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محل تجارت  /ارتباطات الکترونیکی  /دامنه شمول  /عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال  /تجارت الکترونیکی
چكيده
یکی از معیارهای رایج اعمال عهدنامههای بینالمللی وقوع محل تجارت در کشور عضوو عهدناموه ا و  .عهدناموه ارتباطوات الکترونیکوی
آنسیترال که آخرین ند مدون در زمینه تجارت الکترونیکی به شمار میرود بدون آنکه از محل تجارت تعریفی ارائه نماید وقووع محول تجوارت
طرفین در کشورهای مختلف را بدون ضرورت عضوی آن کشور در عهدنامه به عنوان معیار قابلی اعمال مقوررات خوود انتخوار کوردت ا و .
محل تجارت که به مکانی اطالق میگردد که شخص در آنجا مبادرت به انجام فعالی دائمی مینماید عموماً تو ط طرفین انتخار میگردد .در
صورت عدم تعیین و یا انتخار مکانهای متعدد ،مکانی که نزدیکترین ارتباط با قرارداد دارد ،به عنوان محل تجارت شناخته میشوود .مهمتورین
مسالهای که در این خصوص مطرح میشود آن ا

که در تجارت الکترونیکی که تصور محل تجارت ثاب و فیزیکی ممکن نیس و معوامالت

در فضای مجازی و نه داخل در قلمرو رزمینی مشخص واقع میشوند ،شنا ایی این محل با دشواریهای خاصی روبرو ا

 .لذا مفهوم مکوان

دائمی یا محل تجارت باید در پرتو محل این فناوریهای جدید که میتواند به شکل رور و یا پایگاتدادت (ور ای ) باشد تفسیر گردد.
مقدمه
فن آوری اطالعات و ارتباطات و الکترونیکی شدن ،تنها صنع  ،اقتصاد و تجارت را تح تأثیر خویش قرار نداد ،بلکه حقوق هم از این تغییور
و تحوالت بیبهرت نبود .به فراخور این تغییرات بنیادین ،حقوقدانان نیز همانند متخصصین ایر رشتهها برای هماهنگی با این فونآوری و عقو
نماندن از آن باید به ارائه ضوابط ،اصول و قواعد حقوقی جه پیشگیری و یا حل و فصل اختالفات ناشی از این تغییورات مویپرداختنود .تودوین
عهدنامه ازمان ملل متحد دربارت ا تفادت از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی] [1یکی از اقداماتی ا
پذیرفته ا

که در ایون را وتا صوورت

.

این عهدنامه که مشتمل بر اصول و قواعد متعددی در زمینه حقوق تجارت الکترونیکوی و بوه ویوژت قراردادهوای الکترونیکوی ا و  ،تو وط
کارگروت تجارت الکترونیکی آنسیترال تدوین و تو ط مجمع عمومی ازمان ملل متحد مورد پوذیر
نخستین تجربه آنسیترال در بار وضع مقررات متحدالشکل و قابل پذیر

قورار گرفتوه ا و  .ایون وند ،هور نود

در طح بینالمللی به شمار نمویآیود اموا حوداقل در زمینوه تجوارت

الکترونیکی ،بهترین ثمرت الها تال  ،مطالعه و پژوهش میباشد که میتوان در عرصه داخلی و بینالمللی از آن بهرت گرف  .از آنجا که شورط
قابلی اعمال عهدنامه بر ارتباطات یا قراردادهایی که از طریق و ایل الکترونیکوی منعقود موی شووند آن ا و کوه محول تجوارت طورفین در
کشورهای مختلف قرار گرفته باشد .نظر به اینکه این عهدنامه و دیگر ا ناد بینالمللی تعریفی از محل تجارت ارائه نمینمایند همین امر میتواند
موج بروز تفا یر و آرای مختلف گردیدت و قابلی اعمال عهدنامه را با مشکل جدی مواجه نماید .موضوعی که میتواند با فلسفه وضع و تدوین
عهدنامههای بینالمللی که همانا یکسان ازی و متحدالشکل کردن قواعد و مقررات ا

در تعارض باشد .به همین جه در این مقالوه توال

می شود تا مفهوم محل تجارت که از معیارهای مهم قابلی اعمال در اکثر عهدنامههای بینالمللی ا

تبیین شدت و زوایای مختلف آن روشون

گردد.
همچنین اهمی این موضوع از آن جه دو ندان می شود که در محیط مجازی و از جمله تجارت الکترونیکی ،مفهووم محول تجوارت بوا
پیچیدگیها و بعضا ابهاماتی روبرو می شود به ویژت اگر معیار مورد پذیر  ،لزوم ثاب بودن و غیرقابل تغییر بودن مکوان تجوارت باشود بوه ایون
معنی که شخص باید در یک مکان و محل ثاب به تجارت اشتغال داشته باشد .حال با توجه به اینکه تغییر و عدم ثبات از لوازم ضروری تجوارت
در محیط الکترونیکی ا

اعمال عهدنامه بر ارتباطوات و قراردادهوای الکترونیکوی جموع

گونه میتوان بین این ضرورت و معیار قابل پذیر

نمود؟ آیا ا ا اً امکان تحقق محل تجارت ثاب وجود دارد و اگر پا خ مثب ا
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 ،به ه جایی اطالق میگردد.
1

 ،اما تبیین مفهوم محول تجوارت و

هر ند در زمینه تجارت الکترونیکی و قراردادهای الکترونیکی پژوهشهای متعددی صورت پذیرفته ا

معیارهای قابل اعمال جه شنا ایی این محل در فضای مجازی به عنوان موضوعی مستقل مورد توجه قرار نگرفته ا و  .بورای مثوال ،دکتور
کردت به آثار ناشی از این مفهوم از جملوه شنا وایی اقامتگوات بورای تشوخیص

مصطفی السان در کتار «حقوق تجارت الکترونیکی» خود تال

دادگات صالح توجه نماید؛ حال آنکه به نظر میر د شنا ایی اقامتگات نیز وابسته به محل تجارت ا

 .خانم حر کریمی در کتار خود با عنووان

«کنوانسیون ا تفادت از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی» نیز طی مباحثی ،در ضومن بحوق قلمورو کنوانسویون ،بوه ایون موضووع
پرداخته و مواد کنوانسیون راجع به این مساله را تبیین نمودت ا

 .این پژوهش از آن جه که در خالل مباحوق مربووط بوه محول تجوارت در

عهدنامه ،به دنبال ارائه معیاری جه تعیین محل تجارت در تجارت الکترونیکی ا

حاوی نوآوری میباشد.

