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چکیده
دين اسالم در کنار تبیین انديشهی دينی و مباحث کالمی و بیان ارزشها و اخالقیات ،به احکام تکلیفی و وضعی انسان
نیز توجه کافی نموده است .از آنجا که يکی از مباحث مطرح در فقه اسالم ،مبحث خیارات در معامالت بوده و امروزه اکثر
معامالت در سطح دنیا به صورت الکترونیکی انجام میگیرد ،از اين رو نوشتار حاضر موضوع خیارات در تجارت الکترونیکی
را مورد بررسی قرار داده و به اين سوال پاسخ داده است؛ خیارات در فقه اسالمی چگونه بر قوانین تجارت الکترونیکی تطبیق
میشود؟ اين مقاله نظرات فقها را با روش کتابخانهای و تحلیل فقهی ،مورد پژوهش قرار داده و با ارزيابیهای انجام يافته به
اين نتیجه دست يافته است که؛ قانون تجارت الکترونیکی مصوب مجلس شورای اسالمی که طبق اصل چهارم قانون اساسی،
بايد مطابق شرع اسالم باشد ،به دلیل الگوگیری از قوانین و مدلهای غربی ،با قوانین معامالت در فقه مطابق نبوده و جا دارد با
مساعدتهای حوزههای علمیه ،مراکز دانشگاهی و قانونگذاری ،نواقص آن رفع شود که در اين زمینه پیشنهادهايی نیز ارايه
شده است.
کلیدواژه ها :معامالت ،خیارات فقهی ،تجارت ،قانون تجارت الکترونیک.

 تاريخ دريافت 94/2/9 :تاريخ پذيرش94/11/10 :
 -1استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی تبریزnobari303@yahoo.com.
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بیان مسئله
يکی از موضوعات مستحدثه فقهی تجارت الکترونیکی است .ضرورت ارتباطات و همزيستی در سايه فن آوری نوين بشری،
سیر تکاملی بشر و به ويژه پیشرفتهای فنآورانه قرن حاضر در زمینههای مختلف از جمله مديريت ،ارتباطات و حمل و نقل،
دنیای بزرگ ما را به جهانی کوچک و مرتبط تبديل کرده است.
در فنآوری مبادله الکترونیکی اطالعات ،نه تنها کارسازی عملیات دسترسی و کنار گذاشتن شیوههای مبتنی بر کاغذ محدود
نمیشود ،بلکه کاربرد آن نقش تعیین کنندهای در ارتقای کارايی و بهرهوری سازمانها ،بهبود مديريت و روان ساختن معامالت
و مراودات بازرگانی دارد و به طور کلی نحوه فعالیت سازمانها را به صورت بنیادين تغییر میدهد .در تجارت بین المللی
دسترسی آسان و مطمئن به اطالعات و برقراری ارتباط سريع با بازارها اهمیت و حساسیت خاصی دارد.
با بهره برداری از مبادله الکترونیکی اطالعات ،هزينه تهیه ،پردازش و کاربرد اطالعات کاهش میيابد؛ فاصله جغرافیايی و
زمانی بین بازارها از میان رفته ،تجارت بین المللی به صورت يک عرصه به هم پیوسته و «بدون مرز» در میآيد.
در حقیقت ،مديريت مؤثر اطالعات سبب کم رنگ شدن مزيتهای سنتی میشود و خود به عنوان يک برتری موثر درصحنه
تجارت ظهور مینمايد .يکی از ويژگی های مهم معامالت الکترونیکی در مراحل نهايی اجرا ،روان سازی روشهای فعالیت و
کاهش هزينه عملیات بازرگانی است .بررسی های مختلف نشان میدهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطالعات به جای
روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ ،روی هم رفته موجب  21تا  70درصد صرفه جويی در هزينه فعالیت های مختلف تجاری
است.
دراين مقاله به اين پرسشها پاسخ داده شده است :ارتباط الکترونیکی معامالت وفقه پويا دربحث خیارات چگونه است؟ چه
موارد اختالف و اشتراک بین قوانین تجارت الکترونیک و فقه اسالمی در موضوع خیارات وجود دارد؟

مفهوم شناسي
 .1تجارت
تجارت در لغت به معنای خريد و فروش و نیز خريدن کاال به انگیزه فروختن آن با بهای بیشتر ،همچنین به کارگیری سرمايه
به منظور سود بردن ،آمده است( .ابن منظور ،لسان العرب)89 ،1414،4 ،
واژه تجارت ،مصدر و بنا بر قولی اسم مصدر است که در اصل ،داللت برحرفه بازرگانی دارد و تاجر و بازرگان به کسی گفته
میشود که داد و ستد را حرفه خود ساخته است.
تجارت در کلمات فقها
تجارت در فقه به هر سه معنای اشاره شده در تعريف لغوی به کار رفته ،ولی معنای سوم )معاوضه به قصد سود بردن موافق
عرف و روايات وارد شده در ستايش و ترغیب تجارت ،دانسته شده است .چنان که مراد از تجارت در مسئله تعلّق زکات به
مال التّجاره در باب زکات ،همین معنا است( .زبیدی ،تاج العروس)128 ،6 ،1414 ،
ازاينرو ،برخی فقها قصد کسب و سود بردن را در تحقّق تجارت الزم دانستهاند .برخی فقها آيه کريمه «اِالاّ اانْ تاکُونا تِجارَةً عَنْ
تاراضٍ» (نساء )29 ،3 ،را ناظر به معنای اول تجارت ،يعنی مطلق کسب و معاوضه ـ که شامل انواع کسب ها و معاوضه نظیر

44

تطبیق خیارات فقهی در تجارت الکترونیک

اجاره ،صلح و غیر آن میشود ـ دانستهاند( .نجفی ،جواهر الکالم )2 ،22 ،1400 ،برخی فقها در کتب فقهی ،برای عنوان
تجارت يا متاجر بابی مستقل تأسیس کرده و احکام کسبها به نحو کلّی و خصوص بیع و انواع آن را به تفصیل در ذيل آن
آوردهاند و برای ديگر کسبها مانند اجاره و مزارعه بابی مستقل قرار دادهاند .البتّه اختالف در چینش و ساماندهی بابهای
مرتبط با انواع کسبها ،خلط مباحث آنها را نیز در پی داشته است.
 .2تجارت الکترونیک
اين فناوری تعاريف و انواع مختلفی دارد وگاهی با مبادله الکترونیکی خلط میشود که ناصواب است.
تجارت الکترونیکی ،غیر از مبادلهی الکترونیکی دادههاست .به طور خالصه میتوان گفت:
مبادله الکترونیکی داده عبارت از تولید ،پردازش ،کاربرد و تبادل اطالعات و اسناد به شیوههای الکترونیکی و خودکار بین
سیستمهای کامپیوتری و بر اساس زبان مشترک و استانداردهای مشخص و با کمترين دخالت عامل انسانی است.
ولی تجارت الکترونیکی عبارت است از يافتن منابع ،انجام ارزيابی ،مذاکره کردن ،سفارش ،تحويل ،پرداخت و ارائه خدمات
پشتیبانی است که به صورت الکترونیکی انجام میشود .لذا تجارت الکترونیک روشی است که براساس آن اطالعات،
محصوالت و خدمات از طريق شبکههای ارتباطات کامپیوتری خريد و فروش میشوند( .زرگر ،مدل های راهبردی وراه
کارهای تجارت )1380،
 .3خیار
خیار در لغت ،اسم مصدر برای «اختیار» است( .ابن منظور  ،لسان العرب )1414،4،267 ،از اين رو ،نتیجهی اختیار ،خیار است.
در حقیقت ،خیار در لغت به معنی دل نهادن است بر چیزی به اختیار خود و «انت بالخیار» يعنی اختیار کن چیزی را که
خواهی.
خیار در اصطالح
معنای خیار در اصطالح ،با معنای لغوی آن متفاوت است ،از همین رو باعث اختالفاتی در بین فقها شده است که البته تعريف
مناسب آن «الخیار ملک فسخ العقد» میباشد .تعريف مزبور تعريفی موجز و گويا از فخر المحقّقین است( .حلی ،ايضاح
الفوائد )1363،1،82 ،اين تعريف مورد اتفاق بقیه فقها نیز واقع شده است( .حسینی مراغی ،العناوين الفقهیه)538 ،1417،4 ،
بنابراين مراد از اينکه خیار ،ملک فسخ عقد است ،اشاره به اين دارد که انسان ،مسلّط به بر هم زدن آن میباشد.
البته در اين خصوص ،بايد اشاره داشت که تمامی عقود الزم ،دارای خیار میباشند؛ هر چند که بر خالف اصل باشد؛ چرا که
اصل بر اساسِ قاعدهی مستخرج از قرآن( ،مائده )1، 5 ،سنّت ،اجماع ،اصل لزوم است .و طرفین عقد ،بايستی بر مفاد آن پايبند
باشند( .بحرانی ،الحدائق الناظره ،بی تا)69،19،
خیاری که در باب معامالت ،مورد بحث فقها واقع گرديده ،عبارت است از اينکه هريک از متعاقدين و يا يک نفر از آنها و يا
شخصی ثالث ،اختیار فسخ معامله و ابقاء آن را داشته باشد.
پس ،خیار به معنی اختیار فسخ ،عبارت است از حقی که براساس عقد يا حکم شرع ،صاحب آن میتواند عقد الزم را منحل
(فسخ) و يا اثبات وابقا نمايد.
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 .4فسخ
مبحث «خیارات» که فقها آن را در باب تجارت مطرح میکنند ،گفتگو از اموری است که به واسطه پیدايش آنها يکی از
طرفین عقد ،ياهر دو طرف مانند خیار مجلس حق فسخ معامله را پیدا میکند.
بهطور کلی ،در هر معاملهای که همه محتوای صیغه عقد و شرايطی که دو طرف معامله برای يکديگر قرار دادهاند ،تحقق
نیابد ،آن کسی که اراده بهم زدن معامله را کرده قصد استفاده ازخیار فسخ را دارد ( .در تمام خیارات شايع نیست چون خیار
حیوان وخیار مجلس متوقف برتحقق ضرر نیست) اما پیدايش حق فسخ به معنای بطالن عقد نیست؛ يعنی اين طور نیست که
به محض ادعای ضرر و غبن يا مخالفت با شرطی که در قرارداد ذکر شده است ،عقد باطل باشد ،چراکه ممکن است مغبون
(کسی که زيان ديده است) ونیز فردی که به شرط اودرعقدتوجهی نشده است– به آنچه که تحقق پذيرفته ،راضی شود .يا با
گرفتن مابه التفاوت (در خیار عیب) راضی به همان عقد گردد .ولی ،اگر راضی به اين عقد نبود حق فسخ دارد و میتواند عقد
را بر هم زند .برای نمونه؛ خريدار ،زمینى را به عنوان آن که هزار متراست میخردوبعدمعلوم میشود که کمتر است .حال
ممکن است با وجود آن نقصان ،راضى به عقد شده و زمین را نگاه داشته ومابه التفاوت بگیرد ،ضمن اينکه میتواند آن را
نپذيرفته وخیار تبعض صفقه را اعمال نموده که معامله نسبت به مقدار موجودصحیح بوده ودرما بقی قرارداد را فسخ کند
پس فسخ ،دراصطالح فقهی بهم زدن عقد و رفع آن به همان وضع که قبل از فسخ بوده يعنی برهم زدن عقد بدون کم وکاست
است.
فسخ درلغت به معنای نقض ،زايل گردانیدن ،تباه کردن وشکستن آمده است( .ابن فارس ،معجم مقائیس اللغه)503 ،1404،4 ،
 .5حقوق مدنی
حقوق مدنی ،مجموعه قواعدی است که احوال شخصیه شهروندان يک جامعه را تعیین میکند ،مالکیت خصوصی و حقوق
اصلی را که شهروندان می توانند در برابر هم به دست آورند و راههای کسب ،انتقال و زوال آن حقوق را سازمان میدهد.
(سالک ،شخصیت واهلیت در قانون مدنی )1376،49 ،به طور کلی حقوق مدنی حقوق مالی و حقوق غیرمالی اشخاص است.
البته برای مطالعه اين حقوق ،بحث از صاحب حق (شخص طبیعی و شخص حقوقی) و موضوع حق (اموال) نیز الزم است .به
عالوه حقوق مدنی نبايد فقط افراد را به طور انفرادی مورد نظر قرار دهد ،بلکه بايد اجتماعات ايشان ،بويژه خانوادگی را نیز
مطالعه و بررسی کند.
 .6قانون
در خصوص اصل واژه «قانون» اتفاق نظر وجود ندارد و نظريات مختلفی صادر شده است که در اين موضع به  3مورد اشاره
میشود:
گروهی آن را عربی االصل ندانسته و از واژه های دخیل در عربی میدانند که از واژه التین  kanonيعنی خط کش مأخوذ
است.
دلیل اين گروه ،تشابه آوايی بین لفظ «قانون» و « »kanonو نزديک بودن معنای اين دو و احتمال معرب شدن اين کلمه در
اثر تعامل فرهنگی اسالم و غرب استناد کردهاند.
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گروه دوم نیز در غیر عربی بودن و معرب بودن اين واژه ترديد ندارد لکن آن را مأخوذ اززبان رومی ،فارسی ،سريانی يا عبری
دانستهاند( .مصطفوی ،التحقیق فی کلمات القران)124 ،1415،2 ،
سومین گروه اعتقاد دارد که «قانون» لفظاً و اصال ًعربی بوده و اصل آن «قن» است .اصل و ريشه و بنیاد هر چیز را گويند.
(زبیدی،تاج العروس)467 ،18 ،1414 ،

