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دهد که آیا نماینده الکترونیکی صرفاً یک ابـزار ارتبـاطی بـین متعـاملین اسـت یـا خـود داراي        می

در این راستا، . تی عنوان و جایگاه دیگري در این فرآیند داردشخصیت حقوقی مستقل است  یا ح
هـاي  و نظریـه  1382ترونیکـی ایـران مصـوب    دیدگاه حقوق قراردادهاي ایران، قـانون تجـارت الک  

مختلف براي تحلیل جایگاه حقوقی نماینده الکترونیکی با نگاهی تطبیقی مورد بررسی و نقد قـرار  
  .شودارائه می گیرد و نظر نگارنده در پایانمی

  
تجارت الکترونیکـی، بازارهـاي الکترونیکـی، قراردادهـاي الکترونیکـی،      : کلیدواژگان

  نماینده الکترونیکی، هوش مصنوعی  

                                                                                                    
 گذاري علم، فناوري و صنعت دانشگاه صنعتی شریفعضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست  

habibzadeh114@yahoo.com



64
1392صلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان ف

  مقدمه. 1
، فضایی را به وجود آورده است که 1990شدن آن از دهه و عمومی 1970ابداع اینترنت در دهه 

اند و در این میان، تجار نیز بهره خود را برده. مند شوندبهره توانند از آناقشار مختلف جامعه انسانی می
توانند  سایت براي فروش کاال و عرضه خدمات، میبا ایجاد بازارهاي الکترونیکی از طریق تأسیس وب

با هزینه و محدودیت کمتر و سرعت بیشتر به مخاطبانی از نقاط مختلف جهان که به شبکه اینترنت 
که در حالت معمول، دسترسی به چنین مخاطبانی مستلزم داشته باشند؛ درحالی متصل هستند، دسترسی

ها سایتآنچه نیز این وب. صرف هزینه قابل توجه، تأسیس نمایندگی یا شعبه و استفاده از پرسنل است
هاي حقوقی از آن، تعبیر به نماینده کند، یک هوش مصنوعی است که در نوشتهرا اداره می

سایت استفاده از این ابزار هوشمند نیز امري منطقی است چرا که دارنده وب. کنندالکترونیکی می
ممکن است به ویژه اینکه به مذاکره و معامله بنشیند، نقاط جهانتک مخاطبان از اقصیتواند با تکنمی

اکره و که طبیعتاً کار مذ سایت باشندمشغول خرید در وبزمان طور همبهخریدار و حتی هزاران صدها
سایت دارنده وببراي اجتناب از این تکرر،  .ها خارج از توان انسانی خواهد بود معامله با همه آن

از قبل اعالم در قالب عملکرد هوش مصنوعی مختلف  شرایطخود را در  معامالتی اراده) فروشنده(
آنچه مهم است این . کندقرارداد موردنظر خود را منعقد  ،مند به تبعیت از آنهتا خریدار عالق کندمی

است که باید اعتبار حقوقی چنین معامالت الکترونیکی را تحلیل کرد و براي این منظور، توجه به مبانی 
اهلیت  ، وجودمعامله معتبرهر در هر سیستم حقوقی جهت انعقاد . حقوق قراردادها نقش اساسی دارد

ط اینیز یکی دیگر از شر )قصد و رضا(اراده همچنین وجود  .شرایط اساسی استجمله قراردادي از
آور از الزاممعامله  است قادر  3یا حقوقی 2این بدان معنی است که فقط شخص حقیقی 1.استاساسی 

افزار شناسی فنی، یک نرماز نظر ماهیتالکترونیکی  هنمایند بنابراین، چون. منعقد کندنظر قانون
جهت اعتباردهی به معامالت الکترونیکی  است،)ارادهاهلیت و (فاقد این اوصافاي است و لذا رایانه

  : منعقدشده از طریق آن، دو راهکار وجود دارد
. نماینـدگان الکترونیکـی بـود    ه توسـط  شـد قراردادهاي منعقدباید معتقد به عدم اعتبار ) الف

ظـر  نتیجه این اعتقاد برابر است با برچیـدن بازارهـاي اینترنتـی، امـري کـه هـم عمـالً ممکـن بـه ن         
هاي کلی در هر کشوري از جمله ایران اسالمی مبنی بر توسعه تجارت رسد و هم با سیاستنمی

                                                                                                    
. ایران یقانون مدن 190ماده .1
.Human Beings, Natural Person, Physical Person           :روداین عبارات به کار میانگلیسی  زباندر .2
  :رودانگلیسی این عبارات به کار می زباندر .3

Legal Person, Juridical Persons, Moral Persons, Artificial Persons
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بـه قـول یکـی از قضـات     . هـاي تجـارت نـوین مغـایر اسـت     عنـوان یکـی از روش  الکترونیکی به
کاري کنیم نه اینکه چوب الي هاي تجارت را روغنما اینجا هستیم تا چرخ«: رتبه انگلیسیعالی

  ؛1»رت بگذاریمچرخ تجا
بـه نحـوي توجیـه کـرد کـه بـه اعتبـار         از نظـر حقـوقی   الکترونیکـی را  هنقش نمایندباید ) ب

یـک  . قابـل ارائـه اسـت    در این خصوص، چند دیدگاه. ه خللی وارد نشودشدقراردادهاي منعقد
فین عنـوان یـک ابـزار ارتبـاطی بـین طـر      باید نماینده الکترونیکی را صرفاً به دیدگاه این است که

و معتقـد  دانست و نقش آن را تا حد یک ابزار ارتباطی الکترونیکی ساده مانند تلفن پـایین آورد  
بـا توجـه بـه    دیدگاه دیگر ایـن اسـت کـه   .  به نقش ابزارگونه نماینده الکترونیکی شد و نه بیشتر

د الجـرم بایـ  ، محـروم اسـت   داشتن شخصیت حقیقـی  ماهیت فنی نماینده الکترونیکی که ذاتاً از
فقـط نقشـی    نماینـدگان الکترونیکـی  ،در حـال حاضـر   ، چرا کـه شخصیت حقوقی به آن بخشید

ندارند بلکه داراي این توانمنـدي نیـز هسـتند کـه از خـود خالقیـت        مانند تلفن و نمابر ابزارگونه
تحت حقوق نمایندگی، نماینده الکترونیکی را نماینـده   دیدگاه دیگر این است که  2.نشان دهند
در هریک از این رویکردها باید به نکتـه دیگـري نیـز    . آن دانستیا کاربر کننده فادهشخص است

توجه نمود و آن این اسـت کـه در انعقـاد قـرارداد الکترونیکـی از طریـق نماینـده الکترونیکـی،         
از انعقـاد قـرارداد خبـر نـدارد، لـذا در      ) سایت یا بازار الکترونیکـی دارنده وب(کارگیرندة آن به

تـک قراردادهـاي الکترونیکـیِ منعقدشـده اعـالم و احـراز       صد و رضاي وي بـراي تـک  ظاهر، ق
شود، که این ضرورت نیز باید در راستاي اعتباردهی به قراردادهاي الکترونیکـی منعقدشـده   نمی

  . ها احراز شودسایتاز طریق وب
نـین اعتقـادي و نیـز    بر آثار منفـی چ عالوه. از بین دو دیدگاه کلی فوق، دیدگاه اول قابل رد است

ــوانین موضــوعه در حــوزه تجــارت الکترونیکــی، امکــان      ــا روح اســناد باالدســتی و ق مغــایرت آن ب
الي آراي هـا از البـه  سـایت اعتباربخشی حقوقی به قراردادهاي الکترونیکـی منعقدشـده از طریـق وب   

میسـر   1382مصـوب  قضایی و نیز قواعد تجارت الکترونیکی ازجمله قانون تجارت الکترونیکی ایران 
هـا،  هـا و تحلیـل  نظر از دیگر دیدگاهبه همین دلیل، در راستاي تکیه بر دیدگاه دوم، ابتدا صرف. است

