بررسی قراردادهای الحاقی در
تجارت الکترونیکی
مجید الوند و دکتر بتول آهنی

چکیده:
با پیشرفت ف ّناوری و ابداع اینترنت و شکلگیری فرایند جدیدی از خرید ،فروش
و یا تبادل کاال ،خدمات و اطالعات از طریق شبکههای رایانهای و اینترنتی که
بخشی از تجارت الکترونیکی است باعث شد مصرفکنندگان کاال و خدمات
پذیرفتن شروط الحاقی را در فضای دیگری نیز تجربه کنند .اگر پیش از
این افراد مجبور به قبول این شرایط برای دریافت کاال و خدمات انحصاری
مانند انشعاب آب و برق و قراردادهای بیمه میشدند ،این بار این فروشندگان
کاال و خدمات بودند که در وبگاهها مشتری را مجبور به قبول این شرایط
میساختند که عمدت ًا غیرعادالنه بود .لذا با توجه به موارد فوق در این مقاله
به بررسی قراردادهای الحاقی در تجارت الکترونیکی پرداخته میشود .اینکه با
توجه به انواع قراردادهای الحاقی کدامیک از روشها موردِاستفاده فروشندگان
و ارائهکنندگان کاال و خدمات قرار میگیرد و در روش یادشده تا چه حد
سیاستهای اتخاذشده همگام با حمایت از حقوق مصرفکننده میباشد از
موارد مهم مطرحشده در این مقاله است که بهصورت موردی در دو وبگاه
معروف فروش کاال و خدمات ،یعنی وبگاه آمازون و دیجیکاال موردِبررسی قرار
میگیرند و در پایان با توجه به مطالب ارائهشده ،پیشنهاداتی برای حفظ حقوق
مصرفکننده ارائه میشود.

ڪلیدواژهها
قرارداد الحاقی؛ شروط غیرعادالنه؛ حقوق مصرفکننده.
آرشیو ملی ،سال چهارم ،شماره چهارم ،زمستان  ،1397شماره پیاپی 16؛ صص46-24 :
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مقدمه:
در حدود  ۲۰۰۰سال قبل از میالد ،فینیقیان فن ساخت کشتی را بهکار بردند تا از دریا بگذرند
و به سرزمینهای دور ،دست یابند .با این پیشرفت ،برای اولینبار مرزهای جغرافیایی برای
تجارت باز شد و تجارت با سرزمینهای دیگر آغاز و روشهای خالقانهای بهصورتهای
گوناگون به آن اضافه شد تا امروز که یکی از محبوبترین روشهای تجارت خرید اینترنتی
در دنیای وب است .در واقع تجارت الکترونیکی برای آسانسازی معامالت اقتصادی بهصورت
الکترونیکی تعریف شد .تجارت الکترونیکي هنوز برای بسیاری از مردم مفهوم جدیدی است،
اما در عصر اطالعات ،هدایت فعالیتهای کسبوکار از طریق اینترنت ،بهویژه برای شرکتهای
کوچک و متوسط که میخواهند با شرکتهای بزرگتر رقابت کنند ،بخش جدانشدنی از پیکر
فعالیتهای تجاری سازمان است .در واقع ،انقالب تجارت الکترونیکی به شرکتهای کوچک
امید بخشید تا بتوانند در کنار شرکتهای عظیم به تجارت بپردازند.
با توجه به اینکه اکثر قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد میشوند عقد بیع میباشند،
بههمیندلیل فروشندگان کاال که از طریق وبگاههای خود اقدام به عرضه کاال و خدمات
میکنند شروطی را تحتعنوان ضوابط و شرایط قرارداد پیشبینی کرده و معمو ًال قبل از
تکمیل فرایند خرید از مشتریان خود میخواهند تا قبولی خود را نسبت به آن شرایط اعالم
کنند .برخالف قراردادهای سنتی که درج شروط در قرارداد الزامی نیست ،برخی قوانین تجارت
الکترونیکی برای ایجاد تعیین و شفافیت در روابط طرفین ،دارندگان وبگاهها یا کسانی را که با

 .1کارشناسی ارشد حقوق تجارت
الکرتونیکی ،کارشناس مسئول اداره
حقوقی ،سازمان اسناد کتابخانه ملی
ایران؛
majidalvand@yahoo.com
 .2دکرتای حقوق خصوصی ،استادیار
پردیس الربز دانشگاه تهران؛
ahanilaw@gmail.com
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استفاده از سایر ابزارهای الکترونیکی کاال یا خدمات برای عموم عرضه میکنند ،ملزم میکند
تسهیالت الزم برای ذخیره و چاپ شروط قراردادی را در اختیار مخاطبان قرار دهند چه انعقاد
قرارداد بهشیوه الکترونیکی صورت گیرد مانند وقتی که کتابی از طریق الکترونیکی خریداری
میشود ولی تحویل آن در عالم واقع و بهصورت فیزیکی انجام میشود و چه انعقاد قرارداد در
فضای الکترونیکی صورت پذیرد مانند وقتی که یک قطعه از موسیقی خریداری میشود و پس
از اتمام فرایند خرید ،آن قطعه روی سیستم رایانهای خریدار دانلود میشود.
در معامالت الكترونيكي از يكطرف بهدلیل عدم امکان چانهزنی از سوی مشتری به ناچار
وی یا باید با شرایط عنوانشده موافقت کند یا ک ً
ال از خرید خود منصرف شود و از طرف ديگر
بهدلیل اینکه فروشنده میتواند شروط خود را از طریق تدوین مواردی از پیش تعیین شده به
مشتری تحمیل کند ،امکان سوءاستفاده از این موقعیت برای عرضهکنندگان کاال و خدمات
وجود دارد .لذا با توجه به شرايط خاص اينگونه از معامالت و احتمال نقض حقوق مصرفكننده،
بررسي قراردادهاي الحاقي در تجارت الكترونيكي موضوع اين مقاله است.

1. Adhesion contract
2. Contract d adhesion
3. Saleilles
4. Edwin w. Patterson

26

مبانی نظری ،مفهوم ،ماهیت ،ویژگی و اعتبار قراردادهای الحاقی در تجارت
الکترونیکی -مفهوم ،ماهیت ،انواع
مفهوم
قرارداد در معنای لغوی آن یعنی تعيينشده ،داراي پايداري و پيمان (دهخدا ،1377 ،ص)1377
و طبق نظر دكتر جعفريلنگرودي قرارداد اصطالح تازهاي است كه مترادف با عقد بهكار رفته
است (جعفریلنگرودی  ،1383ص.)454
3
2
اصطالح «قرارداد الحاقی »1یا «انضمامی » ابتدا در حقوق فرانسه توسط «سالی » حقوقدان
مشهور فرانسوی در کتاب «اعالم اراده» ابداع شده است؛ البته اصل پیدایش این پدیده اقتصادی
را باید قبل از این زمان جستوجو کرد .پروندههای مربوط به خرید بلیط قراردادهاي حمل
از طريق راهآهن در اواخر قرن  18و اوايل قرن  19احتما ًال از اولین مصاديق است (شيروي،
 ،1378ص .)72این اصطالح بعدها توسط پترسون 4در سال  1919و بهعنوان واژهاي حقوقي
انگليسي رواج يافت ( .)Burgess, 1986, p.255در حقوق ایران تقسیم قراردادها به قرارداد الحاقی
و قرارداد با گفتوگوی آزاد چندان منشأ اثر نبوده و حقوقدانها نیز متعرض آن نشدهاند .برخی
از حقوقدانان هم نامهای دیگری را برای این قراردادها برگزیدهاند ،مث ً
ال بعضی آن را «عقود
تحمیلی» نامیدهاند ،زیرا شروط و مفاد آن به طرف مقابل تحمیل میشود و او مجبور به پذیرش
آن است (شهيدي ،1384 ،ص )88و عدهای دیگر ،آن را «عقود تصویبی» خواندهاند ،چون شخص
یا باید آن را تصویب و یا بهطورکلی رد کند (جعفریلنگرودی ،1383 ،ص 456و .)457
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ارائه تعریف جامع از قراردادهای الحاقی کار دشواری است و معمو ًال در این باب ،فقط
به بیان کیفیت ظهور این پدیده و تحليل و نقد آن پرداخته و تعریفی جامع ارائه نکردهاند
) .(ALPA, 1980, p.267فرهنگ لغت حقوقي 1از قرارداد الحاقي بهعنوان قرارداد الزامآوري ياد ميكند
كه يكطرف قرارداد بهدليل داشتن همه قدرت چانهزني ،تمام منفعت خود را در آن لحاظ ميکند.
پيش از هر عقد مرسوم است كه دو طرف آزادانه دربارۀ حقوق و تعهدات خود به گفتوگو
بپردازند و پس از رسيدن توافق ،آن را با ايجاب و قبول واقع سازند ولي كمتر موردي است
كه آنان در گفتوگوهاي خود از شرايط يكسان برخوردار باشند .ضرورتهاي ناشي از اوضاع
اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي ،استقالل و آزادي اشخاص را محدود ميسازد .چندانكه
ميتوان گفت تمام قراردادها كموبيش در اثر اضطرار واقع ميشود .قانونگذار نيز ،با توجه به
اين حقيقت ،عيب رضا را در اين گونه موارد ناديده ميگيرد و معامله ناشي از اضطرار را نافذ
ميداند (ماده  206ق.م) .ولي در پارهاي پيمانها اختيار گفتگو دربارۀ شرايط قرارداد بهكلي از
يكطرف گرفته ميشود و طرف ديگر از پيش تمام شرايط و آثار آن را معين ميكند .كسي
كه مايل به بستن پيمان است يا بايد از آن منصرف شود يا تمام شرايط طرف مقابل را بپذيرد
و در واقع به طرحي بپيوندد كه او بهطور مستقل تنظيم كرده است .بههمينجهت ،اين گروه از
قراردادها را الحاقي يا انضمامي مينامند (كاتوزيان ،1388 ،ص.)107
امروزه ،عقود الحاقي مانندهاي فراوان دارد ،بهويژه در ساليان اخير كه دولت غالب خدمات
عمومي را در انحصار گرفته و براي آسانساختن بازرسي مأموران خود شرايط استفاده از اين
خدمات را بهطور دقيق معين كرده است ،شمار اينگونه عقود رو به فزوني ميرود و بيشتر
قراردادهاي اشخاص با مؤسسههاي عمومي به اين صورت درآمده است .با توجه به استفاده
از كلمة انحصار در تعريف قرارداد الحاقي بهنظر ميرسد تفكيك بين قراردادها ضروري باشد.
بعضي تفكيكی بهشرح ذيل براي قراردادهاي يادشده قائل هستند:
ب انحصار قانوني منعقد ميشود مانند پيمانهايي
الف -قراردادهايي كه با يكي از مؤسسات صاح 
كه فروشنده مواد دخانيه با شركت دخانيات امضا ميكند و يا قرارداد آب و يا برق و گاز و
حملونقل با راهآهن و غيره كه آحاد مردم با اين مؤسسات منعقد ميسازند.
ب -قراردادهايي كه افراد با مؤسساتي كه انحصار قانوني ندارند ولي در عمل انحصار بهوجود
آورده و يا اگر مؤسسه آنها موفق به انحصار در توليد يا توزيع كاال و محصول خويش
نشده چنان قدرت اقتصادي تحصيل كرده كه افراد براي آندسته از محصوالت يا خدمات
جز آنكه به آن موسسه رجوع نمايند ،چارهاي ندارند.
ج -قراردادهايي كه از شكل قرارداد دو جانبه خارج شده و بهصورت تعهدنامه درآمده ،مانند
تعهدنامههايي كه بانكها از مشتريان خود اخذ ميكنند.

