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چکيده
امروزه در قراردادهای بازرگانی ،طرفین از طریق فرمهای استاندارد با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند.
فرمهای استاندارد طرفین دربردارندة موضوع معامله ،مبلغ ،کمیت و شرایط تحویل کاال است .همچنین
فرمهای استاندارد حاوی برخی شروط معارضی که قبالً چاپ شده ،است .چنین وضعیتی نبرد فرمها
نامیده میشود .آیا با مبادلۀ فرمهای متعارض ،قرارداد واقع میشود؟ اگر چنین باشد ،شروط قرارداد
کداماند؟ آیا با اجرای قرارداد ،عقد تشکیلشده محسوب میشود؟ اگر چنین است ،شروط قرارداد
کداماند؟ برخی سیستمهای حقوقی حاوی راهحلهایی برای نبرد فرمها هستند ،اما در صورت نبود
هرگونه مقرراتی ،اغلب مشکل از طریق رجوع به قواعد عمومی حل میشود .نگارندگان مقاله دیدگاه
برخی از سیستمهای حقوقی مهم را بررسی کرده و سپس موضع اسناد بینالمللی را در این خصوص
مطالعه کردهاند.
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مقدمه
امروزه بسیاری از قراردادهاا در حاوزة بازرگاانی داخلای و باینالمللای از طریاق تباادل
فرم های استاندارد از سوی طرفین منعقد میشود و شیوههای کالسیک و قادیمی مانناد
ایجاب و قبول شفاهی یا تنظیم شرایط قارارداد هنگاام ماذاکرات مقادماتی ،باهویاهه در
قراردادهای مهم ،کمتر استفاده میشود .سرعت در حصول توافق و دقت در درج شاروط
قراردادی از دالیل توسعۀ فرمهای استاندارد بهشمار میرود و تمایل اشخاص و شرکتهاا
به استفاده از چنین شیوهای ،به خواست آنان برای انعقاد قراردادهای الحاقی بازمیگردد.
در برخی از کشاورها ،اشاخاص هنگاام معاملاه از فارمهاای ازپایآ آمااده اساتفاده
میکنند .این فرمها حاوی شروطی هستند که اتحادیۀ تجاری طرفین قرارداد یا مشاوران
حقوقی آنان تنظیم میکنند .ازآنجایی که اتحادیههاای طارفین هنگاام تنظایم مقاررات
فرمها بهطور یکسویه منافع اعضای خود را درنظر میگیرند ،میان فرمهای حاوی شروط
استاندارد اشخاصی که عضو اتحادیههای تجاری متفاوت هساتند ،اغلاب تعاارض وجاود
دارد .چون اصوالً اشخاص نیازمند معامله با یکدیگرناد ،نبایاد ایان مسائله ماانع انعقااد
قرارداد تلقی شود .بنابراین متصور است که یک طرف با ارساال شاروط اساتاندارد ویاهة
خود به طرف مقابل (که با شروط استاندارد طرف مقابل متفااوت اسات) و در پاساخ باه
ایجاب متضمن شروط استاندارد ایجابکننده ،قرارداد را بپذیرد و حتای اجارا نمایاد .در
چنین وضعی اصطالحاً تعارض یا نبرد فرمها 9موضوعیت مییابد و ما را باا ایان پرساآ
روبهرو میکند که آیا در چنین صورتی ،قرارداد منعقد میشود یا خیر و در صورت مثبت
بودن پاسخ ،کدامیک از شروط استاندارد یاا معیاار دیگاری ،حادود تعهادات طارفین را
روشن میسازد؟
بیشتر نظامهای حقوقی درگیار نبارد فارمهاا ،مقرراتای بارای حال مسائلۀ شاروط
استاندارد متعارض پیآبینی کردهاند .این نظامها در اغلب وضاعیتهاای نبارد فارمهاا،
وجود قرارداد را بهرسمیت شناختهاند و آن را مانع انعقاد قرارداد تلقی نکاردهاناد ،لایکن
تفاوت نظام های حقوقی در مقررات مربوط به تعیین مفاد قرارداد است .برخی قارارداد را
تابع شروط اولین شخصی که فرم خود را ارسال نموده اسات مایدانناد (تئاوری اولاین
 .9اصطالح نبرد فرمها در ترجمۀ واژة « »Battle of Formsبرای بیان مقصود مناسب بهنظر میرسد.
اگرچه میتوان عبارت تضاد یا تعارض فرمها را برای اصطالح موردنظر برگزید ،اما باید توجه داشت که
در حقوق خارجی از واژة « »Conflictدر این خصوص استفاده نشده و وضعیت شروط استاندارد
متعارض به یک نبرد ( )Battleتشبیه شده است.
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اقدام) ،بعضی شروط آخرین شخصی که فرم خود را ارساال مایدارد بار قارارداد حااکم
میدانند (تئوری آخرین اقدام) و گروهی قرارداد را تاابع های کادام از شاروط متعاارض
نمیدانند (تئوری تساقط).

صورتهای مختلف نبرد فرمها
نبرد میان فرم هایی که طرفین برای انعقاد قارارداد باه یکادیگر ارساال مایکنناد ،گااه
دربردارندة تغییرات غیرمهم در ایجاب است و گاه متضمن تغییرات اساسی اسات .گااهی
شرط استاندارد معینی فقط در فرم ارسالی ایجابکننده پیآبینی شده و گااه بارعکس،
یعنی فرم قبول دارای شروط اضافی نسبت به فرم ایجااب اسات .بعضای مواقاع یکای از
طرفین شرطی تدافعی در فرم اختصاصی خود پیآبینی میکند و به این وسیله صاریحاً
به طرف مقابل اعالم میکند که شروط استاندارد وی مالک عمل خواهد بود.

 .1مبادلۀ فرمها با شروط متضمن تغييرات غيراساسي در ایجاب
گاهی مخاطب ایجاب در رویارویی با فارم هاایی کاه باه عناوان بخشای از ایجااب تلقای
میشود ،تغییرات غیراساسی بهوجود میآورد .برای مثال ،در فرمی که فروشنده بهمنظور
ایجاب به خریدار ارسال میکند ،آمده است که کاالها در بستههایی که ساالمت وایمنای
کاال را حین حمل تضمین میکند بستهبندی و ارسال خواهند شد .درمقابل ،خریدار کاه
تصمیم گرفته ایجاب فروشنده را قبول کند ،در فرمای کاه باهمنظاور اعاالم قباولی باه
فروشنده ارسال مینماید ،شرط میکند که کاالها باید طبق نظر او باا طراحای جدیادی
بستهبندی و ارسال شوند .این مثال نمونه بارزی است که نشان میدهد فرمهاای ایجااب
و قبول طرفین قرارداد گرچه در کلیت تعارضی ندارند ،ولی شرایطی که برای بستهبنادی
کاالی موضوع معامله از جانب طرفین مد نظار قارار گرفتاه متعاارض اسات (Del Pilar
.Perales Viscasillas, 1998, p.41).