گیـرد و سـپس دیـدگاه قـانون      جایگاه نماینده الکترونیکی در حقوق سنتی ایران مورد تحلیل قرار مـی 
                                                                                                    
1. Lord Goff in Commercial Contracts and the Commercial Court (1984) LMCLQ 382, 
391.
2. Tom, A. and R. Widdison, Can Computers Make Contracts?, Harvard Journal of Law 
& Technology, 1996, 9(1)., P.25. 
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نهایتـاً، دیگـر   . انی سنتی ارزیابی شودشود تا میزان انطباق آن با مبتجارت الکترونیکی ایران بررسی می
هـا  شود تا قوت نتیجه حاصل از دیدگاه حقوق ایـران در قیـاس بـا دیگـر نظریـه     ها ارائه و نقد مینظریه

توان بـا  مرز است، تنها با چند کلیک میبا ذکر این واقعیت که فضاي مجازي، دنیاي بی. ارزیابی شود
رورت دارد در روند بحـث، هـر جـا کـه مقتضـی باشـد از       لذا ض. یک تاجر خارجی وارد قرارداد شد

اتخاذ چنین روشی براي ارائه یـک دیـدگاه   . هاي حقوقی نیز بهره برد دیدگاه نویسندگان دیگر سیستم
  .هاي حقوقی مختلف ضرورت داردجامع و قابل دفاع در سیستم

  
  تحلیل جایگاه نماینده الکترونیکی در حقوق ایران. 2
  رونیکی در بستر حقوق  نمایندگی نماینده الکت. 2-1

در حقوق ایران، حقوق نمایندگی برخالف حقوق انگلیس و آمریکا تحت عنوان مستقلی مطـرح  
الي قواعد عمومی قراردادها و نیز مقررات حاکم بر وکالـت در قـانون   از البه نشده و قواعد آن عمدتًا

ازجملـه ایـن قواعـد    . ستخراج شده اسـت کاري در قانون تجارت االعملمدنی و داللی و عاملی و حق
بـودن قراردادهـا نیـز    اصـل نسـبی  . شـود این است که هر شخصی تنها با اراده خود ملزم  به قرارداد می

قـراردادي منعقـد   ) ب(بـا شـخص   ) الـف (در یک تعبیـر سـاده، وقتـی شـخص     . مبین این مطلب است
هـا معتبـر اسـت و در حـق      ام قـانونی آن مقـ و قـائم ) ب(و ) الـف (کند، این قـرارداد در رابطـه بـین    می

طـور مسـتقیم در آفـرینش تعهـدات قـراردادي      توانـد یـا بـه   لکن اراده می 1.اشخاص ثالث مؤثر نیست
طـور غیرمسـتقیم بـا    کند یا بهاثرگذار باشد، مانند موردي که شخص براي خود قراردادي را منعقد می

از جانـب  ) الـف (جاد کند، مانند مـوردي کـه فـرد    تفویض امر انعقاد قرارداد به دیگري، اثر حقوقی ای
جـاري  ) ب(شود که در این صورت آثار حقوقی حاصله بر فـرد  وارد قرارداد می) ج(با فرد ) ب(فرد 

  2.نامنداي را نمایندگی و عامل مستقیم را نماینده میچنین رابطه. خواهد شد
ردادهـاي الکترونیکـی حـائز    آنچه از جهت تحلیـل نقـش نماینـده الکترونیکـی در انعقـاد قرا     

تواند از جانب شخص اهمیت است این است که نماینده باید شخص داراي اراده باشد و اال نمی
ابتدا بایـد شـخص، داراي اراده   . دلیل این امر نیز روشن است. عنوان نماینده عمل کنددیگري به

عمل حقـوقی اسـت کـه     باشد تا بتواند عمل نمایندگی را قبول کند چرا که خود نمایندگی یک
کـه نماینـده در چهـارچوب قـرارداد     شـود و بعـد، ازآنجـایی   پس از تشکیل معتبـر، اثرگـذار مـی   

                                                                                                    
. ج استباید اشاره کرد که موارد استثنایی نیز وجود دارد مانند تعهد به سود ثالث، که از دایره بحث خار. قانون مدنی 231ماده .1
.63جلد دوم، شرکت سهامی انتشار، ص . قواعد عمومی قراردادها). 1388.(کاتوزیان، ناصر.2
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اي شـرایط الزم بـراي   نمایندگی انشاکننده عمل حقوقی با ثالث است، باید به مانند هر انشاکننده
یگـر نیـز ماننـد    در  حقـوق کشـورهاي  د  . انشا را داشته باشد تا آثار حقوقی معتبـري ایجـاد کنـد   

  1.انگلستان و آمریکا همین قواعد جاري است
تـوان نماینـده الکترونیکـی را  نسـخه الکترونیکـی نماینـده در فضـاي        با توضـیح فـوق، نمـی   

اي است که توسط یـک  افزار رایانهفیزیکی دانست چرا که ماهیت نماینده الکترونیکی، یک نرم
دهنـده آن، کـه در ایـن بحـث دارنـده      سـفارش  و در چـارچوب خواسـت  اينویس رایانـه برنامه

نه شخص است و نه داراي ايافزار رایانهبدیهی است که نرم. سایت است، نوشته شده استوب
لـذا بــا توجـه بــه اینکــه واسـطه بــین متعـاملین یــا بایــد شـخص باشــد  یـا ابــزار، و نماینــده       . اراده

که نماینـده الکترونیکـی ابـزار ارتبـاطی      تواند شخص باشد، باید قائل به این شدالکترونیکی نمی
بـر  عـالوه . نماینده الکترونیکی نام بـرد » نظریه ابزاري«توان به از این دیدگاه می. بین طرفین است

کـاربردن اصـطالح   این، وقتی نماینده الکترونیکی، نسخه الکترونیکی نماینده فیزیکی نیسـت، بـه  
به همـین جهـت، بـراي تبیـین     . دي آن خواهد بودنماینده الکترونیکی غیرمنطبق با ماهیت عملکر

فـرض بـر    ،در این نظریه. الکترونیکی، اصطالح رسایی است» ابزار«یا » واسطه«دقیق ماهیت آن، 
از شخصی که هدایت آن را در اختیار دارد  این است که تمام افعال نماینده الکترونیکی مستقیماً

عنـوان ابـزار   بـه  تنهـا نماینده الکترونیکـی  این میان، در شود و کند، صادر مین استفاده میآیا از 
کند مانند ارتباط از طریق تلفن که عملکرد آن بیش از یـک وسـیله   عمل می بین طرفین ارتباطی

قرارداد الکترونیکی از طریـق  در انعقاد توان ادعا کرد که دیگر نمی کهنتیجه این. ارتباطی نیست
منعقدشـده  وان عامل مؤثري در کنار طرفین در انشـاي قـرارداد   عنبه، نمایندهنماینده الکترونیکی

توان گفـت کـه قـرارداد را تلفـن     نقش دارد، همان گونه که در انعقاد قرارداد از طریق تلفن نمی
در حوزه تجارت الکترونیکـی ماننـد   این دیدگاه در برخی از قوانین موضوعه. منعقد کرده است

UCITAهمه تعهدات قـراردادي بـر دوش    ،با پذیرش این نظریه. تپذیرفته شده اسنیز  2آمریکا
حتـی آثـار اشـتباهات و    . خواهـد بـود  بـرد،  بهره مـی  نماینده الکترونیکیکه از سایتدارنده وب

آید نیز خطاهایی که در جریان استفاده از نماینده الکترونیکی و عملکرد مستقل آن به وجود می
                                                                                                    