1. Legal-dictionary.
thefreedictionary.com
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اين قراردادها در هر سه دسته خارج از اصول و مباني عقود تشكيل ميشوند؛ به اين معني
كه بهجاي آنكه طرفين براساس تساوي كامل حقوق كنار يكديگر بنشينند و در خصوص
شرايط قرارداد و تعهدات اصلي و فرعي آن توافق نمايند ،طرف قويتر كه انحصار قانوني و يا
عملي بهدست آورده ،مدل قراردادي را كه از قبل تهيه نموده به طرف خويش عرضه ميدارد.
شخص اخير بدون آنكه حق جزئي تغيير در آن داشته باشد يا بايد آن را ك ً
ال قبول و يا از انعقاد
قرارداد منصرف بشود (درخشاني ،1356 ،ص.)36
قراردادهای الحاقی معمو ًال بهشکل استاندارد عرضه میشود .استفاده از قراردادهای
استاندارد و از پیش تهیه شده ،منحصر به تجارت بینالمللی نبوده و بهنحو گستردهای در داخل
مرزهای یک کشور نیز موردِاستفاده قرار میگیرند .برای جلوگیری از اجحاف شرکتهای
بزرگ و حمایت از مصرفکنندگان در بسیاری از نظامهای حقوقی ملی طرف ضعیف در این
نوع قراردادها موردِحمایت قرار گرفت ه است .بحثی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا
این نوع قراردادهای نمونه که به قراردادهای الحاقی معروف هستند با قراردادهای استاندارد
دارای منطقی واحد بوده و باید بهطور مساوی موردِکنترل قانونی قرار گیرند یا اینکه کارکرد این
دو متفاوت است و هرکدام باید جداگانه موردِبررسی قرار گیرند .با توجه به اينكه قرارداد الحاقی،
قراردادی نمونه است که معمو ًال بهصورت چاپی بوده و توسط عرضهکننده کاال یا خدمات که
دارای قدرت اقتصادی کام ً
ال برتری است تنظیم و به مصرفکننده آن کاال یا خدمات ارائه
میشود ،بنابراين مصرفکننده یا باید آن قرارداد را با همه شروط قبول کرده یا ک ً
ال از آن
صرفنظر کند .مث ً
ال افرادی که نیاز به تلفن دارند مجبورند به شرکت مخابرات مراجعه کرده و
قرارداد نمونهای را که از قبل بهوسیله شرکت مخابرات تهیه شده امضا کنند.
در حقوق داخلی بسیاری از کشورها ،مقرراتی وجود دارد که به دادگاهها اجازه میدهد تا
بهنفع طرف ضعیف مداخله کرده و شرایط و محتوای قراردادهای الحاقی را تعدیل کنند .این
مقررات حمایتی اصو ًال قراردادهای استانداردی را که برای مقاصد بازرگانی بین تجار بینالمللی
تنظیم میشود ،شامل نمیشود زیرا قراردادهای الحاقی با قراردادهای استاندارد از جهت مبنا،
جایگاه و نحوه تنظیم تفاوت اساسی دارند.
پروندههای مربوط به خرید بلیط در قرن  19احتما ًال اولین مثالها را نشان میدهد .شرایط
این نوع از قراردادهای استاندارد موضوع مذاکره بین طرفین قرارداد نبوده و همچنین بهوسیله
هیچ سازمانی که حافظ منافع طرف ضعیف باشد موردِتأیید قرار نگرفته است .این شرایط
بهوسیله آن طرفی که دارای قدرت اقتصادی برتر است بهتنهایی و یا هماهنگ با دیگر کسانی
که کاالها و خدمات مشابه را عرضه میکنند دیکته شده و به طرف ضعیف میگوید :اگر تو این
کاال یا خدمات را میخواهی یا قبول شرايط را قبول کن یا چشمپوشي كن .بنابراین قوانین و
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مقرراتی که در حقوق داخلی بعضی از کشورها وجود دارد و به دادگاه اجازه میدهد تا در حمایت
از مصرفکننده دخالت کرده و شرایط قراردادی را تعدیل کنند ،در مورد قراردادهای استاندارد
که در تجارت بینالمللی موردِاستفاده قرار میگیرند مجری نخواهد بود .دالیل این تفاوت را
بهطور خالصه میتوان چنین بیان کرد که او ًال طرفین قراردادهای بینالمللی در شرایط نسبت ًا
مساوی قرار دارند و اختالف قدرت اقتصادی آن دو آن قدر زیاد و عمیق نیست که بتوان ادعا
کرد که یک طرف تمام شروط خود را به دیگری تحمیل کرده و در واقع قرارداد محصول اراده
مشترک طرفین نیست .ثانی ًا ،دخالت دادگاهها در قراردادهای الحاقی به این جهت است که
عرضهکنندگان کاالها یا خدمات دارای قدرت انحصاری و نیمهانحصاری بوده و مصرفکننده
ناگزیر از قبول قرارداد است ،زیرا آن کاال یا خدمات موردِنیاز عمومی است .درحالیکه این
نحوه انحصار در بازرگانی بینالمللی که شرکتهای متعددی از کشورهای متفاوت با هم رقابت
میکنند بهآسانی بهوجود نمیآید .ثالث ًا ،در قراردادهای الحاقی ،قرارداد به مصرفکنندگانی ارائه
میشود که ممکن است بیسواد باشند یا آنقدر عجله داشته باشند که وقت خواندن آن را ندارند
یا بهخاطر اینکه فاقد اطالعات حقوقی هستند ،قادر به درک محتوای قرارداد و یا شروط آن
نیستند و یا شروط قرارداد آنچنان ریز نوشته شده که معمو ًال افراد نمیتوانند آنها را بخوانند.
درحالیکه یک شرکت بازرگانی که معمو ًال دارای مشاور حقوقی است ،نمیتواند ادعا کند که
بهخاطر جزئیبودن شروط قرارداد ،عدم آگاهی از معانی آنان ،داشتن عجله ،بیسواد بودن یا
نظایر آن قرارداد ارائهشده را بدون درک و آگاهی قبول کرده است .رابع ًا ،بسیاری از قراردادهای
استاندارد توسط انجمنهای صنفی بازرگانی و سازمانهای بینالمللی تنظیم شدهاند که
شامل عرفهای رایج در آن نوع تجارت است و نمیتوان ادعا کرد که قرارداد حاوی شرایط
ناعادالنهای به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر است تا ضرورت دخالت مقامات قضائی
را توجیه کند .بهدلیل این مالحظات است که در کشورهای گوناگونی این مقررات حمایتی
منحصر به قراردادهای داخلی شده و قراردادهای تجاری بینالمللی صریح ًا استثنا شدهاند.
نکتهای که در استفاده از قراردادهای استاندارد باید موردِتوجه قرار گیرد این است که یک
قرارداد استاندارد ممکن است کام ً
ال متناسب و منطبق با نیازهای طرفین نباشد .از منظر ديگر
هم ميتوان به اين افتراق اشاره داشت كه هر قرارداد استانداردي لزوم ًا الحاقي نيست اما تقريب ًا
هر قرارداد الحاقي شكلي استاندارد بهخود ميگيرد.
ماهیت
