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Abstract 

One of the advantages of e-commerce is the 

possibility of concluding a contract via the 
Internet. The success of online trading is due to 

the fact that it provides the consumer with the 

opportunity to offer a wide range of sales 
without limiting working hours and business 

hours as well as competitive prices. 

Simultaneous comparison of different websites 
that provide the same services makes it more 

convenient for consumers to browse and collect 
detailed information to make a satisfied choice 

with no need of dealing directly with sales 

associates. But the problem of imbalance in 
terms of level of awareness, expertise and 

power between producers and consumers in 

this environment is very obvious, as the 
consumer remains helpless by violating the 

commitment of the trader. How do we can 

bring this balance back to the e-commerce 
market that works out for both parties? And do 

traditional laws have the ability to respond to 

the virtual conditions of electronic transactions? 
Based on efficiency criteria, we show which of 

the solutions of traditional laws (fulfillment of 

the same obligation, termination of the contract 
and payment of damages) is suitable for breach 

of the obligation in the electronic environment, 

and what are the optimal solutions for shopping 
websites, merchant, consumer. 
Keywords: Consumer Rights, E-Commerce, 

Breach of Commitment, Economic Analysis, 
Damage 

 

 چکیده
 طری ق  ا  ایج اد ق رارداد   امکان الکترونیک تجارتهای  مزیت ا  یکی

  ک ه  اس ت  دلی ل  ای ن  ب ه  اینترنتی معامالت موفقیت. است اینترنت

 ساعت محدودیت بدون فروش پیشنهاد ا  وسیعی طیف ارائه فرصت

. کن د  م ی  ف راهم  کنن د   مص رل  برای را رقابتیهای  قیمت و کاری

 ارائ ه  را یکسان خدمات که مختلفی های وب سایت  مان هم مقایسه

 تش خیص  و ب رآورد  امکان همچنین و کند می آسان را کار دهند، می

 رابط ه  ب دون  بخ ش  رض ایت  انتخاب یک ایجاد برای کافی اطالعات

کند.  می فراهم کنندگان مصرل برای را فروش نمایندگان با مستقیم

 می ان  رتق د  و تخصص آگاهی، سطح نظر ا  تعادل عدم  اما مشکل

در این محیط به مدت بار  اس ت   کنندگان مصرل و تولیدکنندگان

 چنان که با نقض تعهد ا  طرل تاجر، مصرل کنن د  ب ی پن ا  ب اقی    

ح ال چگون ه ای ن تع ادل را ب ه ب ا ار تج ارت الکترونی ک          .ماند می

برگردانیم که برای طرفین کارا بام د؟ و آی ا ق وانین س نتی توان ایی      

 مقال ه  ای ن   ی معامالت الکترونیک را دارند؟ درپاسخ به مرایط مجا

 تج ارت  در تعه د  نق ض  قوانین اقتصادی تحلیل به قوانین مطالعه با

 ب ر  پ ردا یم.  م ی  کنن د   مص رل  حق وق  رویکرد با ایران الکترونیک

یک ا  راهکاره ای ق وانین    کدام دهیم می نشان معیار کارآیی اساس

رداخ ت خس ارت( ب رای    سنتی )انجام عین تعهد، فس خ ق رارداد و پ  

بهین ه   راهکاره ای  و نقض تعهد در محیط الکترونیک مناسب اس ت 

 .کدام است کنند  مصرل تاجر و خرید و فروش،های  سایت برای
: حقوق مصرل کنن د ، تج ارت الکترونی ک، نق ض     واژگان کلیدی

 تعهدات، تحلیل اقتصادی، خسارت.
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 مقدمه
ال م برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد های  بی مک، بهر  گیری ا  فناوری اطالعات یکی ا  حلقه   

وسیله  ملی است. امرو   استف اد  ا  اینترنت و کسب و ک اره ای حاصل ا  این فن اوری توسط مرکت ها،

در این فضا ا  آن جا که مصرل کنند   ای برای کسب مزیت رقابتی در کسب و کارها تبدیل مد  است.

آید، نیا   می الکترونیکی حساب معامالت ضعیف به دلیل ضعف اطالعات و عدم دسترسی به تاجر طرل

صل ا  ارکان سه گانه گذار دارد. برای این منظور قانون تجارت الکترونیک یک ف به حمایت ا  طرل قانون

 خود را به رعایت حقوق مصرل کنند  و تضمین معامالت او اختصاص داد  است.

ا  سوی دیگر عدم اجرای قرارداد عمد  ترین موضوع در فضای تجارت الکترونیک است که باعث تهدید   

ت تعهدات به وسیله تاجر در محیط تجار که مصرل کنند  با نقض مود. هنگامی می این صنعت

 ،باید گفتمود، نیا  به مراجعه به قوانین برای حل اختالفات به وجود آمد  دارد. اما  می الکترونیک روبرو

مود و آن  دید  نمی تفاوتی انکه بین قراردادهای سنتی و قراردادهای الکترونیکی ا  دیدگا  حقوقدان

. قانون کی نیز باید لحاظ گرددمرایطی که برای صحت معامالت سنتی ال م است در قراردادهای الکترونی

 دهد.  نمی حمایت ا  حقوق مصرل کنند  نیز چیزی فراتر ا  قوانین گذمته در این  مینه ارائه

حال با توجه به مجا ی بودن فضای سایبر آیا قوانین سنتی ا  نظر اقتصادی قادر به حمایت ا  مصرل   

قتصادی راهکارهای سنتی ارائه مد  در قوانین کنند  هستند؟ برای پاسخ به این سواالت ما به تحلیل ا

توان را  حلی ارائه داد که حقوق مصرل  می دهیم که چگونه می برای نقض تعهد خواهیم پرداخت و نشان

را به حداقل  1کنند  را در محیط سایبر فراهم کند و برای طرفین کارا بامد و ا  سوی دیگر هزینه معامله

 برساند. 

 مفاهیم -1

 آن انواع و الکترونی تجارت وممفه -1-1

قویت و کنترل های اطالعاتی برای ت ست ا  کاربردی کردن کلیه سیستما کسب و کار الکترونیک عبارت   

 .یابند های مبتنی بر وب توسعه می یندها با استفاد  ا  تکنولوژیآامرو   این فر. ریندهای کسب و کاآفر

ای به معنی انجام کسب و کار با استفاد  ا  ارتباطات را   ژ در یک تعریف ساد  واک کسب و کار الکترونی

تر و محدودتر نسبت  ا  این دست دارای مفهومی کوچک تجارت الکترونیک. دور و ابزارهای مرتبط است

به کسب و کار الکترونیکی است. در تجارت الکترونیک حتماً باید بین دو طرل پول رد و بدل مود )تا به 

م( ولی در کسب و کار الکترونیک ال م نیست پولی مبادله گردد. برخی نیز کسب و مفهوم تجارت برسی

                                                      
1 -Transaction Cost 
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ها، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت  کار الکترونیک را ترکیبی ا  تجارت الکترونیک، هوممندی مرکت

 دانند. می مرکت منابع ریزی برنامه و تأمین  نجیر 

 کار برد ه ب اروپا اتحادیه الکترونیکی نامه تجارت آئین در ارب اولین برای الکترونیکی، قرارداد  اصطالح   

 قرارداد یکسان حقوقی وضع به معامالت تجاری، قسمت در نامه آئین این ممول در .است مد 

 ا  خاصی تعریف و است مد  امار  سنتی ابزار و برگه بر مبتنی قراردادهای همانند دیگر الکترونیکی،

طور ه ب حقوقی، دکترین نزد در قراردادهای الکترونیکی .نگردید  است ریحتص الکترونیکی قراردادهای

های  داد  تبادل مبکه مانند الکترونیکی نوین، ابزارهای ا  استفاد  با که یئقراردادها عنوان به عموم

 .است مد  تعریف گردد، می منعقد اینترنت مبکه صفحات الکترونیکی و پست الکترونیکی،

 وسیلهه ب خدمات ا  نوع هر یا و یک مال عرضه مود، می منعقد صفحات این وسیلهه ب هک یئدر قراردادها

