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چکیده
قراردادهای هوشمند قراردادهایی الکترونیکی هستتند هته در بستتری ممتومی ماننتد
بالک چین منعقدشده و از زمان انعقاد تا تائید نهایی توسط قوه حاهمه و هوش مصنومی
نظارت می گردند و طرفین و هوش مصنومی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد امکان
دریافت هرگونه اطالماتی از مورد معامله یا طرفین مقد را دارند .این قراردادها با توجه به
دارا بودن شرایط اساسی معامالت ،مطابق بتا هتر نظتاق حقتوقی مقتد تلقتی گردیتده و از
ویژگیهای منحصربهفترد ی همچتون ،ختود اجرایتی در اجترای قتار قترارداد ،شتفافیت
بهرهمند بوده و انعقاد ن ها منوط به دارا بودن افراد از امضای دیجیتتالی و مجتوز امکتان
تملک ارزهای مجازی میباشد .قراردادهای هوشمند پس از تائید توسط طرفین و هتوش
مصنومی ،در بستر ممومی قبتت و ست س در فضتای بستتر جهتت م تاهده ممتوق مر ته
میشوند .بههارگیری این قراردادها در بخشهای مختلف حقوقی ازجمله قبت ،بازارهای
پولی ،بازارهای سرمایه به جهت وجود برخی مسائل نظیر شناسایی قانون حاهم بر قرارداد
و دادگاه صتال در متورد دمتاوی و نحتوه اجترای حکتم در قراردادهتای بتینالمللتی بتا
چالشهایی مواجه می باشد هه حل ن هتا بته بهبتود رونتد استتفاده از ایتن نهتاد حقتوقی
فناورانه در نظاق حقوقی منتج خواهد شد.
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مقدمه
حقوق قراردادها یکی از پویاترین جنبه های حقوقی تلقتی متی گتردد هته همتواره تحتت
تأقیر اشکال جدیدی از تکنولوژی می باشد 8در نظاق حقوقی ایران مقد مبارت است از اینکه
یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفتر دیگتر تعهتد بتر امتری نماینتد و موردقبتول نهتا
باشد . 7این تعریف قریب به تعریف ماده  8818قانون مدنی فرانسه می باشد 9هته در ن مقتد
توافقی است هه در نیک یا چند شخص در برابر یک یا چند شخص دیگر متعهد میشوند
چیزی را تسلیم هنند یا م ملی را انجتاق بدهنتد یتا انجتاق ندهنتد 4در حقتوق ایالتت جرجیتای
ه ور ایاالت متحده مریکا از مقد به منوان یک تعهد التزاق ور قتانون تعریتف شتده استت.
تعار یفی هه در نظاق حقوقی ایاالت متحده از مقد بیتان متیگتردد بته طتورهلی بته سته دستته
تقسیم میشوند:
گروه اول با رویکردی نظری به مفهوق مقد ن را نتیجهای از توافقات طرفین میدانند هته
مبین تعهدات قراردادی نها میباشد .گروه دوق با رویکردی ماهوی مقد را توافقی متیداننتد
هه مبین حقوق 5و تعهدات 2افراد در یک رابطه دوطرفه میباشد.
گروه سوق نیز با رویکردی شکلی مقد را سند توافقاتی قلمداد متیهننتد هته مبتین شتروط
مصرح در قرارداد میباشد.

2

در حقوق ایاالتمتحده برای ن هه قراردادی قانوناً الزق االجرا تلقتی گتردد بایتد دارای
شرایط ممومی انعقاد باشد .ازجمله این شرایط می توان به وجود دو طرف قترارداد ،1اهلیتت

8. Savelyev Alexander, Contract Law 2.0: «Smart» Contracts As the Beginning of the
End OF Classic Contract Law, National research university High School Of Economics,
WP BRP 71/LAW,2016,7.
 . 7ماده  819قانون مدنی.
 .9حیاتی ،ملی مباس ،قوامد ممومی قراردادها ،چاپ اول ،تهران ،انت ارات میزان.92، 8937،
 .4در قانون جدید مدنی فرانسه هه در ژانویه سال  7181الزق االجرا شده است ،تعریتف مزبتور بتا انتدهی ت ییتر بته شتکل یتل
ورده شده است :قرارداد ،توافق اراده های دو یا چند شخص است برای ایجاد ،اصالح ،انتقال یا از بین بردن تعهدات.
5. Right.
2. Obligation.
2. Lauslahti Kristian, Mattila Juri, Seppala Timo, Smart Contracts – How will Blockchain
Technology Affect Contractual Practices?ELTA,2017,9.
1. Multiple Parties.
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طرفین ،8ر ایت متقابل ،7مو ین قرارداد و مانت اجرای مدق انجتاق تعهتد 9اشتاره نمتود.
قراردادهتتای الکترونیکتتی توافتتق دو یتتا چنتتد اراده در قالتتب ایجتتای و قبتتول در محتتیط
الکترونیکی می باشد 4هه ازلحاظ ماهیت تفاوت چندانی با قراردادهای سنتی نداشتته 5و تنهتا
وجه تمایز نها با قراردادهای سنتی ،انعقاد ن ها در بستر الکترونیکی میباشد .قراردادهتای
هوشمند 2قراردادهایی الکترونیکی هستند هه مطابق با ایجای و قبول طرفین در بستتر بتالک
چین( 2زنجیره بلوهی) منعقد میگردند .1ا ین قراردادها مطابق با نچه یالً بیتان خواهتد شتد
با دارا بودن شرایط ممومی معامالت ،مقودی معتبر در حقتوق امریکتا تلقتی متی گردنتد .بتا
توجه بته اینکته طترفین قترارداد بترای انعقتاد قراردادهتای هوشتمند نیازمنتد برختورداری از
هلیدهای خصوصی 3تخصتیص داده شتده در امضتائات دیجیتتالی 81جهتت امضتای قترارداد
می باشند و نحوه برخورداری از مجوز استفاده از این نوع امضائات نیازمند شناسایی هویت و
مایملک متقا ی توسط مراجع ی صالح و بررسی و تعیت حقتوقی و ستوابق هیفتری وی
دارد ،88افرادی هه تحت این چنین فرایندی مبادرت به انعقاد قراردادهای هوشمند می نماینتد
باید دارای تمامی شرایط مذهور ازجمله صحت قصد و اهلیت بوده و در صتورت فقتدان یتا
مخدوش شدن هر یک از مقتضیات بیان شده ،مجوز نها باطل میگردد .البتته بترای نهته

8. Capacity of the parties.
7. Mutual assent.
9. Consideration.
 .4مافی ،همایون ،هاویار ،حسین ،بررسی تطبیقی قانون حاهم بر قراردادهتای الکترونیکتی منعقتده در محتیط اینترنتت از منظتر
نظاق های حقوقی ،امریکا ،اتحادیه اروپا ،ایران ،مجله مطالعات حقوق خصوصی ،دوره  ،4شماره 852 ،8937 ،8
5. Freedman. B. J, «Electronic Contracts under Canadian Law-A Practical Guide»,
Manitoba Law Journal, Vol. 28, No. 17,2000.
2. Smart Contract.
2. Blockchain.
1. Bohme, Rainer. Christin, Edelman, Moore, Bitcoin: Economics, technology, and
governance, The Journal of Economic Perspectives, Social Science Research
Network,2015, 25.
3. PRIVATE CRYPTROGRAPGIC KEY.
81. Digital signatures.
88. Harshal,Katre, All you need to know about digital signatures in USA,how to get a digital
signature, https://www.profitbooks.net/digital-signature/. (Last Visited,12,july,2018).
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مقدی پس از انعقاد معتبر تلقتی گتردد بایتد فاقتد برختی موانتع ازجملته اشتتباه ،8تتدلیس و
فریب ،7اهراه 9و مدق تضاد با هنجارهای ممومی 4باشد .5.در این خصوص با توجه بته اینکته
موانع بیان شده مربوط به ملل خارجی می باشد هه مقد را تحت تأقیر قترار متی دهتد ،هماننتد
قراردادهای سنتی ،در قراردادهای هوشمند نیز مدمی وجود موانع قراردادی می تواند جهتت
اقبات مدمای خود به مراجع ی صالح مراجعه و تا زمانی هه حکمی از دادگاه جهت اقبتات
مدمای وی صادر ن ده باشتد ،قترارداد منعقتده معتبتر تلقتی متی گتردد .در حقتوق امریکتا،
قراردادها می توانند به صورت شفاهی 2یا ملموس 2منعقد گرد ند .در حقوق این ه ور برختی
قراردادهای خاص مانند قراردادهای مربوط به هسب وهار 1بایتد بته صتورت ملمتوس منعقتد
گردند 3و قراردادهای هوشمند نیز هه تحت سیستم خاصی منعقد و نیاز بته انعقتاد و قبتت در
سیستم بالک چین رادارند نیز باید بته صتورت ملمتوس ت تکیلشتده و امکتان انعقتاد نهتا
به صورت شفاهی وجود ندارد .در حقوق ایران نیز با توجه به اینکه مطابق با ماده  819قتانون
مدنی مقد توافقی است میان دو یا چند نفر هه موردقبول نها باشتد ،قراردادهتای هوشتمند
با تعریف مذهور تطابق داشته و بنابراین با دارا بتودن شترایط ممتومی معتامالت مقتد تلقتی
می گردند  .این پژوهش بابیان مفهوق قراردادهای هوشمند و بیتان امتبتار ایتن نتوع قراردادهتا
مطابق با نظاق حقوقی ایران و امریکا و هر چالش های پیش رو جهت به هارگیری ایتن نتوع
قراردادها در نظاق حقوقی به دنبال ارائته ایتده ای جهتت پتیریتزی و بته هتارگیری ایتن نتوع
قراردادها بهمنوان پی رفته ترین نوع قراردادهای الکترونیکی در نظاق حقوقی ایران میباشد.

