
تازههای

شماره 134 ـ سال نهم

ت
اال

مق

روزافزون  گسترش  با  و  اخير  سال هاي  در 
فّناوري اطالعات و بهره مندي از شبکه جهاني 
درصدد  مالي  مؤسسات  و  بانک ها  اينترنت، 
مشتريان  به  بيشتـر  و  متنوع تر  خدمات  ارائه 
خود مي باشند. شکل گيری و توسعه بانکداری 
است  مواجه  جدی  چالش های  با  الکترونيکی 
اجتناب ناپذير  ضرورتي  آن  به  پاسخگويی  که 
بانکداري  توسعه  از چالش های  يکی  مي باشد. 
به  است.  چالش حقوقي  ايران،  در  الکترونيک 
نظر می رسد مهم ترين چالش حقوقی بانکداری 
عمومی  قواعد  آيا  که  است  اين  الکترونيک 
قراردادها، ضمانت اجرای کافی را برای اعتبار و 
لزوم قراردادهای الکترونيکی به وجود می آورد؟ 
بانکداری  تعريف  به  ابتدا الزم است  در 
الکترونيک  بانکداری  بپردازيم.  الکترونيک 
دسترسی  امکان  فراهم آوردن  از:  است  عبارت  
از  استفاده  با  بانکی،  خدمات  به  مشتريان 
فيزيکی.  حضور  بدون  و  ايمن  واسطه های 

)سيدجوادين، 1385، ص3( 
سطح  سه  به  الکترونيک  بانکداری 
اطالع رسانی، ارتباط و تراکنش تقسيم می شود. 
بانکداری  سطح  ابتدايی ترين  اطالع رسانی، 

* كارشناس ارشد پژوهشي، گروه بانكداري اسالمي، پژوهشكده پولي و بانكي

بررسی حقوقی بانکداری الکترونیک بر اساس 
قواعد عمومی قراردادها
فرشته مالكريمي ∗ 

مربوط  اطالعات  بانک،  است.  الکترونيکی 
از طريق  را  بانکی خود  به خدمات و عمليات 
شبکه های عمومی يا خصوصی معرفی می کند. 
الکترونيکي  بانکداری  از  سطحي  ارتباطات، 
سيستم  بين  مبادالت  انجام  امکان  که  است 
بانکی و مشتری را فراهم می آورد. ريسک اين 
از شيوه  بيشتر  الکترونيک  بانکداری  سطح در 
سنتی است و کنترل های مناسبی را برای عدم 
دسترسی به شبکه اينترنت بانک و سيستم های 
متناسب  تراکنش  سيستم  دارد.  نياز  رايانه ای 
باالترين  خود  ارتباطات  و  اطالعات  نوع  با 
سطح ريسک را دارد و با يک سيستم امنيتی 
کنترل شده قادر است صدور چک، انتقال وجه 

و افتتاح حساب را انجام دهد. )همان( 
دو سطح  در  الکترونيک  بانکداری 
ارتباطات و تراکنش، ساختاری است که بر پايه 
توافق و قرارداد شکل گرفته است. در تحليل 
نوعی  به  که  افرادی  قراردادی  رابطه  حقوقی 
دارند،  ارتباط  هم  با  الکترونيک  بانکداری  در 
چاره ای جز توسل به اصول و قواعد عام حاکم 

بر قراردادها نيست.
ماهيت حقوقی رابطه طرفين در قرارداد 
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زيرا  نيست؛  خارج  عقد  عنوان  از  الکترونيک 
توافق مشتری با بانک برای دريافت خدمات يا 
دستور به انجام معامالت پولی و ارزی، در قالب 
عقد انجام می شود. در رابطه بين دو بانک نيز 
موجب  به  محاسبه،  يا  حساب  تسويه  هرگونه 
قراردادهايی است که در قالب فرم های خاص 
داراي  و  ذی صالح  اشخاص  با  و  شده  تنظيم 
می يابند.  اعتبار  بانک ها  از  يک  هر  در   سمت 
بانکداری  ارائه دهنده خدمات  بانک  بين  رابطه 
الکترونيک نيز در قالب قرارداد برقرار می شود. 
آنچه که  تعامل ديگری، همانند  به عالوه هر 
بين بانک و طلبکاران، يا بانک با واسطه های 
پرداخت وجود دارد، در قالب قرارداد قابل تصور 

می باشد. )همان، صص 49-48( 
قرارداد الکترونيک نوع خاصی از قراردادها 
نيست بلکه وصف الکترونيک فقط بيانگر نحوه 
تشکيل آن است يعنی شکل اين نوع قراردادها 
ناصح،  )وصالی  است.  الکترونيک  صورت  به 