انواع خیارات
شمار خیارات در کلمات فقها با اختالف ذکر شده است .برخی آن را تا  14قسم بر شمردهاند( .شهید ثانی مکی عاملی،
الروضه البهیه فی شرح اللنعه الدمشقیه )447 ،3 ،1412 ،و برخی از فقها به هفت يا پنج و برخی به هشت قسم آن بسنده
کردند.
و منشا اختالف در شمارش خیارات ،اختالف در تعداد آنها نیست ،بلکه صرف جمع آوری و استقصا است ،زيرا بعضی از
اقسام در بعض ديگر قابل اندراج است و نیاز به قرار دادن عنوانی خاص برای هر کدام نیست( 1.نجفی  ،جواهرالکالم)3 ،23 ،
 .1خیار مجلس .2 ،خیار حیوان .3 ،خیار شرط .4 ،خیار تأخیر .5 ،خیار ما يفسد لیومه .6 ،خیار رؤيت .7 ،خیار غبن .8 ،خیار عیب .9 ،خیار تدلیس.10 ،
خیار اشتراط .11 ،خیار شرکت .12 ،خیار تعذّر تسلیم .13 ،خیار تبعض صفقه و - .14خیار تفلیس ( .شهید ثانی مکی عاملی ،الروضه البهیه فی
شرح اللمعه الدمشقیه)447 ،3 ،1412 ،
از مجموعه خیارات فوق ،فقط خیار مجلس ،خیار رويت و تخلف وصف ،خیار شرط و تخلف شرط ،خیار تدلیس و خیار شرط قابل تطبیق در قانون
تجارت الکترونیک میباشد .از اين رو در مقاله حاضر از مجموع خیارات ،تنها به پنج مورد اخیر پرداخت خواهیم کرد.
انواع تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک را بر اساس ماهیت طرفین و اينکه آيا طرف معامله شخصیت حقوقی يا حقیقی است و نیز نوع ارتباط آنها
به چهار گروه عمده تقسیم کردهاند:

 .1نجفی ،محمد حسن .جواهر الکالم،ج23ص .3قال فی الشرائع " أما أقسامه فخمسه " ،وقال فی المختصر النافع وأقسامه ستته ".
ولم نقف على قول له بالسبعه.
مکی العاملی ،محمد بن جمال الدین فی القواعد ج 2ص  ،64والتذكره ج 1ص  ،515واإلرشاد ج1ص  .374الفصل الثالث مما بنى
عليه كتاب التجاره (فی الخيار) الذي هو بمعنى الخيره أي المشيئه فی ترجيح أحد الطرفين ،إال أن المراد به هنتا ملتا اقترار العقتد
وإزالته بعد وقوعه مده معلومه ،وال ریب فی ثبوته فی الجمله ،بل هو كالضروري ،وإن كان األصل فی البيع اللزوم ،أي بنتاهه عليته ال
على الجواز وإن ثبت فی بعض أفراده وفی جامع المقاصد أو أن األرجح فيه ذلا ،نظرا إلى أن أكثر أفراده عليته ،ومتراده أن األصتل
حينئذ بمعنى الراجح ،كما أن مرجع األول إلى ما یناسب المعنى اللغوي ویمکن كونه بمعنى القاعده ،أما االستصحاب فبعيد إال بتکلف
نعم هو دليله مضافا إلى اآلیه (مائده )1 /5/فی وجه وظاهر النصوص :الوسائل الباب  1و  6من أبواب الخيار .والنظتر فتی أقستامه
وأحکامه ،أما أقسامه) فقد ذكر المصنف هنا منها (خمسه) وآخر سبعه ،وثالث ،ثمانيه ،ورابع ،أربعه عشر .وليس ذلا خالفا وإنما هو
مجرد جمع واستقصاء( .األول خيار المجلس) أي عدم التفرق حقيقه عرفيه أو تجوزا فی بعتض أفتراد الحقيقته ،لعتدم اعتبتار محتل
الجلوس فی هذا الخيار ،بل والمکان العقد فی شئ من النصوص والفتاوى.
47

فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسالمی  /سال هشتم /شماره  / 4زمستان 94

 .1تجارت بنگاه با بنگاه ( ) B2B
اين نوع از تجارت الکترونیک عبارتست از انجام مبادالت الکترونیک (خريد و فروش کاال و ارائه خدمات) بین شرکت ها و
موسسات تجاری .يعنی فروشنده و مشتری هر دو بنگاه تجاری (شخصیت حقوقی) يا بخشهايی از يک بنگاه هستند که برای
برقراری ارتباط بین خود از شبکههای رايانهای و تجهیزات الکترونیک استفاده میکنند .مثال دوبنگاه برای ارائه سفارش ،انعقاد
قرارداد ،دريافت فاکتور و پرداخت هزينهها مبادرت به راه اندازی يک شبکه الکترونیکی بین خود کرده و از اين طريق
فعالیتهای تجاری خود را انجام میدهند.
ارتباط بین آنها برای انجام تمام فرآيند تجارت چنانچه به روش سنتی و با کاغذ و نامه صورت گیرد زمان زيادی الزم دارد
ولی اگر تمام مبادالت از طريق اينترنت انجام شود زمان و هزينه به حداقل کاهش مییابد.
اين فناوری مدل کامل مبادله الکترونیکی داده ها ( )EDIاست و در واقع سابقه  B2Bبه  EDIباز میگردد که در سالهای
اخیر به خاطر گسترش اينترنت رشد و تکامل فزايندهای يافته است .شبکهای باز و ويژه اينترنت به طور فزايندهای به ابزاری
ارتباطی و تجاری تبديل شدهاند و ديگر استفاده از  EDIدر تجارت رو به اتمام است .تکیه و اعتماد بنگاهها به امکانات،
تجهیزات و خدمات ساير بنگاهها نیز از عوامل رشد و توسعه  B2Bبوده است.
 .2تجارت بنگاه با مشتری()C2B
اين شکل از تجارت الکترونیک بین شخص حقیقی (مصرف کننده يا مشتری) با يک شخص حقوقی (شرکت يا موسسه
تجاری) صورت میپذيرد و به خريد و فروش کاال و خدمات بین يک بنگاه تجاری دارای وب سايت و يک مشتری اطالق
میشود .در اين روش خريدار و فروشنده مستقیما و بدون واسطه از طريق اينترنت با هم ارتباط برقرار میکنند.
يعنی مشتريان از طريق اينترنت به سايت فروشنده مرتبط میگردند و پس از انتخاب کاالی مورد نظر خويش مبادرت به خريد
آن میکنند .اين نوع از تجارت الکترونیک بسیار متداول است و در حال حاضر بیشتر زمینه های فروش و ارائه خدمات از
قبیل سخت افزار ،امور مسافرت ،جهان گردی ،کتاب ،موسیقی و...از طريق C2Bانجام میشود .سايت Amazon. comمثال
خوبی از اين نوع تجارت الکترونیک است.
 .3تجارت مشتری با مشتری( ) C2C
در اين نوع تجارت هر دو طرف اشخاص حقیقی هستند که بین آنها يک سايت واسطه وجود دارد که به منزله محل بازار برای
آنها محسوب میشود .بنابراين C2Cانجام مبادالت الکترونیک بین افرادی است که اينترنت و فناوری های وب را برای داد و
ستد انتخاب کردهاند .در اين روش آنها مستقیما با هم ارتباط برقرار میکنند .انواع مزايده و مناقصه کاال در اينترنت در اين
حوزه قرار میگیرند .سايت حراجی eBay. comمثال خوبی از اين شکل تجارت الکترونیک است.
 .4تجارت مشتری با بنگاه( ) B2C
اين روش عبارتست از فروش کاال يا ارائه خدمات توسط اشخاص حقیقی به بنگاه ها و موسسات تجاری ،يعنی افراد برای
فروش کاال يا ارائه خدمات به شرکت ها پیشنهاد میکنند.
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تطبیق خیارات فقهي در تجارت الکترونیکي
تجارت الکترونیکی عبارت از مبادله اطالعات تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن نوآوریهايی مانند مبادله
الکترونیکی دادهها ،پست الکترونیک ،انتقال وجه و ساير فن آوريهای مبتنی بر شبکه بکار برده میشود

.