 و محتوای ایجاب و مرایط ضمن در الکترونیکی نومته یا و تصویر به مکل اینترنتی، مبکه کنند  تأمین

 روش با را خود قبول یا و ایجاب مبکه  این اتصال به با نیز خریدار .گردد می اعالم ایجاب به دعوت یا

 مبادله مبکه اینترنتی کنند  تأمین هواسطه ب طرفینهای  اراد  حقیقت در .کند می ابرا  الکترونیکی

 مود. می

ها یا افراد بامند به انواع  یر تقسیم  های معامله سا مان که طرل کسب و کار الکترونیک بسته به این

واحد  1.واحد تجاری با واحد تجار د:یرگ جا روابط بر مبنای اهدال تجاری مکل می موند. در این می

 کتک میر ای)واحد تجاری با دولت3.کنند  کنند  با مصرل مصرل2 .کنند تجاری با مصرل

 4.(103،1397الهیجانی،

 مفهوم مصرف کننده -1-2

یکی ا  تعاریف بسیار متعددی ا  اصطالح مصرل کنند  ا  سوی نویسندگان مطرح مد  است اما ماید    

متخصصی است که و کاربردی ترین تعاریف این تعریف بامد: مصرل کنند  هر مخص غیرساد  ترین 

ک بند یک ماد  ی. در دهد می د  قرارکند و مورد استفا می کاال یا خدماتی را برای رفع نیا هایش خریداری

مصرل کنند  هر مخص این گونه مطرح مد  است:  1388ن حمایت ا  مصرل کنند  مصوب قانو

قانون تجارت  2ماد   کنند. همچنین در می حقیقی است که کاال یا خدمتی را خریداریحقوقی یا 

وری جز تجارت یا میل حرفه ای مصرل کنند  هر مخصی است که به منظ 1382مصوب  الکترونیک

 .کند می قداما

های  نیا مندی رفع منظور به یعنی ای، غیرحرفه کاربرد برای که است مخصی کنند ، مصرل پس   

 تشخیص .دهد می قرار استفاد  مورد یا کند می تهیه خود برای را خدمتی مال یا خانوادگی، یا خصیم

                                                      
1-BUSINESS TO BUSINESS = B2B   
2- BUSINESS TO CONSUMER = B2C 
3-CONSUMER TO CONSUMER = C2C 
4-BUSINESS TO GOVERNMENT = B2G 



 45         تحلیل اقتصادی نقض تعهد در فضای تجارت الکترونیک با ...  ی( دادگر، اکرم احسان )یداله          

 

 

 هستی واقعیت این ا  مزبور، حقوق  یرا مصرل است؛ حقوق مبنای کنند ، مصرل ا  حرفه صاحب

 کنندگان، مصرل به مالی، نسبت امکانات غالباً و فنی معلومات دامتن لحاظ به حرفه صاحبان که یابد می

 .دارند قرار برتری وضعیت در

 نمودن مجهز با کنندگان، مصرل و حرفه صاحبان روابط در که است این کنند ، مصرل حقوق هدل   

 تعادل بامند، دامته را حرفه صاحب بدیهی امتیا ات با مقابله توانایی که برخی حقوق به کنند  مصرل

مصرل و مصرل کنند  بیش ا  آن که مفهومی حقوقی  (.87،1389االسالمی، میخ گردد)رهنمود و ایجاد

بامد، یک مفهوم فرهنگی است، این که چه چیزی، به چه اندا   ای، با چه کیفیتی، ا  کجا و با چه 

کنیم، کامال با فرهن  و نحو   ندگی و  می کنیم و با تخلفات چه طور برخورد می خریداریهای  تضمینی

 عادات جامعه بستگی دارد.

 رت حمایت از حقوق مصرف کنندهضرو -2

هر نوع تجارت یا معامله که به تبادل اطالعات و فناوری تجارت الکترونیکی را  مرکز الکترونیکی بریتانا،  

کند. که این تعریف هر گونه تجارت تاجر با تاجر، تاجر با مشتری،  می تعریف آید می ارتباطات به اجرا در

اطالعات ق ابزارهایی همچون اینترنت، پست الکترونیکی و تبادل دولت با مردم و نیز میادله ا  طری

می گیرد. با توجه به این تعریف واقعیت آن است که در این میو  ا  تجارت، اینترنت الکترونیکی را دربر

 کند. می نقش محوری دارد. تجارت الکترونیک امکان تشکیل قرارداد ا  طریق اینترنت را فراهم

تجارت الکترونیک امکان تشکیل قرارداد ا  طریق اینترنت است. موفقیت معامالت  های یکی ا  مزیت  

کنندگان فراهم  الکترونیکی )اینترنتی( به این دلیل است که این فرصت را برای ارائه خدمات به مصرل

کاری دسترسی یابند.  )ایجاب( بدون محدودیت ساعت کند تا به یک طیف وسیعی ا  پیشنهاد فروش می

دهند، کار را آسان  های مختلفی که خدمات یکسان یا تبادل پذیر را ارائه می سایتایسه هم  مان وبمق

انتخاب رضایت بخش بدون  کند و همچنین فرصت برآورد و تشخیص اطالعات کافی برای ایجاب یک می

یسندگان پا را . حتی بعضی ا  نوکند رابطه مستقیم با نمایندگان فروش را برای مصرل کنندگان فراهم می

مردم، تنظیم با ار رقابت، ترویج تجارت به  فراتر گذامته و ترویج تجارت الکترونیک را باعث حفاظت ا 

 Kwadwo Oseiدانند) می مکل آسان، حمایت ا  اجتماع و ایجاد دموکراسی اجتماعی

Bonsu,2019,187.) 

هر نوع ا  تجارتی همرا  با مشکالت  کند اما مثل می اگر چه اینترنت یک محیط تجاری آسان را فراهم  

است. در یک خرید اینترنتی به این علت که طرل مقابل حضور فیزیکی ندارد و احتمال دسترسی به او، 

، این باعث بی اعتمادی مصرل کنندگان به این نوع ا  بامد نمی ی خرید میا   ای و صنفیبه آسان

  اطمینان بسیار فیزیکی صورت به خرید تجربه ربرکا یک برای ماید که معنا این به مود. می معمالت

 طور آن تواند نمی و ندید  آن ا  عینی و  واقعی تصویر هیچ کاال تحویل  مان تا که بامد ا خریدی تر بخش
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ذهنی برای مشتری است  اعتماد یک ماخصه بامد. دامته رویش پیش خرید ا  صحیحی تصویر باید که

تواند استفاد  کند.  می طبیعت معامالت در محیط تجارت الکترونیکیکه برای کاهش تردید و پیچیدگی 

با این وجود ریسک احتمالی در تجارت الکترونیک به دلیل ناآگاهی و ناچیزی تعامالت فیزیکی،  یاد 

مادی و معنوی وارد مد  به مصرل کنند  غیرقابل های  و خسارتها  ا  طرل دیگر گاهی آسیباست. 