اندكي پس از ايجاد مفهوم قرارداد الحاقي توسط «سالي» ،عقدبودن اين اعمال حقوقي موردِترديد
گرفت .از همان زمان در رابطه با ماهيت قرارداد الحاقي ميان حقوقدانان اختالفنظرهايي
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پيش آمد .برخي كه اكثراً از حقوقدانان حقوق عمومي هستند ماهيت قراردادي ايندسته از
اعمال را منكر شدهاند و برخي ديگر كه اكثراً علماي حقوق خصوصي میباشند در عقدبودن
ايندسته از اعمال تشكيك نكردهاند ،اما در اين ميان ،انديشمندان حقوق عمومي و حتي
آندسته از علماي حقوق خصوصي نيز كه معتقد بر اين امر هستند كه تفاوت نحوة ايجاب و
قبول سببساز خروج اين دسته از اعمال از زمرة عقود نميشود منكر اين مطلب نيستند كه
ممكن است قرارگرفتن يك عمل در گروه عقود الحاقي در شيوة تفسير و چهبسا در نفوذ و يا
صحت عقد مؤثر باشد .البته نظريات ديگري نيز وجود دارد كه برخي نزديك به نظريه اول و
بعضي شبيه به نظريه دوم بوده و يا تفصيلي ميان اين دو نظريه محسوب ميشود (كاتوزيان،
 ،1377ص 20و  .)21دو نظر عمدهاي كه حقوقدانان بهسمت آنها متمايل شدهاند در بند اول
و دوم موردِبررسي قرار ميگيرد و در ادامه به ارزيابي اين نظريات ميپردازيم.
بند اول -نظريه غيرقرارداديبودن اعمال الحاقي
اين گروه به رهبري سالي كه حقوقدانان حقوق عمومي از وي پيروي كردهاند صبغة معاملي
اين عقد را منكر شدهاند (سنهوري ،1382 ،ص 132بهنقل از رمضانزاده ،1394 ،ص.)36
قائلين بر اين نظر كه اكثراً از حقوقدانان حقوق عمومي هستند معتقدند الزمه آزادي
اراده طرفين عقد اين است كه آنان در شرايط مساوي بوده و با استقالل كامل بتوانند دربارة
شروط و تعهدات خود به گفتوگو بنشينند .با اينكه در عقود الحاقي نيز طرف قبول مقررات
پيشنهاددهنده را ميپذيرد ،عقد را نبايد نتيجة انشاء و محصول اراده او پنداشت .او فقط راضي
شده است كه تابع قانون طرف ديگر باشد ،اين رضايت نيز از روي رغبت بهدست نيامده و
مولود نيازهاي مادي و اضطرار است .اينان راهي جز پذيرفتن شرايط مؤسسههايي كه بهطور
انحصار اين كاالها را عرضه ميكنند ندارند و نبايد شرايطي را كه بدينگونه بر آنها تحميل
ميشود ناشي از توافق انگاشت (كاتوزيان ،1377 ،ص.)19
ستيز بين قراردادهاي الحاقي و حمايت مستمر از مصرفكنندگان ،يكي از دلمشغوليهاي
مدام فعاليتهاي كنوني قانونگذاري است .ترديد دربارة عقدبودن اين اعمال بهويژه از آنجا قوت
ميگيرد كه گاه تمام شرايط عقد به آگاهي طرف قبول نميرسد و او به امري ملتزم ميشود كه
از آن بياطالع است (ترجمه نبوی ،1377 ،ص .)155بهعنوان مثال گاه قيد ميگردد كارگر بايد
مطيع مقررات داخلي مؤسسه باشد ،درحاليكه او زماني از اين مقررات مطلع ميشود كه عقد را
پذيرفته و عم ً
ال وارد كارگاه شده است .ازاينرو چنين رضايتي نميتواند منشاء ايجاد عقد محسوب
شود ،زيرا انشائي در بين نيست بلكه او فقط رضايت خود را نسبت به عمل حقوقي انجامشده اعالم
ميدارد .پس ماهيت اين عمل حقوقي با ماهيت عقد و قرارداد متفاوت است.
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بند دوم -نظريه قرارداديبودن عقود الحاقي
قائلين بر اين نظر كه غالب ًا گرايش حقوق خصوصي دارند معتقدند قرارداد الحاقي ،عقدي
حقيقي است كه با توافق ارادة دو طرف منعقد ميشود و تابع قواعدي است كه ديگر عقود تابع
آن هستند .اين مطلب كه در آن يكي از طرفين تمام شرايط را از قبل تهيه و پيشنهاد ميكند
و طرف مقابل صرف ًا با اين پيشنهاد موافقت ميکند بدون اينكه حق هيچ مناقشه و چانهزدني
داشته باشد ،ضرري به صدق عنوان عقد نميرساند ،زيرا ايجاب و قبول انجام و ميان دو انشاء
توافق حاصل شده و عقد چيزي جز توافق دو اراده و انشاء نيست و آزادي كامل طرفين و
توازن و تساوي آنها از لحاظ اقتصادي و نيز رضايت قلبي و واقعي طرفين عقد از شرايط
تحقق عقود نیست .بلكه صرف توافق دو انشاء كه در آن رضايت معاملي وجود داشته باشد
كافي است و منبع الزامكننده و مبناي حقوق اين قراردادها نيز همين توافق و رضايت طرفين
است (قافي ،1383 ،ص.)69
بهنظر برخي از قائلين به اين نظر ،بهطور معمول كساني كه براي بستن پيمان با هم
روبهرو ميشوند از حيث شرايط اقتصادي و اجتماعي در يك سطح قرار ندارند و يكي از آن
دو براي تأمين منافع خويش از موقعيت مناسبتر و چه بسا از یک موقعیت اقصادی کام ً
ال
برتر برخوردار است .پس از لحاظ نابرابري اطراف عقد چندان تفاوتي بين عقود الحاقي و ساير
قراردادها وجود ندارد .نويسندگان حقوق مدني نيز به اين نكته كام ً
ال واقف بودهاند و به حكم
ضرورت معامالت ناشي از اضطرار را نافذ دانستهاند .در جامعه همه كموبيش ناچار به معامالتي
ميشوند كه دلخواهشان نيست .پس چاره در اين نيست كه اضطرارها و نابرابريها سبب انكار
ماهيت عقد قرار گيرد .قانونگذار نيز چنين كرده است و فقط در هر جا كه حاكميت يكي از
طرفين را بر ديگري زيانبار ديده ،انعقاد قرارداد را منع يا موكول به تصويب مقام عمومي كرده
است( 1كاتوزيان ،1377 ،ص.)22
عدهاي از اين حقوقدانها نيز معتقدند قرارداد الحاقي يك پديدة جديد اقتصادي است و
پديده حقوقي تازهاي محسوب نميشود و حتي برخي معتقدند ايجاد دسته جديدي از عقود
بهنام قرارداد الحاقي در مقابل ساير عقود و به تعبير ديگر ،تقسيم عقود به قرارداد الحاقي و
قرارداد با گفتوگوي آزاد بيمعنا است (شهيدي ،1384 ،ص.)89
در اين ميان دكتر كاتوزيان معتقد است :در قراردادهاي الحاقي نيز توافق صورت ميگيرد
و رضاي پذيرنده هم چهره انشايي دارد .منتها بهدليل اضطرار مصرفكننده كاالها و خدمات
انحصاري بايد از او حمايت كرد .ايقاع شناختن عمل حقوقي به زيان مصرفكننده است زیرا
به هنگام تفسير قرارداد فقط ارادة نمونهپرداز معيار ميشود و منافع طرف ضعيفتر بهحساب
نميآيد (كاتوزيان ،1376 ،ص.)19

