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 رانیا   ی كی در قانون تجارت الكترون   ی كی الكترون   ی انصراف از قراردادها   ی ها روش 

 سعیده باقری اصل 
  استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشكدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، تبریز، ایران 

 چكیده  اطالعات مقاله 

 پژوهشی مقالۀ  
ا  یكیالكترون  یاز مسائل مهم قراردادها  یكی از   نیارو    شیپ  پژوهش  یاساس  سؤالقراردادها است.    نیانصراف 

 پرسش نیاافتن پاسخ ی در پژوهشن یانصراف داد؟ روش ا یكیاز قرارداد الكترون توان یم هاروش كدام با  كه  است
قانون تجارت   مواد   كهنیا  حیتوض .  است  یقانون   مواد  از  استنباط  ز ین  و   یاكتابخانه  روش   به  استناد  با  یلیتحل  و  یفیتوص 

 یو حل ابهام موجود مبنا  یكیالكترون  یانصراف از قراردادها  یهاروش  ۀارائ  یبرا  1382ران مصوب  یا  یكیالكترون
و استنباط   ی عقالن  لیاستناد به روش تحل  با  یكیالكترون  یانصراف از قراردادها  یهاو روش   گرفته  قرار  پژوهش  نیا

 ی كیالكترون  یقراردادها  از  انصراف  در  یكیالكترون  و  یكی زیف  روش  دوپژوهش،    جینتا  بنابر.  است  شدهارائه    یحقوق 
 آن  جینتااست،    یكاربرد   یپژوهشمسئله و هم    نیا  ۀ دربار  یعلم  كار  نینخست  هم  پژوهش  نیا  آنجاكه. ازدارد   وجود

 ۀ دربار  رانیا  یكیمواد قانون تجارت الكترون  ریها و داوران در تفس، قضات دادگاه یدادگستر  یوكال  حقوقدانان،  یبرا
 كاربرد خواهد داشت. یكیالكترون یانصراف قراردادها یهاروش

 :تاریخ دریافت 

30 /3 /1401 
 :تاریخ پذیرش 

6/5/1401 

 :واژگان كلیدی 

 دادقرار
 یك یقرارداد الكترون انصراف روش

 یك یالكترون تارتباطا
 ی ك ی زیف انصراف
 یك یالكترون انصراف

 مسئول   ۀ نویسند *
 bagheriasl@iaut.ac.ir رایانامه:  

 دهی: استناد   ۀ نحو 
 . 132- 121(،  5) 3، های نوینحقوق فناوری . رانیا یك یدر قانون تجارت الكترون یك یالكترون یانصراف از قراردادها یهاروش (. 1401)  باقری اصل، سعیده

  https://www.usc.ac.irر: دانشگاه علم و فرهنگ     ناش 
 2783-3836شاپای الكترونیكی: 

 

 https://www.mtlj.usc.ac.ir(      5)3،  1401های نوین، حقوق فناوری 
 

http://doi.org/10.22133/MTLJ.2022.348163.1100
https://www.usc.ac.ir/
https://www.mtlj.usc.ac.ir/


 رانیا یك یدر قانون تجارت الكترون یك یالكترون یانصراف از قراردادها  یهاروش  /باقری اصل 

123 

 مقدمه 

  كه  انیب  نیا   به  ؛(8، ص  1396اصل و همكاران،   ی است )باقر  ی كیالكترون  یقراردادها  از  انصراف  ،ی كیالكترون  تجارت   حقوق  ینهادها  از  ی كی
)الشر  ی نیبشی پ  ی كیالكترون  یقراردادها   در  فقطقرارداد    ازانصراف   است  ص  1393  ،یاسعد   و  فی شده  مح  كه(  135،  و    یمجازط  ی در 

را با    ی كیالكترون  یانصراف از قراردادها  رانیا  ی كیالكترون  تجارت   قانونح كه  ین توض ی (. بد 38-37)ق.ت.ا، مواد    استگرفته    شكل  ی كیالكترون
ن  تیعنا الكترونازهای  یبه  آن    ۀد یچیپ  ی ك یتجارت  و كاربردهای موردنظر   مبادالت   بستر  در  دوفروش ی خر  از  یانحصارت  یبرای حما   و امروز 

استفاده از    ونیو هماهنگ با كنوانس  1.م.( 2001و  1996ترال  یآنس  ی كی تجارت الكترون  ۀنمون )مقررات    ترالی آنس  نیقوان  از  تیتبع  به  و  ی كیالكترون
  و   رسانده  بی تصو  به  و  كرده  میسازمان ملل متحد تنظ  ی مجمع عموم  20052  نوامبرمصوب    ی المللنیب  ی در قراردادها  ی كی ارتباطات الكترون

، ص  1396اصل و همكاران،    ی )باقر  است  داده  اختصاص  ی كیالكترون  یقراردادها  انصراف  حق  به  را   قانون  نیا  46  و  45  زی ن  و  38  و  37  مواد
  ی هانهی هز  از  اعم  ،ی المللنیب  تجارت  یهانه ی هز  در  ییجوصرفه   یبرا   ی كیالكترون  یبه انصراف از قرارداداها  زین  3ون یكنوانس  ن یا  14  ۀ ماد  .(8

ون ین كنوانسیت مضاعف ایاست. اهمكنندگان آن اختصاص داده شده  از اقدام  ت یو حما  ی كیبستر مناسب مبادالت الكترون  جادیو ا  ،زمان  و   ی مال
/    35781  ۀ شمار  ۀنامبی)تصواند  كرده  بیتصو  را   ونیكنوانس  نی ا  به  الحاق  رانیا  یاسالم  یجمهور  دولت  رانی وز  ئتی ه  كه  است   آن  در
مورخ  36975ت وزیه  8/3/1386ه  و  ی ئت    ی قراردادها  حقوق  مقررات  از   ی جزئ  یاسالم  یشورا   مجلس  بیتصو  صورت   در   آن   مواد ران( 

 .  شد  خواهد  محسوب  رانیا ی كیالكترون
 ی كیالكترون  ی از قراردادها  توان ی م   هاروش   كدام  با :  است  ن یا  ی ك یالكترون  ی از قراردادها  انصراف   درخصوص این پژوهش    یاساس  سؤال

 ران انصراف داد؟  یا ی كیدر قانون تجارت الكترون
عنوان اطراف  ف آنان را بهیتجار و تكال   حقوق  كه این  اول  :ن استیآن در ا  ی فرع   الت و سؤا   ین پرسش اساسیا  به   پاسخپژوهش در    تیاهم

عنوان  ف آنان را بهیو تكال  رتاجریحقوق اشخاص غ  ، دوم د؛  ینمای م  نییتع  ی كیالكترون  ی انصراف از قراردادها  یهادر روش   ی كیقرارداد الكترون
 و ی دادگستر یوكال ها،دادگاه قضات فی تكلسوم، د؛ ینمای م  نییتع ی كیالكترون یانصراف از قراردادها یها در روش  ی كیاطراف قرارداد الكترون

  ی قراردادها  از  انصراف  یهاروش   درخصوص   كه  است  پژوهشی   نینخستچهارم،    سازد؛ی م  معلوم   ی كیالكترون  یقراردادها  یهاپرونده  در  را   داوران
 ندارد. ی پژوهش ۀسابق قیتحق ۀمسئل و كند می  ی بررس  ی كیالكترون