ا  این رو حمایت ا  مصرل کنند  به  ،خسارت به نحو مطلوب صورت نخواهد گرفتجبران است یا جبران 

 یابد.  می عنوان طرل ضعیف معامله اهمیت

قوانین مدون در این عرصه، بیشتر با در نظر گرفتن جنبه تجاری این روابط و ایجاد  مینه ای برای   

حقوق، ظهور مفاهیم متعدد و روابط  تسهیل مبادالت تجارت الکترونیک، پیش بینی مد  است. در عرصه

مبتنی بر کاربردهای مختلف اینترنت، نیا  مناخت و بررسی ابعاد مختلف استفاد  ا  ابزارهای ارتباطات 

البته حمایت الکترونیکی جدید، در روابط حقوقی برای ایجاد تعادل بین منافع مصرل کننند  و تاجر و 

 یابد.  می اهمیت بهینه ا  مصرل کنند 

ها قواعد حمایتی با ضمانت اجرای کیفری برای صیانت ا  حقوق مصرل کنند  وضع و در بیشتر کشور   

 همین ا  .مود این حقوق در قوانین حمایت ا  مصرل کنند  در هر کشوری ذکر می  عمد د. نمو می اجرا

 حقوق کمیسیون. ند  اافتاد موجود مقررات تعدیل یا جدید قواعد تدوین فکر به دوراندیشهای  دولت رو

 در. رسانید تصویب به 1996 سال در را الکترونیک تجارت قانون متحد، ملل سا مان الملل بین تجارت

 مد  ارائه اتحادیه اعضای تصویب جهت و تدوین 2000 سال در الکترونیکی تجارت دستورالعمل اروپا

 به حمایت ا  مصرل کنند به طور خاص  1388در کشور ما قانون حمایت ا  مصرل کنند  مصوب  .است

 پردا د.  می

مصرل کنند  که حق طبیعی یا ذاتی اوست و در تمامی کشورها مورد اتفاق نظر قرار  ترین حق مهم  

گرفته است، حق برخورداری ا  کاال یا خدمات سالم و معادل ار ش پولی است که مصرل کنند  پرداخت 

 حق انتخاب؛: اید ا  آن برخوردار بامند عبارتند ا چهار حق مهم دیگر که مصرل کنندگان ب .کرد  است

سه نهاد اصلی و مرتبط با حقوق مصرل کنندگان در  .حق منید  مدن حق ایمنی؛ یابی؛ حق اطالع

  مؤسسهکشور ما: سا مان تعزیرات حکومتی؛ سا مان حمایت ا  مصرل کنندگان و تولیدکنندگان و 

 .استاندارد و تحقیقات صنعتی است

 و ماد  81 بر مشتمل الکترونیک تجارت طور خاص فضای تجارت الکترونیک ایران به وسیله قانون اما به  

 به را خود گانه سه ارکان ا  فصل یک الکترونیک تجارت مود. قانون می حمایت 1382مصوب  تبصر  7

 تجارت قانون سوم باب در. است داد  اختصاص آن معامالت تضمین و کنند  مصرل حقوق رعایت

 است. در آمد  میان به سخن مد ، کنند  مصرل حقوق ا  که هایی حمایت عنوانه ب آن ا  لکترونیکا

اصلی استوار  رکنسه  بر ایران الکترونیک تجارت قانون در کنند  مصرل حقوق ا  حمایت کلی نگا  یک
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 دیقراردا مروط برابر در کنند  مصرل ا  حمایت2.انصرال حق1.کامل اطالعات ارائه حق :است

 خرید یک برای ال م بسترهای که مود می مشاهد  مذکور قانون در مندرج مفاد به نگاهی با 3.غیرمنصفانه

 حق رعایت با منصفانه و منطقی مرایط اساس بر معامله سالمت و صحت تضمین با منصفانه و مناسب

 نکول برای را هایی مجا ات مذکور قانون ارچوبهچ در و مد  ترسیم دقیقاً کنندگان مصرل انصرال

 جایگا  الکترونیک تجارت قانون در مد  بینی پیش قانونی سا وکار چه است. اگر کرد  بینی پیش کنند 

 نحو به قانون این اجرای حسن بر نظارت ولی است، کرد  بینی پیش خریداران امنیت برای را مناسبی

 فضای در فعالیت به اجتماعی تمایل افزایش برای مناسبی راهبرد تواند می آن مناسب با خورد و مایسته

 بامد. مجا ی

 اجرای قانونیهای  بلیتاقرارداد الکترونیکی و ق -3

کند. صفحه وب  می خرید و فروش مجا ی را ایجادهای  اینترنت یک فضای مجا ی است که پنجر    

نتقال  ی قابل روئیت و چاپ و امجاهای  سایت در مکل الکترونیکی صفحه نمایش تصاویر و نومته

انجام معامالت  ی برایعرضه کنند  کاال یا خدمات معینمود. صاحب صفحه، به طور عام  می بمحسو

ند  دسترسی توانند به صفحات عرضه کن می رنتیاینتهای  بامد. مشتریان به واسطه نشانی می الکترونیکی

 بر صفحات مزبور بامد می قبول کردم و یا مورد تأییدهای  مشتری فقط با کلیک بر گزینهپیدا کنند. 

منعقد ا مطابقت اراد  طرفین خود را اعالم نماید تا قرارداد الکترونیکی ب 4تواند اراد  ایجاب و یا قبول می

 (.87،1391،گردد)مقامی نیا

تجارت الکترونیکی مامل دعوت به یک توافق به وسیله تاجر ا  طریق تبلیغ کاال و پذیرش دعوت به   

 اال است، این رویه باعث ایجاد یک قرارداد یا به مکل ضمنی و یا به مکل صریحوسیله مشتری و خرید ک

مود. در چنین مرایطی ایجاد امضای الکترونیکی به عنوان ابزاری برای الزام آور کردن یک قرارداد  می

 باعث امکان تشخیص هویت برای طرفین قرارداد ءتواند استفاد  گردد. این مکل ا  امضا می الکترونیکی

کند. اما امکان جعل  می مود در نتیجه ریسک معامله الکترونیکی را برای تاجر و مصرل کنند  کم می

                                                      
 قانون تجارت الکترونیک   33رجوع شود به  ماده  - 1
 قانون تجارت الکترونیک 37رجوع شود به ماده  - 2
 قانون تجارت الکترونیک 46رجوع شود به ماده  - 3
ده مبنی بر موافقت بر مفاد ایجاب الکترونیکی ارائه شده در محیط اینترنتی به عمل می آید. معموال قبول الکترونیکی فقط با یک کلیک سا - 4

ای اما این روش خطر اشتباه به وسیله قبول کننده را دارا است به طوری که یک کلیک اشتباه باعث التزام مصرف کننده به قرارداد می شود. بر
ان بررسی محتوای سفارش خود، قیمت کلی آن و تصحیح خطاهای خود را داشته باشد. کاهش اشتباهات احتمالی، مخاطب ایجاب باید امک

به همین دلیل سیستم دوکلیکی مورد استفاده قرار گرفت. این سیستم به مصرف کننده اجازه می دهد قبل از اعالم رضایت قطعی خود با 
های ناخواسته رهایی  اندازه کافی تامل کرده و همچنین از خطر کلیکهای اساسی قرارداد را مرور و به  نگاهی دوباره به فرم سفارش، ویژگی

 یابد. این سیستم برای تامین حقوق مصرف کننده کارآمدتر است.
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به وسیله جاعالن حرفه ای وجود دارد به همین دلیل برای فراهم کردن یک فضای 1امضای الکترونیکی

 امن تر است. 2انگشت الکترونیکیاستفاد  ا  اثر امن تجاری،

ط افراد در این گونه ارتباطات نیا  به قواعد و مقررات دقیق و کاملی دارد تا با بدون مک مدیریت رواب   

 استفاد  ا  این مقررات ا  حقوق افراد صیانت کند. انعقاد قرارداد در فضای مجا ی باعث ایجاد اختالفاتی

های  سند گذار و نوی قرارداد حل آن برای قانونء مکل امضا مکل توافق، مود که با توجه به محیط، می

حقوق سخت است. بیشتر معامالت تجاری نیز صریحا مقررات و مرایطی که در صورت برو  اختالل به 

د. ا  سوی دیگر عدم اعمال مقررات نکن نمی افتد را تعیین می دلیل عدم اجرای قرارداد ا  طرل تاجر اتفاق

گردد بلکه باعث سردرگمی  می سودجویی برای برخی افرادهای  سنتی نه تنها باعث فراهم مدن  مینه

 گردد. می سایر افراد جامعه و همچنین برو  مشکالت حقوقی و اقتصادی جدید در این راستا

مود که تناقضی با  می ، مکلی ا  امکال انعقاد قرارداد محسوباد  هاالکترونیکی بودن نحو  اعالن ار  

اص دیگر، مقررات خاصی برای تنظیم ماهیت اصول صحت قرارداد ندارد. در قانون مدنی و یا قوانین خ

قرارداد الکترونیکی پیش بینی نشد  است. ولی با استنباط و استدالل ا  قواعد و اصول حاکم بر حقوق 