 .1مواد  1240و  1242ق.م.

فصلنامه آرشیو ملی ،شامره 16

31

بند سوم -جمعبندی
براي تشخيص اينكه قرارداد الحاقي جزو عقود است يا از دايره عقود و قراردادها خارج است
بايد ابتدا ديد چه عناصري در تشكيل عقد مؤثر است تا بعد از آن بررسي شود آيا قرارداد الحاقي
داراي اين عناصر و شرايط هست يا خير .مالك تشخيص عقد اين است كه بدون توافق دو
طرف نتوان اثري بهوجود آورد كه موردِقبول قانون يا عرف و عادت و يا عقل و اخالق حسنه
بوده باشد (جعفريلنگرودي ،1383 ،ص.)533
در قراردادهاي الحاقي هم اگرچه يك طرف مجبور به پذيرش تمام شرايط و پيشنهادات
طرف مقابل است ولي اين حداقل رضايت معاملي وجود دارد .البته شكل تدوين ايجاب و عدم
امكان گفتوگو دربارة شرايط آن ،ويژگي خاصي به اينگونه عقود ميبخشد كه در مقام تفسير و
اجراي آن ممكن است حائز اثر باشد اما اين ويژگي باعث نميشود خاصيت قرارداديبودن اين
اعمال حقوقي از بين برود .قانون هم براي انعقاد قرارداد ،توافق ميان دو ارادة آزاد و مستقل را الزم
دانسته است اما در هيچيك از متون قانوني اشارهاي به لزوم تساوي قدرت و برابري اقتصادي اين
دو اراده نشده است .معمو ًال افراد ناگزير از انعقاد قراردادهايي هستند كه دلخواه واقعي آنها نيست
ولي براي رفع نيازها و ضرورتهاي زندگي مجبور به انجام آن هستند و از اينرو نميتوان اين
قراردادها را از ماهيت عقود خارج دانست بلكه راه چاره اين است كه برای حفظ نظام معامالتی و
اقتصادی جامعه و استواری پیمانهای خصوصی به حکم ضرورت ،معامالت ناشی از اضطرار را
نافذ دانست ،همچنان که در فقه اسالمی و قانون مدنی ایران هم همین نظر پذیرفته شده و در
ماده  206قانون مدنی به آن تصریح شده است .لذا هر چند تدوين ايجاب و ممكن نبودن گفتوگو
دربارة شرايط عقد به اينگونه قراردادها چهرة خاصي ميبخشد كه در مقام تفسير و اجراي آن
بايد موردِتوجه قرار گيرد ،ليكن اين تفاوت بهاندازهاي كه ادعا شده است اهميت ندارد كه خاصيت
قرارداديبودن عمل خصوصي را از بين ببرد (كاتوزيان ،1377 ،ص.)21
تأمين آزادي اراده و برابري طرفين كمال مطلوب عقد است ليكن انكار عقدبودن قرارداد
الحاقي مانع رسيدن به چنين هدف كاملي است .حمايت از طرف ناتوان ايجاب ميكند كه
تعهد ناشي از اينگونه اعمال محصول توافق طرفين انگاشته شود زيرا در اين صورت دادرس
مجال آن را مييابد كه هنگام تفسير قرارداد به قصد مشترك آن دو توجه كند .درحاليكه اگر
عمل انجام شده ايقاع يا نهاد حقوقي مبتنيبر مصلحت پيشنهادكننده باشد دادگاه ناچار است
كه شرايط مبهم را چنان تعبير كند كه با منافع او سازگارتر باشد (رمضانزاده ،1394 ،ص.)45
از مطالبی که بیان شد میتوان نتیجه گرفت که قراردادهای الحاقی از جهت ماهیت جزو
عقود بهشمار میآیند و مبنای حقوقی و منبع الزام آور آن هم توافق و ارادة طرفین است و به
صرف اینکه شرایط آن از قبل تدوین شده نمیتوان آن را پدیده جدید حقوقی بهحساب آورد.
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مبحث دوم -ويژگيها و اعتبار قرارداد الحاقي
ویژگی
قراردادهای الحاقی دارای ویژگیهایی هستند که بهواسطة آنها از سایر قراردادها تمیز داده
میشوند .برخی از ویژگیها ،مربوط به موضوع و متعلق قرارداد ،برخی مربوط به خصوصیات
طرف پیشنهادکننده ،برخی در رابطة با مفاد عمومی این قراردادها و بعضی نیز مربوط به نحوه
ایجاب و قبول و شکل ظاهری قرارداد است .البته ممکن است پارهای از موارد ،جزو ویژگیهای
غالب قرارداد الحاقی باشد ،یعنی اکثر قراردادهای الحاقی این ویژگی را داشته باشند ،در عین
حال فقدان این خصوصیتها ،موجب نمیشود که عنوان قرارداد الحاقی بر آن صدق نکند.
اینک به بررسی این ویژگیها در چهار بند میپردازیم.
بند اول -ضروریبودن موضوع قرارداد
بخش عمدهای از قرارداد الحاقی آن است که موضوع آن از امور ضروری و یا دستکم از امور
مهمی است که دارای اهميت بسيا ر است؛ یعنی قرارداد ،به کاالها و خدماتي تعلق میگیرد که
از نيازهاي اوليه و روزمره انسانی است و افراد نسبت به پذیرش این قرارداد ،اضطرار دارند .مانند
استفاده از آب و برق که قرارداد مربوط به حق اشتراک آن ،قرارداد الحاقی محسوب میشود.
تشخیص ضروری از غیرضروری ،عرف است و حتی ممکن است در
بدیهی است مالک
ِ
زمانها و مکانهای مختلف ،متفاوت باشد .مث ً
ال امروزه استفاده از آب لولهکشی در شهرها،
جزو ضروریات زندگی است ولی در برخی روستاها از ضروریات زندگی محسوب نمیشود .از
مثالهای دیگری که حقوقدانها به آن اشاره کردهاند ،استفاده از وسایل حملونقل عمومی
مانند راهآهن است (قافي ،1383 ،ص.)67
بعضي عقيده دارند اگر متعلق قرارداد از کاالهای غیرضروری باشد ،قرارداد الحاقی نخواهد
بود؛ بنابراین معامالتی که در فروشگاههای بزرگ انجام میگیرد ،که در آن قیمتها مقطوع
است و امکان چانهزدن و مناقشه در قیمت وجود ندارد ،فقط در صورتی قرارداد الحاقی
محسوب میشود که آن کاالها از ضروریات زندگی باشد و رقابت تجاری هم در آن وجود
نداشته باشد (العدوی ،1994 ،ص ،51بهنقل از قافي ،1383 ،ص.)67
این ویژگی باعث شده که قراردادهای الحاقی از مصادیق معامالت اضطراری بهحساب
آید .1ولي بهنظر ميرسد بهدليل عدم امكان گفتوگو و چانهزني است كه اضطرار در قراردادهاي
الحاقي نمود بيشتري پيدا ميكند.

