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  چكيده
 تمامي بررسي امكان عدم و المللي بين عرصه در تجاري تزايد روابط به رو گسترش امروزه
 كرده يكساني هاي فرم تهيه از ناگزير را كنندگان معامله قرارداد، هر در شروط موجود و اجزا
 ايجاد زماني مزبور هاي استفاده از فرم. است اديقرارد قيود و شروط بردارندهدر كه است
. كنند اجرا را قرارداد، ها فرم در مندرج شروط تعارض به توجه بدون طرفين كه كند مي مشكل
 قلمداد يافته  تشكيل را قرارداد توان مي آيا كه شود مي مطرح پرسش اين وضعيتي چنين در
 منعقد ها فرم از يك كدام شروط و قيود مبناي رب قرارداد پاسخ، بودن  مثبت فرض در و كرد؟
  بيع كنوانسيون است شده معروف ها فرم نبرد به كه پديده ايندرخصوص  است؟ شده
 آن مقررات از توان مي آيا كه باره اين در هم مفسران. ندارد صريحي مقرره كاال المللي بين
 باره اين در قانونگذار نيز ايران حقوق در. ندارند نظر اتفاق كرد استنباط را مسأله اين حكم
 جديد ايجاب يكعنوان  به مغاير قبول پذيرش عدم به توجه با كه رسد مي نظر به. است ساكت

 ها فرم از يك كدام كه اين تعيين  هدربار بحث اصوالً قرارداد، تشكيل عدم و و متقابل
 صورت اين در بالطبع. است منتفي موضوعاً است قرارداد بر كمحا شروط كننده مشخص
  . بود خواهد تحليل  قابل فاسد معامالت به قراردادهاراجع عمومي قواعد براساس طرفين روابط
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 دور  هقاعد  آينه،  تصوير  هقاعد نهايي،  شليك  هقاعد ها، فرم  نبرد مغاير،  قبولي: كليدي واژگان
   انداختن

  

  مقدمه. 1
 كامل طور به همواره توافق، حصول لكن ؛دهد مي تشكيل اراده دو توافق را عقد جوهر
 يا شروط خويش منافعتأمين  راستاي در ايجاب مخاطب كه است مكنم. دهد نمي رخ
 يهيبد. بيفزايد ها آن بر را شروطي و قيود يا دهد تغيير را ايجاب فرم در مندرج قيود
 مسأله اما .كرد قلمداد يافته  تشكيل را قرارداد توان نمي وضعيتي چنين در كه است
 قرارداد اجراي به شروع ها مغايرت به توجه بدون طرفين كه شود مي پيچيده زماني

 به شروط درج و شده  تهيه پيش  از هاي فرم به عنايت با تجار بين روابط در. نمايند 
 امري ها مغايرت به توجه بدون قرارداد اجراي ظهر آن، ويا فرم روي بر پيچا صورت
 شروط ميان تعارض و متعدد هاي فرم تبادل به عنايت با صورت  اين در. است محتمل
 شود مي مطرح پرسش اين، است معروف 1»ها فرم نبرد«  همسأل به كه ها آن در مندرج
 ها فرم از يك كدام قيود و شروط شود مدادقل يافته  تشكيل دقراردا كه اين فرض با كه
  ؟بگيرد قرار مبنا بايد

 بازارهاي به ورود قصد كه ايران نظير كشوري براي موضوع اين به پرداختن
  .است اهميت حائز بسيار حقوقي لحاظ از دارد، را المللي بين

 طور به و است موسوم »نهآيي  تصوير  هقاعد« به كه سنتي  هقاعد يك با مطابق
 بيانگر بايد قبول است، گرفته قرار پذيرش مورد حقوقي مختلف هاي نظام در معمول
 هيچ تشكيل به حكم ،صورت  اين غير در. باشد ايجاب به شرط  و  قيد بدون رضايت
 يجابا يكعنوان  به غالباً و اصلي ايجاب رد ايجاب، با مغاير قبول .شود نمي قراردادي
 تلقي گيرد قرار وي رد يا اصلي كننده ايجاب قبول مورد تواند مي كه مستقل يا تازه
  .است شده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. battle of forms 
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 كند رد ضمني يا صريح طور به را متقابل  ايجاب اگرموجب، است روشن 
 عمالً قبول و ايجاب تطابق عدم رغم  به طرفين چنانچه ولي ؛شود نمي منعقد قراردادي

 قيمت با خدماتي يا كاال كه جايي در مثال طور به ،كنند قداما قرارداد اجراي به
 يادداشت در ايجاب قبولي مقام در كننده تهيه و شود مي داده سفارش مشخص
 اگر شد، خواهند اعمال وي تجارت عمومي شرايط كه كند مي بيان خود تصديق
 ،بپذيرد را هشد  داده  سفارش خدمات يا كاال اعتراضي گونه هيچ بدون دهنده سفارش
 طرفين كه صورتي در ؟گردد تلقي متقابل  ايجاب قبول يامعن به تواند مي امر اين آيا
 قرارداد شده از جزئي ،عمومي قواعد مطابق تجارت عمومي شرايط و باشند تاجر
 شرط طرفين كه كند مي بروز زماني خاص مشكالت .بود خواهد مثبت پاسخ باشد
 6 :225 ماده 3 بند مورد اين در .باشد ها آن تجارت شرايط مشمول قرارداد كه كنند
 حاكم كننده ايجاب شرايط ،قاعده يك صورت به: كه دارد مي مقرر اتريش مدني قانون
 تير آخرين كه بود خواهد كسي »ها فرم نبرد«  هبرند كه است امعن بدان اين .شد خواهد
  هقاعد به كه ست اال كامن در سنتي قاعده يك بر مبتني حكم اين .است كرده شليك را
 مندرج شروط ها فرم نبرد در شده ياد  هقاعد موجب به. است معروف 1»نهايي  شليك«
 گذارده كنار ديگر فرم در مندرج شروط و تلقي قرارداد مبناي ايجاب آخرين در
  هرگونه بدون را خدمات يا الكا دهنده، سفارش اگر ،باال مثال در نتيجه  در. شود مي

