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مقدمه
بیع و به ویـژه  قراردادهايدراماشده،گفتهسخنبسیارقراردادهادرقبولومورد ایجابدر
مبادلـه موجـب بـه کـه اسـت قبـولی وایجـاب کـرده و آن، ظهورنو،حالتی نسبتاالمللی،بیع بین
. شـود مـی انجـام دهفروشنوقراردادي نمونه و از پیش تنظیم شده توسط خریدارهايفرممتعاقب
دسـت ایـن ازمسـایلی وثمـن وکاالهايویژگیبهتوجهباايمعاملههردرهافرماینازقسمتی

تکمیـل اندگرفتهقرارمذاکرهموردفروشندهوخریداربینمعاملههماندرخاصصورتبهکه
باشـند،  مـی و براي همه معامالت مشـترك  عمومیشروطصورتبهدیگرکهقسمتوشوندمی

وشـروط ایـن . شـوند میبراي طرف مقابل ارسالاي، دست نخورده،معاملههردرمذاکرهبدون
شده که در قالب فرم چاپی مخصـوص توسـط هـر یـک از طـرفین      تنظیمپیشازوعمومیمفاد

تقابـل  «کـه  -ایـن وضـعیت   در. درآینـد مغـایر اسـت شـود، ممکـن  براي طرف مقابل ارسال می
قـراردادي آیایکی اینکه با وجود این تعارض: دو سؤال مطرح می باشد-شودامیده مین1»هافرم

چیسـت؟ در یـا شـروط آن  مفـاد آیـد، به وجودقرارداديدیگري آنکه اگروآید؟میوجودبه
هـر قـوت وضـعف نقاطوپردازاننظریهوگوناگونحقوقیهاينظامپاسخمقاله،اولقسمت

هـا  تقابـل فـرم  . کنیممیبررسیبه سواالت فوق و به خصوص سوال دوم راهاپاسخاینازکدام
دانـان مـا   گذار قرار نگرفته است و حتی حقوقدر حقوق ایران به طور مشخص مورد توجه قانون

آنچه در تحلیل مبانی این نظریات و معقول یا مفید بـودن آنهـا   . اندطور جدي بدان نپرداختههم به
دان ایرانی و در نظام حقوقی ایران نیز قابـل اسـتفاده بـوده  و    آید توسط حقوقمیدر  این نوشتار

بررسیمقاله،دومقسمتدر. دانستن آن در انتخاب بهترین نظریه در حقوق ایران ضروري است
المللـی بـین بیـع سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهاي1980عهد نامه درشدهارائهحلراه

المللی تنظیم شده برخالف  اصول قراردادهاي تجاري بین.شودمیانجامهافرمابلتقبراي2کاال
4، اصول اروپایی حقوق قراردادها 3المللی یکنواخت سازي حقوق خصوصیتوسط موسسه بین

ویـن در خصـوص بیـع   1980در عهدنامه ،5و قانون متحد الشکل تجارت ایاالت متحده آمریکا
عهدنامـه اساسااینکه. ها و با این عنوان وجود ندارداي خاص براي تقابل فرمالملل کاال مقررهبین

1 . Battle of Forms
2 . United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) or
CISG.
3 . UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) Principles of
International Commercial Contracts, 2010, or UPICC. Article 2.1.22
4 . The Principles of European Contract Law, 2002 or PECL. Article 2:209.
5 . Uniform Commercial Code, 2004 or UCC. Article 2-207.
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چیسـت حـل راهایـن باشد،مثبتپاسخکهصورتیدروخیریادادهارائهحلیراهمسألهایندر
عهدنامـه ایـن بـه کنـون تـا ایـران اگرچه. استشدهنظرانصاحبمیانبسیاريهايبحثباعث
بـه عنـوان  اینکـه بهنظرباواندپیوستهآنبهزیاديکشورهاياینکهبهبهتوجهباامانشده،ملحق
واقـع در-المللی یـا قـانون خـارجی   حاکم ، اعم از قانون منتخب طرفین یک بیع بینقانوناعمال

الملـل بـین قواعـد حقـوق  اسـاس برممکن است–شده ملحقآنبهکهکشوريبرايعهدنامه
موضـع بررسـی مـورد نیـاز باشـد،   ایـران هـاي دادگاهدرقرارداديختالفاتاایران درخصوصی

اخـتالف موردمسایلدرکه این عهدنامهآنجااز. نیستفایدهازخالیخصوصایندرعهدنامه
ایـن آگـاهی از ،داشتهاجماعموردامکانحدتاومیانهحلراهیافتندرسعیحقوقیهاينظام
براي جامعه حقوقی ایران در یافتن پاسخ سواالت مربـوط بـه تقابـل    هارمفتقابلبحثدرحلراه
.ها در حقوق داخلی بسیار مفید استفرم

طرح مساله، تعریف و سواالت اساسی-1
یکی از وقایع متعارف در مراودات و معامالت تجاري پاسخی است کـه بـه عنـوان قبـول، بـه      

. ایجاب اولیه اضافات یـا تغییراتـی داشـته باشـد    شود و ممکن است نسبت بهیک ایجاب داده می
اي تحـت  هـاي از پـیش چـاپ شـده    المللـی، معمـوال فـرم   در روال بازرگانی، به ویژه در بیـع بـین  

2و تأییدیه سفارش) از سوي خریدار که غالباً ایجاب کننده است(1عناوینی چون سفارش خرید

بین خریدار و فروشـنده بـراي   ) گیردرار میاز سوي فروشنده که غالباً مخاطب ایجاب خریدار ق(
هـاي  ویژگـی هـا ، بر اساس این فـرم . شوندابراز قصد معامله و بیان مفاد قرارداد مربوطه مبادله می

اصلی قرارداد خاص همانند وصف، مقدار و قیمـت کـاال بـراي آن معاملـه خـاص عمـدتا مـورد        
3شوند، اما شروط عمـومی رم نوشته میگیرند و به طور اختصاصی روي فمذاکره طرفین قرار می

، بـه  گیرنـد و معمـوال  در پشـت همـان فـرم     در هر مورد خاص، جداگانه مورد مذاکره قرار نمـی 
شـود کـه شـرایط اضـافی و     روي فـرم معمـوال اشـاره مـی    .4باشـند صورت چاپ شده موجود می

شرایط عمـومی  از آنجا که. عمومی چیست و کجاست و اینکه اصوال در پشت فرم موجود است
هماننـد حـدود مسـولیت و بنـد حـل و فصـل       (گنجانـد  که هر طرف در فرم مربوط بـه خـود مـی   

کننده منافع تنظیم یا ارائه کننده آن است؛ در بسیاري از مـوارد شـروط عمـومی    تأمین) اختالفات
1 . Purchase or Sale Order
2 . Acknowledgment of Order
3 . General Terms
4 . Boilerplate
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شـود بـا هـم در تعارضـند    هـاي چـاپی بـراي طـرف مقابـل ارسـال مـی       طرفین قرارداد که در فرم
(Honnold, Flechtner, 2009,p. 241)  کنـد و  را مطـرح مـی  »  هـا تقابـل فـرم  «؛ حالتی که موضـوع

.باشدفرایند و آثار حقوقی آن مورد بحث و بررسی این نوشتار می
: ها را این گونه تعریف نموده استفرهنگ لغات حقوقی بالك، تقابل فرم

شنده در جریان مذاکرات قـراردادي  هاي استاندارد که بین خریدار و فروتعارض شروط فرم«
(Garner, 2004, p.62)».شوندمبادله می

اول اینکـه از  : تر شدن موضوع و تعیین محدوده بحث، ذکر دو نکتـه الزم اسـت  جهت روشن
ها اختصاص شود که بحث تقابل فرمها این مسئله روشن میمجموع مباحث موجود در تقابل فرم