 .1براي برريس بيشرت رجوع كنيد
به كاتوزيان ،1388 ،قواعد عمومي
قراردادها ،ج ،1ص 25و .26
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بند دوم -داشتن قدرت برتر اقتصادی و انحصار پیشنهادکننده
بهطور معمول در قراردادهای الحاقی یک طرف قرارداد که پیشنهادکننده شرایط و مفاد آن
است ،از موقعیت اقتصادی بسیار قوی و برتری برخوردار است .البته عدم توازن اقتصادی در
معامالت امری عادی و متعارف است ،بهگونهای که در بسیاری از معامالت ،تساوی و توازن
اقتصادی میان دو طرف قرارداد وجود ندارد ،و این امر از زمانهای قدیم نیز سابقه داشته و
خللی هم در صحت عقود وارد نمیکند ،چون توازن قدرت اقتصادی ،شرط صحت قراردادها
نیست و فقط داشتن اراده آزاد برای طرفین ،شرط است .اما پدیدة جدیدی که در دوران اخیر
متداول شده ،وجود اختالف قدرت اقتصادی بسیار شدید میان طرفین است که این برتری و
تفوق یک طرف ،بهواسطه انحصار در تولید کاال و خدمت بهوجود آمده و تشدید شده است.
اين انحصار موجب ميشود که اختیار امر بهدست او بوده و فقط اراده او در شکلگیری شرایط
و مفاد قرارداد مؤثر باشد .در مقابل ،طرف دیگر بهخاطر نیازی که به استفاده از آن کاال یا
خدمت انحصاری دارد مجبور به پذیرش تمام شرایط پیشنهادی است .برخورداري از تجربه باال
و فرصت كافي در تنظيم قرارداد ،توان اقتصادي برتر و يا در اختيار داشتن برخي از امتيازهاي
انحصاري را ميتوان در شمار موقعيتهاي برتر چنين عرضهكنندگاني برشمرد (عليزاده،1384 ،
ص.)97
نكتهاي كه ذكر آن ضروري بهنظر ميرسد اين است كه گاه هر چند متعلق قرارداد در
انحصار يك شركت خاص قرار ندارد و آن كاال يا خدمت توسط چند شركت يا مؤسسه عرضه
ميشوند ولي شرايط موجود در قراردادهاي از پيش تهيه شده در همه آنها يكسان است و يا
اينكه در مواردي مؤسسات ارائهكنندة كاال يا خدمات مشابه ،با هم اتحاديههاي بزرگ و كوچك
در برابر مصرفكنندگان بهوجود ميآورند و به اين صورت قانون توانگران بر نيازمندان تحميل
ميشود (كاتوزيان ،1377 ،ص .)18پس ویژگی عمدة طرف پیشنهادکننده ،دارا بودن از قدرت
کام ً
ال برتر اقتصادی و نیز داشتن حق امتیاز انحصاری یا شبهانحصاری کاالی ضروری است.
البته با تعبیر دیگری میتوان انحصاریبودن کاال و خدمت را از ویژگیهای متعلق قرارداد،
تلقی کرد.
بند سوم -يكطرفهبودن شروط قراردادي
در اين قراردادها غالب ًا شروطي وجود دارد كه بهطور يكجانبه بهنفع طرف قويتر است و وي
تا جايي كه ممكن است از هيچ شرطي كه بهنفعش باشد فروگذاري نميكند .ازجمله اين
شروط ميتوان به عدم مسئوليت يا كمكردن مسئوليت طرف قويتر و يا شروطي كه افزايندۀ
مسئوليت طرف مقابل يا ملحقشونده به قرارداد است ،اشاره کرد .در چنين قراردادهايي چهبسا
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تنها نقش اصلي كه طرف قويتر براي طرف مقابل در نظر ميگيرد ،امضاي قرارداد و پرداخت
بهاي كاال يا خدمات است و اعمال نفوذي براي وي وجود ندارد ).(Looney, 1999, p.180
بند چهارم -ویژگی شکل قرارداد
در قراردادهای الحاقی ،ایجاب بهصورت یک فرم چاپی و نمونه عرضه میشود که در آن تمام
شروط و مفاد قرارداد وجود دارد و در تنظیم آن دقت زیادی صورت گرفته و در عین حال ،از
پیچیدگی زیادی نیز برخوردار است که فهم آن برای اشخاص عادی مشکل است و یا اینکه به
قدری ریز نوشته شده که معمو ًال افراد رغبت به خواندن آن نمیکنند ولی مجبور به پذیرش آن
هستند .ضمن اینکه این پیشنهاد ،برای همه مردم به یک شکل و با شروط یکسان ،ارائه میشود.
خصوصیت دیگر آن ،طول مدت و دوام و استمرار آن است .یعنی محدود به زمان کوتاهی
نیست ،بلکه این پیشنهاد برای عموم افراد ،بهصورت یکسان و مستمر عرضه میشود ،و این
طول مدت و شکل ایجاب ،بهواسطة طبیعت قرارداد الحاقی است ،چون پیشنهاد توسط کسی
ارائه میشود که دارای قدرت انحصاری است .از اینرو طبیعی است که عرضهکننده کاال یا
خدمت میتواند با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی ،شروط و تعرفههای خاصی را معین
کند که معمو ًال با دوام و پایدار بوده و تا مدت طوالنی نیازی به تغییر و تعدیل آن نیست.
بهویژه اگر پیشنهادکننده ،به حکم قانون امتیاز تولید و عرضه کاال و خدمت عمومی را بهطور
انحصاری در اختیار داشته باشد ،میتواند با بررسی کامل جوانب موضوع ،شرایطی معین کند
قابلاجرا و اعمال باشد؛ نکتهای که باید
که مانند قانون ،برای عموم مردم و بهصورت مستمر ِ
موردِتوجه قرار گیرد این است که همیشه پیشنهاد عرضهشده بهمنزلة ایجاب قطعی قرارداد
نیست بلکه در برخی موارد این پیشنهاد فقط تا مرحلة دعوت به معامله پیش میرود و ایجاب
محسوب نمیشود.
گفتار دوم – حدود قرارداد الحاقی
يكي از ويژگيهاي مهم قراردادهاي الحاقي در مورد ضروريات زندگي اين است كه افراد
مجبور به پذيرش آن بوده و بههيچوجه نميتوانند از آن صرفنظر كنند ،يعني در واقع نسبت
به انجام معامله اضطرار دارند .در مقابل اين نظريه برخي معتقدند معامالت افراد در مورد
ضروريات زندگي كه براي رفع نيازهاي روزمره صورت ميگيرد موجب اضطرار اصطالحي
نيست و ازاينرو قراردادهاي الحاقي از مصاديق معامالت اضطراري محسوب نميشود
(عبديپور ،1388 ،ص.)40
در تجارت الکترونیکی ،اگرچه در وبگاههای مشابه امکان خرید وجود دارد اما نکته این
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 .1برخی تجارت الکرتونیکی را به فرايند
خريد ،فروش يا تبادل محصوالت،
خدمات و اطالعات از طريق شبكههاي
رایانهای و اينرتنت تعریف کردهاند،
(وبگاه انجمن تبیان) ويل با توجه به
جوانبودن رشته فنّاوری اطالعات
و بهخصوص تجارت الکرتونیکی
هنوز تعریف دقیق و جامعی برای
آن مشخص نشده است .از دیدگاه
پروفسور توربان تجارت الکرتونیکي
عبارت است از خرید و فروش
کاال ،خدمات و اطالعات از طریق
شبکههای ارتباطی (وبالگ فرهنگ و
رسانه  -فصلنامه تحلیلی و پژوهشی
ارتباطات اجتامعی) .Efraim
( turbanبراي آشنایی بیشرت با
مراجعه كنيد بهhttp://prabook. :
com/web/person-view.
)html?profileId=386100
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است که همه وبگاهها قرارداد الحاقی محسوب میشوند و فرقی نمیکند که تنوع وبگاه
وجود دارد یا خیر .علت این است که ويژگي الحاقیبودن یا نبود فرصت مذاکره در همه
وبگاهها جاری هست .حاال ممکن است طرف بهخاطر اضطرار به قرارداد الحاقی تن دهد و
قرارداد الحاقی را در اضطرار بپذيرد .فرقی هم نمیکند الکترونیکی باشد یا غیر آن .مانند آنكه
فردي مجبور میشود براي اتصال به شبكه گاز به قرارداد الحاقی دولت تن دهد یا بهدلیل
نیازمندبودن به کتابی برای امتحان پایان ترم به قرارداد الحاقی الکترونیکی تن دهد .حکم یکی
است ولی شیوهها فرق میکند.
ميتوان بسياري از قراردادهاي الحاقي را نيز جزو موارد سوءاستفاده از اضطرار برشمرد.
يعني اگر توليدكنندة يك كاالي ضروري ،با سوءنيت انحصار توليد آن را در دست بگيرد و
بهخاطر ضروريبودن كاال ،عموم افراد جامعه مجبور باشند براي استفاده از آن فقط با همين
توليدكننده انحصاري وارد معامله شوند و در اين شرايط ،توليدكننده شروط غيرمنصفانه و
غير عادالنهاي را در ضمن قرارداد الحاقي به افراد تحميل كند ،بهطور قطع از مصاديق بارز
سوءاستفاده از وضعيت اضطراري محسوب ميشود .در حقوق ايران به مسئله سوءاستفاده از
اضطرار اشاره نشده و راهحل خاصي براي آن تعيين نگرديده و جمعي از حقوقدانان با استناد به
ظاهر مادة  206ق.م .اينگونه قراردادها را صحيح و نافذ تلقي كردهاند (عدل ،1354 ،ص124
و حائري شاهباغ ،1376 ،ص ،164بهنقل از رمضانزاده ،1394 ،ص .)69ولي برخي از مؤلفان
با توجه به اصول كلي حقوق موضوعه ايران و مباني فقهي آن ،راهحلهايي همچون نظریه
صحت قرارداد (باريكلو ،1382 ،ص 27و امامي ،1375 ،ص ،)194نظریه صحت قرارداد با
امکان ابطال یا تغییر قرارداد (كاتوزيان ،1388 ،ص )511و نظریه نفوذ قرارداد با امکان فسخ
آن (صفايي ،1351 ،ص 129بهنقل از رمضانزاده ،1394 ،ص )74را ارائه كردهاند كه در این
نوشتار به آنها نميپردازيم.
انواع قراردادهای الحاقی در تجارت الکترونیکی
کاالها و خدمات در تجارت الکترونیکی ،ممکن است از طریق شبکه سفارش داده شوند ،ولی
تسلیم آنها یا تحویل ثمن (پرداخت) ممکن است بهصورت برونخط (آفالین) باشد .بنابراین
مقصود از تجارت الکترونیکی ،استفاده از ارتباطات الکترونیکی بهعنوان وسیلهای برای انجام
انواع مختلف تعاملها از جمله انجام معامالت است .بنابراین تعاملهای انجامگرفته از طریق
تلفن یا نامهای که تایپشده و سپس بهطور سنتی پست میشود ،تجارت الکترونیکی نیست
(السان ،1395 ،ص.1)5-4
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معامالت الكترونيكي را به اعتبارات مختلفي ميتوان تقسيم كرد .يكي از تقسيمات
براساس ماهيت طرفين درگير در آنها انجام ميگيرد.
دو نوع رايج و پراهميت اين نوع از معامالت ،معامله تاجر با تاجر و تاجر با مصرفكننده
است .هر چند اقسام دیگری مانند معامالت مصرفكننده با تاجر و تجارت الكترونيكي در روابط
دولتي ،دولت با تاجر و يا دولت با مصرفكننده نیز وجود دارد ولی آنچه در مباحث حقوقي
مدنظر است اغلب بررسي مسائل حقوقي مطرح در معامالت معامله تاجر با تاجر و تاجر با
مصرفكننده است (حبيبزاده ،1390 ،ج ،1ص .)70معامالت ميان تجار به خريد و فروشهايي
عمده اطالق ميشود كه در مورد كاالها و يا خدمات در رابطه ميان بازرگانان موردِمعامله قرار
ميگيرد .اين معامالت شروع زنجيره معامالت بعدي در اينترنت بهشمار ميآيند ،زیرا از طريق
آنها امكان معامالت ديگر فراهم ميشود .هر چند این شیوه از تجارت نیز دارای مزایا و معایب
خود است.1
در بعضي كتب به تجارت سيار نيز اشاره شده است كه عبارت است از هر عملي كه در
تجارت الكترونيكی و در محيط بيسيم صورت ميگيرد (عليخانزاده و خاني ،1389 ،ص.)110
قابلتصور است كه در اینجا به بررسی آن
انعقاد قرارداد در فضای الکترونیکی به سه نحو ِ
میپردازیم .پیش از آن اشاره میشود که اکثر وبگاههای فروش بهطور صريح اين امر را كه
اعالم ارادة مالكان آن ،ايجاب يا دعوت به معامله است را مشخص ميکنند و يا اينكه قرائن و
اوضاع و احوال صريحي براي تشخيص آن وجود دارد (قنبري ،1393 ،ص.)208
 -1قرارداد مبتنيبر كليك
قرارداد مبتنيبر كليك قراردادی است که در فضای الکترونیکی منعقد میشود و در آن
کاربر قبول خود را با کلیک بر آیکونی متضمن «موافقم» یا «میپذیرم» و امثال اینها اعالم
میکند .این نوع قرارداد اغلب در خرید نرمافزارهای رایانهای رایج است که قبل از دانلود یا
نصب آنها روی سیستم رایانهای ،اعالم موافقت با شروط مندرج در آن ضروری است .این
نوع توافقات الزماالجرا هستند زیرا کلیک روی محل تعبیهشده به این مفهوم است که خریدار
(قبولکننده) با روش مقرر در ایجاب (کلیک روی دکمه موافقم) قبول خود را نسبت به ایجاب
اعالم میکند و از آنجا که امکان تغییر شروط مقرر در ایجاب وجود ندارد ،لذا تطابق مطلق بین
ایجاب و قبول بهوجود میآید که این نوع تطابق از نظر همه نظامهای حقوقی ،قرارداد معتبری
بهوجود میآورد .نکته الزم به ذکر اینکه اغلب بهدلیل طوالنیبودن متون شرایط و ضوابط و یا
به هر دلیل دیگر متن آنها یا خوانده نمیشود یا کامل خوانده نمیشود .لذا ممکن است بعداً
در خصوص شروطی که خوانده نشده است اختالف ایجاد شود و اعتبار آنها زیر سؤال رود
2
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 .1برای مزاياي و برخی معایب رجوع
کنید به :فتحيان و موالناپور،1392 ،
ص.52-48