1. Furmston, M., Cheshire, Fifoot & Furmston's Law of Contract, 16th 
ed., 2012, Oxford University Press, PP. 597-618; Treitel, G., The Law of 
Contract, 13th ed, 2011, Sweet & Maxwell, P. 752; Chitty, J., Chitty on 
Contracts, Specific Contracts, 29th ed., Vol. 2, 2004, London: Sweet & 
Maxwell; Restatement (Second) of Agency (1958).   
2. Uniform Computer Information Transactions Act 1999. 
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و نماینـده  1شـود عمـال اصـیل فـرض مـی    عنـوان اَ بـه  آنعمـال  خواهد بود چرا کـه اَ  ويبر عهده 
کـه بتـوان خـود آن را     2الکترونیکی صرفاً یک ابزار است، منتهـا هوشـمند، نـه داراي شخصـیت    

بـه هـر دلیلـی ماننـد     توانـد  کارگیرنده نماینده الکترونیکـی مـی  بهاگر چنین نباشد . مسئول دانست
قراردادهایی که نماینـده الکترونیکـی بسـته    ناشی از تعهدات از ایفاي  ،ینده الکترونیکیااشتباه نم

نظـارت   ،کننده از نماینده الکترونیکـی که استفاده شودمیاین موضوع موجب .سرباز زند ،است
  .  دقیق و مستمري بر عملکرد صحیح آن داشته باشد

براي تکمیل بحث، این سؤال مطرح اسـت کـه اگـر نماینـده الکترونیکـی صـرفاً یـک ابـزار         
هاي متعاملین براي انعقاد قرارداد الکترونیکـی معتبـر از   رونیکی بین طرفین است، تالقی ارادهالکت

سـایت، طـی مراحـل    شـود؟ اراده خریـدار بـا ورود در وب   ها چگونه محقق میسایتطریق وب
شده براي سفارش، امضاي الکترونیکی قرارداد که معموالً با گذاشتن عالمت در ذیل بخش تعبیه

اراده . شود ها و تأیید نهایی سفارش ابراز میضوابط فروش به معنی اعالم موافقت با آن شرایط و
براي یافتن مستند . شودسایت نیز از طریق نماینده الکترونیکی اعالم میفروشنده یعنی دارنده وب

رط شود به قصد انشاء، به شعقد محقق می«: قانون مدنی توسل کرد 191توان به ماده قانونی، می
سایت براي فـروش کـاال و عرضـه    اندازي وبراه. »بودن به چیزي که داللت بر قصد کندمقرون

ابراز قصد به طـرق  . خدمات و طراحی مراحل فروش به معنی ابراز قصد انشاء براي فروش است
کـس  سنتی با الفاظ، رفتار و اشاره و با استفاده از ابزارهایی مانند تلفن و نامـه پسـتی و نمـابر و تل   

شد که در فضاي معامالت اینترنتی فعلی از طریق چت و ایمیل و نماینـده الکترونیکـی   محقق می
  . ها محرز استسایتها در انعقاد قرارداد از طریق وبلذا تالقی اراده. گیردصورت می

  
  1382رویکرد قانون تجارت الکترونیکی ایران . 2-2

ران در رابطه با وضعیت حقوقی نمایندگان در خصوص دیدگاه قانون تجارت الکترونیکی ای
توان گفت که دیدگاه این قانون در الکترونیکی، دو رویکرد قابل استنباط است و درمجموع می

دیـدگاه اول از تمایـل ایـن قـانون بـه      . خصوص وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی مبهم است
                                                                                                    
1. Lerouge, J.-F., The Use of Electronic Agents Questioned under Contractual Law: 
Suggested Solutions on a European and American Level, The John Marshall Journal of 
Computer & Information Law, 2000, XVIII (2); Weitzenboeck, E.M., Electronic Agents 
and the Formation of Contract, International Journal of Law and Information 
Technology, 2001, 9(3).

.تواند داراي حق و تکلیف باشدمی) حقیقی و حقوقی(تنها شخص .2



69
در انعقاد قراردادهاي الکترونیکی وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی

در  2مـاده  ) م(ح کـه بنـد   دهـی بـه نماینـده الکترونیکـی حکایـت دارد؛ بـا ایـن توضـی        شخصیت
شخص اعـم اسـت از شـخص حقیقـی و حقـوقی و یـا       «: داردخصوص تعریف شخص اشعار می

حقیقـی و  : اقسام شخص در حقوق سنتی مشخص اسـت . »اي تحت کنترل آنانهاي رایانهسیستم
اي تحـت کنتـرل   هاي رایانـه سیستم«لکن در این تعریف، نوع سومی از شخص با عنوان . حقوقی

معرفـی شـده اسـت کـه در نگـاه اول، ابـداع جدیـدي توسـط قـانون          » قیقی یا حقوقیشخص ح
کـه اشـعار    2مـاده  ) و(اي در بند لکن با توجه به تعریف سیستم رایانه. تجارت الکترونیکی است

 -افـزاري هـاي متصـل سـخت   اي از دسـتگاه هر نوع دستگاه یا مجموعه«: ايدارد سیستم رایانهمی
، ایـن  »کنـد پیـام عمـل مـی   هاي پردازش خودکـار داده از طریق اجراي برنامهافزاري است که نرم

توانـد  اي را که نماینـده الکترونیکـی مـی   توان یک دستگاه رایانهشود که آیا می سؤال مطرح می
وضـوح  بخشی از آن باشد، داراي شخصیت دانست و حق و تکلیف بـر آن بـار کـرد؟ پاسـخ بـه     

. باید از بدعت منفی توسط قانون تجارت الکترونیکی سخن گفتجاي ابداع منفی است و لذا به
بخشی به نماینده الکترونیکی دارد که قابل دفـاع نیسـت   نتیجه اینکه این قانون تمایل به شخصیت

پیشنهاد ایـن اسـت کـه    . طور مفصل سخن خواهد رفتها در این باب بهو در ادامه در نقد نظریه
  . ود تا با مبانی سنتی تعارض پیدا نکندتعریف شخص، مورد بازنگري واقع ش

ایـن   18مـاده  ) ب(بنـد  . دیدگاه دوم قانون در خصوص نماینده الکترونیکی دچار ابهام است
پیـام منسـوب بـه    در موارد زیـر، داده «: پیام مقرر کرده استقانون در بحث از قواعد انتساب داده

شده یا تصدي خودکار از جانب ریزينامهوسیله سیستم اطالعاتی براگر به) ب: ... ساز استاصل
سیسـتمی  «که آن را  2ماده ) ز(با توجه به تعریف سیستم اطالعاتی در بند . »ساز ارسال شوداصل

توانـد  داند و یکی از مصادیق آن میمی» پیامبراي تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده
عقاد قرارداد از طریق نماینده الکترونیکی نیز اعتبار نماینده الکترونیکی باشد، هرچند که امکان ان

. رساند، همچنان روشن نیست که نقش خود نماینده الکترونیکی در ایـن میـان چیسـت   آن را می
عنـوان  سایت به انعقاد قرارداد الکترونیکی مبادرت می ورزد یا بـه آیا به نمایندگی از دارنده وب

سـایت  ، که در هر دو صورت، آثار حقوقی به دارنـده وب کندابزار ارتباطی بین طرفین عمل می
توان به این نتیجه رسید کـه قـانون   قراردادن دو دیدگاه فوق، میبا درکنارهم. منتسب خواهد شد

تجارت الکترونیکی ایران، دیدگاه روشنی در خصوص وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در 
هـاي  لذا پیشنهاد این است که این قـانون در بـازنگري  . ها نداردسایتانعقاد قرارداد از طریق وب

ایـن قـانون    4حال، با توجه به ماده بااین. صراحت به این موضوع پرداخته و رفع تحیر کندآتی به
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توان بـا تحلیـل انجـام   که موارد سکوت یا ابهام را به سایر قوانین موضوعه ارجاع داده است، می
  . معتقد به نظریه ابزاري نماینده الکترونیکی بودشده در بحث حقوق سنتی قسمت قبل، 