8. Mistake.
7. Misrepresentation.
9. Duress Under Influence.
4. Public Policy Grounds.
5. Reggie O’Shields, Smart Contracts: Legal Agreements For the Blockchain, (North
Carolina Banking Institute,vol21,2017,185.
2. Oral.
2. Tangible.
1. Business Related.
3. Reggie O’Shield, op cit,185.
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 -1مفهوم قراردادهای هوشمند
جوامع همواره به دنبال انعقاد مقودی بودند هته بته ستادهتترین شتکل ممکتن 8و پرداختت
همترین هزینه ،7بدون دخالت موامل انسانی 9با دارا بودن شتروط استتاندارد 4و برابتری قتدرت
چانهزنی افراد ،زمینه انعقاد مقود منطبق با اراده افراد را به بهترین شکل فتراهم ورد .در انعقتاد
مقود همواره به دلیل م کالتی هته دخالتت موامتل انستانی داشتتند جوامتع بته دنبتال هتاهش
دخالت نها نه در انعقاد مقود بلکه در اجرای نهتا نیتز بتوده استت ،بنتابراین جهتت نیتل بته
اهتداف فتوق نتوع جدیتدی از قراردادهتا هته از نهتا بته منتوان قراردادهتای هوشتمند تعبیتر
میگردد به وجود مد .5مفهوق قراردادهای هوشمند و بستر انعقتاد ن (بتالک چتین) در ابتتدا
توسط فردی به ناق نیک سزای 2در دهه  8331مطرح گردید .2در ابتدا قراردادهای انجتاقیافتته
توسط سیستمهای رایانهای هه محاسبهگر دریافتها و پرداختهای متالی روزانته بودنتد بترای
چند دهه در امریکا و برخی ه تورهای توستعهیافتته پتا بته مرصته نهادنتد .بعتدها بتا گستترش
قراردادهای هوشمند در بستر تکنولوژی بالک چین و اختراع بیت هتوین 1بتهمنتوان اولتین ارز
رمزنگاریشده 3و استفاده ن در معامالت انجاقیافته حیطه انجاق ایتن معتامالت هتر چته بی تتر
گسترش یافت 81،بااینوجود در اواسط سال  7182با افول ارزش بیت هوین در بازارهای متالی
8. More Simplified form.
7. Lower Transaction Cost.
9. Human Involvement.
4. Standardized Terms.
5. Savelyev, op cit,7.
2. Nick Szabo.
2. Allan I. Mendelowitz & Willi Brammertz, Smart Contracts Were Around Long Before
Cryptocurrency, AM. BANKER 2016.
1. Bitcoin.
 3 .بیت هوین به منوان یک پول دیجیتالی وسیله ای برای پرداخت های دیجیتتالی بتوده و در معتامالت بتین الطرفینتی متی توانتد بته
Satoshi
Nakamoto,
منتتتتتتتتوان متتتتتتتتوب قتتتتتتتتراردادی قتتتتتتتترار بگیتتتتتتتتردBitcoin:APeer-to- .
.PeerElectronicCashSystem,http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf.2009.
فلستفه طراحتی ارزهتای رمزنگتاری شتده اندی ته ای بتود هته در ستال  8331توستط وی دی Wei Deiجهتت حتذف واستطه
 Intermediaryدر پرداخت های الکترونیکی معامالت با ارائه طرحی با مفهوق ارزهتای دیجیتتالی خودمختتار Autonomous
 Digital Currencyمطتترح گردیتتدWei Dai, B Money, (1998), http://weidai.com/bmoney.txt .
proposing a monetary protocol without the need for government or government-sponsored
.entities
81. Tapscott Don,Tapscott Alex, Blockchain Revolution: How The Technology Behind
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و م کالت بههارگیری ن در نظاق مالی بسیاری از ه ورهای درحتالتوستعه تتالشهتا بترای
جایگزینی ارز اتریوق بهجای بیت هوین و برقتراری اتریتوق بتالک چتین بتهجتای بیتت هتوین
بالک چین جهت امکتانستنجی بته هتارگیری ایتن نتوع قراردادهتا در نظتاق متالی ه تورهای
درحالتوسعه صورت گرفت.

8

از مفهوق قراردادهای هوشمند تعاریف فراوانی هرشده استت .نیتک ستزای ختالق ایتن
نوع قراردادها ،از ن ها به منوان الگوریتم قراردادهای هتام یوتری 7هته شتروط قتراردادی و
مفاد توافق را به اجرا درمی وردند ناق برده است 9برخی دیگر نیز از ن هتا بته منتوان تتوافقی
هه اجرای ن به صورت خودهار می باشد تعبیر هردهاند 4.برختی دیگتر از قترارداد هوشتمند
به قراردادی هه به منوان یک هد در بستر بالک چین 5خیتره شتده و از امکتان بتازخوانی و
بازنویسی 2به منوان یک داده در ن را برخوردار است ناق برده و 2برخی دیگر از ن به منوان
سیستمی هه به وسیله هدهای الکترونیکی تعهدات قترار داده شتده توستط طترفین قترارداد را
به صورت خودهتار بته اجترا متی گتذارد تعریتف نمتوده انتد 1.برختی دیگتر از ن بته منتوان
دستورالعمل های الکترونیکی خود اجرا هه به صتورت پتیشنتویس 3در هتدهای هتام یوتری
خیتتره شتتده و بتته هتتام یوتر امکتتان بتتازخوانی 81قتترارداد ،تقتتدیم دستتتور هتتار 8و افتتزایش
Bitcoin Is Changing Money, Buusiness, And The World, First Edition, Social Science
Research Network,2016,102.
8. CARLA L. REYES, More Legal Aspects of Smart Contract Applications, Token Sales,
Capital Markets, Supply Chain Management, Government and Smart Cities,Real Estate
Registries, and Enabling Self-Sovereign Identity, Perkins Coie Publishers, downloaded
from Social science and research network,2018,2.
7. computerized transaction algorithm.
9. Szabo N, Smart contracts in Essays on Smart Contracts, Commercial Controls and
Security http://szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html.1994.
4. Savelyev, op cit,7.
5. Blockchain.
2. Rereading and Rewriting.
2. Greenspan G, ‘Beware of the Impossible Smart Contract’, Blockchain news, 12 April,
http://www.theblockchain.com/2016/04/12/beware-of-the-impossible-smartcontract.,2016.
1. Silverberg Kristen, French Conan, Ferenzy Dennis, Van Den Berg Stephanie, Getting
Smart: Contracts on the Blockchain ,Institute Of International Finance,2016,1.
3. Draft.
81. Read.
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هوشمندی 7قرارداد را می دهد تعبیر هردهاند 9و نهایتاً برخی دیگر بتا توجته بته امکتان ت ییتر
مفاد این قراردادها تنها در صورت وجود ر ایت م ترک طرفین (منطتق برنامتهریتزی قابتل
تنظیم) 4قراردادهای هوشمند را برنامه های دیجیتالی 5مبتنی بر ساختار بالک چتین متی داننتد
هه به صورت خودهار تمامی شروط و مفاد قرار داد را هه تحتت اراده طترفین قرارگرفتته بته
اجرا گذاشته و از هرگونه ت ییر غیرمجاز در مفاد قرارداد از هر طرف خودداری متی نمایتد.

2

قراردادهای هوشمند در هنگاق انعقاد در بستر بالک چین منعقد و پس از تائید نهایی توستط
هام یوتر در همان بستر نیز به منوان یک هد رمزنگاریشده 2قبتت متی گردنتد .بتالک چتین
یک سربرگ دیجیتال 1توزیع شده در یک شبکه الکترونیکی 3می باشد .معامالت انجتاقشتده
بین طرفین در ن به صورت هامالً مطم ئن بدون امکان هرگونه هک یتا ت ییتر مفتادی جهتت
اجراشدن قبت می گتردد .ایتن قراردادهتا پتس از انعقتاد در نتوع الکترونیکتی در فضتای ن
مر ه شده 81و توسط هر فردی بدون امکان ت ییر مفاد ن یا دست هتاری در قترارداد بتدون
وجود هرگونه ابهاق 88در مفاد ن قابل م اهده هستند .87قمره این امر هاهش حضتور واستطه
یا شخص سوق در انعقاد قراردادها و جلتوگیری از ست ری شتدن ت تریفات طتوالنی متدت و
پرهزینه قبت اسناد میباشد 89.ایتن بستتر شتامل یتک پایگتاه داده توزیتعشتده 8متیباشتد هته
8. Effectuate the instruction.
7. Smartness.
9. Samuel Bourque, Sara Fung, Ling Tsue, A Lawyer 's Introduction to Smart Contracts,
Social Research Network,2014,4.
4. Customizable Programming Logic.
5. Digital Programs.
2. Mattila, Juri,Seppala, Timo,Holmstrom, Jan : Product-centric Information Management
;– A Case Study of a Shared Platform with Blockchain Technology; Conference Paper
Industry Studies Association Conference 2016. 8.
2. Cryptocode.
1. Digital Ledger.
3. Distributed Across a Network.
81. Fairfield,2014, 35.
88. Ambiguity.
87. KAREN E. C. LEVY, Book-Smart, Not Street-Smart: Blockchain-Based Smart
Contracts and The Social Workings of Law, Social Science Research, Network,2017,1.
89. Wright,De Filippi, Decentralised Blockchain Technology and the Rise of Lex
Cryptographia, Decentralized Blockchain Technology, Social Science Research

727

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال هفتم ،شماره بیستوهفتم ،تابستان 8931

نگهدارنده لیستی از بلوک ها 7بوده و از هرگونه تهاجم 9و بازبینی 4ایمن می باشد .هر بلتوک
دارای یک اتصال به بلوک دیگر بوده هه مجمومه ن ها زنجیرهایی 5از بلوک ها را ت تکیل
می دهند ،همان طور هه بیان شد اطالم ات هه همان قراردادهای منعقده در این بستر می باشند
به صورت هدهایی رمزنگاری شده در هر یک از این بلوک ها قبتت گردیتده و در ایتن بستتر
قابل نمایش می باشند 2.یکی از نو وری های صورت گرفته در این نوع قراردادهتا استتفاده از
پول دیجیتالی به منوان یکی از مو ین قرارداد در معامالت هاال به ارز می باشتد .بته مبتارتی
انعقاد قراردادهای هوشمند در معامالت تملیکی می تواند به دو صورت هاال به هاال یتا هتاال
به ارز انجاق گیرد هته مو تین قتراردادی در ایتن نتوع قراردادهتا ارزهتای رمزنگتاریشتده
دیجیتالی یا اموالی می باشند هه مالکیت مالک نها توسط دولت به رسمیت شتناختهشتده و
اطالمات ن در قالب هدهای رمزنگاری شده غیرقابل ت ییر در بستر بتالک چتین قبتتشتده
باشند 2.معامالت تعهدی نیز قابلیت انعقاد در قالب قراردادهتای هوشتمند را بته سته صتورت
یک تعهدی ،دو تعهدی و چند تعهدی دارند .در قراردادهای یک تعهدی یکطرف قرارداد
در قبال تحقق شروط مقرر مانند پرداخت حق الزحمه متعهد به انجاق مملی می گردد .پتس از
انعقاد معامله ،میزان وجه در نظر گرفته شده در حسای طرف دیگر به منتوان وجته قتراردادی
مسدود و امکان نقل وانتقال ن وجود نخواهد داشت .پس از تائیتد ممتل انجتاق شتده متعهتد
توسط طرف معام له ،وجه در نظر گرفته شده توسط هوش مصنومی از حستای بتانکی طترف
معامله به حسای متعهد منتقل می گردد .در حال حا ر امکان انعقاد قراردادهتای دوجانبته یتا
چندجانبه به صورت یک جانبه موجود بوده و طرفین متعاهد ،با انعقاد قراردادهای یتکجانبته

Network,2015,1.
8. Distributed Database.
7. Blocks.
9. Tampering.
4. Revision.
5. Chains.
2. Cong,He, Blockchain Disruption and Smart Contracts , https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=2580559,2017,7.
2. Armand Tanzarian, Understanding smart property, https://cointelegraph.com/
news/understanding_smart_property. (Last visited12,july,2018).
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8