2. Click-warp Agreements/
contracts
3. https://en.wikipedia.org/
wiki/Click_wrap
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(حبيبزاده ،1390،ج ،2ص.)210
براي مثال ،وقتي شخصي از طريق اينترنت و با روش كليك ،بليط هواپيما ميخرد،
عم ً
ال شروط قراردادي شركت هواپيمايي را هم كه ممكن است با خط ريز و فونت نامناسب،
بهسرعت از جلوي چشمان او گذرانيده شود ،قبول ميكند .همين ايرادها باعث شده كه دعاوي
متعددي در قانون عمومی در اين خصوص مطرح شود.1
هر چند سابقة قراردادهاي مبتنيبر انتخاب نمايه ،به قبل از پيدايش اينترنت ميرسد،
اما اصطالح ًا قرارداد کلیکی به قراردادي گفته ميشود كه از طريق اينترنت يا سامانة برخط
(آنالين) منعقد ميشود .در اين قرارداد ،وقتي كاربر به آخرين مرحله ميرسد كه فروشنده
مرحلهبهمرحله وي را بهسوي آن راهنمايي ميكند ،با انتخاب (كليك) نمايه «قبول» يا عناوين
مشابه ،نهتنها اصل قرارداد ،بلكه شروط ضمن آن را هم قبول ميكند.
در پروندة ديگري كه مايكروسافت خواندة آن بود ،2دو نماية «قبول دارم» و «قبول ندارم»
در كنار هم طراحي شده بود .اگر كاربر دومي را انتخاب ميكرد ،نميتوانست از خدمات شبكه
مايكروسافت استفاده كند .چون كاربر نماية «قبول دارم» را انتخاب كرده بود ،دادگاه تجديدنظر
تصديق كرد كه قرارداد الزامآوري با تمام قيود و شروط منعقد شده است (السان ،1395 ،ص38
و  .)39مهمترین بحث در خصوص این قراردادها ،اعتبار و الزماالجرا بودن مفاد قراردادی
است .با توجه به سازوکار بهکارگرفته شده در این نوع قرارداد ،اکثر نویسندگان و قضات این
نوع قرارداد را معتبر و الزماالجرا دانستهاند.
ولیکن از آنجا که ممکن است خریدار بدون اینکه شروط قرارداد را خوانده باشد و همچنین
به این دلیل که در این نوع قراردادها امکان مذاکره با فروشندگان وجود ندارد تمام شرایط را
همانطور که هست پذیرفته باشند ،برخی قضات در معتبربودن این نوع قراردادها شبهه ایجاد
کردهاند .مقررات حقوقی ما اشارهای به موضوع فوق ندارد .در دکترین حقوقی ایران نیز کمتر بدان
پرداخته شده است .این مورد مشابه موقعیتی است که شخص سندی را بدون خواندن مفاد یا
شرایط آن امضا میکند و قطع ًا امضا یک سند ،رضای به مفاد قرارداد است و آگاهی امضاءکننده
از مفاد قرارداد هم مفروض است .اما نباید چنین فرضی را مطلق دانست .در مواردیکه عالئم و
نشانههای ما حاکی از عدم آگاهی بهویژه ،عدم امکان آگاهی مشروطعلیه از شروط مندرج در
قرارداد باشد ،از نظر فقه و حقوق ما در اعتبار امضا آن قرارداد شبهه ایجاد میشود لذا باید در هر
پروندهای بررسی کرد که آیا امکان کسب آگاهی وجود داشته است یا خیر.
 -2قرارداد الحاقي با امكان دريافت شروط (از وبگاه)
در صفحه اول اغلب وبگاهها و در پايين صفحه آيكوني با عناوين مختلفي از جمله شرايط
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استفاده1يا شرايط استفاده و فروش 2آورده ميشود كه با كليك بر آن كاربر به صفحه ديگري
هدايت ميشود كه شرايط استفاده از وبگاه در آن درج شده است .در اين صفحه در خصوص
دامنه فعاليت ،نحوة عضويت و شرايط الزم ،نحوة دسترسي ،مجوز استفاده ،حقوق مربوط به
مالكيت فكري و معنوي و موضوعات بسيار ديگري كه با توجه به نوع هر وبگاه ميتواند
متفاوت باشد آمده است .در قراردادهاي مربوط به استفاده از وبگاه اعالم قبول از طرف
استفادهکننده از وبگاه محقق ميشود .3سؤال این است که آیا استفاده از وبگاه توسط کاربر
میتواند دالبر قبول شروط مندرج در قرارداد مزبور باشد؟ دادگاهی در کانادا به دلیل اینکه
دارنده وبگاه ممکن است شروط توافقنامه را متعاقب ًا تغییر دهد ،استفاده مستمر از وبگاه را دلیل
بر پذیرش تغییرات ندانسته و آن را الزماالجرا نمیداند (حبيبزاده ،1390،ج ،2ص.)216-214
گفتنی است صرف ًا در قراردادهاي كليكرپ و شرينكرپ نياز است كه قبل از استفادة از
نرمافزار ،رضايت مصرفكننده اعالم شود )(Davidson, 2009, p.70
بايد توجه داشت كه هرگاه از شرايط و اوضاع و احوال برآيد كه شخص از شروط قراردادي
قابل ِدانلود طرف ديگر اطالع داشته و بهنوعي خود را به مفاد آن ملزم ميدانسته ،در واقع يك
پيشقرارداد الزامآور در رابطة طرفين وجود دارد .براي مثال وقتي بليط يك شركت هواپيمايي
را يك تارنماي فرعي عرضه و در آن قيد ميكند كه خريدار موظف است شروط قراردادي
شركت هواپيمايي را در وبگاه آن شركت (كه به آن لينك داده ميشود) ،مالحظه کند ،ميتوان
اظهار داشت كه خريدار به مفاد شروط ارجاعي در پايگاه اينترنتي شركت اصلي ملتزم ميشود،
حتي اگر از مالحظة آنها خودداري كند.
بهنظر دادگاه در يك پرونده دیگر ،4اگر چه دادگاهها را با موقعيتهاي جديد روبهرو كرده،
اما موجب تغييري بنيادي در حقوق قرارداد نشده است .زیرا ميتوان از قواعد قراردادهاي
استاندارد در مورد اين نوع از تجارت استفاده كرد :وقتي مخاطب منافع خود را در اين مييابد
كه ايجاب را قبول كند ،با علم به اينكه ايجاب ،مطلق نبوده و با شروطي همراه است ،در واقع
قبول خود را همراه با ايجاب به شروط ضميمة آن نيز اعالم ميدارد .و به مفاد شروط مذكور
هم ملتزم ميشود .روشن است كه هرگاه ،چنين شروطي بهطورصريح يا ضمني ،همراه ايجاب
نباشد ،نميتوان قابل را به مفاد آنها ملتزم دانست .زيرا قصد مخاطب ايجاب ،فقط به مواردي
تعلق ميگيرد كه عرف ًا بتوان آنها را جزئي از ايجاب بهحساب آورد و به آنچه ايجابكننده،
به تصور خود ،آنها را جزئي از ايجاب ميدانسته و بهطور صريح يا ضمني در ايجاب خود
نگنجانيده ،تعلق نميگيرد (السان ،1395 ،ص.)42-40
قرارداد  browse wrapاز انواع قراردادهای وبگاهی تقریب ًا پایینترین مرتبه از جهت اعالم
رضایت به شروط قراردادی را داراست ،زیرا اعالم صریحی در مورد شروط قراردادی وجود ندارد

1. Condition of use.
2. Condition of use and sale.
3. Browse-wrap (also Browser
)wrap or browse-wrap license
is a term used in Internet law to
refer to a contract or license
agreement covering access to
or use of materials on a web
site or downloadable product.
In a browse-wrap agreement,
the terms and conditions of
use for a website or other
downloadable product are
posted on the website, typically
as a hyperlink at the bottom
of the screen. Unlike a click
wrap agreement, where the
user must manifest assent to
the terms and conditions by
clicking on an “I agree” box, a
browse-wrap agreement does
not require this type of express
manifestation of assent. Rather,
a web-site user purportedly
gives his or her assent by
simply using the product -such
as by entering the website or
downloading software.
4. Register.com Inc. v. Verio
Inc., 356 F. 3d 393 (2d Cir NY
)2004
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و سازوکار بهکار گرفته شده در تارنما نیز خریدار را ملزم به رؤیت یا مرور این شروط نمیکند.
بدینجهت حقوقدانان و قضات در اعتبار چنین شروطی تأمل جدی دارند.
 -3قرارداد الحاقي با شروط بسته
یکی دیگر از انواع قراردادهای الکترونیکی ،قرارداد با شروط بسته است به این معنا که در
زمان انعقاد قرارداد محتوای شروط به اطالع خریدار نمیرسد .بلکه در قالب سندی مکتوب در
داخل بستهبندی محصول قرار دارد .این قراردادها معمو ًال در توافقات مربوط به مجوز نرمافزار
موردِاستفاده قرار میگیرند .در این قراردادها خریدار نرمافزار ،در زمان خرید به شروط قراردادی
ناآگاه است .بهعبارتدیگر ،شروط قراردادی بعد از انجام خرید و پرداخت بهای محصول فاش
میشود و وقتی خریدار جعبه نرمافزار را باز میکند بهمعنای رضایت او بر شروط مندرج در
آن تلقی میشود .2در چنین توافقاتی معمو ًال مقرر میشود که اگر خریدار نمیخواهد وارد
قرارداد شود در این صورت باید ظرف مدت زمان مشخصی ،مث ً
ال یک ماه ،کاال را برگرداند
و بهای پرداختی را مسترد دارد .در غیر اینصورت عدم بازپس دادن کاال بهمعنای رضایت
بر شروط مجوز خواهد بود .حال سؤال این است که آیا این نوع شروط که در زمان انعقاد
قرارداد به آگاهی خریدار نرسیده است -هرچند معمو ًال خریداران از نفس وجود چنین شروطی،
نه محتوای آنها ،آگاهند -معتبر هستند یا نه؟ در رویه تجاری حاکمبر تجارت الکترونیکی
توصیه میشود فروشنده شروط قراردادی را قبل از اتمام مراحل خرید در وبگاه خود یا با
استفاده از شروط ارجاعی به اطالع خریدار برساند تا از بروز اختالفات بعدی جلوگیری شود
(حبيبزاده ،1390،ج ،2ص.)212
مهمترين انتقاد به چنين قراردادهايي آن است كه بستهبندي باعث ميشود ،مصرفكننده
ملزم به قيود و شروطي شود كه در هنگام انعقاد قرارداد از آنها اطالعي نداشته است
( .)Davidson, op.cit p.67همین انتقاد باعث شده كه در مورد الزامآور بودن شروط داخل بسته
اختالفنظر وجود داشته باشد.
در حقوق كشورمان هرگاه شروط داخل بسته ،در حدي نامتعارف باشد كه براي مثال،
مصرفكننده توان پيشبيني آنها را نداشته باشد ،نميتوان مصرفكننده را به اين شروط
ملزم كرد ،زيرا قصد قرارداد ،شامل قصد شروط قراردادي هم ميشود و مشتري فقط در قبال
شروطي رضايت ميدهد كه بهطور صريح یا ضمني از آنها اطالع داشته باشد .بنابراين ،در
اكثر موارد ميتوان شرط مجهول را باطل دانست و اگر جهل به شرط بهنحوي باشد كه موجب
جهل بهعوض (محتواي بسته) شود بايد خود آن شرط را باطل و نيز مبطل عقد اصلي محسوب
داشت (بند  2ماده  233ق .م .و السان ،1395 ،ص.)43-42
1

