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 چکیده
قرارداد هوشمند ازجمله تحوالت فنّاورانه در عصر جاری است که در حال دگرگونسازی فرایندهای صنعت و کسبوکار است .با ظهور

فنّاوری بالکچین ،قراردادهای هوشمند شکلی تازه بهخود گرفته و امکان اجرای شرایط قرارداد بهصورت خودکار و بدون مداخلٔه
شخص ثالث را فراهم ساخته است .ازاینرو ،قراردادهای هوشمند میتواند موجب افزایش سرعت فرایندها ،صرفهجویی در هزینهها،

ارتقای شفافیت ،افزایش کارایی فرایندهای کسبوکار ،و کاهش ریسکهای احتمالی شود .امروزه صنعت بانکداری ،بیمه ،امالک و
مستغالت ،سالمت ،و بسیاری از صنایع دیگر در حال حرکت بهسمت استفادٔه بیشتر از قراردادهای هوشمند و بهرهمندی از مزایای آن

هستند .باوجوداینکه قراردادهای هوشمند موجی جدید از نوآوری در فرایندهای کسبوکار پدید آورده است ،برخی چالشها نیز
شروی توسعٔه آن وجود دارد.
پی ِ
در گزارش حاضر ،نخست ماهیت ،ویژگیهای اصلی ،و پیشینٔه قرارداد هوشمند تبیین شده و سپس کاربردهای آن بهویژه در صنعت

مالی موردبررسی قرار گرفته است .در ادامٔه گزارش ،فرایند کلی اجرای قرارداد هوشمند معرفی و پسازآن مزایا و نیز چالشهای عمومی
مربوط به آن تشریح شده است .پس از معرفی قراردادهای هوشمند ،ضمن بررسی جایگاه این پدیده در نظام حقوقی کشور ،ابعاد فقهی

و حقوقی آن تحلیل و مهمترین چالشهای فقهی و حقوقی در این رابطه مطرح شده است .ازاینرو ،پرسش اصلی پژوهش آن است که
مهمترین ابعاد فقهی و حقوقی در مورد قراردادهای هوشمند و چالشهای مربوط به آن کدام است .روش پژوهش مورداستفاده برای

پاسخگویی به این پرسش ،روش توصیفی تحلیلی و استفاده از نظرهای خبرگان بوده است .امکان انجام دادن نظارت شرعی ،نظام
مسئولیت و ضمانت اجرا در مواقع نقض تعهدات قراردادهای هوشمند ،تعدیل قراردادی در قراردادهای هوشمند و نظام مسئولیت و
ضمانت خطا و اشتباه در قراردادهای هوشمند ازجمله چالشهای فقهی و حقوقی در زمینٔه قراردادهای هوشمند بهشمار میآید.

کلمات کلیدی :قرارداد هوشمند ،فنّاوری بالکچین ،انطباق با شریعت ،ابعاد فقهی و حقوقی

فهرست مطالب
 ۱مقدمه ۱.................................................... ................................ ................................ ................................
 ۲پیشینٔه پژوهش ۲......................................... ................................ ................................ ................................
 ۳قرارداد هوشمند ۳........................................ ................................ ................................ ................................
 ۱-۳تعریف قرارداد هوشمند ۳.................................................... ................................ ................................
 ۲-۳ویژگیهای قرارداد هوشمند 4................................................ ................................ ................................
 ۳-۳تاریخچه و پیشینٔه قرارداد هوشمند 5....................................... ................................ ................................

 4کاربردهای قرارداد هوشمند 6........................... ................................ ................................ ................................
 5فرایند قرارداد هوشمند 8................................ ................................ ................................ ................................
 6مزایا و چالشهای عمومی قرارداد هوشمند ۹........................................ ................................ ................................
 ۱-6مزایا ۹........................................... ................................ ................................ ................................
 ۲-6چالشهای عمومی ۱0........................ ................................ ................................ ................................

 ۷جایگاه قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران ۱۱.............................. ................................ ................................
 8قراردادهای هوشمند در نظام مالی اسالمی از منظر کالن ۱۱...................... ................................ ................................
 ۹تحلیلی بر ابعاد فقهی-حقوقی قراردادهای هوشمند ۱۲........................... ................................ ................................
 ۱-۹اصل صحت معامله ۱۲....................... ................................ ................................ ................................

 ۲-۹شرایط اساسی صحت معامله ۱۲............................................ ................................ ................................
 ۱0چالشهای فقهی قراردادهای هوشمند ۱6.......................................... ................................ ................................
 ۱-۱0امکان انجام نظارت شرعی ۱6............................................ ................................ ................................
 ۲-۱0نظام مسئولیت و ضمانت اجرا در مواقع نقض تعهدات قراردادهای هوشمند ۱6.................................................
 ۳-۱0تعدیل قراردادی در قراردادهای هوشمند ۱۷............................ ................................ ................................
 4-۱0نظام مسئولیت و ضمانت خطا و اشتباه در قراردادهای هوشمند ۱8................................. ................................

 ۱۱جمعبندی و نتیجهگیری ۱۹........................... ................................ ................................ ................................
 ۱۲منابع و مآخذ ۲۱....................................... ................................ ................................ ................................

فهرست جداول

جدول  .۱ویژگیهای اصلی قرارداد هوشمند 4........................................... ................................ ................................

فهرست شکلها
شکل  .۱مشخصههای قرارداد هوشمند ۳............................................... ................................ ................................
شکل  .۲سیر تحول قراردادهای هوشمند 5............................................. ................................ ................................
شکل  .۳روند تکامل واژگان کلیدی در زمینٔه قراردادهای هوشمند 6................................................ ................................
شکل  .4کاربرد قراردادهای هوشمند در صنایع مختلف ۷............................ ................................ ................................
شکل  .5نمونه کاربردهای قرارداد هوشمند در صنعت مالی ۷........................ ................................ ................................
شکل  .6نمونه الگوریتم مربوط به فرایند اعطای تسهیالت رهنی بر اساس قرارداد هوشمند 8..................................................
شکل  .۷فرایند اجرای قرارداد هوشمند ۹................................................ ................................ ................................
شکل  .8مقایسه قراردادهای هوشمند با قراردادهای سنتی ۱0....................... ................................ ................................

 ۱مقدمه

انقالب دیجیتال یکی از پدیدههای مهم عصر کنونی است که موجب شده فنّاوریهای دیجیتال بهسرعت به همٔه عرصههای زندگی انسان
نفوذ کند و قاعدٔه بازی را در زمینههای مختلف ازجمله اقتصاد ،تجارت ،آموزش و یادگیری ،ارتباطات ،کار ،فراغت ،هنر ،و  ...تغییر دهد.
مفاهیمی مانند «هوش مصنوعی»« ،بالکچین»« ،محصوالت رمزینه موسوم به رمزارزها»« ،کالندادهها« ،»۱اینترنت اشیا»« ،فنّاوری مالی

یا فینتک»« ،فنّاوری مقرراتی یا رگتک» ،و «قرارداد هوشمند» ۲ازجمله مواردی است که در فضای انقالب دیجیتال مطرح میشوند و به

تحوالتی شگرف در صنایع مختلف و خدمات مالی منجر شدهاند .دراینمیان ،قرارداد هوشمند بهعنوان یکی از مواردی که عمر چندانی از
شمایل جدید آن نمیگذرد ،موجب تحول زیادی در عرصٔه معامالت و قراردادها شده است و بهتدریج کاربردهای بیشتری در عرصههای
مختلف پیدا میکند.
قراردادهای هوشمند را میتوان بهعنوان نسل جدید قراردادهای الکترونیکی در نظر گرفت که در پی نسلهای پیشین این قراردادها پدید

آمده است .نسل اول قراردادهای الکترونیکی به قراردادهای مبتنی بر امضاهای باینری یا دودویی ۳مشهور است .این نوع قراردادها که در آن

تأیید مفاد قرارداد از طریق امضای باینری (عبارت پیشفرض سیستمی مانند «من موافقم») انجام میشود ،به سادهترین نوع قراردادهای
الکترونیکی شهرت دارد و عموماً با کلیک بر روی دکمٔه خرید در فروشگاههای مجازی منعقد میشود .نسل دوم قراردادهای الکترونیکی به

قراردادهای دادهگرا 4معروف است و شامل قراردادهایی است که در آن افراد با ارائٔه دستوراتی به سامانههای الکترونیکی ،به انجام دادن معامله

مبادرت میکنند .درواقع ،سامانههای الکترونیکی نمایندٔه افراد در انجام دادن مبادالت الکترونیکی در فضای مجازی بوده و مطابق آنچه بهعنوان

شرایط قراردادی توسط موکل معین شده است ،به مبادله اقدام میکنند .نمونٔه اینگونه قراردادها را میتوان در حیطٔه معامالت برخط خریدوفروش
سهام یافت .با پیشرفت روزافزون فنّاوری اطالعات ،امروزه شکلی جدید از قراردادهای الکترونیکی با عنوان قراردادهای هوشمند پدید آمده

است که در سالیان اخیر با ظهور فنّاوری بالکچین ،بسیار موردتوجه قرار گرفته است (صادقی و ناصر.)۱45-۱44 :۱۳۹۷ ،

بهطورکلی قرارداد هوشمند را میتوان مجموعهای از کدها یا الگوریتمهای رایانهای دانست که در قالب پروتکلهایی همانند فنّاوری

بالکچین ،امکان اجرای خودکار مفاد قرارداد را در صورت برآورده شدن شرایط الزم فراهم میسازد .از آنجا که تعاریف متعددی برای

اینگونه قراردادها بیان شده است ،در بخشهای بعدی بیشتر درباره آن بحث خواهد شد .کاهش ریسک ،صرفهجویی در هزینههای اداری و

عملیاتی ،و بهبود فرایندهای کسبوکار ازجمله مزیتهای بالقوه قراردادهای هوشمند بهشمار میآید.

قراردادهای هوشمند در حوزههای مختلف کسبوکار و صنعت ازجمله در خدمات مالی و بانکداری قابلاستفاده است و بهکارگیری

آنها میتواند موجب تسهیل انعقاد و اجرای انواع قراردادها و معامالت شود .برای مثال ماهیت غیرمتمرکز فنّاوری بالکچین در تراکنشهای
همتابههمتا موجب میشود که در قراردادهای هوشمند به وجود یک شخص واسطه نیاز نباشد و در نتیجه هزینههای معامالتی کاهش یابد.
طبق بررسی انجامشده توسط مؤسسٔه دیلویت ،از بین  ۱۳86مؤسسٔه پاسخدهنده ،حدود  ۹5درصد قراردادهای هوشمند را اولویت برای

کسبوکارها و یکی از قابلیتهای مهم بالکچین دانستهاند (دیلویت۲0۱۹ ،؛ .)۳۳

شناخت بهتر قراردادهای هوشمند و بررسی ابعاد مختلف آن از جنبههای مختلف میتواند در استفادٔه بهتر از ظرفیت این حوزه راهگشا
باشد .در عین حال با توجه به نوآورانه بودن و وجود برخی جنبههای فنی و عملیاتی پیچیده در قراردادهای هوشمند ،عموماً نهادهای حقوقی

و حاکمیتی در جهان با احتیاط بیشتری از این نوع قراردادها سخن بهمیان میآورند .درحدیکه میتوان گفت بهرسمیت شناختن قراردادهای

هوشمند از سوی این نهادها با محدودیتها و مشکالتی مواجه است؛ اما سیر حرکتی نظامهای مالی بهسمت هوشمندسازی و استفاده از
فنّاوریهای نوین پژوهشگران را ناگزیر به ورود و کنکاش در ابعاد مختلف این قراردادها کرده است .نظر به اهمیت اینگونه قراردادها و

تأثیر آنها در دگرگون کردن چهرٔه کسبوکار در حوزههای مختلف و ازجمله در نظام مالی ،به نظر میرسد نهتنها بررسی کارکردها و ابعاد
گوناگون قراردادهای هوشمند برای نظام مالی ایران الزم است ،بلکه بنا به الزامات قانونی و شرعی در تبعیت ابزارهای مالی کشور از قواعد

و اصول فقه اسالمی ،ضرورت اینگونه کنکاشهای علمی برای ما بیش از کشورهای غیراسالمی احساس میشود.

در گزارش حاضر ،نخست ماهیت ،ویژگیهای اصلی ،و پیشینٔه قرارداد هوشمند تبیین شده و سپس کاربردهای آن بهویژه در صنعت مالی
موردبررسی قرار گرفته است .در ادامٔه گزارش ،فرایند کلی اجرای قرارداد هوشمند معرفی و پسازآن مزایا و نیز چالشهای عمومی مربوط به آن
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پژوهشکده پولی و بانکی
تشریح شده است .در بخش آخر گزارش نیز ضمن بررسی جایگاه این پدیده در نظام حقوقی کشور ،ابعاد فقهی و حقوقی آن تحلیل شده است.
پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مهمترین ابعاد فقهی و حقوقی در مورد قراردادهای هوشمند و چالشهای مربوط به آن کدام است.
روش پژوهش مورداستفاده برای پاسخگویی به این پرسش ،روش توصیفی تحلیلی و استفاده از نظرهای خبرگان بوده است.

 ۲پیشینٔه پژوهش

عالم و همکاران ( )۲0۱۹ضمن مروری بر مفاهیم و فرایند کلی قراردادهای هوشمند و کاربردهای آنها بهویژه در صنعت مالی اسالمی،

این قراردادها را از منظر انطباق با شریعت موردبررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدهاند که بر پایٔه اصل صحت معامالت ،قرارداد هوشمند

در راستای مقاصد شریعت قرار دارد و درنتیجه منطبق با شریعت است.
رحیم و همکاران ( )۲0۱۹پس از معرفی و تشریح مزایای قراردادهای هوشمند و مقایسٔه آنها با قراردادهای سنتی ،این قراردادها را در

چهارچوب اصول شریعت اسالم بررسی کردهاند .طبق بررسی ایشان ،بیشتر پژوهشگران معتقدند بهدلیل کاربردی بودن و هزینههای کمتر
قراردادهای هوشمند ،بهزودی این قراردادها جایگزین قراردادهای سنتی خواهد شد .بر اساس جمعبندی صورتگرفته در این پژوهش،
قراردادهای هوشمند نیز باید مبتنی بر ضوابط شرعی باشد.
ناصر و صادقی ( )۱۳۹8ضمن بررسی مفهوم قراردادهای هوشمند و بیان اعتبار این نوع قراردادها مطابق با نظام حقوقی ایران و امریکا،

پیشنهادهایی را برای بهکارگیری این قراردادها در نظام حقوقی ایران مطرح کردهاند.