همزمانی گسترش اين تجارت نوين و طرح جهانی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به اين طرح و نیز گسترش
روز افزون کاربران شبکه جهانی اينترنت ،اين تجارت نوين را به تجارتی فرا سیستمی مبدل ساخت .به طوری که امروزه خود
را به عنوان امری اجتناب ناپذير در متن زندگی انسان امروز جاودانه ساخته است ،و با حذف مرزها ،گمرکها و واسطهها،
امکان تجارت را در يک دهکده جهانی مهیا نموده است .روند رو به رشد و استقبال چشمگیر جهانی از پديده تجارت
الکترونیکی ،لزوم توجه به فضای تازهای در جامعه جهانی و هم چنین ايجاد چارچوبهای حقوقی مناسب و قوانین و مقررات
دقیق و کامل را در اين زمینه گوشزد میکند .در اين راستا در سطح ملی ،قانون تجارت الکترونیکی ،در  17ديماه  1382از
تصويب مجلس شورای اسالمی گذشت و به تأيید شورای نگهبان رسید .اين قانون به علت آنکه آکنده از تاسیسات حقوقی
بديع و بسیار پیچیده است ،منشا تحوالت الکترونیکی گسترده و ابعاد آن متنوع میباشد .يکی از اين موضوعات که نقطه
کانونی مباحث مربوطه است ،بحث نحوه تشکیل قراردادهای الکترونیکی و احکام و آثار آنها میباشد.
پس از تشکیل يک قرارداد صحیح و کامل ،طرفین بايد از آن اطاعت نمايند و بیگانگان نیز بايد به آن احترام گذارند و
هیچ يک از طرفین حق برهم زدن قرارداد را جز در موارد خاص ندارد.
قراردادهای الکترونیکی از حیث ماهیت همانند قراردادهای سنتی بوده و برای انعقاد صحیح آنها بايد همان احکامعمومی
قرارداده ا در فقه و قانون مدنی را مورد توجه قرار داد .تنها از رهگذر شکلی با نوع سنتی متفاوت بوده و در يک مجرای
مجازی و الکترونیکی صورت میپذيرند .البته خاصیت الکترونیکی قرارداد گاهی سبب میشود مسائلی مطرح شوند که قواعد
عمومی و سنتی قادر به پاسخگويی آنها نبوده و نیاز به وضع احکام جديد میباشد .البته تجارت الکترونیکی الزاما به معنای
حذف مقررات و قوانین گمرکی و  ...نمی باشد بلکه ممکن است اين مقررات نیز از حالت سنتی خارج و به صورت
الکترونیکی در شکل تجارت الکترونیکی تبديل شود.
از جمله مسائلی که در مبحث قراردادها مورد بررسی قرار میگیرد ،بحث مرگ قرارداد و انحالل آن است .موارد انحالل
قراردادها متفاوتند وبه اعتبار سهمی که ارادة طرفین در آن دارد به سه گروه تقسیم میشوند .1 :انحالل به تراضی و توافق
طرفین (اقاله)  .2انحالل قهری و خود به خودی (انفساخ)  .3انحالل ارادی که باتصمیم يکی از دو طرف انجام میشود.
انحالل ارادی بدين معنی را فسخ مینامند.
 .1خیار مجلس در قراردادهاي الکترونیکي
خیار مجلس ،عبارت است از حقّ فسخ معامله براى هر يک از فروشنده و خريدار تا قبل از جدا شدن از يکديگر.
در معامالت الکترونیکی ،طرفین به طور همزمان در حال مبادله اطالعات میباشند .بنابراين «داده پیام» هايی که میتوانند
حاوی ايجاب و يا شرايط معامله باشند ،به صورت فوری و بالدرنگ به طرف مقابل میرسد ،و پاسخ وی نیز در قالب «داده
پیام» هايی که ممکن است حاوی قبول شرايط معامله باشد ،به صورت فوری و بالدرنگ به فرستنده اولیه رسیده و او بالفاصله
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آگاه میشود .در اين قراردادها طرفین اصطالحاً آن الين ) (onlineمیباشند و ممکن است با استفاده از ابزارهای گوناگون
الکترونیکی از قبیل پست الکترونیکی ،وب سايتها ،تلفن ،تلگرام ،تلکس و . . . .انجام شود.
قانونگذار ماده  29قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ايران  ،را به اين موضوع اختصاص داده است که به بیان
نحوه تعیین مکان طرفین معامله میپردازد:
«اگر محل استقرار سیستم اطالعاتی با محل استقرار دريافت «داده پیام» مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل میشود:
الف :محل تجاری ،يا کاری اصلساز محل ارسال «داده پیام» است و محل تجاری يا کاری مخاطب محل دريافت «داده
پیام» است مگر آن که خالف آن توافق شده باشد.
ب :اگر اصلساز بیش از يک محل تجاری يا کاری داشته باشد ،نزديکترين محل به اصل معامله ،محل تجاری يا کاری
خواهد بود در غیر اين صورت محل اصلی شرکت ،محل تجارت يا کاری است.
ج :اگر اصلساز يا مخاطب فاقد محل تجاری يا کاری باشند ،اقامتگاه قانونی آنان مالک خواهد بود» .
لذا با توجه به ماده  29فوقالذکر و يک مجلس دانستن عرفی معامله تجارت الکترونیکی تا زمان اعالم قبول خريدار که
معامله را قطعی می نمايد ،تصور خیار مجلس برای معامالت بیع الکترونیکی ممکن است و خريدار بايد بتواند بعد از اعالم
قبول و قبل از قطع ارتباط با فروشنده ،امکان فسخ معامله را با استفاده از خیار مجلس داشته باشد .البته اين مسئله تنها در
معامالت از راه دور با ايجاب و قبول فاصله میافتد ،مانند معامالتی که ايجاب و قبول با استفاده از پست انجام مشود ،متصور
نیست .اين مسئله در خصوص معامالت تلفنی و مکاتبهای نیز صادق است و صرف ارتباط معنوی و فکری خريدار با فروشنده
در هنگام مکالمات تلفنی يا ارتباطات اينترنتی را میتوان در حکم حضور در يک مجلس عقد به حساب آورد.
از مجموع آنچه که گفته شد ،چنین نتیجه می شود که اعمال خیار مجلس در تجارت الکترونیکی متصور است ،اما در
قوانین موضوعه مربوط به آن ،چنین مسئلهای پیشبینی نشده است.
البته در هنگام انجام معامله به صورت الکترونیکی و قبل از تأيید نهايی خريد محصول ،خريدار میتواند با قطع ارتباط
خود با فروشنده و يا اعمال انصراف از معامله ،مراحل خريد را کامل ننموده و وجهی را پرداخت ننمايد .اما اين مسئله چیزی
به غیر از خیار مجلس میباشد .زيرا در اين مورد ،هنوز معاملهای واقع نشده و عقدی منعقد نگشته است تا خیار اجرا شود؛
ولی خیار مجلس پس از انعقاد عقد و وقوع بیع و قبل از جدايی طرفین معامله از يکديگر است.
به نظر میرسد در چنین مبادالتی اگر چه تصور مجلس عقد و حضور فیزيکی طرفین در آن میسر نیست ولی ،به دلیل
ارتباط فکری و روانی ،می توان به وجود خیار مجلس برای طرفین قائل بود .خصوصاً اينکه فلسفه از وضع خیار مجلس،
اختیار فسخ معامله برای طرفین در زمان حضور طرفین با يکديگر تا لحظه عدم تفرق بوده است و در قراردادهای الکترونیکی
نیز همین وضعیت وجود دارد ،وقتی طرفین «آن الين» می باشند گويی با يکديگر در يک محل حضور دارند .اما همانگونه که
بیان شد خیار مجلس استثنايی بر اصل لزوم عقد بیع میباشد و در مواردی که در خصوص وجوديا عدم وجود آن مردد شويم،
(چون فاصله تاثی ری در اين خیار ندارد) ناچار به عرف بايد مراجعه کرد و جايی برای اکتفا به قدر متیقن وجود ندارد و به
مقدار داللت دلیل خیار مجلس از آن اصل منصرف میشويم .درنتیجه خیار مجلس ثابت میشود.
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 .2خیار رؤيت و تخلف وصف در قراردادهاي الکترونیکي
خیار رؤيت عبارت است از ثبوت حقّ خیار براى فروشنده يا خريدار و تسلّط هر يک بر فسخ عقد در صورتى که کاال
هنگام عقد با بیان نوع و اوصاف آن ـ و نه مشاهده ـ معامله شود؛ لیکن هنگام تحويل و پس از رؤيت آن ،خالف آن چه
وصف شده ،از کار درآيد.
جريان خیار رؤيت در بیع محدود به بیع شخصى (فروش کاالى مشخص) است؛خواه هنگام عقد ،کاال موجودباشد،
لیکن مشاهده نگردديا موجود نباشدوخواه معامله براساس مشاهده ی قبلى باشدويا بدون آن وتنها با بیان نوع وويژگی هاى
آن ،بهگونه اى که برطرف کننده جهالت باشد؛ چون معامله بدون ذکرنوع وبیان اوصاف ِبرطرف کننده جهالت ،باطل است.
(نجفی ،جواهرالکالم92 ،23 ،1400 ،وحلی ،ارشاداالذهان)375 ،12 ،1403 ،
از آنجا که رؤيت وسیله ی بارز ،شايع و مهم آگاه شدن است و اغلب طرف قرارداد با استفاده از اين ابزار بنیادی به
اوصاف مورد معامله آگاه میشود ،و اين آگاهی امکان تراضی صريح يا ضمنی ،ولو بر مبنای رؤيت سابق ،بین دو طرف را بیان
میکند ،حق فسخ ناشی از تخلف وصف را ،خیار رؤيت نامیده شده است( 1.اصفهانی ،حاشیه المکاسب)393 ،4 ،1418 ،
البته خصوصیت خاصی در رؤيت و حس باصره نیست و چون بسیاری از اوصاف بوسیله مشاهده دانسته میشوند ،از
باب غالب ،اين خیار را رؤيت نامیده اند .بنابراين چنانچه فردی بوسیله حواس ظاهری ديگر مانند شنیدن ،لمس ،ذائقه و ديگر
حواس از اوصاف الزمه مبیع قبالً آگاه شده و به اعتبار آن اوصاف ،معامله نموده ،و پس از معامله متوجه شود که بعضی يا
تمامی آن اوصاف ،قبل از عقد نقصان پذيرفته و يا زائل شده ،او میتواند معامله را به استناد مالک ماده  413و 414قانون مدنی
فسخ نمايد  .خیار رؤيت و تخلف وصف(2مظفر ،حاشیه المکاسب )164 ،1420،2 ،در بیع کلی محقق نمیشود و در چنین
حالتی بايع بايد جنسی را که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین است را تحويل دهد(1همان.)394 ،4 ،
 .1اصفهانی ،محمدحسين ،حاشيه كتاب المکاسب ،ج ،4ص393 :
أنّ مورد خيار الرهیه رهیه المبيع على خالف ما اشترط فيه المتبایعان ،مع أنّه ال اختصاص له به ،بل رهیه المبيع على خالف متا رأى
بعضه و اعتقد موافقه بعضه اآلخر له ،أو على خالف ما أخبر به البائع و اعتمد عليه من دون التزام منه له موجبه للخيار أیضا.
نعم الرهیه على خالف توصيف البائع فی مقام البيع یرجع إمّا إلى التزام منه بالوصف ،و إمّا إلى اخبار منه ،و ليس فی مورد صتحيحه
جميل التزام من البائع و ال توصيف و ال اخبار منه ،بل مجرد الرهیه على خالف ما رأى جمله منه ،و قاعده الضترر ال تقتضتی نفتی
اللزوم إلّا على تقدیر االشتراط ،ال االعتماد على االعتقاد و على مجرد االخبار ،و ال مالزمه بين رفع الغرر بمجرد اعتقاد وجود الصفه
أو االعتماد و الوثوق بإخبار البائع و ثبوت الخيار بظهور الخالف.
 .2المظفر ،محمدحسين ،حاشيه على المکاسب؛ ج ،2ص164 :
إن الوصف و إن كان معناه الشرط إلّا أنه شرط فی صحه البيع كشرط أن یکون المبيع مال البائع ،و الشرط الذي یکتون تخلفته ستببا
للخيار هو الشرط الذي یکون زائدا على ما یقوّم صحه البيع بعد فرض صحه البيع بدونه ،كشرط كون العبد كاتبا و الجاریه حتامال ،و
هکذا .من الحمل هو ظهورها فيما هو مخالف للقواعد ،ألن ظاهرها فی أن القطعه الباقيه التی لم یرها المشتري أنها مجهولته بمقتضتى
اإلطالق ،و مع جهل جزء المبيع یبطل البيع فی الجميع ،للزوم جهاله المجموع ،فال بد من حملها على ما یرفع الجهاله بأحتد التوجهين
الذین ذكرهما المصنف قدّس سرّه.
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آنچه در خصوص خیار رؤيت و تخلف وصف عنوان شد ،مربوط به يک قرارداد فیزيکی و سنتی میباشد .حال بايد ديد
آيا اين قاعده کلی در خصوص خیار رؤيت در قراردادهای الکترونیکی نیز قابل اعمال است .به علت اين که در محیط مجازی
وب و تجارت الکترونیکی امکان مشاهده ملموس و از نزديک مورد معامله مقدور نمیباشد و معموالً به علت وجود
فاصلههای طوالنی میان طرفین معامله ،امکان مراجعه حضوری نیز مشکل و حتی در مواردی غیرممکن میباشد ،مشتری بايد
کاالی مورد نظر خود را با توجه به مشخصات و ويژگیهای ارائه شده از طرف فروشنده و يا با ديدن تصاوير آن در
کاتولوگهای مجازی وب سايت فروشنده سفارش دهد .توجه به اين مطلب ضروری است که در معامالت الکترونیکی با به
کارگیری گرافیک باال ،امکانات فنی پیشرفته و ايجاد تصاوير سهبعدی و حتی فیلمهای توصیفی و غیره برای خريدار ظن
قريب به علم ايجاد میشود و از حالت بسیط گذشته ،خارج مینمايد .پس کاالهايی را که اين چنین امکاناتی برای تبلیغ آنها
در نظر گرفته شده است ،به گونهای که تقريباً علم به اوصاف کاال در خريدار ايجاد میکند به طور تخصصی از مفهوم رؤيت
مورد نظر ماده  410ق .م .خارج مینمايد و اين گونه کاالها را میتوان از مصاديق معامله به وصف ،خارج نمود .به همین
علت ،در مبحث اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی ،در خصوص حمايتهای انحصاری در بستر مبادالت الکترونیکی،
بند «الف» ماده  33اين قانون به الزام فروشندگان به اعالم مشخصات فنی و ويژگیهای کاربردی کاال و يا خدمات تأکید شده
است و ماده  35اين قانون نیز میگويد:
«اطالعات اعالمی و تأيیديه اطالعات اعالمی به مصرفکننده بايد در واسطی بادوام ،روشن و صريح بوده و در زمان
مناسب و با وسايل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسننیت در معامالت و از جمله ضرورت رعايت افراد
ناتوان و کودکان ارائه شود».