 پژوهش  ۀ ن یش ی پ

  یقراردادها  از  انصراف   یهاروش   یعنی  ۀ این پژوهش،به مسئل  یکهیچ  اما  متعددی نوشته شده است،   مقاالت حق انصراف    تی ماه  درخصوص 
 . است ی علم خأل  نیا ساختن مرتفع  این پژوهش در  ینوآور .دارد   وجود ی خصوص خأل علم  ن یو در ا است نپرداخته ی،كیالكترون

  تیبر ماه  ی تأمل ».  1  اند از:شده مربوط به عنوان این پژوهش نیستند بلكه در ماهیت حق انصراف انجام یافته و عبارت های انجامپژوهش
مقرر در    ،كنندهمصرف   انصراف  حق   آثار  و   ها ی ژگ یو  ن ییتب»  .2  ؛(153-133، ص  1393الشریف،  )ی»  ك یالكترون  ی هاقرارداد  در  انصراف  حق

 « ی كیالكترون  یقراردادها  در   انصراف  حق   تیماه. »3  (؛ 52-29، ص  1392زركالم و طاهرزاده،  )  « ی كیقانون تجارت الكترون  38و    37مواد  
،  1387باقری اصل،  )  ران« یا  ی ك یالكترون  تجارت   قانون  انصراف  حق  ار یخ  ی احكام اختصاص».  4(؛  32-7  ، ص1396اصل و همكاران،    ی )باقر
 (.  76-59ص 

 
1. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Wide to Enactment 1996, United Nations  Publication, New York, 1997; UNCITRAL 

Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001, United Nations Publication, New York 2002. 
2. United Nations Convention in use of electronic communications in international contracts, 2005. 
3. United Nations Convention in use of electronic communications in international contracts, 2005. 
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   ی شناس روش 

 یابا استناد به روش كتابخانه  ی ل یو تحل  ی فیتوص شده  گفته  اهداف  به  دنیرس   منظوربه  و  مذكور  ی فرع   و  ی اصل  ت سؤاال  پاسخ  افتنی  در  پژوهش  روش 
  یقراردادها  از  انصراف  یهاروش   ۀارائ  یبرا   ،1382  مصوب   ،رانیا  ی كیالكترون  تجارت   قانون  مواد كه    ان یب  نیاست؛ بد   ی استنباط از مواد قانون   زیو ن

و   ی عقالن  لیبا استناد به روش تحل   ی كی الكترون  یانصراف از قراردادها   یهاو روش   گرفتهقرار    پژوهش  یمبنا   موجود،  ابهام  حل  و  ی كیالكترون
 است.   شدهل ارائه ی و در دو بخش به شرح ذ دست آمدهبه ی استنباط حقوق 

 ار ی خ   و   فسخ   نهاد   دو انصراف با    ت ی ماه   ی و تفاوت اساس   تشابه   و   ی ك ی از قرارداد الكترون   انصراف   ی معنا .  1

است    ی گری حاضر، امر د  قیتحق  ۀمسئل  چراكه   ست؛یحق انصراف و احكام و آثار آن ن  تی ماه  انیدر صدد ب قیتحق  ن یا  ۀمسئل  كه   شد  ان یب  هرچند 
و تفاوت انصراف با دو نهاد فسخ و    تشابه و    یمعناست    سته یاست لذا شا  ی كیالكترون  یانصراف از قراردادها   یهاروش   قیتحق  موضوع   چون  یول 
 مسئله پرداخته شد است.  ن یبه ا لی عنوان به شرح ذ سههدف در  نیوصول ا یشود. برا  سهیمقا قیتحق ۀمسئل موضوع  نییتب جهت  در اریخ

 ی ك ی الكترون   ی قراردادها   از   انصراف   ی معنا   .1-1

  بر  داری خر  و  كنندهمصرف   یانشا  قصد   اعالمعبارت است از    رانیا  ی كیدر قانون تجارت الكترون  ی كیانصراف از قرارداد الكترون  یمعنا
كننده  (. مصرف 37  ۀكه موافقت طرف مقابل قرارداد الزم باشد )ق.ت.ا.، مادبدون آن  ،ا بازگشت از آن ی  ی ك یالكترون  قرارداد  انحالل  دادن،خاتمه

است    ن یمهلت دارد. ا  ی كار  مدت هفت روز بهكم  دستا بازگشت از آن  ی  ی كیدادن، انحالل قرارداد الكترونخود بر خاتمه  یاعالم قصد انشا  یبرا 
  انصراف   یبرا  وقت  ،یكارحداقل هفت روز    د یكننده بااز راه دور، مصرف   ۀ مقرر كرده است: »در هر معامل  ی كیقانون تجارت الكترون  37  ۀ كه ماد

 « .بازپس فرستادن كاال خواهد بود ۀنی كننده، هزبر مصرف  ی لی تحم ۀنی داشته باشد. تنها هز  لیدل  ۀارائ ای و مهی جر تحمل بدون  خود قبول  از
 شده   ری تعب  « ی كیاز آن به »قرارداد الكترون  در این پژوهشاست و    ی كی الكترون  لیاز راه دور« معامله با وسا  ۀمعامل  »هر  اصطالح   از  مقصود

مستفاد    ی كیاز عنوان مبحث اول باب سوم قانون تجارت الكترون  « ی كیالكترون  ی»قراردادها  عنوان  زین  و  دور«   راه  از  »معاملهمزبور    یاست. معنا
قانون تجارت   37  ۀماد  و  است  « ی كی ندر بستر مبادالت الكترو  یانحصار  یهاتیمبحث عبارت از »حما  نیكه عنوان ا  حی توض   نیاست؛ به ا

 عنوان قرار گرفته است.  نیمبحث و ا نیفصل اول ا لی در ذ ی كیالكترون

   ار ی خ   و   فسخ   ی نهادها   با   ی ك ی الكترون   ی قراردادها   انصراف   ت ی ماه   ی اساس   تشابه . 2-1

  هر  اعمال  كه  است  نیا  در  الزم  عقود  در  اریخ  اعمال  و  قرارداد  فسخ  ینهادها  و  ی كیالكترون  یدادهاارقر  از  انصراف   نیب  ی نخست اصل   تشابه
 (.  8 ص، 1396  ،اصل و همكاران ی )باقر شودمی  قراردادنهاد مذكور موجب انحالل  سه

ندارد    ازیقرارداد ن  گری طرف د  ۀارادبه    اریخ  و  فسخ  انصراف،  حقاعمال    ی عنیهستند؛    قاعیاست كه هر سه ا  این نهاد در    سه  نیا  گری د  تشابه
قصد    ی كیانصراف از قرارداد الكترون  زیدر قرارداد و ن  ار یفسخ و اعمال خ  ی و اصطالح   یلغو  یمعنا  ن،ی (. بنابرا 61، ص  1387اصل،    ی )باقر

، ص 1387اصل،    ی كه موافقت طرف مقابل قرارداد الزم باشد )باقربدون آن  ،است  ی كی نطركردن، بازگشتن از قرارداد و انحالل قرار الكترونصرف 
 (.  302-301 ص ،1371 ان،ی كاتوز؛ 160 ص، 1ج ،1371 ،ی ؛ امام60