1. Shrink-wrap
Agreements/ Contracts
2. Shrink wrap
contracts are boilerplate
contracts packaged
with products; usage of
the product is deemed
acceptance of the contract.
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البته آراي محاكم درخصوص قراردادهاي با شروط بسته (شرينك رپ) يكدست نيست
و بهويژه براي غيرحقوقدانان كه با اينگونه قراردادها مواجه هستند ،موضع دستگاه قضاء را
بهروشني نشان نميدهد.
نکته الزم به ذکر این است که فرض کنید فردی از یک فروشگاه اینترنتی ،نرمافزار
رایانهای خریداری کرده و آن را در حامل فیزیکی مانند سیدی دریافت میکند .در مرحله
سفارش کاال با یک سری از شرایط و ضوابط موافقت میکند و در مرحله استفاده از کاال نیز
باید با یکسری دیگر از شرایط و ضوابط موافقت کند .مث ً
ال زمانی که میخواهد نرمافزار را در
سیستم رایانهای خود نصب کند ،باید با یکسری دیگر از شروط موافقت کند واال عمل نصب
انجام نگرفته و استفاده از نرمافزار میسر نخواهد بود .در اینجا باید گفت که شروط اول شروطی
هستند که حاکمبر قرارداد الکترونیکی بین فروشنده و خریدار هستند .موافقت با آن شروط
الزمه انعقاد قرارداد با فروشنده است .شروط دوم شروطی هستند که ناظر بر استفاده از نرمافزار
بوده و عموم ًا دربرگیرنده حقوق مالکیت فکری و معنوی نرمافزار است و در حقیقت در رابطه
بین خریدار و دارنده حق فکری و معنوی نرمافزار حاکم است .برای استفاده از نرمافزار موافقت
با این شروط نیز الزامی خواهد بود .اما موضوع این است که در زمان انعقاد قرارداد محتوای این
شروط به اطالع خریدار نمیرسد .مث ً
ال خریدار نمیداند که دارندۀ حق معنوی نرمافزار برای
استفاده از آن چه شروطی مقرر کرده است ،شاید اگر میدانست نرمافزار را خریداری نمیکرد.
مهمترین اشکال عدم اطالع مشتری از مفاد قرارداد ،هنگام قبول است ،بر مبنای نظریه
حاکمیت اراده در نظام رومی-ژرمنی و نظر به مذاکره در نظام قانون عمومی ،فقط زمانی یک
قرارداد شکل میگیرد که طرفین از وجود و محتوای چنین قراردادی آگاه باشند و با این آگاهی
در مورد قرارداد تراضی کنند .این عنصر یعنی آگاهی در قرارداد با شروط بسته وجود ندارد زیرا
که قبولکننده از مفاد ایجاب آگاهی ندارد .لذا در اعتبار آن شک و شبهه بهوجود میآید .در
فقه ما بهعلت غرریبودن این قرارداد باطل است .همانطور که میدانیم بطالن عقد غرری
از مسلمات فقه است.
بهنظر میرسد اگر در قراردادهای الحاقی با شروط بسته خالصهای از مفاد و شرایط مندرج
ال در نرمافزار وجود دارد بهنوعی به اطالع مصرفکننده برسد (مث ً
که مث ً
ال روی جعبه محصول
درج شده باشد) مشتری اختیار بیشتری در انعقاد و یا عدم انعقاد قرارداد داشته باشد.
نتيجهگيري:
اصل حاكميت اراده در كليه نظامهاي حقوقي اصلي غيرقابل انكار است كه قصد و اراده را
منبع هر حق و تكليف ميداند .از نتايج اين اصل در حقوق تعهدات و قراردادها ،اصل آزادي
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قراردادي با نتايج انعقاد قرارداد و آثار آن ،كافيبودن تراضي در انعقاد قرارداد ،عدم لزوم
تشريفات خاص ،الزام طرفين به رعايت مفاد قرارداد است بهگونهاي كه احترام به اعمال
حقوقي و قراردادهايي كه اشخاص با ارادة آزاد و از روي اختيار براي نيل به اهداف و مقاصد
و نيازهاي خود منعقد ميكنند ،بهعنوان اصل حاكم پذيرفته شده است زيرا اين امنيت و نظم
و همكاري در جهت رسيدن آرمان اجتماعي و عدالتخواهي در گرو تصميمگيري در خصوص
اشكال ،مفاد و نتايج قراردادي توسط طرفين حاضر در قرارداد ميباشد و اين امر صرف ًا در پرتو
آزادي قراردادي بهبهترينوجه تأمين ميشود .البته اين آزادي بايد با اراده و از روي اختيار شكل
گيرد .ازاينرو اگر قرارداد در نتيجه اجبار ،اكراه ،اشتباه ،تدليس ،اعمال نفوذ ناروا منعقد شود،
معتبر نبوده و دادگاه ميتواند در آن دخالت كند .با وجود اين ،واقعيات عمل زندگي اجتماعي و
حقوقي انتقادات بر اصل آزادي قراردادها و افزايش بيشمار قراردادهاي خاص همراه با انقالب
صنعتي مانند قراردادهاي الحاقي و استاندارد كه شروط غيرمنصفانه را به طرف ضعيف تحميل
ميكرد ،دادگاهها و قانونگذار را برای اعمال انصاف و عدالت در قرارداد سوق داد .دليل عدم
تعادل بين حقوق و تعهدات و تكاليف طرفين قرارداد بهخاطر عدم تعادل و توازن بين ارزشهاي
عوضين موردِمعامله كه طرفين قرارداد با علم و اختيار و توافق به آن در قراردادها تعيين ميكردند،
نبود .اين عدم تعادل بين حقوق و تعهدات ،بيشتر در غالب شروط غيرمنصفانه در قراردادهايي
كه طرف قوي (توليدكننده ،عرضهكننده يا فروشنده) به طرف ضعيف يعني مصرفكننده ارائه
ميكرد و حق مذاكره و تغيير و تعديل اين شروط را نيز از او سلب ميكرد و مصرفكننده نيز بر
اساس نياز ضروري خود باالجبار آن را قبول ميكرد و در صورت عدم قبول در مشقت و سختي
قرار ميگرفت ،ناشي ميشد .از قرن  16و  17ميالدي اين واقعيت موردِتوجه دادگاههاي انصاف
قرار گرفت كه هر چند برخي قراردادها آزادانه و با قصد و اختيار منعقد شده و اشكاالتي از قبيل
اكراه ،اشتباه ،تدليس و اعمال نفوذ ناروا ندارد ،اما انصاف ،عدالت و وجدان بيدار حكم ميكند كه
از نابرابري و عدم تعادل و تحميل زيان و خسارت سنگين به مصرفكنندگان جلوگیری شود .اين
قراردادها بيشتر داراي شروطي غيرمنصفانه ،گزاف و خالف وجداني بودند كه شايد هيچ فردي
حاضر نبود تن به چنين قراردادي دهد و آن را قبول كند.
همانطور كه بيان شد قراردادهاي استاندارد و الحاقي به قراردادهايي اطالق ميشود كه تمام
يا بعضي از شروط آن از قبل تنظيم شده است و توسط يكي از طرفين به طرف ديگر ارائه ميگردد
و طرف مقابل در موقعيتي نيست كه بتواند شروط ارائهشده را موردِمذاكره يا تغيير و يا تعديل
قرار دهد .بايد شروط ارائهشده را بدون مذاكره قبول كند يا از خريد كاالها و خدمات صرفنظر
كند .داليل زيادي همچون نداشتن حق انتخاب واقعي ،توجه بيشتر مشتري به قيمت و موضوع
قرارداد و نه شروط قرارداد ،عدم توانايي الزم نسبت به فهم تبعات و نتايج احتمالي شروط توسط
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مردم عادي ،سوءاستفاده ارائهكنندگان اين قراردادها از موقعيت اقتصادي و معاملي برتر خود و
نياز مردم به آن كاالها و خدمات ،عدم دسترسي خريدار يا مصرفكننده به اطالعات مربوط به
موضوع شروط و غیره باعث ميشود كه حمايت از مصرفكننده همشه مدنظر قانونگذار باشد.
بيشتر نظامهاي پيشرفته حقوقي بهدليل موقعيت برتر فروشندگان در قراردادهاي الكترونيكي
و لزوم حمايت از مصرفكننده غيرحرفهاي در معامالت از راهدور ،براي مصرفكنندگان حق
برهم زدن عقد را بدون اينكه نياز به ارائه دليل باشد در نظر گرفتهاند .در ميان نظامهاي مختلف از
نظر مدل اين حق و برخي مسائل ديگر ،تفاوت وجود دارد اما آنچه در همة آنها مشترك است،
پيشبيني چنين حقي براي مصرفكننده است .قانونگذار ايران در اين موضوع از دستورالعمل
اتحاديه اروپا درخصوص حمايت از مصرفكنندگان در قراردادهاي از راه دور مصوب 1997م .الهام
گرفته و ماده  37ق .ت.ا .ايران را به موضوع حق انصراف اختصاص داده است .اين ماده با وجود
شباهت بسيار با معادل اروپايي خود ،با آن تفاوت بنيادين دارد .قانونگذار ايران با لحني متفاوت از
قانونگذار اروپايي كه از وجود چنين حقي براي مصرفكننده براي مدتي حداقل هفت روز سخن
گفته ،مقرر داشته است كه مصرفكننده بايد براي مدتي كه نبايد كمتر از هفت روز باشد ،از حق
انصراف از قبول برخوردار باشد .قانونگذار اروپايي در فرضي كه طرفين در خصوص حداكثر مدت
حق انصراف سخن نگفته باشند ،حداكثر آن را سه ماه اعالم ميكند .بنابراين براساس دستورالعمل
اتحاديه اروپا ،هيچ صورتي وجود ندارد كه مصرفكننده حداقل هفت روز كاري وقت براي انصراف
نداشته باشد .قانونگذار ايران نهتنها از مقررهاي دربارة تعيين حداكثر خالي است ،بلكه در مادة 69
ضمانت اجراي تخلف از تكليف مادة  37را پرداخت جريمه دانسته است.
فضاي تجارت الكترونيكی بهگونهاي است كه بعض ًا امكان پيشبيني سوء رفتار هر دو
طرف معامله وجود ندارد كه شايد دليل اصلي آن پيشرفت هر روزه ف ّناوری باشد .در نتيجه
قانونگذار ما در جهت مقابله با نتايج گزاف و خالف وجدان يك يا چند مورد از موارد زير را
ميتواند اعمال کند:
1-1اجبار فرشندگان و عرضهكنندگان كاال و خدمات در اطالعرساني مفاد قراردادهاي الحاقي؛
2-2خودداري از اجراي كل قرارداد برخي از شروط آن؛
3-3ابطال قرارداد يا تغيير برخي از مفاد قرارداد؛
4-4پيشبيني اقدامات پيشگيرانه جهت جلوگيري از سوءاستفاده مصرفكنندگان.
و اميد است قانونگذار ما با شناسایی نارساييها و كمبودها درخصوص مقابله با شروط
گزاف ،غيرمنصفانه و خالف وجدان با تطبيق اصول و قواعد حاكمبر جامعه و با استفاده از
تجربيات و عينيات موجود در كشورهاي ديگر گامي در جهت نيل به اهداف و برقراري انصاف
در انعقاد اينگونه از معامالت بردارند.