توان گفت که به طور عموم،  می گونه قراردادها با مقررات سنتی قراردادها، مقایسه نحو  انعقاد این

ی قرارداد و تنظیم آثار مترتب بر آن، تابع احکام و قواعد قراردادهای الکترونیکی ا  لحاظ مرایط اساس

 (.241،1396،)مقدم و همکارانعمومی حقوق قراردادها و تعهدات است

گردد. حتی  مانی که یک  می مود، اعمال ءاصول حقوق قرادادها به محض این که قرارداد آنالین امضا  

ه بامد. با توجه به این که فرومند  موافق به قرارداد کتبی بین دو طرل یک رابطه تجاری وجود ندامت

 فرومند  به خریدار ایجادفروش و خریدار موافق به خرید است یک تعهد برای تحویل کاال به وسیله 

 متعهد( تعهد) بامد خریدار مبنای پرداخت قبل ا  تحویل ا  سوی دیگر اگر توافق طرفین بر مود. می

کند. با  می ( بخرد و با اولین پرداخت فرومند  را ترغیب به فروشله)متعهد کند کاال را ا  فرومند  می

که  مانی  کند به امید آن می فرومند  خریدار را به معامله ترغیب انتخاب گزینه پرداخت هنگام ورود کاال

کاال رسید خریدار هزینه را پرداخت کند. این تعهدات در راستای اصل حاکمیت اراد  و آ ادی که 

 ک تعهد الزام اور است و با در نظر گرفتن حقوق قرادادها قابل اجرا است.قراردادها ی

 تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی -4

متعهدله ا  ایفا تعهد سرپیچی کند، در این حالت قانون،  با میل و رغبت خود و با مطالبه متعهدی که   

بتواند به عین موضوع تعهد یا بدل آن ها  فته که با اعمال آنله در نظر گرحقوق و اختیاراتی را برای متعهد

در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ا  نقض تعهد به عدم  و یا خسارت عدم انجام تعهد دست یابد.

                                                      
1- E-signature 

2  - E-fingerprint 
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کوتاهی یک طرل در ند عدم اجرای تعهد عبارت است ا  این س 7-1-1در ماد   انجام تعهد تعبیر، و

 مود. می ص یا همرا  با تأخیر نیزقراردادی اش که مامل اجرای معیوب و ناق اجرای هر یک ا  تعهدات

بامد، 1که به لحاظ قانونی معذور افتد که یک طرل قرارداد بدون این می بنابراین نقض تعهد  مانی اتفاق

متناع چه که بر اساس قرارداد بر عهد  او بود  کوتاهی نماید، ا  اجرای تعهد به صورت کلی ا در انجام آن

ور د، تعهد را ناقص انجام دهد، کمیت یا کیفیت مورد توافق را انجام ندهد یا آن را در مکان و یا  مان 

 (.treitel,2003,332مقرر به انجام نرساند)

مود مانند هر قرارداد  می اگر چه اینترنت یک فضای مجا ی است اما قراردادهای که در این فضا ایجاد   

له دارد و مثل هر نوع تجارتی این نوع هم، اختالفاتی ا  عدم اجرای هدو متعسنتی دو طرل، متعهد 

مود.  مانی که  می تفاوت قیمت، نقض قرارداد و موضوعات محرمانه دارد که باعث ایجاد اختالاتی قرارداد،

اما برگرداندن کاال پس دهد.  کند تاجر باید پول او را قبل ا  می مصرل کنند  قرارداد آنالین را فسخ

اینترنت یک فضای مجا ی است بنابراین برای تاجر سخت است تا پولش را ا  خریداری که قرارداد را 

فسخ کرد  است، پس بگیرد. به طور نوعی در چنین حالتی برای تاجر مقرون به صرفه نیست تا برای 

برای او تمام خواهد  برگرداندن پولش به دادگا  مراجعه کند  یرا هزینه این معامله بیشتر ا  ار ش کاال

 فرومد یا کاال را با تأخیر می کند، کاالی معیوب نمی مد. ا  سوی دیگر  مانی که فرومند  قرارداد را اجرا

وارد مد  به خود را جبران کند و های  فرستد برای مصرل کنند  سخت است تا بتواند همه خسارت می

 پولی را که به خریدار داد  است پس بگیرد.

فایل مخصی ایجاد کنند که مامل ول این مشکل سعی مد  است که برای مشتریان پربرای ح   

مختلف، ار یابی اعتبار، تعهدات بیمه، تعیین موقعیت های  سایتخریدهای قبلی مشتری، فعالیت در وب 

د. ... تا به کمک این پروفایل خریدار بتواند رفتار مشتری را در صورت فسخ قرارداد پیش بینی کن و آی پی

 را ملزمها  اما این پروند  با مشکل حریم خصوصی روبرو است. قانون در معامالت اینترنتی فرومند 

تجارت های  یا اتحادیهها  ید کنند ا  قبیل سا مانمخص ثالثی تأئکند تا هویت خود را به وسیله  می

 Kwadwo)کنند می رتهای حکومتی که بر تجارت الکترونیکی نظاین، نهادهای مالی آنالین یا ناظرآنال

Osei,2019,188.) 

فروش اینترنتی الزامی است. این های  سایتوبدر کشور ما نیز استفاد  ا  نماد اعتماد الکترونیکی برای   

دارای های  سایتوببه  صنعت، معدن و تجارتنماد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و ارت 

یا در اصطالح ها  طمینان کاربران برای خرید ا  فرومگا مود. این نماد ضمانتی برای ا می صالحیت داد 

 یادی برای ثبت مکایات های  را ها  اینترنتی معتبر است. در صورت برو  اختالل مصرل کنند های  درگا 

                                                      
 229و  227ال و نیز مواد کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کا 79اصول قرردادهای تجاری بین المللی، بند اول ماده  7-1-7در ماده  - 1

 قانون مدنی  ایران قوه قاهره به عنوان عذر عدم اجرای قرارداد پذیرفته شده است.
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و احقاق حق خود دارند. ا  ثبت مکایت در خود سامانه نماد اعتماد الکترونیکی تا مراجعه به پلیس فتا و 

 را. مراجعه به دادس

گشا مسئولیت قراردادی راهکارها و قوانین موجود در  مینه تصادی ا  راهی تحلیل اقدر چنین فضائ   

کند  می افتصادی تالشهای  و ار شها  خواهد بود. تحلیل اقتصادی حقوق با استفاد  ا  تکنیک ها، تحلیل

یف و قواعد مفید و کارآمد را تا روابط حقوقی مذکور و عکس العمل افراد در مقابل قواعد حقوقی را توص

فته ا  علم اقتصاد ربرگ 1صادی نیز با تکیه بر عنصر کاراییاقتهای  و بررسیها  ارائه کند. تمامی این تحلیل

گیرد، به این نحو که با کمترین هزینه ها، مطلوبیت بیشتری حاصل گردد. بنابراین ا  نقطه نظر  می صورت

ها به نحوی استفاد  مود که با و کمبودها  د با توجه به محدودیتحقوقی کارایی یعنی ا  امکانات موجو

 کمترین هزینه، باالترین میزان مطلوبیت حاصل مود.