 .1محل تجارت ،قاعده راجع به قلمرو اعمال
بند یک مادت یک عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال ،تح عنوان «قلمرو شمول» که معیاری ا ا ی جه قابلی اعموال نسوب بوه
معامالت تجاری ارائه دادت ،اظهار میدارد:
«این عهدنامه بر ا تفادت از ارتباطات الکترونیکی در خصوص تشکیل یا اجرای قرارداد ،میان اشخاصی که محل تجارت آنها ،در کشوورهای
مختلفی قرار دارد ،اِعمال میشود.[2 ]»...
بنابراین مادت یک عهدنامه  ،2002مبنای بینالمللی بودن رابطه طرفین را قرار داشتن محل تجارت آنها در دو کشور متفاوت میدانود .موادت
مذکور از آن جه که «محل تجارت» را مبنا قرار میدهد ،به مادت یک عهدنامه بیع بین المللی کواال ( وی.آی.اس.جوی)] [3شوباه دارد و در
بندهای بعدی نیز بدون اینکه درصدد گریز از عهدنامه مذکور برآید مکمل آن بودت ا

 .البته عهدنامه بیع بین المللی کاال الزام دیگری را اضوافه

کردت و آن اینکه محل تجارت طرفین باید در کشورهای متعاهد بودت یا قواعد تعارض قوانین ،منجر به اعمال قانون یکی از کشورهای عضوو بوه
عنوان قانون حاکم گردد.
قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در مادت یک ،بدون ارائه معیاری جه قلمرو شمول خود ،ذیل مادت یک که تنها به ارائه هدفی نواقص از
قانون پرداخته ،در زیر عنوان «قلمرو شمول قانون»!! مقرر داشته ا

« :این قانون مجموعه اصول و قواعدی ا

که برای مبادله آ ان و ایمن

اطالعات در وا طههای الکترونیکی و با ا تفادت از یستمهای ارتباطی جدید به کار میرود».
در آخرین پیشنویس عهدنامه  ،2002که در جریان تصوی از نسخه نهایی عهدنامه حذف گردید ،بخش دوم قاعدت راجع بوه قلمورو شومول
مقرر میداش که (الف) «کشوری» که محل تجارت طرفین در آن قرار دارد ،عضو عهدنامه  2002باشد؛ یا (ر) قواعد تعارض قوانین که تو وط
مرجع ر یدگی اعمال میشود ،عهدنامه  2002را به عنوان قانون حاکم انتخار کند؛ یا (ج) طرفین معامله توافق کنند که عهدناموه  2002قوانون
حاکم باشد] .[4این قاعدت در بندهای الف و ر مادت  1عهدنامه ( ی.آی.اس.جی) ،به عنوان قلمرو شمول عهدنامه پذیرفته شودت ا و  ،بوا ایون
تفاوت که عهدنامه  ،2002بند ج ،یعنی موردی کوه طورفین توافوق نماینود کوه عهدناموه  2002بوه عنووان قوانون حواکم باشود را از عهدناموه
( ی.آی.اس.جی) اضافه داش .
علیرغم بیان عام بند یک مادت یک« ،نظر غال » در کمیسیون آنسیترال آن بود کوه «عهدناموه تنهوا زموانی اعموال مویشوود کوه قووانین
کشورهای عضو نسب به معامله اصلی اعمال شود»] .[2این اِعمال تنها به دلیل آن نیس که مرجع ر یدگی به اختالف ،میان طورفین خوارجی
در کشوری قرار دارد که عهدنامه را تصوی کردت ،بلکه همچنین ناشی از آن ا

که قوانین کشورهای متعاهد که بوه موجو تعوارض قووانین

مقرر شدتاند و تو ط مرجع ر یدگی به اختالف ،تجزیه و تحلیل میگردند اعمال میشود].[6
به دلیل قلمرو عام مادت یک عهدنامه ،در مذاکرات کارگروت نگرانیهایی در خصوص شرایط مربوط به قلمرو اعمال عهدناموه  ،2002احتموال
اختالف تفا یر و محدودی های ناظر بر قابلی اعمال به خاطر حق شرطها و اعالمیههای دول عضو ابراز شدت ا
2

].[7
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اما در مقایسه با عهدنامه بیع بینالمللی کاال] ،[8هدف عهدنامه  ،2002مبنی بر حداکثر پذیر

بینالمللی از طریق قابلی انعطاف شرایط آن

بود که با هدف ترویج یکنواختی قانون و قابلی پیشبینی آن برابر باشد] .[9در نهای  ،کارگروت موافق نمود که «بوه عنووان یوک اصول اولوی
(علیاالصول) ،عهدنامه دارای قلمرو شمول گستردت باشد ،اگر ه دول هایی که تمایل ندارند که قلمرو و یع عهدناموه را بذذیرنود مجواز هسوتند
اعالمیههایی مبنی بر تحدید قلمرو عهدنامه صادر نمایند»] .[10بنابراین مادت یک عهدنامه  ،2002قاعدت قابلی اعمال گستردتای را ارائه نموودت
ا

] .[11بر خالف عهدنامه ( ی.آی.اس.جی) ،عهدنامه  2002مقرر نمیدارد که محل تجارت طرفین معامله بایود در کشوورهای متعاهود قورار

داشته باشد .همچنین الزام نمیدارد که دادگات یا مرجع ر یدگی باید از طریق برر ی تعارض قوانین عهدناموه  2002را بوه عنووان قوانون حواکم
انتخار نماید].[12
همچنین به منظور شمول عهدنامه بر مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد نمویگوردد پیشونهاد گردیود کوه اصوطالحات «موذاکرات»][13و
«انعقاد»] ،[14هر دو باید در بند یک مادت یک آوردت شوند .در مقابل ،برخی دیگر نین ا تدالل میکردند که تشوکیل قورارداد از جملوه مرحلوه
مذاکرت را در بر میگیرد .اما در نهای کارگروت نین تصمیم گرف که واژت «تشکیل» کافی ا

؛ را که تمامی مراحل انعقاد قورارداد از قبیول

مرحله مذاکرات و همچنین دعوت به معامله را پوشش میدهد].[12
 .2مفهوم محل تجارت
همانگونه که قبالً اشارت شد ،عهدنامه  2002آنسیترال ،معیار قابلی اعمال خود را وقوع محل تجارت طرفین در کشورهای مختلوف دانسوته
ا