   ار ی فسخ و خ   ی با نهادها   ی ك ی الكترون   ی انصراف قراردادها   ت ی ماه   ی اساس   تفاوت . 3-1

 ن یگردد؛ به ا  ی واحد تلق  زیدر عقود ن  اریفسخ و خ  تیماه  باحق انصرف    تیموجب شود كه ماه  ی مشابهت ظاهر  نیا  د ینباوصف،    نیا  با
اصل،    ی )باقر  دارد   ی اساس  تفاوت   اریخ  و  فسخ  از  ی ناش   احكام  و  اریخ  و  فسخ  حق  تیماه  با از آن    ی حق انصراف و احكام ناش  ت یماهاستدالل كه  

 شود: در ادامه شرح داده می ها آن یتفاوت اساس سه  .(61، ص 1387
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  ان یبه ب 45 ۀماد. است ارائه و استنباط قابل ی ك ی تجارت الكترون  قانون 46 و 45 ۀماداز  مزبور ی حقوق   ینهادها نیب نخست ی اساس تفاوت 
 ر یسا  اساس  بر  د ینبا  قانون  نیا   موجببه  كنندهحقوق مصرف   یاجرا »  :است  كرده  مقرر  و  پرداخته  ی كیالكترون  یقراردادهاحق انصراف    تیماه
 «  .متوقف شود كنند،ی م  اعمال ی ترف یضع  تیحما كه نیقوان

ب  46  ۀماد  در  قانون  نیا  نیهمچن  شروط   اعمال  نیهمچن  و   فصل  نیا  مقررات  خالف  یقرارداد  شروط   از  »استفادهشته است:  ا د  انیخود 
 « .ستین مؤثر كنندهبه ضرر مصرف  ۀرمنصفانیغ

  و  فسخ  ت یماه  كه ی درحال  ،گذار استقانون  ۀحكم آمر  ی كیقرارداد الكترون  انصراف  تیماه،  ی كیقانون تجارت الكترون  ۀماد  دو   نیا  مطابق
 ی لیتكم  و  ی امر  به  اعتبار  ۀدرج   ثیح  از  ی حقوق   قواعد   و  مقررات  كه  حی توض   نیبه ا  ؛(66، ص  1387اصل،    ی )باقر  است  ی لیتكم  مقررات  از  اریخ

  دست  اگر  و  كنند  توافق  ها آن  هیعل  توانند ی نم   عقد  نیطرف   كه  یمعن   نی بد .  است  االتباعالزم  و   آورالزام  صورت   هر   در   ،نخست  ۀدست:  شوند ی م  میتقس
 ز ی ن  عقد   بطالن  موجب  مذكور،  توافق  و  شرط   برعالوه   ی،گاه  و  كند ی م  باطل  را   مذكور  توافق  و  شرط   فقط  ی گاه   شانتوافق  بزنند،  ی توافق  نیچن  به
.  د شوی م  نی طرف   ۀاراد   نیجانش  نكنند،   توافق  آن   برخالف  قرارداد  نیطرف   كه   ی صورت   در  دوم،  ۀ دست  ی ول   .(246-232  مواد  ،ی مدن )قانون    شودی م

محترم است كه قرارداد و    یی اشخاص در قرارداد شرط ضمن قرارداد تا جا  ی ، آزادی قانون مدن  10  ۀ ران، طبق مادیا  ۀموضوع   حقوق   در   رو،نیازا 
 ی لیبر قانون تكم  نیطرف   ی تراض  را ی ز  ست،یمانع از نفوذ و اعتبار آن ن  ی ل یتكم  نیبا قوان  ینباشد؛ اما مخالفت قرارداد   ریمغا  ی امر  نیمفاد آن با قوان

 (.150-149 ص، 1ج ،1372 ان،ی )كاتوز كند ی حكومت م
  در   ریدو نهاد اخ   كه  است  نیا  در   الزم  نیمع  عقود  در   اریخو    فسخو اعمال    ی كیالكترون  ی دادهارنهاد انصراف از قرا   نیب  دوم   یاساس  تفاوت 

  از   انصراف  ی ول   ،است  شده  لیتشك  ی كی ز یف  طیمح  در شده كه    ی نیبشی( پ456  ۀ، مادی )قانون مدن  یاری( و خ396  ۀالزم )ق.م، ماد  یقراردادها
 (. 38-37)ق.ت.ا، مواد  استشده  ریتعب ی كیالكترون یقراردادها بهاز آن  كه دارد  تعلق خاص یقراردادها به فقط قرارداد

شد   انین است كه هرچند بیالزم در ا نیدر عقود مع اریو اعمال فسخ و خ ی كیالكترون یدادهارنهاد انصراف از قرا  نیب سوم  ی اساس تفاوت 
  شود ی م  جادی ا  بالفاصله  ی كی زیف  انصراف   در  قاعیا  یحقوق   آثار  ی ول   ،(8، ص  1396اصل و همكاران،    ی هستند )باقر  قاعیسه نهاد از ا  نیا  ۀ كه هم

  در   قاعیا  حقوق  آثار  كه ی درحال(،  301-302  ص،  1371  ان،ی كاتوز  ؛502  ص  ،1372  ،یلنگرود  ی جعفر  ؛160  ص  ،1ج   ،1371  ،ی امام)
  یالملل نیب  ع یبون  ی)كنوانس  ابد یی م  تحقق  مخاطب  به  خدمات  ای  كاال  ی كیالكترون  قرارداد  از  انصراف  غامی پ  ارسال  از   بعد   ی ك یالكترون  انصراف

و    ی؛ نور387-395ص    ،1383،  و میرزایی   ید ی؛ سرمد سع98، ص  1389ه،  ییقضا  ۀ قوآموزش و پژوهش  ؛ معاونت  20  ۀ ماد  1  بند   كاال،
  قاعات یا  بر  حاكم  اصول   طبق  شود،ی م  ی تلق  قاعی ا  ی نوع   ی كیالكترون  قرارداد  از  انصراف  ازآنجاكه  ن،ی(. بنابرا 125-127، ص  1382،  نخجوانی 

 ، یلنگرود  یجعفر)  د ی آی د می گر پدی طرف د  ۀاراد  اعمال  بدون  و  است  طرفهك ی  ی حقوق   عمل  ی كیالكترون  قرارداد  از  انصراف  كه  كرد   قبول   د یبا
ن شرط، انصراف از یلحاظ ا  با.  د یآی نم  د ی پد   گری د  طرف   اطالع  بدون  حال،نیدرع   ی ول   ،(301-302  ص،  1371  ان،ی كاتوز  ؛502  ص  ،1372

  یهاواسطه  از  استفاده  با  همتوان  را می   ی كیالكترون  قرارداد  از  انصراف  قصد ح و درست  یو ابالغ صح  شودد به مخاطب ابالغ  یبا  ی كیقرارداد الكترون
 . ی كیالكترون ارتباطات از استفاده با انجام داد، هم ی كیزیف