بر این  .بامند می قرارداهای واقع مد  در فضای تجارت الکترونیک تابع قواعد عمومی اجرای تعهد    

مگر در مواردی که قانون تجارت در این خصوص اجرا مود  ن مدنیاساس باید مقررات مصرح در قانو

ی که مرط اضافی ارسال ای تعهد مقرر نمود  بامد. مثل جائالکترونیکی مرایط خاصی را برای اجر

. در قوانین ایران در صورت عدم اجرای تعهد داند می ء تعهدات بایعاطالعات مورد نیا  به خریدار را جز

 .و پرداخت خسارت حق فسخ. به اجرای عین تعهدحق اجبار  ی در نظر گرفته مد  است.ئضمانت اجراها

 تحلیل اقتصادی  اجبار به اجرای عین تعهد  -4-1

 به اجرای ملزم را تواند، متعهد می آن سایه در متعهدله که است حقی اولین تعهد، عین اجرای به اجبار   

 با دارد متعهدله حق د،کن خودداری عهد به وفای ا  متعهد گا  هر حق این موجبه ب و کند قرارداد مفاد

 ا  صادر  و حکم قرار یا ثبت دایر  سوی ا  صادر  اجرائیه ا  استفاد  با مثالً و عمومی قوای ا  استفاد 

 بدون و عیناً تعهد یعنی موضوع تعهد عین اجرای نماید. تعهد عین اجرای به ملزم را متعهد دادگا  سوی

 تواند می متعهدله که است نخستین حقی منطقی طوره ب دتعه عین اجرای به الزام مود. اجرا کاست و کم

 .است آن ا  نامی تعهد انجام هر قراردادی طرفین اصلی انگیز  و هدل طبیعتاً که چرا. کند استفاد  آن ا 

 فرض انسانی حیثیت و اصالت با میایر نه تنها که است پذیرفته و مقبول حدی به متعهد اجبار به اقدام

 طرفین هدل ترین اصلی که جا آن ا  .دکن می قلمداد نیز طبیعی و منطقی بسیار را آن بلکه مود، نمی

                                                      
معیار پارتو. بر اساس این معیار زمانی عمل اقتصادی کارآمد است  -سه مفهوم از کارایی در ادبیات تحلیل اقتصادی غلبه یافته است. الف -1

قبل شود، بدون این که شرایط شخص دیگری بدتر شود. چنین تعریفی از کارآیی، تعارضی با مفهوم عدالت  که حداقل شرایط یک نفر بهتر از
حداکثر  ندارد و بسیاری از مکاتب اقتصادی با آن موافق هستند. حتی ادعا شده که این معیار به دلیل تأکید بر استفاده عاقالنه از اموال، ایجاد

 -ام اقتصادی در تولید و مصرف با قواعد فقهی مانند الضرر و رعایت حق مال، سازگارتر است. برضایت اجتماعی و حرکت به سوی قو
هیکس راجع به حالتی است که در آن بر خالف معیار پارتو، افزایش مطلوبیت برخی به قیمت زیان یا کاهش مطلوبیت  –معیار کارایی کالدور 

جدید بهره مند شده و مطلوبیت اش افزایش یافته کاهش مطلوبیت ناشی از این تغییر  دیگران است. به عبارت دیگر اگر کسی که از موقعیت
معیار به حداکثر رساندن سود این مفهوم نخستین بار توسط پازنر مطرح شدبه این معنا که  -به دیگران را جبران کند باز هم سود کرده باشد. ج

 ابع سودمند است به شرطی که ثروت اجتماعی را افزایش دهد.یک معامله، یا هر نوع تغییری در استفاده یا مالکیت من
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 حقوقی های نظام تمامی در تقریباً حق این است، لذا قرارداد موضوع و مفاد به دستیابی قراردادی هر

ی ا  به عنوان یک لزام به اجرای عین تعهد قراردادیامکانیسم (. 2،1398است)نورو ی، مد  پذیرفته جهان

ین اصول کلی حقوق قراردادها مقابله با نقض قرارداد به سبب تطابق با اصول اخالقی و همچنهای  روش

های  مورد توجه اغلب نظام همیت آن در ثبات و امنیت قراردادهااصل لزوم وفای به عهد و نقش و ا نظیر

 حقوقی قرار گرفته است.

اردادهای سنتی را متحول نمود  است، به نحوی که اکثر روابط حاکم بر قر تأثیر علوم ا  جمله اقتصاد،  

ل واگذار کرد  اند. قاعد  عمومی اجبار به قواعد ثابت حقوقی، جای خود را به قواعد قابل انعطال و متعاد

رغم حمایت و برخورداری ا  استدالل محاکم حقوقی، ز ا  این امر مستثنی نبود  و علینی انجام عین تعهد

ق در حل سریع و آسان مشکالت و معضالت حقوقی، مخالفت با اصول حقوق تجارت، به سبب عدم توفی

تأثیر فراوان در افزایش حجم دعاوی و اطاله دادرسی و نیز عدم تطابق با مقتضیات امرو ی جامعه در اکثر 

ان تو می حقوقی رن  باخته است و حتی در نظام حقوقی ایران نیز انحرافاتی ا  این قاعد  راهای  نظام

 گذار حق فسخ را بر اجرای عین تعهد مقدم دامته است. مشاهد  نمود به طوری که قانون

ی که ا  د که به موجب آن، صرفا قراردادهائ  نظر اقتصادی حقوق قراردادها باید به گونه ای طراحی موا   

تر ا  اجرای آن دصورتی که عدم اجرای تعهد سودمن نظر اقتصادی کارآمد هستند، اجرا موند. بنابراین در

ونه ای وارد بر متعهد در اثر نقض قرارداد بامد، به گهای  اجرای تعهد بیش ا  هزینههای  بامد و یا هزینه

واهد داد. ولی اگر اجرای خبار نماید متعهد ا  نظر منطقی نقض قرارداد را ترجیح که انجام قرارداد را  یان 

ا  هزینه نقض بامد، قرارداد را اجرا خواهد نمود. در واقع  قرارداد سودمندتر بامد و یا هزینه اجرا کمتر

او در صورت نقض قرارداد  مدیون در صورتی انگیز  کارآمد برای اجرای قرارداد را دارد که هزینه وارد بر

، در مورد نقض دست خواهد داد. این وضعیت برابر با سودی است که طرل دیگر در صورت نقض ا 

 اجرا مد  است. ددهد که گویی قراردا می قرار یموقعیت قرارداد، طلبکار را در

مله و اجرای آن فاصله  مانی معموال در معامالت عمد ، به خصوص معامالت تجاری، میان انعقاد معا   

کند و تمایلی به اجرای  می افتد که متعهد، مشتری بهتری پیدا می دارد. در این مدت بسیار اتفاقوجود 

ل را ندارد. به لحاظ اقتصادی، اجرای معامله در این فرض با معیار کارای پا نر در تضاد معامله با خریدار او

متعهد هم با مقایسه  مود. نمی مناسد منتقل می است؛  یرا عین به کسی که بیشترین ار ش را برای آن

عدم تمایل به آورد.  می سود حاصل ا  معامله دوم با  یان نامی ا  نقض قرارداد اول، به پیمان مکنی روی

 .اجرا، همچنین ممکن است نامی ا  هزینه باالی اجرای معامله در مقایسه با پیش بینی قبل متعهد بامد

نتیجه عدم تمایل اجرا ا  سوی متعهد به همرا  لزوم اجرای معامله ا  طریق عین خاص و مشخص، 

تصادی ر پار  ای ا  موارد، منطقی و اقکند. بنابراین عدم اجرای قرارداد د می قرارداد را با عدم اجرا روبرو

له و جامعه است. اصرار بیش ا  حد بر انجام عین تعهد با اصول اولیه حقوق است و به نفع متعهد، متعهد

تجارت، سا گاری ندارد. با توجه به رمد جوامع، توسعه و پیچیدگی روابط و مبادالت اقتصادی در جهان 
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ی سرعت و مشخص مدن سریع سرنومت معامالت را در پی دامته امرو  به قواعدی نیا مندیم که اقتضا

حقوق قراداد باید به دنبال تنظیم و ایجاد مجموعه ای ا  عوامل در ند. منطبق با تحلیل اقتصادی بام

های ی که اجرای قرارداد کارآمد مورد تشویق قرار گیرد و ا  اجرای قراردادااجرای قراردادها بامد، به گونه 

 .(150،1393عمل آید)انصاری،وگیری به ناکارآمد جل

نت اجرای نقض تعهد کارا ا  منظر مصرل کنند  نیز گاهی اجبار به اجرای تعهد به عنوان اولین ضما   

دیگر سخن او مکلف به  .تواند ا  همان ابتدا به فسخ قرارداد و پرداخت خسارت برسد نمی نیست چون

ی و تعذر اجرای آن، به فسخ عی و اخذ حکم قطائاست پس ا  طی فرآیند طوالنی مدت رسیدگی قض

ی و اخذ م انجام اجباری عین تعهد و طی فرآیند قضائقرارداد و پرداخت خسارت برسد. به این ترتیب تقد

استفاد  ءو متعهد با سو مود می گزال و اتالل وقت مصرل کنند های  حکم قطعی موجب تحمیل هزینه

 له را بدتربخشد و وضعیت اقتصادی متعهد می داقتصادی خود را بهبو ا  این قانون با نقض قرارداد وضعیت

له مکلف است بدوا طرح دعوای الزام به قانون مدنی متعهد 239تا  237اقع مطابق با مواد کند. در و می

 توانند با یکدیگر سا ش کنند و با توافق می البته طرفین به ویژ  در تعهدات طوالنی مدت انجام تعهد کند.