 .2مبادلۀ فرمها با شروط متضمن تغييرات اساسي در ایجاب
گاهی مخاطب ایجاب در رویارویی با فرمهایی که به عنوان بخشی از ایجاب تلقی
میشود ،تغییرات اساسی ایجاد مینماید .برای نمونه ،خریدار با شروط استاندارد خویآ
ایجابی مطرح می کند و فروشنده نیز در مقام قبول به شروط استاندارد خود مراجعه
مینماید  .شروط استاندارد فروشنده متضمن شرطی در خصوص ضمانت و جبران
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خسارت است که با شرط ضمانت خریدار متعارض است .ازآنجا که شروط
مربوط به ضمانت و جبران خسارت اساسی تلقی میشود ،در این مثال ،شروط استاندارد
مخاطب ایجاب متضمن تغییرات اساسی نسبت به شروط استاندارد ایجاب است (Keating, 2000,
.)p. 2683

 .3مبادلۀ فرمهای متضمن شروط متعارض و در پي آن ،اجرای قرارداد
ممکن است طرفین قرارداد به هنگام ایجاب و قبول ،فرمهای استانداردی را که باهم در
تعارض هستند ،مبادله کنند و باوجود اینکه میان شروط استاندارد آنها تعارض وجود
دارد ،قرارداد را اجرا نمایند .برای نمونه شخصی با تابعیت آلمانی برای خرید کاالی
بخصوصی از یک فروشنده ایتالیایی بهواسطۀ شروط استاندارد خویآ ایجابی مطرح
میکند و در شروط خود قید میکند که قانون آلمان بر قراردادشان حاکم است و از
طرفی فروشنده نیز در مقام قبول در شروط استاندارد خود قید میکند که قانون ایتالیا
بر قرارداد آنها حاکم است و در ادامه ،طرفین قرارداد پس از مبادله فرمهای متعارض
خود ،قرارداد را اجرا میکنند.2

 .4نبود شرط مندرج در فرم ایجااب ،در فارم قباوو و اجارای قارارداد در پاي
مبادلۀ فرمها
گاه فرم ایجابکننده متضمن شرطی است که فرم مخاطب ایجاب دارای آن شرط نیست
و پس از اینکه طرفین فرم های حاوی شروط استاندارد خود را مبادله کردند ،قرارداد را
اجرا میکنند .برای مثال ،خریدار در مقام ایجاب فرم استاندارد خود را به فروشنده
ارسال مینماید .در فرم خریدار آمده است که ثمن معامله بهطور اقساطی
پرداخت میشود .فروشنده نیز در مقام قبول ایجاب خریدار ،فرم استاندارد خود
را ارسال میدارد ،ولی فرم استاندارد فروشنده در خصوص نحوة پرداخت ثمن
مقررهای ندارد .خریدار و فروشنده پس از ردوبدل کردن فرمهایشان قرارداد را اجرا
میکنند.

Available at:

2. Amtsgericht Kehl (Germany), Case No. 3 C 925/93, 06.10.1995,
><http://www.unilex.info/case.cfm?id=163
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 .5نبود شرط اضافي فرم قبوو در فرم ایجاب و اجارای قارارداد در پاي مبادلاۀ
فرمها
برخی مواقع فرم مخاطب ایجاب متضمن شرطی است که فرم ایجابکننده دارای آن
شرط نیست و پس از اینکه طرفین فرمهای حاوی شروط استاندارد خود را مبادله
کردند ،قرارداد را اجرا میکنند .برای مثال ،یک فروشندة آلمانی در ایتالیا با یک خریدار
هلندی معامله میکند .فروشندة آلمانی هنگام ایجاب ،فرم استاندارد خویآ را به
خریدار هلندی ارسال میکند .خریدار هلندی نیز در مقام قبول ،فرم حاوی شروط
استاندارد خویآ را ارسال میدارد .در فرم خریدار هلندی آمده است که کاالها باید در
هلند تحویل شود .فرم فروشنده ایتالیایی در خصوص مکان تحویل ساکت است.
باوجوداین ،هردو طرف قرارداد را اجرا میکنند.

 .6وجود یک شرط تدافعي در کنار شرط اضافهشده در فرم قبوو
گاهی مخاطب ایجاب ضمن قبول ایجاب ،شروطی را نیز ضمیمه قبول خود میکناد و در
کنار این شروط ،این شارط را هام مطارح مایساازد کاه قارارداد بایاد مطاابق شاروط
استاندارد وی منعقد شود و شروط استاندارد طرف دیگر را نمیپذیرد .شرط اخیار شارط
تدافعی ( )Defensive Clauseنامیده مایشاود .بارای مثاال ،شخصای ایجاابی باهمنظاور
خرید مقداری شیرخشک مطرح میسازد و در فرم استاندارد خود قیاد مایکناد کاه در
صورت ورود خسارت از ناحیۀ فروشنده به وی ،فروشنده در هماۀ زماانهاا و باه میازان
معین مسئول است .حال آنکه فروشنده به هنگاام قباول ،شارط مایکناد کاه در هماۀ
زمانها مسئول نیست و مسئولیت وی محدود به عیوب رؤیتشاده از ساوی خریادار در
موقع تحویل است و نسبت به عیوبی که در زمان تحویل قابل رؤیت نباشند ،صرفاً تا قبل
از فرارسیدن تاریخ انقضای کاالی فروختاهشاده مسائول اسات و پاس از آن مسائولیتی
ندارد .فروشنده در کنار شروط استاندارد خود این شرط را هم مطرح میکند که قارارداد
صاارفاً مطااابق شااروط اسااتاندارد وی منعقااد ماایشااود و شااروط اسااتاندارد خریاادار را
نمیپذیرد.3
3. Bundesgerichtshof (Germany), Case No: VIII ZR 304/00, 09.01.2002, available
at: <http://www.unilex.info/case.cfm?id=766>.
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 .7اشتراط یک شرط تادافعي از ساوی ایجاابکنناده در فارم ایجااب و اضاافه
کردن شرط متضمن موضوع اساسي از سوی قبووکننده در فرم قبوو
برخی مواقع ایجابکننده در مقام ایجاب در کناار شاروط خاود در فارم حااوی شاروط
استاندارد خویآ ،یک شرط تدافعی نیز قید میکند و مخاطاب ایجااب در مقاام قباول،
فرم استاندارد خود را به ایجابکننده ارسال مایدارد کاه متضامن شارطی در خصاوص
موضوعی اساسی است .بارای مثاال ،درصاورتی کاه فارم خریادار در هنگاام ایجااب در
خصوص شیوة حل اختالف سکوت کرده ،ولی شرط میکند که قرارداد باید صرفاً مطاابق
شروط او منعقد گردد و شروط طرف دیگر را نمایپاذیرد .در مقابال فروشانده در مقاام
قبول بیان میدارد که اختالفات آینده باید از طریق دادگاه حل و فصل گاردد ناه داوری.
همانگونه که مالحظه میشود فرم ایجابکنناده متضامن یاک شارط تادافعی اسات و
قبولکننده نیز در فرم خود شرطی را دربارة یک مسئلۀ اساسی اضافه نموده اسات (del
).Pilar Perales Viscasillas, 1998, pp.44,45