 ح ی توض   ن یا  به   است؛  اریخ  و  فسخ   و  انصراف   آثار   در   ار یخ  و  فسخ  اعمال   و  ی كیالكترون  ی دادهارقرا   از   انصراف  نهاد   نیب  چهارم   یاساس  تفاوت 
 ی ك یالكترون  قرارداد  انعقاد  روز  از  خدمات  فروش   در  و  كنندهمصرف   به  كاال  میتسل  خی تار  كاالاز  دوفروش ی خر  در  انصراف  حق  اعمال  شروع  كه

ا  ریقانون را به تأخ   نیا  34و    33اطالعات موردنظر مواد    ۀارائ  كاال و خدمات  ۀكنند نیتأم  كهنیا  مگر  است، صورت، آغاز حق   نیاندازد؛ در 
 (.38 ۀاطالعات خواهد بود )ق.ت.ا، ماد  ۀارائ خ ی كننده پس از تارانصراف مصرف 

  سازد؛ی منحل م  لیزمان تشك  به گذشته معطوف است و قرارداد را از  ی كیقانون، آثار انصراف از قرارداد الكترون  نیا  38  ۀماد   مطابق  ن،یبنابرا 
  ن ی است؛ به ا  یاریعقد خ  اریحاكم بر فسخ قرارداد و اعمال خ  ۀقاعده برخالف قاعد   نیدارد و ا  یی اثر قهقرا   ی كیانصراف از قرارداد الكترون  ی عنی

داد و انحالل عقد  ر. هرچند آثار فسخ قرا برد ی م  نیازب   ندهی معطوف است و عقد را در آ  هندی به آ  اریاستدالل كه اثر انحالل قرارداد با فسخ و خ
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قانون     288و    287  ۀ شرط و از ماد  عیدر ب  ی قانون مدن  459  ۀاز ماد  ار یآثار فسخ و خ  ،نشده است  حی تصر  یدر قانون مدن  اریبا اعمال خ   یاریخ
از    ی كی  ۀبا اراد  ار یاست كه هرچند فسخ و خ  نیها در اآن  نینباط است. وحدت مالک بها قابل استبه وحدت مالک آن  تیدر اقاله با عنا  ی مدن
كه سبب    حی توض   نیها متفاوت است؛ به اسبب زوال آن  ی ها زوال عقد است؛ بلآن  ۀهر س  ۀجینت،  ابد یی هر دو طرف تحقق م  ۀو اقاله با اراد   نیطرف 

؛  288و  287، 459از دو طرف است )ق.م، مواد  ی كی ۀاراد فقط اریاست و سبب زوال عقد در فسخ و خ  نیطرف  ۀتوافق و ارد  زوال عقد در اقاله
  ندارد  یی قهقهرا   اثر  ی عنی  است؛  فسخ  زمان  از  رانیا و اقاله در حقوق    ار ی اثر فسخ و اعمال خ  ن،ی(. بنابرا 546و    329، ص  1، ج1371  ،ی امام

 .است اقاله  و اریخ فسخ، ینهادها با انصراف  نهاد نیب گری د تفاوت  ن یا و( 563 ص، 1ج ، 1371 ،ی )امام

 ران ی ا   ی ك ی الكترون   تجارت   قانون   در   ی ك ی الكترون   ی قراردادها   از   انصراف   فات ی تشر   و   اقسام .  2

دو    نیو ا  است  كاال   در   یگاه  و   خدمات  در   یگاه  1382  مصوب ران  یا  ی كیتجارت الكترون  قانوندر    ی كیالكترون  قرارداد  از  انصراف   یهاروش 
  40،  38،  33،  6،  5.ت.ا، مواد  ق)  است  متفاوت   هم  با  ی كیالكترون  و  ی كی زیف  انصراففات  ی ز تشری( و ن38  ۀ فرق دارند )ق.ت.ا، ماد  هم  باقسم  

 شود.  ی ریگیپ  لی ذ گفتار دو  ی ط فاتی تشر زین و انصرافدو روش  نیا از  یکالزم است هر ن،ی(. بنابرا 41و 

 ی ك ی الكترون   قرارداد   از   انصراف   ی ك ی ز ی ف   روش .  1-2

ط فراگرد ین ماده شرا یز بند د ایكاال و ن  ی كیالكترون  ۀمعامل  از  انصراف  روش  1ط فراگرد یشرا   رانیا  ی كیالكترون  تجارت   قانون  34  ۀ ماد  یمج  بند 
كرده است كه    ی اطالعات   ۀكاال و خدمات را ملزم به ارائ  ۀ كنند نیتأم  مذكور   ی بندها.  اند كرده  انیب  را   خدمات  انجام  ی قراردادها  از  انصراف روش  

ز  یكاال و ن  ی كیالكترون  ۀمعامل  از  انصراففراگرد    یها ط و روش ی، اطالعات مربوط به شرا ی د اطالعات مقدماتیی ضمن تأ  ،طور جداگانهد بهیبا
كاال   ی كیالكترون  قرارداد   از  انصرافو روش    كندارسال    كنندهعنوان مصرف دار بهی انجام خدمات را به خر  ی در قراردادها  انصرافط و روش  یشرا 

 (. 34 ۀماد د و  ج یبندها ،.ت.اق د )یابالغ نما ی ن اطالعات به مشتری ا ی و خدمات را ط 
به اطالع    ی لیارسال اطالعات تكم  ی و مجددًا ط   است  ی نیبشیمورد پ   ی در اطالعات مقدمات  ی كیالكترون  قرارداد  از  انصرافروش    ن،یبنابرا 

 رسد. ی م ی مشتر
و   باشدح ی روشن و صر ،بادوام ید در واسطیكننده بابه مصرف  ی اطالعات اعالم ۀید ییو تأ ی اطالعات اعالم ،ن قانونیهم  35 ۀ ماد مطابق

ت افراد ناتوان و كودكان ارائه  یت در معامالت و ازجمله ضرورت رعاینن و بر اساس لزوم حسنیدر مدت مع  ی ل مناسب ارتباطیدر زمان و با وسا
 طیرا را مانند ش  ی كیالكترون  قرارداد  از   انصراف ند  یفرا   و   طیشرا   ستكننده ملزم انیتأم  ،رانیا  ی كیالكترون  تجارت   قانون   33  ۀ ماد و شود. مطابق بند  

دار  ی ارجاع كاال و خدمات پس از فروش را به اطالع خر  ۀ عقد، نحو  یاجرا   ۀ ل كاال و خدمات، نحویپرداخت ثمن و تحو  ۀ نحو  عقد،  ند یفرا   و
 د.ی كننده ابالغ نماعنوان مصرف به

قانون   37  ۀماد  مفاد  مطابق  د ی با  د ینماانصراف    اعالما خدمات  یناظر بر كاال    ی ك یالكترون  قرارداد  از كننده بخواهد  اگر مصرف   ن،یبنابرا 
 مذكور مقرر شده است:  ۀ ه در متن مادل را انجام دهد كی ذ ی كی ز یات فیعمل  و كند لمذكور عم
  و  مهی ر ( از قبول خود بدون تحمل جانصراف حقانصراف ) یوقت برا ی د حداقل هفت روز كاریبا كنندهمصرف  دور  راه از  ۀ معامل هر  »در