  
  شده در تحلیل ماهیت عملکرد نماینده الکترونیکینقد نظرات ارائه. 3

در این بخش، شماري از نظراتی که در ارتباط با نقش نماینده الکترونیکی ارائـه شـده اسـت    
ر مسـتقیم بـه بررسـی نقـش     طـو ها بهبا ذکر این نکته که برخی از آن. گیردمورد بررسی قرار می

ــده الکترونیکــی مــی  ــه  حقــوقی نماین ــد و برخــی دیگــر در صــدد هســتند ب ــار پردازن نحــوي اعتب
قراردادهاي الکترونیکی منعقدشده توسط نمایندگان الکترونیکی را تحلیل و توجیه کنند، بـدون  

درهرحال، بایـد  . طور مستقیم به تحلیل نقش حقوقی نماینده الکترونیکی نظر داشته باشنداینکه به
  .گیري قسمت قبل یعنی نقش ابزاري نماینده الکترونیکی را در ذهن داشتنتیجه
  

  بودن قصد براي هر قراردادمسامحه در شرط اختصاصی. 3-1
به مسئله از دیدگاه نحوه احراز قصد در انعقاد قرارداد از طریق نمایندگان الکترونیکی  برخی

نماینـدگان  توسط ه شدند که براي تجویز اعتبار قراردادهاي منعقدبر این عقیده هستاند و پرداخته
خاص براي آن قـرارداد  ایجاب و قبول  ر هر قرارداد به دنبالد جاي اینکهبهدادگاه  ،الکترونیکی

بایـد در ایـن   ، طور خاص براي آن قرارداد احراز کنـد طرفین را بهيقصد و رضا باشد و بخواهد
  1.قرارداد را صحیح بداندکارگیرنده آن، قصد کلی به با احرازمسامحه کند و شرط 

کنـد و بـه نحـوه    این دیدگاه، امکان انعقاد قرارداد از طریق نماینده الکترونیکی را تجویز می
امـا در خصـوص   . سایت در هر قرارداد الکترونیکی توجـه دارد احراز قصد و رضاي دارنده وب

فاقـد   کـه اساسـًا  هـا  سـایت اد قـرارداد از طریـق وب  جایگاه حقوقی نماینده الکترونیکـی در انعقـ  
عمـل  نویس رایانـه  توسط برنامهشده نوشتهپیشاز هايدادهقصد است و تنها براساس یک سري 

نماینـدگان الکترونیکـی    بـودن  حال، هرچند از چنین اعتقادي، ابزاريبااین. نظري ندارد کند، می
کنـد  طـور کلـی بـه عمـوم اعـالم مـی       ت را بـه سایشود که قصد و رضاي دارنده وباحساس می

لکن شرط مسامحه در احراز قصد و رضاي خـاص بـراي هـر قـرارداد، حـداقل بـا ایـن ادبیـات،         
طـور   قابل ایراد است چرا که مبانی حقوق سـنتی، احـراز قصـد و رضـا را بـراي هـر قـرارداد  بـه        

رگذاشـتن مبـانی حقـوق سـنتی     رسد که اعتقاد به تسامح و کنالذا به نظر می. داندخاص الزم می
                                                                                                    
1. Ibid, PP. 43-44.
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هـاي دیگـري قابـل ارائـه اسـت و در ادامـه بررسـی خواهـد شـد، اعتقـاد           حـل کـه راه درصورتی
  . محکمی نیست

  
جانبهایجاب یک نظریه. 3-2

ــه ماهیــت عرضــه کــاال در    ــه عملکــرد نماینــده الکترونیکــی توجــه نکــرده، بلکــه ب برخــی ب
در ایـن  . کننـد نماینده الکترونیکـی را تحلیـل مـی   ها نظر دارند و از این رهگذر، نقش  سایت وب

منظـور از  یاینترنتـ معـامالت  در فضـاي  (شـود  نظریه ایجاب از طرف فروشنده به عموم انجام می
کـردن بـا   و این قبول که شرایط مقرر در ایجاب را قبول کند شخصو هر ) استکل دنیا  ،عموم

. شـود  قرارداد منعقد مـی  گیرد، یسایت صورت م شده در وبارسال سفارش طی مراحل طراحی
ارائـه   دستگاهدرمورد . الکترونیکی موضوع جدیدي نیست فضاي در ییقراردادها بحث از چنین

گفته Thornton v. Shoe Lane Parking Ltd1انگلیسی ها در پروندهبلیط در جلوي پارکینگ
ایجـاب انجـام    ،ذاردگـ بیـرون مـی  آن را براي دریافت پـول  دستگاه، شده است که وقتی دارنده 

پـول را در محـل    )کننـده ماشـین  پـارك (شـود کـه خریـدار    زمـانی محقـق مـی   نیز قبول . شود می
کـه بـر روي    اسـت هـایی   قرارداد نیـز آن حاکم بر شروط . اندازدمیبراي دریافت بلیط شده تعبیه

فرآینـد   اگر این. ، درج شده استشده آن نصبدر کنار که یا روي تابلویی شده نوشته  دستگاه
اده شــود، اعتبــار حقــوقی قراردادهــاي  نماینــدگان الکترونیکــی تعمــیم دفضــاي عملکــردي بــه 

شرایط  ،نماینده الکترونیکی. شود الکترونیکی منعقدشده توسط نمایندگان الکترونیکی اثبات می
قـرارداد را   هـا  آندهد و مخاطب بـا قبـول    نشان می سایت را از سوي دارنده وباز قبل مقررشده 

 .کنـد  ارتبـاطی عمـل مـی    ةبزار سـاد ادر این حالت نماینده الکترونیکی مانند یک  .کند منعقد می
فروشنده رضـایت خـود را بـه     خرید،دستگاهگونه که در انعقاد قرارداد از طریق همان همچنین،

و تک قراردادها نیز اطالعی ندارد کند و حتی از تک اعالم نمی شدهتک قراردادهاي منعقدتک
انعقـاد قـرارداد از طریـق نماینـده     بـه همـین ترتیـب    دهـد،   انجـام مـی   یه یک ایجـاب عمـوم  بلک

  .قابل تحلیل است ها سایت الکترونیکی وب
رسد که همه شرایط و تنها درموردي قابل دفاع به نظر می ،طرفهنظریه ایجاب یکحال، بااین

نقش ارائه شـروط   ،ها در این میانضوابط ایجاب از قبل اعالم شده باشد و نماینده الکترونیکی تن
عنـوان   داشته باشد کـه در ایـن صـورت بـه    بر عهده و هدایت خریدار تا مراحل پایانی قرارداد را 

                                                                                                    
1. [1971] 2 QB 163
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.طبق حقوق ایران حاصل شـد است که  اينتیجهاین همان  .ساده ارتباطی عمل خواهد نمودابزار
منزله ایجاب بهها سایت ر تمام وبعرضه کاال دمنتها این دیدگاه هم جامع نیست به این دلیل که 

شود، دعـوت   ها عرضه می سایت آنچه در اغلب وب ماهیت .تا این نظریه قابل اعمال باشد نیست
و انعقـاد   قبول سفارش شود و مجدداً دار انجام مییایجاب از طرف خر .نه ایجاب استبه معامله 

بخـش شـرایط و ضـوابط     ا بررسـی ادعـا بـ  این .شود اعالم می سایت دارنده وب فاز طر قرارداد
قبول وقتی محقق  1معروف آمازون، سایت در وب مثالً. است اثباتنیز قابل ها  سایت وبش وفر

ارسـال کـاال از طـرف     بنـدي و بسـته  مبنـی بـر   یشود که خریدار پس از ارسال سفارش، ایمیل می
سـفارش را  ،سـایت کـه انسـان هسـتند     وب ناست که کارکنا روشن. کند میدریافت  سایت وب

با اعالم قبولی سـفارش  یعنی قرارداد نهایتاً. کنند بندي و ایمیل را ارسال میبستهکاال رادریافت، 
نقش نماینـده الکترونیکـی تنهـا     ،در این صورت .شود منعقد می کارکنان شرکت آمازونتوسط