راهحلهای موجود در رفع نبرد فرمها
 .1قاعدۀ اولين اقدام

()First Shot Rule

قاعدهای که اولین اقدام نامگذاری شده ،بهعنوان راهحلی برای مسئلۀ نبرد فرمهاا کمتار
توجه نظامهای حقوقی را به خود جلب کارده اسات و صارفاً تعاداد کمای از نظاامهاای
حقوقی در مقابله با مسئلۀ نبرد فرمها از این راهحل بهره بردهاند.
مطابق قاعدة اولین اقدام ،شروط کسی که اولین فرم (فرم ایجااب) را فرساتاده اسات
بر قرارداد حاکم میشود و شروط موجود در فرم دوم (فرم قبول) مالک اعتباار نیسات و
بخشی از قرارداد را تشکیل نمیدهد .بنابراین از منظر ایان قاعاده ،ایجاابکنناده پیاروز
نبرد فرمها تلقی میشود.
این قاعده بهعنوان راهحل مسئلۀ نبرد فرمها در حقوق هلند پیآبینای شاده اسات.
مادة ( 6:225)3قانون مدنی هلند در خصوص نبارد فارمهاا چناین مقارر مایدارد« :در
موردی که ایجاب و قبول متضمن شروط کلی متفاوت هستند ،شاروط کلای منادرج در
قبول فاقد اثر و اعتبار است .مگر اینکه قبول صریحاً اعمال شروط کلی موجود در ایجااب
را رد کند» ).(Curry-Sumner & Thomas & Warendorf, 2009, Art. 6: 225
مطابق این ماده اگر مخاطب ایجاب بخواهد به هنگام قبولی ،اعمال شروط اساتاندارد
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مندرج در ایجاب را رد کند ،ضرورت دارد کاه آن را در جاایی غیار از شاروط اساتاندارد
خود و بهطور اختصاصی به طرف مقابل (ایجاب کننده) اعاالم نمایاد و نبایاد در شاروط
استاندارد خود رد شروط اساتاندارد طارف مقابال را قیاد کناد (Von Bar & Clive and
).Others, 2009, Volume 1, II.-4: 209, Note 9

بر اساس مادة یادشده چنانچه هردو طرف از شروط استاندارد استفاده کنند و میان
شروط استاندارد آنها تعارض وجود داشته باشد ،شروط استاندارد موجود در ایجاب بر
قرارداد حاکم ،و شروط استاندارد موجود در قبول نادیده گرفته میشود و بخشی از
قرارداد را تشکیل نمیدهد .راهحلی که هلند برای حل مسئله نبرد فرمها از آن پیروی
کرده است ،موجب می شود که اشخاص در انعقاد قرارداد ترتیبی اتخاذ کنند که اولین
اقدام را انجام دهند و ایجابکننده باشند نه مخاطب ایجاب.
در یکی از آرای صادره از سوی دیوان عالی هلند ،1از نظریۀ اولین اقدام پیاروی شاده
است .در پروندة یادشده ،وکیل خوانده استدالل کرد کاه ماادة ( 6:225)3قاانون مادنی
هلند تاکنون از سوی دادگاه ها به صورت غالب اجرا نشده و قاعادة قابال اعماال در ایان
خصوص در نوشتههای حقوقی محل اختالف بوده است و به راهحالهاای دیگاری مثال
نظریۀ «آخرین اقدام» و نظریۀ «تساقط» میتوان توجه کرد ،اماا درنهایات دیاوان عاالی
هلند از نظریۀ «اولین اقدام» پیروی نمود.
البته قاعدة اولین اقدام موجود در این ماده ،استثنایی نیز دارد؛ به این معنا که اگر
مخاطب ایجاب به اعمال شروط استاندارد طرف دیگر تمایل نداشته باشد که اغلب هم
بهعلت یکجانبه تنظیمشدن این شروط چنین تمایلی وجود ندارد ،میتواند به هنگام
قبول صریحاً شرط کند که شروط استاندارد ایجاب را نمیپذیرد و بهاینترتیب از اعمال
این شروط جلوگیری کند.
وظیفۀ دادگاه است که حسب مورد بررسی کند آیا رد به قدر کافی صریح است یا نه.
البته همانگونه که از بیان ماده با قید کلمۀ «صریحاً» استنباط میشود ،صرف اینکه
مخاطب ایجاب قید کند که قرارداد باید مطابق شروط کلی او منعقد شود ،مفید رد
صریح نیست .باید توجه داشت که رد صریح شروط کلی ایجاب از سوی مخاطب ایجاب،
به حاکم شدن شروط کلی او بر قرارداد منجر نمیشود ،بلکه سبب میگردد که شروط
کلی هی یک از طرفین بر قرارداد حاکم نشود ).(Busch & others (eds), 2002, p.124
4. Hardstaal Holding B.V. v. N.N., Supreme Court of the Netherlands, Case No:
C99/315HR,13.07.2001,Available at: <http://www.unilex.info/case.cfm?id=911>.
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همچنین در مادة  2-242قانون بازرگانی یکنواخت آمریکا قاعدهای کلای درخصاوص
شروط اضافی مندرج در قبول یا تأییدیه مقرر شده است .مطابق مادة یادشاده در رواباط
غیرتجار ،شروط مندرج در قبول صرفاً باه عناوان پیشانهادهایی بارای اضاافه شادن باه
قرارداد قلمداد میشوند که ایجابکننده در قبول یا رد آنها مخیر است و اصل اولیاه در
این ماده در روابط میان تجار ،حکومت شروط ایجاب بر قرارداد و به عبارت دیگار اعماال
قاعدة اولین اقدام است ).(Lando & Beal, 2000, p.184

 .2قاعدۀ آخرین

اقدام )(Last Shot Rule

قاعدهای که آخرین اقدام نامگذاری شده ،فرمولی است که بهطور مرسوم در خصوص
موقعیت نبرد فرمها در کشورهای عضو نظام کامنال اجرا میشد .گرچه اکنون کشورهای
زیادی از نظام حقوقی کامنال ،قاعدة آخرین اقدام را اجرا نمیکنند یا حداقل قلمرو
کاربرد این قاعده را محدود کردهاند ،ولی هنوز قاعدة آخرین اقدام یک راهحل شایع برای
مسئلۀ نبرد فرمها در حقوق انگلیس است .بهعالوه ،این قاعده بهطور بحثبرانگیزی در
کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص بیع بینالمللی کاال (UN Convention on
)) Contracts for the International Sale of Goods (CISGحاکم شده است .مطابق این
قاعده تا زمانی که ایجاب و قبول مطابقت نکنند ،قرارداد تشکیل نمیشود (Rühl, 2003,
).pp.190, 191
ارجاع هریک از طرفین به شرایط کلی خود ،رد ایجاب طرف مقابل و یک ایجاب
متقابل است و صرفاً زمانی که یکطرفْ ایجاب طرف دیگر را– شامل شرایط کلی او–
بپذیرد ،قرارداد تشکیل می شود .بنابراین قرارداد مطابق شروط فرم نهایی بهکاررفته
خواهد بود؛ مشروط بر اینکه طرف دیگر ،شروط مندرج در فرم را بدون اعتراض بپذیرد.
معموالً در چنین مواقعی قبول به صورت فعلی ابراز میشود؛ به این معنا که وقتی
آخرین فرم مبادله شد ،طرف دیگر با اجرای قرارداد بهطور ضمنی نشان میدهد که
شروط مندرج در فرم طرف دیگر را پذیرفته است ).(Huber & Mullis, 2007, p.93