 « .فرستادن كاال خواهد بودبازپس ۀنی هز كنندهبر مصرف  ی لیتحم ۀنی ل داشته باشد، تنها هزیدل  ۀارائ ای
قانون تجارت   38  ۀ را وفق ماد  لی ذ  فاتی د تشریبا  باشد  داشته  ی ك یالكترون  قرارداد   از  انصراف كننده اگر قصد  ن ماده، مصرف یاساس مفاد ا  بر
 :  كند  تیرعا رانیا ی كیالكترون

 
 مطابق را  یك یالكترون  قرارداد از انصراف  فراگرد و  شده  حی تصر  بدان ماده  نیا  ج  بند در  كه است تجارت  قاننون  34  ۀماد  اصطالح  کی یك یالكترون  قرارداد از انصراف  فراگرد. 1

 .است شده پرداخته ماده دو نیا به مقاله متن در. است كرده اعالم 38 و 37 مواد مفاد
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 كننده پس فرستد؛  نیعنوان تأمشده را به فروشنده بهافتی ا خدمات دریكاال  ،نخست
 انجام دهد؛   یرا در داخل هفت روز كار انصراف اعالم ،دوم 

 ل باشد؛  یدل  ۀارائ  ای مهی جر تحمل بدونتواند ی م ی او حت انصراف ،سوم 
   ؛فرستادن كاال خواهد بودبازپس ۀنی هز كنندهبر مصرف  ی لیتحم  ۀنی هز تنها ،چهارم 
قصد    د یباكاال و خدمات    دار ی خركند،  ی داللت نم  ی كیالكترون  قرارداد   از  انصراففرستادن كاال و خدمات بر  ازآنجاكه صرف بازپس  ،پنجم

 . كند  ابالغ فروشنده اطالع به زین ی كیالكترون قرارداد  انصرافخود را از 
ز باشد كه آن  ین ی كیتواند با روش الكترونی مذكور م ی كید الكترونی و اعالم انصراف از خر ی كیالكترون قرارداد  از  انصرافاعالم قصد  البته

 م داد.یشرح خواه  یدر گفتار بعد را 
 ۀ صفح  در  كه  است  كرده  موظف  را  خدمات  و  كاال  كنندگاننی تأم  و  فروشندگان  ،34و    33وفق مواد    ،رانیا  ی كیالكترون  تجارت   قانونگذار

  و   كنندهانصراف مصرف   ی و نصب كنند و راهنما  ی طراح  ی كیالكترون  ی خود، فراگرد انصراف از قراردادها  ی كیالكترون  ۀسامانو    تیسا  ی اصل
كه    دهدی نشان م  هافروشگاه   صفحات  ن یا  ی دانیم   یبررس .  ند ینما  میصورت شفاف تنظبه  صفحه  نیا  در  زی ن  را   قرارداد  از  خدمات  و  كاال  داری خر

  د ی خر  از  ندهكنمصرف و فراگرد انصراف    كنندی م  تی رعا  را  مصرف   حقوق  نیقوان  نیا  شركت  ثبت  ۀشناسنام  یدارا   ی كیالكترون  یهافروشگاه  غالب
 .ند ینمای م فی تعر خود تیسا  در را  ی كیالكترون

   ی ك ی الكترون   قرارداد   از   انصراف   ی ك ی الكترون   روش .  2-2

به    را   بود  ی كی زیارتباط كه همان ارتباط ف  ۀلیوس  تنها  و  گشود  تی بشر  ر روی ب  را   ی گری د  جهان  ی بشر  ارتباطات  لیوسا  و   ابزارها  در  تحول 
است  شده  ز مرسوم  ین  ی، روش مجازی و شفاه  ی كتب  یهابر روش عالوه   ، انعقاد قرارداد  یكه امروزه برایطور، بهنیز گسترش داد  ی كیارتباط الكترون

 ز مرسوم است. ین  آن  ازانحالل  و انصرافدر  ،بر انعقاد قراردادعالوه  ،ن روش ی(. ا49 ص، 1385 ،ی اسرینبناء )
 ی كیالكترون  ۀ مبادل ام و  ی پگاه دادهیاستفاده از پا  با تواند  ی ارسال كرده است م  1امیپكه در اثر اشتباه داده  یا شخص ی  كنندهمصرف   ن،یبنابرا 

  مرسوم  یكتب  و  ی انصراف شفاه جای  به  ،بیرت ن تیو به ا  انصراف دهد  ی ك یاز قرارداد الكترون  ی كیپست الكترون  و   ز تلفن، فاكس، تلكس یام و نیپداده
 .  كند مخاطب خود ارسال  به ،امیپداده ی عنی، ی كی الكترون  شیوۀ ق ی را از طر ، انصراف خوداز قرارداد ی سنت

  ۀ جادكنند یاساز )عنوان اصل به  ،ـ تحت كنترل آنان  یاانهیرا   یهاستم یا سی  ی و حقوق   ی قیاعم از شخص حق ـ«  »شخص  روش،  نیا  مطابق
 دوم(.   ۀد )ق.ت.ا، بند ب مادشوی ا ارسال م ید ی ا از طرف او تول یاو  ۀلیوسبه امیپداده واست  امیپداده  ی اصل أمنش 2، ام(یپ

انصراف از    یو محتوا   فادام با م یپاست كه داده  یاكنندهمصرف   سازاصلن است كه  یچن  ی كیروند مزبور انصراف الكترون  ی حقوق   حیتوض 
قصد   تواند ی م كننده مصرف  ا یساز اصل ن،یبنابرا بند ب(.  ،دوم   ۀ ماد)ق.ت.ا،  شودی م  ارسالمخاطب  به  و  دیتول  او  طرف از ا ی او  ۀلیوسبهقرارداد 

  شده ره یذخ  ا ی  افت ی ارسال، در  جاد،یعبارت از اطالعات ا  امیپدادهرا  ی ، زكند د و ارسال  یتول   امیپدادهصورت  را به  ی كیخود از قرارداد الكترون  انصراف
  یكپتله  ای  تلكس  تلگرام،  ،ی كیالكترون  پست  ها،داده  ی كیالكترون  ۀمشابه ازجمله مبادل   لی وسا  ای  ینور  ،ی سی مغناط  ،ی كیالكترون  لیوسا  قی از طر
 ی كیالكترون  تجارت   قانوندوم    ۀماد  در  فی تعر  نیا (.  4  ۀماد   د  بند   ،ی المللنیب  یقراردادها  در  ی كیالكترون  ارتباطات   از  استفاده  ونیكنوانس)  است

 یهایا فناوریو    ی، نوری كیل الكترونیا مفهوم است كه با وسایاز واقعه، اطالعات    یعبارت از هر نماد  امیپدادهاست:    شدهح و مقرر  ی تصر  زین  رانیا
 ی كیالكترون  ارتباطات   از  استفاده  ونیكنوانسچهارم    ۀ ف در بند ج مادی ن تعریشود. ای ا پردازش میره  یافت، ذخی د، ارسال، درید اطالعات تولی جد 
  كه  است  شده  دانسته  ی اطالعات  هرنوع   زین  3ترالیآنس  ۀدوم قانون نمون   ۀدر ماد  امیپداده  نیهمچن  است؛  شده  حی تصر  زین  ی المللنیب  یقراردادها  در