در نظاق حقوقی ایاالتمتحده ،حقوق قراردادها یک حقوق غیراجباری 7تلقی شده و بی تتر
مبتنی بر اصل زادی قراردادی 9میباشد ،بهمبارتدیگر طرفین قرارداد میتوانند برخی قوامتد
غیر الزاق ور هه مبتنی بر هنجارهای اجتمامی نباشد را نادیده گرفتته و بته پیتادهستازی شتروط
خود اقداق نمایند؛ بنابراین زادی قراردادی مبتنی بر برخی قوامد متره استت هته بتر محتتوای
معامله حاهم میشتود .در ایتن حیطته طترفین قترارداد متیتواننتد تصتمیم بگیرنتد چته شتروط
قراردادی در قرارداد گنجانده شود و مانت اجترای متدق انجتاق ایتن شتروط چته باشتد 4.در
قراردادهتای هوشتتمند نیتتز اممتال حاهمیتتت اراده متعتتاملین و رمایتت اصتتل زادی قتتراردادی
باوجود برخی ستاختارها ممکتن متیباشتد .قراردادهتای هوشتمند بتا توجته بته انعقتاد در یتک
سربرگ ممومی توسط هوش مصنومی 5و مقامات دولتی مورد نظارت واقعشده و در صتورت
تخطی هر یک از طرفین قرارداد یتا انجتاق هرگونته تتدلیس قتراردادی و بتهطتورهلی هرگونته
سوءاستفاده یک طرف قرارداد ،دیگری امکان گزارش امر به مراجتع نظتارتی را دارد 2.در ایتن
نوع قراردادها جهت جلتوگیری از تبتانی هرگونته دریافتت و پرداختت متوب قتراردادی چته
طرفین قرارداد دو نفر بوده و چه چند نفر باشند باید به ر ایت تمامی نهتا صتورت گرفتته و
درصورتیهه تمامی نها این امر را تائید ننمایند ،قرارداد بهختودیختود فاقتد هرگونته امتبتار
قانونی و قابلیت اجرا تلقی میباشد.2
ایتتن قراردادهتتا دارای دو ویژگتتی ختتود اجرایتتی و شتتفافیت بتتوده هتته نهتتا را از ستتایر

8. Werbach Kevin, Cornell Nicolas, Contracts EX Machina, Duke Law
Journal,67,downloaded from social science research network,2017, 23-24.
7. Non-Mandatory.
9. Principle of Freedom of Contracts.
4. Hemmo,
SopimusoikeusI;TalentummediaOy,Helsinki,https://shop.almatalent.fi/sopimusoikeusii.html,2003,77.
.5هام یوتری هه بوسیله دستور العمل های پیش نویس شده هه تحتت منتوان هتد در حافظته ن خیتره شتده و بته ن امکتان
بازخوانی قرارداد را می دهد انجاق می گیرد .تمامی دستور العمل های داده شده حاوی مقتررات و قوامتد مبتنتی بتر هنجارهتای
ممومی بوده و از انعقاد هر قرارداد خالف قانونی خودداری می نمایند(Reggie O’Shield, op cit,179)..
2. KAREN E. C LEVY, op cit,2.
2. Reggie O’Shield, op cit,186.
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قراردادهتتای الکترونیکتتی متمتتایز متتینمایتتد .قراردادهتتای هوشتتمند از ویژگتتی ختتود اجرایتتی

8

برخوردار هستند بدین معنا هه هنگامیهه قرارداد منعقد متیگتردد و شتروط قتراردادی تحتت
مقرراتی هه بهوسیله دستتورالعمل بته هتام یوتر دادهشتده استت بته قترارداد افتزوده متیگتردد
درصورتیهه شروط مقرر تحققیافته و طرفین قرارداد بهوسیله هلیدهای خصوصی هته بته هتر
یتک از نهتتا اختصتتاص دادهشتتده استتت ،متتوارد فتتوق را تائیتتد نمتتوده و قمتتن قتتراردادی نیتتز
بهصورت هامل پرداخت و این امر توسط طرف مقابل تائید شده باشد ،پس از تائید نهایی مفاد
قرارداد توسط هوش مصنومی مالکیت موب قرارداد بهصورت خودهار بتدون نیتاز بته تنظتیم
سند در مراجعی خاص ،بهطرف قرارداد منتقل میگردد 7قمتره ایتن امتر هتاهش هزینته انعقتاد
معامله و قضا زدایی در نظاق حقوقی میباشد 9به بیتان بهتتر ویژگتی ختود اجرایتی قراردادهتای
هوشمند بدین معناست هه در این قراردادها سیستم قرارداد را به اجرا میگذارد و صرفنظر از
وجود یا مدق وجود امتماد متقابل بین متعاملین ،بهصورت مستقل ،پس از تائید پرداخت مقتدار
پولی هه بهمنوان موب قرارداد تعیینشده است توسط هوش مصنومی و طرف مقابل قترارداد،
بهصورت دیجیتالی مالکیت دارایی یکطرف را بهطرف مقابل منتقل مینماید 4درصتورتیهته
طرفین قرارداد به انعقاد مقود موجل مبادرت نمایند و تاریخ اجرای مقد را در زمان ینده قترار
داده باشند نیز مقدار وجهی هه در برابر موب معامله بایتد پرداختت گتردد توستط سیستتم در
حسای طرف قرارداد ،بدون جلوگیری از بهرهمندی وی از منتافع ن وجته ،بتالک گردیتده و
طرف دیگر معامله نیز در این مدت امکان انجاق هرگونه نقلوانتقال و بهطورهلی هر معاملتهای
نسبت به مال مزبور را نخواهد داشت و در زمان مقرر برای اجرای معامله ،این وجته بتهصتورت
اتوماتیک بته حستای طترف مقابتل منتقتل گردیتده و مالکیتت متوب دیگتر نیتز در ن زمتان
بهصورت اتوماتیک بهطرف دیگر قرارداد منتقل میگردد .5چون قراردادهتای هوشتمند دارای
8. Automatic Execution.
7. KAREN E. C. LEVY1,op cit,2.
9. Silverberg, French, Ferenzy, Van Den Berg, op. cit,9.
4. KouluRiikka, Blockchains and Online Dispute Resolution : Smart Contracts as an
Alternative to Enforcement , SCRIPTed, Volume 13, Issue 1,2016, 55.
5. Cassano, J. “What are Smart Contracts ? Cryptocurrency’s Killer App .” Fast Company ,
17 .Accessed 10 June 2016 .http://www.fastcolabs.com/3035723/appeconomy/smartcontracts-could-be-cryptocurrencys-killer-app,2014.
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امکان خود اجرایی میباشند چنین ویژگی ایجای مینماید هه از وقوع هرگونه شترط متبهم و
باطلی در قرارداد جلوگیری گردد تا امکان اجرای صحی قرارداد متذهور فتراهم شتود ،چتون
قرارداد تحت نظارت هوش مصنومی منعقد می گردد و نهایتاً جهت تائید مفاد قترارداد ،هتوش
مصنومی یا همان هام یوتری هه بهوسیله دستورالعملهای پیشنویس شده هتدایت متیگتردد،
ن را بازخوانی نموده و درصورتی هه هر امر خالف قانونی چه با ر ایت هر دو طترف و چته
بتتهصتتورت نا گاهانتته در قتترارداد گنجانتتدهشتتده باشتتد ،از تائیتتد قتترارداد ختتودداری نمتتوده و
قراردادی منعقد نخواهد شد.
در خصوص ویژگی شفافیت نیتز افترادی هته مبتادرت بته انعقتاد قراردادهتای هوشتمند
می نمایند ،دارای مجوز انعقاد این مقود از طرف حکومت می باشند و تنها این افراد میتوانند
مایملک خود را به دیگران منتقل نمو ده و از انعقتاد مقتود نستبت بته امتوال دیگتران ممنتوع
می باشند .مضافاً اینکه تنها انعقاد این مقود نسبت به اموالی امکان پذیر است هه مالکیت فترد
بر ن ها از سوی دولت به رسمیت شناخته شده و اسناد رسمی نسبت به این امتوال صادرشتده
باشد؛ بنابراین امکان انعقاد قراردادهای فض ولی یا تحقتق جرائمتی ماننتد انتقتال متال غیتر یتا
هاله برداری های مالکی در انعقاد این نوع قراردادها وجود نخواهد داشت .افتراد نیتز هنگتاق
انعقاد معامله می توانند با استفاده از سیستم اوراهتل هته ایجادهننتده تعامتل بتا دنیتای واقعتی
می باشد تمامی اطالمات موردنیاز خود را صورت هتامالً شتفاف و مطمتئن از طترف مقابتل
قرارداد و موب معامله دریافتت نماینتد 8.پتس از قطعیتت معاملته ،نمونتهای از ن بتهتمتامی
سیستم های متصل به بالک چین ارسال شده و تمامی افراد ی هه امکان انعقاد مقتود هوشتمند
در نقاط مختلف دنیا رادارند و بستر بالک چتین در ه تور نهتا فتراهم گردیتده استت ،از
طریق هلیدهای ممومی قادر به م اهده مفاد قراردادهای منعقده 7میباشند .متاده  838قتانون
مدنی در حقوق ایران شرط تحقق مقد مقرون بودن بته چیتزی هته داللتت بتر ن متینمایتد
قلمداد شده است ،در قراردادهای هوشمند به دلیل ن هه این قرارداد پس از انعقتاد در بستتر
بالک چین نمایان شده و تمامی افراد قادر به م اهده ن می باشتند شترط متذهور بته ختوبی
فراهم گردیده است .در این قراردادها به دلیل ن هه افراد فاقد اهلیت فاقد مجوز الزق بترای
8. Kehrli,Jerome, op cit,11.
7. Ibid,17.
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انعقاد این مقود می باشند هر طرف معامله از بابت صتحت قصتد و ر تای همتدیگر ستوده
میباشند.
 -2مکانیسمهای انعقاد قراردادهای هوشمند
تحقق هلیه مقود امم از مقود معین یا قراردادها وقتی صورت میگیرد هته شترایط اساستی
الزق برای صحت معامله در نها جمتع شتده باشتد 8متاده  831در قتانون متدنی ایتران شترایط
اساسی هر معامله را بر قصد و ر ای طرفین ،اهلیت طرفین ،مو وع معین هته مو توع معاملته
باشد و م رومیت جهت معامله قرار داده است .در حقوق امریکا نیز شترایط اساستی معتامالت
وجود طرفین قرارداد ،اهلیت ،قصد و مو ین قراردادی بیانشده است 7.قراردادهتای هوشتمند
مالوه بر شرایط فوق ،دارای شرایط اختصاصی دارا بودن افتراد از مجتوز استتفاده از امضتائات
دیجیتالی و مجوز امکان تملک ارزهای مجازی مطابق با هنوانسیون یکنواخت سازی معامالت
مبتنی بر ارزهای مجازی مصوی  7182همیستیون تجتارت بتینالملتل ستازمان ملتل متحتد نیتز
میباشند.