 .1.2حقوق انگليس
کاربرد قاعدة آخرین اقدام در انگلیس به تمایل دادگاههای این کشور برای حل و فصل
دعاوی در خصوص نبرد فرمها از طریق قواعد عمومی ایجاب و قبول ارتباط دارد.
بنابراین یک قرارداد صرفاً زمانی تشکیل میشود که شروط قبول دقیقاً همانند شروط
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ایجاب باشد .این قاعده « قاعدة تصویر آینه» ) (Mirror Image Ruleنامیده شده است.
قبولی که منطبق با ایجاب و شروط مندرج در آن نیست ،رد ایجاب و معموالً یک ایجاب
متقابل است که ایجابکنندة پیشین میتواند آن را بپذیرد یا رد کند .ایجاب متقابل
صرفاً نپذیرفتن ایجاب پیشین نیست ،بلکه رد ایجاب قبلی نیز محسوب میشود و در پی
آن مخاطب نمیتواند ایجاب پیشین را بپذیرد ).(Vergne, 1985, p.239
البته استثناهایی در قاعدة تصویر آینه وجود دارد و گاهی عدم انطباق قبول با ایجاب
و قید شروطی در قبول ،رد ایجاب و یک ایجاب متقابل محسوب نمیشود؛ مانناد زماانی
که که یک شرط بیمعنا در قبول بیاید که این شرط نادیده انگاشته شود .یا هنگامی کاه
مخاطب ایجاب شرطی در قبول قید کند که جواز آن از قانون استنباط شود؛ برای مثال،
مخاطب ایجاب شرطی در قبول ذکر میکند که صرفاً به نفع طرف دیگر باشد ،یاا زماانی
که مخاطب ایجاب شرطی متعارف یا بیانی که صرفاً یک درخواست یا یک پیشنهاد است
در قبول خود قید کند ).(Rühl, 2003,p.192
قبول ایجاب طبق حقوق انگلیس ممکن است بهطور صحیح و با کلماات قباول و یاا
بهطور ضمنی و با رفتار اظهار شود .در شرایط نبرد فرمها ،قاعدة آخرین اقدام معموالً باه
تشکیل قرارداد بهطور ضمنی و از طریق رفتار منجر میشود؛ برای نمونه ،خریدار ایجاابی
را مطرح می کند و فروشنده با قیاد شاروط کلای خاود در قباول ،ایجااب خریادار را رد
میکند و ایجابی متقابل را مطرح مایساازد .باهدنباال آن ،فروشانده کاالهاا را تحویال
میدهد و خریدار نیز کاالها را تحویل میگیارد؛ باهایانترتیاب خریادار ایجااب متقابال
فروشنده را بهطور ضمنی و از طریق رفتار میپذیرد .ازآنجا که خریدار ایجااب متقابال و
شروط فروشنده را پذیرفته است ،شروط فروشانده کاه «آخارین اقادام» را صاورت داده
است بر قرارداد حاکم میشود ).(Rühl, 2003,p.193
کاربرد قاعدة آخرین اقدام در شرایط نبرد فرمها از سوی لارد دنینا ((Lord Denning
در پروندة کمپانی ماشاینآالت بااتلر (Butler Machine Tool Co., Ltd. v. Ex – Cell – O
 ) Corp (England), Ltdبررسااای شاااد .اخاااتالف در ایااان مسااائله حاااول محاااور
ماشینآالت بود .خواهان ایجابی بهمنظور فروش به خوانده مطرح کرد .ایجااب از طریاق
یک فرم استاندارد به فروشنده اجازه میداد قیمت را از آنچه که مقرر شده بود به قیمات
حاکم بر زمان تحویل افزایآ دهد .همچنین این مسئله در فرم مقرر شده باود کاه ایان
شروط باید بر همۀ شروط سفارش خریدار غالاب شاود .خواناده ایجااب را مطاابق فارم
سفارش استاندارد خود که متضمن شرط تغییر قیمت نبود ،پذیرفت .فرم خریدار شاامل
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برگهای بود که میبایست فروشنده آن را تکمیل میکرد که در آن چنین آمده بود« :ماا
سفارش شما را مطابق شروط مندرج در آن میپذیریم» .خواهان کاغذ را امضا کارد و آن
را به خوانده بازگرداند .ماشینآالت ساخته شد ،اما پیآ از تحویال ،فروشانده خواساتار
اعمال شرط تغییر شد و دادگاه بدوی در این اختالف به نفع فروشنده حکم داد .خریادار
با این ادعا که قرارداد مطابق شروط او منعقد شده بود اعتراض کارد .دادگااه تجدیادنظر
رأی نخستین را نقض کرد و متفقاً به نفع خریدار رأی داد ).(Rawlings, 1979, pp.715-6
قاضی التون و قاضی بریادج ) (Lawton L.J. & Bridge L.J.رویکارد سانتی ایجااب و
ایجاب متقابل کامنال را برای حل مسئلۀ نبرد فرمها اتخاذ کردند با این بیاان کاه پاساخ
خریدار یک ایجاب متقابل بود که صریحاً از سوی فروشندگان هنگامی که آنها تصادیق
را امضا کردند و بازگرداندند ،پذیرفته شد .لرد دنین این تحلیل را برای پروندة یادشاده
پذیرفت ،اما خاطرنشان کرد که در بسیاری از مصادیق نبرد فرمها ،ایان تحلیال منساو
شده است .او حل مسئلۀ نبرد فرمها را باا تفکیاک مسائلۀ تشاکیل قارارداد از مفااد آن
پیشنهاد کرد .در خصاوص تشاکیل قارارداد ،او پیشانهاد کارد کاه «باه تماامی اساناد
مبادلهشده میان طرفین توجه شود و از آنها و یا از رفتار طرفین استنباط شود کاه آیاا
آنها در تمامی مسائل اساسی به توافق رسیدهاند هرچند ممکن است تفاوتهاایی میاان
فرمها و شرایط چاپی موجود در پشت آنها وجود داشته باشد» ).(Rühl, 2003, pp.193-4
او دریافت که اجرای این دستورالعمل به ایان نتیجاه مایانجاماد کاه در بسایاری از
مصادیق نبرد فرمها ،زمانی که آخرین فرم ارسالی ،بدون اینکه اعتراضای باه آن صاورت
گیرد ،دریافت میشود ،قرارداد منعقد میگردد و در خصوص مفااد قارارداد ،او پیشانهاد
کرد که بسته به اوضاع و احوال و حسب مورد ،قرارداد میتواند مطابق شروط آخرین فرم
ارسالی ،مطابق شروط اولین فرم ارسالی یا مطابق شروط قابال جماع دو فارم باههماراه
مفاهیم متعارف که جایگزین شروط متعارض و غیرقابل جمع میشود ،صورت گیارد .وی
خاطرنشان کرد که شروط آخرین فرم فرستاده شاده درصاورتی کاه باهطاور صاریح یاا
ضمنی پذیرفته شده باشد ،قطعای اسات .همچناین شاروط اولاین فارم فرساتادهشاده
درصورتی که قبول ،متضمن تفاوتهایی چنان اساسی باشد که بر قیمت اثر گذارد ،غالب
خواهد شد و نیز شروط هردو فرم تاجایی که با هم قابل جمع باشند ،حاکم خواهاد شاد
).(Rühl, 2003, p.194

از زمان پروندة باتلر ،دانشگاهیان دربارة تأثیر دیدگاه لرد دنین بار حقاوق انگلایس
بحث و کشمکآ داشتهاند .درحالی که برخی عقیده دارند که دیدگاه او به استانداردهای
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سخت کامنال انعطاف بخشیده است ،دانشگاهیان دیگر هرگونه تأثیر بر حقوق انگلسیس
را رد و انکار کردهاند؛ با این استدالل که قاضی التون و قاضی بریدج نظر قاضای دنینا
را مؤکداً رد کردهاند .بهطور کلی بیشتر دانشاگاهیان در خصاوص نظریاۀ لارد دنینا و
تأثیر آن بر حقوق انگلیس بحث و تحلیل چندانی نداشتند و این مسئله نشان از آن دارد
که آنها قائل به این نیستند که دیدگاه لرد دنین بر کااربرد قاعادة آخارین اقادام اثار
داشته است .بحث دانشگاهیان بهشدت پراکنده و معماوالً در راساتای حمایات از قاعادة
آخرین اقدام است .صرفاً تعداد اندکی از دانشگاهیان از شیوة سنتی کامنال انتقااد کارده
یا کوشیدهاند راهحلهای جدیدی برای نبرد فرمها ارائه دهند .بههرحال تاکنون دادگاهها
هی یک از راهحلهای پیشنهادی دانشگاهیان را اجرا نکردهاند ).(Rühl, 2003, p.195

