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Abstract
Digital products have been the subject of international trade over the recent decades.
Due to such economic significance, the place of such new comer economic
phenomenon in international sales law documents is becoming much more colorful
for legal discussion, Nevertheless, the debate over the 1980 Vienna Convention
which deals only with goods, has not been updated. The main question of this paper
is what components of the term 'goods' under the Vienna Convention of 1980 and
what attitude can be considered in digital content. The paper has tried to show how
the word 'goods' has been used in European directives. In this regard, some of these
recently adopted directives, such as the (Directive-SGD-2019), have been slightly
softened and they have somehow treated digital products as goods. By employing
these documents, finally, the present work answers its main problematic question
about the CISG. Given the preamble to the convention and general principles of it,
such as its international character, it can be said that this convention has confirmed
contemporary custom of international trade, not just a historical usage of the
pre1980s. Therefore, noting the possibility of physical reception through Articles 30,
53 and 60 of the Convention, those all refer to the ability of physical possess, it
seems that the word 'goods' in the Convention remains on its own literal meaning.
And the outgoing perception from mentioned articles will be the status of physical
possession at the time of delivery of goods, as a condition in most digital products.
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Digital content, European parliament directives, Goods, Hague conventions, Vienna
convention on international sale of goods 1980.
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چکیده

محصوالت دیجیتالی در طول چند دهۀ اخیر موضوع معامالت تجاری بینالمللیی ریرار فرهتی انید ا
این رو ،جایگاه محتوای دیجیتالی ( )Digital contentدر اسناد بیع بینالملل نیز رو ب رو پررنی تیر
شده است اما بحث در خصوص کنوانسیون وین  1۹80کی موضیوع ن صیرهاا کیاال ( )Goodsبیوده،
ب رو رسانی نشده است پرسش اصلی این جستار ن است کی واۀۀ کیاال در کنوانسییون ویین 1۹80
چ عناصری دارد و با چ رویکردی میتواند شامل محتویات دیجیتالی شود .در این اثر نشان دادهایی
ک واۀۀ کاال در دستورالعملهای اروپایی چ سیری داشت است بعضی ا ایین دسیتورالعمیلهیا کی
اخیراا ب تصویب رسیده است مانند « »Directive -SGD- 2019کمی در این خصوص تلطیف شدهانید
و ب نوعی محصوالت دیجیتالی را کاالانگاری کردهاند اثر حاضر با اسیتددا ایین اسیناد درنهاییت بی
پرسش اصلی خود در خصوص کنوانسییون  1۹80ویین پاسیم مییدهید بیا توجی بی مقدمیۀ ایین
کنوانسیون و اصول کلی کنوانسیون مانند ویژفی بیینالمللیی ن ،مییتیوان ففیت ایین کنوانسییون
سیرههای معاصر تجارت بینالمللی را امضا نموده است و ن صرهاا یک سیرۀ مرسو در سیال  1۹80و
ماربل را ا این رو ،با توج ب امکان ربض و ارباض هیزیکیی در میواد  53 ،30و  60ایین کنوانسییون
ک تماماا اشاره ب توانایی بر تصرف هیزیکی دارد ،ب نظر میرسد واۀۀ کاال در کنوانسیون بیع بینالملیل
ت برداشیت ا میواد یادشیده ،شیر تصیرف
بر معنای لغوی و حقیقی خود باری مانده باشید ،و نهایی ب
هیزیکی هنگا تحویل کاال خواهد بود ک در اغلب محصوالت دیجیتالی این شر وجود دارد

واژگان کلیدی

دستور العمل های اتحادیۀ اروپا ،کاال ،کنوانسیون بیع بینالمللی کاال  1۹80وین ،کنوانسیونهای
اله  ،محتوای دیجیتالی
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مقدمه
با فسترش چشمگیر تجارت اموال نامحسوس ،بیش ا پیش نیا بی تیدوین رواعید حقیوری در
خصوص تجارت این اموال حس میشود همانطور ک سالیان متمادی حقوق عهیدهدار تیدوین
رواعد عمومی اموال عینی یا هیزیکی شده ،تدوین رواعد عمومی اموال نامحسیوس نییز برعهیدۀ
این دانش است یکی ا ابتداییترین این موضوعات ،موضوع میورد معیامالت تجیاری اسیت بی
هرض افر «الف» با «ب» ررارداد هروش یک نر اهزار را منعقد کند یا اوالا موضوع میورد معاملی
کاال ( )Goodsب شمار میرود و افر پاسم مثبت است یا ررارداد یادشیده ،ریرارداد هیروش کیاال
( )Sale of goodsب شمار میرود یا خیر؟ این جستار در پی یاهتن پاسدی برای پرسش ندسیت
است و محدودۀ پاسم را صرهاا در مه ترین منابع حقوق بیع بینالملل ا جمل کنوانسییونهیای
 1۹64اله  ،کنوانسیون  1۹80وین در خصوص بیع بینالمللی کاال و دستورالعملهای اتحادییۀ
اروپا ار یابی میکند برفردان واۀۀ « »Goodsدر بان هارسی ،کاال یا هر رسمتی ا اموال منقول
و مالالتجاره است ( رائی )617 :1378 ،همین واۀه در بیان متدصص لغوی محض ب هر شیی
ییا عنیوانی تعرییف شیده کی منقیول اسیت ) )Cambridge dictionary online-goodsو ییا در
هرهن لغت النگمن چنین تعریف شده است :اشیایی ک ساخت میشوند تا ب هیروش رسیانده
شییوند ( Longman Collocations Dictionary and Thesaurus, 2015: 977.Oxford
 )elementary learners dictionary of English, 1988: 107لیکن این واۀه با فذشت میان بیا
تغییراتی مواج شده و در اسناد فونافون بیع بینالملل در معنای یادشده بی کیار فرهتی نشیده
است برای مثال ،محسوس یا هیزیکی بودن کاال در بعضی ا این اسناد رکن و عنصیر عمیده در
تعریف ب شمار می رود و در بعضی دیگر صرهاا شر خارجی اسیت کی ا بعضیی مقیررات سیند
می تواند هه شود ضرورت این بحث در نجا روشن می شود ک بعد ا انعقاد یک ررارداد هروش
اسناد یادشده رابلیت اعمال پیدا میکنند و ضمانت اجراهای خود را ب عرصۀ اجرا میفذارند ییا
خیر در این میان سه و ادبیات محققان کی نبیوده اسیت؛ بیرای نمونی برخیی معتقدنید کی
کنوانسیون وین  1۹80بر کاالهای نامحسیوس همویون نیر اهیزار حاکمییت دارد ( Diedrich,
 )2002: 75و عدهای دیگر محیدودۀ اعمیال کنوانسییون را مضییم مییداننید و ن را بی امیوال
نامحسوس هموون نر اهزارها فسترش نمییدهنید (, 1999: 5Honnold؛ سیونو)1۲۹ :13۹8 ،
ب منظور پاسم ب این پرسش ابتدا واۀۀ کاال در حقوق بیع بینالملل بررسی شیده اسیت (بدیش
اول) سپس مفهو محتوای دیجیتالی ( )Digital contentsدر اسناد و دستورالعملهای اتحادییۀ
اروپا و کنوانسیون بیع بین المللی کاال مورد واکاوی ررار فرهت است (بدش دو ) و درنهاییت در
خصوص امکان شمول کنوانسیون وین نسبت ب محتوای دیجیتالی ب مثاب یک مصداق جدیید
ا واۀۀ کاال اظهار نظر و سرانجا ماحصل تحلیل برای خوانندفان ارائ شده است (نتیج فیری)
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 .۱مفهوم کاال در اسناد ناظر به حقوق بیع بینالملل
 .۱ .۱مفهوم کاال در کنوانسیونهای الهه ( ۱)ULFCو ()ULIS