نماینـده   ،داین بـدان معنـی اسـت کـه در انعقـاد قـراردا      . کمک به خریدار در انجام ایجاب است
که براي دریافـت ایجـاب   و تنها ابزاري الکترونیکی استنداردمؤثر و مستقل  الکترونیکی نقش

ایجـاب محسـوب   سـایت،   در وبکه عرضه کاال البته درصورتی. از مخاطبین طراحی شده است
، که در ایـن صـورت بـاز هـم نقـش ابـزار را دارد       نمایدطرفه درست میایجاب یک نظریه، شود 

هرچند برخی بـراي   ند همان پرونده انگلیسی مربوط به دستگاه فروش بلیط جلوي پارکینگ؛مان
کـه ایجـاب    درموردي2.انداستدالل کردهحالت نیز طرفه در این حکومت نظریه ایجاب یکرد

ن نقـش دارد و  آشود، نماینده الکترونیکـی نیـز در تعیـین مفـاد      سایت انجام  از طرف دارنده وب
چـرا کـه در اغلـب     کـرد برخـورد   دارنـده طرفـه از سـوي   ایجـاب یـک   ماننـد بـه   آن با توان نمی
شود بلکه بسته بـه عوامـل مختلفـی ماننـد      ها شرایط و ضوابط قرارداد از قبل اعالم نمی سایت وب

هاي ارسال کاال، مالیـات فـروش، محـل اسـتقرار خریـدار و حتـی در برخـی از        هزینه ،بهاي کاال
ممکن است تخفیف نیـز مقـرر شـود، بسـتگی      که سایت ن وبآریدار از موارد به سابقه خرید خ

در  ،ي ثابـت اسـت  ایعنی برخالف مورد دستگاه پارکینگ که شامل یک ایجاب بـا محتـو  . دارد
ي ایجاب ممکن است بسته به شرایط خریدار با ابتکار نماینده الکترونیکی امحتو ،گونه موارداین

رسـد، چـرا کـه تصـمیمات نماینـده      ل درسـت بـه نظـر نمـی    ایـن اسـتدال  حـال،  بـااین . دشوعیینت
                                                                                                    
1. Amazon.co.uk
2 . Chopra, S. and L. White, Artificial Agents and the Contracting Problem: A Solution 
via an Agency Analysis, , University of Illinois Journal of Law Technology & Policy, 
2009, P. 20.
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کنـد کـه از قبـل توسـط اصـیل      از یک مبنا پیروي مـی  نیز الکترونیکی حتی در این موارد پیچیده
بـه . اسـت  در حاالت مختلفوي مقرر شده است و درحقیقت بازتاب اراده  )سایت دارنده وب(

نگ تعبیـه شـود کـه هرکـدام بـا  شـرایطی       جاي اینکه چند دستگاه ماشین پارکیبه ،دیگرعبارت
  .تنهایی در یک نماینده الکترونیکی جمع شده استبههمه این شرایط ایجاب کنند، 

  
انعقاد قرارداد  قصدتوجیه گاه عینی در ددیاتخاذ . 3-3

 1دیدگاه عینیمانند انگلستان، براي احراز قصد انعقاد قرارداد، ال کامن یحقوقهاي سیستمدر 
 مالتزا ،از گفتار و رفتار طرف قرارداد ،یک فرد متعارف اگرموجب این معیاربه.شده است پذیرفته

در در مقابل، . چه باشد، براي انعقاد قرارداد کافی است اوقصد باطنینظر از اینکه مد، صرففهب
ه بـه  این دیدگا. تپذیرفته شده اس 2دیدگاه ذهنی مانند ایران و فرانسه، نوشتههاي حقوقی  سیستم

دهد و در تعارض قصـد بـاطنی و ظـاهري، قصـد بـاطنی را مقـدم        اي میقصد باطنی اهمیت ویژه
توسط نماینده  شدهقراردادهاي منعقد ،توان با دیدگاه عینی این نظریه معتقد است که می .شمردمی

. ستا ويعمال نسبت داد چرا که نماینده الکترونیکی مظهر اَ سایت دارنده وبالکترونیکی را به 
دارنـده  رضایت  دال براگر اقدامات نماینده الکترونیکی در چشم یک ناظر متعارف خارجی  لذا

قصد  واقعاً سایت دارنده وب، هرچند که خواهد بودمعتبر  منعقدشده آن به قرارداد باشد، قرارداد
نماینـده  این بدان معنی است که در این دیدگاه، اقـدامات  . چنین قراردادي را نداشته است دانعقا

  .  عنوان ظهور خارجی اَعمال دارنده آن است الکترونیکی به
در دیـدگاه   ،اوالً :قابل ذکـر اسـت   در نقد آن چند دلیلبودن این دیدگاه، تأملرغم قابلعلی

جمـع اسـت و اگـر     ،عینی همیشه اعمال بیرونی و قصد درونی در یک عامل یعنی طرف قرارداد
امـا در  . کـافی اسـت   ،بـه قـرارداد باشـد   وي بر رضایت ال ارف داز دیدگاه یک فرد متع اوافعال 

قصد انعقاد قرارداد و چیزي که دال بر آن است، بـه ،انعقاد قرارداد از طریق نماینده الکترونیکی
و این متفـاوت  ، جمع است، یعنی در دو عاملسایت و نماینده الکترونیکی  ترتیب در دارنده وب

البتــه نگارنـده معتقـد اسـت کـه اقـدامات نماینــده      (3ینـی اسـت  گاه عددیـ دقیـق  عمـال ااز نحـوه  
الکترونیکی، بخشی از اَعمال دارنده آن است نه جداي از آن؛ و چنین تفکیکـی بـین اعمـال آن    
                                                                                                    
1. Objective test
2. Subjective test 
3. Chopra, S. and L. White, ARTIFICIAL AGENTS AND THE CONTRACTING 
PROBLEM: A SOLUTION VIA AN AGENCY ANALYSIS, University of Illinois Journal 
of Law Technology & Policy, 2009, P. 21.
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رسـد چـرا کـه نماینـده     طـوري کـه دو عامـل در نظـر گرفتـه شـود، صـحیح بـه نظـر نمـی           دو، به
کند و وابسته به آن است نه یـک عامـل مجـزا از     الکترونیکی با وجود دارنده خود معنی پیدا می

هـیچ اطالعـی از    ،آن دارنـده ، در شروع به انعقاد قرارداد از سوي نماینده الکترونیکی، ثانیًا).آن
 هشـروع بـ   خودکـار طـور   بـه در مواردي که نماینده الکترونیکـی   اعمال نماینده ندارد، مخصوصاً

عامل از افعال خود مطلع که این است گاه عینی حداقلدر اعمال دیاما د1.کند قرارداد میعقاد ان
این دیدگاه بـر فـرض هـم     تخاذا ثالثاً، .خالف قصد باطنی وي باشدبرهرچند ظاهر اعمال  ،است

ال مانند انگلیس کامنوقی نظام حقهاي حقوقی متعلق به  سیستم درحل در ارائه راه ،درست باشد
هاي حقوقی متعلق به نظام حقوقی نوشـته ماننـد    و آمریکا قابل پذیرش است اما از دیدگاه سیستم

  .دهند، قابل پذیرش نیستمی اهمیتاند و به قصد باطنی را پذیرفته ذهنیگاه دایران که دی
  

حقوقی شخص :نماینده الکترونیکی. 3-4
نماینـده   باید این است که و طرفداران آن نیز کم نیستند است حل دیگري که مطرح شدهراه

در 2.برخوردار اسـت اهلیت انعقاد قرارداد  ازالکترونیکی را داراي شخصیت حقوقی دانست که 
  3:براي اعطاي شخصیت حقوقی به نماینده الکترونیکی سه دلیل ارائه شده استاین دیدگاه 

موجودي را کـه داراي نـوعی از شـعور و درك اسـت      بر این مبنا باید4:استحقاق اخالقی. 1
  5.داراي شخصیت حقوقی دانست