 .والی که در این زمینه مطرح میشود آن ا

که محل تجارت به ه مکانی اطالق میگردد؟ آیا هر مکانی که شخص مبادرت بوه داد و

تد و انجام معامله با دیگری مینماید مکان تجارت تلقی میشود؟ یا اینکه عهدنامه برای مفهوم این اصطالح ،معیوار و ضوابطهای ارائوه نموودت
ا

؟
محوووووووووووووووووول تجووووووووووووووووووارت ،برگووووووووووووووووووردان اصووووووووووووووووووطالح انگلیسووووووووووووووووووی

(of Business

 )Placeا

که در اکثر قوانین نمونه و عهدنامههای بینالمللی ،به عنوان معیار قلمورو شومول پویشبینوی شودت ا و  .اموا در

هیچکدام از این ا ناد ،تعریفی از محل تجارت به عمل نیامدت ا

 .برای مثال ،عهدنامه بیع بین المللی کاال ،هر ند از عبارت «محول تجوارت»

ا تفادت کردت اما تعریفی از آن ارائه نمینماید.
شایان ذکر ا

که این اصطالح ،هم برای احراز بینالمللی بودن قرارداد و هم در تعیین مکان ار ال و دریاف دادتپیام بوه کوار مویرود .در

پیشنویس عهدنامه ،دو تعریف برای محل تجارت ارائه شد :تعریف اول آنکه :به «هر کجا که شخص مبادرت به انجام فعالی دائمی بوه و ویله
انسان ،کاال و یا خدمات مینماید» محل تجارت گفته میشود .و تعریف دوم آنکه« ،به مکان ثابتی که شخص یوک فعالیو اقتصوادی را بورای
مدت نامعلومی دنبال میکند» محل تجارت اطالق میشود].[16
دق در گزار

کارگروت حاکی از آن ا

که اعضا بر ر تعیین مفهوم این اصطالح ،د ار اختالفات شدیدی بودتاند .گروهی معتقود بودنود

که عهدنامه نباید از محل تجارت تعریفی ارائه دهد و تعریف آن را باید به قانونگذار ملی ارجاع دادت تا بر ا اس معیارها ،ضوابط و قواعد حاکم بور
نظام حقوقی خویش محل تجارت را مشخص نماید .اما در مقابل گروهی دیگر که نظر غال کمیسیون آنسیترال نیز در واقع هموین بوودت ا و
نین ا تدالل میکردند ،از آنجا که این مفهوم در قلمرو شمول عهدنامه دارای نقش ا ا ی بودت لذا واگذار نموودن تعریوف آن بوه قانونگوذاران
ملی موج تشت آرا و رویه خواهد گردید ،امری که اعمال عهدنامه را در طح بینالمللی با مشکالت جدی روبرو نموودت و فلسوفهی وضوع آن
که همانا متحدالشکل کردن قوانین و رویههای تجارت الکترونیکی ا

را مخدو

مینماید .به همین دلیل در نسخه نهایی عهدناموه و در بنود

(ح) مادت هار ،ذیل قسم تعاریف ،محل تجارت به «هر مکانی که شخص بنگات دائمی برای فعالی اقتصادی تأ یس میکند و شوامل مکوان
تهیه موق کاال یا خدمات خارج از یک محل معین نمیشود»][17تعریف شدت ا
Commercial Surveys 70

3

].[18

همچنین به منظور د تیابی به اجماع در خصووص موضووع نوین پیشونهاد گردیود کوه اصوطالح «هور مکوانی»] [19بوه جوای «مکوان
مشخصی»] [20و «مکان دائمی»] [21جایگزین «مکان ثاب »] [22گردد .که این پیشنهاد مورد پذیر

قرار گرفته و در نسخه نهایی عهدناموه

اعمال گردید.
عالوت بر آن ،نین نظر دادت شدت ،که محل تجارت تنها به مکان اصلی تجارت ،قلمداد نشدت بلکه دیگر مکانهای غیراصلی ،مانند شوعبه یوا
نمایندگی شخص نیز محل تجارت وی محسور میشود .اما صرف وجود محل تجارت یک نمایندت که اختیار انعقاد قرارداد را دارد ،محل تجارت
تلقی نشدت ،بلکه اصیل و شخص ثالق باید در کشورهای مختلف ،دارای محل تجارت باشند].[23
بند دو مادت یک عهدنامه  ،2002یک قاعدت «دلیل شفاهی»] [24ارائه میدهد که به موج آن ،این فورض کوه محول تجوارت طورفین در
کشورهای مختلف قرار دارد ،در صورتی که خود قرارداد متضمن آن نباشد کنار گذاشته خواهد شد .اما این قاعدت دو ا وتثنای مهوم دارد .نخسو
آنکه در صورتی که از «تعامالت صورت گرفته میان طرفین» این امر برداش شود ،دلیل شفاهی محقق میشوود .دوم آنکوه در صوورتی کوه از
«اطالعاتی که قبل یا به هنگام انعقاد قرارداد تو ط طرفین ابراز شدت» این امر (وقوع محل تجارت در کشور مختلف) برداش شود ،اعموال ادلوه
شفاهی مجاز ا

.

بنابراین از نظر عهدنامه ،اختالف محل تجارت طرفین ،هنگامی منشأ اثر و مالک عمل ا

که برآمدت از موتن قورارداد یوا معوامالت قبلوی

طرفین یا اطالعاتی باشد که آنان در زمان قرارداد یا پیش از آن دادتاند .بند دو مادت عهدنامه  2002که عیناً تکورار بنود دو موادت یوک عهدناموه
( ی.آی.اس.جی) ،و بند  202و  2قانون متحدالشکل تجاری آمریکا (یو .ی .ی)]  [22میباشد ،در این خصوص مقرر میدارد:
« این فرض که طرفین قرارداد در کشورهای مختلف دارای محل تجارت هستند ،در هر زمان که از قرارداد یا تعامالت صورت گرفتوه میوان
طرفین یا اطالعاتی که قبل یا به هنگام انعقاد قرارداد تو ط ایشان ابراز شدت ،قابل ا تنباط نباشد ،کنار گذاشته خواهد شد»].[26
میآید ،نه از معامالت و مذاکرات قبلی طورفین و نوه

بنابراین وقوع محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف که نه از متن قرارداد به د