و ال یخفى ما فی هذه الصحيحه من دالله على كفایه عدم رهیه البعض فی ثبوت خيار الرهیه فی جميع المبيع ،بتل فيهتا مبالغته فتی
ثبوت خيار الرهیه حتى لو كان غير المرئی جزءا یسيرا ،بأن یکون جزءا من مائه ،فکأنه یقول :إن الخيار یثبت حتتى لتو كتان عتدم
المرئی جزءا من مائه ،فکيف إذا كان مجموع المبيع أو غالبه غير مرئی.
فتکون الروایه فی صدد بيان أن عدم الرهیه تکون سببا لثبوت الخيار ،فال إطالق فی الصحيحه من جهه التوصيف و عدمه ،و من جهه
كون الجزء المرئی داال على غيره أو غير دال.
 .1همان ،ج ،4ص394 :
و تحقيق القول فی ذلا :أنّ الصفات الدخيله فی ماليه المال على قستمين ،فتتاره تکتون متعلقته لرغتراض العقالئيته النوعيته فتی
معامالتهم ،و أخرى متعلقه لرغراض الشخصيه ،و للطائفه االولى من الصفات حکمان شرعا.األول :لزوم الوثوق بها ،لئال تکون المعامله
غرریه ،و یکفی فی رفع الغرر أحد األمور المزبوره من الرهیه و المشاهده أو التزام البائع بها أو التوصيف الراجع اليه و االخبار المفيتد
للوثوق.
الثانی :أنّ ما كان غرضيا نوعيا معامليا من المعامله فکونه كذلا یوجب ابتناء المعامله عليه ،و یکون بمنزله االلتتزام الضتمنی بته ،و
تخلّفه یوجب نقض الغرض المعاملی ضرر مرفوع شرعا.
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قانون تجارت الکترونیکی در ادامه و در مواد  40و  41خود ،به شرايطی توجه نموده که فروشنده ،کاالی مورد نظر و
انتخاب مشتری را ارسال نمايد:
ماده « :40تأمینکننده میتواند کاال يا خدمات مشابه آن چه را که به مصرفکننده وعده کرده تحويل يا ارائه نمايد
مشروط بر آن که قبل از معامله يا در حین انجام معامله آن را اعالم کرده باشد».
ماده « :41در صورتی که تأمینکننده ،کاال يا خدمات ديگری غیر از موضوع معامله يا تعهد را برای مخاطب ارسال نمايد،
کاال و يا خدمات ارجاع داده میشود و هزينه ارجاع به عهده تأمین کننده است .کاال يا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان
يک معامله يا تعهد ديگر از سوی تأمینکننده مورد ايجاب قرار گیرد ،مخاطب میتواند آن را قبول کند».
مطابق مواد مذکور ،اگر فروشنده کااليی به غیر از آنچه را که به مشتری نشان داده يا مشخصات آن را به وی اعالم نموده
است ،به وی تحويل دهد و يا کااليی که مشابه آن است را تحويل نمايد ،مشتری حق ارجاع کاال و فسخ معامله را خواهد
داشت و هزينههای ارجاع و جبران خسارت نیز بر عهده فروشنده خواهد بود.
قانونگذار در ادامه اين مسايل و در فصل دوم از مبحث اول باب سوم ،در خصوص قواعد تبلیغ چنین میگويد:
ماده « :52تأمینکننده بايد به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق ،صحیح و روشن اطالعات مربوط به کاال و
خدمات را درک کند».
پس مطابق اين ماده ،در صورتی که فروشنده کاال يا تأمینکننده خدمات در تبلیغ کاال يا خدمات خود به گونهای عمل
نمايد که مصرف کننده نتواند به طور دقیق ،صحیح و روشن اطالعات مربوط را درباره کاالی مورد نظر و يا خدمات ارائه شده
به دست آورد و به اين دلیل در سفارش محصول خود و انجام معامله ،دچار اشتباه گردد ،فروشنده ،مقصر محسوب شده و
میتوان اين را از جمله موارد تخلف وصف به حساب آورد.
براساس ظاهر ماده  30قانون تجارت الکترونیکی ،پس از تحقق يک قرارداد صحیح الکترونیکی ،آثار حقوقی و محتوای
داده پیام ،تابع قواعد عمومی است .بنابراين به طور کلی می توان گفت چنانچه قراردادی الکترونیکی ،به اعتبار اوصافی که قبالً
در مبیع رؤيت شده ياتوصیف گرديده ،منعقد شود و پس از آن چنین اوصافی در مبیع مشاهده نشود ،حق فسخی به استناد
مادة  413قانون مدنی برای خريدار ايجاد میشود .اما آنچه قابل تأمل است اينست که معموالً در قراردادهايی که به صورت
مجازی صورت میپذيرد ،افراد امکان رؤيت و تماس فیزيکی با مبیع را نداشته و به اعتبار اوصاف و ويژگیهايی که توسط بايع
ذکر میشود ،قرارداد را جاری میسازند .ضمن اينکه غالب قراردادهای الکترونیکی ،درمورد «عین کلی» بوده که در مورد اين
نوع کاالها ،طبق قاعده کلی خیار رؤيت وجود ندارد.
بنابراين دو حالت در يک قرارداد الکترونیکی متصور میشود:
دستهی اول ،قراردادهايی است که در مورد يک عین خارجی و معین (يا کلی در معین) صورت می پذيرد و اين کاال از
پیش توسط خريدار ،رؤيت شده ،يا کاتالوگ عین خارجی به تصوير کشیده شده که مثل رويت خود جنس میباشد که عرف
نیز همان را تايید میکند خیار رويت ثابت می شود .در اين حالت چنانچه پس از عقد ،ويژگیهای سابق در مبیع مشاهده نشود،
خريدار به استناد خیار رؤيت و تخلف از وصف ،حق فسخ معامله را خواهد داشت.
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دستهی دوم ،قراردادهايی هستندکه در مورد کاالهای کلی صورت میگیرد ،و يا قراردادهايی که خريدار تنها به
اعتبارويژگی ها و اوصافی که توسط بايع ذکر میشود و نه رؤيت سابق ،دست به معامله میزند .در چنین حالت هايی چنانچه
اوصاف مذکور پس از عقد در مبیع يافت نشد ،بايع يا مشتری موظف است ،مصداقی مطابق با آن موصوف کلی تعیین
وتحويل نمايد .خريدار نمیتواند از خیار رؤيت و تخلف وصف برای برهم زدن معامله استفاده نمايد .البته اين مانع از اين
نیست که بتواند از طرق ديگری مانند خیار تخلف شرط ،برای فسخ قرارداد استفاده نمايد.