 
1. Data Message.  

2. Originator.  

3. UNCITRAL.  
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  رهیذخ  ای  افتی ارسال، در  د،یتلگرام و فاكس تول   ،ی ك یداده، پست الكترون  ی كیتبادل الكترون  لیمشابه آن از قب  ای  ینور  ،ی كیالكترون  لیوسا  ۀلیوسبه
 .  شودی م

(. 4  ۀ ماد  ه  بند  ،همان)  كند ی م   ارسال  2«ی ك یالكترون  ستمی»س  قی طر  از  1«»مخاطببه    « ی كیالكترون  ۀ»مراسل  قالب  در  را  امیپداده  سازاصل 
ا  یانعقاد، اجرا    ان ی در جر  دیبا  نیو قبول آن است كه طرف   جابیدرخواست ازجمله ا  ای  هی هرگونه اظهار، اعالم، مطالبه، اخطار« عبارت از  »مراسله

« عبارت از هرگونه  ی كیالكترون  ۀ»مراسل  كهچنان  ؛(4  ۀ )همان، بند الف مادتصمیم بگیرند    آن  انجام  بارۀدر ا دهند ی  صورت   را   آن   ،انصراف قرارداد
  ران، مخاطب  یق.ت.ا ا  2  ۀمادج    بند   طبق(.  59  ص،  1385  ،ینور؛  4  ۀماد   ب  بند   همان،)  دهند ی م  صورت   هاامیپداده  نیطرف   كه  است  یامراسله
را    یارسال  امیپداده  ی گری ف، اگر اشخاص دی ن تعرید. وفق اكن ی د و ارسال میاو تول   یرا به قصد ارسال برا  امیپداده  ساز  است كه اصل   ی شخص

ساز( قصد  م )اصلیاپاست كه منشأ داده  ی شخص  ی كی الكترون  ۀمراسلن، مخاطب  یشوند. بنابرا ی ، مخاطب شناخته نمكنند   ی كپ را  آن    ای  افتی در
ج    بند(. مطابق  4  ۀ ماد  ه  بند  ،ی المللنیب  یقراردادها  در  ی كیالكترون  ارتباطات  از  استفاده   ونیكنوانس)  كند  افتی را در  ی كیالكترون  ۀ مراسل  یدارد و

در چنمخاطب»  ،رانیا   ی كیالكترون  تجارت   قانوندوم    ۀماد پی«  الكترونین  اصل  ی شخص  ی كیام  دارد واست كه  بر   ی مبنام  یپداده  یساز قصد 
الكترون از قرارداد   جاد، یا  یبرا   كه   یستمیس  ی عنی   ،« ی اطالعات  ستمی »س  یگاه  ی كیالكترون  امیپ  منشأ  ا ی  ساز اصل.  كند   افتی در  را   ی كیانصراف 

ابالغ    مخاطب  به   را   ی كیالكترون  قرارداد   از   خود  انصراف  غامیپ  و  رد یگی م   كار به  ، راستا  هاامیپداده  گری د  پردازش   هرگونه  ای  ره یذخ  افت،ی در  ارسال،
استفاده    انصرافارسال اعالم  برای    ،ابزار خودكار  گری د  ای  ی كیابزار الكترون  ،یاانهیرا   ۀبرنام   از   ی عنی  ،« خودكار  غامیپ  ستمی»س  از   ی گاهو    كند می 

از   یاا مجموعه یدارد و به هر نوع دستگاه  ی عام یام معنایپارسال داده ی كیستم الكترون یدر هر صورت، س . (4 ۀماد  ه و  د یبندها همان،كند )ی م
، بند و(.  1  ۀكند )ق.ت.ا، مادی ام عمل میپپردازش خودكار داده  یهابرنامه   یق اجزا ی شود كه از طری اطالق م  یافزارمتصل سخت  یهادستگاه

 25مصوب   ،پارلمان اروپا و شورا  EU/83/2011  دستورالعمل، بنابر واسط بادوام .د »واسط بادوام« باشد یآن است كه با ستمی ن سیاویژگی  تنها
  به   شخصاً   كه  یاطالعات  یسازره یذخ  به   قادر   را   تاجر  ای  كننده ف مصر  كه  است  یالهیوس  هر»  ی معنا  بهكننده،  در مورد حقوق مصرف   ،2011اكتبر  

  دسترس   در  ندهی آ  ارجاعات  یبرا   است   ی كاف  اطالعات  آن   از  مدنظر  اهداف  یبرا   كه   ی زمانمدت  در  اطالعات  ن یا  كهیطوربه  سازد،ی م   شده  داده  او
 Directive 2011/83/EU of the European parliament)  دهد«ی م  را  شدهره یذخ  اطالعات  رییتغ  بدون  ریتكث  مجوز  یمعنا  ن یهمچن  و  است

and of the council, Art 1: 10.) 
( به  ی ستم یس  هر  نه)  «مطمئن  یستم اطالعاتیق »سی خود را از طر  انصراف موظف است قصد    ی كیام الكترونیا منشأ پیساز  اصل  ن،یبنابرا 

  ی. سطح معقول 2استفاده و نفوذ محفوظ باشد؛  معقول در برابر سوء   ی. به نحو1است كه:    یستم یس  مطمئن  ی اطالعات  ستمیس.  كند   مخاطب ارسال 
  یده انو سازم  یكربند یپ  ،دهد ی كه انجام م  یت كاریمتناسب با اهم  ،معقول   ینحو. به3؛  داشته باشد ح را  یصح  یو تصد   ی ت دسترس یاز قابل

 من باشد.  یا ۀیرو با موافق. 4 باشد؛ شده
  به  مطمئن  ی اطالعات  ستمیس  در  امیپ  ارسال  تحقق  شرط   وح شد  ی من« تصریا  ۀی»رو   به  مذكور  مطمئن  ی ستم اطالعاتیس  ،بند چهارم   در

من  یا  ۀیرو  قی طر  ازام  ید آورد كه مقصود از ارسال پین سؤال را پد یو مطلب مزبور اشد  ف  یمن توص یا  ۀ یرو  با  مطمئن   ی اطالعات  ستمیس  بودنموافق 
 شود؟  ی انجام م چگونه

افتن هرگونه ی  یخ و برا ی ن تار ییام، منشأ و مقصد آن با تعیپق صحت ثبت دادهیتطب  یبرا   ی اهیمن رویا  ۀ یرو   ،د گفتین سؤال بایپاسخ ا  در
ا كدها، كلمات  یها  تم ی الگورمن ممكن است با استفاده از  یا  ۀیرواست.    خاص  زمان  كی   از  امیپادهد  یسازره یا ذخیر در مبادله، محتوا  ییا تغیخطا  

گونه  نیا  رانیا  ی كیالكترون  تجارت   قانون مشابه انجام شود.    یمنیا طرق ایا پاسخ برگشت و  یق  ی تصد   یها، روش ی، رمزنگاری یا ارقام شناسای
آن استفاه  از    انصرافز  یو ن  فروش كاال و خدماتبرای  كننده  كننده و مصرف نیزمان تأمهم   ی كی زیرا كه بدون حضور ف  ی كیل ارتباط الكترونیوسا

