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مقدمه -9  
ترین و سود  ترین، ارزان تجارت الکترونیکی سریع

های اخیر با  سالی تجارت است که در  آورترین شیوه
ظهور و گسترش فناوری نوین ارتباطات، مورد توجه 
اکثر کشورها و مؤسسات مرتبط با تجارت قرار گرفته 

دهد که استحکام زیر  است. مطالعات نشان می
های الزم به همراه تصویب مقررات مناسب در  ساخت

آید. رواج و  این زمینه تنها راه موفقیت به شمار می
تباطی همچون تلفن، فاکس و اینترنت تکامل وسایل ار

شکل انعقاد عقود را نیز متحول ساخته است. در این 
میان انعقاد معامالت الکترونیکی از جمله اموری است 

قانون  933گیرد ماده  که پیوسته مورد کاربرد قرار می
هریک از متبایعین بعد از »دارد:  مدنی اینگونه بیان می

اند اختیار  متفرق نشدهعقد فی المجلس و مادام که 
این خیار اختصاص به عقد بیع « فسخ معامله را دارند.

دارد و در سایر عقود راه ندارد ضمن اینکه اگر یک نفر 
ازسوی طرفین عقد معامله را منعقد کند خیار مجلس 

 قابل تصور نیست.

در این نوشتار برآنیم که به بررسی خیار مجلس در 
ازیم تا بدانیم که آیا خیار قراردادهای الکترونیکی بپرد

 مجلس در تجارت الکترونیکی موضوعیت دارد یا ندارد.

 

 خیار مجلس -2

برای برررسی مسئله خیار مجلس ابتدا مفاهیم و 
نظریات صاحب نظرات در این خصوص را بازگو و از 

 زوایای مختلف مورد بازبینی قرار خواهیم داد.

 

 مفهوم خیار مجلس 9-2

با عنایت به تعریفی که قانون مدنی از خیار ارائه کرده 
است درمی یابیم که خیارحقی است که آثار مالی 
زیادی دارد و باید به این نکته هم توجه نمود که 
خیارات دارای مبنای مشترکی نیستند و اختیار بر هم 
زدن معامالت یا بر مبنای قراردادی یا حکومت اراده 

طرفین قرار داد حق خیار را برای است به این معنی که 
مدتی معین در نظر گرفته باشند یا برمبنای قانون است 

یعنی قانون برای طرفی که عقد موجب ضرر او شده 
این اختیار را در نظر گرفته است و البته امکان جمع 

 شدن چند خیار گوناگون در یک عقد قابل تصور است.

ریک از دارد ))ه قانون مدنی مقرر می 933ماده 
متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق 

 اند اختیار فسخ معامله را دارند((. نشده

اصطالح خیار مجلس به این علت است که غالباً 
اطراف معامله در حالی که در مجلس عقد در وضعیت 

سازند و از جلوس به  نشسته هستند عقد را منعقد می
ت در مواردی هم آید ولی ممکن اس معنی نشستن می

که طرفین هنگام انجام معامله در وضعیت نشسته 
نباشند هم از این خیار استفاده کنند، و متعاملین بعد از 

توانند  اند می تشکیل عقد تا وقتی که از هم جدا نشده
معامله را به هم بزنند چه عقد هنگام نشسته منعقد 

در  شود و یا هنگام ایستاده. به این دلیل دلیل است که
فقه امامیه و در احادیث فقهی گفته شده: )البیعان 
باالخیار مالم یفترقا(. بنابراین عبارت ))فی المجلس(( در 

 قانون شاید خیلی دقیق نباشد.

در صورتی تفرق متعاملین باعث زوال خیار خواهد شد 
که آنها با اختیار خود از هم جدا شوند و در صورتی که 

ازد خیار مجلس از بین شخصی آنها را از هم جدا س
نخواهد رفت. در صورتی که یکی از طرفین معامله در 
مکان تشکیل عقد باقی بماند و دیگری از آنجا خارج 
شود، خیار مجلس از بین خواهد رفت؛ زیرا بین آنان 
جدائی واقع شده است؛ همچنین هرگاه یکی از طرفین 
معامله در مجلس عقد فوت کند خیار مزبور به علت 

ق افتراق ساقط خواهد شد و وراث متوفی تحق
توانند اعمال خیار نمایند مگر اینکه جمیع وراث در  نمی

 مجلس عقد حاضر باشند.