رشوند بوکانی و ناصر ( )۱۳۹8به بررسی شیوههای احراز قصد متعاملین و مبنای طراحی آنها در قراردادهای هوشمند و ارزیابی اعتبار

آنها از منظر حقوقی پرداختهاند .بر اساس نتایج این پژوهش ،بهاحتمال بسیار باالیی میتوان امضای دیجیتال را ابرازکنندٔه مطمئن [برای
احراز قصد متعاملین] در نظر گرفت که از پشتوانٔه تأیید مقامات عمومی چه در مرحلٔه انشا چه در مرحلٔه اجرا برخوردار است.
آهنگران و احمدی ( ) ۱۳۹8با بررسی آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی ،نتیجه گرفتهاند خألهای

زیادی در این رابطه وجود دارد و پیشنهاد دادهاند قانونگذار ،با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا ،به تصویب قانون ماهوی و آیین

دادرسی مدنی خاص تجارت و قراردادهای الکترونیکی اقدام کند.

صادقی و ناصر ( ۱۳۹۷الف) پس از بیان مفهوم و اعتبار قراردادهای هوشمند ،به شاخصٔه خوداجرایی قراردادهای هوشمند و نقش آن

در توسعٔه نظام مبادالتی پرداختهاند.

صادقی و ناصر ( ۱۳۹۷ب) به بررسی نقش قراردادهای هوشمند در توسعٔه نظام ثبت الکترونیکی اسناد پرداختهاند و پیادهسازی فرایند

قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران را مستلزم توجه به چالشهای این حوزه ،ازجمله نحؤه احراز زمان و مکان انعقاد این قراردادها،
چالشهای مرتبط با عیوب اراده ،نظام مسئولیت ،و نظام پذیرش خطر دانستهاند.
ابراهیمی غفار ( )۱۳۹6ضمن تبیین مزایای قراردادهای هوشمند برای بانکها و مشتریان و نیز چالشهای فنی ،قانونی ،و سازمانی

مربوط به آن به تشریح اقدامات الزم توسط بانک برای رفع این چالشها پرداخته است .همچنین نمونههایی از کاربرد این قراردادها در

خدمات بانکی را تبیین کرده و فرایند گشایش اعتبار اسنادی را بهعنوان نمونهای از کاربرد این قراردادها در واردات و صادرات کاال
موردبررسی قرار داده است.
شیروی و محمدی ( )۱۳88به بررسی وضع حقوقی قراردادهای منعقدشده توسط نمایندگی هوشمند و اعتبار و لزوم این قراردادها پرداخته و

چنین نتیجه گرفتهاند که چون سامانٔه رایانهای در قانون تجارت الکترونیک ایران بهعنوان شخص اعالم شده و قاعده این است که اشخاص اهلیت

حقوقی دارند و عدم اهلیت امری استثنایی است ،درنتیجه سامانٔه رایانهای باید علیالقاعده اهلیت انعقاد قرارداد را داشته باشد.

آنگونه که روشن است ،پژوهشهای گوناگونی تاکنون در زمینٔه قراردادهای هوشمند انجام شده است .باوجوداین ،گزارش حاضر از

حیث توجه به آخرین سیر تحول قراردادهای هوشمند در جهان تا سال  ،۲0۲0محتوای ویژگیها و کاربردهای تبیینشده ،بیان آخرین

وضعیت جایگاه حقوقی قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران ،و مهمتر از همه تنوع و تحلیل چالشهای فقهی و شرعی این دسته از

قراردادها ،نسبتبه مطالعات سابق دارای وجه ممیز و تفاوت است.
در این گزارش سعی میشود ضمن معرفی قراردادهای هوشمند و ماهیت آن ،ابعاد فقهی-حقوقی این پدیده در نظام مالی ایران

موردبررسی قرار گیرد و نیز مهمترین چالشهای آن از منظر فقهی-حقوقی تحلیل شود.

۲

پژوهشکده پولی و بانکی

 ۳قرارداد هوشمند
 ۱-۳تعریف قرارداد هوشمند

مفهوم «قرارداد هوشمند» چندان جدید نیست .این مفهوم نخستین بار توسط نیک سابو در سال  ۱۹۹4بهصورت فرمولبندی دیجیتالی یک

رابطٔه تجاری معرفی شد ،ولی زیرساخت فنّاوری اطالعات در آن زمان بهاندازٔه کافی فراهم نبود .سابو قرارداد هوشمند را بهصورت قرارداد
رمزنگاریشده تعریف کرد که در آن تأیید و تعهدات قراردادی از طریق کد رایانهای خودکار اجرا میشود (سابو .)۱۹۹6 ،هرچند تعریفی

واحد در مورد قرارداد هوشمند وجود ندارد ،برخی از مهمترین تعاریف ارائهشده برای آن عبارتاند از:
 برنامههای کاربردی قابلبرنامهریزی که میتواند در مبادالت مالی ،در صورت وقوع شرایط خاص ،موجب ایجاد جریانهای مالییا تغییر مالکیت شود (.)4۳ :۲0۱8 ،BIS

 قراردادهای برنامهریزیشده که هنگام برقراری شرایط از پیش تعریفشده ،بهطور خودکار اجرا میشود (کپجمینی.)4 :۲0۱6 ، -قراردادهایی بهشکل کد که بهطور خودکار تعهدات موردتوافق طرفین قرارداد را اجرا میکند (.)۲ :۲0۱6 ،IIF

 قراردادهای دیجیتالی بههمراه کدی که در آن برنامهریزی شده است تا در صورت وقوع رویدادی خاص ،عملی مشخص را انجامدهد .قرارداد هوشمند روی بالکچین ذخیره میشود و با کد برنامهریزیشده قابلاعمال است (گوپتا.)4۳0 :۲0۱۹ ،

 -قراردادهای الکترونیکی که مطابق با ایجاب و قبول طرفین در بستر بالکچین منعقد میشود (بوم و همکاران.)۲5 :۲0۱5 ،

 دستورالعمل الکترونیکی خوداجرا که بهصورت پیشنویس در کدهای رایانهای ذخیره میشود و به رایانه امکان بازخوانی قرارداد،تنظیم دستورکار ،و افزایش هوشمندی قرارداد را میدهد (بروک و همکاران.)4 :۲0۱4 ،

 مجموعهای از تعهدات بهشکل دیجیتالی شامل پروتکلهایی است که در آن طرفهای قرارداد تعهدات را اجرا میکنند (السالتیو همکاران۲0۱۷ ،؛ ایدلبرگر و همکاران.)۲0۱6 ،

 قراردادهای الکترونیکی که در بستری عمومی مانند بالکچین منعقد شده و از زمان انعقاد تا تأیید نهایی توسط قؤه حاکمه وهوش مصنوعی نظارت میشود و طرفین و هوش مصنوعی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد ،امکان دریافت هرگونه اطالعاتی
از موردمعامله یا طرفین عقد را دارند (ناصر و صادقی.)۲55 :۱۳۹8 ،

در تعاریف ذکرشده برای قرارداد هوشمند ،ویژگیهایی همچون خودکار بودن ،استفاده از فنّاوری بالکچین ،و کدهای برنامهنویسی

موردتوجه قرار گرفته است .برخالف قراردادهای سنتی مبتنی بر کاغذ ،قرارداد هوشمند شامل مجموعهای از تعهدات مشخصشده بهشکل

الکترونیکی و ازجمله پروتکلهای الزم برای اجرای تعهدات توسط طرفین قرارداد است .بالکچین ازجمله پروتکلهایی است که اغلب در
قرارداد هوشمند از آن استفاده میشود .امروزه قرارداد هوشمند بهعنوان جایگزینی برای قراردادهای حقوقی سنتی دیده میشود و تالشهای
زیادی برای اجرای آن انجام میگیرد .این قراردادها را که گاه به آنها قرارداد دیجیتالی یا قرارداد رمزنگاریشده نیز میگویند ،بر اساس شرایط

از پیش تعریفشده بهصورت خودکار اجرا میشود؛ مانند اینکه شخص خاطی در قرارداد بهطور خودکار تنبیه شود (ژنگ و همکاران،

 .)۲0۲0درنتیجه نیاز به دخالت واسطه کاهش مییابد و فرایند اعتماد در قرارداد بهصورت خودکار انجام میگیرد (عالم و همکاران:۲0۱۹ ،

 .)۱۱۹در شکل  ،۱مشخصههای اصلی قرارداد هوشمند نشان داده شده است.
قرارداد برای همٔه کاربران بالکچین

طرفین قرارداد میتوانند از کلید

ازجمله ناظران و طرفهای قرارداد

عمومی بهعنوان  IDبهمنظور ناشناس

شفاف است.

ماندن استفاده کنند.

قرارداد بهصورت یک کد در بالکچین
نوشته میشود.

هنگام برقرار بودن شرایط ،قرارداد قرارداد بخشی از بالکچین عمومی است که توسط همٔه
بهصورت خودکار اجرا میشود.
کاربران بالکچین اعتباربخشی میشود.

منبع :عالم و همکاران ()۱۲0 :۲0۱۹

شکل  .۱مشخصههای قرارداد هوشمند

۳
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یکی از مثالهای عمومی که برای درک قراردادهای هوشمند مطرح میشود ،دستگاههای فروش خودکار است که در اماکن عمومی قرار

دارد و از آنها برای فروش خوراکی ،نوشیدنی ،کتاب ،و غیره استفاده میشود .سازوکار دستگاه فروش خودکار بر اساس منطق اگر-آنگاه
طراحی شده است که در آن برای مثال وقتی شخص قصد خرید یک نوشابه را دارد ،پول را به دستگاه وارد میکند و دستگاه بهصورت

خودکار پول را پردازش میکند و نوشابه را تحویل میدهد ،بدون اینکه پای واسطهای در میان باشد .در واقع این دستگاه شامل مجموعهای

از اقدامات غیرقابل فسخ است که در آن پول دریافت و کاالی مربوطه عرضه میشود .زمانی که فعالیتها با پرداخت پول آغاز میشود،

امکان توقف یا برگشت آن وجود ندارد .زیرا از پیشبرنامهریزی شده و به صورت یک کد در دستگاه فروش خودکار قرار گرفته است (فریرا،
 ،۲0۲0ص .)۲

 ۲-۳ویژگیهای قرارداد هوشمند

هدف اصلی قرارداد هوشمند تسهیل انتقال داراییهای دیجیتال بین طرفهای قرارداد بر اساس شرایط و مقررات از پیش تعیینشده است.

در این نوع قرارداد ،ضوابط و مقررات بهشکل کدهای نرمافزارهای در قالب «اگر  ...آنگاه  »...تعریف شده است تا تعهدات توافقشده
بهصورت خودکار اجرا شود .این قراردادها از نظر ماهیت بهشکل خوداجرا ۱بوده وظایف و کارکردها را بدون دخالت دستی انجام میدهد.

قرارداد هوشمند امکان اجرای معامالت معتبر را با کمترین اتکا به اشخاص ثالث فراهم میسازد (عالم و همکاران.)۱۱۹ :۲0۱۹ ،

ویژگیهای اصلی قرارداد هوشمند در جدول  ۱نشان داده شده است.

جدول  .۱ویژگیهای اصلی قرارداد هوشمند
توضیح

ویژگی

قراردادهای هوشمند از کد نرمافزاری برای خودکارسازی وظایف بهصورت «اگر ...آنگاه »...استفاده میکنند تا
خوداجرایی

سناریویی پیچیده را سادهتر سازند .این امر میتواند سرعت اجرای طیفی گسترده از فرایندهای کسبوکار و شرایط
قرارداد را که امروزه بهصورت دستی انجام میشود افزایش دهد.

خودکار بودن

همٔه شرایط قرارداد بهصورت خودکار یا با کمترین دخالت دست انجام میشود .بهدلیل وجود فنّاوری بالکچین
و خودکارسازی پیرو آن ،قرارداد هوشمند معامالت و تراکنشها را با خطای انسانی کمتر مواجه میسازد.
قراردادهای هوشمند بهطور خودکار روی شبکٔه بالکچین متمرکز اجرا میشود و نه پایگاههای دادهای متمرکز.

ضد مداخله بودن

این امر موجب ضد مداخله شدن قرارداد میشود ،بهگونهای که کسی نمیتواند جزئیات قرارداد را بدون اجماع،
اصالح یا دستکاری کند.

اتکای حداقلی به واسطهها

قرارداد هوشمند بدون اتکا یا با کمترین اتکا به واسطه یا شخص ثالث همچون وکال یا قضات اجرا میشود.
کاهش اتکا به واسطهها و خودکارسازی فرایند موجب میشود تا هزینٔه قرارداد هوشمند کاهش یابد .کاهش

هزینٔه کمتر

هزینهها در ابعادی همچون هزینههای حقوقی ،فرایند پرداخت مالی ،هزینٔه عملیاتی ،و کاهش فرایندهای
کاغذمحور صورت میگیرد.
قراردادهای هوشمند را میتوان بهسادگی از طریق مجموعهای از کدها در قالب «اگر  ...آنگاه  »...پدید آورد که

سادگی و سهولت

نیازی به تخصص حقوقی زیاد ندارد .در مقابل ،قراردادهای سنتی معموالً طوالنی و شامل تعداد زیادی شروط
برای حمایت از حقوق طرفین در صورت عدم ایفای تعهدات طرف مقابل است.