شوند و نه اینکـه  هاي متعارض یا متفاوت ابراز قبول با تبادل فرمبه حالتی دارد که اصل ایجاب و
دوم اینکـه، احکـام موجـود در تقابـل     . 1اي براي ایجـاب و قبـول بعـدي باشـد    ها مقدمهتبادل فرم

باشـد و  هاي متفاوت انجام شود نمـی ها ناظر بر اصالحات و تعدیل قراردادي که با تبادل فرمفرم
(Dimatteo, 2005, P.74).گیري اولیه قرارداد استصرفاً مختص مرحله شکل

طرفین معامله غالباً تنها شروط مذاکره شده را مدنظر دارند و عموماً هر دو طـرف از شـروط   
هـا  در اکثر موارد بدون پیش آمدن مشکل خاصی این فـرم .استاندارد طرف دیگر بی خبر هستند

شود، بدون اینکه طرفین به تعارضـات  دریافت میشوند و حتی کاالها نیزتحویل و ثمن مبادله می
امـا در عمـل ممکـن    (Rasmussen, 2000, 2759).ها، توجه یا اعتراض کننـد موجود بین مفاد فرم

است اختالفاتی قبل از تسلیم کاال و اکثراً بعد از تسلیم کاال بوجـود آیـد، مثـل وقتـی کـه در اثـر       
هـاي طـرفین،   ود مسئولیت فروشنده در فرمکاالي معیوب خسارتی متوجه یک طرف شود و حد

شود با وجود شرایط عمومی و متعـارض  در اینجا اوالً سؤال می. متفاوت در نظر گرفته شده باشد
آیا قراردادي شـکل گرفتـه اسـت یـا نـه؟ و ثانیـاً اگـر قـراردادي وجـود دارد مفـاد ایـن قـرارداد             

.  (Keatling, 2000, P.2683)؟چیست
ها انجام شود و رفتار بعدي طرفین نشان دهنده تمایل ایشـان  اگر مبادلۀ فرمرسد کهبه نظر می

ها قابـل  امري که غالبا در اختالفات ناشی از تقابل فرم-آور باشدبراي ورود به یک قرارداد الزام
ها در تمـامی نظـام هـاي حقـوقی متمایـل بـه شناسـایی یـک قـرارداد معتبـر           دادگاه-احراز است

احکام دو تجارت ایاالت متحده امریکاها در قانون متحدالشکلفرمبرخی نویسندگان در تحلیل مواد مربوط به تقابل.  1
و بعد تبادل فرم براي تأیید نهایی انجام رسندیوافقی مدر ابتدا طرفین به تحالتی که: اندحالت را از هم تفکیک نموده

در این نوشتار تنها . (Brown, 1991,940-942)د ها توافقی وجود ندارشود و حالت دیگر اینکه قبل از تبادل فرممی
.حالت دوم منظور است
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نظـران هـم   هـاي صـاحب  بحـث . (Dimatteo, 2005, p.68).شروط متعارض هستندرغم وجود علی
مشکل اصلی، در تعیـین مفـاد قـرارداد اسـت     . دهداختالف نظر خاصی را در این زمینه نشان نمی

. شودکه در ادامه بدان پرداخته می

هانظریات موجود در تعیین مفاد قراردادي در تقابل فرم-2
هاسـت سـه   ونگی تعیین مفاد قرارداد در حالتی که مسبوق به تقابل فرمدر پاسخ به سوال چگ

:نظریه وجود دارد
اولـین فـرم ارسـالی    -2کنـد  آخرین فرم ارسالی بین طرفین شرایط قـرارداد را تعیـین مـی   -1

.کنندها شرایط قرارداد را تعیین نمیهیچ کدام از فرم-3کند شرایط قرارداد را تعیین می

"آخرین کالم"يهنظری.2-1

چنانچه بر این عقیده باشیم که قبول براي اینکه واجـد عناصـر الزم بـراي قبـولی تلقـی شـدن       
1»لزوم تطابق کامـل قبـول بـا ایجـاب    «باشد، باید دقیقاً مطابق با مفاد ایجاب صادر شود به قاعده 

اشته باشد آنچه در مقـام  بنابراین اگر تطابق کامل وجود ند. (Stephens, 2007, 237)ایمملتزم شده
لـزوم تطـابق کامـل    «نتیجه منطقی قاعده . قبول بیان شده در واقع رد ایجاب و ایجاب متقابل است

آخـرین  «بنـابر قاعـدة   (Gabriel, 1993-4,1053).اسـت 2»آخـرین کـالم  «، قاعـدة  »قبول با ایجاب
دیگـر کـه نشـانه قبـول     یـا عمـل مشـابه   (، آخرین فرم رد و بدل شده قبل از اجراي قرارداد »کالم
.3شـود آخرین ایجاب اسـت و اجـراي قـرارداد متعاقـب آن، قبـول آن ایجـاب تلقـی مـی        ) است

(Stephens, 2007, p.237)         به عنوان مثـال اگـر خریـدار دسـتور خریـد و فـرم خـود را بفرسـتد و
سـتد، پاسـخ   فروشنده هم تأییدیه خرید و به همراه آن فرم خود را ارسال کند وکاالهـا را هـم بفر  

وقبـول کـاال توسـط خریـدار     فروشنده به دلیل عدم تطابق کامل با ایجاب، ایجـاب متقابـل اسـت   
4. قبول عملی آن ایجاب و مفاد فرم فروشنده همان مفاد قرارداد خواهد بود

1 . Mirror Image Rule
2 . Last Shot or Last Word Doctrine

متقابلایجابعنوانتحتآنچهکهاستزمانیمختصهافرمتقابلدرکالمآخرینقاعدهاعتباربرخی،نظربهبناالبته. 3
بایدمتفاوتشرایطباشد،داشتهوجوداساسیتغایراینواگرباشدنداشتهاولیهایجابشرایطبابنیاديتفاوتشودمیبیان

)Gabriel, 1993-4,1056. ( برسندمقابلطرفنظربهمشخصطوربه
در . بیانگر پذیرش قاعده لزوم  تطابق کامل ایجاب با قبول است-حد اقل در نگاه اول –قانون مدنی ایران 194ماده .4

قبول ایجاب در صورتی به توافق می انجامد که مطلق باشد و پیشنهاد طرف چنان که « توان گفت که توضیح این ماده می
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,Gabriel).هاستال به مسئله تقابل فرم، پاسخ سنتی نظام حقوقی کامن» آخرین کالم«قاعده 

طور مطلق و در تمامی موارد ال بههاي کامنالبته این که تصور کنیم دادگاه(1993-4,1053-1054
اسـتفاده از سـاز و کـار    . اند، ساده انگاشتن بیش از حد قضـیه اسـت  به مکانیزم یاد شده ملتزم بوده

لـزوم  «اي که ضمن التزام بـه قاعـدة   شده، به گونهفوق تحت شرایط گوناگون تا حدي تعدیل می
,Gabriel, 1993-4 ). فرم حاکم، همواره آخـرین فـرم نبـوده اسـت    » کامل قبول یا ایجابتطابق 

1054-1055)
از سـوي دادگـاه باعـث حصـول     » آخـرین کـالم  «مزیت این نظریه این است که اعمال قاعده 

ها یعنی تعیین مفـاد قـرارداد   اطمینان و قطعیت در پاسخ به سوال اصلی موجود در بحث تقابل فرم
هـاي  نظر از قصد متعاملین که احراز آن نیز بعضا دشوار است نزاع طرفین در فـرم صرف. ودشمی