از اطالعاتی که آنان در زمان انعقاد قرارداد یا پیش از آن،ارائه کردتاند ،به آن ترتی اثر دادت نشدت و نین قراردادی تابع عهدنامه نخواهد بود.
بند ه مادت یک عهدنامه  2002نیز که مشابه بند ه مادت یک عهدنامه ( ی.آی.اس.جی) میباشود ،مرجوع ر ویدگیکنننودت را از برر وی
تابعی طرفین معامله یا وصف (مدنی یا تجاری) طرفین و یا قرارداد در تعیین این امر که آیا مقررات عهدنامه  2002بر معامله موورد نظور حواکم
ا

یا خیر باز میدارد].[27
بند یک مادت شش عهدنامه ،یک «امارت قابل رد»][28پیشبینی کردت که به موج آن:
« از نظر این عهدنامه ،نین فرض میشود که محل تجارت شخص ،مکانی ا

که تو ط او تعیین شدت ا

؛ مگور اینکوه طورف دیگور

اثبات کند که شخص معرفیکنندت نشانی ،در آنجا محل تجارت ندارد»].[29
بر طبق این بند ،مکانی که تو ط یکی از طرفین به عنوان محل تجارت معرفی شدت ،امارت بر این ا

که محل تجارت وی میباشد؛ البتوه

طرف دیگر میتواند با اثبات این امر که مکان تعین شدت ،محل تجارت وی نمیباشد ،این امارت را از اعتبار بیندازد].[30
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آنکه عهدنامه الزام نمیدارد که طرفین باید محول تجوارت خوویش را ابوراز نماینود .همچنوین در
صورتی که یکی از طرفین محل تجارت خویش را تعیین نمودت ولی بعداً ثاب شود که مکان تعیین شدت ،محول تجوارت واقعوی وی نمویباشود
تعیین تکلیف نشدت ا

 .به بیان دیگر ،عهدنامه راجع به آثار حقوقی اظهار غلط یا نادر

که تو ط یکی از طرفین مطرح شدت ،مقررتای ندارد.

برر ی مذاکرات کارگروت بر این امر دالل دارد که اعضا ،به هنگام تدوین مادت شش به این مسأله توجه داشته و در رابطه با بیان ضمان اجرای
حقوقی اظهار نادر

و یا عدم بیان آن در عهدنامه اختالف نظر داشتهاند .عدتای معتقد بودند که بهتر ا

این موضوع به قانون قابول اعموال

ارجاع دادت شود .اما در مقابل عدتای دیگر ،بر ضرورت ذکر آن در عهدنامه تأکید نموودتانود .در نهایو کوارگروت نوین تصومیم گرفو کوه از
پیشبینی آن در عهدنامه خودداری نماید] .[31اما در مادت هف عهدنامه مقرر گردید که اگر قانون خاصی که بر روابط معامالتی طورفین حواکم
4
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ا

 ،خالف این را مقرر بدارد ،یعنی طرفین را ملزم به تعیین محل کس نمودت و یا ضمان اجرای اظهار نادر

را بیوان کنود ،ایون عهدناموه

تأثیری بر آن قانون و یا قاعدت نداشته و آن قانون آثار خاص خود را بر جوای خواهود گذاشو  .موادت هفو عهدناموه ،تحو عنووان «الزاموات
اطالعاتی»] [32اظهار میدارد:
« هیچ مادتای در این عهدنامه بر اِعمال هر قاعدت حقوقی که طرفین را ملزم مینماید تا هوی  ،محل تجارت یا دیگور اطالعوات خوویش را
ابراز داشته و یا آنها را از آثار حقوقی اظهارات نادر

 ،ناقص یا خالف واقع در آن زمینه معاف میکند ،اثری نخواهد داش »].[33

بنابراین با وجود اینکه عهدنامه الزام خاصی راجع به تعیین محل کس تو ط طرفین اعالم نمیدارد لیکن الزامات مربوط بوه اطالعوات کوه
تو ط قواعد حقوقی دیگر تعیین میشود را محترم میشمارد .برای مثال ،قانون تجارت الکترونیکی ایران در برخی موارد ارائه اطالعاتی راجع بوه
تامینکنندت از جمله نشانی وی را ضروری دانسته ا

 .مادت  33این قانون ،فروشندگان کاال و ارائهدهندگان خدمات را ملزم نمودت توا اطالعوات

موثر در تصمیمگیری مصرفکنندگان جه خرید و یا قبول شرایط را از زمان منا بی قبل از عقد در اختیار مصرفکنندگان قرار دهنود و در بنود
ر همین مادت ،هوی تامین کنندت ،نام تجاری که تح آن نام به فعالی مشغول میباشد و همچنین نشانی وی را در شومار حوداقل اطالعوات
الزم به حسار آوردت ا

] .[34

عالوت بر آن ،بندهای هار و پنج مادت شش ،قواعدی را در خصوص فرضهایی که تو ط طرفین به منظور تعیین محل تجارت ،ایجاد شودت
و اثر مکان تجهیزات ،فنآوری یستم اطالعاتی ،نام یک دامنه و آدرسهای پس الکترونیکی مقرر داشته ا

 .بوه موجو بنود ( هوار) موادت

شش:
«یک مکان ،محل تجارت محسور نمیشود ،صرفاً به دلیل آنکه:
الف) محل تجهیزات و فنآوری مورد نیاز برای یستم اطالعاتی ا

و تو ط شخص در ارتباط بوا تشوکیل قورارداد ،موورد ا وتفادت قورار

میگیرد ،در آن مکان واقع شدت یا
ر) جایی که یستم اطالعاتی برای اشخاص دیگر نیز در د ترس میباشد»].[32
و بر ا اس بند (پنج) مادت شش:
«تنها این واقعی که شخص از نام یک دامنه یا آدرس پس الکترونیکی که به کشور مشخصی مربوط ا

 ،ا وتفادت مویکنود ،نمویتوانود

امارتای بر این باشد که محل تجارت او در آن کشور قرار دارد»].[36
ا ا اً بندهای هار و پنج مادت شش ،بیانگر این واقعی میباشند که صرف وقوع تجهیزات الکترونیکی و یا ا تفادت از نوام دامنوه] [37و یوا
آدرس پس الکترونیکی کشور خاصی دالل بر وقوع محل تجارت در کشوری که نام دامنه و یا آدرس پس الکترونیکی متعلق به آن مویباشود
نیس  .این امر تصدیق این واقعی ا