2

در کنوانسیون یو ال اف سی همانند همتای خود یو ال ی اس تعریفیی ا کیاال بی مییان نیامیده
است صرهاا در بند  6ا مادۀ یک پیوست ندست کنوانسیون ،استثناهای کنوانسیون بییان شیده
است در این بند 4 ،شماره نا برده شده ک صیرها شیمارۀ «ب» دارای حکمیت مصیرا اسیت
ترجمۀ این ماده چنین است:
کنوانسیون حاضر حیاک بیر تشیکیل رراردادهیای بییع ییر نمییباشید :الیف) بییع سیها ،
سه الشرک  ،اوراق بهادار ،اسناد رابل نقل و انتقال یا پیول؛ ب) هیر نیوع بییع کشیتی ،سیفاین،
هاورکراهت ،ک انتقال ن نیا مند ثبت است؛ ج) بیع برق؛ د) بیعی ک ب حک رانون وارع شیود
یا بیع ناشی ا اجرای رانون یا توریف ب نظر میرسد دو حکمت برای استثناهیای یادشیده میی
توان یاهت :استثنا ب دلیل موضوع ،و استثنا ب دلیل تشریفات استثنا در خصوص شمارۀ «الف»
ب طور رطع موضوعی است و در خصوص شمارۀ «ب» همانفون ک ماده ب ن تصریح کرده بی
دلیل تشریفات ثبت است و شمارۀ «د» نیز ب دلیل تشریفات رانونی میباشد اما اسیتثنای بنید
«ج» مشدص نیست ک یا ب دلیل موضوع ن است و یا همانطیور کی برخیی ا محققیان در
خصوص کنوانسیون وین  1۹80اشاره دارند در خصوص مسائل سیاسی اسیت ( Schlechtriem.
 )Butler, 2009: 29لیکن استثنای شمارۀ «الف» جای بحیث دارد کی اکنیون بی ن خیواهی
پرداخت در تحلیل این استثنا شایست است ابتدا ب حم عینی و دینی در نظا حقوری کیامنال
و تاریدوۀ ن اشاره شود ،سپس منطم این استثنا تبیین فردد
برخالف حقوق رومی -ۀرمنی ک ابتدا مناهع اموال را ب محسیوس و غیرمحسیوس تقسیی
می کند و سپس ن را ب منقول و غیرمنقول شاخ بندی مینماید ،نظا کامنال ابتدا اموال را ب
منقول و غیرمنقول تقسی بندی میکند و ان پس ب سراغ محسوس و غیرمحسیوس بیودن ن
در رالب حم دینی و عینی میرود.
در نظا حقوری کامنال تما اموال شدصی (منقول محض) یا موضوع حم عینیی هسیتند و
یا دینی و حقوق ،شمّ سومی برای این اموال شناسایی نشده است (3)Holdsworth, 1920: 997
نتیجۀ چنین عبارتی ن است ک فسترۀ حم دینی در نظا کیامنال بی وییژه حقیوق انگلسیتان
بسیار وسیع است و عمدۀ اشیای غیرهیزیکی را دربر دارد در دوران ررون وسیطی مفهیو حیم
دینی ( )Chose in actionصرهاا در خصوص دعاوی شدصی ب کار مییرهیت و نی بیشیتر؛ بیرای
)1. Uniform Law on the Formation of Contracts for International Sale of Goods (ULFC
(2. Uniform Law on International Sale of Goods (ULIS
3. The law knows no tertium quid between the two) Colonial Bank v. Whinney, 30 Ch. D.' 26i, 285 (i885
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مثال افر حقی در میان متعهد و متعهدل نقض میشد ،متعهدل نسبت ب نارض ،حم دینی ایفا
یا اجرای حم خود را می یاهت لیکن این مفهو در طول مان و ب خصیوص در ریرن شیانزده
دستدوش تغییراتی شد و محدودۀ ن فسترش پیدا کرد در طول ررن شیانزده بیا توجی بی
تمایلی ک میان حقوق دانان وجود داشت ک کلیۀ حقوق ناشیی ا امیوال غیرمحسیوس را جیز
دستۀ حقوق دینی تلقی کنند ،سبب فردید تا مدارک و اسناد حقوق ناشیی ا دعیاوی شدصیی
( )Documentary intangiblesمانند سها  ،سه الشرک  ،اوراق بهادار و نییز حیم دینیی تلقیی
فردد .در همین دوران بود ک عیالوه بیر ایین میوارد ،سیایر موضیوعات ماننید حقیوق ناشیی ا
رراردادها ،دیون و بسیاری ا اموال غیرمحسوس محض ( )Pure intangiblesجز حقوق دینی
ررار فرهتند ( )Smith. Leslie, 2018: 30امرو ه بسیاری ا کشورهای حیو ۀ کیامنال همویون
استثنای مادۀ  1کنوانسیون یو ال اف سی در روانین خود چنین تعریفی را ا کیاال پذیرهتی انید؛
برای نمون مادۀ  ۲رانون ضمانت مصرفکننده مصوب  1۹۹3نیو یلند 1و مادۀ  61رانون هیروش
کاال مصوب  1۹7۹انگلستان ۲حم دینی را ا تعریف کاال خارج دانست اند
در کنوانسیون یو ال ی اس نیز تعریفی ا کاال ب مییان نیامیده و صیرهاا اسیتثناهای شیمول
کنوانسیون در مادۀ  5ذکر شده ک عیناا در کنوانسیون یو ال اف سی تکرار شده است امیا نکتیۀ
رابل توج ن است ک در تاریدویۀ منتشیره هیردو کنوانسییون رد پیایی ا بحیث و ففتگیو در
خصوص معنای کاالدر میان نمایندفان کشورها دیده نمیشود 3و ا جمل موادی ک بدون هیی
معارضی ب تصویب رسید ،میتوان ا مادۀ  5نا برد پروهسور ندره تونک ذییل فزارشیی کی ا
این دو کنوانسیون تهی نموده ،معتقد است ک حکمت استثناهای مادۀ  5ا ررار یر میباشد:
 1اوراق بهادار و اسناد رابل انتقال همواره اشیای مادی ب شمار نمیروند و ا ایین حییث بایید
تحت حاکمیت روانین ب خصوصی باشند  ۲کشتیها و هواپیماها ا این حییث کی نیا منید ثبیت
هستند ب اموال غیرمنقول شباهت یاهت اند و تحت روانین و مقررات خاصی نقیل و انتقیال ن هیا
صورت میپذیرد؛ بنابراین ا شمول کنوانسیون مستثنی شده است  3برق چ کاال ب شمار رود ییا
خیر ،ا جهات متعددی نمیتواند تحت رانون یکنواخت ررار فیرد و جزئییات ریرارداد انتقیال بیرق
مقدمات و وسایلی دارد ک تماماا خودکفاست ( 4)Tunc: 38ب نظر میرسد در خصوص درک مفهو
کاال در این کنوانسیون ،عنوان کنوانسیون نقش عمدهای دارد ،چراک بیانگر ارادۀ اصلی رانونفذاران
بینالمللی ب شمار میرود در مادۀ  15این کنوانسیون مده است :متن این کنوانسیون ب دو بیان
انگلیسی و هرانسوی ب سرانجا رسید و هر دو بان ا یک اعتبار برخوردارند این عبارت شبی مادۀ

 3سایت رسمی یونیدروا:

)1. Consumer Guarantees Act 1993(New Zealand
)2. Sale of goods Act 1979 (United Kingdom
https://www.unidroit.org/1964-ulis-dipl-conf-e/1964-ulis-acts-vol1-e
4. https://www.unidroit.org/ulis-explanatoryreport, p:38
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 33کنوانسیون وین در خصوص معاهدات است ک بیان میکند :ورتی ک اعتبار معاهدهای ب دو یا
چند بان تصدیم شده باشد ،متن ن در هریک ا بانها ب نحو یکسان معتبر خواهد بود .1با ایین
اوصاف ،ورتی ب عنوان هرانسوی کنوانسیون یو ال ی اس نگاه میکنی  ،متوجۀ عنصیر محسوسییت
میشوی  ۲واۀۀ « »Corporelدر هرانس ب معنای مادی /جسمانی ییا همیان بیدنی اسیت (اسیف و
دیگران )۲51 :138۲ ،ب همین دلیل میتوان ب رطع ،خریید و هیروش امیوال غیرمحسیوس را ا
شمول این کنوانسیون خارج دانست اما ب هر حال ،محققان و نویسندفان این حیو ه در خصیوص
مفهو کاال در این دو سند اظهار نظر روشنی ندارند

 .2 .۱مفهوم کاال در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال  ۱۹۸۰وین
در این کنوانسیون نیز ن تعریفی ا کاال ب میان مده است و ن تعریفی ا بیع کاال (
 )2002: 57; Tripodi, 2016: 50صرهاا همانند کنوانسییونهیای الهی  ،در میادۀ  ۲اسیتثناهای
حاکمیییت کنوانسیییون بیییان شییده اسییت عییدهای ا نویسییندفان ،عیید تعریییف کییاال را عمیدب
رانونفذاران بینالمللی می خوانند ،چراک ایشان ب سیرههای بعدی تجارت بینالملل هیالجمل
فاهی داشت اند ( )Mun˜oz, 2019: 2مادۀ  ۲دارای  6بند است ک بییعهیای ییر را ا شیمول
کنوانسیون خارج ساخت است:
الف) بیع کاال ب جهت مصارف شدصی ،خانوادفی و ؛ ب) بیع ا طریم حراج؛ ج) بیع ناشی
ا اجرای رانون یا ب حک رانون؛ د) بیع سها  ،سه الشیرک  ،اوراق بهیادار ،اسیناد رابیل نقیل و
انتقال یا پول؛ ه) بیع کشتیها ،سفاین ،هاور کراهت ،وسایل نقلیۀ هوایی؛ و) بیع برق
با یک نگاه اجمالی دلیل استثناهای یادشده را میتوان ب هیدف ،تشیریفات و موضیوع بییع
(صفایی ،همان )۹-7 :تقسی نمود اما حقوقدانان در اینک کدا یک ا بندها ب دلیل موضوع و
یا کدا ب دلیل تشریفات استثنا شدهاند ،اتفاق نظر ندارند بیرای نمونی عیدهای ا نویسیندفان
استثنای برق را واضح میشمارند و دلیل ن را تردید در غیرمحسوس بودن در میان نماینیدفان
کشورها میدانند (هانولد ،همان )80-7۹ :و عدهای دیگر استثناهای بند «ب» تا «و» را ب علیت
دالیل سیاسی -تاریدی مییخواننید ( )Schlechtriem, Butler, 2009: 29ا ایین رو ،حاکمییت
کنوانسیون بر محتویات دیجیتالی نیز در میان دکترین بسیار مورد بحث و منارش است