منبع :عالم و همکاران)۱۲۱-۱۲0 :۲0۱۹( ،

قراردادهای هوشمند میتواند در دفتر کل توزیعشده و نیز دفتر کل توزیعنشده اجرا شود که بالکچین یکی از انواع سیستمهای با دفتر

کل توزیعشده است (کپجمینی .) 4 :۲0۱6 ،قراردادهای هوشمند در هنگام انعقاد ،عمدتاً در بستر بالکچین منعقد و پس از تأیید نهایی
توسط رایانه در همان بستر نیز بهعنوان کد رمزنگاریشده ثبت میشود (ناصر و صادقی .)۲5۹ :۱۳۹8 ،درواقع ،ظهور قراردادهای هوشمند
کاربردهای احتمالی بالکچین را افزایش داده است (گوپتا .)۱4۳ :۲0۱۹ ،ظهور فنّاوری بالکچین قراردادهای هوشمند را با تحولی

شگرف مواجه ساخته است .فنّاوری بالکچین میتواند به خودکارسازی ،امنیت ،و تغییرناپذیری قرارداد کمک کند .همچنین این فنّاوری

امکان قابلمشاهده بودن قرارداد را نهتنها برای طرفهای قرارداد ،بلکه بسته به نوع فنّاوری بالکچین یعنی عمومی ،خصوصی ،یا ترکیبی
بودن آن برای دیگر کاربران نیز فراهم میسازد .قراردادهایی که در بستر بالکچین پردازش میشود ،روی گرهها (نودها) یعنی شبکٔه

رایانههایی که از پروتکل اجماع برای اضافه کردن قرارداد به بالکچین استفاده میکنند ،اجرا و پذیرفته میشود .جزئیات قرارداد بهشکل
Self-Enforcing

4
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غیرمتمرکز ذخیره میشود تا موجب ایجاد شفافیت و اطمینان از عدم دستکاری دادهها شود .این امر تعارض ناشی از عدم اجرای شروط
قرارداد را نیز کاهش خواهد داد .بر این اساس ،قرارداد قابلردیابی ،شفاف ،و تغییرناپذیر خواهد شد (عالم و همکاران.)۱۲۱ :۲0۱۹ ،

 ۳-۳تاریخچه و پیشینٔه قرارداد هوشمند

زیربنای علمی قراردادهای هوشمند به نظریٔه بازیها برمیگردد که توسط نیک سابو در دهٔه  ۱۹۹0مطرح شد (سابو .)۱۹۹۷ ،در آن زمان،
قرارداد هوشمند شامل پروتکل معامالتی رایانهای بود که شرایط قراردادی توافقنامه را اجرا میکرد .در ابتدا ،قراردادهای انجامشده توسط

سیستمهای رایانهای که محاسبهگر دریافتها و پرداختهای مالی روزانه بودند ،برای چند دهه در امریکا و برخی کشورهای توسعهیافته پا به

عرصه نهادند .ایدٔه سابو تا مدتها بهدلیل نبود فنّاوری الزم برای پشتیبانی از آن ،چندان موردتوجه قرار نگرفت ،ولی بعدها ظهور فنّاوری

بالکچین و اختراع بیتکوین بهعنوان اولین رمزارز در سال  ،۲00۹زمینٔه گسترش قراردادهای هوشمند را بیشازپیش فراهم ساخت.
درواقع ،بیتکوین بهعنوان نسخهای محدود از قرارداد هوشمند بهشمار میآمد .بعدها اتریوم قابلیت بهتری برای ساختن قراردادهای هوشمند
پیچیدهتر با استفاده از زبان خاص برنامهنویسی یعنی سالیدیتی فراهم کرد (تاپاسکات و تاپاسکات۱0۲ :۲0۱6 ،؛ هانسن و همکاران،

.)۲ ،۲0۱8

قرارداد هوشمند ازجمله فنّاوریهای روبهرشد است که با سرعتی زیاد در حال گسترش است .طبق اعالم مؤسسٔه کپجمینی ،قراردادهای

هوشمند از سال  ۲0۲0بهعنوان جریانی اصلی مطرح میشود و بهتدریج محصوالت و خدمات بیشتر بر پایٔه قراردادهای هوشمند طراحی و
به بازار عرضه خواهد شد .بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط مؤسسٔه مارکت ریسرچ فیوچر در می  ،۲0۱۹انتظار میرود حجم
قراردادهای هوشمند با نرخ رشد متوسط ساالنٔه  ۳۲درصد در پایان سال  ،۲0۲۳به  ۳00میلیون دالر برسد (مارکت ریسرچ فیوچر.)۲0۱۹ ،

در شکل  ،۲روند تحول قراردادهای هوشمند نشان داده شده است.
تبدیل شدن به
جریان اصلی

جهش

۲0۲0
آغاز پذیرش

قراردادهای هوشمند
بهعنوان جریان اصلی
ظهور محصوالت و

خدمات جدید مبتنی
بر قراردادهای
هوشمند

آزمایش

۲0۱8-۲0۱۹
طرح قوانین و

۲0۱5-۱۷

مقررات مربوط به

تشکیل کنسرسیوم

قراردادهای هوشمند

شرکتهای بیمه ،و

قراردادهای هوشمند

موفق شدن مواردی

بالکچین و

اجرای اولین

توسط نهادهای مالی

 R3از بانکها،
خدمات IT

از توسعٔه مفهوم

( )POCو افزایش
سرعت توسعه

پیدایش

۲0۱4-۱5
معرفی راهکارهای

قراردادهای هوشمند

۲0۱۲-۱4
اضافه شدن

قابلیتهای قرارداد
توسعٔه آزمایشگاههای
توسعٔه مفهوم

( )POCتوسط

بانکها و شرکتها

هوشمند به بیتکوین

۱۹۹۷
طرح ایدٔه

قراردادهای هوشمند

توسط نیک سابو

۲00۹
معرفی مفهوم

بالکچین توسط
ساتوشی ناکاموتو

شکل  .۲سیر تحول قراردادهای هوشمند
منبع :کپجمینی ()۱6 :۲0۱6

طبق بررسی انجامشده ،در بین کشورهایی که در حوزٔه قراردادهای هوشمند پژوهش داشتهاند ،از بین  ۱۷00مقاله منتشر شده در این

زمینه ،امریکا با اختصاص بیش از  ۲۲درصد مقاالت ،بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است .پسازآن ،کشور چین با سهم  6درصدی

5

پژوهشکده پولی و بانکی
در رتبٔه دوم قرار دارد و کشورهای انگلستان ،آلمان ،و ایتالیا نیز درمجموع با سهم حدود  5درصدی در رتبههای بعدی قرار دارند (سالمرون-

مانزانو و مانزانو-آ گوگلیارو .)۷ :۲0۱۹ ،همچنین بررسی کلیدواژههای مرتبط با قراردادهای هوشمند نشان میدهد ،طی سالیان گذشته،
ارتباط زیادی بین این واژه با واژگانی همچون فنّاوری بالکچین ،شبکههای هوشمند ،شبکههای انرژی هوشمند ،و نیز ارزهای مجازی یا

پول الکترونیک وجود داشته است .افزونبراین ،تحلیل خوشهبندی کلیدواژههای این حوزه نشان میدهد که واژگان از دو حوزٔه کارتهای
هوشمند و قراردادها در دو خط سیر تکامل داشتهاند :اول از مباحث تجارت الکترونیک یا کیفیت خدمات بهسمت بالکچین یا امنیت

شبکه و پول الکترونیک و دوم از مباحث هزینه بهسمت مسائل مربوط به صرفهجویی در انرژی بهویژه در حوزٔه شبکههای انرژی هوشمند.
این روند در شکل  ۳نشان داده شده است.

شکل  .۳روند تکامل واژگان کلیدی در زمینٔه قراردادهای هوشمند
منبع :سالمرون-مانزانو و مانزانو-آ گوگلیارو ()۱۳ :۲0۱۹

 4کاربردهای قرارداد هوشمند

قراردادهای هوشمند در حوزههای مختلف ازجمله اینترنت اشیا تا اقتصاد مشارکتی کاربرد دارد .بهطورکلی ،این کاربردها را میتوان در شش

حوزٔه اصلی تقسیمبندی کرد که عبارتاند از صنعت مالی ،اصالتشناسی دادهها ،اقتصاد مشارکتی ،بخش عمومی و دولتی ،اینترنت اشیا،

و امنیت سامانههای توزیعشده (ژنگ و همکاران .)485 :۲0۲0 ،صنعت بانکداری ،بیمه ،امالک و مستغالت ،سالمت ،و بسیاری از صنایع

دیگر در حال حرکت بهسمت استفاده بیشتر از قراردادهای هوشمند و بهرهمندی از مزایای آن هستند .کاربرد قراردادهای هوشمند در صنایع
مختلف در شکل  4نشان داده شده است.
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دولت

بانکداری و
خدمات
مالی

کاربرد
قراردادهای
هوشمند

سالمت

انرژی
حقاالمتیاز
کتاب،
موسیقی و ...

بیمه

مستغالت

سرگرمی و
رسانه

شکل  .4کاربرد قراردادهای هوشمند در صنایع مختلف
منبع :عالم و همکاران ()۱۲۲ :۲0۱۹

قراردادهای هوشمند بهطور بالقوه میتواند موجب کاهش ریسکهای مالی ،کاستن هزینههای اداری و خدمات ،و بهبود کارایی خدمات

مالی شود .برای مثال ،قراردادهای هوشمند میتواند مزایای در رابطه با تسهیالت رهنی بههمراه داشته باشد (گو و لیانگ .)۲0۱6 ،وامهای
رهنی از نظر فرایند خلق ،تأمین مالی ،و بازپرداخت پیچیدگی دارد و با هزینه و تأخیر بیشتر مواجه است .قراردادهای هوشمند میتواند با

خودکارسازی فرایند از طریق بالکچین موجب کاهش هزینهها و افزایش سرعت در این فرایند شود .همچنین یکی از مشکالت قدیمی در

بازارهای سرمایه ،طوالنی شدن چرخههای تسویه است .طبق بررسی انجامشده ،بهکارگیری قراردادهای هوشمند در فرایند تسویه ،میتواند
دورٔه تسویه را از  ۲0روز به  6تا  ۱0روز کاهش دهد و موجب افزایش جذابیت بازار برای مشتریان و نیز خلق درآمد بیشتر شود .از سوی
دیگر ،کاربرد قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه میتواند موجب کاهش هزینههای پردازش قراردادها بهویژه در زمینٔه برآورد خسارتها
شود .همچنین از جانب مشتریان ،بهکارگیری قرارداد هوشمند میتواند موجب کاهش زمان پرداخت تسهیالت ،کاهش هزینههای پردازش

تسهیالت ،و نیز کاهش حق بیمه شود (کپجمینی .)۱0 ،۲0۱6 ،در شکل  ،5برخی کاربردهای خاص قراردادهای هوشمند در صنعت مالی

نشان داده شده است.

بانکداری

بیمه

پرداخت وام

اجرای خودکار قرارداد بیمه

اعتبار اسنادی
نقلوانتقال خودکار وجوه
تأمین مالی جمعی

بازار سرمایه
سفارش خریدوفروش

پردازش مطالبات خاص
طراحی محصوالت جدید

شکل  .5نمونه کاربردهای قرارداد هوشمند در صنعت مالی
منبع :کپجمینی ()۹ :۲0۱6؛ بررسی نویسندگان

۷

انتشار و تسویٔه اوراق

پژوهشکده پولی و بانکی
در شکل  ،6نمونهای از الگوریتم مربوط به فرایند اعطای تسهیالت رهنی بر اساس قرارداد هوشمند ترسیم شده است.

ارزیابی اطالعات
مشتری

شناسایی هویت

سابقٔه اعتباری

خیر
بلی

بررسی درآمد و

آیا مستندات معتبر است و
وثایق کفایت میکند؟

اموال مشتری
رد درخواست

بررسی مستندات و

بهروزرسانی اطالعات
اعتباری مشتری

تکمیل درخواست
تسهیالت رهنی با

مشتری

ارائه مدارک

تأیید درخواست

تدوین قرارداد

امضای قرارداد تسهیالت

تسهیالت رهنی

رهنی توسط مشتری و ضامن

تأیید امضاها و ایجاد
حساب تسهیالت رهنی

قرار گرفتن وثیقه در

پرداخت تسهیالت پس

رهن بانک

از طی شدن مراحل قبل

شکل  .6نمونه الگوریتم مربوط به فرایند اعطای تسهیالت رهنی بر اساس قرارداد هوشمند
منبع :کپجمینی ()۱۱ :۲0۱6

 5فرایند قرارداد هوشمند

مبنای قرارداد هوشمند بر پایٔه اعتماد است و نقشی مهم در صنایع مختلف بهمنظور ایجاد سناریوی برد-برد برای طرفهای قرارداد دارد.

قرارداد هوشمند قرارداد سنتی کاغذی را به کدهای برنامهریزیشده با توانایی خوداجرایی برای خودکار کردن فرایند معامله یا تراکنشها

تبدیل میکند .این قراردادها امکان مبادلٔه پول ،اوراق بهادار ،اموال ،یا هر چیز دارای ارزش را بهشکل شفاف فراهم میسازد .همانطور که
گفته شد ،این قرارداد روشی بدون تعارض برای اجرای قراردادها یا تراکنشها بر اساس اعتماد و عدم نیاز به خدمات واسطههایی همچون
کارگزار ،وکیل ،و غیره است .قرارداد هوشمند میتواند بهصورت قرارداد تکامضایی یا چندامضایی منعقد شود .هر قرارداد دربردارندٔه

جزئیات طرفهای قرارداد همانند فروشنده/خریدار یا فرستنده/گیرنده ،ارزش مبادله ،و فیلد دادهای شامل دادههای ورودی همانند اطالعات
الزم برای اجرای شروط قرارداد است .در حالتی که قرارداد در قالب بالکچین قرار گیرد ،هریک از کاربران بالکچین میتواند کارکرد
قرارداد را بر اساس متغیرهای ورودی مشاهده کند .متغیر ورودی یک گره (نود) در بالکچین است که باید توسط همٔه اعضای گره در شبکٔه

بالکچین تأیید شود .اجزای فرایند قرارداد هوشمند در شکل  ۷نشان داده شده است.
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تسویه و خاتمٔه
قرارداد
• داراییهرررای داخرررل
زنجیررررررره (ماننررررررد
داراییهررای دیجیتررال
مبتنررری برررر رمرررزارز):
میتوانررد بررا زنجیرررٔه
بلوک تسویه شود.