که اختار فنی و ا تفادت از نام دامنه و یا آدرس پس الکترونیکی خاصی ،معیاری قابل اعتماد مبنی بور

داشتن ارتباط با آن کشور خاص به شمار نمیآید .با این وجود ،این بندها ،دادگات و یا نهاد داوری را از پذیر

نام دامنه یا پسو الکترونیکوی بوه

عنوان عواملی مرتبط برای تشخیص مکان تجارت طرفین باز نمیدارد] .[38در گفتار پنجم به این موضوع پرداخته خواهد شد.
 .3عدم تعيين ،تعدد يا فقدان محل تجارت
بندهای دو و ه مادت شش عهدنامه  ،2002تقریباً تکرار دو قاعدت مندرج در مادت  10عهدنامه  1980وین ،در خصوص محولهوای تجوارت
متعدد و محل کون معمولی به عنوان محل تجارت میباشد .عهدنامه بین حالتی که یکی از طرفین ،محل تجارت خویش را تعیین ننماید و یوا
بیش از یک محل تجارت تعیین کند ،تفاوتی قائل نشدت ا
کردت ا

 .بند ه نیز تکلیف موردی که شخص حقیقی فاقد محول تجوارت باشود را تعیوین

 .به موج بند دو مادت شش:

« اگر یکی از طرفین محل تجارت خویش را تعیین نکند و یا بیش از یک محل تعیین نماید ،از نظر ایون عهدناموه ،مکوانی کوه نزدیکتورین
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ارتباط را با همان قرارداد دارد ،به عنوان محل تجارت شناخته میشود؛ البته با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که طرفین ،قبل یوا همزموان بوا
انعقاد قرارداد در نظر داشتهاند»].[39
این قاعدت در قانون متحدالشکل بیع بینالملل و قانون متحدالشکل انعقاد بیع بینالمللی ابقهای ندارد .اموا مقوررتی قابول قیواس بوا آن را
میتوان در عهدنامه  1974راجع به مرور زمان پیدا کرد .مادت ( 2ج) آن عهدنامه مقرر میدارد:
که با در نظر گرفتن اوضواع

«هنگامی که یکی از طرفین قرارداد در بیش از یک کشور محل تجارت داشته باشد ،محل تجارت او جائی ا

و احوالی که در زمان انعقاد قرارداد بر طرفین معلوم بودت ،یا ملحوظ نظر آنها قرار گرفتوه ا و نزدیوکتورین رابطوه را بوا قورارداد و اجورای آن
دارد»].[40
مادت ( 70101)2اصول حقوق قرارداد اروپایی] [41نیز در مواردی که محل تجارت طرفین متعدد باشد ،از این معیار ا تفادت کردت ا
معیاری که برای تعیین محل تجارت وضع گردیدت ،محلی ا

که «نزدیکترین ارتباط را با قرارداد دارد» .از آنجا که ممکن ا

.
در اعموال

این معیار ،ابهام حاصل شود ،عهدنامه الزام دیگری را اضافه نمودت و آن ،اینکه این قاعدت «با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که طورفین ،قبول
یا همزمان با انعقاد قرارداد در نظر داشتهاند» به کار گرفته میشود .یکی از تفاوتهایی که میان عهدنامه  2002بوا عهدناموه ( وی.آی.اس.جوی)
وجود دارد ،عبارت «نزدیکترین ارتباط با قرارداد و اجرای آن» ا
«اجرا» ا

که بر خالف عهدنامه ( ی.آی.اس.جوی) ،عهدناموه  ،2002فاقود اصوطالح

و تنها ،نزدیکترین ارتباط را با قرارداد مورد توجه قرار دادت ا

عهدنامه  ،2002تعمداً و با توجه به دلیل زیر بودت ا

 .برر ی گزار

کارگروت ،حاکی از آن ا

که حذف این عبارت از

که:

«تجربه عهدنامه بیع بینالمللی کاال ،نشان دادت که در مواردی که محل انعقاد قرارداد متفواوت از محول اجورای آن ا و  ،اعموال موادت دت
عهدنامه وین ،با تعارض تفا یر و آرا روبرو شدت ا

] .[42به همین خاطر برای جلوگیری از بروز اختالف و تشت آرا ،پیشنهاد شد تا این عبارت

از عهدنامه  ،2002حذف گردد»].[43
معیار نزدیکترین ارتباط با قرارداد ،در بحق قانون حاکم بر تعهدات قراردادی نیز مطرح شدت که به دلیل ارتباط آن با بحق حاضور بوه طوور
گذرا به آن اشارتای خواهد شد .یستمهای حقوقی ملی و عهدنامههای بینالمللی ،راجع به قانون حاکم بر تعهودات قوراردادی در صوورت عودم
تعیین قانون حاکم بر قرارداد به صورت صریح یا ضمنی تو ط طرفین ،یکی از این دو رات را برگزیدتانود :یوا بوه طریوق غیرقابول انعطوافی ،خوود
مبادرت به تعیین قانون حاکم نمودتاند .مثالً قانون محل انعقاد قرارداد یا قانون کشور محل اقام فروشندت را حاکم بر قرارداد ،قرار دادتاند یوا بوه
طریق انعطافپذیری به عهدت دادگات گذاشتهاند تا قانون کشوری که قرارداد با آن نزدیکترین ارتباط را دارد ،یافته و بور قورارداد اعموال نمایود .در
حال اخیر نیز یستمهای حقوقی دوگونه عمل نمودتاند ،پارتای از کشورها برای یافتن قانون نزدیکترین ارتباط ،امارتهای را مشخص کردتاند؛
که این رو

دادگاتها را باز گذاشتهانود توا

خود به طور قابل مالحظهای از انعطافپذیری اصل نزدیکترین ارتباط میکاهد و پارتای دیگر ،د

بدون امارتی از قبل تعیین شدت ،قانون حاکم را بیایند].[44
مثالً قانون مربوط به حقوق بینالملل خصوصی  1987وئیس در مادت  ،117در بند دو در فقدان قانون منتخ طرفین ،قانون نزدیوکتورین
ارتباط را مطرح میکند و در بند دو قانون ،کشور اقامتگات مجری تعهد شاخص] [42را قانون دارای نزدیکترین ارتباط میداند .ذس در بنود وه،
لیستی از تعهدات شاخص را به عنوان نمونه (لیس تمثیلی و نه حصری) ،برای هدای بهتر و صحیحتر دادگات ،ارائه مینماید .همچنین عهدناموه
 1980رم ،در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در بند یک مادت هار خود ،معیار نزدیکترین ارتباط را پذیرفته و در بنود دو ،نوین
فرض کردتا
ا

که قرارداد ،نزدیکترین ارتباط را با کشوری دارد که محل کون عادی طرفی که قرار ا

 ،انجام دهد ،در آنجا واقع ا

 ،اجرایوی را کوه شواخص قورارداد

یا در مورد مو سه ثب شدت یا ثب نشدت ،مرکز ادارتی امور آن در آنجا ا

.