عالوه بر این زمان و مکان انعقـاد قـرارداد نیـز بـا     . شودمتعارض همیشه با فرمول یکسانی حل می
.شوداین وصف روشن می

یـل  عیب این روش این اسـت کـه قطعیـت و جزمیـت حقـوقی موجـود در آن، ناشـی از تحم       
گرایانه بر توافقات افراد است که لزوما با حقایق موجود قابل تطبیق نیستقواعد خشک و شکل

( Stephens, 2007, 238)p.بقایاي زمـانی اسـت   » آخرین کالم«رسد قاعده از آنجا که به نظر می
که به علت ساده و مختصر بودن مکانیزم ایجـاب و قبـول، سـهرطرف از تمـام شـروط پیشـنهادي       

فـرض ایـن روش   تـوان گفـت کـه پـیش    مـی (Stephens, 2007, p.239ف دیگر آگاهی داشتهطر
هـاي  ها این است کـه طـرفین از مفـاد ایجـاب و ایجـاب متقابـل و فـرم       براي حل مسئله تقابل فرم

پیش فرضی که اگر زمانی به علت ساده بودن ساختار قراردادها در اکثر مـوارد  . متعارض آگاهند
.وده در حال حاضر تطابق چندانی با واقع نداردمنطبق با واقع ب

یک مشکل جدي در استفاده از قاعـدة لـزوم تطـابق کامـل قبـول بـا ایجـاب و نتیجتـا قاعـده          
هـاي جزئـی در مفـاد ایجـاب و قبـول، بـه       آخرین کالم این است که در صـورت وجـود تفـاوت   

در .شـود  عهدات قراردادي داده مـی آوري باشد امکان فرار از تطرفینِ آنچه بنا بوده قرارداد الزام
تواند با توجه به تغییر شرایط بازار ودر جهت منافع خـود بـا عـدم    مثال پیشین، خریدار همواره می

هــاي هـا، روش دادگـاه . قبـول کـاال از شـکل گیــري قـرارداد و ایفـاي تعهــدات خـود فـرار کنــد       
نـوان شـده کـه تغییـر جزیـی در مفـاد       مثالً ع. اندگوناگونی براي مقابله با این مشکل به کار  بسته

کاتوزیان، .( » ته شود و هر گاه قید و شرطی بر آن بیافزاید، ایجاب تازه اي است که نیاز به قبول طرف داردهست پذیرف
بر مبناي این ماده و با این تفسیر به نظریه آخرین کالم می رسیم، اما راه براي پذیرش نظریات دیگر هم در ) 197،ص 1385

.داختحقوق ایران باز است که در ادامه بدان خواهیم پر
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شود یـا  قبول براساس عرف و عادت تجاري و حسن نیت واقعاً باعث مغایرت با مفاد ایجاب نمی
تغییرات موجود در قبول، تنها پیشنهاداتی براي تعدیل قرارداد است و یا اینکه بـا سـکوت طـرف    

بـه  .(Honnold, Flechtner, 2009, p.244)دیگر، این تغییرات در قبول در واقع پذیرفته شـده اسـت  
ها در حل مشکل باعـث اعمـال سـالیق شخصـی دادرس در تشـخیص مفـاد       کارگیري این روش

شـود یعنـی همـان چیـزي کـه قاعـده آخـرین کـالم دوري از آن را از مزایـاي خـود           قرارداد مـی 
.شمردمی

، اعمـال ایـن   انتقادات دیگـري نیـز وارد شـده اسـت از جملـه     » آخرین کالم«به اعمال قاعده 
چرا باید آخرین فرم قبل از اجـرا را مـالك قـرار دهـیم و نـه اولـین       . 1قاعده کامالً بدون مبناست

تـوان دربـارة اعتبـار اولـین     وجود دارد را می» آخرین فرم«را؟ همان بحث هایی که دربارة اعتبار 
اشکال دیگر، اعمال . ستفرم نیز بیان کرد و رفتار طرف مقابل را حاکی از اعالم رضایت آن دان

خـتم شـود؛ یعنـی هـر     2این قاعده ممکن است در عمل به یک دور و یا رفـت و برگشـت مـداوم   
طرف، قبل از اجراي قرارداد براي طرف مقابل فرمی بفرستد که آخرین فرم از طـرف او باشـد و   

.بر این مبنا شرایط خود را تحمیل کند و طرف مقابل هم مجدداً همین کار را بکند
ترین اشکال این نظریه همانطور که پیشتر بدان اشاره شد  این است که باعـث نادیـده   مهم

شود؛ آنچه هر دو طرف به عنوان قبول قـرارداد در نظـر داشـتند    گرفتن توافق واقعی طرفین می
,Stephens, 2007 ).شود به ایجاب متقابل، امري که قاعدتاً مدنظر طرفین نبوده استتبدیل می

p.239) ( Viscasillas, 1998,116-118)

"تساقط شروط متعارض"نظریه 2-2

گرایانه که البته نوعی قطعیت در حل اختالفات را به بهاي نادیده گرفتن اگر از دیدگاه شکل
فـرض بـه   هـا بـا ایـن پـیش    آورد فاصله بگیریم و  در تقابـل فـرم  توافقات واقعی افراد به وجود می

هاي رد و بـدل شـده   اعدتاً هیچ طرفی، شروط عمومی طرف مقابل در فرماختالفات بنگریم که ق
. رسیممی3»تساقط شروط متعارض«را نخوانده و از آن آگاهی نداشته، به نظریه 

در این نظریه اگر شروط اساسی قرارداد همانند کمیت وکیفیت کاالها و ثمـن، مـورد توافـق    
رده باشـند ویـا نشـانه دیگـري دال بـر توافـق قطعـی        واقع شده باشند و طرفین هم شروع به اجرا ک

موجود باشد، دادگاه به ایـن نتیجـه خواهـد رسـید کـه قـرارداد معتبـري منعقـد شـده و شـروط و           
1 . Arbitrary
2 . Ping-Pong Effect
3 . Knockout Rule
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,Dimatteo)بندهاي متعارض و متفاوت را هم به عنوان جزئی از قرارداد در نظر نخواهد گرفـت  

2005, p.68)ی نداشته، بلکه پیش فرض این اسـت کـه حتـی    ، چرا که نه تنها طرفین در آنها توافق
در این حالت خأل ناشی از حذف شـروط متعـارض بـا مقـررات قـانون      . انداز آنها مطلع هم نبوده

» تساقط شروط متعـارض «قاعده (Schlechtriem, Butler, 2009,82). شودحاکم بر قرارداد پر می
.Vergne, 1985, pp)فرانسـه 1در ایـاالت متحـده امریکـا،    (Ruhl, 2003, 199 )و آلمـان (251-253

.2هاستروش پاسخ به  مسائل ناشی از تعارض فرم
توضــیحات بیشــتر ایــن نظریــه در قســمت بعــدي ایــن مقالــه و در تطبیــق نظریــات موجــود بــا 

.المللی کاال ارائه خواهد شدکنوانسیون بیع بین

"اولین فرم"نظریه2-3

شـود  هـا کمتـر بـه آن پرداختـه مـی     مربوط به تقابل فرمحل که در ادبیات حقوقی سومین راه
پـس از انتقـادات زیـادي کـه     .3هـا عبارت است از اعتبار اولین فرم مبادلـه شـده در تعـارض فـرم    

هـاي کـامن ال اعمـال    نظران حقوقی در آمریکا بر نظریه آخرین کالم که توسـط دادگـاه  صاحب
جـارت ایـاالت متحـده امریکـا در مقـرره      شد وارد کردند، نویسـندگان قـانون متحدالشـکل ت   می