ضعیت متعهد، به و به وسیله پرداخت خسارت به قرارداد خاتمه دهند. باید افزود در انعقاد سا ش و مان

 له است وی انجام عین تعهد، بهتر ا  متعهدله در رجوع به دادگستری و طرح دعوادلیل الزام متعهد

هیکس  - رآی کالدروله تحمیل کند و این وضعیت اساسا با معیار کاا به متعهدخود رهای  تواند خواسته می

گیرد و بدین طریق  می راها  د که وقت آننمو می اقامهها  دعاوی متعددی در دادگا تعارض دارد. چون 

 برد. می کند و ا  آن وضعیت تنها متعهد سود می ی به جامعه تحمیلئهزینه ها

و خدمات که عرضه کنندگان کاال  به محض اینها  که آن کند می حمایت ا  مصرل کنند  ایجاب  

موضوع قرارداد را مطابق با ضوابط و مرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد با عرل در معامالت 

د یا در فرض تسلیم، کاال و خدمات منطبق با ضوابط و مرایط و مندرجات قرارداد یا عرل نتسلیم نکن

د. بنابر چنین ندیگر دامته بامنبامد، اختیار فسخ قرارداد با الزام به انجام عین تعهد را در عرض یک

کاال کلیه عرضه کنندگان کند:  می اعالم 1388مصوب قانون حمایت ا  مصرل کنند   2مالحظاتی، ماد  

مد  مطابق با ضوابط و مرایط صحت و سالمت کاال و خدمات عرضه  ولئو خدمات، منفردا یا مشترکا مس

اگر موضوع معامله کلی بامد  .رل در معامالت هستندمندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا ع

صرفاً عوض سالم را در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کاال با مرایط تعیین  مد ، مشتری حق دارد 

 فرومند  باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی )عین معین( بامد مشتریمطالبه کند و 

ش کاالی معیوب و سالم را مطالبه کند و فرومند  موظف است پرداخت تواند معامله را فسخ کند یا ار می

)کاظمی کند. در صورت فسخ معامله ا  سوی مشتری پرداخت خسارت ا  سوی عرضه کنند  منتفی است

چه معامله کلی بامد و عیب دامته بامد یا  که در ماد ، چنان البته با توجه به این (.71،1392و همکاران،

 تواند عوض سالم را ا  فرومند  بخواهد، به نظر می تعیین مد  نبامد مشتری تنها منطبق با مرایط



 53         تحلیل اقتصادی نقض تعهد در فضای تجارت الکترونیک با ...  ی( دادگر، اکرم احسان )یداله          

 

 

رسد چنین مقرر  ای با حقوق مصرل کنند  سا گار نیست. در واقع منطقی تر این است که قانون  می

گذار، در عرض امکان مطالبه عوض سالم، حق فسخ قرارداد را نیز برای مشتری، به عنوان مصرل کنند  و 

، نتیجه پیش بینی اعمال یکی ا  ضمانت اجراهای الزام به نل ضعیف قرارداد، پیش بینی کند. بنابرایطر

انجام عین تعهد و فسخ قرارداد در عرض یکدیگر، قابلیت جمع اولیه ضمانت اجرای فسخ قرارداد و 

د با توجه به توانن ها می پرداخت خسارت است که اساسا با مبنای حقوق مصرل کنند  سا گار است و آن

در قانون  خارجی نقض تعهدات اقدام کنند.های  مرایط و اوضاع و احوال خودمان به درونی سا ی هزینه

در صورتی که تامین کنند  در حین اجرای قرارداد امار  کرد  است:  به عدم 39تجارت الکترونیک ماد  

تواند تعهدات خود را انجام دهد، باید معامله به دلیل عدم موجودی کاال و یا عدم امکان اجرای خدمات، ن

که برای همیشه وفای به تعهد  مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی

ممکن نبامد و مخاطب آماد  صبر کردن تا امکان تحویل کاال و یا ایفای تعهد بامد. در صورتی که غیر

عالو  بر لزوم استرداد مبلغ  کان ایفای تعهد خود را می دانستهممعلوم مود تامین کنند  ا  ابتدا عدم ا

 . در این قانون نیز محکوم خواهد مددریافتی، به حداکثر مجا ات مقرر 

در تعهدات کلی اجبار  این قانون همان را  قانون مدنی و قانون حمایت ا  مصرل کنند  را رفته است و  

که مخاطب آماد  صبر کردن  الزام به اجرا را منوط به مرط این داند اما این می به اجرای تعهد را مقدم

پیش بینی اساسا با مبنای حقوق مصرل کنند  و مقتضیات رو  دنیای تجارت  است. این نمود  بامد

توانند، با توجه به مرایط و اوضاع و احوال خودمان، به درونی سا ی  می هماهن  تر است. طرفین

فاید  اقدام کنند. به کمک این ماد   - قض تعهدات و تحلیل دقیق هزینهخارجی نامی ا  نهای  هزینه

ر قرارداد را فسخ کند و هزینه پرداخت مد  خود را با پس بگیرد و رنج ت تواند راحت می مصرل کنند 

که سرعت در فضای تجارت این به خصوص  ،رجوع به دادگا  و هزینه دادرسی را به خود هموار نکند

 ترین اصول برای ورود به معامله است. ا  مهمالکترونیک یکی 

 تحلیل اقتصادی فسخ و غرامت قراردادی  -4-2

 تعهد ا  انجام متعهد تخلف صورت در تعهد فسخ حق قانون، در موجود اجراهای ضمانت ا  دیگر یکی    

1قانون. رد مد  ذکر موارد فسخ ا  نامی یا بامد قراردادی مرط نامی می تواند تعهد فسخ مبنای.است 
  

 239 مطابق ماد  . است انجام تعهد ا  تخلف ا  نامی فسخ حق دهیم می مورد بررسی قرار ما آن چه اما

                                                      
اصطالح حقوقی فسخ به معنای پایان دادن به حیات حقوقی قرارداد با استفاده از اراده یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث است. بر  - 1

د توجه داشت که مبنای مورد استفاده در خیارات در اساس قانون مدنی فسخ عقد می تواند ناشی از دو عامل باشد قانون و اراده طرفین. بای
فقهی  قراردادهای واقع شده از طریق الکترونیکی نیز وجود دارد. بنابراین با توجه به مبنای خیارات از جمله قاعده الضرر، اراده طرفین و سنت

وجه داشت که کلیه خیارات با توجه به مبنای مورد این مبنا در عقود واقع شده از طریق الکترونیکی نیز وجود دارد. بر این اساس باید ت
ها در قراردادهای الکترونیکی نیز داخل می باشند مگر خیار مجلس. خیار شرط نیز با رعایت اصول قانون مدنی در خصوص  استنادی آن

 الکترونیکی اعمال می گردد.  قانون مدنی( و قواعد آمره قانون تجارت 401مشخص بودن مدت آن )ماده 
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را  فسخ حق مقابل طرل نبامد، ممکن مشروط، فعل انجام برای علیه، مشروط اجبار گا  هر قانون مدنی:

 به متعهد الزام ا  پس مرحله در مروط قراردادی ا  نامی تعهدات در فسخ حق تحقق پس دامت. خواهد

 قانون مدنی 362 ماد  به موجب تحقق عقد به مجرد بیع است. در عقد متعهد انجام عدم و تعهد انجام