در مقابل ،عهدنامه  1994بین کشورهای آمریکایی نیز همانند عهدنامه  1980رم ،قانون حاکم را در جوایی کوه طورفین بوه وکوت برگوزار
نمودتاند ،قانون کشوری میداند که قرارداد با آن نزدیکترین ارتباط را دارد .اما در تعیین کشور دارای نزدیکتورین ارتبواط ،بورخالف عهدناموه رم،
6
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هیچ امارتای را تعیین نمیکند ،بلکه اختیار و یعی به دادگات میدهد تا قانون نزدیکترین ارتباط را بیابد .برای این منظور تنها به تعیین معیارهای
کلی برای دادگات ،بسندت میکند].[46
عهدنامه  2002نیز ،تنها به معیار نزدیکترین ارتباط اشارت کردت و امارتای را پیشبینی ننمودت ا
تشخیص محلی که نزدیکترین ارتباط با قرارداد را دارد ،توجه به شرایط و اوضاع و احوالی ا

؛ بلکه تنها الزامی که مرجوع ر ویدگی در

که طرفین ،قبل یا همزمان بوا انعقواد قورارداد ،در

نظر داشتهاند .اما توجه و رعای اوضاع و احوال ،به دلیل مو ع بودن آن ،یکی از مشکالت این مادت ا

که عهدنامه بیع بین المللی کاال نیوز از

آن رنج میبرد].[47
که شخص حقیقی فاقد محل تجارت باشد ،بنود وه موادت

اما فرض دیگری که در مادت شش (بند ه) ،پیش بینی شدت ،ناظر به حالتی ا
شش عهدنامه  ،2002در این خصوص مقرر میدارد:

« اگر شخص حقیقی محل تجارت نداشته باشد ،محل کون معمولی او به عنوان محل تجارت وی ،شناخته میشود»].[48
این بند شبیه بند (ر) مادت  10عهدنامه ( ی.آی.اس.جی) میباشد؛ با این تفاوت که بر خالف ( ی.آی.اس.جی) ،عهدنامه  ،2002این فورض
را تنها در خصوص شخص حقیقی قابل اعمال دانسته ا

.

اما اینکه به ه مکانی محل کون معمولی شخص اطالق میشود ،اتفاق نظر وجود ندارد .پارتای عقیدت دارند که تنها معیوار تعیوین محول
کون معمولی ،حضور جسمی یا فیزیکی شخص در یک مکان ا

 ،ولی در مقابل ،عدتای دیگر را عقیدت بر آن ا

که نه تنها شخص بایود

حضور فیزیکی در محلی داشته باشد ،بلکه باید قصد کون در آن محل را نیز دارا باشد .بر طبق عقیدت این د ته ،نانچوه شخصوی در مکوانی
حضور فیزیکی داشته ولی قصد کون در آن محل را نداشته باشد ،آن مکان ،محل کون معمولی وی شوناخته نمویشوود .ایون اخوتالف در
معیار در خصوص عهدنامه  1980وین نیز وجود داشته ا

 .برر ی وابق ،نشان میدهد کوه کنفورانسهوای دیذلماتیوک الهوه بورای حقووق
 ،تا امکان هماهنگی آن را با اندیشوهی ضورورتهوای عملوی

بینالملل خصوصی ،عمداً از تعریف «محل کون معمولی» خودداری کردت ا

بدهد .اما به هنگام تفسیر این اصطالح ،باید کون را ب ه معنی و مفهوم یک کون درازمدت تفسویر نموود ،یعنوی یوک وضوعی واقعوی کوه
متضمن درجه باالیی از ثبات ا

و در این خصوص ،باید به اوضاع و احوال مربوط به خصوصیات فردی و شغلی کوه حواکی از ا وتمرار رابطوه

بین یک شخص و محل کون وی میباشد توجه زیادی مبذول داش ].[49
«قاعدت اثباتی دیگری برای تعیین محل کس طبق بند نخس مادت  18عهدنامه وجود دارد که در رابطه با دولو هوای عضووی ا و کوه
دارای دو یا ند واحد رزمینی با نظامهای حقوقی مختلف میباشند .دول های مذکور میتوانند در زمان امضا ،تائید ،قبوول ،تصووی یوا الحواق
اعالم کنند که عهدنامه نسب به همه قلمرو رزمینی آنها و یا فقط بر یک یا ند واحد از آن اعمال میشود .هرگات این عهدنامه به وا طه ایون
اعالمیه نسب به یک یا ند واحد رزمینی کشور متعاهد و نه همه آنها اعمال شود اگر محل کس یکی از طرفین در کشور مزیور واقوع شودت
باشد ،طبق بند  3مادت  ،18محل کس مورد بحق در آن کشور عضو در نظر گرفته نمی شوود مگور اینکوه محول موذکور در یکوی از واحودهای
رزمینی مشمول مقررات این عهدنامه واقع شدت باشد» ].[20
 .4محل تجارت ثابت در تجارت الكترونيكی
مفهوم حضور فیزیکی در مکان دائمی در محیط مجازی و الکترونیکی ندان معنا و مفهومی ندارد؛ را که معوامالت تجواری بوا ا وتفادت از
دادتهای رایانه ای منعقد می شوند .در واقع این د ته از معامالت در فضای مجازی و ایبر اتفاق می افتند و نه داخل در یوک قلمورو ورزمینی
مشخص .حال در نین فضایی شنا ایی محل تجارت با دشواریهای خاصی روبرو ا

 .لذا مفهوم مکان دائمی یا محل تجوارت بایود در پرتوو

محل این فناوریهای جدید که میتواند به شکل رور و یا پایگات دادت (ور ای ) باشد تفسیر گردد.
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1ـ .4سرورها و پايگاههای داده به عنوان وسايل تجاری

گستر

و تو عه ارتباطات و اینترن راتهای جدیدی را جه مدیری روابط اقتصادی باز کردت ا

دنیای دیجیتالی تغییر کردت و اقتصاد قدیمی در حال تبدیل به اقتصاد جدید ا
همکاری اقتصادی و تو عه] [21نمود خاصی پیدا کردت ا