Diedrich,

 .3 .۱مفهوم کاال در دستورالعملهای اتحادیۀ اروپا
اتحادیۀ اروپا در خصیوص تسیهیل روابیی مییان حقیوق مصیرفکننیدفان و هروشیندفان طیی
)1. The Vienna Convention on the Law of Treaties1969 (VCLT
2. Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels
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دستورالعمل هایی ب تنظی رواعد میان ایشان پرداختی اسیت ا جملیۀ ایین دسیتورالعملهیا،
می توان ب دستورالعمل اتحادیۀ اروپا در خصوص ررارداد هروش میان مصیرفکننیدفان مصیوب
 )Consumer Sale Directive, 1999( 1۹۹۹و اصیالحیۀ ن بی سیال Directive on ( ۲011
 )consumer rights, 2011اشاره کرد.
در بند «ب» مادۀ  1دستورالعمل مصوب  1۹۹۹چنین تعریفی ا کاال ب عمل مده است :هر
شی ب منقول و محسوس ب استثنای 1 :کاالهایی ک ب حک رانون هروخت میشوند  ۲ب ییا
فا ورتی ب میزان مشدص و معینی ب هروش نرسد این دستورالعمل ب صیراحت کیاال را بیا دو
عنصر منقول و محسوس بودن تعریف کرده است و جای شبه ای باری نمییمانید کی خریید و
هروش یک شی ب غیرمحسوس مانند دانش و اطالعات ب صورت صرف و بدون حامل محسیوس،
مشمول دستورالعمل یادشده نیست مراد ا بند  ۲این دستورالعمل در وارع میواردی اسیت کی
ب یا فا ب صورت مستمر یا مانی ب هروش میرسد مشاب همین تعرییف نییز در ریانون بییع
مشترک اروپا دیده میشود در مادۀ  )h(۲این رانون کاال چنین تعریف شده است :کاال یعنی هر
شیئی ک دو ویژفی محسوس و منقول بودن را دارا باشد و شامل موارد یر نمیشود:
الف) برق و فا طبیعی؛
ب) ب و سایر انواع فا ها مگر نک در مقدار و کمیت محدود ب هروش برسند
نگاه اجمالی ب مواد مدتلف این دستورالعمل ،مفهو کاال را روشنتر میسیا د در بنید  4ا
مادۀ  14۲در باب انتقال ریسک (ضمان معاوضی) مقرر شده است :افر مصرفکننده خود ترتیب
و نحوۀ حمل کاال یا مح تویات دیجیتالی را ک بر روی رسانۀ حامل هیزیکی است بدهید و تیاجر
در این تصمی فیری نقشی نداشت باشد ،ضمان ورتی منتقل میی شیود کی کیاال ییا محتوییات
دیجیتالی بر روی رسانۀ حامل ب متصدی حمل سپرده شیود و ییا در میادۀ  143در همیین
خصوص بیان میدارد :ضمان ورتی منتقل میشود ک خریدار کاال یا محتوییات دیجیتیالی و ییا
اسناد ن را تحویل بگیرد همونین در مواد  141 ،140این تمایز مشاهده میشود
بعد ا تصویب دستورالعمیل  1۹۹۹و اصیالحیۀ  ۲011ن و نییز پییشنیویس ریانون بییع
مشترک  ۲011اتحادیۀ اروپا ک مسئول تدوین رواعد بیع اموال محسوس و کاالهای دیجیتیالی
بود ،ب درخواست کمیسیون اتحادیۀ اروپا جمعی ا محققان یر نظر مارکو لوس مسئول تدوین
رواعد ناظر بر کاالهای دیجیتالی ب صورت تطبیقی با حقوق داخلی شدند .ایین پیروۀه در سیال
 ۲011ب پایان رسید .)European Union, 2016: 3( 1در این پروۀه ضمن بییان سی رویکیرد و
نیز تحلیل ماهیت کاالهای دیجیتالی در حقوق اتحادییۀ اروپیا B.M. Loos and others, 2012:
 1این پروۀه جنبۀ مره ندارد ،یرا نهایتاا در حد یک پیشنویس باری ماند و ب تصویب اتحادی نرسید ،اما ا نجا کی
نکات حائز اهمیتی را دربر دارد ،در این مقال ب ن پرداخت شده است
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) )173ک بعداا در جای خود ب ن خواهی پرداخت ،درنهاییت هاییدهای در بییان تعرییف کیاال
نمیبیند در همین سال و ب تاریم  4مارس کمیتۀ مشیورتی اتحادییۀ اروپیا در خصیوص بیا ار
اینترنتی و حمایت ا مصرفکنندفان ) (IMCO committee’s opinion, 2011نظریی ای صیادر
کرد و در ن تعریف نوینی را ا کاال پیشنهاد داد در میادۀ  )a(۲ایین نظریی میده اسیت :کیاال
عبارت است ا هر شی ب منقول و محسوس و هر شی ب غیرمحسوسی کی بی نحیوی بتوانید بی
صورت هیزیکی مورد تصرف ررار فیرد استثناهای این بند شامل کاالهیایی اسیت کی ا طرییم
اجرای احکا یا ب حک رانون ب هروش میرسند ب ،فا و برق نیز درصورتی کی بی مقیدار و
کمیت محدود ب هروش رسند مشمول این دستورالعمل میشوند
همانطور ک مشاهده کردی در دستورالعمل کمیتۀ با ار اینترنت و حمایت ا مصیرفکننیده،
کاال میتواند غیرمحسوس باشد بعداا توضیح خواهی داد ک در کنوانسیون وین  1۹80نیز عیدهای
بر این باورند ک عباراتی مثل « »Deliverنشان ا محسوس بودن کیاال دارد؛ بیا ایین توضییح افیر
محصول دیجیتال با حامل هیزیکی ب خریدار منتقل شود و یا بدون حامل باشد ،اما رابلیت دخل و
تصرف هیزیکی را داشت باشد ،مطابم مادۀ  ۲عنوان کاال بر ن صادق است ب نظر میرسید تعرییف
کاال در دستور العمل خرید و هیروش کیاال کی اخییر اا بی تصیویب اتحادییۀ اروپیا رسییده و ناسیم
دستورالعمل سال  1۹۹۹ب شمار میرود ،ا هحوای عبارات نظریۀ کمیتۀ یادشده الها فرهت است
در بند  5مادۀ  ۲این دستورالعمل ( )Directive, SGD, 2019چنین مده است :کاال عبارت است ا :
الف) هر شی ب منقول و محسوس ب ،فا و برق نیز مطابم این دستورالعمل افر در کمیت محدود
ب هروش رسند کاال ب شمار میروند ب) هر شی ب منقول و محسوسی ک دارای محتوای دیجیتال یا
یک سرویس دیجیتال باشد یا با نها در ارتبا باشد ب فون ای ک نبیود ن محتیوای دیجیتیال ییا
سرویس دیجیتال ب جلوفیری ا عملکرد کاال منجر شود (کاال با اجزا و عناصر دیجیتال)
در دستورالعمل دیگری ک اتحادیۀ اروپا در خصوص رراردادهای نالین و خرید و هیروشهیای
ا راه دور در سال  ۲015تصویب کرد ،کاال صرهاا مشمول اعییان محسیوس اسیت و شیامل اعییان
غیرمحسوس نمیشود در مادۀ  )d(۲این دستورالعمل کاال چنین تعریف شده است:
کاال یعنی هر شی ب محسوس و رابل نقل ب استثنای الف) اشیایی ک ا طریم اجرای احکا
یا ب حک رانون ب هروش میرسند؛ ب) ب ،فا و برق ،مگیر نکی مقیدار و کمییت مشیدص و
محدودی داشت باشند ( European Parliament ,certain aspects concerning contracts for
 .( the online and other distance sales of goods, 2015ه میان بیا تصیویب دسیتورالعمیل
خرید و هروش کاال ب تاریم  ۲0می  ۲01۹در همان رو دستورالعمل دیگیری نییز در خصیوص
رراردادهای تهیۀ محتویات دیجیتالی و خدمات دیجیتالی تصویب شد ( European Parliament,
 )supply of digital content and digital services, 2019در این دستورالعمل تعریفیی ا کیاال
ب چش نمیخورد ،یرا موضوعْ دستورالعمل کاالهای دیجیتالی است
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 .2مفهوم محتوای دیجیتالی در اسناد ناظر به حقوق بیع بینالملل
 .۱ .2مفهوم محتوای دیجیتالی
اولین دستور العمل اروپایی ک نامی ا واۀۀ یادشده ب مییان ورده ،دسیتورالعمیل مصیوب سیال
 ۲011در خصوص حقوق مصرفکنندفان 1بوده اسیت ) ۲(European Union, 2016: 3در بنید
 11ا مادۀ  ۲این دستورالعمل ،محتوای دیجیتالی چنین تعریف شده است« :دادههیایی کی بی
صورت دیجیتالی تهی شده باشد» البت در مادۀ  1۹مقدم  ،تعریف جامعتری ا ایین واۀه ارائی
شده است« :محتوای دیجیتالی عبارت است ا داده هایی ک ب صورت دیجیتالی هراه یا تهیی
میشوند مانند برنام های رایان ای ،اپلیکیشنهیا ،بیا یهیا ،موسییقی ،وییدئوهیا ،میتنهیا ،چی
دسترسی ب نها ا طریم دانلود پیدا شود و چ ا راه هرستندهها و چ ا طریم رسانۀ حامل و
یا ب هر روش دیگری افر محتوای دیجیتالی بر روی رسانۀ حامل ماننید سییدی ییا دیویدی
تهی شود کاال محسوب می شود و مشمول مقررات این دستورالعمل است» مطابم مادۀ  17این
دستور العمل نیز افر داده بر روی حامل هیزیکی تهی نشود ،دستورالعمل رابلییت اعمیال نیدارد
ذیل مادۀ  )J(۲رانون بیع مشترک اروپا 3نیز مشاب همین تعریف ا محتوای دیجیتالی مشیاهده
میشود :محتوای دیجیتالی عبیارت اسیت ا دادههیایی کی در رالیب و هرمیت دیجیتیال تهیی
می شوند و شامل ویدئو ،صدا ،تصویر ،یا محتویات مکتوب دیجیتالی و با یهای دیجیتال است و
امکان شدصیسا ی محتوای ن بر روی سدتاهزار یا نر اهزار وجود دارد بی تبیع ن در میادۀ
 )b(5محدودۀ اعمال رانون بر محتوای دیجیتالی چنین مشیدص میی شیود :رراردادهیای تهییۀ
محتوای دیجیتال حتی درصورتی ک بر روی حامل هیزیکی باشد ک رابلییت ذخییره ،پیردا ش،
دسترسی و با مصرف ا سوی مصرفکننده را دارند؛ صرفنظیر ا نکی محتیوای دیجیتیالی در
ا ای مبلغی منتقل می شود یا ب صورت رایگان ا این رو ،رراردادهای سفارش ساخت محتیوای
دیجیتال مطلقاا می توانند در حو ۀ رانون بیع مشترک اتحادیۀ اروپا باشند ،مگیر طیرهین اعمیال
این رانون را وهم مادۀ  1استثنا کرده باشند اما در این رانون نیز مییان دو واۀۀ کیاال و محتیوای
دیجیتالی تمایز وجود دارد و حتی محتوای دیجیتال هراه شده بیر روی رسیانۀ هیزیکیی را نییز
کاال تلقی نمیکند4
)1. Directive 2011/83/EU of 25.11.2011 on consumer rights (CRD
2. European Union (2016), Contracts for supply of digital content, A legal analysis of the Commission's
proposal for a new directive
3. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales
)Law {SEC (2011) 1165 final} (CESL
 4رانون  UCITAنیز میان اطالعات رایان ای و کاال تمایز میفذارد؛ با این توضیح ک افر تمرکز اصلی یک معامل بر