1385، ص116(

يا  حاضر  عقد  الکترونیک:  قرارداد 
غايب

فضای  در  و  اينترنت  طريق  از  که  عقودی 
بين  عقود  جمله  از  می شوند  منعقد  مجازي 
غايبين محسوب می شوند. عقد غايبين عبارت 
بدون  آن  قبول  و  ايجاب  که  عقدی  از  است 
نامه،  وسيله  به  دور  راه  از  مذاکره،  و  مکالمه 
انجام می شود.  تلگراف، قاصد، تلکس و غيره 

)جعفری لنگرودی، 1378، ج 4، ص2585(
قرارداد الکترونيکی به اين دليل که به طور 
مشافهه1 انجام نمی شود و از طريق واسطه های 
الکترونيک صورت می پذيرد و در مواردی بين 
متعاقدين  بين  و  زمانی  فاصله  قبول  و  ايجاب 
بين  عقود  زمره  در  دارد،  وجود  مکانی  فاصله 

غايبين قرار می گيرد. 
عقد  مورد  در  ايران  مدنی  قانون  اگرچه 
نمی توان در صحت  ولی  است  غايبين ساکت 
آن ترديد کرد زيرا عرف تجاری آن  را پذيرفته 
و دليلی بر بطالن آن در قوانين موضوعه يافت 
بر  اصل  ما  حقوق  در  اينکه  مضافًا  نمی شود. 
بين  منعقده  قراردادهای  و  معامالت  صحت 

افراد است مگر اينکه دليلی بر فساد آن وجود 
داشته باشد و از آنجا که دليلی بر بطالن عقد 
بين  عقود  بايد  بنابراين  ندارد،  وجود  غايبين 
غايبين را حمل بر صحت کرد. لذا قراردادهای 
قرار  نيز که در زمره عقود غايبين  الکترونيک 
)وصالی  هستند.  معتبر  و  صحيح  می گيرند، 

ناصح، 1385، ص120(
البته به نظر می رسد تقسيم عقد به حاضر 
و غايب ثمره عملی خاصی نداشته باشد؛ زيرا 
اطالق قانون در مورد روش اعالم اراده به هر 
بيانگر  انشا کند،  بر قصد  وسيله ای که داللت 
اين است که ايجاب و قبول عقدخواه به صورت 
مکالمه يا هر حالت ديگری که حاکی از قصد 

طرفين باشد، صحيح و مؤثر است.  

آنها باشد. )ماده 183 قانون مدنی( 

قرارداد  گفت  می توان  اساس  همين  بر 
همکاری  و  توافق  از  است  عبارت  الکترونيک 
دو يا چند اراده به منظور ايجاد آثار حقوقی از 

طريق الکترونيک.
يک  دليل الکترونيکی بودن  مهم ترين   
قرارداد، انعقاد آن با استفاده از وسايل الکترونيکی 
می باشد. قرارداد الکترونيکی، توافقی است که 
با تمام  شرايط الزم برای تراضی و اعمال الزم 
برای حصول توافق، به شيوه  الکترونيکی و از 
طريق داده پيام2 ايجادشده با رايانه يا وسايل 
الکترونيکی  مشابه، انجام می گيرد. تقريبًا تمام 
حقوقدانان معتقدند، قرارداد الکترونيکی از نظر 
با  تفاوتی  هيچ  معامله،  اساسی صحت  شرايط 
در  شرايط  اين  وجود  و  ندارد  عادی  قرارداد 

قرارداد مذکور، ضروری است.
تشکيل قراردادها معمواًل نياز به تشريفات 
در  افراد  اراده  اينکه  مجرد  به  و  ندارد  خاصی 
ايجاد يک ماهيت حقوقی به مرحله  خصوص 
يک  گرفت،  قرار  توافق  مورد  و  رسيد  اعالم 
قرارداد بين آنها تشکيل می شود. روش اعالم 
اراده نيز اهميت ندارد بلکه هر وسيله که داللت 
آثار  موجد  می تواند  کند،  افراد  انشای  قصد  بر 
)امامی، 1364، ص 181( حال  حقوقی گردد. 
در قراردادهای الکترونيک اراده افراد از طريق 
ابزارهای الکترونيک تالقی کرده و آثار حقوقی 

قرارداد الکترونیک نوع خاصی 
از قراردادها نیست بلکه وصف 

الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل 
آن است يعنی شکل اين نوع 