رویدادها

خوداجرایی و
انتقال ارزش

• رویدادهای مؤثر در
اجرای قرارداد

• انتقال مبلغ
• دسترسی به دارایی
برررر اسررراس شررررایط
تعیینشررررررررررررده در
قرارداد

• آغاز معامله
• جزئیرررات معاملررره
برررهعنوان پیشنیررراز
رویداد مؤثر

• داراییهرررای خرررار
زنجیررره (ماننررد کررد
دیجیترررال بررررای بررراز
کردن قفل سوییچ)

شرایط از پیش
تعریفشده
• شررررررایط قررررررارداد
توسرررررررط طررررررررفین
تعریرررررف میشرررررود،
ازجمله:
• مبلغ پرداخت
• واحد پول

• نرخ مبادلٔه ارز
• نحررررررؤه مبادلررررررٔه
دارایی
• شرایط اجرا (مانند
نحؤه انتقال و )...

شکل  .۷فرایند اجرای قرارداد هوشمند
منبع :عالم و همکاران ()۱۲۳ :۲0۱۹

شرایط قراردادی در قراردادهای هوشمند ،بهجای زبان حقوقی ،در قالب زبان رایانهای کدگذاری میشود و مطابق با پروتکل مربوط به

شبکٔه بالکچین بهصورت خودکار اجرا میشود .معموالً کد برنامهریزی یا الگوریتمها با استفاده از زبانهای برنامهنویسی مانند  ،C++جاوا

اسکریپت ،پایتون ،و سالیدیتی ایجاد میشود .الگوریتم طراحیشده تعهدات ،منافع ،و جریمههای مربوط به هر طرف قرارداد را بر اساس
شرایط و وضعیت قرارداد بیان میکند (عالم و همکاران.)۱۲۳ :۲0۱۹ ،
قراردادهای هوشمند در پلتفرمهای بالکچین طراحی میشود .این پلتفرمها رابط کاربری سادهای را برای طراحیکنندگان قرارداد فراهم

میسازد .بسیاری از پلتفرمهای بالکچین میتواند از قراردادهای هوشمند پشتیبانی کند که برخی از معروفترین آنها عبارتاند از اتریوم،
هایپرلجرفابریک ،کوردا ،استالر ،و روتاستاک .برخی از این پلتفرمها همانند اتریوم و روتاستاک دارای دسترسی عمومی و برخی دیگر
مانند فابریک و کوردا دارای دسترسی خصوصی است .از سوی دیگر ،برخی پلتفرمها مانند اتریوم و فابریک کاربرد عمومی دارد و برخی

دیگر مانند کوردا ،استالر ،و روتاستاک فقط در حوزٔه ارزهای دیجیتالی کاربرد دارد (ژنگ و همکاران.)484 :۲0۲0 ،

 6مزایا و چالشهای عمومی قرارداد هوشمند
 ۱-6مزایا

اجرای قراردادهای هوشمند میتواند با مزایای گوناگونی همچون افزایش کارایی ،بهبود امنیت ،کاهش ریسک صرفهجویی در هزینهها ،و

افزایش انصاف در اجرای قرارداد همراه باشد (آیدلبرگر ،گاورناتوری ،ریورت و سارتور۲0۱6 ،؛ کپجمینی .)۷ :۲0۱6 ،با توجه به ویژگی

خوداجرایی در قراردادهای هوشمند ،به اجرای مفاد قرارداد بهصورت خودکار اقدام میشود و این امر موجب کاهش هزینههای انعقاد
قرارداد ،جلوگیری از اتالف وقت ،و پیشگیری از وقوع برخی دعاوی حقوقی مانند الزام به تنظیم اسناد رسمی (در صورت رسمی تلقی شدن
اسناد اینگونه قراردادها) ،تنفیذ مالکیت ،و غیره میشود ،و با دارا بودن ویژگی شفافیت از بسیاری از سوءاستفادههای مالی پیشگیری میکند

(ناصر و صادقی.)۲8۲ :۱۳۹8 ،

قراردادهای سنتی برخالف قراردادهای هوشمند ،بیشتر از طریق مراجعه به وکال و کارشناسان حقوقی ایجاد میشود و اغلب دربردارندٔه
اصطالحات تخصصی حقوقی است .درنتیجه ،عامٔه مردم اشراف چندانی به شرایط و ضوابط قرارداد ندارند .همچنین قراردادهای سنتی

۹

پژوهشکده پولی و بانکی
مشتمل بر مستندات مکتوب زیادی است که خطر مفقود شدن آنها وجود دارد و این امر امینت و محرمانگی قرارداد را بهخطر میاندازد.

بهعالوه ،اجرای اینگونه قراردادها وابستگی زیادی به اشخاص ثالث دارد و در صورت بروز اختالف ،افراد مجبورند به دستگاه قضایی
مراجعه کنند (رحیم و همکاران .)۲0۱۹ :در شکل  ،8بهطور خالصه قراردادهای سنتی با قراردادهای هوشمند مقایسه شده است.

شکل  .8مقایسه قراردادهای هوشمند با قراردادهای سنتی
منبع؛ رحیم و همکاران ()۲0۱۹

 ۲-6چالشهای عمومی
گسترٔه قراردادهای هوشمند در حوزههای مختلف مالی همچون انتقال وجوه ،امالک و مستغالت ،انتقال اوراق بهادار ،و غیره با هدف
دستیابی به سرعت و سهولت ،کاهش هزینهها ،افزایش شفافیت ،و اجرای خودکار وجود دارد .قرارداد هوشمند میتواند از طریق فنّاوری

بالکچین معامالت و تراکنشها را بهشیوهای غیرمتمرکز و قابلاطمینان اجرا کند .باوجوداین ،بهکارگیری قرارداد هوشمند با چالشهایی نیز
همراه است که در ادامه برخی از مهمترین آنها مطرح شده است:

الف) عدم انعطاف در مقایسه با قراردادهای سنتی :قراردادهای سنتی از اصول «برقرار بودن» ۱پیروی میکنند که بر اساس آن ،در صورت
توافق طرفین بههنگام وقوع شرایط خاص ،قرارداد در هر نقطٔه زمانی قابلتعدیل یا فسخ است .ولی قراردادهای هوشمند بر اساس کدهای
رایانهای نوشته میشود و نمیتوان آن را تعدیل یا فسخ کرد؛ بنابراین بهدلیل ویژگی تغییرناپذیری بالکچین ،قراردادهای هوشمند قابلمداخله
یا فسخ نیست .ازاینرو ،راهکار جایگزین برای غلبه بر این چالش ایجاد بلوک جدید در بالکچین یا ایجاد قرارداد هوشمند جدید است،

مشروط بر اینکه طرفهای قرارداد مایل به فسخ یا تعدیل قرارداد باشند.

ب) پیچیدگی سناریو :قرارداد هوشمند مبتنی بر الگوریتم نوشتهشده با استفاده از کدهای برنامهنویسی است که ممکن است در سناریوهای

پیچیده چندان کاربرپسند نباشد .برای مثال ،استفاده از قرارداد هوشمند در بیمه برای محاسبٔه مبلغ خسارت در سناریوهای مختلف با

پیچیدگیهای ز یادی همراه خواهد بود .همچنین این احتمال وجود دارد که برخی سناریوها در نظر گرفته نشود و همانطور که گفته شد،
تعدیل قرارداد هوشمند نیز با مشکل مواجه است .این امر موجب طوالنی شدن قرارداد هوشمند و درنتیجه ،آسیب زدن به هدف اولیٔه آن

یعنی سادگی و سهولت قرارداد خواهد شد.

) چالشهای فنی :قراردادهای هوشمند بر پایٔه الگوریتم طراحی میشود که مبتنی بر کدهای برنامهنویسی است؛ بنابراین ،طراحی این

قراردادها تا حدی مستلزم درک زبان برنامهنویسی است که ممکن است برای طرفهای قرارداد چندان آسان نباشد .بهعالوه ،ممکن است

برنامهنویسی قرارداد هوشمند همراه با باگهایی باشد که در ابتدا مشخص نباشد .درحالحاضر ،شکلی استاندارد برای قرارداد هوشمند و

برنامهنویسی آن وجود ندارد و قرارداد متناسب با نوع کسبوکار و معامله طراحی میشود .هنوز هم کدنویسی الگوریتم به عامل انسانی اتکا
دارد که در معرض خطاست؛ بنابراین ،نمیتوان گفت قرارداد هوشمند عاری از خطاست.
Rebus Sic Stantibus

۱0
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د) مقرراتگذاری :درحالحاضر ،پذیرش قرارداد هوشمند از بعد قانونی و حقوقی مبهم است .کشورهای گوناگون همچنان رویکردهای

متفاوت در رابطه با قانونگذاری قرارداد هوشمند و البته فنّاوریهای نوین همچون بالکچین دارند .چالش دیگر آن است که قرارداد هوشمند
در فضای مجازی منعقد میشود و ممکن است طرفهای قرارداد از کشورهای گوناگون باشند که با نظامهای حقوقی متفاوتی سرکار دارند.

این امر ویژگی اصلی قرارداد هوشمند را که بهحداقل رساندن نقش واسطه برای اجرای قرارداد است ،بهچالش میکشد .ازاینرو ،الزامآور
بودن قرارداد هوشمند از نظر حقوقی محل تردید خواهد بود.

ه) مسئولیت قراردادی :حمایت از منافع طرفین قرارداد اصل بنیادین قرارداد است .در قراردادهای سنتی ،طرفین قرارداد یکدیگر را
میشناسند و قرارداد ماهیت الزامآور دارد .ازاینرو ،طرح دعوا و ادعای خسارت آسان است .ولی در مورد قرارداد هوشمند ،ممکن است

هویت واقعی طرفهای قرارداد آشکار نباشد و از شناسههای دیجیتالی برای احراز هویت استفاده شود .ازاینرو در صورت نکول طرفین،

طرح دعوا توسط افراد دشوار خواهد بود .هرچند میتوان این مشکل را در چهارچوب قرارداد هوشمند بهگونهای کاهش داد ،بههرحال این

چالش وجود دارد که همٔه سناریوهای احتمالی دیده نشود و موارد استثنایی رخ دهد.

 ۷جایگاه قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران

ماهیت فنّاوریهایی همچون بالکچین و قراردادهای هوشمند بهگونهای است که معموالً تالش میشود تا واسطهها در آنها بهنوعی حذف
شوند .لذا در حالتی که فنّاوری بالکچین از نوع عمومی ۱باشد ،نظارت و مقرراتگذاری شخص ثالث چندان مطلوب نخواهد بود .ولی در
مورد بالکچین خصوصی  -که برای کاربردهای تجاری و کسبوکار مناسبتر است  -میتوان مقررات و قوانین الزم را در نظر گرفت تا

چهارچوب فعالیت در مواردی همچون انعقاد و اجرای قراردادهای هوشمند مشخص باشد .درواقع ،این قوانین و مقررات بیشتر باید ناظر
به فراهم شدن زمینٔه توسعه و بهکارگیری معقول اینگونه قراردادها را فراهم سازد.
تاکنون آنچه در حوزٔه مقرراتگذاری بیشتر موردتوجه قرار گرفته ،قوانین و مقررات مربوط به حوزٔه رمزارز بهعنوان یکی از کاربردهای

مهم فنّاوری بالکچین بوده است و در این رابطه تاکنون اسنادی از سوی نهادهایی همچون بانک مرکزی ،وزارت ارتباطات و فنّاوری

اطالعات ،و شورای عالی فضای مجازی منتشر شده یا در مرحلٔه بررسی برای انتشار است .ولی در رابطه با قراردادهای هوشمند و نیز
فنّاوری بالکچین ،تاکنون قوانین و مقررات مستقلی ارائه نشده است .با توجه به اینکه درحالحاضر برخی نمونههای قراردادهای هوشمند

در صنایع مختلف و ازجمله خدمات مالی اجرا میشوند و در آینده نیز با تحوالت بیشتری در این زمینه روبهرو خواهیم بود ،ضروری است
تا در این رابطه قوانین و مقررات الزم تنظیم و متناسب با تحوالت فنّاوری بهروزرسانی شود .درواقع ،بهکارگیری قراردادهای هوشمند در

نظام حقوقی کشور زمانی میتواند موردپذیرش قرار گیرد که قانونگذار با تصویب قوانینی ،اعتبار اینگونه قراردادها و معامالت را مورد
تصریح قرار دهد تا از وجود اختالفنظرهای [بنیادین] احتمالی میان حقوقدانان در خصوص تطبیق یا عدمتطبیق این نوع قراردادها با
قواعد عمومی موجود در نظام حقوقی ایران پیشگیری شود (ناصر و صادقی.)۲8۲ :۱۳۹8 ،

شایان ذکر است ،اکنون نیز برخی قوانین مرتبط با حوزٔه قراردادهای هوشمند وجود دارد که میتوان از مفاد آنها در زمینٔه قراردادهای هوشمند

نیز بهرهمند شد .درواقع عالوه بر قانون مدنی و قانون تجارت بهعنوان قوانین پایهای در حوزٔه معامالت و قراردادها ،قوانین خاصی همچون «قانون
تجارت الکترونیکی» مصوب  ۱۳8۲نیز ازجمله قوانینی است که میتواند مورداستناد قرار گیرد .طبق مادٔه  ۱قانون تجارت الکترونیکی ،این قانون
مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادلٔه آسان و ایمن اطالعات در واسطههای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید بهکار

میرود .ازاینرو ،قلمرو شمول این قانون میتواند قراردادهای هوشمند را نیز دربرگیرد ،ولی باید توجه داشت که طبق آنچه پیشتر مطرح شد،
قراردادهای هوشمند ویژگیهای خاصی دارند که موجب میشود قوانین فعلی در برخی موارد کافی نباشد یا حداقل دچار اجمال باشد.