اطالعات کامپیوتری باشد رانون یادشده توان اجرا مییابد در بدش  )b(103مده است :افر معامل ای ه شامل
اطالعات رایان ای باشد و ه دیگر موضوعات ،این رانون صرهاا بر اطالعات رایان ای حکومت میکند در فزارش
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 .2 .2جایگاه محتوای دیجیتالی در کنوانسیون وین ۱۹۸۰
با نک در کنوانسیون بیع بین المللی همانند کاال تعریفی ا محتوای دیجیتالی بی مییان نیامیده
است ،لیکن بی عقییدۀ بسییاری ا پژوهشیگران ( Illescas Ortiz, Perales Viscasillas, 2012:
 )246و رویۀ غالب رضایی ،1کنوانسیون بر محتویات دیجیتالی ک بیر روی رسیان هیای هیزیکیی
هستند ،اعمال می شود تا ب امرو روی ای در خصوص رابلیت اعمال کنوانسیون بیر محصیوالت
دیجیتالی صرف و بدون حامل هیزیکی نقل نشیده و در دسیترس محققیان ریرار نگرهتی اسیت
ب نظر میرسد کنوانسیون بیع بین المللی کاال مفهو کاال را بی معنیای لغیوی خیود پذیرهتی و
هی فون تغییری در این مفهو رخ نداده است دالیل این مدعا ب اجمال ا ررار یر است:
 1مطابم بند  1مادۀ  3کنوانسیون ،رراردادهای ناظر ب تهیۀ کاالیی ک باید ساخت یا تولید
شود ،بیع محسوب می شوند؛ مگر اینک سفارش دهنیده تهییۀ رسیمت عمیدۀ میواد ال جهیت
ساخت یا تولید ن کاال را تعهد کرده باشد وهم نظریۀ شیمارۀ  4شیورای مشیورتی کنوانسییون
بیع بینالمللی کاال ( ،)CISG,Advisory council opinion no. 4در خصیوص عبیارت «رسیمت
عمده» ( )Substantial partباید در ابتدا معیار ار ش ارتصادی و در صورت ناممکن بودن ،معییار
ضروری یا کیفی اعمال شود با این پیشهرض ،افر سفارشدهندۀ یک محصول دیجیتیال خیود
عهدهدار تهیۀ رسمت محسوس کاال شود ،و ن بدش ا کاال دارای ار ش ارتصادی عمده نباشید
و ب عبارتی رسمت عمده ب شمار نرود و عالوه بیر ایین ،تعهیدات هروشینده نییز رسیمت اعظی
تعهدات را دربر نگیرد ،در این صورت نو خریداری میشود کاال محسوب میفیردد و ریرارداد
وارعشده نیز خرید و هروش کاال نا دارد این تفسیر کامالا مستقل ب شمار میرود و با تکیی بی
تهی کنندفان این سند مده ک مراد ا دیگر موضوعات ،کاال است و در این صورت بر رسمت کاال مادۀ  ۲یا )a(۲
ا رانون  UCCحکومت میکند در رانون حمایت ا مصرفکنندفان مصوب  ۲015انگلستان نیز تمایز میان کاال
و محتویات دیجیتالی بار است اختالف ماهوی میان این دو مفهو و ب تبع عد شمول مصادیم نها ذیل
مفهو دیگری در عنوان بدش اول :رراردادهای مصرفکننده با موضوع کاال ،محتوای دیجیتالی و خدمات نمایان
است در بند  8ا مقدم نیز در تعریف کاال ب صراحت عنصر محسوس بودن ذکر شده و بالهاصل در بند ۹
محتوای دیجیتالی چنین تعریف شده است :دادههایی ک در رالب و هرمت دیجیتال تهی میشوند Consumer
 )Rights) Act-2015ب نظر میرسد نظا رضایی هندوستان نیز همین روی را پذیرهت و ب همین جهت است ک
نر اهزارهای دانلودشده را مشمول مالیات خدمات تلقی میکند و ن مالیات کاال
)(Coms C Ex - Siliguri vs Permanent Ip Systems on 28 November, 2018
1. Regional Court Munich/Landgericht München, Germany, (8 HKO 24667/93) of 8 February 1995
("Graphiplus").
Court of Appeal Hertogenbosch/Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, The Netherlands, (770/95/HE) of
)19 November 1996 (Princen Automatisering Oss B.V. v. Internationale Container Transport GmbH
Federal Court of Justice/Bundesgerichtshof, Germany, (8 ZR 306/95) of 4 December 1996 ("dynamic
page printer").
)Austria 21 June 2005 Supreme Court (Software case
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مواد کنوانسیون و عد اتکا ب مادۀ  )1(7ک ب نظیر نویسیندفان خیود بی عید یکنیواختی در
عرصۀ تجارت بینالملل منجر می شود ،پاسدگوی حاکمیت کنوانسییون بیر تجیارت محصیوالت
دیجیتالی است
 ۲مطابم مادۀ  101کنوانسیون ،متن کنوانسیون ب شش بان رسمی ترجم شده است ک
هرکدا ب یک اندا ه موثماند این بانها عبارتاند ا عربی ،چینی ،انگلیسی ،هرانسوی ،روسیی
و اسییپانیایی بییرخالف کنوانسیییونهییای  1۹64اله ی واۀۀ « »Corporelدر ترجمییۀ هرانسییوی
کنوانسیون دیده نمیشود و حذف ن خرین ارادۀ مقنن بینالمللی را میرساند
 3ترجمۀ رسمی واۀۀ « »Goodsدر بان عربی «بضاع » است و مطیابم بسییاری ا ریوانین
ملی 1شامل هر دو مال محسوس و غیرمحسوس می شود و نباید با غلب و کثرت بیان حاضیران
در کنفرانس  1۹80وین واۀۀ مد نظر را تفسیر نمود
 4همان طور ک ا مقدمیۀ کنوانسییون و اصیول کنوانسییون همویون ویژفیی بیینالمللیی
کنوانسیون دانست می شود ،ارادۀ رانونفذار بین المللیی امضیای سییرۀ معاصیر و پیس ا ن در
عرصۀ تجارت بین الملل بوده است و ن صرهاا سیرۀ موجیود میان خیود کی هنیو در ن میان
محتویات دیجیتالی و انوا ع اموال غیرمحسوس چندان رواج نیاهت بود؛ برای نمون  ،همین ک در
تاریدوۀ کنوانسیون هی بحثی بر سر کاالهای دیجیتال دیده نمی شود ،خود بهترین دلییل بیر
این موضوع است لیکن در خصوص برخی دیگر ا موضوعات مانند برق یا فا مییان نماینیدفان
کشمکشهایی دیده میشود ک تاریدوۀ این بحثها را در کتب مفسران کنوانسییون مییتیوان
مشاهده کرد ب نظر می رسد استثنای برق برخالف نظر برخی ا پژوهشگران ۲بی دلییل مسیائل
سیاسی است 3خرید و هروش این کاال دارای تشریفات عدیدهای است ک نیا مند اجیا ۀ دولیت
است و بدش خصوصی بدون این اجا ه نمیتواند اریدا بی خریید و هیروش نهی بی صیورت
بینالمللی نیروی الکتریسیت بنماید4
 5ذکر این نکت مه است کی در عرصی تجیارت بیین الملیل تفسییری همیواره در مییان
حقوق دانان مورد بحث و بررسی ررار میفیرد ک در رویۀ رضایی نیز طیرفدار داشیت باشید ا
1