9

 -2-1قصد و رضای طرفین

قصد حالت درونی طرفین معامله میباشد هه باید مطابق با ن ختود را بتر حقتوق و تعهتداتی
هه بر طبق توافق انجاقشده ایجاد میگردد ملزق گردانند 4.در نظاق حقوقی ایتران ماهیتت قصتد و
ر ا از هم متمایز بوده و مدق وجود قصد منجر به بطالن و مدق وجود ر تا منجتر بته متدق نفتو
معامله میباشد .این در حالی است هه در حقوق امریکا برخالف حقوق ایران تفکیکی از قصتد و
ر ا به ممل نیامده 5و قصد ان ا جدای از ر ا بتا قتار متفتاوت حقتوقی مطترح در نظتاق حقتوق
8 .افتخاری ،جواد ،هلیات مقود و حقوق تعهدات ،چاپ اول ،تهران انت ارات میزان.21 ،8917،
7. Michael J. Hall, Elements of a Contract , https://contracts.uslegal.com/elements-of-acontractKimberleeLeonard, (Lastvisited12/july,2018) .
5 Requirements for a Contract , http://smallbusiness.chron.com/5-requirements-contract15616.html. (UpdatedJune29,2018).
9در این خصوص در گفتار سوق مفصال تو ی داده خواهد شد.
4. James Gould, Formation of contracts:Intention to create legal relations,
https://levisolicitors.co.uk/news/intention-create-legal-relations/,(7august,2017).
5. Ewan McKendrick, Contract Law: Text, Cases, and Materials, Publisher:Oxford
University Press,7th Edition,2016,21.
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ایران و فقه شتیعه موردتوجته قترار نگرفتته و تنهتا بتر ن منتوان اراده یتا ر تایت بته معنتای متاق
نهادهاند 8.برای نهه قصد طرف معامله من أ حقوقی داشته باشد الزق است در مالم ختار ابتراز
گردد ،به مبارتی اگرچه مطابق با نظر م هور فقها نچه سازنده مقد میباشتد اراده و قصتد بتاطنی
فرد میباشد 7مگر اینکه به دالیلی پیروی از اراده ظاهری الزق 9باشد 4اما برای نهه ایتن اراده در
مالم خار نیز دارای اقر حقوقی باشد الزق است تا بهوسیله ابزاری ،ابراز گتردد هته در متاده 838
قانون مدنی نیز بر این امتر اشتاره شتده استت .در حقتوق امریکتا نیتز احتراز قصتد متعتاملین بایتد
بهصورت هامالً شفاف مورد تائید طرف مقابل قرار گیرد 5در قراردادهای هوشمند امکتان احتراز
قصد قطعی و هامل هر یک از متعاقتدین هتم در حالتت متادی و هتم در حتاالت ختاص وجتود
خواهد داشت .برای انعقاد قراردادهای هوشمند طرفین باید دارای امضای دیجیتالی 2باشتند .افتراد
در صورتی امکان استفاده از این امضا را خواهنتد داشتت هته از طترف قتوه حاهمته یتک هلیتد
خصوصی 2برای نها هه همان مجوز بهرهمنتدی از ایتن امضتا متیباشتد تعلتق گیترد .1بته دلیتل
 .8شهیدی ،مهدی ،ت کیل قراردادها و تعهدات ،چاپ یازدهم ،تهران ،انت ارات مجد.871 ،8937 ، 52،
 .7روایاتی همچون «انما االممال باالنیات»« ،انما لکل امرء ما نوی» از جمله روایاتی می باشند هه بر حاهمیت اراده بتاطنی اشتاره
داشته (انصاری ،شیخ مرتضی ،)8922( ،مکاسب ،جلداول ،چاپ چهارق ،قم ،انت تارات دهاقتانی (استمامیلیان) )945 ،و دالیلتی
نظیر «انما یحلل الکالق و یحرق الکالق» بر حکومت اراده ظاهری اشاره دارند.
 .9هاتوزیان ،ناصر ،قوامد ممومی قراردادها ،جلد اول ،چاپ سوق ،تهران ،شرهت سهامی انت ار.742 ،8929،
 .4در حقوق لمان نیز نظریه حاهمیت اراده ظاهری مورد پذیرش قرار گرفته است (حیاتی ،پی ین.)821 ،
5. Lauslahti,Mattila,Seppala, op.cit,10.
 .2امضتتتای دیجیتتتتالی هتتته از ن بتتته منتتتوان امضتتتای الکترونیکتتتی رمزگتتتذاری شتتتده یتتتاد می تتتود ( William A.
) Tanenbaum,2000,10از لحاظ ریب امنیتی نسبت به ستایر امضتائات در درجته بتاالتری قرارگرفتته و دارای سته ویژگتی
منحصتتر بتته فتترد متتی باشتتد -8:جتتواز (-7،)AUTHORISEتصتتدیق ( -9 ،(APPROVEحفاظتتت در برابتتر هالهبتترداری
) (PROTECT AGAINST FROUDمی باشند ) .(Stephen E. Blythe,2008,69بسیاری از افتراد در ایتن تصتور
می باشند هه امضای دیجیتالی نمونه ای دیجیتتالی شتده از امضتای قلمتی متی باشتد در حتالی هته چنتین امتری صتحی نمتی باشتد
) ) Stephen E. Blythe,2007,49و امضای دیجیتالی منتسب به هل سند متی باشتد .امضتای دیجیتتالی امضتایی استت هته از
طریق ت ییر شکل ) (TRANSFORMATIONمدارک بته صتورت الکترونیکتی) (ELECTRONIC RECORDاز
طریق استفاده از یک سیستتم رمتز نگتاری نامتقتارن و یتک تتابع هتش  (HASH FUNCTIONتولیتد متی گتردد(Hong .
)Kong Special Autonomous Region, Electronic Transactions Ordinance, 2000, section 2
امضای دیجیتالی دنباله ای از بیت هایی است هه با اجرای یک پیاق الکترونیکی از طریتق یتک تتابع هتش یتک طرفته و ست س رمتز
گذاری پیاق نتیجه هه از طریق هلید شخصی فرستنده خالصه متی گتردد ،ایجتاد متی گتردد ( )Stephen E. Blythe, (2007
Hungary's Electronic Signature Act: Enhancing Economic Development with Secure
Electronic Commerce Transactions,School of Management, New York Institute of
.Technology, USA,49).
2. PRIVATE CRYPTROGRAPGIC KEY.
 .1تکنولوژی استفاده شده در امضاهای دجیتتالی بته منتوان زیرستاخت هلیتد ممتومی) (S.F Fischer,2001,p233بیتان متی
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ت ریفات طوالنیمدت دستیابی به این مجوز همچون شناسایی امالک و داراییها و احراز هویتت
افراد ،افرادی هه از این نوع امضائات برخوردار میباشند توسط دول متبوع خود هتامالً شناستایی
گردیده و انعقاد قراردادهای هوشمند توسط این افراد در فضای بالک چین مبتین وجتود قصتد و
ر ای این افراد برای انعقاد معامله میباشد .در برخی موارد هه ممکتن استت افتراد بته دلیتل دارا
بودن برخی شرایط خاص فاقد منصر قصد تلقی گردند نیز امکان احراز ایتن امتر در قراردادهتای
هوشمند موجود است .بهمنوانمثال گاهی ممکن است نسبت به یک فرد حکتم حجتر صادرشتده
باشد و او در فاصله بین صدور حکم حجر و قطعی شدن ن مبادرت به انعقاد معاملهای نماید هته
در صورت قطعی شدن حکم حجر ،تاریخ حجر در حکم دادگاه بته قبتل از تتاریخ انعقتاد معاملته
بازگردد ،در این صورت نیاز به مکانیسمی وجود دارد تا از انعقاد چنین معامالتی هه درنهایتت بته
بطالن منتهی میگردنتد جلتوگیری هنتد .در ایتن خصتوص سیستتمهتای اطالمتاتی اوراهتل 8در
قراردادهای هوشمند پیشبینیشده است هه ارتباطی نالین با بالک چین و هام یوتری هته مقتد
در شمول دستورالعمل ن انجاق میشود داشته و در هسری از قانیه تمامی اطالمات جدید طترفین
را به ن منتقل مینماید 7در صورت م ایرت اطالمات موجتود در هتوش مصتنومی بتا اطالمتات
جدید ارسالی توسط اوراهل ،امکان انعقاد مقتد از بتین متیرود و طترفین قترارداد نیتز از م تکل
پیش مده گاهی مییابند .قراردادهای هوشتمند نیازمنتد اتصتال بته سیستتمهتای اوراهتل جهتت
ت ذیه اطالمات بحرانی در زمانهای بسیار انتدک متیباشتند ،چتون ارستال و دریافتت اطالمتات
بهصورت الکترونیکی انجاق میگیرد در مدتزمان بسیار اندهی صورت میپذیرد 9مالوه بر این،

گردد) (PUBLIC KEY INFRASTRUCTUREهه دارای چهار مرحله می باشتد :اولتین گتاق تحتت منتوان طراحتی
یک هلید ممومی و یک هلید خصوصی نامگذاری می شود هه هلید خصوصی توسط فرستنده نگهداری شده و هلیتد ممتومی بته
صورت نالین در دسترس می باشد .هلید خصوصی به منوان یک وسیله ساخت امضا چه به صورت سخت افزار و چه بته صتورت
نرق افزار جهت تولید امضا از طریق استفاده از دیتا های تولید امضا توسط امضا هننده مورد استفاده قرار می گیرد .دیتتا هتای ستاخت
امضا هه مموما به منوان هلید های خصوصی پنهان از نها یاد می شود توسط امضا هننده برای ساخت امضای دیجیتال استتفاده متی
گتتردد ) .(American Bar Association (ABA)2001. www.abanet.org/scitech/ec/isc/pagv30هلیتتد
ممومی نیز توسط یک شخص قالث جهت تایید امضای الکترونیکی مورد استتفاده قرارگرفتته و بیتان هننتده فراینتدی تحتت منتوان
مقایسه محتوای سند الکترونیکی در زمان م امضای الکترونیکتی و محتتوای ن در زمتان تاییتد و ترهیتب هویتت امضتا هننتده از
طریق استفاده از دیتای تایید امضا هه م خص بر روی سند الکترونیکی بوده می باشد.
8. Oracle.
7. kehrli, Jerome,2016,11.
9. Ibid.
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اوراهلها میتوانند بهمنوان یک شخص سوق در قرارداد برای دادن اطالمتات متورد درخواستت
هر طرف از خرین قیمت هر هاال ت ا خرین و تعیت ملکتی و معتامالتی طترف دیگتر بته هتار
گرفته شوند 8.بنابراین به دلیل وجود این دو مکانیسم احراز قصد متعاملین در انعقاد مقتود بتهطتور
هامل توسط طرف دیگر معامله صورت میگیرد.
 -2-2اهلیت

دومین مکانسیم انعقاد مقود ،وجود اهلیت در متعاملین میباشد .در حقوق ایتران اهلیتت بته
دو نوع تمتع و استیفا تقسیم میگردد .الف) اهلیت تمتع توانایی شخص برای دارا شتدن حتق و
تکلیف می باشد هه با زنده متولد شدن انسان شروع و با مترگ او پایتان متییابتد .7ی) اهلیتت
استیفا توانایی شخص برای به هار بردن و اجرای حقوق خود میباشد .9ماده  788قتانون متدنی
شرایط دارا بودن اهلیت استیفا را بر بالغ و ماقل و رشید بودن احصا هرده است؛ بنتابراین افتراد
ص یر ،غیر رشید و مجنون فاقد اهلیت برای انجاق معامالت مالی بوده و احکاق معتامالت نهتا
حسب مورد باطل و یا غیر نافذ میباشد .در قراردادهای هوشتمند امکتان انعقتاد معاملته توستط
افراد فاقد اهلیت متصور نیست ،زیرا همانطور هه بیان شد برای نهه افراد مجوز انعقاد مقتود
خود در قالب قراردادهای هوشمند را دریافت هرده باشند باید بهطور هامل شناستایی و توستط
دولت برای امضای دیجیتالی معامله به نها هلید خصوصی اختصتاصیافتته باشتد 4.از نجاهته
هلیدهای خصوصی به افراد دارای اهلیتت داده متیشتود و حساستیت دولتت در تقتدیم چنتین
هلیدهایی به افراد بسیار باالست ،5افرادی هه نسبت به انعقاد مقود هوشمند مبادرت متینماینتد
همواره دارای اهلیت استیفا محسوی گردیده و در صورت از بتین رفتتن اهلیتت نهتا ،مجتوز
8. Ibid12.