 8قراردادهای هوشمند در نظام مالی اسالمی از منظر کالن

آنگونه که بیان شد ،قراردادهای هوشمند در مقایسه با قراردادهای سنتی باعث کاهش هزینهها ،صرفهجویی در زمان ،افزایش شفافیت و
قدرت رصد ،و نظارت در اجرای قرارداد ،کاهش احتمال خطا ،فساد ،تقلب ،و درنتیجه کاهش دعاوی حقوقی و قضایی ،رضایت و رفاه

بیشتر طرفین قرارداد ،و افزایش سرعت و کارایی در پیشبرد امور اقتصادی و مالی میشود (حریری بکری و نوربایا یاهایا.)۲0۱۹ ،

ازاینجهت ،به نظر میرسد این نوآوری مالی در کلیت موجب افزایش نفع جمعی و مصلحت عمومی ۲در جامعٔه اسالمی شده و از منظر
کالن برای پیشبرد اهداف نظام مالی اسالمی مفید به نظر میرسد.

۱۱
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 ۹تحلیلی بر ابعاد فقهی-حقوقی قراردادهای هوشمند
 ۱-۹اصل صحت معامله

قاعدٔه صحت یکی از قواعد مشهور فقهی است که مبتنی بر دالیلی همچون آیات قرآن کریم ،روایات و سیره حضرات معصومین

(علیهمالسالم) در ارائٔه احکام معامالت است .طبق این اصل ،هر معاملهای که بین دو یا چند نفر واقع شود ،حکم به صحت آن داده میشود

تا زمانی که فساد آن معلوم شود؛ یعنی در صورت شک ،حکم به صحت میکنند .لذا اگر کسی با استناد به معاملهای ،ایفای تعهدی را از

طرف مقابل خود بخواهد ،کافی است در دادگاه اصل معامله را اثبات کند و اگر متعهد مدعی فساد معامله باشد ،باید آن را ثابت کند چراکه
اصل در قراردادها ،مبتنی بر صحت است و نه فساد (نظرپور و مالکریمی.)۳8 :۱۳۹۷ ،
نظام حقوقی ایران نیز به تبعیت از قواعد فقهی مذهب تشیع ،قائل به اصل صحت شده است .مادٔه  ۲۲۳قانون مدنی بیان میدارد« :هر

معاملهای که واقع شده باشد ،محمول بر صحت است ،مگر اینکه فساد آن ثابت شود ».همچنین غیر از مادٔه مذکور ،مواد دیگری از این قانون
نیز وجود دارد که به این اصل مهم اشاره دارد .ازجمله این مواد میتوان به مادٔه  ،۷6۲ ،60۱و  8۳6اشاره کرد.

بنابراین ،مشخص میشود که اصل بر این است هر معامله و قراردادی که منعقد شود ،دارای تمام شرایط اساسی صحت معامالت و

شرایط اختصاصی آن عقد است؛ و مادامی که خالف آن ثابت نشده باشد ،معامله به اعتبار و قوت خود باقی است .چنانچه یکی از طرفین

معامله مدعی شود که در هنگام معامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته است ،باید به دادگاه مراجعه و دعوی ابطال قرارداد

را مطرح کند و بدیهی است که بار اثبات ادعا بر عهدٔه مدعی بطالن است.

در خصوص قراردادهای هوشمند هم میتوان از این قاعدٔه فقهی و مادٔه قانونی استفاده کرد .بهعبارتی ،تمام قراردادهایی که ارادٔه طرفین

بر انعقاد آن شکل گرفته است محکوم به صحت است ،مگر آنکه اثبات شود شرایط اصلی و اساسی آن رعایت نشده است .در ادامه به بررسی

شرایط اساسی صحت معامله در قراردادهای هوشمند پرداخته خواهد شد.

 ۲-۹شرایط اساسی صحت معامله

هر قراردادی که بین طرفین معامله منعقد میشود ،برای صحت خود نیازمند رعایت شروطی است که در ادبیات فقهی و حقوقی بدان اشاره

شده است .مطابق مادٔه  ۱۹0قانون مدنی ،برای صحت هر معامله رعایت چهار شرط ذیل اساسی است )۱ :قصد طرفین و رضای آنها؛ )۲

اهلیت طرفین؛  )۳موضوع معین که مورد معامله باشد؛ و  )4مشروعیت برای معامله.

رعایت شرایط چهارگانٔه باال که ازلحاظ فقه اسالمی نیز موردتأیید است (نظرپور و مالکریمی ،)۷ :۱۳۹۷ ،در صحت انواع قراردادها

اهمیت زیادی دارد؛ چراکه بیتوجهی به هریک از این شرایط موجب بطالن معامله و عدم مشروعیت آن میشود .بطالن قرارداد نیز باعث
آن میشود که ملکیت طرفین معامله نسبتبه عوضین دچار ایراد شده و کلیٔه تصرفات طرفین قرارداد با مانع مواجه شود .بهبیاندیگر ،وقتی

قراردادی باطل میشود ،مانند این است که از ابتدا قراردادی اصالً منعقد نشده و نقلوانتقالی صورت نپذیرفته است .پس اگر هریک از

طرفین در عوضین منتقلشده تصرف کند ،تصرف بدون دلیل و فاقد مشروعیت خواهد بود .برای اطمینان از وجود شرایط اساسی صحت
معامله در قراردادهای هوشمند نیاز است که هر چهار شرط فوق بهنحوی مجزا و جداگانه موردتحلیل و بررسی قرار گیرد:

الف) قصد و رضای طرفین قرارداد
ازلحاظ فقهی و شرعی ،اگر کاری فاقد قصد و رضا باشد ،اعتبار ندارد و اثری بر آن مترتب نیست .درواقع ،یکی از شرایط تحقق و صحت

عقد این است که طرفین به موردمعامله نیز توافق داشته باشند؛ یعنی موردقصد و انشای هریک از طرفین باید همان باشد که طرف دیگر
قصد کرده است (نظرپور و مالکریمی .)۷ :۱۳۹۷ ،یکی از معانی و کاربردهای الزام به قصد در طرفین معامله آن است که عقد با هر قصدی

دارای آثار خاص خود است .بهعبارتی ،متعاقدین هر قصدی کنند ،حکم و اثری متناسب با آن قصد مترتب خواهد بود .آثاری چون تملیک،
تعهد ،و غیره همگی تابع قصد خاص است (نظرپور و مالکریمی.)۹8 :۱۳۹۷ ،

ازلحاظ حقوقی نیز مواد قانون مدنی برای این شرط لوازمی را لحاظ کرده است:
مادٔه  :۱۹۱عقد محقق میشود بهقصد انشا بهشرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کند.

مادٔه  :۱۹۲در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد ،اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

مادٔه  :۱۹۳انشای معامله ممکن است بهوسیلٔه عملی که مبین قصد و رضا باشد ،مثل قبض و اقباض حاصل شود ،مگر در مواردی که

قانون استثنا کرده باشد.

مادٔه  :۱۹4الفاظ ،اشارات ،و اعمال دیگر که متعاملین بهوسیلٔه آن انشای معامله میکند باید موافق باشد ،بهنحوی که احد طرفین همان

عقدی را قبول که طرف دیگر قصد انشای او را داشته است واال معامله باطل خواهد بود.

۱۲
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مراد کلی آن است که در انعقاد قراردادها قصد انشاى هریک از طرفین باید همان باشد که طرف دیگر قصد کرده است .البته ،ارادٔه

باطنى بهتنهایى براى ایجاد عقد و معامله و نقلوانتقال کافى نیست ،بلکه آن ارادٔه باطنى به «مبرز» نیاز دارد؛ یعنى طرفین معامله باید رضاى
باطنى خود را با لفظ یا عملى اظهار و ابراز کنند ،وگرنه تنها با رضاى باطن نقلوانتقالى صورت نخواهد گرفت .ازاینرو ،مشخص است

که در تمام قراردادها باید قصد طرفین بر موضوع قراردادی که منعقد میشود استوار و واحد باشد و گزیری از ابراز این قصد وجود ندارد.

بهبیاندیگر ،قصد و ارادٔه باطنی بهتنهایی برای ایجاد و انعقاد عقد و قرارداد کافی نیست ،بلکه آن ارادٔه باطنی نیازمند یک مبرز یا وسیلٔه

ابرازی است .طرفین باید قصد و رضای باطنی خود را بهوسیلٔه لفظ یا عمل اظهار و ابراز بدارند وگرنه نقلوانتقالی صورت نخواهد پذیرفت
(نظرپور و مالکریمی.)۱0۱ :۱۳۹۷ ،

عموماً در قراردادهای متداول و سنتی ،این ابراز با ایجاب و قبول لفظی یا عملی شناخته میشود .درخواست طرفى را که پیشگام شده و

طرف مقابل را به اجرای قرارداد فراخوانده است «ایجاب» و هنگامىکه درخواست او با رضایت و توافق طرف مقابل همراه شود ،این

موافقت را «قبول» مىنامند .براثرِ توافق دو اراده قرارداد محقق میشود و ایفای تعهدات ناشى از آن بر طرفین قرارداد الزم خواهد شد.

ایجاب و قبول به هر طریقی که انجام شود عبارت از اعالم ارادٔه باطنى طرفین معامله است که با ایجاب و قبول ،قصد و رضاى باطنى خود
را به آن اجرای آن قرارداد علنی مىکنند.

در قراردادهای الکترونیکی ،صرف اینکه معاملهگر بر گزینٔه «من موافق شروط فوقالذکر هستم» کلیک میکند یا مثالً در خرید سهام در

نماد سهام مدنظر با در تعداد و قیمت پیشنهادی ،گزینٔه خرید یا فروش سهام را کلیک میکند ،این عمل مصداق قصد و رضای معاملهگر

در خرید یا فروش کاال یا سهام موردمعامله است.

همچنین در قراردادهای هوشمند که طرفین قرارداد از رؤیت و مالقات حضوری و مجلسی بهمعنای عرفی بیبهره هستند ،این ابراز

بهشکلی دیگر تحقق مییابد .نکتٔه مهم آن است که ابراز قصد در قراردادهای هوشمند منوط به حصول مقدماتی است که اصوالً در قراردادهای

سنتی وجود نردارد .همین امرر باعررث شرده است کره متعلرق قصد در ایرن قراردادها تنها داراییهای هوشمند و اموال رسمی مالک باشد
(رشوند بوکانی و ناصر .)۲۷6 :۱۳۹8 ،در این دسته از قراردادها ،استفاده از امضای دیجیتالی ابرازکننده قصد مشتری است .بهعبارتی،

در امضای دیجیتالی در ذیل قرارداد هوشمند ،نشانگر و ابرازکنندٔه قصد و رضای معاملهگر خواهد بود و صحت این شرط اساسی در
قرارداد را تأمین میکند.

امضای دیجیتالی با امضای الکترونیکی متفاوت است .امضای الکترونیکی همان شکل اسکنشدٔه امضای واقعی هر فرد است و در
سازمانها و در سیستمهای اتوماسیون اداری از این امضا استفاده میشود .شایان ذکر است ،مادٔه  ۱0قانون تجارت الکترونیکی بیان میدارد

که امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد :الف) نسبت به امضاکننده منحصربهفرد باشد؛ ب) هویت امضاکنندٔه «داده پیام»

را معلوم کند؛ ) بهوسیلٔه امضاکننده و یا تحت ارادٔه انحصاری وی صادر شده باشد؛ و د) بهنحوی به «داده پیام» متصل شود که هر تغییری

در آن« ،داده پیام» قابلتشخیص و کشف باشد.

اما امضای دیجیتال همانند اثر انگشت و در قالب پیام رمزگذاریشده است که از استانداردی پذیرفتهشده به نام زیرساخت کلید عمومی

۱

استفاده میکند و باالترین سطح امنیت و پذیرش جهانی را دارد و با یک فنّاوری خاص از امضای الکترونیکی تفاوت داده میشود .امضای

دیجیتالی درواقع فرایند رمزنگاری نامتقارن است که به دو کلید خصوصی و عمومی وابسته است .از این کلیدها برای رمزگذاری پیام در
زمان انتقال پیغام و رمزگشایی هنگام دریافت پیام استفاده میشود .امضای دیجیتالی امنیت تصدیق هویت ،محرمانه بودن ،امانتداری ،و
غیرقابل انکار بودن را تأمین و از اطالعات محرمانه در مقابل هرگونه تغییر غیرمجاز محافظت میکند؛ بنابراین ،این امضا از دستکاری و
خدشهدار کردن اطالعات جلوگیری میکند و برای هر شخصی منحصربهفرد است.

نکتٔه دیگر آنکه ،در سمت مقابل نیز اگر شخصیتی حقوقی وجود داشته باشد ،ایجاب و قبول وی بنا به قواعد فقهی و حقوقی پذیرفته

است؛ چراکه فقهای متعددی وجود شخصیت حقوقی را قبول کرده و معامالت با آنها را صحیح دانستهاند (موسوی خمینی ۱4۲۲ ،ق،

۲5۳ :۲؛ مکارم شیرازی ۱4۲4 ،ق۳۳5 :؛ صافی گلپایگانی ۱4۱۷ ،ق ،۲4۳ :طباطبائی یزدی ۱4۲۳ ،ق ۳44 :و منتظری ،بیتا )۱۳۳ :و
نظام حقوقی کشور نیز برای شخصیت حقوقی اعتبار قائل شده است.