قراردادها به صورت الکترونیک است

 قواعد عمومی قراردادها  
از  است  عبارت  )قرارداد(  عقد  قانونی  نظر  از 
اينکه يک )يا چند( نفر در مقابل يک )يا چند( 
نفر ديگر تعهد بر امری می نمايد و مورد قبول 
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قرارداد  از  منظور  بنابراين،  می آورند.  بار  به 
الکترونيک هر عقدی )معين و غيرمعين( است 
منعقد  الکترونيک  واسطه های  طريق  از  که 
به صورت  انشايی  اراده  اعالم  يعنی  می گردد. 
و  غيرملموس  فضای  يک  در  و  الکترونيک 

مجازی. )وصالی ناصح، 1385، ص117(
انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور 
کلی مشابه با انعقاد آن در دنيای واقعی است 
دو  اين  بين  عمده ای  تفاوت  لحاظ  اين  از  و 
اعم  ـ  قرارداد  تشکيل  برای  ندارد.  وجود  فضا 
اساسی  ـ وجود شرايط  و غيره  الکترونيکی  از 
قانون  بعد  به  صحت معامله که در ماده 190 
اين  دليل  دارد.  ضرورت  است،  مذکور  مدنی 
قواعد  از  الکترونيکی  قراردادهای  تبعيت  امر 

عمومی قراردادهاست. 
شرط  چند  معامله  هر  صحت  برای 
عنصر  مهم ترين  قصد،  دارد،  وجود  اساسی 
اساسی هر عمل حقوقی است. از نظر شرع و 
ندارد  اعتبار  باشد،  فاقد قصد  اگر کاری  قانون 
البته قصد  بود.  نخواهد  مترتب  آن  بر  اثری  و 
و  عقد  ايجاد  برای  تنهايی  به  باطنی  اراده  و 
معامله کافی نيست، بلکه آن اراده باطنی نياز 
به »مبرز« دارد؛ يعنی طرفين معامله بايد قصد 
و رضای باطنی خود را به وسيله لفظ يا عملی 
اظهار و ابراز نمايند، و در غير اين صورت نقل 

و انتقالی انجام نمي گيرد. 
شرط ديگر صحت معامله اين است که 
متعاملين برای معامله بايد اهلّيت داشته باشند 
باطل  ندارند،  اهليت  که  کسانی  با  معامله  و 
است. برای اينکه متعاملين اهل محسوب شوند 

بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.
موضوع  بايد  صحيحی  معامله  هر  در 
معامله  مورد  بنابراين  باشد،  معين  نيز  معامله 
قرار  معين  شي  چند  يا  دو  از  يکی  نمي تواند 
گيرد مثاًل چنانچه کسی تعهد نمايد که پس از 
دو ماه خانه و يا باغ خود را به ديگری انتقال 
را که  دو  آن  از  تعهد کند هر يک  يا  و  بدهد 
داد، آن  انتقال خواهد  او  به  له بخواهد  متعهد 

تعهد باطل مي باشد.
معامله،  صحت  اساسی  شرط  آخرين 
معامله  جهت  است.  معامله  جهت  مشروعيت 

است که پس  اراده طرفين  آثار حقوقی وجود 
توافق  مورد  و  اعالم رسيد  به مرحله  اينکه  از 
قرار گرفت منجر به ايجاد يک ماهيت حقوقی 
ماده  که  است  دليل  همين  به  شد.  خواهد 
191 قانون مدنی مقرر می دارد: »عقد محقق 
مقرون بودن  شرط  به  انشاء  قصد  به  می شود 
بر قصد کند« همان طور  به چيزی که داللت 
که از مفهوم ماده مذکور پيداست آنچه که به 
تحقق عقد می انجامد، وجود قصد انشاء است 
امر درونی و روانی  اراده يک  آنجا که  از  ولی 
است و تحقق آن ذاتًا همراه بروز خارجی نيست 
بايد اين اراده انشايی به وسيله ای ابراز گردد تا 
آثار حقوقی مؤثر واقع شود. )همان،  ايجاد  در 

ص142(
در خصوص اينکه روش اعالم اراده چگونه 
وسيله  مدنی  قانون  باشد  وسيله ای  چه  به  و 
اعالم  بنابراين  است.  ندانسته  الزم  را  خاصی 
اراده با هر وسيله که بتواند بر آن داللت کند 
قابل تحقق است؛ زيرا ماده 191 قانون مدنی 
به  طور مطلق همراه بودن قصد را با چيزی که 
داللت بر آن کند شرط تأييد قصد اعالم کرده 
داللت  برای  خاصی  وسيله  يا  لفظ  از  و  است 
قصد نام نبرده است. عالوه بر اين، ماده 193 
معامله  »انشاء  می دارد:  مقرر  نيز  مدنی  قانون 
ممکن است به وسيله عملی که مبين قصد و 
رضا باشد، مثل قبض و اقباض، حاصل گردد 
مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد« 
پس جز در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، 
انشای عقد با هر عملی که حاکی از قصد باشد، 