و البته این خیار از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست 
و مانند سایر خیارات با شرط سقوط آن هنگام عقد و 

 نیز با اسقاط آن پس از عقد منتفی خواهد بود.

مقرر داشته که خیار  856دنی ایران در ماده قانون م
مجلس، مخصوص عقد بیع است و از خیارات مختص 
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است و نه مشترک که در انواع عقود قابل کاربرد باشد 
 وحتی در صلح بدل از عقد بیع هم قابل اعمال نیست.

شود و  خیار مجلس در بیع فضولی برای مالک ایجاد می
اگر مالک در نه شخص فضول منعقد کننده البته 

مجلس عقد حضور داشته باشد و بنابر نظر اقوی در 
معامله با خود ویا معامالتی که از طریق وکیل منعقد 

شود راه ندارد و همچنین است در انواع بیع مثل  می
سلم و سلف، جاری است و در ثبوت خیار مجلس میان 

 .(51،11: 1931)شیرازی، ها تفاوتی وجود ندارد  آن

ا اعمال خیار مجلس در بیع معاطاتی، فقها در ارتباط ب
تحقیق »گوید:  نظرات متفاوتی دارند: آیت اهلل خویی می

آن است که خیارات مطلقاً درمعاطات جریان دارد، البته 
این مطلب مبتنی بر آن است که معاطات، به وجود آورنده 
مالکیت جایز است. پس در اینکه خیارات در معاطات هم 

: 1955)خویی، « دیدی وجود ندارد.جریان دارند، تر
اما اعتقاد داشته باشیم که معاطات فقط اباحه در  ،(2/159

توان نتیجه  پس می تصرف هستند خیاردر آن راه ندارد
گرفت که بر اساس نظر آیت اهلل خویی هر چند 

است. ولی آنچه در این رابطه  «ملکیت جایز»معاطات، 
ر هر حال از اهمیت برخوردار است این است که د

 شود ولو به صورت جایز باشد. محقق می «ملکیت»

مطالبی که برشمردیم دالیلی است بر ثبوت خیار مجلس 
در تمامی اقسام بیع سنتی، آنجا که بایع و مشتری حضور 

توان احکام  خواهیم بدانیم آیا می فیزیکی دارند. اما می
 خیار مجلس را دربیع الکترونیکی جاری دانست.

 

 بیان شده در این بحث نظرات 2-2

در رابطه با هر نظر به تعریف آن اشاره آن و به بررسی 
 آنها پرداخته می شود. 

 

 نظر اول- 2-2-9

با توجه به تعریف رایج در فقه از خیار مجلس در 
معامالتی وجود دارد که طرفین معامله با بدن و جسم 
خود در یک محل جمع شوند. بنابراین، تا زمانی که که 

اند و  اند و از هم جدا نشده طرفین در آن محل نشسته

کنند  حتی درباره غیر ازمورد معامله با هم گفت و گو می
کنند، خیار مجلس باقی  را ترک میو با هم مجلس 

است، در حالی که چنین شرایطی در معامالت 
الکترونیکی قابل فرض نیست. پس در معامالت 
الکترونیکی، خیار مجلس وجود ندارد. از احکام مربوط 

شود که حضور جسمی  به خیار مجلس که فهمیده می
در مجلس عقد بیشتر از ارتباط فکری در ایجاد این 

دارد و صرف ارتباط فکری باعث ایجاد  حق ضرورت
های متعاقدین درمجلس  آن نیست، چنانچه اگر گفته

اند،  عقد پایان دهند، تا زمانی که از مجلس خارج نشده
خیار فسخ قابل اعمال است و این در حالی است که 

)کاتوزیان، ارتباط فکری آنان نیز قطع شده است 
1931 :84.) 