 .2.2کنوانسيون بيع بينالمللي کاال
مادة  91کنوانسیون بیع بینالمللی کاال به شکل صریح از اصطالح نبرد فارمهاا اساتفاده
نکرده ،اما موضوع آن در خصوص نبرد فرمهاست .در این ماده آمده اسات .9« :هرگوناه
پاسخ به ایجاب که ظاهراً قبول ایجاب بوده ولی متضمن اضافات ،محدودیتهاا یاا ساایر
اصالحات [نسبت به ایجاب] باشد ،بهمنزلۀ ردّ ایجااب اسات و ایجااب متقابال محساوب
میشود.
 . 2معهذا هرگونه پاسخ به ایجاب که ظاهراً قبول ایجاب باوده ولای متضامن شاروط
اضافی یا متفاوتی [نسبت به ایجاب باشد] که شارایط ایجااب را باهطاور اساسای تغییار
ندهد ،قبول ایجاب محسوب میشود ،مگر اینکه ایجابکننده بدون تأخیر موجه ،شفاهاً و
یا با ارسال یادداشتی ،نسبت به مغایرت اعتراض کند .چنانچاه وی بادین نحاو اعتاراض
نکند ،شروط قرارداد عبارتند از شروط ایجاب بهعالوه اصالحات مندرج در قبول.
 .3ثمن ،تأدیه ،وصف و مقدار کاال ،مکان و زمان تسلیم کاال ،حدود مسئولیت هریاک
از طرفین نسبت به دیگری یا حل اختالفات ،از جمله شروطی 5هستند که شرایط ایجاب
را بهطور اساسی تغییر میدهند».
افزونبر کاربرد قاعدة آخرین اقدام در انگلیس ،این قاعده راهحلی شایع برای مصادیق
 . 5در متن فارسی کنوانسیون مندرج در شمارة  1مجلۀ حقوقی بینالمللی دفتر خدمات حقوقی ،بند 3
مادة  91ناقص ترجمه شده است .ترجمۀ دقیق عبارت »« ،«among other thingsاز جمله
شروط» میباشد؛ درحالی که در ترجمۀ پیآگفته فقط عبارت «شروط» قید شده است که میتواند
بهوضوح این شبهه را ایجاد کند که مصادیق مذکور در حکم یادشده ،حصری است.
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نبرد فرمها در کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارة بیع بینالمللی کاالست .مطابق ماادة
( 91)9کنوانسیون یادشده ،هرگونه پاسخ به ایجاب که ظااهراً قباول ایجااب باوده ،ولای
متضمن اضافات ،محدودیتها یا دیگر اصالحات [نسبت به ایجااب] باشاد ،باه منزلاۀ ردّ
ایجاب است و ایجاب متقابل شمرده میشود .هماانگوناه کاه مالحظاه گردیاد ،کااربرد
قاعدة آخرین اقدام در این کنوانسیون همانند حقوق انگلیس ،تابع قواعاد کلای ایجااب و
قبول و قاعدة تصویر آینه است .یک تفاوت اساسی که میان قواعد سنتی انگلیس و قواعد
این کنوانسیون وجود دارد ،این است که مطابق مادة ( 91)2این کنوانسیون ،پاسخی کاه
ظاهراً قبول ایجاب بوده ،ولی متضمن شروط اضافی یا متفاوت باشد که شرایط ایجااب را
بهطور اساسی تغییر ندهد ،قبول ایجاب محسوب میشود (United Nations Commission
).on International Trade Law, 2012, p.103