 تادیه مقرر موعد در را ثمن مشتری قانون مذکور اگر 395 ماد  بر اساس مبیع می مود و مالک مشتری

 به را مشتری اجبار حاکم ا  یا فسخ را معامله دارد حق بایع ثمن، تاخیر به خیار راجع مقررات طبق نکند،

 بود  بامد. حال عقد بیع این که بر مشروط ثمن بخواهد تادیه

 که نبامد کسی و کند ترک را آن عمل ابتدای در یا اثنا در عامل، گا  هرقانون مدنی:  534 طبق ماد   

 عامل خرج به را عمل یا کند و می باراج را عامل مزارع تقاضای به حاکم دهد او انجام را به جای عمل

 تعهد ندادن انجام ضمانت اجرای قانون گذار دارد. فسخ حق مزارع امکان عدم صورت در می دهد و ادامه

 انجام به الزام امکان عدم در صورت و قرار داد  عقد ضمن مروط ا  تخلف ردیف در را عامل جانب ا 

 467 ماد  جمله ا  مد  تکرار نیز مواد دیگری در رراتمق است. همین داد  تعهد فسخ به تعهد، حکم

 اجبار موجر امتناع، صورت کند. در تسلیم را مستاجر  عین باید می دارد: موجر مقرر که قانون مدنی

در  عقد فسخ (. موارد238،1398دارد)نورو ی، فسخ خیار مستاجر ،اجبار صورت تعذر در و مود می

 نمی توان بررسی این مواد با است ولی مد  ذکر مدنی قانون در الیاجم و کلی صورت به ما بحث موضوع

 ا  تخلف در صورت عقد فسخ خصوص در عامی حکم قانون گذار که نتیجه رسید این به قاطع صورت به

 است. کرد  ذکر تعهد انجام

لیل ا  لحاظ اقتصادی مزیت نقض قرارداد باید در حدی بامد که باعث افزایش کارایی مود. در تح  

اقتصادی، تأکید بر این امر است که مبنای قواعد حقوقی ا  جمله نقض قرارداد باید کارایی اقتصادی 

دامته بامد. اگر مبنای فسخ را کارایی در نظر بگیریم عالو  بر رعایت مبنای سنتی حق فسخ )الضرر( 

توجه به این که در موجب گسترش قلمرو حق فسخ به لحاظ رعایت مالحضات اقتصادی خواهد گردید. با 

بامد، ولی در تحلیل اقتصادی  می نگا  سنتی حق فسخ به لحاظ ورود ضرر فقط در اختیار متعهدله

یابد و با  می نامی ا  اجرای تعهد بر منافع آن فزونیهای  آید که  یان می حقوق، گاهی وضعیت هایی پیش

براین اگر کارایی را مبنای حق فسخ تلقی کند. بنا می سود نامی ا  فسخ قرارداد بر اجرای آن غلبه پیدا

 توان برای متعهد نیز به منظور حصول کارایی حق فسخ قرارداد را قائل مد.  می نمائیم

 که چرا می مود، اجرا برای نقض قرارداد محسوب ضمانت نوعی خود نوبه به نیز قراردادی مسئولیت اما  

 ا  تخلف ا  نامی خسارت حق مطالبه راردادی،ق مسئولیت سکه روی آن اصطالح به یا آن دیگر چهر 

 مورد و مطالبه قابل حق پیدایش مخصی سبب تخلف یا سوء عملکرد وقتی بنابراین است. تعهد انجام

 حقوق قبیل این نتیجه در کرد.  نخواهد تخلف  حتی االمکان متخلف مود، دیگری برای قانون حمایت

 مسئولیت علیهذا موند. مطرح تعهدات یا قراردادها کنند  تضمین وسیله عنوان یک به می توانند

 قانون حمایت با و خسارت مطالبه حق به عنوان که است اجراها ضمانت مصادیق دیگر ا  یکی قراردادی
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کند و یا در صورت فسخ  جلوگیری تعهد یا قرارداد نقض ا  خود اهمیت و توان حد بود در خواهد قادر

این  برای کند و ریسک او در ورود به معامله الکترونیکی را کاهش دهد. قرارداد وضعیت متعهدله را ترمیم

 وجود مروطی است ال م مود خسارت جبران  به حکم تبع آن به و یابد تحقق قراردادی مسئولیت که

 مستقیم به طور اما است مسئولیت قانون این مبنای اگر چه  است. قرارداد وجود بامد: اول، لزوم دامته

 متعهد تخلف بود. دوم، منتفی نیز مورد نظر مسئولیت دامت، نمی وجود اگر است که وابسته یقرارداد به

 تخلف تعهد اجرای ا  گونه ای به متعهد تحقق مسئولیت، برای  که معنا بدین قراردادی تعهد اجرای ا 

 .بامد کرد 

         ی وجود دارد.در تحلیل اقتصادی حقوق سه میو  متفاوت دربار  خسارت نقض تعهدات قرارداد  

 با که میزانی تا خسارات جبران )رویکرد پسینی(.ددار استحقاق متعهدله که میزانی تا خسارات جبران

 قرارداد انعقاد ا  پیش به را متعهدله وضعیت که میزانی تا خسارات جبران. کند می برابری قرارداد ار ش

 (. brooks and stremitzer,2010,720)رویکرد پیشینی()گرداند می بر

 نه که کند بینی پیش ای گونه به را قراردادی اجراهای ضمانت گذار قانون باید نخست، روش مطابق  

 نقض ا  که نیز را هایی هزینه بلکه نماید، جبران را قرارداد نقض دلیل به دید   یان انتظار مورد سود تنها

 دارا به و نرود بین ا  انصال و عدالت که  مانی تا جبرانی چنین و دهد پومش مود می وارد او به قرارداد

 و دارد خسارات جبران بهدرون گرایانه  نگا  ،اول روش در د.یاب می ادامه نگردد، منجر ناعادالنه مدن

 قرارداد متعهد گویی که دهند می قرار وضعیتیرا  در  متعهدله  قراردادی تعهدات نقض اجراهای ضمانت

 نقض اجراهای ضمانتت و اس قرارداد ار شتا  خسارات جبران میزان دوم، روش در. است نمود  اجرا را

 تمرکز اساسا .کند برابری قرارداد ار ش با که دهند قرار وضعیتی در را متعهدله باید قراردادی تعهدات

  یان به وارد  خسارات جبران مالک سوم، بر اساس روش .است آن ار ش و قرارداد اجرای بر گذار قانون

 ،اما تفاوت آن با روش اول .گرداند می بر قرارداد انعقاد ا  پیش به را او وضعیت که به گونه ای است دید 

مد  یان دید  در آن وضعیت  می در این است که در روش اول ایجاد مرایطی است که اگر قرارداد اجرا

 روش ،پس د قرارداد است.گرفت اما در این روش توجه به برگرداندن  یان دید  به قبل ا  انعقا می قرار

 (.198،1396پیشینی دارد)انصاری و همکاران، رویکردی سوم روش وپسینی  رویکردی نخست

 190 مریفه هآی مفاد یکی: است چیز دو ایران حقوق و فقه اساس بر قراردادی مسئولیت مبنایاما    

  تابع اراد قراردادی مسئولیت رفوق الذک  ماد اساس بر .مدنی قانون 221  ماد مفاد دیگری و  سور  بقر 

 چه آن هرمذکور  مریفهه آی مفاد اساس بر .کند می تعیینها  آن توافق را آن هحیط و است قرارداد طرفین

 آن هر  که مود می ثابت عام  قاعد یک اساس بر این .است مثل به مقابله قابل رفته بامد، طرل یک بر

ین دادرسی مدنی ئآ اما در قانون .است مطالبه قابل است رفته دیگر بر طرل قرارداد نقض اثر در چه

النفع را غیرقابل  ، خسارت نامی ا  عدم515ماد   2و تبصر   267، مقنن صراحتاً طی مواد 1379مصوب 