 خواهد منعقد دهنده سفارش زيان به و كننده تهيه شرايط با قرارداد بپذيرد اعتراضي
حل  راه يدر صورت شليك  آخرين تئوري نظران،صاحب از بعضي  هعقيد به بنا. شد
 را خدمات يا كاال كه اي دهنده سفارش بتوان ما مثال در كه رسد مي نظر به خوبي
  .كرد قلمداد كننده تهيه تجارت استاندارد شروط به راضي ،پذيرد مي اعتراض بدون

 شليك  هنظري رد از بعد آلمان هاي دادگاه پذيرش مورد كه ديگر اي قاعده با مطابق
 صورت در است، معروف )حذفي  هقاعد( 2»انداختن دور«  هقاعد وبه گرفته قرار نهايي 

 قرارداد از جزئي ها آن از كدام هيچ ،طرفين عمومي شرايط ميان تعارض هرگونه بروز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. last shot 

2. knock-out rule 
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 پر قانوني ضمني شروط يا مثبت غير حقوق طريق از شده ايجاد خأل بلكه ،دشو نمي
 مذاكره، بر قادر كه يدر صورت طرفين كه قواعدي يعني ،قانوني ضمني شروط. گردد مي
  . ]46 ص ،1[ كرد خواهند توافق آن بر باشند زماني و پولي هاي هزينه از نظرصرف
 مختلف هاي ديدگاه نيز و كنوانسيون منظر از ها فرم نبرد  هلأمس مقاله اين در
 اين تطبيقي بررسي به ادامه در و گيرد مي قرار مطالعه مورد آن، پيرامون مفسران
  .شد خواهد پرداخته نايرا حقوق و اماميه فقه در موضوع
  

 المللي  بين بيع كنوانسيون 19 ماده قانونگذاري  هتاريخچ .2

   1كاال
 قرارداد تنظيم فرايند ابتداي از كه است مهمي موضوعات از ها، فرم نبرد موضوع 
 مورد كاال ملليال  بين بيع كنوانسيون در شده  ياد موضوع الوصف مع. شود مي مطرح
 عدم اين علت كه است اين است طرح قابل كه يسؤال. است نگرفته قرار بيني پيش
   چيست؟ بيني پيش
  . شود توجه كنوانسيون 19 ماده قانونگذاري  هتاريخچ به است شايسته باره اين در

  بيع هاي قرارداد تشكيل براي الشكل متحد قانون «به مربوط كنوانسيون 7  هماد
 آن براي مبنايي و المللي  بين بيع كنوانسيون 19  هماد سلفِعنوان  به، »كاال المللي بين

 و بحث مورد شدت به امروزي شكل به رسيدن براي مزبور  هماد .شود مي محسوب
 گراها سنت ميان نزاع  هعرص به باره اين رد بحث]. 175ص ، 2 [گرفت قرار نظر تبادل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Article 19: (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. 
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. بود شده تبديل) غربي كشورهاي (طلبان اصالح و) سوسياليست و شرقي كشورهاي(
 كه را قراردادي روابط در شفافيت و امنيت، سوسياليست كشورهاي نمايندگان
  هقاعد قيقد اعمال بر و ندداد مي ترويج بود، ها آن اقتصادي اصول  هكنند منعكس

 خواهان غربي كشورهاي نمايندگان مقابل، نقطه در. ورزيدند مي اصرار »آينه تصوير«
 نبرد  هلأمس دادند مي شنهاديپ آن اساس بر كه بودند باره اين در تري بيش انعطاف
  . باشد داشته وجود خاص مورد هر در تفسير امكان تا شود رها  حل راه ها بدون فرم

 طرح، اين مطابق. بود پرداخته مزبور  همسأل به صريح طور به 7  هماد  هوليا طرح
 همچنين و قبول در آمده عمل به تغييرات همراه به ايجاب شرايط مبناي بر قرارداد
 با تعارض در كه طرفين،  هشد فراهم پيش از هاي فرم در مقرر شرايطبراساس 
 وجود فرض در كه استدالل اين با مزبور طرح. گشت مي قدمنع نيستند، يكديگر
 مورد دارد وجود قرارداد تحميل احتمال طرفين هاي فرم ميان اساسي هاي تفاوت
  ].8 ، شماره3[ گرديد رد نهايتاً و گرفت قرار انتقاد
 قرار بررسي مورد كنوانسيون كنوني 19  هماد 3 و 2 بند كه هنگامي ديگر، طرف از
 دو و شود داشته نگاه) آيينه  تصوير  قاعده( اصلي  هقاعد تنها شد پيشنهاد گرفت، مي

 حذف شوند، ابهام به منجر عمل در است ممكن كه استدالل اين با ديگر، پاراگراف
 يا تجاري معمول  هروي يك كه بود اين مزبور پيشنهاد مقابل در اصلي استدالل. گردند
 دارد وجود  عمومي شرايط از استفاده با ها قرارداد انعقادخصوص در مشخص عرف
 عرصه در حقيقت يك عنوان به استاندارد شروط از مكرر  هاستفاد]. 10شماره  ،4[