نظريه برگزيده
نکتهاي که در خصوص خیار رؤيت در عقود الکترونیکي مطرح ميشود اين است که:
اوال در بسیاری از قراردادهای الکترونیکی که از طريق وب سايتهای تبلیغاتی صورت میگیرند ،عرضه کنندگان به منظور
معرفی و عرضهی محصوالت خود ،در کنار مشخصات و ويژگیهای کاال ،تصاويری از آن را نیز به نمايش میگذارند .يا اينکه
به معرفی محصوالت خود از طريق کاتالوگها و بروشورهای تصويری میپردازند .سوالی که در اينجا مطرح میشود اين است
که آيا ديدن تصوير کاال پیش از معامله میتواند در حکم رؤيت سابق بوده و خريدار به استناد آن از خیار مذکور برای فسخ
قرارداد استفاده نمايد؟
رؤيت تصوير يا مدل عین معین برای تحقق اين خیار کافی است . .اما آنچه به نظر میرسد اين است که چنانچه عکس
کاالی معین مورد نظر ،نشان دهنده اوصاف و ويژگی های اساسی کاال ،که معامله بر مبنای آن واقع شده است ،باشد رؤيت اين
عکس به منزله رؤيت سابق بوده و در صورت تخلف از ويژگی های موجود در عکس ،حق خیار رؤيت و تخلف وصف
ايجاد میشود .در غیر اين صورت ،زمانی که تصوير کاال ،ويژگی های حائز اهمیت برای طرفین را نشان نمیدهد و تنها
نمايانگر مصداقی از کاال به طور کلی میباشد ،امکان تحقق خیار رؤيت میسر نیست.
توجه :چون خیاررويت درعین شخصی معنی پیدا میکند واگرازآن مرحله عبور کنیم وعین کلی باشد بايع يا مشتری
موظف است مصداقی مطابق با آن موصوف کلی تحويل دهد نه اينکه حق فسخ داشته باشد ودر اين نوع تجارت کاالرا با
عکس و کاتالوک میفروشد.
ثانیا در خصوص خیار رؤيت اينست که اين خیار برای کسی ايجاد میشود که به اعتماد رؤيت سابق معامله میکند .پس
« چنانچه بايع مبیع را نديده ولی مشتری ديده باشد ،و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است ،دارا باشد فقط بايع خیار فسخ
خواهد داشت»( .ماده  411قانون مدنی) بنابراين خیار رويت می تواند برای هر يک از متبايعین که مبیع را قبالً نديده ،ايجاد
شود و مختص خريدار نیست.
 .3خیار تخلف شرط و ا شتراط در قراردادهاي الکترونیکي
هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع يکی از متعاملین شده باشد ،در صورت تخلف شرط ،مشروط له (کسی که شرط به نفع
اوست) با حدود و شرايطی میتواند معامله را فسخ کند .اين نوع حق فسخ در فقه خیار اشتراط هم نامیده شده است( .شهید
اول  ،اللمعه الدمشقیه )381 ،3 ،1396،
خیار اشتراط ،تخلّف مشروطٌ علیه از شرط و عدم وفا به آن است ،در حالی که سبب خیار شرط ،شرط کردن خیار در عقد
است .از آن در باب تجارت سخن گفتهاند.
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موضوع خیار اشتراط ،هر عقد الزمی است که متضمن شرط يا شرايط صحیح و الزم الوفا بوده و مشروط علیه از وفا کردن به
آن سر باز زده باشد .در اين صورت برای مشروط له خیار ثابت میشود( .مشکینی ،مصطلحات الفقه)239 ،1377،
ثبوت خیار اشتراط با تخلّف مشروط علیه از شرط ،اتفاقی است؛ لیکن در اينکه وفا به شرط بر مشروط علیه واجب ،و تخلف
از آن گناه است يا نه ،اختالف است .بنابر قول به وجوب وفا ،در اينکه به صرف عدم وفا ،خیار ثابت میشود يا تنها در
صورت عدم امکان تحصیل شرط ،حتّی با اجبار مشروط علیه بر وفا به شرط ،از سوی حاکم ،اختالف است .برخی ،مشروط له
را در صورت عدم وفای مشروط علیه به شرط ،بین اجبار او به وفا در صورت امکان ،و اِعمال حقّ خیار( فسخ عقد )مخیر
دانستهاند( .نراقی ،مستند الشیعه)409 ،14 ،1369 ،
صحّت شرط ضمن عقد منوط به اين امور است .1 :مقدور باشد .2 ،مشروع باشد .3 ،دارای غرض عقاليی درخور اعتنا باشد،
 .4مخالف کتاب و سنّت نباشد .5 ،منافی مقتضای عقد نباشد .6 ،و معلوم باشد ،نه مجهول و مبهم( .انصاری ،المکاسب،
کالنتر)58 ،5 ،
احکام خیار تخلف شرط در مواد  234الی 245قانون مدنی ذکر شده است.

تخلف از شرط فعل
هرگاه مشروط علیه از وفای به شرط تخلف کند ،مشروط له میتواند به علیه مشروط علیه اقدام نمايد .ماده  240ق .م .ناظر بر
اين خیار است .قانون تجارت الکترونیکی درباره شروط فاسد و عدم به کارگیری آنها در ضمن عقد ،در ماده  46میگويد:
«استفاده از شروط قراردادی خالف مقررات اين فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرفکننده مؤثر نیست».
اما ماده  33و باالخص بند «و» آن ،به اين خیار توجه نموده و میتوان از آن چنین برداشت نمود که فروشنده کاال و تأمینکننده
خدمات را ملزم مینمايد که شروط ضمن عقد را از قبل به مراجعهکننده اعالم کرده و به اجرای آنها نیز پایبند باشد .اما در
خصوص حق فسخ در صورت تخلف از شروط چیزی به میان نیامده و باز هم چارهای نیست جز آن که در مواقع لزوم ،با
استدالل به ماده  4و  44ق .ت .ا نسبت به رجوع به ساير قوانین موضوعه و منابع فقهی و اسالمی اقدام نمود و احکام آن را به
تجارات الکترونیکی تسری داد .البته در اين گونه مواقع بايد ماده  3ق .ت .ا .را نیز در نظر داشت که میگويد« :در تفسیر اين
قانون همیشه بايد به خصوصیات بین المللی ،ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعايت لزوم حسن نیت
توجه کرد».
در قراردادهای الکترونیکی بر مبنای ماده  30قانون تجارت الکترونیکی احکام کلی خیار تخلف شرط نیز همانند ساير
آثار و احکام خیارات ،تابع قواعد عمومی میباشند ،تنها به علت اينکه اين گونه قراردادها در فضای الکترونیکی منعقد شده و
اغلب برخی از مشخصات کاالها و خدمات به صورت شروط ضمن عقد مطرح میشوند ،امکان تحقق اين خیار نیز شدت
میيابد.
در قراردادهايی که به شیوه الکترونیکی منعقد میشوند ،تامین کنندگان برای معرفی کاالهای خود اغلب به ذکر اوصاف و
ويژگیهای آن در وب سايت خود و يا وب سايتهای تبلیغاتی میپردازند ،و به ندرت معاملهای در محیط مجازی براساس
رؤيت منعقد میشود .فروشندگان کاال يا خدمات از هر طريق که اقدام به انعقاد قرارداد به شیوه الکترونیکی نمايند ،معرفی
محصوالتشان اغلب به صورت شروط ضمن عقد (شرط صفت يا شرط فعل) میباشد .به اين ترتیب مالحظه میشود که امکان
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تحقق خیار تخلف شرط در قراردادهای الکترونیکی افزايش میيابد .در اين حالت تفاوتی نمیکند که کاالی مورد معامله به
صورت عین معین باشد ،يا کلی (اگر خیار تعذر تسلیم فرض کنیم واال حکم کلی تبديل است نه خیار) و يا کلی در معین .در
هر صورت چنانچه مشروط له مالحظه کند که تخلفی از شروط مذکور در عقد صورت گرفته ،حق خواهد داشت که معامله را
فسخ کرده و يا درصورتی که شرطمذکور شرط فعل باشد ،مشروط علیه را اجبار به وفای به عهد نمايد.