ها ارائه نمودند که ابهام در عبارت پـردازي آن باعـث   از این قانون راه حلی در تقابل فرم207-2
بر اساس بند دوم از این مقرره، اضافات موجـود در  . 4اختالف نظر فراوان میان مفسران شده است

ها تفاسیر متعدد و متفاوتی را فرممتحدالشکل تجارت ایاالت متحده امریکا در تقابلقانوناز 2-207ابهام در مقرره . 1
. فداران بیشتري داردطرقانونبه این » تساقط شروط متعارض«انتساب نظریه درکل، رسدبه نظر می. ایجاد کرده است

در نظام قراردادي حقوق ایران قصد مشترك و واقعی طرفین در شکل گیري قرارداد در موارد متعددي تعیین کننده است . 2
به طور کلی اهمیتی که  به اراده واقعی طرفین در برابر آنچه توسط . قانون مدنی است463و 218که نمونه روشن آن مواد 

شود می دهیم ، به این می انجامد که در تعارض بین این دو، اراده واقعی طرفین را تعیین د قرارداد اعالم میآن ها  براي انعقا
توان شروط و مفاد قراردادي را هم در فرض تعارض با این مبنا می). 195، 1385کاتوزیان، .( کننده نوع و ماهیت عقد بدانیم 

اهمیت دانست، موضعی که به هاي مبادله شده را در این مجال بیقدم یا تاخر فرمها، تابع اراده واقعی طرفین دانست  و تفرم
.رسد با روح نظام حقوقی ایران نیز سازگار استنظر می

3 . First Shot Rule or Ruling out or Fall out Rule
:عین ماده و ترجمه فارسی آن به شرح ذیل است.4

Additional Terms in Acceptance or Confirmation.
(1) A definite and seasonable expression of acceptance or a written confirmation
which is sent within a reasonable time operates as an acceptance even though it states
terms additional to or different from those offered or agreed upon, unless acceptance is
expressly made conditional on assent to the additional or different terms.
(2) (2)The additional terms are to be construed as proposals for addition to the
contract. Between merchants such terms become part of the contract unless  :
a) the offer expressly limits acceptance to the terms of the offer ;
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حتـی  -ثال مراودات بـین غیـر بازرگانـان   م–آنچه به عنوان قبولی عرضه شده است، در مواردي 
در فرض انعقاد قرارداد تنها عنوان پیشنهاد را دارند؛ نتیجـه اینکـه اگـر ایـن تغییـرات مـورد قبـول        

(Davis, 1973-1974,p389) .واقـع نشـوند، مفـاد عقـد همـان مفـاد موجـود در اولـین فـرم اسـت          

(Stephens, 2007,pp.248-251) (Rosh,1990, pp.561-564).
توان نظریه اولین فرم را بـه قـانون متحدالشـکل منسـوب داشـت و اگـر       اینکه اساسا تا چه اندازه می

چرا در نظر تدوین کنندگان این مقـررات، اعتبـار اولـین فـرم بایـد جـایگزین       این انتساب درست باش
هـم از ایـن   دانـان  هاي فراوان میان حقوقاعتبار آخرین کالم شود به درستی روشن نیست و حتی بحث

هـا در قـانون متحدالشـکل در    این انتقادات نهایتا به تغییر مقرره مربوط به تقابـل فـرم  . ابهام نکاسته است
هـاي امریکـا مـورد    میالدي انجامید که البته مقرره جدید هنوز به عنوان قانون، توسط ایالت2003سال 

چارچوب تفسیر قـانون متحـد الشـکل    رسد این نظریه خارج از به نظر می.  1تصویب قرار نگرفته است
.پردازیمطرفداران چندانی نداشته باشد و لذا بیشتر بدان نمی

کاال المللها در عهدنامه بیع بینتقابل فرم-3
المللــی المللــی تنظــیم شــده توســط موسســه بــیناصــول قراردادهــاي تجــاري بــینبــرخالف

b) they materially alter it; or
c) Notification of objection to them has already been given or is given within a
reasonable time after notice of them is received.
(3) Conduct by both parties which recognizes the existence of a contract is sufficient to
establish a contract for sale although the writings of the parties do not otherwise
establish a contract. In such case the terms of the particular contract consist of those
terms on which the writings of the parties agree, together with any supplementary terms
incorporated under any other provisions of this Act.

:شروط اضافی در قبول یا تایید
اگرحتیکندمیعملقبولیعنوانبهشودمیفرستادهمعقولیمدتدرکهکتبیتأییدیهیاقبولیقاطعوبیان به موقع) 1

صریحاًقبولیاینکهمگرکند،بیانرااستشدهواقعتوافقموردیاآمدهایجابدرآنچهازمتفاوتیاضافهاشروطی
. باشدشدهاضافییامتفاوتشروطموافقت بابهمشروط

ازجزئیشروطاینبازرگانانمیاندر. شوندتفسیرقراردادبهافزودنبرايپیشنهاداتیعنوانبهبایستمیاضافیشروط) 2
: اینکهمگرشوندمیقرارداد

نماید؛ایجابشرایطبهمحدودراقبولصریحاًایجاب) الف
یادهند،تغییرراآناساسیطورآنها به)ب
. شودداده،آنهااخطاروصولازپسمعقولیمدتدریاباشدشدهدادهقبالًآنهابهاعتراضاعالن) ج
هاينوشتهاگرچهاست،کافیبیعقراردادتثبیتبرايقرارداد را به رسمیت می شناسدیکدوجوکههر دو طرفرفتار) 3

هاينوشتهکهشودشروطی میآنشاملخاص،قراردادشرایط آنحالتایندر. ننمایدتثبیتقرارداد راطور دیگرطرفین
.  درج شده اندقانوناینمقرراتسایرتحتکهتکمیلیشروطاضافهبهدارند،موافقتهمباقسمتآندرطرفین

1 .http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code#Section_2-207:_Battle_of_the_forms
Last visited on April 23, 2013



150
1394بهار، دهمم، شماره صلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوف

و قـانون متحـد الشـکل    2اردادهـا ، اصول اروپـایی حقـوق قر  1یکنواخت سازي حقوق خصوصی
اي خـاص  المللی کـاال مقـرره  بینوین در بیع 1980تجارت ایاالت متحده آمریکا  ، در عهدنامه 

هـر چنـد کـه در جریـان مـذاکرات تنظـیم عهدنامـه،        . ها با این عنوان وجود نداردبراي تقابل فرم
در اینکـه آیـا بـر    3.نهایتـاً راي نیـاورد  اي با این عنوان ارائه شد اما پیشنهادي براي گنجاندن مقرره

:شودهاست که به همراه ترجمه فارسی آن در زیر آورده میدر این اصول در تقابل فرم201022مقرره .1
Battle of Forms
Where both parties use standard terms and reach agreement except on those terms, a
contract is concluded on the basis of the agreed terms and of any standard terms which
are common in substance unless one party clearly indicates in advance, or later and
without undue delay informs the other party, that it does not intend to be bound by such
a contract.