محقق می گردد.
مالحظات  به  توجه  با  و  اساس  همين  بر 
در  می رسد  نظر  به  مدنی  قانون  مقررات 
ايجاد  انتقال اطالعات و  الکترونيک،  مبادالت 
تبادل از طريق اينترنت و از طريق واسطه های 
الکترونيک می تواند روش معتبری برای اعالم 
باشد.  آثار حقوقی  ايجاد  افراد در  انشايی  اراده 
ماهيت  ايجاد  برای  اشخاص  اگر  واقع  در 
را  الکترونيک  ابزارهای  خويش،  بين  حقوقی 
حقوقی  و  معامالتی  روابط  قانون،  برگزينند، 
اعتبار  آن  به  و  می شناسد  رسميت  به  را  آن 
خاصی  قانون  اينکه  بدون  می بخشد  را  الزم 

تقريباً تمام حقوقدانان معتقدند قرارداد 
الکترونیکی از نظر شرايط اساسی 

صحت معامله، هیچ تفاوتی با قرارداد 
عادی ندارد و وجود اين شرايط در 

قرارداد مذكور، ضروری است

از  قبل  که  است  انگيزه ای  و  داعی  از  عبارت 
مي شود  پيدا  متعاملين  از  يک  هر  در  معامله 
کسی  مثاًل  مي گردد.  معامله  انجام  سبب  و 
تا  مي فروشد  را  خود  خانه  است  مقروض  که 
خانه،  فروش  جهت  نمايد،  ادا  را  خود  قرض 
تأديه دين است. جهت، امری است که هر يک 
تا  مي نمايد  تصور  معامله  از  قبل  متعاملين  از 
خارج  در  را  آن  بتواند  معامله  انجام  وسيله  به 

ايجاد نمايد. جهت، متعاملين را برمی انگيزد که 
معامله را انجام دهند، تا بتوانند به منظور خود 

نائل گردند. 

قصد و اراده طرفین

می انجامد  حقوقی  ماهيات  ايجاد  به  که  آنچه 
اراده انسان هاست. اراده، سازنده عمل حقوقی 
هستند  اعتباری  حقوقی  اعمال  زيرا  است 
ماهيت  هيچ  طرفين،  اراده  دخالت  بدون  و 
حقوقی به وجود نخواهد آمد. )شهيدی، 1382، 
ص132( بنابراين اولين شرط الزم برای ايجاد 
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مذکور  قراردادهای  برای  جداگانه  طور  به 
به  مربوط  عمومی  بنابراين قواعد  باشد.  نياز 
قاطع بودن  )کامل بودن، مشخص بودن،  ايجاب 
بودن  معين  اشخاص  يا  شخص  به  خطاب  و 
به  مسبوق  مطلق بودن،  )لزوم  قبول  و   )... و 
در فضای  قبول(  و  ايجاب  مواالت  نبودن،  رد 
همگی  مرسوم،  قراردادهای  مورد  در  و  سنتی 
الکترونيک  قبول های  و  ايجاب  خصوص  در 

قابل  نيز  مجازی  فضای  در 
اعمال هستند. 

شد،  گفته  آنچه  لحاظ  با 
تفاوتی  تحليلی  لحاظ  از 
ميان ايجاب و قبول  عادی و 

الکترونيکی وجود ندارد. اما نکته ای که بايد به 
يا  ايجاب  ادعای  که  است  اين  کرد  توجه  آن 
ارسال  و  اشارات  استناد  به  الکترونيکی  قبول 
از آنها ممکن  عالئمی که  عرفًا استنباط قصد 
نيست، مورد پذيرش نخواهد بود. در مبادالت 
نحوه  عادی،  قراردادهای  همانند  الکترونيکی 
اعالم ايجاب و قبول اغلب به موجب  تراضی 
طرفين و يا اوضاع و قرائن مشخص می گردد. 
ايجاب و قبول عقد می تواند در صورت توافق 
طرفين به وسيله تبادل داده  پيام از طريق نامه 
سرويس  و  اينترنتی  رودررويی  الکترونيکی، 
گپ زنی )چت( اظهار شود. در صورت استفاده 
نمی توان  قرارداد،  تشکيل  برای  پيام  داده  از 
نمود.  انکار  را  آن  اجرايی  قابليت   يا  اعتبار 

