتی در ه، باندها قابل شناساییدادگاهسوی 
 ۀتیجندستیابی به منظور به ،بار آورد. بنابراین قراردادها به این نوع تعیین قانون حاکم بر

)جهت تعیین  دهیمنطقی از ارزیابی این معیارها و انتخاب معیار صحیح، روش وزن
د شوها پیشنهاد میآن های خاصویژگیثر( برای این نوع قراردادها با توجه به ؤعامل م
 ۀ. این نتیجه در مقایسه با مادکردگذاری مطرح قانون ۀتوان این روش را در عرصو می
داند المللی حاکم مین که قانون محل انعقاد عقد را بر قرارداد بینقانون مدنی ایرا 968

زیرا تعیین محل انعقاد عقد در قراردادهای هوشمند عموماً دشوار  ؛دارای واگرایی است
 ها ناکافی است.واحد مذکور درمورد آن ۀاست و کاربرد ضابط
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ادهای هوشمند کارگیری قراردهتوجه این است که در شرایط فعلی، بشایان  ۀنکت
تردید در پذیرش  ها در قوانین ملی کشورها یا حتیمندی دقیق آنعدم نظام ۀواسطبه
عنوان تعهد قراردادی در برخی کشورها، مخاطراتی حقوقی برای افراد ها بهآن

 گونه قراردادها،افزار ایندر طراحی نرم بایدکه  دارد دربرکنندگان و مصرفای حرفهغیر
ارداد هوشمند از ضوابط حمایتی قانون محل اقامت خود همچنان طرف ضعیف قر
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Abstract 

Following the development of new technologies at the beginning of the 21st 

century, a new generation of self-executing electronic contracts called smart 

contracts in the field of digital commerce has been developed, which is the 

product of combining distributed office technology called blockchain with 

computer code and IoT. Relying on computer algorithms for the accurate 

and secure execution of smart contracts does not eliminate the need for legal 

evaluation. The question now is whether conflict resolution rules still apply 

to smart contracts? This research, which has been done with an analytical 

approach, has evaluated the existing criteria in private international law 

intersection with this new technology. A comparative study of Iranian and 

European Union law (Regulations of Rome I) shows that, although the use of 

personal criteria in determining the law governing smart contracts directly 

clarifies the answer if the will of the parties is not exercised at the time of 

designing of the smart contract’s software, the international dispute 

resolution body, has to resort to objective criteria. The conclusion is that 

these criteria are still valid. Still, the effect of objective criteria that are most 

closely related to the characteristics of this type of contract may, in some 

cases, lead to different results. Therefore, the method of qualitative 

evaluation and weighting to effective objective factors is suggested. 

Keywords: Smart contracts, Blockchain, Conflict of Laws, Objective 

criteria, European Union 

                                                      
1. Ph.D. Student Private law, Department of law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran; 

dehghani.mojtaba297@gmail.com 
2. Assistant Prof. of Private Law, Department of law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran 

(Corresponding Author). ma.afzalimehr@gmail.com 
3. Prof. of Private Law, Department of Law, Mofid University, Qom, Iran. 

rabiaeskini1@gmail.com 

mailto:dehghani.mojtaba297@gmail.com