 .7مقصودی ،مراد،حقوق مدنی ،اشخاص و محجورین ،چاپ دوق ،تهران ،انت ارات خرسندی.78 ،8935،
 .9امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،جلد اول ،چاپ سی و چهارق ،تهران ،انت ارات اسالمیه.757 ،8938،
4. John Lanchester , When Bitcoin Grows Up, LONDON REV. OF BOOKS,
https://www.1rb.co.uk/v38/nO8/john-lanchester/when-bitcoin-grows-up20, (Apr.21,2016).
 .5به منوان مثال در ه ور مجارستان جهت دریافت الیسنس استفاده از ایتن نتوع امضتا ،متقا تی بایتد درخواستتی بته طرفیتت
بازرس ارتباطات در ه ور مجارستان () HUNGARIAN COMMUNICATION INSPECTORهه از طترف
قوه حاهمه دارای صالحیت هافی در خصوص بررسی امضائات مزبور می باشد تقتدیم گتردد .تقتدیم هننتده درخواستت بایتد
دارای شرایط الزق جهت تقدیم درخواست مانند داشتن الزامات مالی و ملمی و نداشتن سابقه محکومیت هیفری باشتد .پتس از
انجتاق تحقیقتات هتافی و استتعالق از مراجتع صتالحیت دار ایتن الیستنس تقتدیم متقا تی متی گتردد ( .(STEPHEN E.
BLYTHE,op.cit,47
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استتتفاده از امضتتای دیجیتتتالی نیتتز از نهتتا ستتلب خواهتتد شتتد .مضتتافاً اینکتته چتتون هلیتتدهای
خصوصی به افراد بهمنوان یک مجوز جهتت استتفاده از امضتای دیجیتتالی تقتدیم متیگتردد،
امکان استفاده از ن در موارد م خص امکانپذیر است ،بنابراین در مواردی ختاص هته افتراد
با داشتن اهلیت استیفا فاقد اهلیت تمتتع در امتر متذهور متیباشتند ماننتد متوردی هته متدیران
شرهت سهامی مبادرت به انعقاد مقودی نمایند هه طرف حسای ن شرهت سهامی میباشتد،
امکان استفاده از امضتای دیجیتتالی موجتود نبتوده و بتهتبتع ن نیتز امکتان انعقتاد قراردادهتای
هوشمند بدین روش امکان پذیر نیست؛ هما اینکه انعقاد این مقود مالوه بتر اینکته توستط قتوه
حاهم نظارت می گردد ،باید انعقاد ن به تائید هوش مصتنومی رستیده باشتد تتا معاملته نهتایی
شده و قابلیت قبت در بستر بالک چین را داشته باشد .در خصوص اشخاص حقوقی با توجه بته
نکه اهلیت تمتع این اشخاص در محتدوده اساستنامه تصتویبشتده ایتن اشتخاص متیباشتد و
اجرای حقوق و تعهدات (اهلیتت استتیفا) ایتن اشتخاص نیتز توستط نماینتدگان قتراردادی 8یتا
قانونی 7نها انجاق میگیرد 9تقدیم مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی بته ایتن افتراد تنهتا در
محدوده فعالیتت ایتن اشتخاص و حتدود اهلیتت تمتتع نهتا صتورت گرفتته و پتس از پایتان
شخصیت حقوقی این اشتخاص ،اهلیتت نهتا نیتز پایتان و مجتوز نهتا باطتل متیگتردد .در
خصوص حاالت خاص نیز در مطالب فوق مفصالً در خصتوص قابلیتتهتای اوراهتل تو تی
داده شد لذا درهرحال امکان انعقاد مقود برای افراد فاقد اهلیت امکانپذیر نمیباشد.

 -2-3مورد معامله

مورد معامله به مال یا منفعتی اطالق میگردد هه طترفین قترارداد انتظتار دریافتت ن را در
معامله دارند .4مال در حقوق ایران به چیزی اطالق میشود هته مفیتد بتوده و قابلیتت تملتک و
 .8نمایندگی اشخاصی مانند وهالی دادگستری ،نمایندگان حقوقی موسستات مقترر در متاده  97قتانون یتین دادرستی متدنی،
م اوران حقوقی و در مواردی هه شخص میتواند نماینده غیر از وهیل دادگستری و نماینتده قتانونی را معرفتی نمایتد را شتامل
میشود (شمس ،مبداهلل ،)8934( ،یین دادرسی مدنی ،دوره پی رفته ،چاپ سی و چهارق ،تهران ،انت ارات دراک.)739،
 .7نمایندگی قانونی مواردی را شامل می گردد هه نمایندگی نماینده نسبت به اصیل در قانون به طور م خص تعیتین گردیتده و
اراده هیچ یک از دو طرف در ن تاقیری ندارد لذا از این حیث می توان به نمایندگی مدیران شرهت هتا اشتاره نمتود (شتمس،
همان.)737،
 .9صفایی و قاسم زاده ،پی ین.815،
?4. Jose Rivera, , What Is Consideration in a Contract
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اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین را داشته باشتد 8و اطتالق لفتم متال در متاده  88قتانون
مدنی 7هم اشیاء مادی و هم حقوقی هه دارای ارزش اقتصادی است ماننتد حتق سترقفلی را در
برمیگیرد 9.در مواد  785و  782قانون مدنی ایران شرایط مورد معامله بر مالیت داشتتن ،دارای
منفعت مقالیی بودن و مدق ابهاق گذاشتهشده است .برخی دهترین درصورتیهه متورد معاملته
میان دو طرف ارزش مالی داشته اما به لحاظ مرفی ارزش مالی نداشته باشد را نیز صحی تلقتی
هردهاند 4درصورتیهه موب قراردادی در قرارداد معتین ن تده باشتد ،مقتد در حقتوق ایتران
باطتتل و در حقتتوق امریکتتا غیرقابتتل اجتترا تلقتتی متتیگتتردد 5.همتتانطتتور هتته بیتتان شتتد انعقتتاد
قراردادهای هوشمند منوط به شناسایی هویت و میزان دارایی افراد میباشد .برای تعیتین میتزان
دارایی افراد نیازمند برخی زیرساختها همچون انجاق ت ریفات قبت امالک نسبت بته امتالک
فاقد سابقه قبتی می باشیم .درصورت انجاق چنین فرایندی زمینه برقراری این قراردادها در نظتاق
حقوقی فراهم میگردد؛ بنابراین قراردادهتای هوشتمند متیتواننتد در خصتوص تمتامی امتوال
منقول و غیرمنقولی هه دارای سند مالکیت بوده و دولت مالکیت نها را بته رستمیت شتناخته
باشد اممال گردند و در خصوص حقوق مالی نیز چنتین ترتیبتی اممتال متیشتود .هنگتامیهته
نسبت به مالی چه منقول و چه غیرمنقول سند مالکیت صادر میگتردد ایتن بتدین معناستت هته
این مال دارای مالیت و منفعت مقالیی بوده و هیچ ابهامی ندارد و تمامی ایتن متوارد بته تائیتد
دولت رسیده است بنابراین تحقق مانت اجرای بطالن معامله در متواردی هته ختالف متوارد
مقرر در مواد  785و  782قانون مدنی احراز گردد ،در قراردادهای هوشمند امکانپتذیر نیستت
چراهه بههیچ وجه امکان تحقق چنین امری وجود ندارد ،مضتافاً اینکته ایتن قراردادهتا از زمتان
انعقاد تا زمان تائید نهایی به وسیله هتام یوتر تحتت نظتارت هتام یوتر منعقتد گردیتده و امکتان
دستیابی بهتمامی اطالمات مربوط به مورد معامله توسط سیستم اوراهل امکانپذیر است.
https://www.legalmatch.com/law-library/article/what-is-consideration-in-a-contract.html,
(Last Modified: 06-26-2018).
 .8هاتوزیان ،ناصر ،دوره مقدماتی حقوق مدنی ،اموال و مالکیت ،چاپ اول ،تهران ،ن ر دادگستر.3 ،8922،
 .7ماده  88قانون مدنی :اموال بر دو قسم است :منقول وغیر منقول.
 .9جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،مجمومه مح ی قانون مدنی ،چاپ چهارق ،تهران ،انت ارات گنچ دانش.89 ،8938،
 .4هاتوزیان ،ناصر ،قانون مدنی در نظم حقوقی هنونی ،چاپ چهل و یکم ،تهران ،انت ارات میزان.712 ،8939،
5. Richard Stim, Consideration: Every Contract Needs It,What is consideration in
acontract,andwhatifanagreementdoesn'thaveit?https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/
consideration-every-contract-needs-33361.html, (last visited,12july,2018).
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 -2-4مشروعیت جهت معامله

م رومیت جهت معامله امروزه از حقوق ه ورهای غربی حذف و قتانونگتذار بتا توجته بته
اصل تسلیط هه در ماده  91قانون مدنی ایران نیز بدان اشارهشده ،قصد مالک بر به هار بتردن متال
تحت مالکیت خود را محترق شمرده و به دنبتال ه تف و تعیتین تکلیتف در خصتوص ن نبتوده
است .در ماده  8871قانون جدید متدنی فرانسته هته در ژانویته ستال  7181الزقاالجترا گردیتده،
شرایط اساسی صحت معامالت به سه شرط ترا ی طرفین ،اهلیتت معاملته هتردن و م ترومیت و
معین بودن مفاد قرارداد هرشده و به دنبال ن در ماده  8859قانون مذهور با حذف جهت مقتد
بر این امر صتحه گذاشتته استت .در حقتوق ه تورهای غربتی بتا توجته بته گستترش روزافتزون
تکنولوژی با انعقاد مقود در قالبهای الکترونیکی همواره سعی شده تا همواره مقتررات بتهنتومی
هه بی تر بر صحت معامالت تأهید داشته باشند تصویبشده و از تصتویب مقرراتتی هته موجتب
ایجاد ابهاق در برخی موارد نسبت به صتحت معتامالت گتردد ختودداری شتود .متاده  782قتانون
مدنی ایران در خصوص م رومیت جهت معاملته صترف تصتری برجهتت نام تروع را موجتب
بطالن معامله دانسته هه با و عیت فعلی انعقاد مقود ممکن است موارد بسیار نادری پیش ید هته
طرف معامله حا ر بر تصری جهت نام روع خود در معاملته گتردد ،بته همتین جهتت دهتترین
حقوقی صرف اطالع یکطرف مقد از انگیزه نام روع طرف مقابل را بترای بطتالن مقتد هتافی
دانستهاند 8.به دلیل م کالتی هه در نحوه اقبات حکم این ماده گریبتان گیتر دادگتاههتا و طترفین
مقد میباشد .درهرحال به نظر میرسد اصالح قانون مدنی ایران نیز همانند قانون مدنی فرانسته در
برخی جهات الزامی باشد؛ چراهه حقیقتاً احراز جهت معامله هه وارد قلمرو گاهی طرفین شتده
باشد هاری بس م کل است و م کلتر از ن اقبات امر برای اقبات بطالن معامله میباشد .مضافاً
اینکه در قراردادهای هوشمند نیز احراز چنین امری با توجه به انعقاد الکترونیکی معتامالت امتری
ناممکن به نظر میرسد .البته برای حل این م کل میتوان ماده  782قانون متذهور را بتا توجته بته
مقتضیات انواع قراردادهای سنتی و الکترونیکی تفسیر نمتود و نظتر ارائتهشتده توستط دهتترین را
تنها بر قراردادهای سنتی تعمیم داد یا با توجه به این نظتر تتا زمتانی هته چنتین ادمتایی در دادگتاه
 .8هاتوزیتتان ،ناصتتر ،دوره مقتتدماتی حقتتوق متتدنی ،اممتتال حقتتوقی (قتترارداد-ایقتتاع) ،چتتاپ دهتتم ،تهتتران ،شتترهت ستتهامی
انت ار.844 ،8914،
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اقبات نگردد ،قرارداد معتبر تلقی شده و پس از صدور حکم دادگاه متیتتوان ن را باطتل نمتود،
چنین شرطی را نیز در حقوق ایران پذیرفت؛ اما برای جلتوگیری از م تکالتی هته در گفتتار بعتد
بدان اشاره خواهد شد مناسب است در این خصوص محدوده ماده  782قانون مدنی ایتران را تنهتا
در خصوص شروط مصرح تفسیر نمود .در نظاق حقوق امریکا نیتز م ترومیت جهتت معاملته ،در
قالب هدف قانونی 8طرفین بیان میگردد .محدوده این شترط نیتز در حقتوق مریکتا بتر اهتداف
مصرح در قرارداد محدودشده و از ورود به قصد درونی و انگیزه متعاملین در ت خیص صتحت و
بطالن قرارداد اجتنای شده است.