 بخواهد » آيينه تصوير«  هقاعد اگر كه است گرفته قرار شناسايي مورد الملل بين  تجارت
 كنار بدون المللي بين قرارداد يك انعقاد باشد، قرارداد تشكيل در انحصاري مبناي
 است بعيد كه حالي در ؛نمايد مي ممكن غير طرفين توسط  عمومي شرايط گذاشتن
 الشكل متحد قوانين كه ست امعنا بدان اين، زيرا باشند، امري چنين خواستار طرفين
  ]. 10اره شم ،4[ باشند داشته تقدم طرفين توافق بر المللي بين
 كنوانسيون نهايي متن ها، فرم نبرد  همسأل حلدرخصوص  متعدد پيشنهادهاي رغم  به 
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  . ماند مسكوت ها فرم نبرد  همسأل و شد تصويب، باب اين در صريحي  همقرر بدون
 شنهادپي]. 257،ص5[ گرفت قرار بحث مورد آن يابقا ضرورت و 19  هماد 2 بند ابتدا
 و اساسي تغييرات ميان تمايز در كه ابهاماتي دليل به بايست مزبور بند كه شد
 و نبرد اين پيروز طلبان اصالحكه  اين دليل به. گردد حذف دارد، وجود اساسي غير

  . ماند باقي بحث، مورد پاراگراف شدند، مجادله
 ساختن مشخص هدف با ،3 بند كردن اضافه به موفق گرايان سنت مقابل، در
  . گرديدند شود، مي اساسي  تغيير موجب كه مواردي
 آمال با گروه دو ميان سازش  هنتيج گرفته، قرار پذيرش مورد 19  هماد در كه حلي راه
 براي اصليعنوان  به را » آيينه تصوير«  هقاعد نهايي، متن 1 بند. است متفاوت  هاي سنت و

 كه است جايي در قاعده اين بر استثنايي  هبردارند در 2 بند. كند مي معرفي قرارداد تشكيل
 ناقص فهرستي 3 بند. شود نمي ايجاب شرايط اساسي  تغيير موجب گرفته،  صورت تغييرِ
  .كند مي ارائه شود، تلقي اساسي  تغيير  همثاب به بايد كه را تغييراتي از

 ميان به مزبور  همقرر جاي به آنچه و شد، رد ها فرم نبرد صريح  همقرر نهايت در
 كلي طور به. گشت المللي بين هاي قرارداد در ابهام بروز سبب و بود وضوح فاقد آمد،

 را موضوع براي متحدالشكلحل  راه يك ارائه كنوانسيون، نويس پيش نويسندگان
 و حل 19  هماد تفسير راه از بايست مسأله كه داشتند اعتقاد ،دانسته پيچيده بسيار
  ]. 98ص  ،6[ گردد فصل
  

   كنوانسيون در » آيينه تصوير«  هقاعد جايگاه .3
   كنوانسيون به » آيينه تصوير«  هقاعد ورود .3-1

 موجب به و كرده دنبال را » آيينه تصوير «به موسوم ال كامن سنتي  هقاعد كنوانسيون،
 يكديگر با ها جنبه تمامي در كه) 18  هماد( قبولي و) 14  هماد( ايجاب با قرارداد آن

 كه قبولي مقام در ايجاب به پاسخ]. 131ص ،7[ شود مي منعقد باشند، داشته مطابقت
 ايجاب ،بوده قبول رد يامعن به باشد، تغييرات يا ها محدوديت اضافات، برخي متضمن
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  ). 19  هماد 1 بند( گردد مي محسوب متقابل 
 روابط در پذيري انعطاف و سرعت كه جديد تجاري روابط با » آيينه تصوير« قاعده

 متناسب است، آن اصلي  همشخص شده تنظيم پيش از استانداردِ هاي فرم از استفاده و
 و كلي  هاستفاد منظور به را شده تنظيم پيش از شروط از استفاده بازرگانان. يستن

 طرفين، معموالً است ذكر به الزم. دانند مي  سبمنا خود تجاري روابط براي مكرر
 در. دنندار يكديگر با كامل مطابقت قبول و ايجاب آن در كه كنند مي اجرا را قراردادي
 آيا است؟ گرديده منعقد قراردادي اساساً آيا كه است اين مهم پرسش مواردي چنين

  باشد؟ ادقرارد انعقاد براي جديد هاي راه پاسخگوي تواند مي كنوانسيون
  

   » آيينه تصوير«  هقاعد از استثنا شرايط .3-2
 به. است كليدي اي مقرره كنوانسيون 19  هماد 2 بند ها، فرم نبرد  همسأل با رابطه در

 مفاد با قبولي ميان اختالف ترين كوچك آن در كه هايي وضعيت از اجتناب منظور
 تعديل راستاي در 19  هماد 2 بند شود، گرفته نظر در جديد ايجاب  همثاب به ايجاب،
 تحت مقرره اين موجب به .گرديد اضافه قبول و ايجاب ميان كامل مطابقت لزوم  هقاعد
 هايي قسمت تغيير با ايجاب در مقرر شرايط مبناي بر قرارداد تشكيل خاصي، شرايط
  . است ممكن قبول حاوي پاسخِ در آن از

 در باشد،  تغييرات و اضافات برخي  هبردارنددر كه قبولي مقام در ايجاب به پاسخ
 پاسخ، از ايجاب مخاطب قصد: باشد شرط سه داراي كه شود مي تلقي قبول صورتي
 در اساسي تغيير به ،ايجاب پاسخ در مندرج شرايط باشد؛ ديگر طرف به قبولي اعالم
 سوي از آمده عمل به اساسي غير تغييرات با ندهكن ايجاب نشود؛ منجر ايجاب مفاد