مزیتی که این نوع قراردادها نسبتبه قراردادهای سنتی در این موضوع دارند آن است که شاید در قراردادهای سنتی بنا به خطاهای انسانی

و برداشتهای اشتباه از غرض طرف مقابل ،قصد طرفین دقیقاً مطابق هم نشود؛ اما در قراردادهای هوشمند ،با برنامهنویسی رایانهای و
استفاده از بستر بالکچین تطابق قصد وجود خواهد داشت ،بهگونهای که اگر یکطرف به انعقاد بیع و دیگری به انعقاد اجاره اقدام کند،

اصالً قرارداد بهنحو خودکار منعقد نمیشود.

Public Key Infrastructure, PKI
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پژوهشکده پولی و بانکی
ب) اهلیت طرفین

ازلحاظ فقهی ،متعاملین در هر معامله باید دارای اهلیت باشند .منظور از اهلیت قابلیتی است که به اعتبار آن انسان میتواند دارای حق شود
و موردتکلیف و قرار گیرد .همچنین بتواند حق خود را اجرا و خود را متعهد بسازد .برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ،
عاقل ،و رشید باشند (نظرپور و مالکریمی.)۷ :۱۳۹۷ ،

ازلحاظ حقوقی نیز طرفین هر قرارداد باید دارای شرایط قانونی برای انعقاد عقود باشند .مواد قانون مدنی برای این شرط لوازمی را

لحاظ کرده است:
مادٔه  :۲۱0متعاملین باید برای معاملٔه اهلیت داشته باشند.

مادٔه  :۲۱۱برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند ،باید بالغ ،عاقل ،و رشید باشند.
مادٔه  :۲۱۳معامله محجورین نافذ نیست.

سؤال این است که آیا در قراردادهای هوشمند ،سیستم شناسایی و احراز اهلیت قانونی الزم برای طرفین انعقاد قرارداد وجود دارد؟ به

نظر میرسد از دو مجرا ،پیشینی و پسینی این احراز اهلیت کنترل میشود.

در پیش از انعقاد قرارداد ،داشتن مجوز امضای دیجیتال و امکان استفاده و انتقال رمزارز به افراد این نقش را ایفا میکند .در این

وضعیت ،اعطای این مجوزها منوط به احراز هویت و اهلیت متقاضیان است و در غیر این صورت مجوزی صادر نمیشود .در این حالت،
اگر فردی محجور بوده یا اهلیت وی در انعقاد این قراردادها مخدوش باشد ،طبیعتاً مجوز امضای دیجیتال و امکان استفاده و انتقال رمزارز

به وی تعلق نخواهد گرفت .همچنین اگر پس از دریافت مجوز ،شرایطی مانند سلب اهلیت و سلب تابعیت ایجاد شود ،مجوز مربوط به او
باطل میشود .به همین جهت ،امکان انعقاد قراردادهای هوشمند توسط افراد فاقد اهلیت وجود ندارد.

پس از انعقاد قرارداد نیز ازآنجاکه قراردادهای هوشمند تحت نظارت و تأیید هوش مصنوعی رسمیت مییابد ،ادامٔه این اهلیت بهنحو

مکانیزه کنترل و تأیید میشود .پایگاههای اطالعاتی به نام اوراکل ۱،امکان ارتباط فضای بالکچین و دنیای خار را برقرار و اطالعات
موردنیاز را استخرا و در اختیار هوش مصنوعی میگذارند .برای مثال ،درصورتیکه برای فردی حکم حجر (ممنوعیت تصرف در اموال

فاصله بین قطعیت و صدور حکم ،وی به انعقاد معامله اقدام کند ،هوش مصنوعی با استعالم وضعیت
ٔ
و حقوق مدنی) صادر شود و در
موجود از پایگاههای اطالعاتی اوراکل از تأیید نهایی معامله خودداری میکند.

الزم به ذکر است ،پایگاههای اطالعاتی اوراکل منابع دادههای سیستمهای خارجی هستند که اطالعات حیاتی را وارد بالکچینها
میکنند .قراردادهای هوشمند به این دادهها برای اجرا نیاز دارند .پایگاههای اطالعاتی اوراکل این نوع دادههای خارجی را از طریق وب و

بخش دادههای بازار برای بالکچینها و قراردادهای هوشمند بازیابی و تأیید میکنند .دادههایی که قراردادهای هوشمند به آنها نیاز دارد

شامل اطالعاتی مثل قیمتها ،نرخها ،و یا حتی ایجاد شمارٔه تصادفی برای التاری است .بهبیاندیگر ،پایگاههای اطالعاتی اوراکل مانند پل

عمل میکنند و این اطالعات خارجی و غیرقطعی را به فرمتی قابلدرک و قابلاجرا برای بالکچین تبدیل میکنند .بهنوعی کار پایگاههای
اطالعاتی اوراکل متصل کردن دادههای خار از زنجیره ۲و داخل زنجیره ۳است .مشکل اصلی این است که این این پایگاهها از منابع متمرکز
سرچشمه میگیرند که معموالً به مجوزهای بیرونی نیاز دارند و این نقطهای است که بالکچین با آن مشکل دارد .برای کاهش این مشکل،

چینلینک 4راهحل غیرمتمرکز جذاب برای تأیید اعتبار دادههای فراهمشده از طریق پایگاههای اطالعاتی اوراکل است .چینلینک داده را
قبل از استفاده در قراردادهای هوشمند ،شناسایی و اعتباربخشی میکند.
نکتٔه دیگر آنکه ،اهلیت فارغ از معنای دارا بودن شرایطی مثل عاقل و بالغ و رشید و عدم حجر ،بهمعنای حائز شرایط بودن طرف
معامله برای پذیرش مسئولیتها و تعهدات نیز تعبیر میشود .بهعبارتی ،شناختن و اطمینان یابی به طرف معامله و قرارداد نیز الزم است

که آیا ا ین فرد قادر به معامله است و به تعهدات خود پایبندی دارد یا خیر .به نظر میرسد پیش از انعقاد قرارداد ،اخذ مجوز امضای

دیجیتال و امکان استفاده و انتقال رمزارز و پس از انعقاد قرارداد ،اِعمال نظارت و تأیید هوش مصنوعی می تواند تاحدی این اعتماد و
اطمینان را برای طرفین ایجاد سا زد که طرف دیگر معامله و قرارداد فردی دارای حداقلهای معاملهگری و بهنوعی حائز شرایط و اهلیت

معامله است .بهبیاندیگر ،احراز هویت افراد پیش از اخذ مجوز ورود به قراردادهای هوشمند تا میزانی مناسب اطمینان از اهلیت معامله
را در طرف مقابل فراهم میسازد.
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پژوهشکده پولی و بانکی
) معین بودن موضوع موردمعامله

معین بودن موضوع موردمعامله به این معناست که دو طرف بدانند روی چه چیزی معامله میکنند و به آن علم داشته باشند .معین بودن
موضوع معامله یعنی مقدار و جنس و وصف معلوم باشد .عالوهبراین ،موضوع معامله باید ارزش مالی داشته و دارای منفعت عقالنی و

البته مشروع باشد.

ازلحاظ فقهی گفته میشود که موردمعامله و قرارداد باید دارای شرایطی باشد که به شرایط عوضین مشهور است و میتواند فراتر از

معین بودن موردمعامله باشد .ازجمله این شروط میتوان به مالیت داشتن ،متضمن منفعت عقالیی بودن ،مشروعیت منفعت موردمعامله،
مقدور بودن تسلیم موردمعامله ،عدم ابهام در موردمعامله ،معین بودن موردمعامله ،قابل نقلوانتقال بودن موردمعامله ،و موجود بودن

موردمعامله حین عقد اشاره کرد (نظرپور و مالکریمی .)8 :۱۳۹۷ ،ازلحاظ حقوقی نیز ،گرچه مادٔه  ۱۹0قانون مدنی از عبارت (موضوع

معین که موردمعامله باشد) استفاده کرده است ،جلوتر در مبحث سوم (مفاد  ۲۱4تا  ۲۱6این قانون) مواردی فراتر از معین بودن موردمعامله
را ذکر کرده است:

مادٔه  :۲۱4موردمعامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را میکنند.
مادٔه  :۲۱5موردمعامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقالیی مشروع باشد.

مادٔه  :۲۱6موردمعامله باید مبهم نباشد ،مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

با توجه به آنکه عوض قرارداد در قراردادهای هوشمند داراییهایی است که مالکیت رسمی فرد بر آنها توسط مقام حقوقی بهصورت

رسمی شناسایی شده و در کدهای قابلبازخوانی در بالکچین ثبت شدهاند ،همواره معین و مشخص بودن عوض قراردادی در آنها
تضمین میشود.

به عبارت بهتر ،در قراردادهای هوشمند آنچه بهعنوان عروض قرراردادی میتواند موردمعاملره قررار گیررد ،داراییهای هوشمند یا رمزارزها

بهعنوان وجه قابلپرداخت است .آنچه هم بهعنوان دارایی در این قراردادها معامله میشود ،باید توسط دولت شناسایی و مالکیت رسمی
مالک بر آن رسماً تشخیص شده باشد؛ بنابراین ،تنها اموال منقرول یرا غیرمنقرولی امکران نقرلوانتقرال از طریرق قراردادهای هوشمند را دارد

که سند رسمی به نام مالک آن توسط مرجع صالح صرادر شده باشد (رشوند بوکانی و ناصر .)۲۷6 :۱۳۹8 ،ازاینرو به نظر میرسد با

مکانیسم تعیین موضوع موردمعامله در قراردادهای هوشمند که در آن صرفاً اموال منقول و غیرمنقولی که دارای سند مالکیت بوده و دولت

مالکیت آنها را بهرسمیت شناخته باشد موردمعامله قرار میگیرد ،وقوع آسیبهایی همچون فروش مال غیر ،معامالت فضولی ،غبن فاحش،
و  ...به حداقل ممکن میرسد .گرچه مشخص است که در اینجا ،چون عوض مال سنددار و موردتأیید دولت مالک است ،موضوعات

موردمعامله نسبتبه قراردادهای سنتی محدودتر خواهد بود.

تنها نکتٔه باقیمانده آن است که اگر پرداخت وجه معامله با رمزارزهای جهانروا همچون بیتکوین صورت پذیرد ،این ثمن نیز نیازمند

تأمین این شرط است؛ این در حالی است که مالیت این دسته از رمزارزها درحالحاضر ،در بین فقها محل اختالفنظر است و نظر متقن و
صریحی بر صحت شرعی استفاده از آن وجود ندارد.

د) مشروعیت جهت معامله

یکی از موارد مهم که هم ازلحاظ فقهی (نظرپور و مالکریمی )8 :۱۳۹۷ ،و هم ازلحاظ حقوقی (مادٔه  ۱۹0قانون مدنی) بهعنوان شرط

اساسی صحت معامالت از آن یاد میشود ،مشروعیت جهت معامله است .مقصود از مشروعیت جهت معامله آن است که به آن معامله
منعى از لحاظ قانونی وارد نشده باشد..۱
آنچه بدیهی است آن است که سنجش و درک جهت معامله در قراردادهای الکترونیکی و هوشمند دشوار است .در کشور فرانسه با

تصویب قانون اصالح قانون مدنی مصوب  ۲0۱8در مادٔه  ،۱۱۲8شرایط اساسی معامله را در سه مورد قصد و رضای طرفین ،اهلیت

طرفین ،و معین بودن موضوع قرارداد محدود کرده و بهعلت دشواری در قراردادهای الکترونیکی ،جهت معامله از اصالحیٔه این قانون حذف

شده است.

با نگاهی به مادٔه  ۲۱۷قانون مدنی میتوان پی برد که نظام حقوقی ایران نیز موجب تسهیل این مورد شده است .بر اساس این ماده «در

معامله الزم نیست که جهت آن تصریح شود ،ولی اگر تصریح شده باشد ،مشروع باشد واال معامله باطل است» .بهعبارتی ،میتوان بدون

اینکه جهت تصریح شود ،صحت را پذیرفت؛ اما اگر تصریح شود باید مشروع باشد.

 ۱الزم به ذکر است که مشروعیت جهت معامله در سایر کشورها نیز در قوانین مرتبط مطرح میشود و اختصاصی به شریعت اسالمی ندارد.

۱5

پژوهشکده پولی و بانکی
پس میشود بدون تعیین جهت قرارداد در قراردادهای هوشمند از شرط اساسی مادٔه  ۱۹0در مشروعیت جهت معامله عبور کرد .همچنین

استفاده از هوش مصنوعی در قراردادهای هوشمند ،باعث میشود موضوعاتی تأیید شود که با دستورالعملها مطابقت داشته باشد .صرف
وجود عنصر غیرقانونی و نامطلوب در قرارداد (همچون شرطبندی و قمار) ،موجب میشود هوش مصنوعی آن را نهایی نکند.

 ۱0چالشهای فقهی قراردادهای هوشمند
 ۱-۱0امکان انجام نظارت شرعی

فارغ از شرایط اساسی صحت معامله که پیشتر بدان اشاره شد ،قراردادها باید از قواعد فقهی عمومی و ضوابط اختصاصی قراردادها نیز
تبعیت کند .به نظر میرسد با توجه به جایگاه این قواعد و ضوابط در حوزٔه فقه معامالت ،توجه به آن در تمام قراردادهای هوشمند
مورداستفاده در نظام مالی اهمیت فراوانی دارد.

قواعد فقهی عمومی قوانینی است که به معاملهای خاص اختصاص ندارد و در تعدادی از معامالت جریان مییابد .ازجمله موارد آن

میتوان به ممنوعیت اکل مال به باطل ،ممنوعیت ربا و غرر و قمار ،ممنوعیت ضرر و ضرار ،و غیره اشاره کرد (ر.ک .نظرپور و مالکریمی،

)۱۳۹۷؛ اما دین اسالم عالوه بر تبیین قواعد عمومی معامالت ،شرایط و ضوابط اختصاصی را نیز برای هریک از عقود و قراردادهای
اسالمی در نظر دارد که با فرض رعایت آن شرایط معامالت صحیح است (موسویان و بهار قراملکی .)۲4۳ :۱۳۹۱ ،بهعنوان مثال ،ازجمله
ضوابط اختصاصی قرارداد مضاربه آن است که به امور تجارت مختص باشد و بهکارگیری آن در سایر انواع فعالیتها مجاز نیست.