 .بنوابراین دنیوای حضوور فیزیکوی بوه

 .این مسئله با تفسیر شرح موادت پونج عهدناموه نمونوه وازمان

 .از منظر فنی ،هوم وخ افوزار (تجهیوزات رایانوه ای) و هوم نورم افوزار (برناموه

رمزنگاری شدت) هر دو از عناصر تشکیلدهندت رور هستند و الزم ا

که خ افزار و نرم افزار به عنوان وا طه ای میان کاربران در انتقوال

اطالعات یا دادت عمل نمایند.
بر ا اس تفسیر جدیدی که از مادت پنج عهدنامه نمونه به عمل آمدت ا
تفسیر ،رور « قطعه ای از تجهیزات ا

رور می تواند به عنوان مکان دائمی قلمداد گردد .بور طبوق ایون

که دارای مکان فیزیکی بودت و نین مکانی می تواند مکان ثاب تجوارت آن مو سوه کوه ورور در

آنجا عمل می کند را تشکیل دهد».
در نتیجه رور رایانه می تواند مکان دائمی قلمداد گردد مشروط بر آنکه تمامی شرایط و معیارها را داشته باشد از جمله آنکوه ورور بایود در
یک مکان ثاب تجارت باشد] ،[22در یک نقطه خاص جغرافیایی واقع شودت باشود] [23و بورای یوک دورت زموانی خاصوی موورد ا وتفادت قورار
گیرد] [24و رور باید تو ط مو سه تملک شدت یا به اجارت گرفته شدت باشد] .[22همچنین تجارت باید به طوور کامول یوا جزئوی از طریوق آن
در شرک هایی که تموامی فعالیو

رور انجام شود] [26و اقدامات و فعالی ها نباید واجد ویژگی و خصیصه یدکی یا مقدماتی باشد .بدیهی ا

آنها از طریق پایگات دادت صورت میگیرد و به اصطالح پایگات دادت محور] [27هستند رورها به عنوان محل تجارت ثابو در نظور گرفتوه موی
شوند .البته صرف ا تقرار رور برای اینکه محل تجارت قلمداد گردد کفای نمیکند و تامینکنندت خدمات اینترنتی] [28آن ورور هوم بایود در
قلمرو آن کشور واقع شدت باشد تا محل رور به عنوان محل تجارت در نظر گرفته شود .در شرک های نود ملیتوی هوم کوه ممکون ا و در
کشورهای مختلف دارای رور باشند ،کشورها معموالً ا تقرار رور در قلمرو رزمینی کشور را مبنای تشخیص محول تجوارت دانسوته و بورای
مثال مبادرت به اخذ مالیات از فعالی های درآمدزای آنها میکنند .کشور هند نمونهای از این قبیل کشورها ا

 .همچنین حضور تجهیزات رایانه

ای در یک مکان ثاب هم میتواند مکان دائمی قلمداد گردد .منتها باید بین تجهیزات خ افزاری و دادتها و اطالعوات نورمافوزاری قائول بوه
تمایز گردید .نکته مهم آن ا

که فعالی های تجاری از طریق آنها و با ا تفادت از امکاناتی صورت پوذیرد کوه در یوک مکوان ثابو قورار دارد

].[29
اما پایگات دادت نمی تواند به تنهایی به عنوان مکان ثاب قلمداد گردد .بر طبق تفسیر جدید ،پایگات اینترنتی که ترکیبی از نرم افزار و دادتهای
الکترونیکی ا
مکانی ا

به تنهایی نمیتواند مال مادی و قابل لمس] [60به شمار رود .همچنین پایگات دادت به دلیل نداشوتن تجهیوزات فیزیکوی ،فاقود
که بتواند مکان تجارت آن را تشکیل دهد .شایان ذکر ا

ترتیبات میزبانی پایگات دادت (ها

) مکان ثاب تولید نمیکند].[61

2ـ .4استفاده از معيار اخذ ماليات درتجارت الكترونيكی
تجارت الکترونیکی معیار محل اقام و تعیین قلمرو رزمینی منشا درآمد را هم با اشکال ا ا ی روبرو کردت ا
بحق مربوط به دریاف مالیات در تجارت الکترونیکی قابل طرح ا

 .یکی از این اشوکاالت در

به نحوی که در این نوع از تجارت اشخاص میتوانند برای اینکوه مالیوات

پرداخ نکنند یا مالیات کمتری بدهند شرک خود را در بهش های مالیاتی (مناطقی که از مالیات معافاند) مستقر کنند.
مادت پنج عهدنامه مدل ازمان همکاری اقتصادی و تو عه و شرحی که همان ازمان بر مادت موذکور تودوین نموودت از مهمتورین ا ونادی
ا

که جه شنا ایی محل تجارت ثاب در تجارت الکترونیکی مبنایی قابل اعتماد به د

میدهد .مطابق این مادت ،محول دائموی فعالیو

به محل تجارت ثابتی اطالق میشود که تمام یا بخشی از فعالی های آن بنگات اقتصادی در آن صورت میپذیرد .عالوت بور آن بوه موجو ایون
مادت:
8
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 پایگات اینترنتی (تارنما) به تنهایی نمیتواند معیار تعیین محل ا تقرار دائمی (اقام ) باشد.-

برای اینکه بتوان رور را به عنوان محل ا تقرار دائمی و معیار صالحی قرار داد باید برای مدتی منا

در یک محل واقع شودت

باشد.
 -در صورتی که مو سهای دارای تارنمایی باشد که از کشور دیگری میزبانی (ها

) میشود نمیتوان محول ا وتقرار ارائوهدهنودت

خدمات اینترنتی را به عنوان محل ا تقرار مو سه محسور کرد .البته اگر تارنما از رور خود مو سه ا تفادت کنود محول ا وتقرار
رور را میتوان مالک قرار داد.
 در صورتی که رورهای رایانهای که از آنها برای تجارت الکترونیکی ا تفادت می شوود تنهوا بورای اعموال مقودماتی یوا پشوتیبانیهمچون برقراری ارتباط ،تبلیغات ،جمع آوری اطالعات بازار و تهیه اطالعات به کار گرفته شوند نمیتووان آنهوا را موالک ا وتقرار
محسور کرد].[62
بنابراین بر طبق این ند ،صرف اینکه ،اطالعات بر روی رور ذخیرت شدت ا