بسـیاري از اشـخاص حقـوقی     ،در برخی  موارد و بر اساس واقعیت اجتماعی 6:اهلیت اجتماعی .2
دنبـال  اند ماننـد انجمـن متشـکل از افـرادي کـه بـه      عنوان شخص تلقی شده در معنی غیرحقوقی آن، به

                                                                                                    
1. Kerr, I.R., Providing for Autonomous Electronic Devices in the Uniform Electronic 
Commerce Act, Paper presented at Uniform Law Conference of Canada, 1999, P. 23.
2. Allen, T. and R. Widdison, Can Computers Make Contracts?; Kerr, I.R., Providing 
for Autonomous Electronic Devices in the Uniform Electronic Commerce Act, Paper 
Presented at Uniform Law Conference of Canada, 1999, P. 23; Andrade, F., et al., 
Contracting Agents: Legal Personality and Representation, Artificial Intelligence and 
Law, 2007, PP. 357-373; Wettig, S. and E. Zehendner, The Electronic Agent: A Legal 
Personality under German Law? Available at www.acm.org.
3. Allen & Widdison, PP. 28-30; Kerr, I.R., P.18; Karnow, C.E.A., Liability for 
Distributed Artificial Intelligence, 1996, 11 Berkeley Technology Law Journal, PP. 161-
162; Barfield, W., Issues of Law for Software Agents within Virtual Environments, 
Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 2005, PP. 747-54.
4. Moral Entitlement

! داندداراي حق حیات می ،ها را به دلیل اینکه داراي درك و احساس هستندنهنگ ،یکی از نویسندگان مثًال.5
Amato & Chopra, Whales: Their Emerging Right to Life, American Journal of 
International Law 21, 1985.
6. Social Capacity
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ن اسـت و جامعـه   آدهنـده  شخصیت آن متفاوت از شخصیت افراد تشـکیل ست که اهدف مشخصی 
  . شوداز نظر اجتماع داراي اهلیت تلقی می لذا1.کند هم به همین دیدگاه به آن نگاه می

هـاي تجـاري اعطـا     بـه شـرکت  ی یکی از دالیلی که شخصـیت حقـوق    2:سهولت حقوقی .3
اراي  شخصیت و دارایی مستقل  از اشخاص ها را که د توان این شرکت میشود این است که می

تـوان   براي برخورداري از این مزایا می. دادمستقالً تحت تعقیب قرار  ،خود هستند ههنددتشکیل
  . شخصیت حقوقی را براي نماینده الکترونیکی نیز قائل شد

درك و شـعوري مـدنظر   در اعطـاي اهلیـت، آن نـوع    ،اوالً .نیز قابل خدشه اسـت  نظریه این
و درجه آن در سطحی باشد  دارا باشد یعنی داراي نوعی خودآگاهی باشد ست که موجود ذاتاًا

 چنینفاقدکه نمایندگان الکترونیکی درحالی خوبی تشخیص دهدکه سود و زیان معامالتی را به
هـا در نظـر گرفتـه     بـراي آن  هوشـمندي اصـطالح  اي از ابتکار و بـه اگر هم درجه. هستندیوصف

هایی است کـه در  ها به کار رفته است و داده است که در تولید آن ايفناوريحصول شود، م می
هـاي بعـدي، هوشـمندي    کـاري توان با دسـت  که میطوري بهها اعمال شده است  ریزي آنبرنامه

شـعور اسـت   اما در موجودي که ذاتاً ذي. اعطاشده را پس گرفت یا آن را افزایش یا کاهش داد
اعمال حقوق خود را از طریق اشخاص حقیقی  ی،شخص حقوق ،ثانیًا. نداردچنین امکانی وجود 

گـاه  گـی اعطـا شـود، آن   ژاگر به نماینده الکترونیکی چنـین وی  روازاین.طور مستقل به نه کندمی
نماینـده  اعمـال  تنهـا ، نـه کـه در بحـث حاضـر   شـد، درحـالی  کن را بر دوش آعمال باید دیگري اَ
یعنی اعمال دیگري دهد بلکه این نماینده الکترونیکی است که  ام نمیرا دیگري انجالکترونیکی 
الکترونیکی مسـتلزم   هاعطاي شخصیت حقوقی به نمایند لثاً،ثا. دهد را انجام میسایت  دارنده وب

آن را همانند اشخاص طبیعی داراي حقـوق و تکـالیف دانسـت یعنـی بتوانـد      بتوان این است که 
اي که که در معامالت الکترونیکی در هر ابعاد و دامنهدرحالی. درد یا ضرري متحمل شوبنفعی ب

طرفین قرارداد هستند که در نفـع و  این نمایندگان الکترونیکی هیچ نفع و ضرري ندارند و  ،باشد
هاي حقـوقی یـک   ده در همه سیستمیندر حقوق نمایندگی بین اصیل و نما رابعاً،.اندضرر دخیل
 نماینـده  گفتـه شـود  اگـر   .در برابر هم داراي حـق و تکلیـف هسـتند   و  وجود دارد یرابطه حقوق
داراي شخصیت حقوقی است این بدان معنا اسـت کـه بایـد در محـدوده اختیـارات       الکترونیکی

، در این صورت. هد بودوامسئول خ ،خسارت به اصیل وددرصورت ور وشده عمل کند ضتفوی
                                                                                                    
1. Weitzenboeck, E.M., Electronic Agents and the Formation of Contracts, P. 212.
2. Legal Convenience
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و از وي جبـران خسـارات    گذاشـت ونیکـی  الکترتوان مسـئولیت را بـر دوش نماینـده     چطور می
، ایـن  باشـد الکترونیکـی داراي شخصـیت حقـوقی     هفـرض هـم اگـر نماینـد    به خامساً،؟خواست

درصورت  و داشتن دارایی است ،اشخاص حقوقی خصایصشود که یکی از  موضوع مطرح می
د زوال شخصـیت حقـوقی نماینـ    ،حـال  .شـود  می بین شرکا تقسیمها، آن زوال شخصیت حقوقی

تـوان گفـت کـه وقتـی اسـتفاده از نماینـده الکترونیکـی کنـار          چگونه است؟ آیا میالکترونیکی 
و آیـا   شـود  تقسـیم مـی   اشخاصـی دارایی آن بین چـه   یابد؟گذاشته شود، شخصیت آن زوال می

تکالیف آن را چه کسانی اجرا نیز، توان براي نماینده الکترونیکی، دارایی تصور کرد؟ اساساً می
روشن است که چنین مسـائلی در خصـوص نماینـده الکترونیکـی     کشند؟ د و بر دوش میکنن می

در عمـل توسـط اشـخاص حقیقـی      ،هـا شـرکت  ماننداشخاص حقوقی سادساً، . قابل طرح نیست
کـه  درحـالی  برخوردار نیسـتند، عملکردي اي از استقاللهیچ درجهذاتاً از شوند و خود اداره می

تحت کنترل  که هرچند  هستند،اي از استقالل و ابتکار عمل اي درجهنمایندگان الکترونیکی دار
. اسـت شناسی نیز مطـرح  بر این مباحث، موضوع هویتعالوهسابعاً،  .قرار دارنداشخاص حقیقی 

کـه در دفـاتر ثبـت    اسـت  هاي تجاري داراي اسم و عالیم تجاري خاصی  هریک از شرکت مثالً
شناسایی  ، امکاناین روند در مواقع لزوم. شوندثبت می هاي تجاري با طی مراحل قانونی شرکت

 باشـند، حال اگر نماینـدگان الکترونیکـی نیـز داراي شخصـیت حقـوقی      . کند ها را تسهیل می آن
زمـانی کـه پایگـاه کنتـرل نماینـده       مخصوصـًا ، هـا را شناسـایی کـرد    تـوان هویـت آن   چگونه می