پس روشن است که قراردادهای هوشمند هم باید از قواعد و ضوابط شرعی تبعیت کند .این اطمینان با فرایندی تحت عنوان نظارت

شرعی در قراردادهای مالی اسالمی محقق میشود .مزیت این نوع قراردادها در این نکته است که همگی تحت نظارت و کنترل هوش

مصنوعی است .هوش مصنوعی ،مطابق با دستورالعمل و ضوابط تعریفشده و اطالعات استعالمی از پایگاههای اطالعاتی اوراکل ،مفاد
قرارداد را تجزیهوتحلیل و در صورت مطابقت مفاد قرارداد با پروتکلها آنها را تأیید میکند .تدوین پروتکلهای برگرفته از ضوابط شرعی

برای هوش مصنوعی ،در کنار استفاده از رگتکهای اسالمی ۱میتواند تا پیش از انعقاد قرارداد ،کارساز باشد (قلیچ)۱ :۱۳۹۷ ،؛ اما باید

اطالعات سطح رعایت ضوابط شرعی در دورٔه اجرای قراردادها هم بهطور پیوسته به پایگاههای اطالعاتی متصل به هوش مصنوعی ارسال

شود تا مستمراً سیستم هشداردهی هوش مصنوعی در این حوزه فعال باشد.

الزم به ذکر است ،بهخاطر پیچیدگی مراقبت در اجرای برخی از قواعد و ضوابط فوقالذکر ،شاید نتوان کل بار نظارتی را به هوش

مصنوعی سپرد؛ ازاینرو ،میتوان امکان انجام دادن کامل و جامع نظارت شرعی در اجرای قراردادهای هوشمند را یکی از چالشهای این
نوع قراردادها ذکر کرد.

 ۲-۱0نظام مسئولیت و ضمانت اجرا در مواقع نقض تعهدات قراردادهای هوشمند

انعقاد قراردادها معموالً طرفین را به انجام دادن مفاد آن متعهد میسازد .به بیانی ،عموماً هر قراردادی که منعقد میشود ،طرفین قرارداد
برای انجام دادن موضوع قرارداد ،وظایف و تکالیفی را متعهد میشوند که در نظام حقوقی به آن تعهدات قراردادی گفته میشود .در مادٔه

 ۲۱۹قانون مدنی نیز ذکر شده است ،عقد یکی از منابع ایجاد تعهد برای افراد تلقی میشود.

تعهدات قراردادی به دو دسته تعهدات قراردادی نوع مستقیم و تعهدات قراردادی نوع غیرمستقیم منفک میشود .تعهدات مستقیم

تعهداتی است که صراحتاً موردمذاکره و توافق طرفین قرار گرفته و در قرارداد تنظیمشده نیز به این دسته از تعهدات صراحتاً اشاره شده و
احتماالً تبعات ناشی از انجام ندادن آنها نیز مشخص شده است .تعهدات غیرمستقیم بهصراحت در قراردادهای منعقدشده ذکر نشده و

چهبسا طرفین قرارداد نیز در مورد آنها هیچگونه مذاکره و توافقی از پیش نداشته و چهبسا ممکن است از وجود چنین تعهداتی نیز خبر
نداشته باشند ،ولی در مقام دعوی حقوقی به جهت صراحت مقررات قانونی موردمطالبه و حکم قرار گیرد .به بیانی ،انعقاد هر قراردادی

ممکن است عالوه بر تعهدات مصرح قراردادی ،تعهدات قانونی و عرفی متعددی برای طرفین ایجاد کند که طرفین بهموجب اصل لزوم
قراردادها ملزم به ایفای این دسته از تعهدات نیز هستند.
از جنبٔه قانون مدنی نیز با توجه به مادٔه  ۲۲0این قانون ،عقود نهتنها متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم میکند،

بلکه متعاملین به کلیٔه نتایجی هم که بهموجب عرف و عادت یا بهموجب قانون از عقد حاصل میشود ،ملزم هستند .مطابق با مادٔه ۲۲5
قانون مدنی نیز متعارف بودن امری در عرف و عادت ،بهطوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد ،بهمنزلٔه ذکر در عقد است.
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پژوهشکده پولی و بانکی
پرسشی که در اینجا مطرح میشود آن است که در قراردادهای هوشمند ،نظام مسئولیت و ضمانت اجرا در مواقع نقض تعهدات طرفین

چیست؟ بنا بر آنچه از سازوکار این نوع قراردادها برمیآید مشخص میشود که اگر نقض تعهدی صورت پذیرد (مثالً در قرارداد فروش
نسیٔه کاال ،خریدار در موعد مقرر وجه را پرداخت نکند) ،هوش مصنوعی بهصورت خودکار به پرداخت عوض قرارداد از رمزارزهای موجود
در مالکیت خریدار اقدام میکند؛ بهعبارتی ،برداشت یکطرفه از رمزارزهای تحت مالکیت فرد نقضکنندٔه تعهد ،و واریز آن به حساب طرف
مقابل ،با هدف جبران نقض عهد صورت میگیرد.

ازلحاظ فقهی ،می توان این سازوکار را در قالب وجه التزام شرعی که در نظام مالی اسالمی تعریف میشود گنجاند؛ اما مشکلی که
پابرجاست آن است که بر اساس موازین فقه اسالمی ،استفاده از رمزارزهای جهانروا در این شبکه هنوز موفق به اخذ تأیید قطعی صحت

شرعی از سوی مراجع ذیصالح نشده است؛ بنابراین ،در خوشبینانهترین حالت میتوان از رمزارزهای بانک مرکزی ۱که فاقد شبهات تأیید
مالیت شرعی است ،در این بخش استفاده کرد.

همچنین چنانچه بهعلت فقدان بهکارگیری هوش مصنوعی ،نتوان جبران نقض تعهد را لحاظ کرد ،میتوان از امکان فسخ قرارداد و

استفاده از خیار فسخ استفاده کرد .با نگاهی دقیقتر میتوان دریافت که در قراردادهای سنتی و با لحاظ مباحث فقه اسالمی ،با رعایت

شرایطی میتوان از خیارات فسخ همچون خیار مجلس ،خیار تأخیر ،خیار عیب ،خیار رؤیت ،و خیار غبن استفاده شود .خیار فسخ
اصطالحی در فقه و حقوق بهمعنای حق برهم زدن یکجانبٔه قرارداد است .در کل خیار بهمعنی اختیار فسخ معامله است و چنانچه این

اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد ،به آن خیار شرط میگویند ،ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و عیب و غیره ،بهحکم
شرع و قانون بهوجود میآید ،بدون اینکه توافق طرفین نقشی در آنها داشته باشد .بنا به قواعد عمومی قراردادهای مشروع ،همانند قراردادهای

سنتی در قراردادهای هوشمند هم میتوان از خیار فسخ استفاده کرد و قرارداد را در مواقع و شرایط الزم ،منحل ۲و فسخ کرد .بهعبارتی ،در

این دسته از قراردادها امکان استفاده از خیار فسخ در مواقع نقض تعهدات قراردادی امکانپذیر است.

به نظر میآید ازلحاظ فنی ،میتوان مفاد برخی از این خیارات را بهصورت مواردتوافقشده در پروتکل قراردادهای هوشمند طراحی و کدنویسی
کرد تا مشتری زمان انعقاد قرارداد با انتخاب ۳آن ،موافقت خود را اعالم و اجرای آن را در شرایط ضرورت بهنحو حقوقی ممکن سازد.

 ۳-۱0تعدیل قراردادی در قراردادهای هوشمند

عقود و قراردادها ماهیتی حقوقی دارد و باید به همانگونه که ایجاد شده است ،اجرا شود .باوجوداین ،بعضاً بحرانهای اقتصادی و رخداد
شرایط خاص و قابل و غیرقابل پیشبینی شرایط قرارداد را دگرگون میسازد .در اینجا بحث در دو شاخه قابلبررسی است:

الف) شرایط قابلپیشبینی :در قراردادهای سنتی ،وقتی طرفین خود در زمان انعقاد قرارداد متوجه احتمال رخداد شرایط خاص و

قابلپیشبینی باشند ،با استفاده از شرط ضمن عقد حق تعدیل قرارداد را پیشبینی میکنند .ازاینرو بحث آسان خواهد بود ،هرچند در همین
مورد نیز تردیدهایی دربارٔه غرری بودن معامله مطرح شده است (کاتوزیان ۷۲ :۱۳8۷ ،و بیگدلی .)۲86 :۱۳86 ،در قراردادهای هوشمند،

اگر کدنویسی پیگیری شرایط جدید از ابتدا در قرارداد با استفاده از قاعده (اگر ...آنگاه )...تدارک دیده شده باشد ،میتوان با استفاده از

شرط ضمن عقد از این مرحله عبور کرد.

ب) شرایط غیرقابل پیشبینی و غیرمترقبه :شاخٔه دوم مربوط به حالتی است که در قرارداد هیچ نوع تصمیمی در مورد تعدیل آن اتخاذ
نشده باشد .موافقین امکان تجدیدنظر معتقدند که عارض شدن شرایط خاص که انجام دادن تعهد قراردادی را با صعوبت همراه میسازد

(نه اینکه آن را غیرممکن گرداند) ،موجب تحقق یکی از آثار احتمالی زیر است :بطالن قرارداد بهعلت انتفای موضوع ،حق فسخ از جانب
متعهد ،و یا تعدیل قرارداد (شهیدی.)۳۹ :۱۳8۳ ،

در شرایط غیرقابل پیشبینی و غیرمترقبه ،امکان تنظیم متمم و یا مکمل قابل تصور است .در این راستا ،میتوان در قالب ایجاد قرارداد
الحاقی و متمم ،با استفاده از عقد صلح ،بخشی از قرارداد را حذف و یا تغییر داد و یا تعهدی جدید به آن افزود .این فرایند که از آن با عنوان
«الحاق به عقد» هم نام برده شده است ،بهمعنای قرارداد متمم و یا مکمل خواهد بود که البته این الحاق نباید اساس عقد ابتدایی قرارداد را

مخدوش کند.

گرچه این فرض هم متصور است که اگر قرارداد فعلی قابل ادامه دادن نیست و دو طرف رضایت داشته باشند ،میتوانند بدون نیاز به

عقد صلح و بر فسخ قرارداد قبلی و تجدید یا تبدیل آن توافق کنند .دقت شود که در شرایطی که قرارداد فعلی قابل ادامه دادن نیست دو

حالت (غیر از تمدید) ممکن است اتفاق بیافتد :اول تجدید ،یعنی همان قرارداد قبلی تجدید شود مثال قبال فروش اقساطی بوده و االن نیز
Central Bank Crypto-Currency, CBCC
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پژوهشکده پولی و بانکی
فروش اقساطی با شرایط جدید خواهد بود .بهعبارتی طرفین توافق میکنند که قرارداد قبلی فسخ شود و قرارداد جدید بر پایه همان عقد قبلی

شروع شود .دوم تبدیل ،یعنی قرارداد قبلی فسخ شده و به قرارداد جدیدی تبدیل میشود .مثال فروش اقساطی به اجاره تبدیل میشود.
البته در باب صلح باید گفت ،صلح عقدی عرفی است که شریعت اسالم نیز آن را تأیید کرده است و بهمعنای تراضی و تسالم (رضایت

و سازش طرفین) بر چیزی؛ از قبیل تملیک عین یا منفعت ،یا ساقط کردن دین یا حق و غیر اینهاست .فقهای شیعه انحصار قرارداد صلح

به باب منازعات را نپذیرفتهاند و بر این باور هستند که عقد صلح بنابه ماهیت مستقلی که دارد افزون بر نزاع و اختالف ،در اموری که در

آنها نزاعی مطرح نیست نیز قابل استفاده است (موسوی خمینی ۱4۱6 ،ق )5۱6 :۱ ،در تعبیر فقهی از این صلح به صلح ابتدایی هم
یاد میشود .صلح ازجمله قراردادهایی است که اختصاص به قراردادهای انتفاعی و یا غیرانتفاعی و نیز قراردادهای مشارکتی و یا مبادلهای

ندارد و از این حیث در مجموعه «سایر عقود» دستهبندی میشود .این عقد در قراردادهای مالی اسالمی کاربردهای زیادی دارد و میتواند

در مفاد و نتایج قرارداد اثرگذاری داشته باشد.

نکتٔه حائز اهمیت در خصوص نوعی از صلح به نام صلح محاباتی است .در این صلح ،معوضی که بهطور عمدی تساوی عرفی ارزش

اقتصادی بین عوضین در آن رعایت نشده است ،جریان مییابد .در قراردادهای هوشمند ،رعایت نکردن تطابق میان ارزش عوضین معامله
پیچیده است؛ چرا که هوش مصنوعی با تجزیهوتحلیل ارزش عوضین با استفاده از اطالعات بهروز و جدید ،بهنحو خودکار از تأیید این نوع
قراردادها خودداری میکند .ازاینرو ،به نظر میرسد امکان تحقق برخی از انواع صلح در تعدیل قراردادهای هوشمند با چالش مواجه باشد.

ازاینجهت ،نیاز است تکنیکهایی فنی جهت ارتقا یا تغییر قراردادهای هوشمند برحسب ضرورت در طول مدت اجرای قراردادها استخرا

و اجرایی شود.

مورد آخر ،همانگونه که بیان شد همانند قراردادهای سنتی ،در قراردادهای هوشمند هم میتوان از خیارات فسخ همچون خیار مجلس ،خیار

تأخیر ،خیار عیب ،خیار رؤیت ،و خیار غبن استفاده کرد و قرارداد هوشمند را منحل یا فسخ کرد .این اقدام ازلحاظ فنی نیز امکانپذیر است.