فصلنامه آرشیو ملی ،شامره 16

43

منابع:
 السان ،مصطفي ( .)1395حقوق تجارت الكترونيكي .تهران :سمت. الصدة ،عبدالمنعم فرج ( .)1974نظرية العقد ،دارالنهضه العربيه. العدوی ،جاللعلي ( .)1994مصادرالتزام ،دارالجامعيه. امامي ،سيد حسن ( .)1375دوره حقوق مدني ،ج ،1كتابفروشي اسالميه. اميدي ،مهرانگيز ( .)1374نگاهي به حقوق مصرفكننده .تهران :انتشارات سازمانبرنامهوبودجه.
 ایزدیفرد ،علیاکبر؛ کاویار ،حسین ( .)1388حمایت از مصرفکننده در قراردادهای تجارتالکترونیک ،مقایسهای بین حقوق اتحادیه اروپا و حقوق اسالم ،ماهنامه کانون ،ش.100

 آهني ،بتول ( .)1383انعقاد قراردادهاي الكترونيكي ،نشریه فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)،تابستان و پاييز ،ش 34و .35

 باريكلو ،عليرضا ( .)1382ضمانت اجراي سوءاستفاده از وضعيت اضطراري طرف قرارداد ،انديشههايحقوقي.)4( 1 ،
 باقرياصل ،حيدر ( .)1393فسخ تجارت الكترونيكي در حقوق ايران ،انتشارات مجد. جابري ،عصمت اهلل ( .)1386حقوق مصرفكننده .اصفهان :ديار. جعفریلنگرودی ،محمد جعفر ( .)1383ترمينولوژي حقوق .كتابخانه گنج دانش. حائري شاهباغ ،سيد علي ( .)1376شرح قانون مدني .انتشارات گنج دانش. حبيبزاده ،طاهر ( .)1390حقوق فناوري اطالعات .دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلسشوراي اسالمي.
 درخشاني ،علياكبر ( .)1356نهادهاي حقوقي را با يكديگر و با مقتضيات زمان همآهنگكنيم ،مجلة كانون وكال ،ش.141
 دهخدا ،علياكبر ( .)1377لغتنامه ،جلد ،11انتشارات دانشگاه تهران. رمضانزاده ،امالبنين ( .)1394قراردادهاي الحاقي در حقوق خصوصي .انتشارات جاودانه جنگل. سنهوري ،عبدالرزاق ( .)1382الوسيط في شرح القانون مدني الجديد .ترجمه دانش كيا محمد حسينو دادورزي ،سيد مهدي ،دانشگاه قم.
 سيوفي ،جرج ( .)1994النظريه العامه للموجبات والعقود ،جزء االول ،مصادرالموجبات .توزيع المكتبالحلبي في الحقوق.
 شهيدي ،مهدي ( .)1384تشكيل قراردادها و تعهدات .انتشارات مجد. شيروي ،عبدالحسين ( .)1378نقش قراردادهاي استاندارد (نمونه) در تجارت بينالمللي و مقايسة آنبا قرارداد الحاقي در حقوق داخلي ،مجله مجتمع آموزشي عالي قم.)2( 1 ،

44

فصلنامه آرشیو ملی ،شامره 16

 شيروي ،عبدالحسين ( .)1395حقوق تجارت بينالملل .تهران :سمت. صادقي نشاط ،امير ( .)1394حقوق تجارت الكترونيك .تهران :انتشارات جنگل. صفايي ،سيد حسن ( .)1351دوره مقدماتي حقوق مدني ،ج .2مدرسه عالي حسابداري. عبديپور ،ابراهيم ( .)1388بررسي تطبيقي مفهوم اضطرار و آثار آن در حقوق مدني .مركز انتشاراتدفتر تبليغات اسالمي.
 -عدل ،مصطفي ( .)1354حقوق مدني .تهران :انتشارات امير كبير.

 عليخانزاده ،امير؛ خاني ،نصراهلل ( .)1389تجارت الكترونيك ،علوم رايانه. عليزاده ،مهدي ( .)1384مباني اصل حسن نيت و رفتار منصفانه در قراردادها ،مجلة الهيات و حقوق،ش 15و .16
 فتحيان ،محمد؛ موالناپور ،رامين ( .)1392تجارت الكترونيكي با رويكردي بر تجارت اجتماعي.انتشارات آتينگر.
 قنبري ،عليرضا ( .)139حقوق تجارت الكترونيكي .تهران :انتشارات جاودانه ،جنگل. كاتوزيان ،ناصر ( .)1376دوره مقدماتي حقوق مدني .شركت سهامی انتشار ،بهمن برنا. -كاتوزيان ،ناصر ( .)1377طبيعت قراردادهاي الحاقي ،مجله مجتمع آموزش عالي قم.)1( 1 ،

 كاتوزيان ،ناصر ( .)1382ستايش قرارداد يا اداره قرارداد ،مجلة دانشكده حقوق و علوم سياسيدانشگاه تهران ،ش.52
 كاتوزيان ،ناصر ( .)1388قواعد عمومي قراردادها ،ج .1شركت سهامي انتشار. مقامينيا ،محمد ( .)1391نحوه انعقاد قرارداد الكترونيكي و ويژگيهاي آن ،مقاله  8دوره  ،1دانشگاهپيام نور.
 میرابی وحیدرضا؛ سرو سعیدی ،سهیل ( .)1382مدیریت بازاریابی بینالمللی در هزاره سوم .انتشاراتاندیشههای گوهر بار.
 -نوري ،محمد علي؛ نخجواني ،رضا ( .)1390حقوق تجارت الكترونيكي .كتابخانة گنج دانش.

 ويل ،الكس ( .)1975حقوق مدني ،تعهدات. هنري مازو؛ لئون مازو؛ ژان مازو؛ فرانسوا شاباس ( .)1377اعمال حقوقي و وقايع حقوقي ،ترجمةنبوي ،الف مجله كانون ،ش ،8سال چهل و دوم ،شهريور و مهر.

پایاننامه
 بختياروند ،مصطفي ( .)1387رسالة دكتري ،حقوق مصرفكننده در قراردادهاي الكترونيكي. منافی ،شهرام ( .)1382بررسی تطبیقی نظریه غیرمنصفانه بودن قراردادها در حقوق انگلیسو ایران ،پایاننامه کارشناسیارشد ،مجتمع آموزش عالی قم.

فصلنامه آرشیو ملی ،شامره 16

45

منابع التین
- Burgess, Andrew (1986). Consumer adhesion contracts and Unfair Terms: A
Critique of Current Theory and a Suggestion. Anglo, American Law Review.
- Guido ALPA (1980). Protection Of consumers Against Unfair Contracts Terms:
Legislative Patterns of Controlling Adhesion Contracts in Europe. Willamette Law Review.
- Looney, J.W. & Poole A.K. (1999). Adhesion contracts, bad faith, and economically
faulty contracts, Drake Journal of Agricultural law.
- Galina, Skorochod (2007). Consumer Protection in the European Union. Central
European University.
- Davidson, Alan (2009). The law of electronic commerce. Cambridge University.
- Elvira, Jackobsson (2017). Advantages and disadvantages of one-click purchases.
وبگاهها

- http://anjoman.tebyan.net.
- https://fa.wikipedia.org/wiki.
- http://heydarilaw20.blogfa.com/post-124.aspx.
- http://legal-dictionary.thefreedictionary.com.
- http://mediaculture.blogsky.com.
- http://www.paperandwood.com/Fa/?Page=InterviewsItem&iID=234.

16  شامره،فصلنامه آرشیو ملی

46