:هاتقابل فرم
رسند،میتوافقبهمواردبقیهدراستانداردشروطآنازغیروکنندمیاستفادهاستانداردشروطازطرفدوکهزمانی

اینکهمگرشود،میمنعقدهستندمشتركهمباماهیتدرکهاستاندارديهر شرطوتوافقوردمشروطبراساسقرارداد
چنینبهقصد نداردکهکندآگاهرادیگرطرفغیرموجهتأخیربدونوبعداًیا،کندبیانپیشاپیشوروشنیبهطرفیک

.شودملتزمقراردادي

.صول نظریه تساقط شروط متعارض پذیرفته شده استبا توجه به مقرره فوق روشن است که در این ا

: شودهاست که به همراه ترجمه فارسی آن در زیر آورده میدر این اصول در تقابل فرم2:209مقرره . 2
Conflicting General conditions
(1) If the parties have reached agreement except that the offer and acceptance refer to
conflicting general conditions of contract, a contract is nonetheless formed. The general
conditions form part of the contract to the extent that they are common in substance.
(2) However, no contract is formed if one party:
(a) has indicated in advance, explicitly, and not by way of general conditions, that it does
not intend to be bound by a contract on the basis of paragraph (1); or
(b) without delay, informs the other party that it does not intend to be bound by such
contract.
(3) General conditions of contract are terms which have been formulated in advance for
an indefinite number of contracts of a certain nature, and which have not been
individually negotiated between the parties

متعارضعمومیشروط
اشاره می کنند، معهذا،قراردادمتعارضعمومیشروطبهقبولوایجابولیرسیده اندتوافقبههمباطرفیناگر) 1

. قرارداد را تشکیل می دهندازجزئیباشندمشتركماهیتدرکهجاییتاعمومیشروط. شودمیمنعقدقرارداد
: طرفیکاگرشودنمیمنعقدقراردادرويهربه) 2

ملتزمقراردادبه)1(پاراگرافبراساسنداردقصدکهباشددادهنشانعمومیشروطوسیلهبهنهوصریحاًوپیشاپیش) الف
یاشود؛

. شودملتزمقرارداديچنینبهنداردقصدکهکندآگاهرادیگرطرفتأخیر،بدون) ب
طراحیدارندمعینیطبیعتکهقراردادهاازنامعینیتعدادبرايپیشاپیشکههستندشروطیقرارداد،عمومیشروط) 3

.اندنگرفتهقرارمذاکرهموردطرفینبیندر هر مورد به صورت جداگانهو اینکهاند،شده
.بند یک از این ماده نشان می دهد که نظریه تساقط شروط متعارض مورد پذیرش نویسندگان این اصول بوده است

:نبود، ببینیدآمیز موفقیتعهدنامهها در فرماي در خصوص تقابلپیشنهاد نماینده بلژیک براي گنجاندن مقرره. 3
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تـوان ارائـه   هـا مـی  هاي مربوط به تقابل فرماساس کنوانسیون راه حلی براي پاسخ دادن به پرسش
,Honnold)هـا را نادیـده نگرفتـه اسـت    فـرم اول، عهدنامه، تقابل: نمود یا نه دو نظریه وجود دارد

Flechtner, 2009,242)حـل و فصـل   1عهدنامـه 19توان بر مبناي مـاده  میها رافرمو مسئله تقابل
هاي ملـی در  اند بسیاري از دادگاهدر تایید این نظر گفته(Schlechtriem, Butler, 2009, 81).نمود

و قواعد ایجـاب و قبـول   19ها براي اعمال عهدنامه از مقررة ماده فرمحل مسائل مربوط به تقابل
دیـدگاه دیگـر معتقـد اسـت کـه در      . (Dimatteo, 2005, p.67).کننـد منـدرج در آن اسـتفاده مـی   

هـا مقـرره اي نـدارد و اگـر در جـایی قـانون حـاکم،        المللی ماهیتـا در تقابـل فـرم   عهدنامه بیع بین
هـا بایـد اسـتفاده    هاي دیگري براي حـل مسـاله تقابـل فـرم    الملل باشد از روشکنوانسیون بیع بین

اما پـیش از آن توضـیح مختصـري از قواعـد     2کنیم، ررسی میهر دو نظر را در ادامه مقاله ب. کرد
.عهدنامه ارائه خواهیم داد19مربوط به ایجاب و قبول مندرج در ماده 

Official Records (A/CONF.97/C.1/SR.10, in A/CONF.97/19 at 288-289
:عهدنامه19ماده .1

(1) A reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additions,
limitations or other modifications is a rejection of the offer and constitutes a counter-
offer.
(2) However, a reply to an offer which purports to be an acceptance but contains
additional or different terms which do not materially alter the terms of the offer
constitutes an acceptance, unless the offeror, without undue delay, objects orally to the
discrepancy or dispatches a notice to that effect.
If he does not so object, the terms of the contract are the terms of the offer with the
modifications contained in the acceptance.
(3) Additional or different terms relating, among other things, to the price, payment,
quality and quantity of the goods, place and time of delivery, extent of one party’s
liability to the other or the settlement of disputes are considered to alter the terms of the
offer materially.

محسوبایجابرداست،تعدیالتسایریاهامحدودیتاضافات،در بر دارندهولیباشدقبولیبناستکهبایجاپاسخ) 1
. دهدمیتشکیلرامتقابلایجابیکوشودمی

شرایطاساسیصورتبهدر بر دارد کهمتفاوتییااضافهشرایطولیباشدقبولیبناستکهایجابپاسخبه هرصورت) 2
بایاشفاهیصورتبهناموجه،تأخیربدونایجاباینکه ارایه دهندهمگرشودمیمحسوبقبولیدهد،نمیتغییرراایجاب
بااست،ایجابشرایطقرارداد،شرایطنکند،اعتراضصورتبدیناگرنماید،اعتراضتطابقعدماینبهاخطاريارسال

. داردوجودقبولدرکهتعدیالتی
حدودتحویل،مکانوزمانکاال،کمیتوکیفیتپرداخت،ثمن،-درمنحصرونه-بهمربوطوتمتفایااضافهشرایط) 3

.شوندتلقی میاساسیطوربهایجابتغییر دهنده شرایطاختالفات،فصلوحلیادیگريبهنسبتطرفیکمسئولیت
-Moccia, 1989-90,656)ها مربوط می شوندتر مواد بیشتري از عهدنامه به نوعی با تقابل فرمالبته در یک نگاه وسیع

666)
عبیعهدنامهکه قانون حاکم بر آنها عاستاندارد قراردادي در قراردادهاي بیثابت ووارد نمودن شروط و مفادمسألهاصل. 2

گیرند نمیکه مستقال در هر قراردادي مورد مذاکره قرارالملل است و اعتبار و یا عدم اعتبار این شروط استانداردبین
هاي جمله مسائلی است که باعث بوجود آمدن رویهمنظر عهدنامه ازاز )نظر از اینکه با هم تعارض پیدا بکنند یا نهصرف(

الملل نیز مرتبط است اما مجال دیگري بینعها در کنوانسیون بیفرممتفاوتی در کشورهاي گوناگون شده است که با تقابل
pp.1-31)( Eiselen ,2011,لعه بیشتر ببینید جهت مطا. بدطلبراي بحث می
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قواعد مربوط به ایجاب و قبول در عهدنامه .3-1
المللی کـاال یکـی از چنـد مسـئله مهمـی بـود کـه در آن اخـتالف         از عهدنامه بیع بین19ماده 

کشـورهاي سوسیالیسـتی عمومـاً    . هاي حقوقی غربی و سوسیالیستی وجود داشتموسیعی بین نظا
گیري قرارداد باید بـین ایجـاب و قبـول هـیچ مغـایرتی وجـود       بر این اعتقاد بودند که براي شکل

اي از درجـه 19هـاي اول و دوم از مـاده   نداشته باشد، بنابراین به علت اینکـه مقـررات پـاراگراف   
تغییـر  «کردنـد و نیـز بـه علـت وجـود ابهـام در عبـارت        ب و قبول تجـویز مـی  مغایرت را بین ایجا
یعنی بنا بر نظر مخالفین مرز بین تغییر اساسـی و  ( مذکور در پاراگراف دوم » اساسی مفاد ایجاب