 4-۱0نظام مسئولیت و ضمانت خطا و اشتباه در قراردادهای هوشمند

خطا و اشتباه در قراردادها یا ناشی از «خطای متعاملین و طرفین قراردادها» است یا ناشی از «خطای موجود در خود قراردادها» .در بخش اول

گاهی این اشتباهات براثرِ اشتباه متعاملین در تایپ کردن و یا فشردن دکمٔه اعداد و یا حروف رخ میدهد و گاهی در انتخاب نوع عقد و یا
موردمعامله و غیره .اگر اشتباه از نوع اول باشد ،میتوان اصالح ارقام و حروف را بر اساس آنچه در بند «تعدیل قراردادی در قراردادهای

هوشمند» بیان شد ،دنبال کرد؛ اما اگر اشتباه از نوع دوم باشد و طرفین در نوع عقد و به تعبیر دیگر در ماهیت عقد اشتباه کنند ،معامله باطل
است (صفایی .)8۹ :۱۳84 ،بهعبارتی ،در صورت رخداد نبود تطرابق قصد و رضا در انتخاب ماهیت و نوع عقد در قراردادهای الکترونیکی،

این قراردادها باطل خواهد بود؛ مثالً مخاطرب در سرایت یرا سرامانهای دنبال خانٔه اجارهای است ،سپس خانٔه موردنظر خود را پیدا میکند و
بعرد از رؤیرت آن وارد انعقاد قرارداد با ایجابکننده میشود ،اما کاشف بهعمل میآید که ایجابکننرده قصرد فروش خانه خود را داشته است

نه اجارٔه آن را؛ بهعبارتی ،کلیکی اشتباه زده نشده و رقم و حرفی اشتباهی در نشده است ،بلکه در فهم قصد متقابل اشتباه رخ داده است .در

این مثال ،بهدلیل نبود تطرابق ایجراب و قبول که ناشی از دو اراده است ،باید حکم به بطالن قرارداد صادر کرد که مؤید مادٔه  ۱۹4قانون مدنی
است که اشعار میدارد« :الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعراملین بهوسیلٔه آن انشای معامله میکند ،باید موافق باشد ،بهنحوی که احد
طرفین همران عقرد را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است ،واال معامله باطل خواهد بود» (آهنگران و احمدی.)۹ :۱۳۹8 ،

البته الزم به توجه است ،با توجه به فرایندهای خاص شناسایی و احراز قصد طرفین در قراردادهای هوشمند ،انتظار بر این است که این

نوع خطا و اشتباهها در این دسته از قراردادها از سوی متعاملین در حداقل ممکن باشد ،گرچه نمیتوان احتمال آن را صفر در نظر داشت.

اما در بخش دوم که خطا ناشی از ضعف و نقص در خود قرارداد باشد ،وضعیت متفاوت است .در این حالت متعاملین دچار اشتباه در
کلیک کردن یا فشردن دکمٔه جابهجا و یا فهم غلط از قصد و مقصود طرف مقابل نشدهاند و وظیفٔه خود را بهخوبی و درستی انجام دادهاند،

اما متن و دستور کدی قرارداد از ابتدا اشتباهی در و تولید شده است .در قراردادهای سادٔه الکترونیکی ،نرمافرزار طراحیشرده فاقد شعور
است و دستور خود را با یکسری برنامههای الکترونیکری از اپراتور نویسنده و طراح (اصیل) دریافت میکند .پس تمام آثار و مسئولیت

خطا و اشتباه در آن متعلرق به خود اصیل است؛ یعنی خطا و اشتباهی کره برهوسیلٔه نماینردٔه اصیل (سامانٔه الکترونیکری) اتفراق میافتد ،بر

عهدٔه سامانه نیسرت ،بلکه اصریل و مالک سامانه مسئول خطا و اشتباه و جبران خسارتهرای احتمرالی است (همان).

در این خصوص مادٔه  ۷8قانون تجارت الکترونیکی بیان میدارد« :هرگاه در بستر مبادالت الکترونیکی براثرِ نقص یا ضعف سیستم

مؤسسات خصوصی و دولتی ،بهجز در نتیجٔه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی ،خسارتی به اشخاص وارد شود ،مؤسسات مزبور مسئول

جبران خسارات واردشده هستند ،مگر اینکه خسارات واردشده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهدٔه
این اشخاص خواهد بود».
۱8

پژوهشکده پولی و بانکی
اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود آن است که با توجه به غیرمتمرکز بودن بالکچین (در حالت غالب) ،شناسایی نشدن مالک آن،

نبود پشتوانه برای رمزارزها ،فقدان قبول تعهدات آن از سوی دولتها ،و ،...خسارت ناشی از خطا و اشتباه احتمالی در قراردادهای هوشمند
که ازلحاظ فقهی بر عهده مقصر است ،توسط چه کسی یا نهادی ضمانت یا جبران میشود؟
آنگونه که مسلم است ،سامانههای هوشمند مانند فکس و تلفن و قراردادهای ساده و ...فقط رابط یا ابزار ارتباطی نیست .این سامانهها

بهوسیلٔه تجارب قبلی حاصلشده وضعیت را تجزیهوتحلیل و ساختار خود را اصالح میکنند یا ساختاری جدید را پدید میآورند ،بهشکلی

که نهتنها خودکار ۱بلکه مستقل و خودگردان ۲هم است .بهعبارتی در این نوع سامانهها ،برنامٔه رایانهای طراحیشده بهطور مستقل و
خودمختار به انجام دادن تراکنش اقدام میکند و ایجاب و قبول قرارداد را بدون دخالت شخص حقیقی با موفقیت انجام میدهد .هوشمندی
سیستم متکی به طراحی آن و دادههایی است که از تجارب خود سیستم نشئت میگیرد .ازاینرو ،برخی به آن نمایندگی هوشمند هم میگویند

(شیروی و محمدی .)۲۷ :۱۳88 ،ازاینرو ،عدهای با توجه به این قابلیتها و وجود شاخصٔه اهلیت اجتماعی ۳برای این سامانهها قائل به
شخصیت حقوقی مستقل شدهاند؛ چراکه میتوانند با تجزیهوتحلیل اطالعات و استفاده از تجارب گذشته ،مستقالً فرایند حقوقی را پیگیری
کنند .ازاینرو ،چهبسا بتوانند جبران خسارات ناشی از خطا را خود متقبل شوند!

در تحلیل این نظر باید گفت ،درحالحاضر ازلحاظ فقهی ،تأیید شخصیت حقوقی مستقل برای این نوع سامانههای هوشمند تأییدشده

و پذیرفته نیست و نیاز به مطالعات و بررسیهای بیشتری دارد .البته قانونگذار در نظام حقوقی ایران درصدد اعطای نوعی شخصیت حقوقی

محدود و مشخص برای سیستمهای رایانهای خودمختار بوده است ،که این حد نمیتواند پاسخگوی ضمان مدنظر در این مبحث باشد .الزم

به اشاره است ،در دستورالعمل تجارت الکترونیکی اروپا در سال  ،4۲000نمایندگی هوشمند به صراحت بهرسمیت شناخته نشده است.

علت این موضوع وجود ابهاماتی در ماهیت این نمایندگیها عنوان شده است (شیروی و محمدی.)۲6 :۱۳88 ،

بنابراین درحالحاضر ،تنها چیزی که میتوان بیان داشت آن است که همانند قراردادهای الکترونیکی ،چنانچه خطا و اشتباهی در

قراردادهای هوشمند وجود داشته باشد که منجر به ایجاد زیان و خسارتهرای احتمرالی برای طرفین شود ،جبران آن بر عهدٔه اصریل و
سازندٔه آن است؛ اما با توجه به ساختار بالکچینی قراردادهای هوشمند و نبود امکان تشخیص اصیل در آن ،در شرایط فعلی تنها میتوان

اذعان داشت که نظام مسئولیت و ضمانت خطا و اشتباه در قراردادهای هوشمند با چالش و خأل مواجه است.

 ۱۱جمعبندی و نتیجهگیری

قرارداد هوشمند ازجمله نوآوریهای دگرگونکننده در عصر حاضر است که بهتدریج چهرٔه بسیاری از کسبوکارها و صنایع را متحول

خواهد ساخت .در گزارش حاضر تالش شد تا ماهیت ،فرایند ،و ویژگیهای اصلی قرارداد هوشمند تبیین شود و کاربردهای آن بهویژه در
صنعت مالی موردبررسی قرار گیرد .همچنین تالش شد تا مهمترین مزایا و چالشهای قراردادهای هوشمند موردبررسی قرار گیرد .همانطور
که مطرح شد ،افزایش سرعت و امنیت فرایندهای کسبوکار و صرفهجویی در هزینهها و نیز شفافیت بیشتر ازجمله مهمترین مزایای بالقوه

در قراردادهای هوشمند است .نبود انعطاف در مقایسه با قراردادهای سنتی ،احتمال وجود سناریوهای پیچیده ،مسائل فنی ،ابهام در پذیرش

قانونی و مقرراتگذاری ،و مسائل مربوط به تعهدات قراردادی طرفین نسبتبه یکدیگر ازجمله مهمترین چالشهای عمومی قراردادهای
هوشمند بهشمار میآید.

در بخش دیگر این گزارش جایگاه قراردادهای هوشمند و نیز فنّاوری بالکچین در نظام حقوقی ایران موردبررسی قرار گرفت .طبق آنچه

در این گزارش مطرح شد ،در رابطه با قراردادهای هوشمند و همچنین فنّاوری بالکچین ،تاکنون قوانین و مقرراتی مستقل در نظام حقوقی

ایران ارائه نشده است .با توجه به اینکه درحالحاضر برخی نمونههای قراردادهای هوشمند در صنایع مختلف و ازجمله خدمات مالی اجرا

میشود و در آینده نیز با تحوالت بیشتر در این زمینه روبهرو خواهیم بود ،ضروری است تا در این رابطه قوانین و مقررات الزم تنظیم و
متناسب با تحوالت فنّاوری بهروزرسانی شود.

در بخش دیگر این گزارش نیز به تحلیل ابعاد فقهی-حقوقی قراردادهای هوشمند پرداخته شد .یکی از قواعد مشهور فقهی قاعدٔه صحت

است؛ طبق این اصل ،هر معاملهای که بین دو یا چند نفر واقع شود ،حکم به صحت آن داده میشود تا زمانی که فساد آن معلوم شود .بنا بر
این قاعده ،تمام قراردادهای هوشمندی که ارادٔه طرفین بر انعقاد آن شکل گرفته است ،محکوم به صحت است ،مگر آنکه اثبات شود شرایط

اصلی و اساسی آن رعایت نشده است .مطابق مادٔه  ۱۹0قانون مدنی ،برای صحت هر معامله رعایت چهار شرط ضروری است )۱ :قصد

۱۹
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طرفین و رضای آنها؛  )۲اهلیت طرفین؛  )۳موضوع معین که موردمعامله باشد؛ و  )4مشروعیت جهت معامله .برای اطمینان از وجود
شرایط چهارگانٔه اساسی صحت معامله در قراردادهای هوشمند نیاز بود که هر چهار شرط فوق موردتحلیل و بررسی قرار گیرد .نتایج این
گزارش نشان داد که قراردادهای هوشمند ظرفیت و امکان تحقق این چهار شرط را در خود دارد.
در پایان ،برخی چالشهای فقهی-حقوقی در رابطه با قراردادهای هوشمند مطرح شد .بر این اساس ،امکان انجام دادن نظارت شرعی،

نظام مسئولیت و ضمانت اجرا در مواقع نقض تعهدات قراردادهای هوشمند ،تعدیل قراردادی در قراردادهای هوشمند و نظام مسئولیت ،و

ضمانت خطا و اشتباه در قراردادهای هوشمند چهار حوزهای بود که درحالحاضر در خصوص اجرای قراردادهای هوشمند با چالش و
خألهایی مواجه است.
نتایج حاصلشده از این پژوهش در زمینٔه تبیین ابعاد فقهی قراردادهای هوشمند و راهکارهای ارائهشده برای تخفیف چالشهای موجود،

میتواند برای برنامهنویسان و طراحان قراردادهای هوشمند بر بستر بالکچین از یکسو و برای قانونگذاران و مقرراتنویسان حوزههای

تجارت الکترونیک و فنّاوری اطالعات از سوی دیگر ،مفید فایده و راهگشا باشد.

قراردادهای هوشمند همچنان در مراحل اولیٔه تکامل خود قرار دارد .با رشد چشمگیر فنّاوری اطالعات ،روزبهروز بازیگران بیشتری

تالش میکنند تا از مزایای دیجیتالی شدن بهرهمند شوند .پیشرفت فنّاوری دیجیتالی شدن را تسریع میکند و بازیگران صنعت میدانند که
قراردادهای هوشمند موجب میشود فرایندهای کسبوکار سریعتر ،مطمئنتر ،و ارزانتر انجام گیرد .صنایع مختلف ازجمله صنعت
بانکداری و مالی از ظرفیت خوبی برای اجرای قراردادهای هوشمند برخوردار است ،هرچند که باید چالشهای پیشرو نیز با دقت مدنظر

قرار گیرد و با ارائٔه راهکارهای نوآورانه بر آنها غلبه کرد .به نظر میرسد ،بستر قرارداد هوشمند امکان و ظرفیت تعریف و وضع استانداردها

و قواعد بیشتر را (خصوصاً از منظر شرعی) در خود میبیند و جا دارد پژوهشهای آتی به بررسی تفصیلیتر چالشها و راهکارهای عملی

آن بپردازد .به دیگر سخن ،این عرصه همچنان محل پژوهش قرار دارد و تردیدی نیست باوجود همٔه چالشها ،در سالهای آتی خبرهای

بیشتری دربارٔه پذیرش قراردادهای هوشمند در حوزههای تجاری و غیرتجاری خواهیم شنید.
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