7

 -3چالشهای پیش روی قراردادهای هوشمند
هارهرد قراردادهای هوشمند در نظاق حقوقی میتواند در حوزههای قبت ،بازارهای پتولی،
بازارهای سرمایه و سایر حوزهها مطرح گردد .اگرچه این قراردادها ،قراردادهتایی معتبتر تلقتی
میگردند اما بههارگیری چنین فرایندی در بخشهای بیانشده میتواند با چالشهایی به شترح
یل همراه باشد.
 -3-1حوزه ثبت

حوزه قبت به دو حوزه قبتاسناد و قبت امالک تقسیم میگردد .بتههتارگیری قراردادهتای
هوشمند در هر دو حوزه با چالشهایی به شرح یل مواجه است:
 -9-8-8حوزه قبت امالک :یکی از زیرساختهای بههتارگیری قراردادهتای هوشتمند در
نظاق حقوقی انجاق ت تریفات قبتت امتالک در خصتوص امتالک و ارا تی موجتود در ستط
ه ور میباشد .زیرا نهتنها موب قراردادی در قراردادهای هوشمند تنها امتوالی متیباشتد هته
توسط دولت مالکیت رسمی ن شناسایی شتده باشتد ،بلکته یکتی از شترایط تخصتیص مجتوز
استفاده از امضتائات دیجیتتالی نیتز در حقتوق امریکتا و ه تورهای غربتی شناستایی مایملتک
متقا ی هسب مجوز میباشد .درصورتیهه چنین امری صورت نگیرد ،بالطبع امکان برقتراری
8. Legal purposes.
7. William Breitsprecher, Legal purposes and proper form, https:// www.slideshare.net/
bogeybear/contracts-legal-purpose-proper-form, (lastvisited,12, july,2018).
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چنین قراردادهایی نیز در نظاق حقوقی وجود نخواهد داشت .در نظتاق حقتوقی ایتران مطتابق بتا
ماده  3قانون قبت ،دولت موظف است حتتی درصتورتیهته متصترفین ملتک نستبت بته ملتک
مزبور تقا ای قبت ننموده باشند ،نسبت به قبت امالک و ارا ی موجود اقداق نمایتد ،8ایتن در
حالی است هه باگذشت نزدیک به  12ستال از تتاریخ تصتویب قتانون قبتت هتیچ حرهتتی در
راستای اممال وظایف قانونی دولت در این زمینه صورت نگرفته استت .حتتی نتهتنهتا تصتویب
قوانین پراهنده بدون توجه به زیرساختهای مناسب نیز پی رفتی در راستای هدف قتانونگتذار
در خصوص تصویب قانون قبت مصوی  8981انجاق نداده است بلکه اخیراً با تصویب ماده 27
قانون احکاق دائمی برنامههای توسعه ه ور بتر امکتانستنجی ت تخیص شترمیت استناد متادی
توسط دادگاه ،بهنومی حکم ماده  41قانون قبت نیز در مدق پذیرش اسناد متادی تحتتال تعاع
قرارگرفته است .به نظر می رسد برای حتل م تکل ه تور در حتوزه قبتت امتالک ،منایتت بته
تجربیات ه ورهای توسعهیافته همچون اسکاتلند و اصالح یتا تصتویب قتوانین جدیتد در ایتن
خصوص راهگ ا باشد .در قانون قبت مصوی سال  7187ه ور اسکاتلند امکان قبت داوطلبانه
امالک با دارا بودن مزیتهایی همچون معافیتهای مالیانی ،هاهش هزینهها و بر مهده گترفتن
قسمتی از هزینههای قبت امتالک توستط دولتت و هتاهش ت تریفات پتیشبینتیشتده استت و
درصورتیهه افراد تا مدتزمان معین نسبت به انجتاق ت تریفات مقتدماتی قبتت امتالک ختود
اقداق ننمایند ،دولت راسا و بدون اختصاص هرگونه مزیتتی نستبت بته مالتک ،نستبت بته قبتت
ملک وی اقداق مینماید 7.در ه ور ایران نیتز متیتتوان ممتده دلیتل بتیمیلتی افتراد بته انجتاق
ت ریفات قبت ملک را باال بتودن هزینته هتای قبتتی و طتوالنی بتودن ت تریفات ،تلقتی نمتود و
درصورتیهه قانونی بر اممال تخفیفهای مالی و هوتاه هردن ت ریفات قبتی تصتویب و اجترا
گردد م کل قبت امالک نیز در تماق ه ور حل خواهد شد.
 -9-8-7قبتاسناد :اسناد تنظیمشده پس از انعقتاد قراردادهتای هوشتمند بتا چتالش امتبتار
سنجی مواجه میشوند .سؤال این است ،درصورتیهه این قراردادهتا وارد نظتاق حقتوقی ایتران
ب وند یا اسناد تنظیمی توسط هوش مصنومی در بستر بالک چین رسمی تلقی متیگردنتد یتا
 .8میرزایی ،ملیر ا ،حقوق قبت هاربردی ،چاپ دوق ،تهران ،انت ارات بهنامی3 ،8915،
7. Stephen camba ,Sasines registration abrief guide the land registration act
2012https://www.ros.gov.uk/services/registration/land-register/faqs/essential-guide-tothe-2012-act,2015,1.
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خیر؟ در حقوق امریکا با توجه به امطای صالحیت قانونی به سیستم هوش مصتنومی در تنظتیم
اسناد معامالت مطابق با دستورالعمل دادهشده بته ن ،استناد تنظیمتی در قراردادهتای هوشتمند
واجد ویژگی رسمیت میباشند8؛ اما در حقوق ایران این مو وع میتوانتد از دو جهتت متورد
بررسی قرار گیرد.
الف) رسمیت بخ یدن به اسناد معامالت باید توسط قانونگذار انجاقشتده و بتا توجته بته
اینکه چنین امری از امور حاهمیتی میباشد ه ورها به لحاظ اهمیت ملک ازنظر دارایی متردق
و سیاسی بودن ن به لحاظ «قلمترو» سترزمینی هتر دولتت ،روی ن حساستیت تتاق دارنتد ،در
موارد شک در رسمی یا غیررسمی بودن یک سند ،اصتل را بتر غیررستمی بتودن ن قترار داد
مگر اینکه قانون گذار صراحتاً یک سند را رستمی تلقتی نمایتد؛ بنتابراین استناد ایتن معتامالت
صرفنظر از بستر تنظیمشده باید مجدداً در دفاتر اسناد رسمی قبت شوند.
ی) بهموجب ماده  8712قانون مدنی استنادی هته در اداره قبتتاستناد و امتالک یتا دفتاتر
اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صالحیت نها بر طبق مقتررات قتانونی
تنظیمشده باشند سند رسمی تلقی می گردند .با توجه به اینکه هنوز تکنولوژی بالک چین وارد
نظاق حقوقی و مبادالتی ایران ن ده میتوان از این طریق هه انعقاد مقود در فضای الکترونیکتی
تحت دستورالعملهای دادهشده به هام یوتر رخ میدهد و پتس از تائیتد در بستتر بتالک چتین
قبت میگردد و بالک چین نیز خود بستری ممومی میباشد هه سایر سیستمها ازجملته سیستتم
قبتاسناد و امالک نیز بدان متصل هستند ،قبت سند در این خصوص را بهمنتوان قبتت ستند در
سیستم اداره قبت تلقی هرد .من اینکه اسناد تنظیمشده در ایتن نتوع قراردادهتا دارای برختی
ویژگی های اسناد رسمی ازجمله مدق قابلیت انکار و تردید نیز میباشند .چنین اختالف نظراتی
می تواند محدوده رسیدگی مراجع قضایی را نیز تحتال عاع قرار دهد .لذا بترای جلتوگیری از
ایجاد اختالف نظرات در این خصوص نیاز به تصویب قوانین خاص روری به نظر میرسد.
 -3-2حوزه بازارهای پولی

م ارهتهنندگان در بازارهای پولی ،افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی میباشند هته
8. Jacques Vos, Blockchain Based Land Registry, Illusion or Something in Between,
European Land Registry Association,7Th Annual publication,2017, 5.

722

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال هفتم ،شماره بیستوهفتم ،تابستان 8931

منابع مالی خود را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار واحدهای نیازمند منتابع متالی قترار
میدهند .به مبارتی مهم ترین رستالت بتازار پتول ،ایجتاد تستهیالت بترای واحتدهای اقتصتادی
به منظور تأمین نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش است هه نظاق بانکی مت تکل از بانتکهتا و
مؤسسات امتباری غیر بانکی شناختهشده ترین مرهز بترای بازارهتای پتولی تلقتی متیگردنتد.