برخالف قاعدة انگلیسی و قاعدة کلی مادة ( 91)9کنوانسیون بیع بینالمللای کااال ،و
مطابق مادة ( 91)2کنوانسایون ،قارارداد بااوجود تفااوت میاان ایجااب و قباول منعقاد
می شود و شروط قرارداد ،شروط ایجاب با تغییرات موجود در قباول اسات .مطاابق ایان
ماده ،چنین قبولی باوجود اینکه متضمن تغییراتی نسبت به ایجاب است ،وصاف خاود را
بهعنوان قبول از دست نمیدهد .مادة ( 91)2از قاعدة سنتی انگلیسی عدول کرده اسات،
ولی این عدول اثر عملی کمی دارد؛ چراکه مادة ( 91)3این کنوانسیون تغییراتی از قبیل
تغییرات مربوط به قیمت ،پرداخت ،کیفیت و کمیت کاالها ،مکان و زمان تأدیاه ،میازان
مسئولیت یک طرف نسبت به طرف دیگر و شیوة حل اختالف را اساسای تلقای کارده و
وجود چنین تغییراتی را در قبول ،رد ایجاب و یک ایجاب متقابال دانساته اسات (Rühl,
) .2003, pp.196-7چنانچه از متن مادة ( 91)3برمیآید ،این ماده حصری نبوده ،میتواند
مصادیق دیگری نیز داشته باشد .پس این ماده تمام شروطی را که طرفین قرارداد اغلاب
در عمل شرط میکنند دربرگرفته و تابع قاعدة کلی مادة ( 91)9این کنوانسایون اسات.
ازاینرو ،بهموجب رویۀ قضایی بینالمللی ،در آن دسته از دعاوی کاه کنوانسایون بار آن
حاکم است ،قاعدة آخرین اقدام ،همانگونه که در انگلیس بهطور سنتی اجارا مایشاود،
تأیید شده است ).(Del Pilar Perales Viscasillas, 2002, p.1
در یکی از پروندههای مطرحشده ،6شرکت آلماانی ماذاکراتی را باا شارکت ایتالیاایی
برای خرید  244تن گوشت انجام داد که بر طبق آن شرکت ایتالیایی میبایسات کاالهاا
را در ده مرحله تسلیم میکرد .پیشنهاد خریدار حاوی درخواست بستهبندی کاردن کااال
6. OberlandesgerichtHamm (Germany), Case No: 19 U 97/91,22.09.1992, available
at: <http://www.unilex.info/case.cfm?id=52>.
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هنگام تسلیم بود .شرکت ایتالیایی پاسخ داد که کاالی موضوع معامله بدون بساتهبنادی
تسلیم خواهد شد و شرکت آلمانی بهصاورت کتبای و بادون های گوناه اعتراضای آن را
پذیرفت .خریدار پس از قبض چهاار محمولاۀ نخسات ،از قابض شاآ محمولاۀ بعادی
خودداری کرد .بایع پس از باازفروش کااال باه ارزش تقریبای  25درصاد ثمان قارارداد،
دعوایی را برای جبران خسارت اقامه کرد .دادگاه مقرر داشت ،ازآنجاایی کاه پاساخ باایع
برای تسلیم گوشت بدون بستهبندی ،طبق مادة ( )91کنوانسیون ایجابی متقابل بهشامار
میآمد که خریدار بدون هی اعتراضای آن را پذیرفتاه اسات ،ازایانرو قارارداد باهنحاو
صحیحی منعقد شده است.
2
در یکی دیگر از قضاایای مربوطاه خریادار آلماانی سافارش خریاد کاشای را بارای
فروشندة ایتالیایی فرستاد .فروشنده بهطور کتبی موافقت کارد و باه شاروط کلای خاود
ارجاع داد که مقرر میداشت «اخطار عیب تنها در صورتی معتبر میباشد کاه ظارف 34
روز پس از تاریخ فاکتور ارسال گردد» .خریدار با ادعای عدم انطباق ،تنها بخشی از ثمان
را تأدیه کرد و در نتیجه بایع برای مطالبۀ ثمن اقامۀ دعوا نمود .دادگاه مقارر داشات کاه
مهلت تعیینشده برای اخطار عیب کاال که در شاروط کلای باایع آماده باود ،بخشای از
قرارداد را تشکیل داده و بیانگر این بوده است که اخطار باید ظرف  34روز پس از تااریخ
فاکتور ارسال شود و این امر تغییر اساسی شرایط ایجاب طباق ماادة ( 91)2کنوانسایون
درنظر گرفته نمیشود.
بااینحال در برخی از آرای صادره تمایل دادگاههاا باه قاعادة تسااقط نیاز مالحظاه
میگردد .برای نمونه در یکی از پرونادههاای مطارحشاده 8فروشاندة آلماانی و خریادار
هلندی چندین قرارداد بیع با موضوع شیرخشک منعقد نمودند .قارارداد از طریاق تلفان
منعقد و در پی آن هردو طرف به صورت کتبای آن را تأییاد کردناد .تأییدیاۀ ارساالی از
سوی خریدار حاوی شرط اساتانداردی باود کاه مسائولیت فروشانده بارای خساارت را
محدود به مبلغ اعالمشده برای کاالهای تسلیمشده میکرد .تأییدیۀ فروشنده نیز حااوی
شرطی بود که مطابق آن قرارداد مایبایسات باهطاور انحصااری تحات شامول شاروط
استاندارد وی قرار میگرفت و هرگونه شروط حقوقی مغایر با شاروط اساتاندارد خریادار
بیاثر تلقی میشد .افزونبراین ،شروط یادشده حاوی شرطی باود کاه طباق آن خریادار
7. Landgericht Baden-Baden (Germany), Case No: 4 O 113/90, 14.08.1991,
available at: <http://www.unilex.info/case.cfm?id=13>.
8. Bundesgerichtshof (Germany), Case No: VIII ZR 304/00, 09.01.2002, available
at: <http://www.unilex.info/case.cfm?id=766>.
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میبایست کاال را بهمحض تسلیم بازرسی نموده ،هرگونه اعتراضی را در برگۀ تسلیم ذکار
میکرد و نسبت به عیوبی که نمیتوانست به محض تسالیم کشاف شاود ،خریادار تنهاا
میتوانست قبل از انقضای تاریخ مقرر اعتراض نماید .پاس از تسالیم کاالهاا ،خریادار باا
ادعای عدم انطباق کاالها بهعلت عیبی که در زمان انتقال ضمان معاوضی وجاود داشات،
ولی بعد از تسلیم آشکار شده بود ،دعوایی علیه بایع اقاماه نماود .دادگااه بادوی ادعاای
خریدار را رد کرد .دادگاه استیناف با محکوم کردن بایع به پرداخت قسامتی از خساارت
طبق مواد  21و  25بخشی از ادعا را پذیرفت.
دادگاه استیناف در خصوص اینکه تعارض بخشی از شروط اساتاندارد طارفین (نبارد
فرمها) نمیتوانست به ازبین رفتن تمام قرارداد منجر گردد ،با دادگاه بدوی همرأی باود؛
زیرا طرفین با اجرای قرارداد ،نشان داده بودند که منظور از چنین تعارضی میان طارفین
در فرم های اساتاندارد ،تغییار اساسای توافاق نباوده اسات (بنادهای 9و3مااده  .)91در
خصوص موضوع نبرد فرمها دادگاه اشعار داشات کاه در اعماال دکتارین تسااقط کاه از
دیدگاه حقوقدانان عموماً پذیرفته است ،فقط شروط استاندارد متعارض به عنوان بخشی
از مفاد قرارداد تلقی نمیگردد .باوجوداین در ارزیابی چنین تعارضی باید به تماام قواعاد
تفسیر توجه کافی داشت؛ ازاینرو مسائولیت فروشانده تحات شامول کنوانسایون قارار
میگرفت با این نتیجه که شروط استاندارد فروشانده و خریادار تاا جاایی کاه باه عادم
انطباق کاال مربوط میشود ،اعمال نخواهد شد.

 .3قاعدۀ

تساقط )(Knock Out Rule

امروزه بسیاری از کشورها مسئلۀ نبرد فرمها را با قاعدهای به نام قاعدة تساقط که بهطاور
ویهه برای مصادیق نبرد فرمها پایهریزی شده است ،حال و فصال مایکنناد و بارخالف
قاعدة آخرین اقدام ،این قاعده بر اساس قواعد کلی ایجاب و قبول و این فروض سنتی بنا
نشده است که صرفاً قبول شروط ایجاب ،سازندة قارارداد اسات و صارفاً شاروط ایجااب،
سازندة شروط قرارداد بهشمار میرود .این قاعده اشعار میدارد کاه حتای اگار ایجااب و
ال باا یکادیگر مطابقات نکنناد ،قارارداد منعقاد
قبول به علت شرایط کلی متعاارض کاام ً
میشود .شروط حاکم بر قرارداد آنهایی است که از نظر ماهیت بین شروط کلی طرفین
یکسان است .شروط متعارض به دلیل تارجیح بالمارجح یکادیگر را سااقط مایکنناد و
عرفهای بازرگانی و عادتهای موجود در روابط طرفین و قواعد تکمیلی قانون (Default
) Rules of Lawحسب مورد جایگزین آنها میشود ).(Rühl, 2003, pp.198-9
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قاعدة تساقط معموالً در ایاالت متحده آمریکا ،آلمان ،فرانسه ،اتاریآ و بلهیاک اجارا
میشود ).(Lando & Beal, 2000, p.184
همچنین این قاعده در اصول قراردادهاای تجااری باینالمللای مؤسساه باینالمللای
یکنواخات کاردن حقاوق خصوصای (Unidroit Principles of International Commercial
)] Contracts [UPICCو اصااول حقااوق قراردادهااای اروپااا (Principles of European
)] Contract Law [PECLو طرح چهارچوب مشترک مرجع برای حقاوق خصوصای اروپاا
)] (Draft Common Frame of Reference for a European Private Law [DCFRشناساایی
شده است.