)السان، 1385، ص346(
داده پيام هايی که در مبادله الکترونيکی و 
تشکيل قرارداد از طريق نامه الکترونيکی بين 
وسيله  عنوان  به  و  می شود  بدل  و  رد  طرفين 
می آيند،  شمار  به  قرارداد  طرفين  اراده  اعالم 
باشند:  شفاف  و  جنبه صريح  دو  از  می بايست 
يعنی  قرارداد  عمومی  قواعد  حيث  از  نخست 
نباشد،  قبول مشخص  يا  ايجاب   محتوای  اگر 
به گونه ای که نتوان به قصد واقعی متعاملين  
پی برد، قرارداد محکوم به بطالن است. دوم 
اينکه داده پيام   از جنبه علمی و فنی. توضيح 
باشد.  برای طرف  مقابل خوانا  بايد  مبادله شده 
لذا اگر داده تحت برنامه ای که قابل رمزگشايی 
نيست، ارسال شود و طرف مقابل از محتوای 

پيام آگاهی نيابد ـ ولو اينکه ارسال کننده قصد 
واقعی خود را در آن ابراز داشته و برای خود او 
خوانا باشد ـ نمی توان حکم به تشکيل قرارداد 

الکترونيکی داد. )همان، ص 362(
مشتری  و  بانک  گذشت  آنچه  براساس 
خود  ميان  حقوقی  رابطه  يک  ايجاد  برای 
قصد  را  عقد  انشاء  نخست  گام  در  می بايست 
نمايند سپس به وسيله هر عملی که حاکی از 

قصد باشد، اراده باطنی خويش را اظهار دارند. 
از  استفاده  و  ارائه  مشتری  و  بانک  قصد  اگر 
خدماتی نظير صدور چک، انتقال وجه و افتتاح 
مي توان  باشد،  الکترونيکی  به صورت  حساب 
خدمات  اجاره  قرارداد  قالب  در  را  قرارداد  اين 
به عنوان موجر و  تعريف نمود. يعنی مشتری 
رابطه  يک  ايجاد  برای  اجير  عنوان  بانک به 
اجاره  قرارداد  انشاء  قصد  ضمانت آور،  حقوقی 
خدمات را کنند. اجاره خدمات قراردادی است 
که به موجب آن طرفين توافق می نمايند که 
از  اجرت  دريافت  مقابل  در  ايشان  از  يکی 
ديگری، اقدام به ارائه خدمات به ديگری نمايد. 
می تواند  و  ندارد  خاصی  محدوده  خدمات  اين 
هر خدمت مشروعی از جمله خدمات بانکی را 
شامل شود. در تطبيق قرارداد بانکی اينترنتی با 
عقد اجاره خدمات شايد بتوان گفت که بانک 
مشتری،  سوی  از  کارمزد  دريافت  مقابل  در 
متعهد می شود که کليه خدمات بانکی يا برخی 
از آنها را از طريق اينترنتی به وی ارائه نمايد. 

)السان، 1388، ص 81-80(
هنگامی  که  است  اين  توجه  قابل  نکته 
مقابل  در  را  خدماتی  می خواهد  بانک  که 
گرفتن بهايی به مشتری ارائه دهد، می بايست 
قراردادی تنظيم نمايد که رابطه بانک و مشتری 
را در چارچوب عقد اجاره خدمات تعريف نمايد. 
را  ايجاب  مشتری،  به  قرارداد  تسليم  با  بانک 
ابراز نموده و مشتری با امضای قرارداد، آن را 

قبول کرده است. 

تحليل  در  توجه  قابل  اشکال  دو  البته 
قرارداد اجاره خدمات بانکی وجود دارد. اشکال 
مقابل  در  بانک ها  از  بسياری  اينکه  نخست 
کم شدن  به  که  الکترونيک  بانکداری  خدمات 
منجر  کار  نيروی  به  نياز  و  بانک  هزينه های 
می گردد، اجرت و کارمزدی دريافت نمی کند و 
با ارائه رايگان خدمات، مشتريان را در کاربرد 
آن ترغيب می نمايد؛ حال آنکه در قرارداد اجاره، 
اجرت  خدمات  مقابل  در 
اشکال دوم  دريافت می شود. 
نوع  خدمات،  اجاره  در  اينکه 
عهده  بر  شخص  که  کاری 
باشد.  مشخص  بايد  می گيرد 
بانک  اين در حالی است که محدوده خدمات 
قابل تغيير است و می تواند کاهش يا افزايش 