بخشی از عملکرد آن را تنظـیم و کنتـرل    الکترونیکی در چندین کشور متفاوت باشد که هریک
کننـدگان ایـن نـوع از    مگـر اینکـه دفـاتري بـراي ایـن منظـور ایجـاد شـود کـه اسـتفاده           ؟کند می

عنـوان   هـا هویـت نماینـده الکترونیکـی و هویـت خـود را بـه        نمایندگان بتوانند با مراجعـه بـه آن  
از طریق هویـت شـخص طبیعـی    د تا نثبت کن ،برداي سود میکه از وجود چنین نماینده شخصی

در این صورت نیز سایر خصایص . بتوان به هویت نماینده الکترونیکی مفروض پی برد ،شدهثبت
شخصیت حقوقی باید در نماینده الکترونیکی جمع شود تا بتـوان رفتـاري ماننـد یـک شخصـیت      

  .حقوقی با آن داشت
توانـد منطقـی باشـد و     مـی صرفاً براي توجیه صحت معـامالت ن  شخصیتاعطاي  نتیجه اینکه
اعطـایی نیسـت و بـه     شخصـیت، ،در حقـوق سـنتی  . سنتی را به هـم ریـزد   حقوق مبانی مستحکم
  . شود اهلش داده می
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  سایت  دارنده وبنماینده  شخص حقیقی و:نماینده الکترونیکی. 3-5
ه برخی همان قواعد حاکم بر نماینده حقیقی را که در عـالم فیزیکـی وجـود دارد بـر نماینـد     

و نماینـده الکترونیکـی را نسـخه الکترونیکـی نماینـده حقیقـی        کننـد  مـی اعمـال  نیـز  الکترونیکی 
گونه که در عالم فیزیکی نماینده حقیقی در دایـره اختیـاراتی   با این استدالل که همان 1؛دانندمی

نامه کند، در فضاي فیزیکی نیز نماینده الکترونیکی طبق بر که به آن محول شده است فعالیت می
  . کند که از قبل نوشته شده است اقدام می ايرایانه

و انعقـاد قـرارداد    در اعطـاي نماینـدگی   ،ایرادي که بر این نظریـه وارد اسـت ایـن اسـت کـه اوًال     
رو، در ازایـن . نیز گفته شد، رضایت نماینده و اصیل هـر دو الزم اسـت   گونه که قبًال، هماننمایندگی

تـوان ابـراز رضـایت از جانـب نماینـده الکترونیکـی را        الکترونیکـی، نمـی   اعطاي نمایندگی به نماینده
حتـی در مرحلـه انعقـاد قـرارداد نیـز کـه اراده        2.مخـتص انسـان اسـت    ویژگیتصور کرد چرا که این 

ثانیـاً،  .اي براي نماینده الکترونیکـی قابـل تصـور نیسـت    سازد، چنین ارادهنماینده، ساختمان عقد را می
هـاي متعلـق بـه     طبـق برخـی از سیسـتم   مطرح شود که در اعطاي نماینـدگی   موضوعممکن است این 

مت  نماینده داراي اهلیـت کامـل بـراي قبـول      ال، الزم نیستحقوق کامن انعقـاد   جهـت نماینـدگی  سـ
تحقـق نماینـده الکترونیکـی را تحـت حقـوق       تـوان  مـی بـر همـین مبنـا      .قرارداد بـراي دیگـري باشـد   
در برخـی از  در پاسـخ بایـد گفـت کـه درسـت اسـت       لکـن  3.پـذیرفت  نمایندگی در فضاي مجـازي 

ماننـد حقـوق انگلـیس و     ،اهلیـت کامـل مـدنظر نیسـت    مت نماینـدگی در قبول سهاي حقوقی  سیستم
هـم  ال کـامن هـاي حقـوقی    سیسـتم در  حتـی اسـتدالل ایـن   لـذا . مریکا، اما اهلیـت نسـبی الزم اسـت   آ
 یز که از انعطاف بیشـتري در حـوزه نماینـدگی برخوردارنـد،    ها ن در این سیستم. تواند درست باشد مین

وجـود  4کنـد،  و براي غیرضـروریات معاملـه مـی    در جایی که صغیري که فاقد اهلیت قراردادي است
  .عنوان نماینده طبق حقوق نمایندگی قابل پذیرش است، نه بهابراز اراده مادي عنوان ابزار  وي به

                                                                                                    
1. John P. Fisher, Computers as Agents: A Proposed Approach to Revised U.C.C. Article 
2, 72 Int. L. J. 545, 570, 1997.

و در پاسخ پیشنهاد کرده است که بهتر است وجود قد را مطرح کرده استاین ن نیز ، خودفیشردهنده این نظریه، حتی ارائه.2
:ك.ن. ط حاکم بر حقوق نمایندگی تحصیل شودایتا  شر کردرضایت را در این مورد فرض 

John P. Fisher, Computers as Agents: A Proposed Approach to Revised U.C.C. Article 2, 
P. 569 

  :ك.ن.مورد نقد واقع شده استنیز وسط یکی دیگر از نویسندگان البته این پیشنهاد ت 
Lerouge, J.-F., The Use of Electronic Agents Questioned under Contractual Law: 
Suggested Solutions on a European and American Level, P. 408.
3. Kerr, I.R., Providing for Autonomous Electronic Devices in the Uniform Electronic 
Commerce Act.

. معامله کند، معامله وي صحیح است) مانند غذا و پوشاك(اگر صغیر براي ضروریات ال در کامن .4
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بردگی نظریه: شخصیت حقوقی فاقدوسایت دارنده وبه نمایند ،نماینده الکترونیکی. 6- 3
س خـانواده بـود و اعضـاي خـانواده و بردگـان      ئـی ر از آنِ حقوق مالکانه تمامًا ،در رم باستان

توانسـتند   اختیاري از خود نداشتند اما می ،بردگان. کردندعنوان بازوان رئیس خانواده عمل می به
بـر مالکانشـان    هـا  آنوري منعقد کنند کـه آثـار   آاي الزاماختیار از مالک خود قراردادهکسب با 

-ق بـرده وحقـ  توسـل بـه  اند تا با باستان برگشته رمبه دوران  نظریهکنندگان این ارائه. شودجاري 
تحلیل الکترونیکی قراردادهاي  نقش حقوقی نماینده الکترونیکی را در انعقاد،ن زمانآداري در 

عمال نمایندگان و اَ 1از واسطه در روابط تجاري امر جدیدي نیستاستفاده  طبق این نظریه،. کنند
هایی هستند هر دو داراي مهارت. است ی امروزي شبیه بردگان در آن زماننمایندگان الکترونیک

 ،ن زمـان آرم قـانون مـدنی  . شـوند و از سوي دارنده خود براي انعقاد قرارداد به کـار گرفتـه مـی   
در  حـال، بـااین . قابل تعقیب نبودند و به این دلیل دانستشخصیت حقوقی نمیداراي  بردگان را

د از طرف اربابانشان به انعقـاد قـرارداد مبـادرت ورزنـد کـه از      نتوانست بردگان می اي  موارد،پاره
سـان بردگـان   توان نمایندگان الکترونیکی را بـه  می توضیحات،با این . اربابان قابل اجرا بود ويس

عنـوان   بلکه بـه  ،ابزار ساده ارتباطی یکعنوان صرفاً بهنه  ،راردادرمی دانست که در مسیر انعقاد ق
  . داراي حقوق و تکالیفی باشندخود کنند بدون اینکه عمل میاي مؤثر واسطه

 که داراي قصد و رضا بودند بردگاناوالً، عمل حقوقی . بر این نظریه نیز نقدهایی وارد است
. داراي اختیار بودند ها آنکه براي انعقاد قرارداد از سوي کرد ی ملتزم میهایاربابان را به قرارداد

. نداشتند یمسئولیت دمنعقد کرده بودن ها آنلذا اربابان در قبال قراردادهایی که بردگان بدون اذن 
نماینـد الکترونیکـی   . آن قابل طرح نیسـت  دارندهط با نماینده الکترونیکی و ااین موضوع در ارتب