۲
3
4

رانون الجمارک و المکوس رانون شمارۀ  1مصوب  1۹6۲هلسطین مادۀ  ۲رانون الجمارک شمارۀ  ۲07مصیوب
 ۲0۲0مصر مادۀ  1رانون الکمارک شمارۀ  ۲3مصوب سال  1۹84عراق میادۀ  1ریانون الجمیارک شیمارۀ
 ۲0مصوب سال  1۹۹8اردن مادۀ ۲
جان او هانولد
هموون نظر پیتر شلدتری
برای نمون  ،رانون ایاالت متحدۀ امریکا ذیل عنوان  16ک ب منابع طبیعی اختصاص دارد ( 16 U.S. Code
 )Contracts for sale of electricity.§ 832dو یا رانون برق کشور هندوستان ( The Indian Electricity Act,
 )1910محدودیتهایی را در خصوص نقل و انتقال برق مقرر داشت است
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این رو ،در ادام ب بررسی چند اظهار نظر رضایی در دادفاههیای کشیورهای عضیو کنوانسییون
اشاره میشود:
1
الف) پروندهای ک در سیال  1۹۹5در دادفیاه بدیش میونیم بررسیی شید در هوریی ،1۹۹3
مشتری برنامۀ رایان ای فراهی پالس  ۲5.1را برای شبک ای ک ب پنج محیل کیار متصیل بیود بی
ریمت  31.500.00مارک لمان ب هروشنده ک یک شرکت متدصص در مینۀ سیاخت نیر اهیزار
بود ،سفارش داد با نک برنام ها نصب شد ،اما خریدار با مطیرا کیردن دو ادعیا ا پرداخیت ثمین
ررارداد خودداری کرد؛ اوالا ررارداد ال االجرایی وجود نداشت و ثانیاا برنام دارای نقص بوده است
دادفاه ذیل صدور رأی اظهار داشت ک کنوانسیون بیع بینالمللی در مورد ریرارداد یادشیده
رابل اجراست ،یرا ررارداد هروش کاالیی ک در کنوانسیون مد نظر است در موردی ک نر اهیزار
استانداردی ب طور دائ و در ا ای ثمن منتقل میشود وجود دارد عالوه بر ایین ،دادفیاه تواهیم
طرهین در خصوص جزئیات ررارداد هروش را مشرو ب نک در میورد عناصیر اساسیی ریرارداد
هروش (یعنی کاال و ثمن) تواهم شده باشد ،ضروری ندانست
ب) در پروندۀ دیگری ک در سال  1۹۹6ا سیوی ییک دادفیاه لمیانی میورد رسییدفی ریرار
فرهت ،3خریداری ک محل تجارتش در وین بود در نوامبر  1۹۹۲ب هروشندهای ک تجارتدانۀ وی
در لمان (حومۀ شهر نورنبورگ -هورث) ررار داشت ،خرید یک سیست (چاپگر صیفحات متحیرک)
را ک شامل نر اهزار و سدتاهزار بود در ا ای  65.100مارک لمان ( 33.000.00ییورو) سیفارش
داد در ۀانوی  1۹۹3هروشنده سیست چاپ را در محل خریدار نصب کرد؛ با وجود این ،خریدار بی
استناد نک مدارک چاپگر وجود نداشت  ،ا پرداخت ثمن خودداری کرده است
دادفاه هدرال لمان در این خصوص اظهار داشت ک مستند ب بنید  1میادۀ  3کنوانسییون،
رراردادهای تأمین کاالهایی ک باید ساخت یا تولید شوند ،4معادل رراردادهای معمیولی هیروش
کاال است 5و ررارداد حاضر مشمول کنوانسیون میشود بعد ا این ،دیگیر دادفیاه وارد جزئییات
مربو ب نقص مربوط و تکلیف خریدار ب اطالع رسانی ب هروشنده در خصیوص عید انطبیاق
کاال مطابم بند  1مادۀ  3۹میشود و ب رسیدفی خود پایان میدهد دراین رأی نیز دادفاه بیین
نر اهزار و سدت اهزار تمایزی رائل نشده و در رأی خود مسئلۀ نامشهود بودن موضوع ریرارداد را
در حو ۀ کاربری کنوانسیون بیع بررسی نکرده است
ج) عالوه بر این ،در پروندۀ دیگری ک در سال  1۹۹6ا سوی دادفاه تجدیدنظر هلند میورد
1. Regional Court Munich/Landgericht München, Germany, (8 HKO 24667/93) of 8 February 1995
)"("Graphiplus
2. Graphiplus 5.1
3. Federal Court of Justice/Bundesgerichtshof, Germany, (8 ZR 306/95) of 4 December 1996 ("dynamic
page printer").
4. Werklieferungsvertraege
5. Kaufvertraege
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اظهار نظر ررار فرهت ،1شرکتی ک محل تجارتش در لمان بود ب عنوان خریدار با شیرکتی کی
محل تجارت ن در هلند ررار داشت وارد یک ررارداد هم جانبی بیا موضیوع بسیتۀ نیر اهیزاری
پردا ش داده ب نا ترانزیت ( )Transitشد ررارداد در  ۲4می 1۹۹3با ریمت  100هزار فیلیدر
هلندی ( 50.000.000یورو) منعقد شد پس ا پرداخیت  50.000فیلیدر ،خرییدار بی اسیتناد
نقص در برنامۀ نر اهزاری و نصب نامناسب ن در محل ،ا پرداخت مابقی ثمن خودداری ور ید
فرچ مستندات پرونده ب فون ای است ک باید با رواعد عا کنوانسیون بیع بررسیی فیردد ،امیا
مسائلی ک در رأی ب ن پرداخت شده ا این ررار است :هروشندۀ هلندی پس ا انعقاد ریرارداد
رونوشتی ا شرایی عمومی و ریود ررارداد را ب این عنیوان کی بدشیی ا ریرارداد اسیت بیرای
خریدار ارسال می کند پس ا درخواست خریدار لمانی ،هروشنده مجدداا شرو کلی ریرارداد را
ارسال میدارد ک درنهایت خریدار هی واکنشی ب ن نشان نمیدهد و در وارع ،موضوع حاکی
ا ایجاد یک تعارض میان نوع ررارداد تجاری بینالمللی است دادفیاه تجدییدنظر سیپس مفیاد
مواد  18و  1۹کنوانسیون بیع بینالمللی را در مورد انعقاد ررارداد بینالمللی هروش کاال جیاری
میداند و ب اینک برنامۀ رایان ای کاالیی غیرمحسوس ب شیمار مییرود و ممکین اسیت ا ایین
حیث برای رابلیت اعمال کنوانسیون مشکل هرین باشد ،هی اشارهای نمیکند
 6ا موادی چون  53 ،30و  60ک ب تحویل و ریبض کیاال اشیاره دارنید و عبیاراتی چیون
«  Taking overو  »Deliveryبیییرخالف نظیییر بسییییاری ا نویسیییندفان ( Schwenzer,
 )Fountoulakis, 2007: 26-27; Ferrari, 2012: 123; Dawwas,Shandi, 2011: 81برمیی یید
ک رکن هیزیکی بودن ا تعریف کاال برداشت نمیشود ،بلک نهایتب امر شر بودن ایین امیر بی
ذهن متبادر می فردد برای مثال افر کاالی دیجیتال مانند موسیقی ،ویدئو یا یک کتاب نالیین
ا طریم ایمیل هروشنده ب خریدار منتقل شود ،وسایل ربض و ارباض مادی هموون کیامپیوتر،
لپ تاپ و موجود است؛ بنابراین کنوانسیون بر این کاالها ولو نک صددرصد دیجیتیالی باشیند
حاکمیت دارد و این نتیج در رویۀ رضایی معارضی ندارد و میتواند الگیویی بیرای کشیورهیای
عضو کنوانسیون ب شمار رود
 7ب نظر می رسد برای دسیتیابی بی راهکیار در خصیوص رابلییت اعمیال کنوانسییون بییع
بین المللی کاال بر محتویات دیجیتالی ،برخالف نظر برخیی ا محققیان ،۲نییا ی بی الگوپیذیری
کشورهای دارای نظا حقوری مشترک ا رای رضایی نیست ،چراک ایین راهکیار نییز بی عید
اعتماد حقوری طرهین و غیررابل پیش بینی شدن حل و هصل اختالهات و درنتیج انصراف کلی
یا جزئی طرهین ا کنوانسیون خواهد شد بلک استناد ب تفسیر مستقل ادبی ا مواد کنوانسیون
1. Court of Appeal Hertogenbosch/Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, The Netherlands, (770/95/HE) of 19
)November 1996 (Princen Automatisering Oss B.V. v. Internationale Container Transport GmbH
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همانطور ک پیشتر بیان فردید راهکاری مستحک تر بی شیمار مییرود و در ایین مییان روییۀ
رضایی صرهاا ب عنوان حجت ارناعی و تقویتکنندۀ دلیل ادبی ذکر شد

 .3 .2مقایسۀ محتوای دیجیتالی با کاال در دستورالعملهای اتحادیۀ اروپا
(European Parliament-