يابد يا خدمات جديدی ارائه گردد. )همان(
در  می توان  را  الکترونيکی  بانک  قرارداد 
نمود  تعريف  نيز  وکالت  حقوقی  نهاد  قالب 
يعنی بانک به عنوان وکيل و مشتری به عنوان 
موکل می توانند برای ارائه و استفاده از خدمات 
قرارداد  انشای  قصد  الکترونيک  بانکداری 
است  عقدی  وکالت،  باشند.  داشته  را  وکالت 
که به موجب آن يکی از طرفين، طرف ديگر 
را برای انجام امری نايب خود می نمايد. البته 
تحليل رابطه طرفين قرارداد بانکی اينترنتی در 
قالب عقد وکالت، در همه موارد صادق نيست 
برای  باشد.  پاسخگو  می تواند  مواردی  در  اما 
خود  بانک  به  مشتری  که  صورتی  در  مثال 
نيابت می دهد که از جانب او اقدام به وصول، 
تحصيل اعتبار، با انتقال آن به شيوه ای اينترنتی 
نمايد، می توان نهاد موجود در رابطه طرفين را 

در قالب عقد وکالت توجيه کرد. )همان(

 اهلیت طرفین 

متعاملين بايد برای معامله اهليت داشته باشند 
برای  اهليت  عدم  مدنی(  قانون   210 )ماده 
معامله ممکن است عام باشد )مانند عدم اهليت 
اهليت  )مانند عدم  يا خاص  يا کودک(  ديوانه 

معامله قيم يا صغير(.
 برای اينکه متعاملين اهل محسوب شوند 
بايد بالغ، عاقل و رشيد باشند. )ماده 211 قانون 

میان  حقوقی  رابطه  يک  ايجاد  برای  می بايست  مشتری  و  بانک 
خود، نخست انشای عقد را قصد نمايند سپس به وسیله هر عملی 

كه حاكی از قصد باشد، اراده باطنی خويش را اظهار دارند
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مدنی( معامله با اشخاصی که بالغ يا عاقل يا 
رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است. 
)ماده 212 قانون مدنی( در واقع، نتيجه فقدان 

اهليت، بطالن و بی اعتباری قرارداد است.
در قراردادهای الکترونيکی به تبع  قواعد 
قرارداد  طرفين  اهليت  بايد  قراردادها،  عمومی 
بانکداری  نهاد  با  نوعی  به  که  رابطه ای  در 
اينترنتی ارتباط می يابد، احراز گردد. اين مسأله 
به جهت غيرمحسوس بودن و غيرديداری بودن 
دارای  الکترونيک  قرارداد  در  طرفين  رابطه 

اهميت است. 
در بانکداری الکترونيک در رابطه با نحوه 
تشخيص اهليت بانک، مشکل عمده ای وجود 
بانک  اهليت  در  ترديد  صورت  در  زيرا  ندارد؛ 
ثبت  شماره  همچون  مواردی  از  می توان 
عالمت  دامنه،  نام  و  نشانی  معين،  کشور  در 
تجاری و گاه نشانی مرکز اصلی در کشور معين 
استعالم نمود. استعالم می بايست از طريق اداره 
اداره ثبت شرکت ها  ثبت و مالکيت صنعتی و 
قانون   31 ماده  با  مطابق  البته  پذيرد.  صورت 
تجارت می توان از طريق دفاتر خدمات صدور 
گواهی الکترونيکی، بانک را ملزم به طراحی و 
وسيله  بدين  و  نمود  ديجيتالی  امضای  معرفی 

هويت و اهليت بانک را احراز کرد. 
است  متفاوت  اهليت  با  هويت  اگرچه 
متعاملين  هويت  صحيح  تشخيص  با  ولي 
غيره  و  بلوغ  سن،  نظير  شرايطی  بررسی  و 

نمود.   احراز  را  ايشان  اهليت  می توان 
اهليت  مورد  در 
و  حقيقی  اشخاص 
هر  به  که  نيز  حقوقی 
اينترنتی  بانک  با  نحو 
مي شوند،  قرارداد  وارد 
ارائه  به  مشتری  الزام 
مشخصات شخصی خود 
از طريق تکميل فرم های 
که  خاص  الکترونيکی 
ديجيتالی  امضای  با 
می يابد،  اعتبار  مشتری 
در  مناسبی  روش 
تشخيص اهليت مشتری 

محسوب می شود. مشکل عمده ای که در اين 
زمينه وجود دارد، جعل يا سرقت هويت است. 
که  حساب  از  سريع  برداشت های  در  ويژه  به 
ممکن است شخص با هويت جعلی وارد بانک 
به  که  حساب هايی  تمامی  از  و  شده  اينترنتی 
از طريق  يا  نمايد  برداشت  دارد،  آن دسترسی 
وجه  دريافت  و  انتقال  به  خودپرداز  دستگاه 
اين  رفع  برای  می رسد  نظر  به  ورزد.  مبادرت 
مبادالت  در  امنيت  ضريب  افزايش  و  مشکل 
مدرنی  روش های  از  می بايست  الکترونيکی 
و سرقت هويت  امکان جعل  استفاده کرد که 

را به حداقل برسانند. 