 انصراف ز  یكننده و نكننده و مصرف نین تأمیبه كاالها و خدمات بجاب و قبول راجع یكه اكند، چنانی ر می« تعبدور   راه  از  ارتباط  لی وساشود، به »ی م
 

1. Addressee.  

2. Computer system.  
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دربارۀ    توانند ی م  قرارداد  نیطرف   البته(.  37  ۀماد  ،.ت.اق)  د كنی ر میآن از راه دور« تعب  انصرافل ارتباط از راه دور را به »یآن با استفاده از وسا  از
  همان، )  است  معتبر  عقد   نیطرف   خاص  قرارداد  و  توافق  نیچن  را ی ز  ،كنند   توافق  امیپداده  پردازش   ای  ره یذخ  افت،ی در  ارسال،  د،یتول   در  رییتغ  هرگونه

 (.  5 ۀماد
 شرح   به  فاتی تشر  نیا  و  است  یاژه یو  فاتی تشر  تابع   مربوط   قرارداد  از  انصراف  جه،ینت  در  و  ی كیالكترون  ارتباط  از  انصراف  اعالم  ن،یبنابرا 

 .است ی كیالكترون تجارت  قانون مقررات از  مستخرج  ومذكور 
  ی انصراف از قراردادها  ۀسازگار است كه به مسئل  زین  ی الملل  نیاز اسناد ب  ی با برخ   رانیو حكم استنباط مزبور از قانون تجارت ا  ی كل  ۀقاعد   نیا
 اند.پرداخته ی كیالكترون

كنوانس  یكل  ۀقاعد   استنباط  استناد  در   ی المللنیب  سند   نینخست بی مزبور،  بیون  به    1980مصوب    ی كاال   ی المللنیع  ملل موسوم  سازمان 
CISG1  مستندات  و   منابع   از   ی كی  ی،المللنیب  ی قراردادهادر    ی كیطات الكترونون استفاده از ارتبا ی كنوانس  20  ۀ مطابق ماد  ، كه  حیتوض   نیاست؛ به ا  

سازمان ملل متحد به  1980مصوب  ی كاال ی المللن یع بیون بیكنوانس  72و  71 ۀماد دو. است  ونیكنوانساین  مجهول  و مبهم موارد  ریتفس ی قانون 
فات اعمال انصراف را  ی ز تشریون نین كنوانسیا  72  ۀ آن به انصراف از قرارداد مربوط پرداخته و ماد  یو در پ  ی كیروش انصراف از ارتباط الكترون

بر انصراف از قرارداد را به طرف مقابل الزم    ی ق قرارداد دانسته و اعالن قصد خود مبنیون در رابطه با تعلین كنوانسیا  71  ۀفات مادی ه به تشریشب
 كهنیا  مگر(،  CISG, Art 71: A)  شمرده است  یاخطار انصراف از قرارداد به مخاطب را الزم و اجبار  ین دو ماده، اعالم فوریكرده و ا  ی تلق

ون مذكور،  یكنوانس  72  ۀ ماد  مطابق(.  CISG, Art 72: C)  كرد  نخواهد   اجرا   را  خود  تعهدات  كه  باشد  نموده  اعالم  شتریپ  مخاطب  مقابل   طرف 
  ی »طرف   ح كرده است:ی ون تصرین كنوانسیا  72  ۀرو، مادنیباشد. ازا   ی كی و الكترون  ی كی ز ی، اعم از فی ا شفاهی  ی صورت كتبتواند بهی ن اخطار میا

  نانیاطم  كه  شود  فراهم  امكان  نیا  او  یبرا   تا  بدهد   گری د  طرف   به  ی متعارف   اخطار  است  مكلف  كند،  اقتضا  وقت  چنانچه  دارد،  بطالن  اعالم  قصد   كه
 (.CISG, Art 72: B) بدهد« تعهدش یفایا برای ی كاف

 صورت به مذكور اخطار  كه شودمی  استنباط اصطالح  نیا از هرچند . است ناظر یشفاه  و  ی كتب اخطار به ماده نیا در »متعارف«  اصطالح 
به   ی كیساز نتواند اخطار را از طرق الكترونشود كه اصلی ن استنباط موجب آن نم یا  ،(217  ص ،  1390  همكاران،  و   یی صفا)  بود   خواهد   ی كیزیف

 .  گند مخاطب ارسال 
دا  یپ  یعلم  ۀوجه  گفتار  ن یا  گاهآن  .رد یگی م  دربر  را   ی كیالكترون  یقراردادها  زین  و  ی سنت  مرسوم   ی كی زیف  ی قراردادها  ماده  ن یا  عموم   و  اطالق

 ی كیارتباطات الكترون  یقانون   ی ی در مورد شناسا  2005  ی المللنیب  یها د در قراردا  ی كیاستفاده از ارتباطات الكترون ون  یم كنوانسیكند كه بدانی م
  « كرد  رد   است  ی كی الكترون  یامراسله  قالب  در  كه  لیدل   نیا  به  صرفاً   توانی نم  را  قرارداد  ای  مراسله  یاجرا   تیقابل  ای  »اعتبار  است:  كردهمقرر  

 (. 8 ۀماد  اول بند  ،ی المللنیب یقراردادها  در ی كیالكترون ارتباطات از استفادهون ی)كنوانس
به سایكنوانس  20  ۀماد  طبق استناد  مزبور،  ب  ریون  كنوانس  ی المللنیمقررات  مقررات  به  استناد  ازجمله  بیو  بیون   1980كاال    ی المللنیع 

(CISG  )استفاده   ونیكنوانس  5  ۀماد  نخست  بند   مطابق  استناد  نیا  شرط   تنها  واست    شده  رفتهیپذ   مسكوت   و  مجمل  و  مبهم  موارد   و  مواد  ر یتفس  در
الكترون ارتباطات  قراردادها  ی كیاز  تفس  ی المللنیب  یدر  ایدر  موارد مبهم و مجمل و مسكوت  به »خصیر  مقررات   ی المللنیب  ۀصین است كه 

  ماده  ن یا  دوم  بند   رو،نیازا .  شود«   توجه   المللنیدر تجارت ب  تینحسن  ت یآن و رعا  یدر اجرا  ی هماهنگ   یبه ضرورت ارتقا  زیون و نیكنوانس
 ونیكه كنوانس  ی كه »طبق اصول كلنینهاده است، مشروط بر ا  ی المللنیر مقررات بیسا ۀبرعهد   امدهین  ونیكنوانس   نیا  در هاآن  حكم كه  را   یموارد 

 فصل شود«.  وحاكم است، حل ی خصوص  المللنیكه حسب قواعد حقوق ب ی اصول، طبق قانون  گونهنیاست و در صورت فقدان ا  یبر آن مبتن

 
1. United Nations Convention On Contracts for the International sale of Goods, 1980, (CISG), Art 71-72. 
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  داده اجازه  خود مواد از ی كی در را  ی كی ز یرف یغ لیوسا از استفاده  متحد  ملل سازمان 1980 مصوب  كاال ی المللنیب ع یب ونیكنوانس ازآنجاكه
  « نیست  زین  ی گر ی د  شرط   چ یه  تی رعا  به  محتاج   ی شكل   نظر  از   و  شود  اثبات  ا ی  منعقد  ی كتب   طوربه  ستین  الزم  ع یب  »قرارداد   كه  است كرده    مقرر  و
(CISG, Art 11 ،)است مجاز ی قبل ونیكنوانس مسكوت  و  اجمال و ابهام  موارد  رفع  یبرا  ریاخ ونیكنوانس مواد  به استناد. 