نظريه برگزيده
نکتهای که در اينجا قابل تأمل میباشد اينست که در قانون تجارت الکترونیکی قانونگذار در برخی موارد بجای اينکه
اختیار فسخ قرارداد را به خريدار بدهد ،امکان تسلیم کاالی مشابه ،به آنچه مورد وعده بوده را ،به تامین کننده میدهد .بر اين
اساس در ماده  40قانون مذکور ،اقدام به وضع قواعد ماهوی برخالف قواعد عمومی قراردادها نموده و مقررمیدارد« :تامین
کننده می تواند کااليا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط برآنکه قبل از معاملۀ
در حین انجام معامله آن را اعالم کرده باشد».
در اين ماده قانونگذار امکان تسلیم کاالی مشابه را به صرف اعالم از سوی فروشنده تجويز نموده است .در حقوق
داخلی ،اصل بر اين است که اگر مال معینی به ديگری فروخته شود ،بايد عین همان مال تسلیم شود و فقط در بیع کلی يا بیع
از روی نمونه (مواد  350 ،351و  354قانون مدنی) امکان تسلیم يکی از مصداقهای مبیع به هر نحوی که فروشنده تعیین کند
وجود دارد .در واقع در نظام حقوق داخلی ،جز در مورد اموال مثلی که به نحو کلی فروخته میشوند ،امکان تسلیم کاالی
مشابه وجود ندارد .ظاهراً اين ماده ،اصل تسلیم کاالی مشابه را به نحو کلی پذيرفته است (اگر شرط شده باشد يا تراضی بر
مشابه بوده ويا شرط الخیار بدانیم مانعی ندارد) و آن را به فروش کاالهای کلی هم منحصر نکرده است.
با اين حال پذيرش چنین قاعدهای مشروط براينکه تأمین کننده قبل از عقد ،آن را اعالم کرده باشد تا حدودی قابل دفاع
است و بعید است قانونگذار در حین انجام معامله و پس از عقد اين قاعده را تسری داده باشد ،چرا که شايد خريدار با اين
قضیه موافق نباشد و تحمیل اراده بايع به خريدار جايز نیست.
 .4خیار تدلیس در قراردادهاي الکترونیکي
تدلیس در لغت به معنی فريب دادن و پنهان کردن واقع تاريک ساختن و مبهم کردن است( .ابن منظور ،لسان العرب،
)387 ،4 ،1414
هر گاه فروشنده برای فريفتن خريدار ،وصفی موهوم را به کاالی خود نسبت دهد ،يا عیبی را که در آن است بپوشاند ،در
معامله تدلیس نموده است (.شهید ثانی ،شرح اللمعه الدمشقیه)381 ،2 ،1396 ،
قلمرو خیار تدلیس در عین معین است و اصوال در عین کلی ،خیار تدلیس وجود ندارد؛ زيرا بايع مکلف است مبیع را
مطابق اوصاف مورد نظر تحويل نمايد( .طوسی ،المبسوط124 ،2 ،1387 ،و اردبیلی ،مجمع الفائده والبرهان 430 ،8 ،1403 ،و
حلی ،تذکره الفقهاء ،بی تا)203 ،5 ،
از ديدگاه فقها ،تدلیس عالوه بر آنکه دارای حرمت تکلیفی است ،در معامالت با حصول شرايطی ،برای تدلیس شونده
حق فسخ يا اصطالحاً خیار تدلیس به وجود میآورد .بیشتر منابع فقهی امامی ،بويژه منابع متقدم ،خیارتدلیس را در شمار اقسام
خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع (فقدان صفت کمال تخیلی ارائه داده پیوندی با خیار عیب که نقص درخلقت اصلیه يا به
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منزله اصلیه ندارد) تدلیس با عیوب در معامالت ،آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاه يا تصريه مطرح
کردهاند .شماری ديگر آن را صورتی خاص از خیار تخلف از وصف دانستهاند ( .اردبیلی ،شرح االرشاد )2،398 ،1403 ،اما
برخی فقها به استقالل خیار تدلیس تصريح کردهاند( .حلی ،ابن ادريس ،الفروق والفروع 338 ،1410 ،و بحرانی ،الحدائق
الناظره ،بی تا )97 ،19 ،و برخی ديگر درباره آن در فصلی جداگانه يا به عنوان خیاری مستقل بحث کردهاند( .حلی،تذکره
الفقهاء ،بی تا ،2 ،وشهید ثانی ،شرح اللمعه) 3،27676 ،
ماده  438قانون مدنی تعريف تدلیس را از فقه گرفته و چنین میگويد:
«تدلیس عبارتست از عملیاتی که موجب فريب طرف معامله شود».
بنابراين برای تحقق تدلیس بايد اوالً عملیاتی انجام شود و ثانیاً اين اقدام موجب فريب طرف معامله شود .کار فريبنده
ممکن است به صورت کردار يا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را بترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی می نامند( .زحیلی،
الفقه االسالمی وادلته )218 ،2 ،1404،همچنین در برخی موارد صِرف سکوت معامله کننده در بارة عیوب پنهان مبیع يا شخص
طرف عقد ،می تواند تدلیس را تحقق بخشد( .نجفی ،جواهر الکالم  )189 ،10، 1400 ،در فقه امامی در بارة لزوم بیان عیوب
کاالی مورد معامله توسط طرف عقد ،اقوال مختلفی ابراز شده است( .نجفی ،جواهر الکالم )189 ،10 ،1400،چنانچه تدلیس
سبب ايجاد اشتباه مؤثر در عقد شود ،موجب بطالن يا عدم نفوذ عقد خواهد شد .ولی تدلیس به معنايی که در قانون مدنی
آمده و سبب خیار فسخ میشود ،تقصیر عمدی يا فريب ناروايی است که باعث ضرر طرف قرارداد میشود و برای جبران اين
ضرر به فريب خورده خیار فسخ داده میشود.
ماده  439قانون مدنی مقرر میدارد« :اگر بايع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و هم چنین
است بايع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری».
به همان میزان که تدلیس در قراردادهای سنتی محقق میشود ،در قراردادهای الکترونیکی نیز چنین رخ میدهد .زيرا در
اين قراردادها ،فروش کاال اغلب بر پايۀ اوصاف صورت میگیردنه رؤيت ،گاهی در تبلیغات اينترنتی اوصاف کاال را برای
جذب مشتری ،بیش از حد برجسته میکنند ،به گونهای که وصف موهومی به کاال منتسب میشود.
بحث تدلیس از جمله مواردی است که میتواند در مسیر انعقاد قراردادهای سنتی و نیز در جريان تشکیل قراردادهای
الکترونیکی محقق شود .در اين دو قسم از قراردادها تنها نحوه ی ظهور تدلیس متفاوت است؛ به گونهای که در يکی تدلیس
در فضای مجازی و در ديگری در فضای واقعی محقق میشود .اما از لحاظ آثار و احکام فقهی حاکم برآن ماهیت ،فضا مؤثر
نبوده و در هر حال قواعد حقوقی يک سانی اعمال میگردد.