نمیتواند به تنهایی دالل بر محل تجارت نماید بلکه بایود

شرایط مقرر در این مادت از جمله ا تمرار فعالی در مکان مشخص را دارا باشند .البته صرف ا تقرار این امانه نمیتواند موج گوردد توا محول
تجارت شرک در آنجا به شمار رود بلکه باید فعالی اقتصادی و تجاری آن بنگات اقتصادی نیز از طریق این امانه صورت پذیرد لوذا در فرضوی
که مو سه تجاری تنها مالک این امانه بودت و آن را به دیگری اجارت دادت باشد ،محل ا تقرار آن ،محل تجارت به شمار نمیرود .همانگونه که
تامینکنندگان خدمات اینترنتی ،نمایندت مستقل نیستند تا محل ا وتقرار آنهوا محول ا وتقرار مو سوه و در

در خود متن مادت پنج هم آمدت ا

نتیجه محل تجارت آنها به حسار آید ] .[63همچنین به موج تفا یری که از این عهدنامه به عمل آمدت ا
انجام فعالی ها ا تفادت شود و یا در صورت بهکارگیری امانههای پیام خودکار همانند د تگاتهای فورو

در صورتی که از نمایندت جهو
کوه بودون مداخلوه مسوتقیم عامول

انسانی و بر ا اس د تور کاربر اقدام میکنند محل تجارت ثاب محقق شدت و از منظر این عهدنامه کشور ذینفع میتوانود مبوادرت بوه دریافو
مالیات نماید .نمایندت مستقل ممکن ا

مستخدم شرک بودت و یا رابطه ا تخدامی با آن نداشته باشد .همچنین این نمایندت میتوانود شوخص

حقیقی یا یک شرک باشد .منتها ابهامات زیادی در خصوص اینکه ه شرایطی الزم ا
ثاب قلمداد گردد مطرح شدت ا

تا محل فعالی نمایندت مستقل بتواند محول تجوارت

 .صرف حضور نمایندت در مذاکرات جه انعقاد قرارداد کافی نبودت بلکه نماینودت بایود از اختیوار کوافی جهو

انجام امور تجاری برخوردار باشد .لذا گفته شدت ا

که دالل و حقالعمل کار نمایندت به حسار نمیآیند].[64

البته باید توجه داش که وجود یک عنصر الکترونیکی به هنگام برقراری ارتباط یا انعقاد قرارداد برای اعمال عهدناموه ارتباطوات الکترونیکوی
کفای میکند البته مشروط بر آنکه محل تجارت طرفین در دو کشور متفاوت باشد و ضرورتی ندارد تا اطالعات تنها به صورت دادتپیوام منتقول
گردند بلکه دامنه شمول عهدنامه از این حیق بسیار گستردت ا

 .لذا اگر دادتها بر روی یک لوح فشردت ( )CDیا یک فلش مموری هم ذخیورت

گردند میتوانند تح قلمرو عهدنامه قرار گیرند .لذا تاکید بر رور و پایگات دادت به منظور د تیابی به معیواری مطموئن جهو شنا وایی محول
تجارت ثاب در محیط الکترونیکی ا

].[62

نتيجهگيری و مالحظات
عهدنامه  2002آنسیترال دربارت ا تفادت از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی ضمن به ر ومی شوناختن و اعتبوار بخشویدن بوه
ارتباطات الکترونیکی و قراردادهای منعقدت از این طریق ،همانند دیگر ا ناد بینالمللی ،شرط اعمال مفاد خویش را وقوع محل تجارت طورفین در
کشورهای مختلف میداند .اما اینکه محل تجارت به ه مکانی اطالق میگردد محل بحق و تامل ا

 .به طوور کلوی محول تجوارت بوه هور

مکانی اطالق شدت که شخص بنگات دائمی برای فعالی اقتصادی تا یس میکند و شامل مکان تهیه موق کاال یا خدمات خارج از یوک محول
معین نمیشود .اصل بر این ا

محلی که تو ط یکی از طرفین به عنوان محل تجارت معین شدت ا
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محل تجارت وی قلمداد میگوردد اموا

طرف مقابل میتواند خالف آن را اثبات نماید .وقوع محل تجارت در کشورهای مختلف نیز تنها از طریق قرارداد و یا معامالت قبلی طرفین و یوا
اطالعاتی که در زمان انعقاد قرارداد و یا قبل از آن ارائه شدت ا

 .نانچه طرفین محل تجارت خود را تعیین نکردت و یوا بویش

قابل اثبات ا

از یک محل تعیین نمودت باشند ،مکانی که نزدیکترین ارتباط با قرارداد دارد به عنوان محل تجارت شناخته میشود .تشخیص نزدیکترین ارتباط
با قرارداد با توجه به معیارهای مختلفی از جمله قانون حاکم ،قانون محل انعقاد و یا قانون کشور محل اقام فروشندت به عهودت دادگوات گذاشوته
شدت ا

 .در صورتی هم که شخص حقیقی فاقد محل تجارت باشد ،محل کون معمولی وی ،محل تجارت او خواهد بود .نکتوه دیگور آنکوه

ون در دنیای مجازی و محیط تجارت الکترونیکی امکان تصور مکان ثاب به راحتی ممکن نمیباشد این مفهوم باید در پرتوو مفواهیم جدیود و
قابل تصور این محیط مورد برر ی قرار گیرد .توجه به مکانی که رور یا پایگات دادت در آنجا قرار دارد از جمله مهمترین معیارهایی ا

که موی

تواند در فهم و شناخ این محل کمک شایانی نماید .نظر به اینکه در قوانین و مقررات مرتبط داخلی تعریفی از مفهوم محل تجارت ارائه نشودت
لذا ضروری ا

ا

قانونگذار با مبنا قراردادن قواعد پذیرفته شدت بینالمللی و بومی ازی آن ،معیارهوای قابول اعتموادی را جهو شنا وایی

محل تجارت در محیط پویا و غیرملموس تجارت الکترونیکی ارائه نماید .به نظر میر د توجه به عنصور موادی و واقعوی محول فعالیو دائموی
تجاری بهترین معیار جه شنا ایی محل تجارت ا

؛ مگر آنکه شخص فاقد این محل در دنیای واقعی باشد که در این صورت محل ا وتقرار

رور پشتیبانکنندت در قلمرو رزمینی ایران به عنوان محل تجارت و کس و کار وی در نظر گرفته میشود.
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