اجاره خدمات مجدد صورت گرفته است. لکن 
چون يکی از طرفين معامله بانک )اجير( است، 
می بايست برای انعقاد قرارداد دوم، قبول بانک 
احراز گردد. بدون احراز قبول بانک فردی که 
انتفاع از  کارت ديگری را در اختيار دارد، حق 

خدمات بانکی را ندارد. 
 اما اگر ماهيت قرارداد وکالت باشد ممکن 
است بانک تنها وکالت مشتری را در انجام امور 
نداشته  رضايت  و  باشد  گرفته  برعهده  بانکی 
شخص  از  وکالت  به  را  بانکی  امور  که  باشد 
ديگری غير از مشتری انجام دهد. در قرارداد 
وکالت نيز بانک بايد به صورت مستقيم و بدون 
واسطه به انجام امور موردنظر مشتری بپردازد 
و نمی تواند از بانک ديگری بخواهد که انجام 
در  وکيل  اينکه  مگر  گيرد.  عهده  بر  را  امور 
اذن  بدون  ندارد  وکيل حق  زيرا  باشد؛  توکيل 
موکل، وکيل بگيرد مگر آنکه وکيل در توکيل 

هم باشد.

موضوع معین كه مورد معامله باشد 

مورد معامله بايد مال يا عملی باشد که هر يک 
از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آن را می کند 
)ماده 214 قانون مدنی(. همچنين مورد معامله 
عقالنی  منفعت  متضمن  و  داشته  مالّيت  بايد 

مشروع باشد )ماده 215 قانون مدنی(. 
اگر بانک و مشتری برای ارائه و انتفاع از 
يا  خدمات  اجاره  قرارداد  بانکی،  نوين  خدمات 
عملی  قرارداد  موضوع  نمايند،  انشاء  را  وکالت 
است که دارای مالّيت و 
است.  اقتصادی  ارزش 
می رسد  نظر  به  لکن 
مورد  تعيين  مواردی،  در 
مشکالتی  با  معامله 
مثال  برای  است.  مواجه 
خدماتی  موارد  برخی  در 
که بانک متعهد می شود 
نمايد،  ارائه  مشتری  به 
در قرارداد ذکر نمی گردد 
و  مشخص  طور  به  يا 
تصريح  آن  به  واضح 

نمی شود. 

برای صحت معامله، متعاملین بايد 
اهلیت داشته باشند يعنی بالغ، عاقل 

و رشید باشند 

البته در مواردی هم ممکن است مشتريان 
به صورت اختياری کارت اعتباری و يا شناسه 
و رمز کاربری خويش را در اختيار ديگری قرار 
دهند تا از خدمات بانکی استفاده نمايند. در اين 
مورد اگر ماهيت قرارداد بانکی، اجاره خدمات 
باشد، شايد بتوان به مشتری اجازه داد که حق 
انتفاع از خدمات را به صورت مجاني يا حتی 
تمليک  ديگری  به  مبلغی،  دريافت  ازای  در 
نمايد. اگر مشتری در ازای مبلغی، حق انتفاع از 
خدمات را در اختيار ديگری قرار دهد، يک عقد 
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همچنين اگر بانک متعهد به ارائه خدمات 
ارائه  برای  باشد،  شده  مشتری  به  مشخصی 
خدمات نوينی که در عقد ذکر نشده، ملزم به 
انعقاد قرارداد مجدد است. اما اگر به نحو مطلق 
ارائه خدماتی را بر عهده گرفته باشد، نيازی به 

انعقاد قرارداد جديد نخواهد بود.