شد که رأي نیـاورد، امـا تغییـر    19، پیشنهاد حذف پاراگراف دوم از ماده )غیر اساسی روشن نبود
براي حفظ پاراگراف دوم و در جهت تأمین نظـر  . ظر کشورهاي مخالف بودماده کماکان مورد ن

اي بدین شکل صـورت گرفـت کـه بـه جـاي حـذف یـا تغییـر پـاراگراف دوم،          مخالفان مصالحه
اما این مصادیق اگر به . پاراگراف سومی اضافه شود تا مصادیقی از تغییرات اساسی شمرده شوند

گسترده بودنـد و جـاي چنـدانی بـراي تغییراتـی کـه مشـمول        شدند بسیار تنهایی درنظر گرفته می
اي در انتهـا  براي رفع این مسأله پاراگراف سوم جمله.گذاشتند عنوان غیر اساسی هستند باقی نمی

بـا اعتـراض مجـدد برخـی از کشـورها و بـراي جلـوگیري از        . 1کـرد داشت که آن را تعدیل مـی 
از سوي نماینده بلغارسـتان طـرح شـده بـود، بـاز      که مجددا19ًحذف دو پاراگراف اخیر از ماده 

حـذف شـد و مـاده بـه     19اي صورت گرفت و آخرین جمله پاراگراف سوم از ماده هم مصالحه
رسـد کـه ظـاهر    نظـر مـی  بدین ترتیب بـه . (Vergne,1985, pp.235-237)شکل کنونی آن در آمد 

.  الیستی هماهنگ باشددر وضع کنونی آن بیشتر مطابق با نظر کشورهاي سوسی19ماده 
. کندطور وسیعی مورد قبول بوده را مطرح میقاعدة سنتی را که به19پاراگراف اول از ماده 

بایسـت ایـن   کننـد، البتـه مـی   هاي دوم و سوم، استثنائاتی از این قاعده سنتی را بیان مـی پاراگراف
پـاراگراف اول  (Honnold, Flechtner, 2009,p. 243).نگریسـته  شـود  صـورت یـک کـل    ماده به

هاي حقوقی گوناگون در ایجاب و قبول بـوده و پـاراگراف   هستۀ مشترك نگرش کالسیک نظام
.ال وجود دارددوم منطبق با روال مدرنی است که هم اکنون در کشورهاي حقوق نوشته و کامن

(Vergne,1985,253) عنـوان رد  ، آنچه قرار است قبـولی باشـد، در دو حالـت بـه     19براساس مادة
: این جمله این بود. 1

''…. Unless the offeree by virtue of the offer or the particular circumstances of the case
has reason to believe they are acceptable to the offeror.''

ژگی ایجاب یا شرایط خاص قضیه دلیلی براي باور به این مسئله داشته باشد که این مگر اینکه مخاطب ایجاب به علت وی... «
» .باشندمورد قبول ایجاب کننده می] محسوب شونداساسی قاعدتا بنا بودهکه[تغییرات 
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: شودایجاب و ایجاب متقابل در نظر گرفته می
. پاسخ، متضمن تغییرات یا اضافات اساسی باشد-1
).ایجاب کننده بدون تأخیر غیرموجه به اضافات یا تغییرات اعتراض کند-2 Kelso, 1983,p.
546)

هابررسی نظریات موجود در خصوص عهدنامه در تقابل فرم.3-2
الملـل وجـود دارد کـه در زیـر بـدان      هـا در عهدنامـه بیـع بـین    در تقابـل فـرم  دو دیدگاه کلی

.پردازیممی

ها در عهدنامهاي براي حل تقابل فرمعدم وجود مقررهنظریه.3-2-1
طرفداران این دیـدگاه عمومـاً بـه    .اي نداردها مقررهبر طبق این نظریه، عهدنامه در تقابل فرم

عهدنامه، مسائل مربـوط بـه   4اي بر این اعتقادند که براساس مادهدسته:شوندچند دسته تقسیم می
ها هم در این دسته جـاي  که مسائل مربوط به تقابل فرم(اعتبار قرارداد و یا هر یک از بندهاي آن 

بایسـت بـا مراجعـه    و نهایتاً می(Dimatteo, 2005, p.68)خارج از شمول عهدنامه است ) گیردمی
انـد کـه چـون در عهدنامـه     اي دیگـر بـر ایـن عقیـده    دسـته .ملی حل و فصل شـود  به قانون حاکم 

کـه بایـد براسـاس    2در عهدنامه اسـت 1ها وجود ندارد، یک خألاي در خصوص تقابل فرممقرره
و طبق اصول کلی که عهدنامه بر آن بنا شده حـل و فصـل شـود، در ایـن نگـرش      7از مادة 2بند 

ت اینکه با هدف اجراي هماهنگ عهدنامـه در تضـاد اسـت و بـراي     مراجعه به قانون داخلی به عل
در مقام پر کردن این خال شـاید  (Viscasillas, 1998, pp.140-142 ). باشدحل مسأله مناسب نمی

اصـول قراردادهـاي   « اي بـا تأکیـد بـر ارتبـاط بـین     بتوان به منابع دیگر نیز رجوع کرد؛ مثال دسـته 
و » المللـی یکنواخـت سـازي حقـوق خصوصـی     توسط موسسه بـین المللی تنظیم شدهتجاري بین

المللی در پـر کـردن   المللی کاال و اینکه استفاده از اصول قراردادهاي تجاري بینعهدنامه بیع بین
ایـن اصـول در خصـوص مسـئله     ،(Garro, 1995, pp.1149-1190 )خألهاي عهدنامه مناسب است

المللـی  فاده از این مقرره را در سـکوت عهدنامـه بیـع بـین    است,3اي روشن داردها مقررهفرمتقابل
1 .Gap

با این .تفکیک بین خالهاي داخلی و خارجی در عهدنامه که توسط برخی نویسندگان طرح شده است جالب توجه است.2
ها در عهدنامه یک خال داخلی است که باید در چارچوب عهدنامه حل شود؛ یعنی با ادبیات عدم وجود مقرره در تقابل فرم

,McMahon).ها موضوعا از شمول عهدنامه خارج نیست، عهدنامه در این خصوص مقرره نداردوجود اینکه تقابل فرم
2006,992-1032)

3 . Article 2.1.22
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(Viscasillas, 1998, pp.103-104 ).کنندکاال تجویز می

تـوان  اي نـدارد مـی  هـا مقـرره  در نقد این دسته از نظریات که معتقدند عهدنامه در تقابـل فـرم  
پیشـنهاد نماینـده   . استعهدنامه مغایر19گفت که این ادعا با سیر مذاکرات و سابقه تدوین ماده 

ها در عهدنامه تصـویب نگردیـد، بـدین معنـی     اي با عنوان تقابل فرمبلژیک براي گنجاندن مقرره
نیست که در این زمینه در عهدنامه خـأل و یـا شـکافی وجـود دارد، بلکـه بـدین معنـی اسـت کـه          

توضـیح  . شد ولی رأي نیاوردعهدنامه بود ، پیشنهاد 19ها که استثنا بر ماده اي در تقابل فرممقرره
بیشتر، تدوین کنندگان عهدنامه بر این اعتقاد بودند که نباید تفاوتی بـین شـروط چـاپی و فـرم بـا      

که در اصل به قبول متفـاوت بـا ایجـاب    19شروط غیر فرم وجود داشته باشد و همان مقررة ماده 
بـه  .  (Viscasillas, 1998, pp.139-140 )هاي چاپی  هم کـافی اسـت  مربوط است، براي تقابل فرم

اي از مقـررات، مـثالً در اصـول اروپـایی حقـوق قراردادهـا، هـم        عبارت دیگر اگـر در مجموعـه  
هـا یـا تعـارض    اي بـه تقابـل فـرم   وجود دارد و هم ماده1اي درخصوص قبول همراه با تغییرمقرره