ظهور تدلیس در قرارداد هاي الکترونیکي
همان گونه که گفته شد ،به طور معمولی تحقق تدلیس از سوی فروشنده رخ میدهد؛ به نحوی که وی کاال يا خدمات
خود را آن گونه که هست ،عرضه نکرده و آن را بهتر از واقع نشان میدهد .به همان میزان که تدلیس در قراردادهای سنتی
محقق میشود ،در قراردادهای الکترونیکی نیز چنین امری رخ میدهد؛ زيرا ،در اين قراردادها فروش کاال با باين اوصاف آن
صورت میگیرد و نه با رويت ،گاهی در تبلیغات اينترنتی اوصاف کاال را برای جذب مشتری ،بیش از حد برجسته میکنند ،به
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گونهای که ،وصف موهومی به کاال منتسب میشود .ازآن جا که در قراردادهای الکترونیکی ،به طور معمول در مقابل کاال يا
خدمات پول پرداختی میشود و نه کاال ،لذا تحقق تدلیس از سوی مشتری قابل تحقق نیست.
از آنجا که تبلیغات در تجارت الکترونیکی نقش اساسی برعهده دارد و يک ابزار اطالعاتی است که مشتريان بالقوه را
ترغیب به انعقاد قرارداد میکند ،لذا امکان تحقق تدلیس و فريبکاری در روند تبلیغات و بازاريابی پیش از انعقاد قرارداد ،بیش
از پیش به چشم میخورد .ويژگی خاص تبلیغات در فضای اينترنت ،ايجاب میکند که اين موارد تابع اصول و قواعد روشن و
برخوردار از ضمانت اجرايی الزم باشند .به اين ترتیب قانون تجارت الکترونیکی در رويکردی حمايتی از بستر معامالت
الکترونیکی ،به ذکر چندين ماده در قواعد تبلیغات پرداخته و ضوابط اساسی آن را به تصويب آيین نامه واگذار نموده است.
در اين خصوص ماده  50قانون تجارت الکترونیکی مقرر میدارد« :تامین کنندگان در تبلیغ کاال و خدمات خود نبايد
مرتکب فعل يا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود».
همچنین درماده  52قانون مذکور چنین مقرر شده است« :تامین کننده بايد به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور
دقیق ،صحیح و روشن اطالعات مربوط به کاال و خدمات را درک کند».
مالحظه میشود که به دلیل بستر مجازی قراردادهای الکتريکی امکان تحقق تدلیس چند برابر قراردادهای سنتی شده و
به همین دلیل قانونگذار به ذکر قواعد و مقررات ويژه و ضمانت اجراهای خاص (از جمله ماده  67قانون تجارت الکترونیکی)
پرداخته است.
البته از آنجا که در قراردادهای الکترونیکی به طور معمول در مقابل کاال يا خدمات پول پرداخت میشود و نه کاال ،لذا
تحقق تدلیس از سوی مشتری امکان پذير نیست .مگر اينکه به صورت معاوضه کاال به کاال باشد .در اين صورت ،تحقق
تدلیس از جانب مشتری نیز متصور است .در هر صورت آنچه قابل توجه است اينست که تنها شیوه ظهور تدلیس در قرارداد
سنتی و الکترونیکی متفاوت است ولی قواعد حقوقی حاکم بر تدلیس در فضای سنتی و الکترونیکی يکسان میباشد.
 .5خیار شرط و حق فسخ ويژه قراردادهاي الکترونیکي
حقیقت خیار شرط عبارت است از تسلّط دارندة حقّ خیار بر فسخ عقد به سبب شرط کردن خیار براى خود در عقد.
شرط کردن خیار -يعنى اختیار فسخ يا امضاى معامله -در عقد موجب ثبوت حقّ خیار براى کسى مىشود که اين حق براى او
قرار داده شده است( .انصاری ،المکاسب،کالنتر)11 ،5 ،1395،
محدوده زمانی در خیار شرط
خیار شرط به لحاظ زمان ،حدّ معینى ندارد؛ بلکه هر مدت از زمان؛ کوتاه باشد ياطوالنى ،جايز است در عقد شرط شود ،و نیز
جايز است آغاز زمان تعیین شده متصل به عقد باشد يا منفصل از آن؛ لیکن بايد معین باشد؛ به گونهاى که احتمال کاهش يا
افزايش آن نرود وگرنه هم شرط باطل است و هم معامله.
مشهور قد ما شرط کردن خیار بدون ذکر مدت را صحیح و مدت خیار را در اين صورت تا سه روز دانستهاند.
شرط کردن خیار در عقد براى هر يک از فروشنده و خريدار و نیز براى اجنبى به تنهايى يا همراه يکى از دو طرف عقد
صحیح است( .نجفی،جواهر الکالم)32 ،23 ،1400،
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خیار شرط ،عالوه بر بیع در ديگر عقود الزم؛ اعم از معاوضی ياغیر معاوضی -جز نکاحو نیز بنا بر مشهور ،وقف -جارى
مىشود( .نجفی،جواهر الکالم  61 ،23 ،1400،و انصاری  ،المکاسب ،کالنتر )148 ،5 ،1395،برخى ،آن را درضمان ،صلح ،هبه
الزم ،رهن و بیع صرف جارى ندانستهاند( .نجفی،جواهر الکالم  62 ،23 ،1400،و انصاری  ،المکاسب ،کالنتر)148 ،5 ،1395،
خیار شرط در عقود جايز و ايقاعا ت جارى نمىشود( .انصاری  ،المکاسب ،کالنتر)155 ،5 ،1395،
رابطه خیار حق انصراف و اين خیار چنین است که :خیار شرط بر حسب شرط دو طرف عقد محقق میشود و تنها بايد آنها
مدت خیار شرط را مضبوط کنند تا موجب غرر نگردد ،ولی طبق ماده  37قانون تجارات الکترونیکی ايران ،خیار حق انصراف
تنها ،برای مصرفکننده است و فروشنده از چنین حقی بهرهمند نیست .ماده مذکور ،اين مطلب را چنین بیان میکند:
«در هر معامله از راه دور مص رف کننده بايد حداقل هفت روز کاری وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود ،بدون
تحمل جريمه و يا ارايه دلیل داشته باشد .تنها هزينه تحمیلی بر مصرفکننده ،هزينه بازپس فرستادن کاالخواهد بود».
و از آنجايی که قانون تجارت الکترونیکی ايران ،مادهای را در ممنوعیت جعل خیار شرط برای خريدار و مصرف کننده و
شخص اجنبی را وضع نکرده است ،لذا طرفین معامالت الکترونیکی میتوانند از خیار شرط برای يکی يا هر دو يا برای
شخص اجنبی استفاده نمايند و برای هر کدام از اشخاص مذکور و يا همه ،خیار شرط جعل کنند .البته ،اگر خیار شرط را برای
مصرف کننده قرار دهند ،او حق استفاده از دو شرط را برای فسخ معامله الکترونیکی ،پیدا خواهد کرد.
شرطکردن خیار ،يعنى اختیار فسخ يا امضاى معامله -در عقد موجب ثبوت حقّ خیار براى کسى مىشود که اين حق
براى او قرار داده شده است .شرط کردن خیار در عقد براى هريک از فروشنده و خريدار و نیز براى اجنبى به تنهايى يا همراه
يکى از دو طرف عقد صحیح است( .نجفی،جواهر الکالم )32 ،23 ،1400،
اختیار فسخ عقد را که به موجب شرط ضمن عقد برايیکی از دو طرف يا هر دو يا ثالث قرارداده میشود ،خیار شرط
گويند .ماده  399قانون مدنی در اين باره مقرر میدارد « :در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بايع يا
مشتريیا هر دو يا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد».
بنابراين خیار شرط در برابر ساير خیارات اين ويژگی را دراد که ساخته تراضی دو طرف عقد است .به طوری که در
ساير خیارات از جمله خیار عیب و غبن ،در هر حال با جمع شدن شرايط ،خیار محقق میشود ،هر چند که به ذهن دو طرف
هم نگذشته باشد .لیکن خیار شرط به تراضی واقعی است و در صورتی ايجاد میشود که دو طرف آگاهانه درباره آن تصمیم
گرفته باشند.
البته در قراردادهای الکترونیکی نیز طرفین میتوانند آگاهانه در خصوص اختیار فسخ قرارداد در مدت معین برای هر
يک يا ثالثی ،تصمیم بگیرند .و از لحاظ آثار و احکام و نحوه فسخ ،هیچ تفاوتی با قراردادهای سنتی ندارند .اين خیار در قانون
مدنی در ماده  399بیان شده است و فقها نیز بر آن اتفاق نظر دارند.
ونیز هر شرطی را که خالف قرآن و سنت رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله وسلم و خالف مقتضای عقد نبوده و حاللی را
حرام و يا حرامی را حالل ننمايد ،میتوان در ضمن عقد و با توافق طرفین قرار داد .مطابق ماده  401ق .م .بايد برای اين شرط
مدت تعیین نمود وگرنه هم شرط و عقد باطل میگردد .چون جهل مدتسرايت به عوضین می کند وبه خاطر جهل شرط
مجهول المده که باطل است به لحاظ سرايت جهل به عوضین معامله هم باطل است.
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در خصوص اين خیار ،به طور مستقیم ،چیزی در قانون تجارت الکترونیکی بیان نشده است ولی بند «و» ماده  33اين
قانون را میتوان به عنوان مشروع دانستن خیار تخلف شرط تلقی نمود که دوباره به اختصار میآيد؛
«فروشندگان کاال و ارائهدهندگان خدمات بايستی اطالعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکنندگان جهت خريد و يا قبول
شرايط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند .حداقل اطالعات الزم ،شامل موارد زير میباشد.
و :شرايط و فرآيند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت ،تحويل و يا اجرا ،فسخ ،ارجاع ،خدمات پس از فروش».
مطابق اين بند از ماده  ،33فروشندگان کاال و تأمینکنندگان خدمات در محیط وب و تجارت الکترونیکی ،بايد قبل از
انجام معامله ،اطالعات و شرط مورد نظر خود را به صورت گوناگون به خريداران اطالع دهند تا آنها بتوانند پس از بررسی
اين اطالعات و شرايط ،در صورت موافقت اقدام به انعقاد قرارداد کنند .البته در وبسايتهای تجاری کمتر امکان قراردادن
شرط از طرف مشتری وجود دارد و اکثريت قريب به اتفاق شروط از جانب فروشندگان است که به صورت فرمهای از قبل
طراحی شده در اختیار کاربر قرار داده میشود .ماده  34ق .ت .ا .در اين زمینه میگويد:
«تأمین کننده بايد به طور جداگانه ضمن تأيید اطالعات مقدماتی ،اطالعات زير را ارسال نمايد:
الف .آدرس محل تجاری يا کاری تأمینکننده برای شکايت احتمالی.
ب .اطالعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج .شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد ( )37و ( )38اين قانون.
د .شرايط فسخ در قراردادهای انجام خدمات».
مطابق بندهای «ج» و «د» اين ماده ،فروشنده کاال و تأمینکننده خدمات ،پس از تأيید اطالعات مقدماتی معامله بايد
شرايط و فراگرد فسخ معامله و قراردادهای انجام خدمات را به مشتری اعالم نمايد که اين مسئله نیز اشاره به توجه قانونگذار
به خیار شرط دارد.
ساير مسايل مربوط به اين خیار را میتوان بر اساس داليلی که پیشتر ذکر گرديد ،در منابع فقهی جستجو نمود .البته
شرائطی که مربوط به اوصاف وخصوصیات عوضین (عوض عین شخصی باشند)تخلفشان موجب خیار تخلف شرط ولی در
صورت کلی بودن فقط موجب جواز تقاضا ی تبديل به جنسی واجد اوصاف شرط شده می باشد.
آنچه در خصوص قراردادهای الکترونیکی حائز اهمیت است ،حق فسخی است که در ماده  37قانون تجارت الکترونیک
برای مصرف کننده در معامله از راه دور ،به مدت  7روز شناسايی شده است .اين حق فسخ به جهت حمايت از مصرف کننده
در فضای مجاز وضع شده که نوعی خیار کلی برای فسخ معامالت از راه دور است .حقوقدانان معموالً در استناد به خیارات،
قاعده الضرر را مورد توجه قرار میدهند (در واقع خیار ،شرطی برای تضمین تعادل عوضین در معامالت و پرهیز از زيان يکی
از طرفهای معامله است) .حال آنکه ماده  37در عمل به معنای جايز بودن کلیهی معامالت از راه دور از طرف خريدار ،برای
حداقل هفت روزکاری است.می توانیم برای اين قانون يک توجیه فقهی تصوير کنیم که اگر اعالم آن موجب ذهنیت وشرط
ارتکازی شود خیار تخلف شرط جاری است وبه عنوان تکلیف قانونی تلقی نمی شود.
از سويی ديگر اسقاط اين حق براساس ماده  46قانون تجارت الکترونیکی جايز نبوده و ظاهراً حکمی امری و جزء
تکالیف قانونی میباشد .به بیان ديگر طرفین نمیتوانند برخالف اين حق فسخ هفت روزه ،توافق نمايند .و اين امر با قواعد