  .نكند لفتيمخا ايجاب مخاطب
  

   قبولعنوان  به ايجاب به پاسخ. 3-2-1
 محك قصد به صرفاً پاسخ كه است ممكن .باشد قبوليعنوان  به بايد ايجاب به پاسخ
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 قبول امكان ايجاب مخاطب لحا عين در و باشد مغاير قبولي قبال در كننده زدن ايجاب
 كه  يدر صورت]. 144ص ،8[ دارد نگاه محفوظ خود براي بعدي زمان در را ايجاب
 شروط افزودن امكاندرخصوص  پيشنهاد يا پرسش به ناظر صرفاً ايجاب پاسخ
 به ايجاب رد را آن توان مي نه و شود مي تلقي قبول نه ،پاسخي چنين باشد، اضافي
  ].96ص  ،9[ آورد حساب
 جمله از ذيربط احوال و اوضاع به بايد پرونده هر در طرفين قصد تشخيص براي

 توجه آنان بعدي اعمال ساير و عادت و عرف ،طرفين بين مقرر رويه، مذاكرات به
  ).8  هماد 3 بند (داشت مبذول كافي
  

  ايجاب در اساسي تغييرات ايجاد عدم .3-2-2
 ارزيابي و تحليل با تنها ،متقابل  ايجاب يك يا است قبول ايجاب، مخاطب خپاس كهاين

 ايجابي به پاسخ تنها .است تشخيص قابل ايجاب شرايط در آمده  عمل   به تغييرات
  هماد 2 بند (ندهد تغيير اساسي طور به را ايجاب شرايط كه شود مي محسوب قبول
19.(  

 ايجاد براي. بود برانگيز بحث مسائل از يكي 19  هماد 2 بند وين، كنفرانس در
 تغييرات از فهرستي  هبردارنددر كه 19  هماد 3 بند مختلف هاي نظريه ميان سازش
 و كيفيت ثمن، به مربوط شروط: از عبارتند تغييرات اين. گرديد اضافه بود، اساسي
 ديگري برابر در قرارداد طرف كي مسؤوليت ميزان تسليم، مكان و زمان كاالها، كميت
  . اختالفات فصل و حل و

 فهرست كه معتقدند 19  هماد 3 بند در مندرج موارد به اشاره با نظرانصاحب
 اين كه چرا؛ سازد مي دشوار را اساسي غير و اساسي تغييرات بين تفكيك مزبور
  ]. 53ص  ،10[ دهد مي پوشش را قرارداد ابعاد از بسياري فهرست،

 بودنِ اساسي براي 1»رد قابل  هامار« يك صرفاً فهرست اين محققان برخي نظر به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. rebuttable presumption 
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  ].55ص، 7[ است دهكر بيني پيش تغيير،
 اساسي  تغيير يك به كه هستند شروطي  هدربردارند معموالً استاندارد هاي فرم
 را قرارداد انعقاد در مهم موضوعات  تمامي مزبور فهرست زيرا ،گردند مي منتهي
 پرونده در موجود شرايط  ههم پرتو در بايد بودن اساسي وجود، اين با .گيرد ميدربر

  . گيرد قرار قضاوت مورد طرفين يمعامالت هاي رويه و عرف خصوصاً
 3 بند در مقرر فهرست شمول تحت تغييرات از وسيعي طيفكه  اين به توجه با
 تغييرات شامل تنها اساسي غير تغييرات گفت بايد گيرد، مي قرار كنوانسيون 19  هماد

 طور به قبالً كه جزئياتي تعيين نظير ،غيرمهم مسائل يا چاپي اشتباهات گرامري،
 ديگر تفسيري بر بنا اما]. 384ص ، 10 ؛ 284ص  ،7 [شود مي آمده ايجاب در ضمني
]. 5، ص11[ يابد مي توسعه نباشد، جوهري و اصلي آنچه هر به اساسي غير تغييرات
  .شود بيان ايجاب نظير دقيق هاي واژه از استفاده با قبول كه نيست نيازي ،نتيجه در

 ذيل تغييرات كه سازد مي روشن خوبي به مربوط حقوقي هاي پرونده بررسي
  : اند شده داده تشخيص اساسي غير ها، دادگاه توسط
 قيمت كاهش يا افزايش با متناسب معامله، بهاي در تعديل نمتضم كه پاسخيـ 
   .باشد تسليم شرايط از بخشي در تغيير يا بازار
 مدت در كه را كاالهايي بتواند خريدار آنبراساس  كه ايجاب بر شرطي افزودن ـ
  ].12[ كند رد است، شده تسليم او به مشخصي زمان
 گرديد، بيان كنوانسيون 19  هماد 3بند راتعبا پيرامون كه مسائلي رغم بهـ 
 توجهي غالباً كنند، مي اعمال را »انداختن  دور«يا »نهايي  شليك «قواعد كه هايي دادگاه
  .ندارند اساسي غير و اساسي شروط ميان تمايز به

 است توجه قابل 1997 مارس 20 در اتريش عالي دادگاه تصميم رابطه اين در
 كنوانسيون 19 ماده 3 بند در شده ذكر هاي نمونه كه بود نظر ينا بر دادگاه]. 13[

 اين. شوند گذاشته كنار خاص موارد در است ممكن كه هستند كلي هاي فرض صرفاً
 كه را اي رويه صرفاً عالي دادگاه و بود اتريشي دانانحقوق اكثر نظر با مطابق ديدگاه
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 يك انجام به مبادرت آن اسبراس و دانسته منطقي گذشت، مي آن عمر از ها مدت
  ].6ش ،14 [كرد شده ياد  همقرر از عقاليي تفسير
 از پس طرفين كه بود كاال كيفيت به مربوط آمده پيش اختالف ديگر، اي پرونده در
 يكعنوان  به مزبور  همسألكه  اين رغم به. نرسيدند نهايي توافق به طوالني مكاتبات
: گرفت نتيجه چنين دادگاه بود، شده بيان كنوانسيون 19  هماد 3 بند در اساسي  تغيير
 در تنها كنوانسيون 19  هماد 3 بند در شده فهرست موارد و اجزا به مربوط تغيير«