 .1.3.3حقوق ایاالت متحدۀ آمریکا
بخآ  2-242قانون بازرگانی یکنواخت آمریکا در خصوص نبرد فرمها این چنین بیان
میدارد:
 .9بیان صریح و بهنگام قبول یا تأیید کتبی که در زمان متعارف فرستاده میشود
بهمنزلۀ قبول است؛ حتی اگر شروطی بیشتر یا متفاوت از آنچه در ایجاب مطرح شده یا
بر آن ها توافق شده است بیان دارد ،مگر آنکه قبول صریحاً مشروط به پذیرش شروط
اضافی یا متفاوت باشد.
 .2شروط اضافی بایستی به عنوان پیشنهادهایی برای افزودن به قرارداد تعبیر شوند .در
روابط تجار چنین شروطی بخشی از قرارداد میشود مگر اینکه:
الف) ایجاب صریحاً قبول را به شروط ایجاب محدود کند؛
ب) شروط قبول شروط ایجاب را بهطور اساسی تغییر دهد؛ یا
ج) نسبت به شروط قبول قبالً اعتراض صورت گرفته باشد یا بعداً در یک زمان متعارف
نسبت به آن شروط اخطار نمایند.
 .3رفتار دو طرف که نشانگر تصدیق وجود یک قرارداد است برای تشکیل یک قرارداد
بیع کافی است؛ اگرچه نوشتههای طرفین یک قرارداد را ایجاد نکند .در چنین شرایطی
شروط این قرارداد بهخصوص شامل شروطی است که موافق نوشتههای طرفین باشد ،به
همراه همۀ شروط اضافی که ذیل سایر مقررات این قانون گنجانده شده است.
همانگونه که مالحظه میشود ،در ایاالت متحده آمریکا اجرای قاعدة تساقط از
بخآ  2-242قانون بازرگانی یکنواخت استنباط میشود .بر اساس این ماده ،بیان صریح
و بهنگام قبول که در زمان متعارفی ابراز میشود ،بهمنزلۀ قبول تلقی میگردد؛ حتی اگر
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قبول متضمن شروطی مازاد یا متفاوت از ایجاب باشد ،مگر اینکه قبول صریحاً مشروط
به پذیرش شروط اضافی یا متفاوت باشد .برای مثال یک خریدار از نیویورک به یک
کارخانه دوچرخهسازی آریزونا سفارش تولید تعدادی دوچرخه میدهد و در شروط
استاندارد خریدار این شرط وجود دارد که محل تسلیم کاالها اقامتگاه خریدار یعنی
نیویورک خواهد بود .فروشنده بیدرن پس از دریافت ایجاب خریدار ،ضمن ارسال فرم
استاندارد خویآ قبول خود را اعالم میکند .در فرم استاندارد فروشنده نیز این شرط
وجود دارد که محل تسلیم سفارشات آریزونا خواهد بود .همانگونه که مالحظه میشود
در این مثال دو شرط متعارض در ایجاب و قبول وجود دارد ،ولی به استناد ماده
( ،UCC 2-242)9باوجوداین شروط متعارض ،قرارداد منعقد میشود و هر دو شرط
ساقط می شوند و محل تسلیم با قواعد عرفی و قواعد تکمیلی موجود در  UCCتعیین
میگردد .اما در فرضی که فروشنده ضمن ارسال فرم خود بهصراحت اعالم نماید
درصورتی با درخواست خریدار موافقت میکند که خریدار شروط وی را بپذیرد ،در اینجا
قاعدة تساقط یا همان سقوط شروط متعارض اعمال نمیشود و عقد انعقاد نمییابد و
قبول بهمنزلۀ یک ایجاب متقابل خواهد بود .بنابراین برخالف قاعدة سنتی انگلیس ،یک
قرارداد ممکن است باوجود اینکه قبول منطبق بر ایجاب نیست ،منعقد شود .قبول صرفاً
دو الزمه دارد :اول اینکه قبول بایستی بهطور صریح و بهنگام ابراز شود؛ دوم اینکه قبول
نباید صریحاً مشروط به پذیرش شروط اضافی یا متفاوت باشد (Lando & Beal, 2000,
).p.184
در خصوص شروط اضافی مندرج در قبول ،بند ( )2بخآ  2-242قانون بازرگانی
یکنواخت مقرر میدارد ،درصورتی که هردو طرف تاجر نباشند ،آن شروط بهمنزلۀ
پیشنهادهایی برای اضافه شدن به قرارداد است .در این هنگام ،ایجابکننده میتواند با
اضافه شدن آنها به قرارداد موافقت یا مخالفت کند .بنابراین قاعدهای که برای حل نبرد
فرمها در روابط غیرتجار در نظر گرفته شده است ،قاعدة اولین اقدام است (Stephens,
).2007, p.245

هنگامی که هردو طرف تاجر باشند ،شروط اضافی بخشی از قرارداد میشود مگر
اینکه (الف) ایجاب کننده در ایجاب خود بیان کند که او به قرارداد مطابق شروط خود
پایبند است؛ (ب) شروط اضافی بهطور اساسی قرارداد موجود را تغییر دهند؛ (ج)
ایجابکننده قبالً معترض شروط اضافی باشد یا در یک زمان متعارف به شروط اضافی
اعتراض کند ).(Rühl, 2003, p.200
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در خصوص شروط متفاوت مندرج در قبول ،بند ( )2بخآ  2-242قانون بازرگانی
یکنواخت ساکت است .بنابراین ،برخی از دادگاهها و دانشگاهیان مقرر کردهاند که شروط
متفاوت یکدیگر را ساقط میکنند و قواعد تکمیلی قانون بازرگانی یکنواخت جایگزین
آنها می شود .بنابراین مسئله شروط متفاوت که غالباً در هنگام نبرد فرمها ر میدهد،
با اجرای قاعده تساقط حل میشود ).(Jacobs, 1985, p.308
اگر قرارداد برابر بند  9بخآ  2-242قانون بازرگانی یکنواخت تشکیل نشود ،ممکن
است مطابق بند  3بخآ  2-242منعقد گردد .برابر بند اخیر ،رفتار طرفین که نشانگر
تصدیق قرارداد است ،برای تشکیل یک قرارداد بیع کافی میباشد؛ گرچه نوشتههای
طرفین نشان از انعقاد قرارداد پیآگفته نداشته باشد .در چنین موقعیتی شروط این
قراردادِ بخصوص ،مرکب از شروطی است که موافق نوشتههای طرفین باشد؛ بههمراه
همۀ شروط اضافیای که ذیل مواد دیگر این قانون آمده است .بیشتر دانشگاهیان در
ایاالت متحده آمریکا اساساً اجرای قاعدة تساقط را در پروندههای نبرد فرمها تأیید
میکنند؛ گرچه بیان و عبارتبندی بخآ  2-242باعث شده است که انتقادات تندی به
این بخآ وارد شود و بسیاری از دانشگاهیان پیشنهادهایی برای تفاسیر منطقی و
تجدیدنظر و اصالح این بخآ ارائه نمایند ).(Rühl, 2003, pp.200-1

 .2.3حقوق آلمان
اجرای شایع قاعدة تساقط در پروندههای نبرد فرمها از سال  9184میالدی در آلمان
آغاز گردید .پیآ از آن ،دادگاههای آلمان مسئلۀ نبرد فرمها را با اجرای قاعدة آخرین
اقدام که معموالً در آلمان از آن بهعنوان قاعدة آخرین کالم (Theorie Des Letzten
) Wortesیاد میشود ،حل میکردند ).(Rühl, 2003, p.201
اساس استدالل دادگاههای آلمان در اجرای قاعدة آخرین اقدام در سالهای پایآ از
،
سال 9184م بر دو اصل استوار بود :اول اینکه بر اساس مادة ( 954)2قانون مدنی آلمان
قید هر گونه شرایط جدید در قبول ،رد ایجاب بههمراه یک ایجااب متقابال اسات؛ دوم،
درصورتی که مذاکره میان تجار یا شرکتهای تجاری صورت گیرد ،از دیرباز این مسائله
پذیرفته شده که کوتاهی در پاسخ به یادداشات تأییاد )(Memorandum of Confirmation
(یا تأییدیه) که متضمن شروط اضافی است ،نشانگر قبول ضمنی آن شروط خواهاد باود
).(Schlechtriem, 1968, p.656