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عمومی خیارات مندرج در قانون مدنی انطباق ندارد و اين امر مشابه مواردی است که در کنوانسیونهای حمل و نقل دريايی،
ريلی ،هوايی و جادهای نیز شاهد هستیم به گونهايکه درج شرايط سلب مسئولیت يا محدوديت مسئولیت ،به نفع متصدی حمل
و نقل جايز نیست و توافق برخالف آن باطل است.
به نظر میرسد با توجه به آنچه بیان شد چنانچه حق فسخ ويژه معامالت از راه دور را نوعی خیار شرط بدانیم ،کلیه
قواعد و احکام آن نیز با احکام خیار شرط در قانون مدنی يکسان میباشد .اماآن گونه که به نظر میرسد ،نمیتوان آن را نوعی
خیار شرط دانست ،چرا که اين حق فسخ ،قاعدهای امری و غیر قابل اسقاط میباشد در حالیکه کلیه خیارات قابل اسقاط بوده
و می توان برخالف آن تراضی نمود .هم چنین حق فسخ ويژه قراردادهای الکترونیکی برخالف خیار شرط ،ساخته تراضی دو
طرف نبوده و به صورت آگاهانه توسط آنان ايجاد نمی شود و قانونگذار آن را بر کلیه معامالت از راه دور تحمیل نموده است.
بنابراين آيا می توان احکام و قواعد خیار شرط را برای مسائل مطرح در اينگونه حق فسخ بکار برد؟ به عنوان مثال آيا میتوان
گفت طبق مواد  460و  364قانون مدنی ،در طول اين هفت روز مالکیت مبیع از حین عقد برای مصرف کننده ،ايجاد شده
است ولی مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد را بنمايد؟
به نظر می رسد به دلیل اينکه خیار شرط و حق فسخ ويژه قراردادهای الکترونیکی هر دو از حیث ماهیت نوعی حق
انصراف از معامه صورت گرفته میباشند و تنها از لحاظ قواعد شکلی است که نمیتوان حق فسخ هفت روزه را نوعی خیار
شرط دانست؛ لذا بکار بردن قواعد خیار شرط برای مسائل مربوط به اين نوع حق فسخ ،بالمانع است.
بنابراين عالوه بر امکان تحقق خیار شرط در يک قرارداد الکترونیکی ،حق فسخی هم در کلیه معامالت از راه دور به
مدت هفت روز موجود میباشد ،که به هیچ وجه قابل اسقاط نمیباشد.
در خصوص قراردادهای الکترونیکی ،با تصويب قانون تجارت الکترونیکی ،اين قراردادها هم به لحاظ فرآيند تشکیل و هم از
حیث ماهیت ،در صورتی که مخالف صريح قانون نباشند ،از پشتوانه قانونی الزم برخوردار شده و در چارچوب نظام حقوق
کشور دارای اعتبار شد .پس از به رسمیت شناختن قرارداد الکترونیکی نوبت به بررسی احکام و آثار اينگونه قراردادها
میرسد .از آنجا که قانون تجارت الکترونیکی کشورمان ،قواعد ماهوينمیباشد ،لذا آثار حقوقی داده پیام به قواعد عمومی
واگذار شده است.
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نتیجه گیري
از مجموع آنچه تاکنون گفته شد ،چنین نتیجهگیری میشود که قانون تجارت الکترونیکی به علت نوپايی و تازگیاش در
جهان و به خصوص ايران و همچنین با توجه به مخفی و مبهم ماندن بسیاری از جنبهها و کارکردهای بالقوه آن تاکنون و
مدت زمان کمی که از تصويب قوانین مربوط به آن ،چه در سطح بینالمللی و چه در سطح ملی ،میگذرد ،بسیار مبهم و کلی
بوده و در موارد بسیاری سکوت اختیار نموده است و مطالب زيادی را نديده انگاشته است.
يکی از مسايلی که در اين قانون مورد بیتوجهی قرار گرفته و با وجود کارکرد عمده آن در فقه اسالمی و قانون مدنی،
در قانون تجارت الکترونیکی لحاظ نشده است ،مسئله خیارات میباشد که تنها در ماده  37و  37ق .ت .ا ، .اندکی به آن
پرداخته شده است و با تقلید از قانون کشور فرانسه ،مدت هفت روز را برای اجرای حق فسخ در نظر گرفته است .بدين
ترتیب ،به بحث مفصل و عمیق خیارات در فقه که از جمله مسايل فنی شرع مقدس اسالم در خصوص معامالت میباشد،
توجه نشده است و اين در حالی است که قانون مدنی به اين امر اهتمام جدی داشته است.
توجه به اين نکته حائز اهمیت است که در تجارت الکترونیکی که احتمال اشتباه و کالهبرداری در فضای مجازی و
ناآشنای اينترنت و وب جهانگستر بسیار میباشد ،در نظر گرفتن خیارات ضروری به نظر میرسد .خريداری که کااليی را به
صورت فیزيکی و ملموس نمیبیند و تنها به ويژگیها و توصیفهای فروشنده و نهايتاً بازديد کاتالوگهای الکترونیکی در
محیط مجازی وب ،اکتفا می نمايد و مکان و امکانات فروشنده و هويت واقعی او را نیز به درستی نمیداند ،بیشتر از تجارت
به شیوه سنتی در معرض مخاطرات معامالتی چون تدلیس ،تخلف از شرط ،تعذر تسلیم ،غبن و . . .قرار میگیرد و شايد
همین مسئله منجر به آن گشته است که قانون گذار در قانون تجارت الکترونیکی ايران ،فصل اول از مبحث اول باب سوم اين
قانون را ـ از ماده  33تا  49ـ به حمايت از حقوق مصرفکننده در بستر مبادالت الکترونیکی اختصاص داده است.
بنابراين به جا و ضروری است که با وضع قوانین وسیعتر و عمیقتر و موشکافی نیازهای موجود و پیشرفتهای آينده
در زمینه تجارت الکترونیکی و مهمتر از همه سعی در بومی سازی بیشتر اين قانون و تطبیق آن با احکام مفصل و گسترده
فقهی و با در نظر گرفتن امکانات و توانمندیهای سختافزاری و نرمافزاری موجود ،اقدام به گسترش و تعمیق قوانین موجود
در اين زمینه و افزودن مسايل مورد نیاز ديگر به اين قانون بشود و در اين زمینه مسئله خیارات فقهی و تطبیق احکام و مسايل
آن با شیوههای مورد استفاده در تجارت الکترونیکی مدنظر قرار گیرد تا انشاءا . . .در آيندهای نه چندان دور شاهد گسترش
بیشتر و بهتر اين تجارت نوپا باشیم.
بنابراين با نتايج حاصله از اين تحقیق و وجود محدوديتهای تکنولوژيک و غیرتکنولوژيک در تجارت الکترونیکی،
بايستی خیارات فقهی در قانون تجارت الکترونیکی لحاظ گردد.
 .1قرار دادن قوانینی مرتبط با خیار مجلس با توجه به عدم حضور طرفین در يک محل فیزيکی و لحاظ نمودن شرايط
معامله الکترونیکی در اين زمینه می تواند مشکالت موجود را رفع کرده و خیار مجلس را در خصوص تجارت الکترونیکی با
شرايط خاص آن به کار گرفت.
 .2وضع قوانین مرتبط با خیار شرط در معامالت نوين و الکترونیکی میتواند به شرکتکنندگان در اين تجارت کمک
شايانی نمايد و به رونق اين معامالت بیانجامد.
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 .3از جمله خیارات بسیار مهم در معامالت الکترونیکی خیار رؤيت و تخلف وصف است که وضع قوانین مرتبط با آن
به صورت مفصل و مانند قانون مدنی بسیار ضروری است.
 .4خیار تدلیس نیز که در ماده  50ق .ت .ا .مورد توجه قرار گرفته است و ماده  52نیز ادامه آن محسوب میگردد ،با هم
نیازمند بازنگری و بومیسازی با فقه اسالمی است.
 .5خیار تخلف شرط هرچند در ماده  33و نیز مفاد بند «و» آن مورد توجه قرار گرفته است اما به صورت کلی بوده و
نیاز به قوانین جزئیتر و دقیقتر با توجه به فقه اسالمی احساس میگردد.
قانون تجارت الکترونیکی از خیار تلفیس نامی نبرده و بر قانونگذار است که قوانین مرتبط با آن را وضع نمايد.
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پیشنهادهاو راهکارها
الف .پیشنهادها و راهکارهای علمی
در اين خصوص پیشنهاد زير مطرح میشود:
 .1برگزاری همايشها و کنفرانسهايی با موضوع تجارت الکترونیکی و قوانین آن برای بهرهگیری بیشتر از نظرات
انديشمندان و عالمان فقه اسالمی ،دانش حقوق ،اقتصاد و همچنین جهت بومیسازی و تطبیق قوانین موضوعه تجارت
الکترونیکی با فقه اسالمی.
 .2فراخوان مقاالت و طرحهای تحقیقاتی در اين زمینه توسط حوزه علمیه ،دستگاه قضايی و قانونگذاری و همچنین
مجالت تخصصی حقوقی ،و اقتصادی.
 . 3توجه به تجربیات ساير کشورهای اسالمی در زمینه تجارت الکترونیکی مانند مالزی که از کشورهای پیشرو در زمینه
اقتصاد اسالمی است.
ب .پیشنهادها و راهکارهای عملی و کاربردی
 . 1گنجاندن سرفصل درسی تجارت الکترونیکی در دروس فقه و مبانی حقوق اسالمی ،حقوقی تجارت ورشتههای
مرتبط.
 .2توجه ويژه دستگاه قانونگذاری و قضايی کشور به پروژههای تحقیقاتی و حمايت از پژوهشگران در اين زمینه.
 .3بررسی ديدگاه فقها اهل سنت درتطبیق خیارات با تجارت الکترونیک
 .4بررسی تطبیقی ديدگاه فريقین در خیارات فقهی با تجارت الکترونی
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فهرست منابع
 قران کريم با ترجمه آيت اهلل مکارم شیرازی
 .1ابن منظور ،ابوالفضل ،جمال الدين ،محمد بن مکرم 1414 ،ه .ق  ،لسان العرب ،مصحح  ،احمدفارس الجوائب،
بیروت ،دارالفکر ،چاپ سوم.
 .2ابوالحسین احمد ابن فارس بن زکريا ،1404 ،معجم مقائیس اللغه ،مصحح ،عبدالسالم محمد هارون ،مکبته االعالم
االسالمیه ،قم.
 .3اردبیلی (محقق) ،احمدبن محمد ،1403 ،مجمع الفائده و البرهان ،فی شرح ارشاد االذهان ،النشراالسالمیلجامعه
المدرسین ،قم.
 .4اصفهانی ،محمدحسین ،1418 ،حاشیه المکاسب ،محقق عباس محمد آل سبع قطیفی ،انوار الهدی ،اول ،قم.
 .5اصفهانی،حسن بن محمد راغب ،1412 ،مفردات الفاظ القران ،مصحح ،صفوان عدنان داودی ،دارالعلم
الدارالشامیه،بیروت.
 .6انصاری ،مرتضی 1325 ،ق :المکاسب ،انتشار عالمه ،قم.
 .7بحرانی ،يوسف ،الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ،قم ،جامعه مدرسین قم ،بی تا.
 .8حسینی مراغی ،میرعبدالفتاح ،1417،العناوين الفقهیه ،النشراالسالمی ،قم.
 .9حلی  ،1363، ------------------------ايضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد ،اسماعیلیان  ،قم.
 .10حلی  ،حسن بن يوسف بن مطهر اسدی ،1419،نهايه االحکام ،موسسه آل البیت  ،قم.
 .11حلی ،ابن ادريس ،محمد ابن منصور ابن احمد ،1410 ،الفروق والفروغ ،النشر االسالمی الطابعه لجامعه المدرسین،
قم.
 .12حلّی ،حسن بن يوسف بن مطهر اسدی ،تذکره الفقهاء ،تهران ،مکتبه مرتضويه ،بیتا.
 .13زبیدی ،واسطی ،محب الدين ،مرتضی محمد بن محمد،1414 ،تاج العروس من جواهر القاموس ،محقق علی مشیری،
دارالفکر للطباعه والنشر ،بیروت.
 .14زحیلی،هبه مصطفی ،1404 ،الفقه االسالمی وادلته ،دمشق.
 .15زرگر ،محمود ،1380 ،مدلهای راهبردی و راهکارهای تجارت در اينترنت ،انتشارات بهینه.
 .16سالک،محمدحسین ،1376 ،شخصیت واهلیت در حقوق مدنی ،مشهد ،چاپ دوم.
 .17طريحی ،فخرالدين :1362 ،مجمع البحرين ،محقق سیداحمدحسینی ،المکتبه المرتضويه ،سوم ،تهران.
 .18طوسی ،محمدبن الحسن ، 1387 ،المبسوط ،فی الفقه االمامیه ،مکتبه المرتضويه الحیاء آالثار الجعفريه ،المطبعه
الحیدريه ،تهران.
 .19قانون تجارت الکترونیکی ايران.
 .20قانون مدنی.
 .21کاشف الغطاء ،علی ،1422 ،شرح خیارات اللمعه ،موسسه النشر االسالمی ،قم.
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 .22کالنتر  ،1396 ،تعلیق علیالروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،انتشارات علمیه ،قم.
 .23کالنتر ،سیدمحمد ،1395 ،کتاب المکاسب ،مطبعه اآلداب ،نجف.
 .24مشکینی ،علی ،1377 ،مصطلحات الفقه ،الهادی ،قم.
 .25مظفر ،محمد رضا ،حاشیه المکاسب ،نرم افزار جامع فقه اهل بیت.
 .26مکی عاملی ،محمد بن جمال الدين1412ق  ،الدروس الشرعیهفی الفقه االمامیه ،النشر االسالمیه الطلبعه لجامعه
المدرسین ،قم.،
 .27نجفی ،محمد حسن1400 ،ق ،جواهر الکالم،دارالکتب االسالمیه ،تهران.
 .28نراقی ،مال احمد 1369 ،ق :مستند الشیعه 2 ،جلدی ،المکتبه المرتضوی ،تهران.
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