 هاي رويه پرونده، احوال و اوضاع و شرايط كه شود مي تلقي اساسي صورتي
 به توجه با. نباشند آن از غير امري  هدهند نشان ا،ه عرف يا مذاكرات طرفين، معامالتي

 نحو به يافته، تغيير قبول براساس قرارداد است، نكرده اعتراضي كننده ايجابكه  اين
 غيركامل فهرست كه كرد وضع را قاعده اين دادگاه لذا ].15 [»است شده منعقد معتبر
 بر هايي اماره  هبردارنددر صرفاً بلكه ،نيست االتباع الزم كنوانسيون 19  هماد 3 بند

 معامالتي هاي رويه مبناي بر خاص موارد در امارات اين و است بودن اساسي
  . است رد قابل مربوط احوال و اوضاع و شرايط ساير و تجاري، عرف طرفين،

 از بالقوه اجتناب براي اي زمينه تواند مي اساسي تغييرات از الذكر فوق تفاسير
 پرتو در كه را تغييري ها دادگاه ،واقع در. باشد »آينه  تصوير«  هقاعد نتايج و ها پيامد
 و عناصر برخي با آن ارتباط رغم  به پيوندد، مي وقوع به نيت حسن و تجاري عرف
  .آورند نمي شمار به ايجاب با غيرمنطبق قرارداد، اساسي اجزاي
 تغييرات  هجداكنند مرز: گفت بايد شده ارائه هاي  حل راه از گيري نتيجه ممقا در
 داراي غالباً كه تغييرات ترين كوچك جزب. است مبهم اساسي غير تغييرات از اساسي
 محسوب اساسي تغيير ها آن از يك كدامكه  ايندرخصوص  هستند، گرامري ماهيت
  ههم گرفتن نظر در با دباي تغييرات از كدام هر و ندارد وجود نظر اتفاق شود، مي

 با حال،  اين با. گيرد قرار ارزيابي مورد پرونده بر حاكم احوال و اوضاع و شرايط
 از است الزم طرفين، مابينفي توافق حفظ به اميد و سازي الشكل متحد هدف به توجه
  .پذيرد صورت مضيقي تفسير گردند، مي اساسي  تغيير به منجر كه مواردي
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  اساسيغير تغييرات با كننده ايجاب مخالفت عدم. 3-2-3
 شفاهاً موجه غير تأخير بدون كننده ايجاب چنانچه كنوانسيون 19 ماده 2 با بند مطابق
 محسوب قبول ،ايجاب به پاسخ ،نكند اعتراض مغايرت به نسبت يادداشتي ارسال با يا
 اصالحات عالوه به ايجاب شروط از عبارتند قرارداد شروط صورت اين در .شود مي

  .قبول در مندرج
  

  مغاير قبول برابر در كننده ايجاب واكنش. 4
 قيود از برخي خود قبولي فرم در ايجاب مخاطب كه افتد مي اتفاق هنگامي ها فرم نبرد
 كه فرض پيش اين با .بيفزايد آن رب يا دهد تغيير را ايجاب فرم در مندرج شروط يا

 كننده ايجاب وضعيت شود، محسوب متقابل  ايجاب ايجاب، با منطبق غير يا مغاير قبول
  :نيست خارج زير حالت چهار از يكي از آمده عمل به تغييرات با مواجهه در

 اردادقر ؛كند مي اختيار سكوت موضع ؛كند مي اعتراض آن به پذيرد؛ مي را تغييرات
  .پذيرد مي را آن اعتراضي هر گونه بدون مقابل طرف و كند مي اجرا را

  

  تغييرات پذيرش . 4-1
 تشكيل به آمده عمل به تغييرات به نسبت كننده ايجاب رضايت اعالم ترديد بدون
  . سازد مي ملزم قرارداد اجراي به را طرفين و انجامد مي قرارداد
  

  راتتغيي به اعتراض . 4-2
 خود مخالفت و آگاه قبولي در مندرج تغييرات از كننده ايجاب كه است اين ديگر فرض 
  . گيرد نمي شكل قراردادي هيچ صورت  اين در. كند ابراز آن با را

. است ابهام داراي »موجه تأخير بدون «عبارتبا  19  هماد 2 بند باره اين در اما
 گرفته صورت تغييرات به نسبت فوراً كننده ايجاب كه است اين  حل راه بهترين
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 منعقد دور راه از قرارداد معموالً المللي بين تجاري معامالت در. دهد نشان العمل عكس
 ،مخاطب به اعتراض وصول ،كرده كفايت اعتراض ارسال حالت، اين در. شود مي
  . نيست مزبور اعتراض اثرگذاري و اعتبار شرط
  

  تغييرات به نسبت كننده ايجاب سكوت .4-3
 مفاد به رضايت بر دال كه اعمالي ساير يا الفاظ «كنوانسيون، 18  هماد 1 بند مطابق 

 قبول بر داللت نفسه في اقدام، عدم يا سكوت. است محسوب قبول ،باشد ايجاب
 اختپرد يا كاال كردن ارسال نظير) مثبت( ايجابي عمل يك به رضايت، بنابراين. »ندارد
  ). 18  هماد 3 بند( دارد نياز آن بهاي
 ،آن موجب به كه كرده مطرح را استثنايي كنوانسيون 19  هماد 2 بند ،حال اين با
 يا اعتراض عدم باشد، اساسي غير تغييرات متضمن ايجاب مخاطب پاسخ چنانچه
 در. است قبول در اساسي غير تغييرات به رضايت يامعن به مغايرت به نسبت سكوت
 آگاه اعتراض خصوص در خود حق از كننده ايجاب كه است اين بر فرض حال اين
 تغيير كه صورتي در مقرره اين. است پذيرفته را تغييرات خويش سكوت با و بوده
 اساسي غير درخصوص ها دادگاه اقدام كنل ؛نيست زا  مشكل باشد، اساسي غير واقعاً