ه در مجلس بیع حاضرند قابل این خیار برای متعاقدینی ک
باشد و قید حضور طرفین عقد بیع شرط به وجود  اعمال می

آمدن خیار است. پس اگر هریک از این قیود از بین برود 
آید. بنابراین حضورجسمی است  خیار مجلس هم پدید نمی

  (.8/82: 1811)خمینی، که موضوعیت دارد 

 

 نظر دوم- 2-2-2

در عقد بیع مهم است، نظر دیگر این است که آنچه 
ارتباط فکری طرفین معامله است، نه حضور فیزیکی 

ها. چه بسا این دو نفر، بارها در کنار یکدیگر قرارگرفتند  آن
ولی منجر به عقد بیع نشده است چون ارتباط فکری و 

ها ایجاد نشده  قصد و نیت درونی برای ایجاد بیع بین آن
شود، همان ارتباط  است. پس آنچه منجر به انعقاد بیع می

فکری طرفین عقد است که در بیع الکترونیکی از طریق 
فضای مجازی به یکدیگر منتقل واراده وقصد خود را بر 

کنند. بنابراین، این ارتباط فکری  بیع به یکدیگر اعالن می
دو طرف هنگام مکالمه، در حکم حضور در یک مجلس 

را  است. پس تا هنگامی که گفتگوی راجع به معامله
 توانند حق فسخ خود را اعمال کنند. اند می خاتمه نداده

اگر خرید و فروش از طریق ارتباط تلفنی به عمل آید، تا 
زمانی که که طرفین، وضعیت حال معامله را حفظ، خیار 
مجلس باقی خواهد بود و به محض اینکه یکی از آنها از 
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آن مکان خارج شد و آن وضعیت به هم خورد، چون 
)بروجردی، اصل گردیده، خیار ساقط خواهد شد تفرق ح

1993 :1/34 .) 

 

 مفهوم قراردادهاي الکترونیکی- 2-9

از قرارداد الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که 
 ها عبارتند از: ترین آن برخی از مهم

قرارداد الکترونیکی فرآیند مبادله کاال، خدمات و 
اً از طریق اطالعات از طریق فضای مجازی مخصوص

باشد با توجه به استفاده از این ابزار در  ابزار اینترنت می
تشکیل قرار دادهای الکترونیکی تعارف متعددی از این 

توان به برخی از آنها به شرح  قرار دادها ارائه شده که می
 ذیل اشاره کرد.

تمام ابعاد و فرآیند بازار را که بتوان با اینترنت و فن 
داد، قرارداد الکترونیکی می گویند آوری وب انجام 

 (.1/56: 1941زرگر، )

قرارداد الکترونیکی یعنی انجام مبادالت تجاری در قالب 
 (.1/82: 1941)صنایعی، الکترونیکی 

های  انجام هر نوع فعالیت تجاری با استفاده از شبکه
فضای مجازی، به ویژه اینترنت است. قرارداد 

)قزل ایاغ، ن کاغذ است الکترونیکی به نوعی تجارت بدو
1941 :1/9.) 

در تعریفی دیگر گفته شده استقرار داد الکترونیکی 
عبارت است از استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه 

تر با خرید  برای ایجاد و انتقال اطالعات تجاری که بیش
و فروش اطالعات کاالها و خدمات از طریق اینترنت 

 (.1/31: 1942)نخجوانی، باشد  مرتبط می

رسد تعریف ذیل  باجمع بندی تمام تعاریف به نظر می
های  تر باشد: قرارداد الکترونیکی شامل فعالیت مناسب

گوناگون از قبیل مبادله الکترونیکی کاالها، تحویل 
فوری مطالب دیجیتالی، انتقال الکترونیکی وجوه، 
قراردادهای فروش و یا خدمات، خریدهای دولتی، 

تقیم و یا حتی قرار دادهای داوری و خالصه بازرایابی مس
هرگونه تبادل اطالعات از طریق پست الکترونیکی و یا 

های اجتماعی وهرگونه وسایل  صفحات وب و نیز شبکه
 الکترونیکی دیگر

توان گفت:  با در نظر داشتن تمام تعارف ذکر شده می
قراردادهای الکترونیکی شامل قرارداهای موردی بین معامله 

شناسند پس از  دگانی است که یکدیگر را ندیده و نمیکنن
 حمایت حقوقی بیع سنتی به طور کامل بهره مند نیستند.