بـه آن  انجـام   جهـت توان امـري را   و رضا در انعقاد قرارداد باشد و نه می تواند داراي قصد نه می
سایت را بـري از   کند، دارنده وب و نه در مواردي که نماینده الکترونیکی خطا می تفویض نمود

ایـن   .هر دو انسان مختـار بودنـد   .تفاوتی با اربابان نداشتند ،بردگان اساساً ثانیاً،. مسئولیت دانست
را  ها آناي داغ بردگی زده و که بر عدهتماعی و فرهنگ محکوم جامعه آن زمان بودقرارداد اج

یـک قیـاس   ،لذا قیاس بردگان با نمایندگان الکترونیکی. ورده بودآتحت سلطه عده دیگري در 
نیست و به لحـاظ الغـاي   مطرح نحقوق بردگا ثالثاً، در زمان حال، حقوقی به نام. الفارق استمع

                                                                                                    
1 . Kerr, I.R., Providing for Autonomous Electronic Devices in the Uniform Electronic 
Commerce Act; Fischer, J.P., Computers as Agents: A Proposed Approach to Revised 
U.C.C. Article 2; Middlebrook, S.T. and J. Muller, Thoughts on Bots: The Emerging 
Law of Electronic Agents, Business Lawyer, 2000. 
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توان به عقب برگشت و با  دیگر نمی. موضوع است يانتفابهسالبهشت به این نظریه، بازگ،بردگی
رابعـاً، نماینـده بـدون    . تعیـین تکلیـف کـرد   چنـد قـرن قبـل در مصـادیق امـروزي      منسوخقوانین 

شخصی که داراي شخصیت حقوقی نیست و بـراي خـود   . شخصیت حقوقی قابل پذیرش نیست
  . عنوان نماینده عمل کند تواند به ، براي دیگران نیز نمیتواند عمل حقوقی انجام دهد نمی

  
  نتیجه

نقـش نماینـده الکترونیکـی در     بـراي توجیـه   هاي مختلفـی گونه که مالحظه شد تالشهمان
کـه  ها و درنتیجه اعتبار قراردادهاي منعقدشده انجام شده است  سایت از طریق وب قراردادانعقاد 

گرفته، به نظر نگارنـده بایـد بـه نقـش     با توجه به مباحث صورت. ستانقدنوعی قابل هرکدام به
در ایـن میـان ماهیـت عرضـه کـاال و      .نماینده الکترونیکی در فرآینده انعقاد قرارداد توجـه نمـود  

  :ها مؤثر است سایت خدمات در وب
منزله دعوت به معامله باشد، کـه ایجـاب از   سایت به اگر عرضه کاال و خدمات در وب) الف

گیـرد، نماینـده    سایت و غالباً از طریق ایمیل انجـام مـی   خریدار و قبول از سوي دارنده وبسوي 
کند که خریدار بتواند بـا تعامـل بـا نماینـده الکترونیکـی، ایجـاب        اي ایجاد میالکترونیکی زمینه

 در این حالت نباید نقشی بیش از یک ابزار الکترونیکـی بـراي  . خود را به اطالع فروشنده برساند
اي از هوشـمندي و ابتکـار عمـل نیـز برخـوردار      اما چون از درجـه . نماینده الکترونیکی قائل شد

ها نیز چنین هستند سایت اغلب وب. توان گفت که ابزاري الکترونیکی و هوشمند است است، می
  . اي است که در حقوق ایران حاصل شداین همان نتیجه. Amazon.co.ukسایت  ازجمله وب

منزله ایجـاب باشـد، قبـول از سـوي خریـدار      سایت به ه کاال یا خدمات در وباگر عرض) ب
در ایـن  . کنـد  شود و نماینده الکترونیکی نقش بسیار مؤثري در انعقاد قرارداد بازي مـی  محقق می

و  نمـابر سـاده ارتبـاطی ماننـد تلفـن،     یک ابـزار  الکترونیکی قدري باالتر از  نمایندهنقش  حالت،
غیرقابـل انکـار اسـت و در مقابـل تصـمیمات ارادي       ،ا که ابتکـار عمـل آن  حتی ایمیل است چر

حـال، اعتقـاد بـه اراده مسـتقل     بـااین . دهد پاسخ و واکنش مقتضی را ارائه می ،)خریدار(مخاطب 
تنهـا بـراي    ،غیرقابل توجیه است چرا که اراده و اختیار ،نماینده الکترونیکی جهت انعقاد قرارداد

. شـود ماننـد محجـورین    ت که حتی گاهی این اختیار از آنان نیـز سـلب مـی   انسان قابل تصور اس
از طرفی به دلیل خودکاربودن آن  ابتکار عمل نماینده الکترونیکی که در خصوصوصف،بااین

ابتکـار   أبایـد دیـد کـه منشـ     اسـت  ارادهاز طرفـی دیگـر فاقـد    ابزار ساده ارتباطی نیست و  سانبه
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سـت ایــن اسـت کــه نماینــده   دفــاع ااز نظـر فنــی نیــز قابـل   آنچــه  .کجاسـت و از ســوي کیسـت  
عنـوان   آنچـه بـه   لـذا . الکترونیکی محصول اندیشه انسان است تا بر اساس خواسـته او عمـل کنـد   

ازقبـل  ةدهـد درحقیقـت تصـمیم و اراد    العمل در مقابل طرف قـرارداد از خـود نشـان مـی    عکس
  . است سایت وبدارنده  ةشدنوشته

ابتکار عمل نماینـده الکترونیکـی در انتخـاب تصـمیم مناسـب از بـین       گفت توان  بنابراین می
بـرخالف نماینـده   . در قبـال اراده اعالمـی مخاطـب اسـت     ،آن کـاربر شده قبلی تصمیمات نوشته
شود و ممکن است از طرق مختلف مقصـود اصـیل را    کلی به او تفویض می يواقعی که  اختیار

انعطـاف او تنهـا در قالـب اراده دارنـده      .انعطاف را نـدارد تحصیل کند، نماینده الکترونیکی این 
نماینده در یک تعبیر موجز،. نوشته است اي رایانهاوست که از قبل اعالم کرده و در یک برنامه 

با این توضـیح نماینـده الکترونیکـی را    2.کند نه خودمختار عمل می 1طور خودکار به الکترونیکی
تنهـا   .کـار و نـه نماینـده بـه مفهـوم حقـوقی آن      نامید، نه مقاطعه توان دالل نه میحقوقی در لسان 

 ةانتقـال اراد  ، جهـت )نه ابزار ساده(ي است ابزار هوشمند ،توان گفت که نماینده الکترونیکی می
بـه مخاطـب و ابتکـار عمـل آن در اتخـاذ اصـل       ) سایت مالک وب(دارنده آن   ةشدنوشتهازپیش

بلکه در انتخـاب تصـمیم مناسـب از     -مختص انسانو ادي که این عملی است ار -تصمیم نیست
بـراي حـاالت مختلـف فرضـی از سـوي      ) کـاربر (اعالمی قبلی از سوي دارنده آن يهابین اراده

 اهیـت ن ماستفاده از اصطالح نماینده بـراي نماینـده الکترونیکـی مبـی     وصف،بااین. خریدار است
هـم   انـدازه هـر  و  رسـد تر به نظر مـی دقیق »ندابزار هوشم«اصطالح بلکه دقیق عملکرد آن نیست 

  .کند خارج نمی يابزار ماهیت ن را ازآ،شمند باشدوه
هاي آتی به ایـن موضـوع مهـم    شایسته است قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در بازنگري

توجه نموده و دیدگاهی صریح در خصوص وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکـی اتخـاذ نمایـد    
  . با مبانی حقوق سنتی ایران باشد که منطبق

                                                                                                    
1. Automatically
2. Autonomously
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