هـا مقـرر شـده،    رماختصاص داده شده است،  بدین معناست که آنچه در تقابل ف2شروط عمومی
بنـابراین  (Viscasillas, 2002, p.157). استثناء بر قاعده کلی مربوط به قبول همراه بـا تغییـر اسـت   

وارد نشـده، اعتبـار قاعـده کلـی     19المللی کـاال، اسـتثنایی بـر مـاده     زمانی که در عهدنامه بیع بین
. هاي چاپی نیز وجود دارددر تقابل فرم19مندرج در ماده 

ها در عهدنامهاي براي حل تقابل فرموجود مقررهنظریه.3-2-2
اینکـه کـدامیک از   . است19ها مقرره دارد که همان ماده عهدنامه براي حل مسئله تقابل فرم

ها قابل انتساب به عهدنامه است در ذیـل مـورد بررسـی قـرار مـی      نظریات بیان شده در تقابل فرم
:گیرد

آخرین کالم به عهدنامهانتساب نظریه ي 3-2-2-1
در بیـان  19از مـادة  3آن اسـت کـه آنچـه در پـاراگراف     19ترین مسئله در تفسـیر مـاده   مهم

این سؤال که آیا بـا  . شودآمده تقریباً تمام تغییرات ممکن در قبول را شامل می» اساسی«مصادیق 
اهد مانـد یـا خیـر؟ از    وجود پاراگراف سوم عمال مقرره موجود در پاراگراف دوم بال استفاده خو

در این نظر تقریباً تمـامی تغییـرات موجـود در قبـول، باعـث اعمـال       . نظر برخی پاسخ مثبت است

1 . Modified Acceptance , Article 2: 208.
2 . Conflicting General Terms, Article 2: 209.
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یعنـی قبـول همـراه بـا تغییـر، رد ایجـاب و       : شـود همان قاعده سنتی مندرج در پاراگراف اول مـی 
ب و قبـول در  توان گفت کـه مسـئله تفـاوت بـین ایجـا     بر طبق این تفسیر می. ایجاب متقابل است

لـزوم تطـابق   «ال حل شده اسـت، یعنـی پـذیرش قاعـده     عهدنامه همانند قاعده کالسیک در کامن
و یا حداقل به رسمیت شـناختن روح کلـی   (Dimatteo, 2005,67-68). »کامل مفاد قبول با ایجاب

ویز تجـ 18از طرف دیگرعهدنامه قبول عملـی را طبـق مـاده    . (Gabriel, 1993-4,1058)این قاعده 
و بـه  19نموده و مانعی ندارد که این قبول عملی در پاسخ ایجاب متقـابلی باشـد کـه طبـق مـاده      

عهدنامـه در واقـع مبـین التـزام بـه      19با این مقـدمات، مـاده   . شرح پیش گفته  بوجود آمده است
قـرار  رسد تفسیر  عهدنامه بیشتر از بقیه تفاسیر مـورد پیـروي   به نظر می. قاعده آخرین کالم است

پردازان از اعمال این قاعـده در  و ادعا شده است که اکثر تئوري)(Schlechtriem, 1999,1گرفته 
نظـر از  در نظر این دسـته، صـرف  . (Ruhl, 2003,197)کنندها در کنوانسیون حمایت میتقابل فرم

اي منعقـده  از کنوانسیون عمال نیز باعث افزایش عامل قطعیت در قراردادهـ 19مبانی نظري، ماده 
(Vergne,1985, p.254)شود، کارکردي که در کل مثبت استذیل آن می نظریه آخرین کـالم  . 1

,Dimatteo).هاي ملی در اعمـال عهدنامـه نیـز قـرار گرفتـه اسـت      مورد پیروي تعدادي از دادگاه
2005, pp.71-73)

ا هـم قابـل طـرح    به هر صورت، نقدهایی که کالً بر نظریه آخـرین کـالم وارد شـده در اینجـ    
کنـد و شـروط عمـومی او هـم در     عنوان مثال خریدار با ارسال دستور خرید ایجـاب مـی  به. است

ظهر سفارش خرید موجود است و فروشنده نیز با ارسال تأییدیه ، کـه شـروط عمـومی متعـارض     
در این فرض اگر فروشـنده بـه عنـوان   . کندفروشنده در ظهر آن چاپ شده قبول خود را بیان می

ضا به شروط تحدید مسئولیت او کـه در ظهـر فـرم    اي از خریدار بخواهد که فرمثال با ارسال نامه
توجه ویژه کنـد و اگـر مخـالفتی    ) و این شروط با شروط عمومی خریدار در تعارض است(آمده 

دارد قبل از تاریخ ارسال کاال آن را به اطـالع فروشـنده برسـاند شـاید بتـوان سـکوت خریـدار و        
امـا در حـالتی کـه تنهـا     . شـنده کـرد  دریافت کاالها را حمل بر قبول شرط تحدیـد مسـئولیت فرو  

مبادله دو فرم با شروط متعارض در ظهر آنها  و بدون تذکر فروشنده به خریدار انجام شده اسـت  
مشکل است که بتوان گفت خریدار به شروط عمومی فروشنده توجه بیشتري از آن تـوجهی کـه   

ایـن اصـل عمومـاً    . اسـت  کرده بایست میفروشنده به شروط عمومی خریدار داشته، کرده یا می
پذیرفته شده وجود دارد که شک و تردید باید علیه کسی که آن را ایجاد کرده است رفـع شـود   

المللی کاال در خصوص بینعبیعهدنامهبرخی به مقایسۀ قانون متحدالشکل تجارت ایاالت متحدة امریکا و مبنابا همین .1
,Kelso): ون متحدالشکل توافق واقعی طرفین را برگزیده استقطعیت و قانعهدنامه،اند و معتقدند که ها پرداختهفرمتقابل

1983,555)
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آمیز و متناقض با شروط ایجاب، چنین مشـکلی را  در اینجا نیزقبول کننده با فرستادن  قبولی ابهام.
. (Honnold, Flechtner, 2009, p.253)ایجاد کرده و نباید از این مسئله منتفع شود 

رغم اشکاالت وارد بر نظریه آخرین کالم، عهدنامـه ایـن نظریـه را در    اما آیا امکان دارد علی
به درستی به علـت  » آخرین کالم«تئوري . رسد اینگونه نباشدنظر میها پذیرفته باشد؟ بهتقابل فرم

تئوري  بیان کننده اجمـاع جهـانی   این . استآمیز بودن، مورد انتقاد قرار گرفتهناعادالنه و مغالطه
(Honnold, Flechtner, 2009, p.253).نیست و بنابر این ورود آن به عهدنامـه موجـه نبـوده اسـت     

توان انتساب نظریـه آخـرین کـالم بـه عهدنامـه را نـوعی برداشـت سـنتی از آن         رسد مینظر میبه
.کاسته شدن استکه از طرفداران آن در حال) (Stemp, 2005, p.261قلمداد کرد 

ي تساقط شروط متعارض به عهدنامه انتساب نظریه.3-2-2-2
در عهدنامه  نپـذیریم و در عـین حـال    » آخرین کالم«اگرتعیین مفاد قرارداد را براساس نظریه 

هـا را حـل کنـیم چـه جـایگزینی وجـود دارد؟ در       بخواهیم با مراجعه به عهدنامه مسئله تقابل فـرم 
قبل ذکر شد فـرض کنیـد کـه در شـرایط عمـومی فـرم خریـدار، مسـئولیت         مثالی که در قسمت