 

 مبداء خیار مجلس در بیع الکترونیکی- 2-4

اهمیت شناسایی مبدأ خیار مجلس در بیعی که عالوه 
بر ایجاب و قبول، به قبض نیازمند است، ظاهر 

ین دسته هستند شود. بیع صرف و بیع سلم از ا می
 (.289/2: 1811)طوسی، 

دراین دو قسم از بیع، قبض، شرط صحت عقد است و 
بدون قبض، عقدی وجود ندارد. یعنی اگر بگوییم که 
مبدأ خیار، زمان عقد است از حین عقد خیار وجوددارد. 
با اینکه ملکیت قبل از قبض، حاصل نشده و اگر 
بگوییم از حین ملکیت است، در بیع صرف و سلم، خیار 

 ن(.)همااز حین قبض خواهد بود 

مبدأ خیار مجلس ازحین وقوع عقد بیع است نه از زمان 
ملکیت و در اینکه ایجاب بر قبول مقدم باشد یا اینکه عقد، 
لفظی یا معاطاتی باشد، تفاوتی وجود ندارد. پس با وقوع 

یابد بنابر این  عقد، خیار مجلس برای متبایعین تحقق می
ی مبدأ این خیار برای مالکی که در مجلس عقد فضول

 )همان(.حضور دارد، از حین اجازه، ثابت خواهد بود 

 

زمان انعقاد قراردادهاي الکترونیکی در - 2-5

 حقوق ایران

برای تعیین زمان انعقاد باید به عناصر تشکیل دهنده 
عقد در آن سیستم حقوقی توجه نمود. فقها وقتی به 
تعریف عقد بیع و یا وقتی از ارکان تشکیل دهنده عقد 

کنند، سخن از ایجاب و قبول دال بر انتقال  صحبت می
عوضین است؛ ایجاب و قبول باید مبتنی بر انتقال 

داشته باشد. نهایت چیزی که در مالکیت به طرف دیگر 
انعقاد قرارداد گفته شده است؛ این است که ایجاب و 

اما (. 8/164: 1813)عاملی، قبول باید با لفظ بیان گردد 
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کسی از اینکه ایجاب و قبول باید به سمع طرف مقابل 
برسد، تا سبب انعقاد عقد به وجود آید، سخنی نگفته 

هه با تأکید بر اینکه است. مرحوم خویی در مصباح الفقا
عقد بیع و همچنین سایر عقود صرفاً یک ایجاب و 

فرمایند که الزاماً باید  قبول ساده نیست، و در نهایت می
یک مبرز خارجی داشته باشد، نه اینکه مبرز خارجی 

)خویی، حتماً باید به سمع قبول کننده رسیده باشد 
ف قانون مدنی نیز در تعری 131ماده (. 2/69: 1955

شود به قصد  عقد محقق می»عقد مقرر داشته است: 
انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد 

لذا از منظر حقوق مدنی ما نیز، نهایت چیزی که «. کند
برای انعقاد عقد الزم است، قصد انشاء با مبرز خارجی 

ای اطالع مخاطب شرط نشده  است و در هیچ مقرره
قانون مدنی درخصوص عقد  541است. تنها در ماده 

وکالت، نفوذ عزل را منوط به اطالع وکیل از آن کرده 
است که امری خالف قاعده است و حقوقدانان معتقدند 
این ماده یک استثناء است که قانون گذار به منظور 
جلوگیری از ضرر ناروای وکیل به اشخاص ثالث مقرر 

ه در در نتیج (.1/959: 1942)کاتوزیان، داشته است 
فقه و حقوق ما، با ابراز قصد انشاء قرارداد، عقد محقق 
خواهد شد و منطبق با این نظریه در قراردادهای از راه 
دور و همچنین معامالت الکترونیکی غیرفوری با ارسال 
نامه به پست و یا ارسال داده پیام از سیستم اطالعاتی 

 قبول کننده باید عقد را انعقادیافته دانست.

 

ق اعمال خیار فسخ در عقود ح-2-6

 الکترونیکی

یکی از شرایط اختصاصی قراردادهای الکترونیکی که 
در قانون تجارت الکترونیکی در زمره حقوق مصرف 
کننده وضع شده، حق فسخ با مهلت هفت روزه برای 

قانون تجارت  93مصرف کننده است. بنابر ماده 
الکترونبک ایران، در هر معامله از راه دور، مصرف 

ای انصراف از کننده باید حد اقل هفت روز فرصت بر
قبول خود بدون تحمل جریمه داشته باشد. تنها 

شود هزینه  ای که به مصرف کننده، تحمیل می هزینه
 مرجوع نمودن کاال خواهد بود.