انون آئین دادرسی کیفری مصوب ق 9ماد   2النفع مسلم و قطعی طبق بند  مطالبه دانسته است اما عدم
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خصوص اسبابی غیر ا  جرم هم وجود  الک مقرر  موجود در ماد  مزبور درقابل مطالبه است و م 1392

النفع نامی ا  اعمال غیرمجرمانه نیز اعمال  توان آن را در عدم دارد و لذا با نفی خصوصیت ا  این ماد ، می

 .(79،1394،صفریو فرومانی )ماهنوش نمود

 خسارات این ا  بخشی :قابل مطالبه اند این گونه در حقوق ایران خسارات نامی ا  نقض قراردادپس   

 مد  متحمل دیگر طرل ا  قرارداد اجرای بر اعتماد و تکیه با متعهدله که است ا  هزینه هایی نامی

 در به طور قطعیها  آن حصول که است منافعی حصول عدم ا  خسارات نامی این دیگر بخش است،

 که این خصوصاً ناقض قرارداد؛ مدن بالجهت او بخش آخر دار است بود  متوقع قرارداد اجرای هنتیج

 نقض ا  دید   یان) همتعهدل هکیس ا  آن معادل یا عین بامد که این ا  نامی مدن دارا این است ممکن

 .بامد رفته( قرارداد

 و سنتی قرادادهای میان مشترک نقطه مصرل کنند ، حقوق فضای تجارت الکترونیک، حال در  

 را مصرل کنند  ا  بیشتر حمایت ضرورت الکترونیکی، مذاکر  رو، این ا  .استالکترونیکی  یهاقرارداد

 غیرقابل ثابت قراردادی ایجاب او، قرارداد این گونه است که انعقاد در مصرل کنند  جایگا  .کند می ایجاب

 کانام منزل، در اینترنت طریق ا  مذاکرات انجام هنگام غالباً و کند می قبول را تولیدکنند  تعدیل

(. 158، 1388،کاویارایزدی فر و ندارد) را قرارداد موضوع خدمات یا پیرامون کاالها کافی اطالعات تحصیل

مصوب ین دادرسی مدنی قانون آئ 515مسئولیت قراردادی و  در چنین مرایطی باید مواد مربوط به

تا او بتواند  ودت حمایت ا  مصرل کنند  تفسیر مدر جه 1392مصوب  ین دادرسی کیفریآئ 9و  1379

که محیط تجارت  ی وارد مد  را جبران کند به خصوص اینای که در چنین معامله یخسارت ها

الکترونیک به دلیل مجا ی بودن عموما فضای ریسک سا  است. با تامین خسارت مناسب برای مصرل 

به ها  رای تعیین خسارتاما نباید ببه معامله را برای او افزایش داد، توان تحمل ریسک و ورود  می کنند 

سمت افراط پیش رفت به طوری که فرومند  با تخمین میزان ریسک یک معامله تجاری؛ حاضر به ورود 

ممکن است صنعت  ،را تحمل کندها  اگر فرومند  به طور مکرر مجموعه ای ا  ریسک به معامله نبامد.

 را به طور کلی رها کند. تجارت الکترونیک 

و جمع آوری اطالعات؛ ریسک ها  توانند با تضمین پرداخت می نیز و فروش خریدهای  وب سایت  

عالو  با تعیین خسارت مناسب برای ه احتمالی و خسارت مورد توقع در صورت اختالل را تخمین بزنند. ب

مصرل کنند  در صورت فسخ قرارداد؛ ریسک معامله در فضای اینترنت را به حداقل برسانند و او را 

توانند برای تأمین  ها می آن .(Kwadwo Osei Bonsu,2019,193عامله در این فضا کنند)ترغیب به م

، صندوق ذخیر  وجو  احتیاطی برای تجار بسا ند تا در صورت فسخ قرارداد  مناسب حقوق مصرل کنند

ه ارجاع بامکان مذاکر  مجدد برای طرفین؛  و الزام به پرداخت خسارت استفاد  مود. همچنین با ایجاد

باید این امکان را برای مصرل کنند  به وجود بیاورند تا ها  و هزینه معامله را کاهش دهند. آنها  دادگا 

ارد مرایط خود، برای قبول یک معامله را عنوان کنند و اگر نیا  به تأمین فوری یا خاص یک کاال را د
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مود تاجر  می ارا در قوانین باعثبه مکل کها  ا  سوی دیگر تعیین خسارت بتواند برای تاجر توضیح دهد.

با بیمه کردن مسئولیت خود در صورت فسخ و پرداخت خسارت باعث ایجاد محیطی امن برای تجارت در 

اینترنت و آرامش مصرل کنند  برای ورود به این گونه معامالت مود. همه این اقدامات باعث خواهد مد؛ 

کاهش یابد و معامالت  و مراکز حل اختالل ها رای دادگا حجم کاری و دمواری تخمین خسارت  ب

 تجارت الکترونیک به سمت کارآیی برود.

 نتیجه گیری

مود. در قراردادهای  می تعهد به تحویل کاال یا خدمات در عوض پرداخت پول باعث ایجاد یک قرارداد  

د، باید گیر می ر فضای نوین اینترنت صورتالکترونیکی به واسطه آن که ایجاب و قبول الکترونیکی د

قراردادهای تابع اصول و قواعد  ءقواعد آن نیز متناسب با این محیط بامد؛ اما قراردادهای الکترونیکی جز

گردد. با توجه  می ی سنتی در تجارت آنالین نیز اعمالوند و اصول حقوق قرادادهام می عمومی مناخته

م امرال اطالعاتی طرفین قرارداد نسبت به به ریسک باالی انعقاد قرارداد ا  طریق اینترنت به واسطه عد

گذار باید با احتیاط بیشتری در خصوص این گونه  هم و همچنین نسبت به موضوع قرارداد، قانون

 اقدام به تدوین قواعد نماید علی الخصوص که این گونه معامالت در کشور ما در حال رمد است. اقرارداده

نند ، اجرای متناسب قوانین تجارت الکترونیک و قانون ترین گام در جهت حمایت ا  مصرل ک مهم  

حمایت ا  مصرل کنند  است تا اوال نظم تولید و تو یع و مصرل را سامان بخشد و ا  وقوع صدمات و 

مادی و معنوی به دلیل عدم رعایت حقوق مصرل کنند  جلوگیری کند و ثانیا در صورت های  خسارت

ترین و سریع ترین روش، بتوان  با آسانها  اعث مود که ا  طریق آنبرو  خسارت، ضمانت اجراهای مقرر ب

 به نحو کارآمدی برای احقاق حق مصرل کنند  و مجا ات متخلف اقدام نمود.

افتد با پیش بینی اعمال یکی ا   می رونیک اتفاقتی که در فضای تجارت الکئگذار باید در قراردادها قانون  

، در عرض یکدیگر به وسیله فسخ قرارداد و پرداخت خسارتعین تعهد و ضمانت اجراهای الزام به انجام 

متعهدله، قابلیت جمع ابتدای بین ضمانت اجراهای فسخ قرارداد و پرداخت خسارت را فراهم سا د،  یرا 

با  توانند ها می است و آن این رویه با مبنای حقوق مصرل کنند  و مقتضیات تجارت الکترونیک هماهن 

 فاید  اقدام کنند. - ایط و اوضاع و احوال خودمان به درونی سا ی هزینهتوجه به مر

پذیرش اصل مختار بودن متعهدله در نحو  استفاد  ا  ضمانت و ایجاد تعادل و تساهل در روابط تجاری   

مته و ا  جمله مود کشورهای دارای حقوق نو می اجراها کامال منطقی و ضروری است. بنابراین پیشنهاد

تحلیل اقتصادی حقوق، قواعد ناظر بر ضمانت اجراهای نقض تعهد را های  ا  یافتهبا استمداد  ایران

به نظارت بیشتر ها  ا  سوی دیگر الزام پلتفورم منعطف تر سا ند و قواعد را به سمت کارآیی هدایت کنند.

یشتر حقوق مصرل مسئولیت تجار برای رعایت بهای  بیمه ذخیر  پول وهای  بر کار تجار، ایجاد صندوق

 د بود.نکارسا  خواهها  کنند 
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