 از استفادهسوء به منجر است ممكن است، اساسي واقعاً كه تغييري كردن محسوب
 شود شروطي با قرارداد اجراي به ملزم اصلي  هكنند ايجاب ،آن براساس و شده استثنا
  . باشد داشته مغايرت وي اوليه شروط با اساساً كه
  

  قرارداد عملي اجراي .4-4
 صورت به قرارداد شروط، در تفاوت رغم به ارد،مو اكثر در ها، فرم نبرد بحث در

 در  اين،وجود با. دهد مي رخ اختالف طرفين ميان ندرت به و شود مي اجرا اختياري
 آيا احوال و اوضاع و شرايط به توجه با كه است اين اساسي سؤال اختالف، صورت
  .]2ش ، 16[ خير؟ يا است شده منعقد قراردادي
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 كاال، تحويل( اصلي تعهدات اجراي از پس طرفين بيعي قرارداد در اگر مثال طور به 
 خود مشترك قصد ها آن كه است اين كردند حداقل اختالف يكديگر با )قيمت پرداخت

 ،بنابراين]. 214، ص 16[اند  كرده ابراز متقابل تعهدات از قالبي در قرارداد ايجاد بر را
 شود، واقع اختالف مورد قرارداد اجراي ابعاد و ها جنبه برخي اجرا از پس چنانچه
  .]217ص , 16 [است شده منعقد آور مالزا قرارداد يك كه شد خواهد داده حكم معموالً
  

   )نظريات طرح (كنوانسيون مقررات و ها فرم نبرد .5
 حلي راه ها فرم پديده با ارتباط در كنوانسيون آيا كه خصوص  اين در كلي طور به 

 ها فرم نبرد ديدگاه يك با بقمطا. دارد وجود مختلف ديدگاه سه نه، يا است كرده ارائه
 موضوعات  همحدود از خارج واقع، در و قرارداد اعتبار به مربوط موضوعات از يكي
 مقررات موجب به مزبور موضوع ،دوم ديدگاه طبق. است كنوانسيون شمول تحت

 اعمال از تركيبي در راحل  راه بعضي كه اين انجامسر و است لح قابل كنوانسيون
  .اند هيافت داخلي قانون و كنوانسيون مقررات
  

  كنوانسيون مقررات از ها فرم نبرد موضوعي خروج .5-1
 كنوانسيون مقررات شمول از خارج ها فرم نبرد موضوع اصوالً بعضي، عقيده به بنا
 استناد كنوانسيون 4  هماد »الف« بند به خويش ادعاي اثبات براي عده اين .است
 كه موردي در جزب كنوانسيون اين مزبور،  همقرر موجب به]. 95ص  ،6 [كنند مي

 آن شرايط از هريك يا قرارداد اعتبار با خاصي باشد، ارتباط شده تصريح آن خالف
 توسط دباي قرارداد اعتبار شرايط اساس  اين بر .ندارد مربوط عرف گونههر اعتبار يا

  .گردد مشخص آن در شده پذيرفته هاي  حل راه و داخليِ قوانين
 احتمال كه است اين شده مطرح مزبور استدالل به نسبت كه توجهي قابل انتقاد
 كنوانسيون كنندگان تنظيم نظر مورد كه آنچه از بيش شده ياد  همقرر به قضات دارد
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 حذف براي بالقوه 1»سياه  هحفر «يك ،4  هماد »الف« بند بنابراين. كنند استناد بوده،
 رويه بي استفاده احتمال دليل به  و]131ص، 7 [است كنوانسيون قلمرو از موضوعات

  بنابراين.كرد رتفسي مضيق نحو به را آن بايد  آن از استفاده سوء يا مزبور مقرره از
 ،گرفته قرار لحاظ مورد كنوانسيون 7  هماد 1 بند همراه به بايد 4  هماد »الف« بند

 درآيد كاال المللي  بين بيع كنوانسيون حاكميت تحت قرارداد تشكيل فرايند تمامي
  ].57،ص 17[
 در نيت حسن و حدالشكلمت مقررات اعمال لزوم بر كنوانسيون 7 ماده 1بند در

 ايجاد كه كنوانسيون مبناي با ديدگاه اين رسد مي نظر به. است گرديده تأكيد معامالت
  .است تأييد قابل و هماهنگي دارد است المللي بين معامالت در متحدالشكل مقررات

  

  ها رمف نبرد بر كنوانسيون مقررات مطلق حاكميت .5-2
 اما. گنجد مي كنوانسيون  تنظيمي طرح در ها فرم نبرد  هلأمس  مفسران، اكثر نظر به بنا

 حل قابل مقرره كدام به استناد با موضوع اينكه  ايندرخصوص   هنظري اين طرفداران
 به توان مي را باره اين در شده ارائه هاي ديدگاه. دارند نظر اختالف يكديگر با ،است
  . كرد تقسيم دسته سه

 تشكيل به مربوط قواعد يعني كنوانسيون، مقررات مستقيم اعمال هوادار گروهي
 اعمال آن،  هنتيج كه  هستند)24 تا 14 مواد( كنوانسيون 2 بخش در مندرج قرارداد
 مخاطب كه ترتيب بدين است؛ قرارداد شروط شناسايي در »نهايي  شليك«  هقاعد
 در). 19  هماد 1 بند( سازد مي محقق را متقابل  ايجاب يك خود فرم ارسال با ايجاب 

 اعالم در شده چاپ موارد از چيزي خواندن بدون اصلي،  هكنند ايجاب كه صورتي
 قبول مورد يدجد ايجاب كه شود مي فرض ،كند اجرا را قرارداد ،)متقابل  ايجاب( قبولي
  .]123، ص 18) [18  هماد 3 و 1 بند( است گرفته قرار او