  زیناروپا    ی كی( و از دستورالعمل تجارت الكترونUCITA, Section 214, b)  1تایوس ی  214مزبور از بند ب بخش    ی كل   ۀقاعد   نیهمچن
 (. Council Directive 2000/31/EEC, Art 11: B) است مستفاد و استخراج قابل

است ب  ی كل  ۀقاعد  استنباط  به  استناد  ممكن  اسناد  از    اسناد   نی ا  به  »استناد:  شود  گفته  و  رد یگ  قرار  رادیا  مورد   شدهگفته  یالمللنیمزبور 
 میینما  ی تلق  طیشرا   انیرا در مقام ب  رانیاگر قانون ا  ژهیوبه  ،ستین  رانی ها در حقوق ااالتباع بودن آنالزم  یمزبور به معنا  یكل  ۀقاعد  در   ی المللنیب

 نه اجمال!  میكن ریقابل تفس رش یعدم پذ  یو سكوت را به معنا 
حقوق تجارت   ریدر تفس  ی المللنی سند ب  نیا  یحقوق   ۀ وجه  زیفوق و ن  یكل  ۀمزبور در استنباط قاعد   ی الملل  ن یاستناد به سند ب  ی حقوق   ۀوجه

ا  رانیا  ی داخل   ی كیالكترون پاسخ  كه    رادیدر  آن است  الهام  1382  مصوب   رانیا  ی كی الكترون  تجارت   قانونمزبور  تجارت    ۀنمون   مقررات  از  با 
  ی در قراردادها  ی كیون استفاده از ارتباطات الكترونیمذكور در كنوانس  ۀ مدون شده و مقررات نمون   2(MLEC)  1996سال  ترال  یآنس  ی كیالكترون
  در   را  رانیا  ی كیالكترون  تجارت   قانون  مواضع توان  ی ن اساس، م یافته است، لذا بر ایتبلور    3مجمع سازمان ملل متحد  2005مصوب    ی كیالكترون

مواد و موارد مبهم و    وگرفت    ی كیالكترون  یدر قراردادها  ی كیمقررات استفاده از ارتباطات الكترون  از  ی كیرونالكت  یانصراف از قراردادها  ۀ نحو
ع یون بیكنوانس  72و    71خصوص ارجاع به مواد    نیا  در   آن  20  ۀ مادو ازآنجاكه  كرد    ریرا تفس  رانیا  ی كیمجمل و مسكوت قانون تجارت الكترون

ها در  االتباع بودن آنالزم  یمزبور به معنا  ی كل  ۀقاعد   استنباط  در  ی الملل   نیب  سند   نیا  به  »استناد  ،( داده استCISG)  1980كاال    ی المللنیب
 انیب از او سكوت  ی ول موردنظرش بوده است،  طیشرا  انیخصوص در مقام ب نیدر ا رانیا گذاراستدالل كه هرچند قانون  نیاست؛ به ا رانیحقوق ا

 . رش یپذ عدم  نه است بوده مسئلهبودن واضح یبه معنا یكل ۀقاعد  نیا
ا  یكرده است كه انعقاد قرارداد    مقررخود استثنا و    5  ۀماد  مذكور  حكمو    ی كل  ۀقاعد را از    یموارد ران  یا  ی كی تجارت الكترون  قانون  6  ۀماد
 اند از:  مواد عبارت  نیاشود. ی نم سریم ی كیالكترون قراردادام و یپستم دادهیق سی ن موارد از طری ا در آن  ازانصراف 

 ول؛رمنقیت اموال غیاسناد مالك  (ر: الف ی ام در حكم نوشته است، مگر در موارد زیپك نوشته از نظر قانون الزم باشد، دادهیوجود    »هرگاه
كاال صادر    ۀاستفاد  یبرا   ی خاص  دستور  كه  ی مشابه  عبارات  ایو    هشدار  اخطار،  اعالم،(  ج  ؛یی نها  كنندگانمصرف   به   ی یدارو  مواد  فروش (  ب

 (.  6 ۀماد همان،) «كند ی ا ترك فعل منع میصورت فعل به ی خاص یهاروش  ی ریكارگ ا از بهیكند و ی م
  رد موا   یدر تمام  ی كیاز طرق الكترون  ی كیقرارداد الكترون  انصراف  یو گفت: اجرا   كرد  استنباط  ی كل  ۀ قاعد   ک یتوان  ی دو ماده م  ن یا  مطابق

  قرارداد  انعقاد اصل كه استدالل  ن یا به ابد؛ی انجام ی كی رالكترونیغ طرق از دیبا كه  ماده نی ا مذكور یاستثنا موارد  در مگر است،ح یصح وممكن 
 . باشد  ی كی الكترون زین آن  انصراف فراگرد  تا است نشده زیتجو ی كی الكترون ستمیس در

و مستند دوم    است  رانیا  ی كیالكترن   تجارت   قانون   6و    5  مواد  جمع حاصل  و  منطوق  مذكور   ی استنباط  حكمو    ی كل  ۀقاعد   نینخست ا  مستند 
 است.  1382ران مصوب یا ی كیقانون تجارت الكترون 21تا  18مزبور، مواد  ی و حكم استنباط یكل ۀقاعد  نیا
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ن  ی ا  به  ،«ستیچ  رانی ا   ی كی الكترون  تجارت   قانوندر    ی كی الكترون  ی هاقرارداد   از  انصراف   ی ها »روش كه    ی اصل  سؤال   نی ابه    پاسخ  در   پژوهش،  ن ی ا 
 وجود دارد.   ی كی الكترون ی قراردادها از انصراف  ی برا  ی كی و الكترون ی كیزی روش ف  دو رانی ا  ی كی الكترون تجارت  قانون مطابق   كه دی رس  جهی نت 

مح  ی سنت  عرف  طبق  ی كی الكترون  یقراردادها   از   ی كیزی ف  انصراف   روش  مقررات  مطابق  و    یقراردادها  از  ی كیزی ف  انصراف ط  ی قراردادها 
 . است عقد انحالل  در اری خ اعمال  و قرارداد  فسخ ری نظ ی كی الكترون ی قراردادها از ی كیزی ف انصراف رد.  ی گی صورت م ی كی رالكترونی غ

 ،كاال و خدمات  داریكه خر  انی ب  نی ا   به  رد؛ی گی م  انجام  خدمات و  كاال   داریخر  توسط  ی كی الكترون  ی قراردادها  از  ی كی الكترون  انصراف   روش 
نی پ داده   ی كی الكترون  ۀمبادل   و  امی پ داده   گاه ی پا  از  استفاده  با  ساز،اصل  عنوانبه بر    ی مبن   خود قصد    ی كی ز تلفن، فاكس، تلكس و پست الكترونی ام و 

 . دی نمای م اعالم  وبه مخاطب خود ارسال  ،امی پ داده ی عنی ، ی كی ل به قصد مذكور به فرمت الكترونی ق تبدیاز طر  را  ی كی انصراف از قرارداد الكترون
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