در دستورالعمل  ۲015در خصوص خرید و هیروش کیاال ا راه دور
 )OSD-, 2015با نک تعریفی ا محتوای دیجیتالی نیامده ،لیکن محدودۀ اعمال دستورالعمل
را بهتر ا سایر دستورالعملهای پیشتر ذکر شده ،توضیح داده اسیت در بنید  3میادۀ  1ایین
دستور العمل مده است :این دستور العمل بر رسان های حامل بادوامی ک مشتمل بر محتوای
دیجیتال هستند حکومت ندارد؛ با این توضیح ک رسان منحصراا ب عنوان حامل محتوا بیرای
مصرف کننده مورد استفاده ررار فیرد 1مفهو مدالف این ماده ن است ک افر رسانۀ هیزیکی
مانند سی دی یا دیوی دی منحصراا کار حمیل محتیوای دیجیتیال را برعهیده نداشیت باشید
مشمول دستور العمل خرید و هروش کاال ا راه دور می شود ،اما معیار یادشده برای انحصار ییا
عد ن بیان نشده است برای مثال سی دی در رابطۀ طرهین ررارداد ممکن است صرهاا نقش
حامل را نداشت باشد ،بلک ار ش ارتصادی (کمی) ،ضروری (کیفی) یا اصالا معنوی برای یکی
ا طرهین داشت باشد؛ یا در این صورت نیز دستور العمل  ۲015حاکمیت دارد ییا خییر؟ ییا
مراد ا استفادۀ انحصاری ،استفاده در سیابقۀ ریراردادی طیرهین اسیت ییا بنیابر نظیر عیرف؟
دستورالعمل مصوب سال  ۲01۹در خصوص تهیۀ محتوای دیجیتالی و هراه وردن خیدمات
دیجیتال ( )European Parliament, supply of digital content and digital services, 2019
محتوای دیجیتالی را در بند  1ا مادۀ  ۲چنین تعریف نموده اسیت :دادههیایی کی در رالیب
دیجیتالی تهی و هراه می شوند در بند  3ا همین ماده کاالهای همراه با عناصیر دیجیتیال
چنین تعریف شده است :هر شی ب محسوس و منقولی ک مشیتمل و ییا متصیل بی محتیوای
دیجیتالی باشد ،ب نحوی ک هقدان محتیوای دیجیتیالی ییا سیرویس دهیی دیجیتیالی میانع
عملکرد کاال شود در این بند نیز ب خوبی تمایز میان کاال و محتوای دیجیتیال بییان شیده و
واۀۀ محسوس ب دلیل رسمتی ا معرَف یا همان (کاال) است
مشاب همین تعریف در مادۀ  ۲دستورالعمل خرید و هروش کاال مصیوب  ۲01۹میده اسیت
( )Directive -SGD- 2019در مییادۀ  3اییین دسییتورالعمییل چنییین ورده شییده اسییت« :اییین
دستور العمل بر رراردادهای تهیۀ محتوای دیجیتال ییا خیدمات دیجیتیالی حاکمییت نیدارد در
مقابل بر رراردادهایی ک محتوای دیجیتال یا خدمات دیجیتالی متصل ب کاال هستند و یا کیاال
مشتمل بر نها باشد و تحت عنوان تعرییف محتیوای دیجیتیالی (در میادۀ  )۲و ریرارداد هیروش
1. This Directive shall not apply to any durable medium incorporating digital content where the durable
medium has been used exclusively as a carrier for the supply of the digital content to the consumer.

178

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،13شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1401

باشند رابلیت اعمال دارد در صورت شیک در ایین خصیوص کی ییا هیراه وردن محتیوای
دیجیتالی یا خدمات دیجیتالی متصل ب کاال و یا رسمت دیجیتالی ک کاال مشتمل بر ن است،
جزئی ا ررارداد هروش را تشکیل میدهد ییا خییر ،هیرض بیر ن نهیاده مییشیود کی رسیمت
دیجیتالی مشمول ررارداد خرید و هروش میباشد» در وارع ،این هرضانگیاری ریانونی در مییان
دستورالعملهایی ک تا ب حال بررسی شده ،بیسابق بوده است بی نظیر مییرسید ایین هیرض
رانونی بر اساس غلب تقنین نشده است ،چراک ار ش محتوای دیجیتیال غالبیاا ا رسیانۀ حامیل
بیشتر است لیکن نو رانون فذار را بر ن داشت تا رواعد ررارداد خرید و هروش کیاال را بیر ن
بار نماید ،هقدان و کمبود رانون انگاری در خصوص موضیوعات میرتبی بیا محتوییات دیجیتیالی
است؛ ا این رو ،رانون فذار خیال خود را با این رویکرد ک رواعد چنین رراردادهایی را ب ررارداد
بیییع ارجییاع دهیید ،راحییت میییکنیید وفرنی اخییتالف چشییمگیری میییان اییین دسییتورالعمییل و
دستورالعملهای پیشین ب خصوص دستورالعمل  ۲015وجود دارد
نکتۀ دیگری ک در خصوص دستورالعمل « »SGD-2019حائز اهمیت است تعریف کیاال در
بند «ب» ا مادۀ  ۲است ک پیشتر در بدش مربو بیان شد فرچ محوریت بند «ب» اشیای
منقول و محسوس هستند ،اما در وارع ،ب این دلیل ک ار ش ارتصیادی در ایین تعرییف لحیا
نشده است ،موضوع بند «ب» می تواند اشیای غیرمحسوس و منقول باشد ،چنانکی اغلیب نییز
اییین اشیییا ا ار ش بیشییتری برخییوردار هسییتند بییرای مثییال یییک سیییدی و محتویییات ن،
سدتاهزاری ک ماهان ب طور خودکار ا سوی وبگاهها ب رو رسانی میشیود بی ترتییب مصیداق
محتوای دیجیتالی و سرویس دیجیتالی هسیتند و ا ایین رو ،نسیبت بی سییدی ییا بعضیی ا
سدت اهزارها ا ار ش باالتری برخوردارند نو در تعرییف بنید  5میادۀ  ۲دسیتورالعمل جالیب
توج ب نظر میرسد ن است ک دستورالعمل در شمّ دو تعریف ،ب جای غلبۀ عنصر محسیوس
و مادی بودن ،غلبۀ عنصر غیرمحسوسیت را بیان کرده است؛ با این توضییح کی دسیتورالعمیل
می توانست در راستای توصیف بند اول تعریف ،شمّ دو را نیز چنیین تعرییف کنید :هیر شیی ب
منقول و محسوسی ک دارای محتوای دیجیتال یا یک سیرویس دیجیتیال بیوده ییا بیا نهیا در
ارتبا باشد ،ب فون ای ک نبود ن شی ب محسوس و منقول ب جلوفیری ا عملکرد کیاال منجیر
شود افر دستور العمل ب این نحو تعریفی ا کاال ارائ میداد ،تعریف یادشده کامالا رید توصیفی
ال ا رسیمت اول مجیزا بیوده و غلبیۀ
تعریف شمّ اول می بیود لییکن تعرییف رسیمت دو کیام ا
محسوسیت را در کاالهای دیجیتال احتساب نکرده است نظرییۀ غلبی در بییان و تعرییف ییک
ماهیت در میان روانین و دکترین طرف داران یادی دارد ریشیۀ ایین نظریی را بایید در عقایید
پوتی جستجو کرد (کاتو یان )۲4 :1378 ،و ا نظر منطقی نییز افیر ایین غلبی در شیی ب رابیل
تعریف ب حد و رس  ،در رالب جنس یا هصل یک مفهیو غیراعتبیاری باشید ،بهتیرین تعرییف،
تعریف منطقی است تعریف شرا االسمی یک مفهو اعتباری نیز بیا عناصیری کی دارای غلبی
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هستند بیشترین تمایز را ا سایر مفاهی اعتباری ایجاد میکند برای مثال افر غلبی در مفهیو
«الف» با عناصری چیون چیاری ،کولیی و باشید عیرف بیا همیین عناصیر دسیت بی تعرییف
شرااالسمی «الف» می ند ا این رو در تعریف کاال افر نقش عمده را غیرمحسوس بیودن ایفیا
کند و این مفهو غالب باشد ،دستورالعمل اتحادیۀ اروپا نمیبایست در نگارش شمّ دو ا بند ۲
مادۀ  ،5نقش عمده در تعریف را ب دستان محتوای دیجیتالی بسپارد
اما چرا رانونفذار دست ب چنین تعریفی د و برخالف دسیتورالعمل ربلیی و اصیالحیۀ ن،
کاال را ب غیرمحسوس تعریف نمود؟
در پروۀۀ تحقیقی ک یر نظر مارکو لوس انجا شده است ،س رویکرد در مواجهیۀ اتحادییۀ
اروپا با محتویات دیجیتالی بیان شده است؛ این س رویکرد عبارتاند ا :
 1رویکردی ک تا حد امکان محتویات دیجیتالی را کاال تلقی میکند و هرکجا ک تیوان ن
را ندارد نقطۀ مقابل کاال یعنی خدمات ( )serviceرا برمیفزیند (رویکرد سنتی) این رویکرد در
وارع با تاب رویۀ رضایی انگلستان است ک نیا مند جسیتاری مجزاسیت ا جملی انعکیاس ایین
دیدفاه را میتوان در مادۀ  )a(۲نظریۀ کمیت مشورتی اتحادیۀ اروپا در خصوص با ار اینترنتی و
حمایت ا مصرفکنندفان مشاهده کرد ک پیشتر بیان شد
 ۲رویکردی ک محتویات دیجیتالی را خدمات تلقی می کند و کاال نمی شمارد و ا این
رو ،صرهاا مقررات و روانین رراردادهای خدماتی را حاک بر رراردادهای با موضوع محتویات
دیجیتالی می داند با تاب این دیدفاه در بند  )d(10بدشینامۀ پارلمیان و شیورای اتحادییۀ
اروپا (  )European Parliament, 2010در خصوص حقوق مصرف کنندفان دیده می شود در
این بند مده است محتویات دیجیتال مانند برنام های کامپیوتری ،با ی ها و موسییقی کی
بر روی حامل محسوس حک نگردیده اند شی ب محسوس ب شمار نمیی رونید ا ایین حییث
مطابم این دستورالعمل مشمول عنوان کیاال نمیی شیوند در مقابیل ،رسیان ای کی حامیل
محتویات دیجیتال است مانند سی دی یا دی وی دی محسوس ب شمار می روند و ذیل عنوان
کاال ررار دارند
 3رویکردی ک محتویات دیجیتالی را نهادی مستقل ( )sui generisا کاال یا خدمات تلقیی
میکند این رویکرد نیز دارای نقا ضعف 1و روت است ک نیا ب بررسی مستقل دارد
ب نظر میرسد تعریف کاال در دستورالعمل  ۲01۹اتحادیۀ اروپا در خصوص خریید و هیروش
کاال ،رویکرد اول را تقویت کرده است