در قواعد حقوق داخلی، در عقود و معامالت، اصل بر 
ق.م. به طور خاص  935لزوم عقود است و ماده 

ر نظر خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله د
ق.م سقوط همه یا برخی  884گرفته است. البته ماده 

از خیارات، حین عقد پذیرفته شده است. این امر حتی 
درفرضی که به نحو خاص حسب شرایط و اوضاع و 
احوال قرارداد طرفین معامله اختیار فسخ دارند، مصداق 

توان از اصل لزوم،  دارد ولی در این فرض هم می
 93را ساقط کرد. حال آنکه ماده  حمایت و کلیه خیارات

ق.ت.ا. نوعی حق فسخ کلی را بی هیچ دلیل و مبنایی 
و فقط به لحاظ آنکه نوع معامله ازسنخ معامله ازراه دور 
است، برای حداقل هفت روز را به رسمیت شناخته 
است. اعمال این حق، در واقع پذیرش یک خیارکلی 

نوعی مقایر برای فسخ معامالت از راه دور است که به 
با قواعد عمومی به ویژه اصل لزوم است. قانونگذاراین 
حق را تنها برای مصرف کننده به رسمیت شناخته 
است پس محدودتر از خیار مجلس است زیرا خیار 
مجلس برای هر دو طرف قرار داده شده است ولی از 
نظر جهت موضوع، اعم از خیار مجلس است زیرا آن را 

ی معامالت از راه دور  ه بلکه همهمختص بیع قرار نداد
 قابل اجرا دانسته است.

 

  اي یا تلفنی اعمال خیار در عقود مکاتبه-9
ای واقع  در مواردی که معامله به صورت مکاتبه

شود، چون طرفین در یک مکان واحد برای بستن  می
عقد حضور ندارند، شکی نیست که خیار مجلس نیز 

عقد با تلفن منعقد یابد، ولی در فرضی که  تحقق نمی
شود ارتباط فکری دو طرف هنگام مکالمه همانند  می

که  حضور آنها در یک جلسه است پس تا هنگامی
توانند از  اند می گفتگو در خصوص عقد را خاتمه نداده

اختیار فسخ خود استفاده کنند، ولی با توجه به احکام 
رسد که حضور واقعی  مربوط به خیار مجلس به نظر می

جلس عقد نیز مانند ارتباط فکری، مؤثر در ایجاد در م
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حق است و فقط ارتباط معنوی باعث ایجاد خیار نیست 
چنانچه اگر دو طرف گفتگوی خود در مورد معامله را 

ای که  در همان جلسه تمام کنند اختیار فسخ تا لحظه
در آن جلسه هستند باقی است در حالی که ارتباط 

حضور فیزیکی افراد فکری آنان قطع شده است پس 
توان  در مکان مشترک هم دارای اهمیت است و می

نتیجه گرفت که خیار مجلس در عقود تلفنی جاری 
نیست و ارتباط فکری نیست که به وجود آورنده حق 
است بلکه حضور جسمی آنها در آن مکان مهم است 

 (.13/1: 1945)کاتوزیان، 

 

 اسقاط خیار-4

تواند آن را  و دارنده میخیار یک حق قابل اسقاط است 
ساقط کند. اسقاط خیار عمل حقوقی یک جانبه بوده و 
نیازی به رضایت دیگری ندارد که این اسقاط به هر 
شکلی که دال بر برهم زدن عقد باشد امکانپذیر است 
خواه با لفظ باشدیا با انجام فعل، مثل این که مشتری 

به که کاالی خریده و مغبون شده است، پس از علم 
غبن، مال خریداری شده را بفروشد که اسقاط خیار از 

 شود. این عمل برداشت می

 

 سقوط خیار مجلس-4-9

خیار مجلس از حقوق قابل اسقاط است به این علت که 
صورت  مربوط به نظم عمومی نیست چه این اسقاط به

لفظی باشد یا از طریق انجام عمل و به طور ضمنی 
ی در مبیع تصرف کند، پس اگر بایع در ثمن و مشتر

دلیل بر انصراف آنها از اعمال خیار است. یا هر نوع 
ی التزام شخص  تصرفی که از نظر عرف نشان دهنده

 (. 1/125: 1935)طاهری، بر بیع باشد 

الزم به ذکر است که در صورتی که یکی از متبایعین از 
مجلس عقد خارج شود، خیار مجلس از طرفین ساقط 