 بر كنوانسيون كه كلي اصول طريق از دباي شده ياد  همسأل كه معتقدند ديگر اي عده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. black hole 
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 مي استناد كنوانسيون 7  هماد 2 بند به آنان]. 125، ص 19[ شود حل است، مبتني آن
 و نيست كنوانسيون در صريحي  همقرر داراي ها، فرم نبرد  همسأل كه ترتيب بدين ؛كنند
 معامله و نيت حسن اصل (كنوانسيون كلي اصول به توسل با دباي را مزبور خأل

  . كرد پر) منصفانه
 را قرارداد بر 19  هماد حكومت از طرفين ضمني انصراف تئوري ديگر، بعضي
 مقررات شمول دهد مي اجازه طرفين به كه 6  هماد به عنايت با. اند ساخته مطرح

 يا كنند عدول آن مقررات از يكهر آثار از 12 ماده رعايت با يا استثنا را كنوانسيون
 چنين ،كنند اجرا را قرارداد شروط، تعارض رغم به متعاملين، گر ا ،دهند تغيير را ها آن
 فيمابين قرارداد به نسبت 19  هماد شمول از ايشان ضمني انصراف  هابمث به عملي
 و طرفين مشترك قصد جستجوي طريق از بايد قرارداد شرايط صورت اين در. است
 شروط ،كرده تساقط نيز متعارض شروط. شود مشخص كنوانسيون 8  هماد اعمال

  ].131ص ،7[ گردد مي تعيين »انداختن  دور«  هقاعد از استفاده با قراردادي
  

  داخلي مقررات و كنوانسيون مقررات مشترك حاكميت .5-3
 نه و دارد، نظر كنوانسيون مقررات از ها فرم نبرد موضوعي خروج بر نه ديدگاه اين
 اين طرفداران عقيده به. آورد مي ميان به سخن كنوانسيون 19  هماد كامل اعمال از

 قراردادي آيا كه اين اول: دكر توجه اساسي  همسأل دو به بايد امر بادي رد ديدگاه
 طبق چيست؟ قرارداد محتواي ،پاسخ بودن مثبت صورت در كه اين دوم و دارد وجود
 نشده اجرا قرارداد كه شود مي اعمال زماني معمول طور به 19  هماد رويكرد اين
 نخواهد وجود قراردادي ،شده اعمال » آيينه تصوير«  هقاعد فرضي، چنين در. باشد
 همچنين و  عمومي شرايط مبناي بر بايد باشد، آمده در اجرا به قرارداد اگر اما. داشت
 هاي عرف خصوصاً و قرارداد تفسير كلي اصول اعمال، قابل  هموضوع مقررات
  .]174ص ، 16 [گردد تلقي يافته تشكيل نيت، حسن و تجاري
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  ايران حقوق در ها فرم نبرد. 6
 در فحص نيازمند ايران، حقوق در شده ياد  همسأل مختلف ابعاد با آشنايي ترديد  بدون
  .است ايران مدني حقوق منبع ترين مهمعنوان  به اماميه فقهي متون

 روابط از گرفتهبر وشود  مي محسوب جديد اي مسأله ها، فرم نبرد موضوع هرچند
 مباحث از استفاده با را مسأله حكم توان مي اماميه فقه در اما ،است المللي بين تجاري
  . آورد دست به قبول و ايجاب شرايط باب در مطرح
 قبول و ايجاب: اند گفته معامالت مبحث  در سنت اهل و شيعه از اعم اسالمي يفقها
 و ايجاب تطابق لزوم « به آن از و شود وارد چيز يك بر بايد باشد مؤثر كه اين براي
  .]181ص، 22؛ 353ص، 21؛ 175ص ،20[  كنند تعبيرمى »قبول
 يا مبيع يا مشتري حيث از خاص وجهي به را ايجاب فروشنده، وقتي ،مثال طور به
 خاص وجه همان به را عقد بايد هم خريدار كند، مي انشا شرايط حيث از يا و ثمن
 كه است اين اشتراط اين دليل .گردد نمي منعقد يعقد صورت اين غير در. كند قبول
 را ايجاب با منطبق غير  قبول توان نمي بنابراين. است ايجاب به رضايت حقيقت در قبول

  .]175 ص ،20 [كرد قلمداد ايجاب به رضايت
 و ايجاب بين تطابق تباراع موضوع كه دارند عقيده فقها از گروهي اين بر عالوه
 التي ءالقضايا (است همراهشان ها آن استدالل كه است قضايايي زمره در قبول

  .]71ص ،24 ؛ 114 ص ،23[) معها قياساتها
 سازنده  عمومي عناصر اهمعنوان  به طرفين اراده توافق لزوم نيز حقوقي لحاظ به
 كلي طور به تعهدات و عقود به مربوط مقررات يبرخ نيز و عقد ماهيت تحليل با عقود،
 مباحث در مذكور مقررات ويا مدني قانون 194 ماده و) عقد تعريف (183ماده مانند
  .شود مي استنباط مزبور قانون 339 ماده مثل ،معين عقود

 نمتعاملي كه ديگري اعمال و اشارات و الفاظ«: دارد مي مقرر مدني قانون 194 ماده
 همان طرفين احد كه نحوي به باشد، موافق بايد نمايند مي معامله انشاي آن وسيله به

 باطل معامله واال است  داشتهرا آن انشاي قصد ديگر طرف كه كند قبول را عقدي
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  .»بود خواهد
 احدو امر بر قرارداد طرفين اراده توافق ضرورت بيان منظور به قانوني ماده اين
 گوياي عبارت در مندرج »بايد «كلمه. است گرديده تنظيم حقوقي نهاد يك ايجاد جهت