8

ورود بستر بالک چین به بازارهای پولی و انعقاد قراردادهای مالی بانکها و مؤسسات امتباری
در قالب قراردادهای هوشمند منوط به امتبار سنجی ارزهای رمزنگاریشده در نظامات حقوقی
است .این نوع ارزها مطابق با نظاق حقوقی امریکا معتبر تلقی شتده و ملیترغم چتالشهتایی هته
برخی ارزها ازجمله بیت هوین در استفاده در بازارهای مالی ه ورهای درحتالتوستعه مواجته
میباشند ،ه ور مریکا اولین ه وری است هه این ارزها را شناسایی و امتبتار نهتا را متورد
تصری قرار داد .بیت هوین یک ارز دیجیتالی نظیر به نظیر 7نالیتن جهتت متدیریت و توزیتع
معتتامالت متتیباشتتد 9هتته میتتزان ارزش متتالی ن توستتط دولتتت تعیتتین شتتده 4و در معتتامالت
الکترونیکی جهت انجاق امور تجاری مورداستتفاده قترار متیگیترد .بیتت هتوینهتا فایتلهتای
هام یوتری در فرمتهای  textمی باشتند هته از قابلیتت تخریتب پتذیری برختوردار بتوده و در
هام یوترهای شخصی یا سرویسهای نالین تائید شده توسط حکومت ماننتد فضتاهای ابتری،
قابلیت خیره داشته 5و پرداخت موب معامله از طریق نها هماننتد ارستال ایمیتل بتهصتورت
هامالً ساده میباشد 2.برای نهه بیت هوین امکتان پرداختت و دریافتت را داشتته باشتند بایتد
معامالت انجاقشده توسط ن بین طرفین در یک سربرگ ممتومی 2ماننتد بتالک چتین منعقتد

 .8مهرانفر ،محمد ر ا ،شنایی با مفاهیم بورس اوراق بهادار ،چاپ اول ،تهران ،انت ارات چالش92 ،8912،
 .7مدق وابستگی به شخص سوق در پرداخت های مالی مانند بانک.
9. BITCOIN, http://bitcoin.org (last visited Sep. 15, 2011).
4. J.P. ,Virtual Currency: Bit sand Bob ,THE ECONOMIST, http://www.economist.com/
blogs/babbage/2011/06/virtual-currency,2011.
5. OgashiTukafoto, ,Bitcoin Mining for Funand Net Loss , SLACKTORY
http://slacktory.com/2011/08/bitcoin-mining-fun-loss/. Like a computer file, bitcoins can
also be copied, but as this Comment will explain, they can only be spent once. Part
II.A.2011.1.
2. Rick Falkvinge, Why I’m Putting All My Savings Into Bitcoin, FALKVINGE.NET
http://falkvinge.net/2011/05/29/why-im-putting-all-my-savings-into-bitcoin/ (describing
process of sending money to friend in New Zealand via bitcoin network).,2011.
2. Public Ledger.
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گردند .8.مطابق با تو یحات بیانشده تنها تفاوت این ارز رمزنگاریشده با پتولهتای هاغتذی
در دیجیتالی بودن ن میباشد و نوسانات قیمت ن در بازارهای مالی جهان امری طبیعی بتوده
هه می تواند در بسیاری از هاالهای م ابه دیجیتالی و حتی هاالهای مادی مانند طال و نفت نیتز
رخ دهد؛ اما ممده دلیل مدق پذیرش این ارز توسط نظاق مالی ه ورهای درحتالتوستعه متدق
وجود سیستم مرهزی هنترل مبادالت انجاقیافته توسط این ارز ،امکان استفاده از ن در اممتال
مجرمانه مانند پول شویی ،نوسانات شدید متالی و متدق وجتود قتوانین صتری در قتانونی تلقتی
هردن استفاده از ارزهای رمزنگاریشده در ه ورهای درحالتوسعه میباشد .اگرچه ایترادات
بیانشده میتواند مورد تحلیل و رد واقع شوند ،اما جهتت حتل م تکالت موجتود ،امتروزه ارز
رمزنگاری شده اتریوق به جهت مدق برخورداری از نوستانات متالی جتایگزین ارز بیتت هتوین
شده است .همچنین همیسیون حقوق تجارت بین الملتل ستازمان ملتل متحتد در ستال  7182بتا
تصویب هنوانسیون یکنواخت سازی معامالت مبتنتی بتر ارزهتای مجتازی 7در راستتای قتانونی
هردن تصترفات مالکانته دارنتدگان ایتن ارزهتا و جلتوگیری از بتههتارگیری نهتا در اممتال
مجرمانه مانند پولشویی در ماده  7هنوانسیون متذهور ،استتفاده و تملتک ارزهتای مجتازی را
منوط به تخصیص مجوز امکان تملک ارزهای مجازی توسط دولت متبوع متقا یان یتا دولتتی
هه دولت متبوع متقا ی با ن دولت قرارداد متقابل دارد (ماده  9هنوانسیون) نموده است .9در
این راستا ت ریفاتی همانند ت ریفات مقرر جهت تخصیص مجوز استفاده از امضائات دیجیتالی
مانند تقتدیم متدارک و استتعالق و تعیت حقتوقی و ستوابق هیفتری متقا تی توستط مراجتع
یصالح پیش بینی شده است .این هنوانسیون در ستال  7181بتهمنتوان قتانون داخلتی ایتاالت
نبراسکا و هاوایی تصویب و تالش ها بترای تبتدیل ن بته قتانون فتدرال ه تور ایتاالتمتحتده
8. Barrett Sheridan, Bitcoins: Currency of the Geeks, BLOOMBERG BUSINESSWEEK
http://www.businessweek.com/magazine/content/11_26/b4234041554873.htm,2011.
7. Uniform Regulation Virtual Currency Business Act,July2017 approved in Hawaii And
)Nebraska April2018(URVCBA
9. (URVCBA Article2): A person may not engage in virtual-currency business activity, or
hold itself out as being able to engage in virtual-currency business activity, with or on
behalf of a resident unless the person is:
;(1) licensed in this state by the department under Section 202
(2) licensed in another state to conduct virtual-currency business activity by a state with
;which this state has a reciprocity agreement and has qualified under Section 203
(3) registered with the department and operating in compliance with Section 207; or
(4) exempt from licensure or registration under this [act] by Section 103(b) or (c).
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غازشده است؛ بنابراین بههارگیری قراردادهای هوشمند در نظاق حقوقی ایتران نیتز بته جهتت
چالشهایی هه در پذیرش ارزهای رمزنگاریشتده وجتود دارد ،متیتوانتد بتا الحتاق ایتران بته
هنوانسیون مذهور به جهت امطای مجوز تملک و شناسایی مالک هر یک ارز رمزنگاریشتده
از هر نوع بیت هوین یا اتریوق و  ...هموارتر شده و زمینه بههارگیری این فرایند در نظتاق پتولی
فراهم گردد.
 -3-3حوزه بازار سرمایه

بازارهای سرمایه بازارهتایی هستتند هته در نهتا اوراق بهتادار بترای افتزایش تتأمین متالی
میان مدت و بلندمدت صادرشده و مورد معامله قرار میگیرند 8.این بازارها به دو بازار بورس و
فرا بورس تقسیم میگردند .با بههارگیری تکنولوژی بسترهای نتامتمرهز در بازارهتای سترمایه
ه ور ایاالتمتحده و جایگزینی توهنهای دیجیتالی بهجای ستایر اوراق بهتادار متورد معاملته
در بازارهای سترمایه ایتن ه تور و نقتلوانتقتال اوراق بهتادار دیجیتتالی در قالتب قراردادهتای
هوشمند ،امریکا تبدیل به اولین ه ور دارنده بازارهای مالی دیجیتالی در دنیتا گردیتده استت.
ممتتده هتتارهرد قراردادهتتای هوشتتمند در فتتروش تتتوهن در بازارهتتای ستترمایه را متتیتتتوان از
جنبههای مختلفتی همچتون فتروش هاالهتای مجتازی ،7انجتاق ختدمات الکترونیکتی ،9جتذی
سرمایهگذاری م ترک 4و فروش اوراق بهادار دیجیتالی 5خالصه نمود.2
توهنها اموالی دیجیتالی هستند هه میتوانند نماینتده یتک هتاالی دیجیتتالی یتا متادی در
فضای مجازی بوده و تصاحب ن به منزله ،هسب مالکیتت هتاالی متادی یتا غیرمتادی یتا دارا
بودن حقی بر ن باشد 2.امتبار سنجی چنین هاالهایی در ه ور امریکا مطابق با قسمت هفتم از
8Definition of Capital Markets, http://lexicon.ft.com/Term?term=capital-markets, ,
(Lastvisited17May,2018).
7. Tokenized goods.
9. Tokenized services.
4. Venture capital fundraising.
5. Tokenized securities.
2. CARLA L. REYES,op.cit,7.
2. Ahmad Ali,Understanding different types of tokens and why it is important,
https://medium.com/@ahmadali1/understanding-the-different-types-of-tokens-and-whyits-important-d7625070ad21,2017.
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بختتش  ،818بنتتد  98از قستتمت ی بختتش  ،718بنتتد  82از قستتمت ی بختتش  718از قتتانون
یکنواخت سازی معامالت تجاری ه ور ایاالتمتحده 8صورت میگیرد.
اما در ه ور ایران بههارگیری بستر بالک چین در بازارهای سرمایه میتواند از چند جهت
بتتا چتتالش مواجتته شتتود .ورود ایتتن بستتتر بتته بتتورس و فتترا بتتورس ایتتران مخصوصتاً بتته جهتتت
الکترونیکی شدن انواع فرایندهای مالی در ایتن دو بتازار و نقتلوانتقتال انتواع اوراق بهتادار در
قالب قراردادهای هوشمند میتواند منجر به افزایش سرمت ،دقت ،امنیتت و هتاهش هزینته در
مبادالت مالی گردد اما همانطور هه شفاف تر نیز بیان گردید بههارگیری این فرایند در ایتران
منوط به امتبار بخ یدن به نقل وانتقال اموال دیجیتالی و ارزهای رمزنگاریشده توستط مجلتس
قانونگذاری است .در غیر این صورت امکان جایگزینی توهنها بهجای پولهتای هاغتذی یتا
امتباری یا اوراق م ارهت یا صکوک و  ...وجود نخواهد داشت.
من اینکه به هارگیری هوش مصنومی در بازارهای سرمایه در نظاق حقتوقی ایتران نیتز بتا
چالش هایی مواجه است .چراهه در ه ور مریکا با ایجاد فضتای شتفافیت اطالمتاتی و تعیتین
تکلیف در خصوص بطالن معامالت مبتنی بر اطالمات پنهان ،مملکرد شرهتهای هارگزاری
جز در موارد خاص توستط هتوش مصتنومی صتورت متیگیترد .در حتالی هته هنتوز هتم در
خصوص معامالت مبتنی بر اطالمات پنهان در نظاق حقوقی ایتران تعیتین تکلیتف ن تده استت.
همچنین استفاده از اطالمات ارائهشده توسط هوش مصنومی بتهجتای مؤسستات رتبتهبنتدی یتا
ستتایر مؤسستتات م تتابه در ه تتور مریکتتا بتته جهتتت وجتتود سیستتتمهتتای اطالمتتاتی اوراهتتل
امکانپذیر بوده درحالی هه در ه ور ایران نه زیرساختی جهت پذیرش چنین سیستم اطالماتی
موجود میباشتد نته قتانون و مقترره ای جهتت م ترومیت بخ تیدن بته وجتود چنتین سیستتمی
تصویبشده است.
خیرهسازی ایمن و شفافیت دادهای در نقلوانتقتاالت ،هستته اصتلی فعالیتت در بازارهتای
سرمایه می باشد .با ورود بستر بالک چین در بازارهای سرمایه ه ور مریکتا ،فتروش ستهاق و
اوراق قر ه تحت قراردادهای هوشمند در بستر بالک چین موجتب افتزایش امنیتت مبتادالتی
شده است .همچنین بههارگیری این بستر در سیستم بازارهای مالی ،وجتود واستطههتای بتانکی
8. UCC § 1-201(b)(16), UCC § 1-201(b)(31), and UCC § 7-101(Legal Information
Inistitute, Cornel Law School, https://www.law.cornell.edu/ucc/1/1-201ETC).
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در سرمایهگذاری هتای متالی را حتذف و هتر فترد بتدون نیتاز بته یتک واستطه متالی قتادر بته
سرمایه گذاری در این بستر و پرداخت وجوه خود با امنیت باال میباشتد 8.ایتن در حتالی استت
هه مسئله شفافیت اطالماتی در ه ور ایران نیز میتواند بهمنوان چال ی پیش روی قانونگتذار
باشد تا در خصوص حل این م کل نیز مبادرت به تصویب برخی قوانین نماید.
 -3-4سایر حوزهها