طرف دیگر در مجلس عقد حضور  گردد حتی اگر می
شود که طرفین معامله  داشته باشد چون گفته می

 (.1/892:  1981)امامی اند  متفرق شده
 

 نتیجه گیري 

به عقیدده نگارندده آنچده در خصدوص خیدار مجلدس       
ضروری است در کنار هدم بدودن متعاقددین و حضدور     
فیزیکی آنها نیسدت بلکده ارتبداط فکدری آنهدا اسدت       

این ارتباط فکری بده وجدود آورندده عقدد     همانطور که 
است بنابر این در معامله از طریق ارتبداط الکترونیکدی،   
طرفین معامله با یکدیگر ارتباط فکری آنهدا اسدت کده    

 شود. باعث برقراری خیار مجلس بینشان می

با توجه به اینکه خیار مجلس اختیاری است کده شدارع   
که در مجلدس  برای طرفین عقد بیع قرار داده تا زمانی 

عقد حضور دارند عقد را فسدخ کنندد. پدس بدا داشدتن      
ارتباط معنوی خریدار وفروشنده الکترونیکی بدون شک 

گیدرد کده    یک مجلس عقد مجازی بین آنها شکل می
 کنند. شرایط را برای خیار مجلس در این فضا مهیا می

های صورت گرفته در تبیین قواعد فقهی مطابق  تالش
جامعه اقدامی قابل توجه است اما با توجه با شرایط روز 

بدده اینکدده متقدددمین علددم فقدده و حقددوق تصددوری در 
اندد و حدال آنکده مدا      خصوص عقد الکترونیکی نداشته

شاهدیم امروزه بیشتر فعالیتهای افراد در طول زنددگی  
روزانه وابسته به فضای مجازی است و چه بسا فضدای  

واند مجلس ت های اجتماعی نظیر اسکایپ هم می شبکه
ی فقه  انعقاد عقد باشد پس ضروری است علمای رشته

و حقوق از پویایی وظرفیتهای فقه در بده روزرسدانی و   
کاربرد آن متناسدب بدا زنددگی مددرن امدروز اسدتفاده       

 بیشتری کنند.

 

 مالحظات اخالقی

ه و اماندت  الد مالحظات اخالقی در خصوص نگارش مق
 داری در ارجاعات رعایت گردید.

 

 و تشکر تقدیر
از همه عزیزانی که در به سامان رسیدن این تحقیق ما 

 کنیم.  را یاری رساندند تشکر می
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 سهم نویسندگان
نگدارش و تدألیف ایدن مقالده مشدترکأ توسدط تمدامی        

 نویسندگان صورت گرفته است.

 تضاد منافع
در این تحقیق تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Option of meeting-place is an expression in 

jurisprudence science and means the right to terminate the transaction 

for both seller and buyer before separation from each other, and in 

private law means the option of terminate for each of the parties to the 

contract, until the validity of the contract. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Findings: The option of meeting-place has been legislated by the Iranian 

legislature using jurisprudential principles and with incomplete imitation 

to remove the effect of void contract or Unreasonable agreement, and 

has been chosen by this name due to the obligation to be present at the 

time of concluding the contract. 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Conclusion: In the rules of domestic law for concluding transactions, 

the basis is the irrevocable contract, and Article 396 of civil law 

specifically accepts options to protect the rights of the parties to the 

transaction. 

 

 

Keywords: 
option of meeting place, necessity 

of contract, electronic contracts, 

intellectual communication 

 

 

Corresponding Author: 

Reyhaneh Zaheri  

Address:  
Iran, Tehran, Islamic Azad 

University 

Orchid Code:  

0000-0003-4665-3173 

Tel: 
00000000000 

Email: 

hafezi.somayeh@gmail.com  
 

 

Cite this article as: 
 

Zaheri R, Hafezi S. Option of meeting-place in the light of electronic contracts. Economic Jurisprudence 

Studies. 2020; 2(1): 48-56. 

 

 

 

 This open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 

License (CC BY-NC 4.0).  

 

mailto:Arzanian72@gmail.com
mailto:Arzanian72@gmail.com
mailto:Arzanian72@gmail.com
mailto:Arzanian72@gmail.com