 1ا جمل عد شنایی با رواعد عمومی جدیدی ک تدوین می شود و در نتیج عد اعتماد و اطمینان حقوری
( )legal uncertaintyک برای طرهین رراردادها ب بار می ورد
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نتیجه
ب نظر می رسد مفهو کاال در روانین ،کنوانسیونها و دستورالعملهای پیشین دستدوش تغیییر
بوده و این تغییر بیتردید ب دلیل فسترش رو اهزون تجارت محصیوالت دیجیتیالی اسیت امیا
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال برای نک محدودۀ اعمال وسیعتری داشیت باشید ،و رو بی رو
دستدوش تغییرات رانونفذاران بین المللی نگردد ،تعریف صریحی ا کاال ارائ نیداده ،بلکی بی
تعریف ضمنی کفایت نموده است عرفهای تجاری بینالمللی در تغییر مفهو کاال رطعیاا نقیش
مهمی را ایفا نموده اند؛ برای مثال مشاهده کردی ک نهایتاا در دستورالعمل میرتبی بیا خریید و
هیروش کیاال ( )SGD, 2019معنیای کیاال بی چی صیورت دفرفیون فردیید در بیشیتر اسیناد
بررسیشده واۀۀ کاال و یا بهتر بگویی « »Goodsب معنیای اشییای محسیوس و منقیول اسیت
درحالی ک همان طوری ک در غا این جستار تفسیر متدصص لغوی را ار یابی کردی و شیاهد
ن بودی یک عنصر را در تعریف کاال دخیل می دانست و ن ه منقولییت بیوده اسیت اساسیاا
منقول بودن یک شی با محسوس بودن ن مال مت ندارد ،مانند نقل و انتقاالت دیجیتیالی کی
امرو ه در هضای مجا ی رخ میدهد اما این نقل مفهو واۀۀ « »Goodsا معنای لغوی خود بی
معنای جدید ب نظر بر اثر رلت وجود کاالهای غیرهیزیکی و همونین کثرت استعمال ایین واۀه
در این معنا بوده است در این پژوهش ثابت کردهای ک با پیشرهت رو اهزون هناوری ،ایین واۀه
ب معنای لغوی خود با فشت و با کثرت استعمال مجدداا دفرفیون شیده و دوبیاره کیاال معنیای
حقیقی خود را در بعضی ا مقررات با یاهت است فویا موادی ک در کنوانسیون  1۹80وین بی
ربض و ارباض کاال اشاره دارنید میانع ا ایین تفسییر نیسیت؛ چراکی او اال مطیابم مقدمیۀ ایین
کنوانسیون ،سیرههای معاصر امضا شده ،و ن صرهاا یک سیرۀ خاص ،و ثانیاا نحیوۀ دسترسیی بی
یک هایل دیجیتال مانند کتاب الکترونیک یا موسیقی ک در ایمیل شدص خریدار موجود اسیت
صرهاا با دسترسی های هیزیکی ا جمل روشن کیردن لیپ تیاپ و کیامپیوتر کی کیامالا هیزیکیی
هستند صورت می پذیرد در وارع ،هروشنده کاال را در یک هضای امن غیرهیزیکی ررار مییدهید
ک کلید وصول ب ن در دستان خود مشتری است و ن ،یک دسترسی هیزیکی است همونین
با تفاسیری ک ا کنوانسیون ب عمل مد کامالا بر خواننده روشن است ک تطبیم مفهو کاال در
دستور العمل های اروپایی برای تفسیر مستقی کنوانسیون نیست ،بلک این تطبییم سییر تطیور
مفهو کاال را ب خوبی نشان میدهد و همونین ب خواننده اعال میدارد ک لفظ کیاال در بیان
انگلیسی و در میان رایجترین دستورالعملهای اتحادیۀ اروپا در خصیوص بییع کیاال بی معنیای
ردیمی خود در میان دکترین نیست شایان ذکر است ک با توج ب دالیل ادبیی ارامی شیده در
خصوص مفهو کاال در کنوانسیون بیع بینالمللی ،ب خصوص میادۀ  3ایین کنوانسییون ،کی در
وارع مکانیز تمایز میان ررارداد خدمت ا بیع کاال میباشد ،محصوالت دیجیتالی همانفون ک
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اثبات شد در مرۀ کاالها ررار دارند و ن خدمات در پایان ،ناففت نماند بهترین معیادل هارسیی
در ادبیات حقوری ما برای واۀۀ « »Goodsکلمۀ عین است و ن واۀههای منفعت یا عمل و ماننید
ن ،ک البت خود نیا بی جسیتاری ذییل موضیوع حقیوق تطبیقیی دارد و ا موضیوع تجیارت
بینالملل مجزا است
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