مالوه بر موارد بیانشده ،میتوان به سایر چالشهای پیش روی پتذیرش ایتن قراردادهتا در
نظاق حقوقی ایران اشاره نمود.
 -8با توجه به فرامرزی بودن بستر بالک چین ،طبیعتاً قراردادهای منعقده در این بستر نیتز
واجد خصوصیت فرامرزی 7بودن تلقی میگردند؛ اما سؤاالتی هه مطرح میشود این است هته
در موارد حصول اختالف میان طرفین درصورتیهه طرفین دارای تابعیتتهتای مختلتف باشتند
قانون حاهم بر قرارداد چه قانونی خواهد بود؟ دادگاه صال جهت رسیدگی به مو وع دموی
دادگاه هداق ه ور خواهد بود؟ درصتورتی هته قتوانین داخلتی ه تور متبتوع یکتی از طترفین
اجازه اجرای احکاق صادره از ه ور متبوع طرف مقابل را ندهد اجرای حکم صادره از دادگاه
یک ه ور چگونه انجاق خواهد شد؟ یتا امکتان حتل اختتالف از طریتق داوری امکتانپتذیر
خواهد بود یا خیر و نحوه اجرای حکم داور چگونه خواهد بود؟ درصورتیهته دادگتاه متبتوع
یکی از طرفین از صدور دستتور اجترای رای داور ختودداری نمایتد تکلیتف اجترای رای چته
خواهد شد؟ یا امنیت اطالماتی ملیرغم نامتمرهز بودن این بستتر بته جهتت وابستتگی هتوش
مصنومی به یک سیستم مرهزی یا پایگاه داده اوراهل به سیستمی م ابه وجود دارد؟
سؤاالت مطرحشده نه به منوان چالش فراروی نظاق حقوقی ایران بلکه در سط بینالملل به
چالشهایی مبدل میشوند هه هنوز هم جامعه جهانی پاسخی برای ن ارائه نتداده لتذا نیتاز بته
8. Blockchain VS Smart contract, What is right for capital markets, https://
www.equibitgroup.com/media-center-blog/blockchain-vs.smart-contract#,2018.
 .7قراردادهای فرامرزی قراردادهایی هستند هه در حوزه تجارت بین الملل بین دو یا چند نفر خار از محتدودیتهتای مترزی
منعقد شده و تحت شمول مقررات بینالمللی باشد یا قراردادی هه تحت شمول مقررات داخلی یک ه ور منعقتد گردیتده امتا
یکتی از طترفین قترارداد در ه تورخار از محتل انعقتاد مقتد اقامتت داشتته باشتد (Sanjay Sharma,International
)Transactionas or Cross Border Transactions,https://www.Linkedin.com,2014.
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تصویب هنوانسیونهای بینالمللی در هنار تصویب قوانین داخلی جهت تعیین تکلیتف در ایتن
خصوص روری است.
 -7پیچیدگی انعقاد این نوع قراردادها و مسئله گاهی بخ ی به مردق نیز بهمنوان چال ی
دیگر فراروی نظاق حقوقی ایران میباشد .بهگونهای هه حقوقدانان غربی نیز همواره بتر مستئله
گاهی بخ ی به مردق در پیریزی هر نظاق جدیدی بهمنوان رهن اصلی ممتومیستازی ن در
میان اق ار جامعه اشارههردهاند 8.در ه ور امریکا جهت حل این م کل ،پتیشنتویسهتایی از
قراردادهای هوشمند در خصوص انواع مختلف مقود تنظیمشده استت هته افتراد متیتواننتد از
طریق پیشنویسهای مذهور به انعقاد این قراردادها اقداق نمایند ،7درحالیهه در حقوق ایتران
خالء وجود راهحل در این خصوص نیز احساس میگردد.
 -9اگرچه استفاده از امضائات دیجیتالی جهت امضای قراردادهای هوشمند یکی از شرایط
اختصاصی این نوع قراردادها بتوده و در ه تورهای توستعهیافتته نیتز جهتت اختصتاص مجتوز
استفاده از این نوع قراردادها ت ریفات سختگیرانهای لحاظ شده است اما مسئله این است هته
باوجود چنین سختگیریهایی ،اطمینان از اینکه یا دارنده در زمان مستی یتا ختوای لتودگی
از این مجوز استفاده نمیهند وجود نخواهد داشت .اگرچه میتوان نتاق فتردی هته امضتای او
در قرارداد مورداستفاده قرارگرفته است را تعیین نمود اما اینکه چه هسی حقیقتاً از ن امضا در
سیستم استفاده مینماید و یا دارنده واقعی میباشد یتا فترد دیگتری از مجتوز دارنتده استتفاده
میهند نیز خود بهمنوان یکی دیگر از چالشهای فراروی نظامات حقوقی در بههارگیری ایتن
نوع قراردادها مطرح میباشد.
نتیجهگیری
با توسعه روزافزون فن وری نیاز هر چته بی تتر بته اصتالح نظتاق حقتوقی بتا بهترهمنتدی از
تکنولوژیهای جدید احساس میشود هه اصالح حوزه قراردادها در ه ور یکی از ایتن امتور
8. Benjamin Channing Palmer, Disparate Impact of Electronic Signature Legislation on
Indigent Californians, McGeorge Law Review, Vol. 36,2005,707.
7. Christopher D. Clack, Vikram A. Bakshi,Lee Braine, Smart Contract Templates:
foundations, design landscape and research directions, Downloaded from
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میتواند باشتد .در ه تورهای توستعهیافتته بته دلیتل ویژگتیهتای منحصتربهفترد قراردادهتای
الکترونیکی در سالهای اخیر تالش هایی برای امتبار بخ یدن به این قراردادها شده و امروزه با
بههارگیری قراردادهای هوشمند در نظاق حقوقی مزق خود را برای جایگزینی این قراردادها بتا
قراردادهای سنتی نموده اند .با توجه به نوپا بودن و مدق وجود قتوانین ختاص در جهتت امتبتار
بخ یدن به انعقاد و بهه ارگیری ایتن قراردادهتا در نظامتات حقتوقی مطتابق بتا قوامتد ممتومی
معامالت دارای امتبار حقوقی تلقی گردیده و به جهت شرایط اختصاصتی ایتن نتوع معتامالت
هه جهت انعقاد نها افراد باید مجوز امکتان استتفاده از امضتائات دیجیتتالی و امکتان تملتک
ارزهای مجازی را از مراجع یصتالح هستب نماینتد از وقتوع بستیاری از دمتاوی حقتوقی و
هیفری با پی گیری از وقوع جرائمی مانند هالهبرداریهای مالی یا فتروش متال غیتر یتا انعقتاد
معامالت فضولی پی گیری نماید .این قراردادها به جهت برخورداری از ویژگی ختود اجرایتی
نسبت بته اجترای مفتاد قراردادهتا اقتداق نمتوده و ایتن امتر موجتب هتاهش هزینتههتای انعقتاد
معامالت ،جلوگیری از اتالف وقت و پیشگیری از وقوع برخی دماوی حقوقی مانند التزاق بته
تنظیم اسناد رسمی (درصورتیهه اسناد این معامالت رسمی تلقتی گتردد) ،تنفیتذ مالکیتت و...
میگردد و با دارا بودن ویژگی شفافیت از بسیاری از سوءاستفادههای مالی پی گیری مینماید.
بهطورهلی به جهتت متدق هفایتت قتوانین موجتود در نظتاق حقتوقی ایتران جهتت پتذیرش
مکانیسم انعقاد قراردادهای هوشمند ،جهت بههارگیری قراردادهای هوشمند در نظتاق حقتوقی
ایران پیشبینی زیرساختهای یل پی نهاد میشود:
 -8تصتتویب قتتوانین و مقتتررات صتتری در خصتتوص امتبتتار بخ تتیدن ایتتن قراردادهتتا:
بههارگیری این قراردادها در نظاق حقوقی ایران هنگامی میتواند موردپذیرش قترار گیترد هته
قانون گذار با تصویب قوانینی ،امتبار این نوع معامالت را مورد تصری قترار دهتد تتا از وجتود
اختالف نظرات احتمالی میان حقوقدانان در خصوص تطبیق یا مدق تطبیق این نتوع قراردادهتا
با قوامد ممومی موجود در نظاق حقوقی ایران پی گیری گردد.
-7

تصویب قوانینی در خصوص الزامی نمودن انعقتاد قراردادهتای فتیمتابین ،در قالتب

قراردادهای هوشمند ،پیش بینی مانت اجراهای مدق اجرای مقررات مذهور و نظارت جتدی
بر نحوه اجرای دستگاههای اجرایی :جهت جلوگیری از نتایجی هته قتانون قبتت مصتوی ستال
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 8981در مدق وصول اهداف مقرر قانون گذار در ن زمان به وجتود متد ،قتانونگتذار ایتران
برای یک ارچه هردن انعقاد قراردادهای خصوصی میان افراد نیازمند تصویب قوانین التزاق ور و
نظارت بر اجرای صحی

نها خواهد بود.

 -9تصویب قوانینی در خصوص تعیین تکلیف در متورد ابهامتات مطترحشتده در قتانون
حاهم بر قرارداد ،دادگاه صال  ،نحوه اجرای احکاق صادره از دادگاههای خارجی و رسمی یتا
غیررسمی تلقی شدن اسناد صادره در این نوع قراردادها.
 -4تصویب قوانینی جهت پتیشبینتی ت تریفات تخصتیص امضتائات دیجیتتالی بته افتراد
جهت شناسایی هویت و مایملتک نهتا و پتیریتزی یکتی از زیرستاختهتای اساستی انعقتاد
قراردادهای هوشمند
 -5الحاق به هنوانسیونهای بینالمللتی ازجملته هنوانستیون یکنواختت ستازی معتامالت
مبتنی بر ارزهای مجازی مصوی سال  7182و تصویب قوانینی جهت امتبار بخ یدن به هتاربرد
ارزهای رمزنگاریشده در بازارهای مالی ه ور ایران.
-2

تصویب قوانینی جهت پیش بینی مانت اجراهای مدق اجرای تعهدات قراردادی در

معامالت تعهدی از سوی اشخاص حقیقتی و حقتوقی مخصوصتاً در قراردادهتای هتالن ماننتد
قراردادهای انتقال تکنولوژی.
 -2پیریزی برنامههای وسیع جهت گاهی بخ یدن به مموق جامعته در خصتوص نحتوه
انعقاد این نوع قراردادها و استفاده از تجربیات ه ورهای توسعهیافته ازجمله ایتاالتمتحتده در
تنظیم قراردادهای پیشنویس شده و موارد م ابه.
 -1انجاق سایر زیرساختهای پیریزی این نوع قراردادهتا در نظتاق حقتوقی ایتران ماننتد
پیریزی بستر بالک چین ،انجاق ت ریفات قبت امالک در اقصی نقاط ه ور و طراحتی هتوش
مصنومی.
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