 ضرورت رعايت عدم اجراي ضمانت. است قانونگذار نظر در ضرورت اين تشخيص
 بيني پيش »بود خواهد باطل معامله واال« عنوان با 194 ماده ذيل در نيز شده ياد

 ،25 [است اقرارداده تشكيل عقاليي روند گوياي مدني قانون 194 ماده. است گرديده
  ].89 ص

 بدون ايجاب، مدلول كه گيرد مي صورت زماني مزبور  هماد در نظر مورد توافق
  .شود پذيرفته كننده قبول سوي از تصرفي و دخل هرگونه
 ايجاب تطابق عدم صورت در آيا كه است اين است طرح قابل جا اين در كه سؤالي

 اصلي كننده ايجاب به خطاب و متقابل و جديد ايجابي تواند مي مغاير قبول قبول، و
كه  اين يا شود؟ تلقي يافته تشكيل عقد اخير شخص پذيرش با كه اي گونه به ،شود تلقي
   گردد؟ انشا اي جداگانه قبول و ايجاب بايد مجدداً عقد تشكيل براي
 ،27 ؛ 336ص ،26[ مدني حقوق استادان از بعضي ،فوق پرسش به پاسخ در
 ايجاب به جزئي چند هر ،شروطي يا قيود، ايجاب مخاطب چنانچه دارند عقيده ]91ص

 و جديد ايجابي  همنزل به را قبول بايد فرض اين در. شود نمي محقق تراضي بيفزايد
 به نيل منظور به طرفين گفتگوي براي مبنايي عنوان به تواند مي كه دانست متقابل
 و اساسي  تغيير ميان تفاوتي كه حالي در ؛بگيرد قرار توجه مورد نهايي  توافق
 از قرارداد اجراي اگر ديدگاه اينبراساس  است روشن .اند نشده قائل اساسي غير
 تلقي وي فعلي قبول و متقابل  ايجاب به رضايت يامعن به را اصلي كننده ايجاب جانب
 و قيود مبناي بر را قرارداد و دانست يافته  انعقاد را قرارداد بايد صورت اين در كنيم
  .كنيم تحليل متقابل  ايجاب در مندرج شروط
 قرارداد كه كنند شرط خود هاي فرم در طرفين از هريك كه  يدر صورت حال  اين  با
 متقابل كننده ايجاب شروط قبوليعنوان  به قرارداد اجراي است، ها آن شروط مشمول
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  . بود خواهد دشوار
 تواند نمي نيز متقابل  ايجاب يك قبولي، چنين ،تحليلي لحاظ به رسد مي نظر به ولي
 كه چرا ؛شود شمرده ايجاب به دعوت نوع يك تواند مي حداكثر و شود محسوب
 تلقي مستقل ايجابي باشد، ايجابي قبولِ تا شده قصد كه را چيزي پذيرفت انتو نمي
 مغاير قيود يا شروط با همراه قبول تجاري، عرف دركه  اين مگر ]326 ص، 28[ شود
 را بنا بين فيما روابط در طرفين كه اين ويا دگرد تلقي مستقل و جديد ايجابي اضافي يا
  . باشند گذاشته امر اين بر

 كلي طور به و دانند مي عقد تشكيل مانع را مطابقت عدم هرگونه نيز اماميه فقه در
 بار  آن بر حقوقي اثر هيچ ،دانسته ساقط اعتبار درجه از را مطابق غير قبول و ايجاب
 قانونگذار تصريح عدم همچنين و فقه در بحث اين پيشينه به توجه با لذا. كنند نمي
 ايجاب با مغاير قبول پذيرش ،است جديد مغاير، ايجاب قبول كه ايندرخصوص  مدني
  هعقيد برخالف بنابراين .نمايد مي دشوار مستقل ايجاب يكعنوان  به ايران حقوق در

 درخصوص كنوانسيون و ايران حقوق رويكرد كه رسد مي نظر به استادان از بعضي
   .نيست يكسان ابايج با مغاير قبول
 هرگونه بدون اجرا پذيرش و كننده ايجاب سوي از قرارداد اجراي اساس  اين  بر

 روشن. كرد تلقي قرارداد تشكيل يامعن به توان نمي را مخاطب طرف از اعتراضي
 بر قرارداد كه اين تعيين ،رويكردي چنين با ها فرم نبرد موضوع با ارتباط در است
 در. است منتفي موضوعاً است شده منعقد ها فرم از يك كدام شروط و قيود يمبنا
 به راجع قراردادها بر حاكم عمومي قواعد مشمول طرفين رابطه وضعيتي چنين

   .بود خواهد باطل معامالت
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  گيري نتيجه .7
   :از عبارتند ذيل شرح به مقاله اين در آمده دست به نتايج
 كننده ارائه صريح طور به كه است مقرراتي فاقد كاال المللي  بين بيع كنوانسيون -1
 المللي بين تجارت عرصه در ها فرم نبرد پديده مشكل حل راستاي در مناسب حل راه
  . باشد
 در طرفين كه اين يا كند اقتضا تجاري عرف كه مواردي جزب ايران، حقوق در -2
 و مستقل ايجاب يك توان نمي را ايجاب با مغاير قبول باشند، گذاشته بنا خود روابط
 يك هيچ قبول و ايجاب ميان تطابق عدم فرض در بنابراين. آورد شمار به متقابل
 طرفين چنانچه. است اثر  فاقد دو هر و شده محسوب قرارداد از جزئي تواند نمي

 روابط كنند اقدام قرارداد اجراي به قبول و ايجاب مغايرت به توجه بدون قرارداد
 تحليل قابل است باطل معامالت به راجع كه قراردادها عمومي قواعد اساس بر ايشان
  .بود خواهد
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