خریـدار  . فروشنده وسیع و در شرایط عمومی فرم فروشنده مسوولیت فروشنده تحدید شده است
هـا هـم   کنـد و در عـین حـال فـرم    فرستد و فروشنده هم تأییدیه را ارسـال مـی  دستور خرید را می

عهدنامـه قـراردادي   19د هیچ اتفاقی نیفتد قطعـاً براسـاس مـاده    اگر از اینجا به بع. شوندمبادله می
اما اگر قضیه به اینجا ختم نشود یعنی فروشنده کاالها را بفرستد و خریدار هـم  . منعقد نشده است

رغم تغییر اساسی مفاد قبول نسبت به ایجاب ، وقوع معامله  بـا توجـه بـه    آنها را دریافت کند علی
اي که ممکن است منجـر بـه بـروز اخـتالف شـودیعنی      مساله. 1انکار استمواد عهدنامه ،غیرقابل

شـود، ایـن مشـکل کـه قـرارداد بـه       حدود مسوولیت فروشنده با مراجعه به خود قرارداد حل نمـی 
تـرین مسـائل در   تنهایی در حل مشکلی که به اختالف انجامیده ناتوان است نمونه یکـی از رایـج  

هــایی در جهــت پــر کــردن خألهــاي موجــود در  حــلدن راهاختالفــات قــراردادي و فــراهم آور
از آنجـا کـه   .ترین کارکردهاي قانون حاکم بر قراردادهاي تجاري استقرارداد، یکی از اساسی

المللـی کاالسـت،  در این مثال فرض بر این است که قـانون حـاکم بـر قـرارداد عهدنامـه بیـع بـین       
مـواد مـثالً (اسـت  خسارتوتعهدنقضومسئولیتدرخصوصکهعهدنامهازرجوع به موادي

پاسخ اختالف طرفین در حدود مسئولیت و مسایل مرتبط با آن را روشـن  )45،52،61،65،74
.کنندوقوع قراردادي معتبر را تایید می18) 1(و18) 3(و16) 2(و8) 1(و8) 2(و9) 1(و29) 2(مثال مواد .1



157 هاي حقوقیدر نظامها درقرارداد بیع؛ بررسی نظریات موجودتقابل فرم

توان پایه این تفسیر از قرارداد و شـروط متعـارض   بر مبناي استداللی ذکر شده، میعالوه.کندمی
دانسـت کـه بنـابر    19اول و سـوم مـادة   آن را، اختیار طرفین براي عـدول از مقـررات پـاراگراف   

(Schlechtriem, Butler, 2009, p.82).عهدنامه به طرفین اعطا شده است6مقررة ماده 

ها در قراردادهایی که قانون حـاکم بـر   هاي ملی نیز در حل مسئله تقابل فرمتعدادي از دادگاه
تسـاقط شـروط   «از نظریـه  » رین کالمآخ«الملل است به جاي تبعیت از نظریه آنها عهدنامه بیع بین

الملـل بـه جـاي شـروط متعـارض پیـروي       و جایگزین شدن مقـررات عهدنامـه بیـع بـین    » متعارض
1(Dimatteo, 2005, pp.69-71).اندنموده

توان گفـت کـه انتسـاب نظریـه تسـاقط شـروط متعـارض بـه عهدنامـه بیـع           در جمع بندي می
عهدنامـه بـا ایـن نظریـه     19از ایـن جهـت کـه ظـاهر مـاده      تر اسـت امـا نـه   المللی کاال مناسببین

پسندد و عهدنامه نیـز در  سازگارتر است بلکه از این باب که منطق حقوقی، این نظریه را بیشتر می
. آوردکل امکان چنین تفسیري را فراهم می

گیرينتیجه
بـالقوه  صـورت بـه المللـی بیع داخلـی و خصوصـا بـین   قراردادهايازبسیاريدرهافرمتقابل

بـه توجـه بـا مـوارد ایندر. شودقراردادي میباعث اختالفاتعمالمواردي نیزدروداردوجود
هـا دادگـاه ،اسـت معاملـه برطرفینتمایلدهندهنشانعموماکهاحوالواوضاعوطرفینرفتار
نظـر  اختالفشدهمنعقدقراردادمفادمورددراما.دهندمیقراردادي معتبرتشکیلبهحکمغالبا

سـنتی نگرش. آخرین کالم، اولین فرم و تساقط شروط متعارض در نوسان است: بین سه دیدگاه
ارسـال فـرم آخـرین شـود، صـادر ایجابمفادبامطابقبایستمیدقیقاقبول،چونکهاستاین

خرین فرم، تعیـین  آمفادوشدهتلقیایجابباشد،قبولیدهندهنشانکهقولییافعلازقبلشده
اولـین  «در نظریه دیگر، نظریه .استمعروف»کالمآخرین« نظریهبهاست وقراردادمفادکننده

هـاي متعـارض، نقـش تعیـین مفـاد      ، اعتقاد بر این است که در صورت انعقاد قرارداد بـا فـرم  » فرم
مـذکور، بـا اشـکاالت و    هر دو نظریه. قرارداد در مواردي باید به اولین فرم مبادله شده داده شود

طـرفین  متفاوتشروطکهاستتر اینمنطقیوجایگزیننظریه.انتقادات جدي مواجه می باشند
دردیگـر عبارتبهوشوندنمیقراردادوتراضیحیطهدرداخلکدامهیچهاي متفاوت،در فرم

قـانون مقـررات بـا شـده، سـاقط شـروط ازناشـی خألحالت،ایندر. شوندمیساقطتعارضاثر
(Wildner, 2008,1-30)دادگاه عالی فدرال آلمان از این نظر پیروي کرده است .1
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.شودمیپرقراردادبرحاکم
حرکـت  نظریـه اخیـر  ایـن پـذیرش جهـت بیشـتر در حقـوقی هـاي نظـام کـه رسـد مینظربه

مقـررات سـازي یکسـان موفـق وبـارز هـاي نمونـه ازکـه کاالالمللبینبیععهدنامهدر.کنندمی
وجـود  هـا فـرم تقابلعنوانباايمقررهجهانی است،سطحدرالمللحقوقی و قراردادهاي بیع بین

ایـن بـر برخـی کـه شـده باعـث نکتههمین. استرفتهسخن»تغییرباهمراهقبول«ازتنهاوندارد
بیـع عهدنامـه حـاکم، قـانون کـه جـایی درهـا فـرم تقابـل بـا مواجههصورتدرکهباشنداعتقاد

«مقـرره رسـد، به نظر مـی اما.  دنمومراجعهداخلیقانونمثلدیگرمنابعبهبایداستالمللیبین
مقررهاینظاهر. کندمیکفایتنیزهافرمتقابلمسألهحلبرايعهدنامهدر»تغییرباهمراهقبول
هـاي دادگـاه درتفسیريجدیدرویهبا این وجود،.استهماهنگ»کالمآخرین« نظریهبابیشتر
ایـن . اسـت عهدنامـه بـه متعـارض شـروط تسـاقط نظریهانتسابعهدنامهشارحینمیاندروملی

هـاي نظـام درهـا فـرم تقابـل ازناشـی مسـایل بهپاسخبرايباشدراهنماییتواندمیجدیدنگرش
تعیـین عامـل آنهـا دریـا توافـق اراده هـا   مشـترك قصـد که-همانند نظام حقوقی ایران-حقوقی

تـر  ظـاهري قـرارداد نیـز بـا اهمیـت     بوده و از فرم و قالب قراردادمفادوگیريشکلدرايکننده
منطقی بودن این نظریه و نیز کارکرد مثبت آن با فرهنگ حقوقی ایران  سـازگارتر بـوده و   . است

.راه براي پذیرش آن در حقوق ایران نیزهموار می باشد
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