مشروعیت جهت معامله 

تصريح  آن  جهت  که  نيست  الزم  معامله  در 
مشروع  بايد  باشد  شده  تصريح  اگر  ولی  شود 
باشد و در غير اين صورت، معامله باطل است. 
مقررات  موجب  به  مدنی(  قانون   217 )ماده 
قانون مدنی ايران ذکر جهت معامله ضرورتی 
ندارد لکن اگر در معامله ذکر شود بايد مشروع 
باشد وگر نه معامله باطل است. بنابراين جهت 
معامله  بطالن  موجب  صورتی  در  نامشروع 
ذکر  معامله  يا  قرارداد  در  صريحًا  که  می شود 

شود. 
انگيزه  و  هدف  همان  معامله  جهت 
که  است  معامله  واسطه  بدون  و  غيرمستقيم 
به  حاضر  و  ترغيب  آن،  اثر  بر  معامله کننده 
انجام معامله می شود. )بجنوردی، 1401، ج2، 
ص 265( برای مثال فردی زمينی می خرد تا 
در آن کارخانه سيمان احداث نمايد. انگيزه بايع 
در اين معامله، ساخت کارخانه سيمان است که 
انگيزه  اگر  اما  است.  بالمانع  شرعی  جهت  از 
کارخانه  احداث  زمين،  خريد  از  فرد  همين 

شراب باشد، معامله نامشروع است. 
بانکی همانند ساير  ذکر جهت در قرارداد 
شود  ذکر  اگر  لکن  نيست  ضروری  قراردادها 
جهت  گردد.  احراز  آن  مشروعيت  می بايست 
معامله در قرارداد بانک و به عبارت ديگر انگيزه 
الکترونيکی،  بانکی  خدمات  ارائه  در  بانک 
هزينه ها  کم کردن  کارايی،  و  سرعت  افزايش 
و کاهش نياز به نيروی کار است که از جهت 

شرعی با مشکل خاصی مواجه نيست. 

جمع بندی  

قراردادها  از  خاصی  نوع  الکترونيک  قرارداد 
بيانگر  فقط  الکترونيک  وصف  بلکه  نيست 
نوع  اين  شکل  يعنی  است  آن  تشکيل  نحوه 
تقريبًا  است.  الکترونيک  صورت  به  قراردادها 
الکترونيکی  قرارداد  معتقدند  حقوقدانان  تمام 
هيچ  معامله،  صحت  اساسی  شرايط  نظر  از 
اين  وجود  و  ندارد  عادی  قرارداد  با  تفاوتی 
است.  ضروری  مذکور،  قرارداد  در  شرايط 
طبق قواعد عمومی قراردادها، بانک و مشتری 
می بايست برای ايجاد يک رابطه حقوقی ميان 
انشاء عقد را قصد نمايند سپس  خود، نخست 
باشد،  قصد  از  حاکی  که  عملی  هر  وسيله  به 
آنجايی  از  دارند.  اظهار  را  باطنی خويش  اراده 
از  استفاده  و  ارائه  مشتری  و  بانک  قصد  که 
مي توان  است،  الکترونيک  بانکداری  خدمات 
اين قرارداد را در قالب قرارداد اجاره خدمات يا 

وکالت تعريف نمود. در قراردادهای الکترونيکی 
بايد احراز اهليت طرفين قرارداد، تعيين موضوع 
نيز صورت  قرارداد و مشروعيت جهت معامله 

پذيرد. 

پي نوشت ها:

1- مشافهه به گفتگوی شفاهی و رودررو اطالق می شود. 
2- داده پيام هر نمادی از واقعه، اطالعات يا مفهوم است که 
با وسايل الکترونيکی، نوری و يا فّناوری های جديد اطالعات 

توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش می شود.

منابع و مآخذ
تهران:  مدنی.  حقوق   .)1364( حسن.  سيد  امامی،   -

انتشارات اسالمية.
قراردادهای  تشکيل   .)1384( مصطفی.  السان،   -

الکترونيکی. پژوهشنامه بازرگانی، شماره 36.
معامالت  قبول  و  ايجاب   .)1385( مصطفی.  السان،   -

الکترونيکی. فصلنامه تحقيقات حقوقی، شماره 43.
- السان، مصطفی. )1388(. جنبه های حقوقی بانکداری 

اينترنتی. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
قواعد  ق(.   1401( موسوی.  محمد  سيد  بجنوردی،   -

فقهيه. تهران: مؤسسه عروج.
در  مبسوط   .)1378( محمدجعفر.  لنگرودی،  جعفری   -

ترمينولوژی. تهران: انتشارات گنج دانش.
نشر  تهران:  مدنی.  قانون   .)1377( منصور.  جهانگير   -

ديدار.
- سيدجوادين، رضا و مريم سقطچی. )1385(. بانکداری 
الکترونيک و سير تحول آن. ماهنامه تدبير، شماره 170.

- طاهری، حبيب اهلل. )1418 ق(. حقوق مدنی. قم: دفتر 
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه 

قم.
- وصالی ناصح، مرتضی. )1385(. قرارداد الکترونيک و 

مبانی اعتبار آن. مجله کانون، شماره 66.
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