در بیشتر پروندههای نبرد فرمها ،دادگاههای آلمان حکم کردند کاه فروشانده پیاروز
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نبرد فرمهاست؛ با این استدالل که فروشنده با قباول ایجااب مطاابق شاروط اساتاندارد
خویآ ،ایجاب مطرحشده از جانب خریدار را رد کرده ،یک ایجاب جدید مطرح مایکناد
و خریدار ایجاب فروشنده را بدون اعتراض و بهطاور ضامنی باا تحویال گارفتن کاالهاا
میپذیرد ).(Rühl, 2003, p.202
در آغاز سال 9124م ،دادگاههای آلمان باهطاور تادریجی حرکات خاود را از قاعادة
آخرین اقدام به سمت قاعدة تساقط آغاز کردناد .باه ایان صاورت کاه در ماوقعیتی کاه
خریدار بیان میکند که او صرفاً طبق شروط خود قرارداد میبندد و شروط طرف دیگر را
نمیپذیرد ،تحویل گرفتن کاالها از سوی خریادار و اعتاراض نکاردن باه شاروط جدیاد
فروشنده ،قبول شمرده نمیشود ).(Rühl, 2003, p.202
دادگاه عالی فدرال آلمان نیز در نخستین احکام خود ،از قاعادة آخارین اقادام بارای
حل مسئلۀ نبارد فارمهاا پیاروی مایکارد ،ولای بعاد از ساال 9124م در ماواقعی کاه
ایجابکننده و مخاطب ایجاب بهصراحت و بارها بر شروط خود تکیه کردهاناد ،از قاعادة
تساقط برای حل مسئلۀ نبرد فرم ها بهره جسته اسات .دلیال دسات کشایدن از نظریاۀ
آخرین اقدام و اجرای قاعدة تساقط این است که در مواقعی که یک یا هردو طرف از یک
«شرط تدافعی» یا یک «شرط عدم پذیرش کلای» ) (General Rejection Clauseاساتفاده
میکنند تا اینکه شروط طرف دیگار را رد کنناد ،اجارای قارارداد از ساوی یاک طارف
نمیتواند رضایت به شروط استاندارد طرف دیگر تلقی شود ).(Wildner, 2008, p.5
دادگاه عالی فدرال در خصوص قلمرو تأثیر شرط عادم پاذیرش چناین اباراز نماوده
است که این شرط میتواند مانع گردد که شروط طرف دیگر بخشای از قارارداد در نظار
گرفته شود ،اما نمیتواند شروط یک طرف را به طرف دیگر تحمیل کند .در این ساالهاا
که دادگاههای آلمان تازه قاعدة آخرین اقدام را ترک گفتاه بودناد ،در خصاوص شاروط
قرارداد این اعتقاد وجود داشت که شروط هی یک از طرفین نباید بر قرارداد حاکم شاود
و الزم است که قواعد تکمیلی قانون بر قرارداد حاکمیت پیدا کند ).(Wildner, 2008, p.5
اولین باری که یک دادگاه آلمانی بهطور واقعی قاعدة تسااقط را اجارا کارد ،در ساال
9184م بود .دادگاه تجدیدنظر کلن در اختالفی دربارة یاک شارط انتخااب دادگااه کاه
مندرج در شروط یکی از طرفین بود ،بهطور حقیقی قاعدة تساقط را اجارا کارد؛ باه ایان
معنا که افزونبر اینکه مطابق عقیدة دادگاههای پیشین مقرر داشت کاه تحویال گارفتن
کاال از سوی خریادار باهمنزلاۀ پاذیرش شاروط طارف دیگار نیسات ،بارخالف عقیادة
دادگاههای پیشین مقرر کرد که شروط استاندارد طرفین تاجاایی کاه بااهم در تضاادند،
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ساقط میشوند و قواعد تکمیلی قانون جایگزین آنها میگردد و شروط طارفین تاجاایی
که بااهم در تعاارض نباشاند اجارا مایشاوند .در اداماه ،راهحال دادگااه تجدیادنظر را
دادگاههای دیگر پذیرفتند و دادگاه عالی فدرال آلمان نیز درنهایت قاعادة تسااقط را باه
معنای واقعی خود در سال 9185م پذیرفت ).(Rühl, 2003, pp.203-4
نتیجه آنکه امروزه در آلمان قاعدة تساقط صارفاً زماانی اجارا مایشاود کاه طارفین
بهصراحت و از طریق یک شرط تدافعی ابراز کنند که قرارداد بایستی مطابق شروط آنها
باشد یا اینکه شروط طرف دیگر را نمیپذیرند .اگر طرفین صریحاً بر شاروط خاود تکیاه
نکنند یا با صراحت شروط طرف دیگر را رد نکنند ،دادگاههای آلمان قاعدة آخرین اقادام
را اجرا میکنند و اجرای قرارداد از سوی یک طرف را پذیرش ضمنی شروط آخرین فارم
فرستادهشده تلقی میکنند .لیکن این گونه مصداق ها بسیار ناادر هساتند ،زیارا شاروط
استاندارد در آلمان معموالً متضمن شرط تدافعی است .بنابراین ،در عمل ،قاعادة تسااقط
در همۀ پروندههای نبرد فرمها اجرا میشود ).(Rühl, 2003, pp.204-5

 .3.3حقوق فرانسه
در خصوص نبرد فرمها در قوانین فرانسه حکمی مقرر نشده است .رویۀ قضایی نیز در
این خصوص وجود ندارد .دکترین فرانسه نیز بهطور ویهه در خصوص وضعیت نبرد فرمها
طرح بحث نکرده است و آنچه مطرح شده بهطور کلی دربارة ایجاب و قبول است ،نه در
خصوص ایجاب و قبول بهواسطۀ فرمهای متضمن شروط استاندارد (Vergne, 1985,
).p.p.250-1

بههرحال با بررسی دکترین حقوقی به این نتیجه میرسیم که آنان توافق طرفین در
خصوص مسائل اساسی را برای انعقاد قرارداد ضروری میدانند و مادامی که توافق در
خصوص این قبیل موضوعات میان طرفین قرارداد حاصل نشود ،قرارداد تشکیل
نمیگرد د .بنابراین درصورتی که شخصی ایجابی را مطرح کند و طرف دیگر به هنگام
قبول شروطی را به قبول خود ضمیمۀ کند و این شروط در خصوص موضوعات اساسی
باشد ،قبول وصف خود را بهعنوان قبول از دست میدهد و یک ایجاب متقابل محسوب
میشود که طرف دیگر میتواند آن را بپذیرد یا رد کند .حال آنکه توافق نکردن در
مسائل فرعی و غیراساسی مانع انعقاد قرارداد نیست و قرارداد باوجود عدم انطباق ایجاب
و قبول در مسائل فرعی و غیراساسی منعقد میشود .در وضعیت اخیر وظیفۀ دادگاه
است که خألهای ناشی از سقوط شروط متعارض غیراساسی را پر کند).)Mehran,1990, p.274
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یادآوری این نکته نیز الزم است که مالک تشخیص اصلی یاا فرعای باودن مساائل و
موضوعات ،تلقی طرفین قرارداد از مسائل است .به عبارت دیگر ،معیار دادگاههای فرانسه
در رسیدگی به اختالفات در این خصوص ،معیار شخصی است نه عینای ،و دادگااههاا در
مقام حل اختالف در هر پرونده بررسی میکنند که آیا از نگاه طارفین قارارداد ،موضاوع
اختالف اساسی تلقی میشود یا غیراساسی ) .(Mehran, 1990, p.274معاملهای را در نظار
بگیرید که خریدار سفارش تولید  9444بسته مدادرنگی به یک کارخانۀ سازنده میدهد.
در فرم سفارشدهنده آمده است که جعبههای مدادرنگی به شکل اساتوانهای باشاد و در
فرم فروشنده نیز آمده است که جعبهها بهصورت کتابی خواهد بود .پرسشی کاه مطارح
می شود این است که آیا عدم انطباق ایجاب و قبول در مسائل فرعی است یاا در مساائل
اصلی و اساسی؟ اگر معیار نوعی مالک ارزیابی قرار گیرد ،این عدم انطباق ،اساسی تلقای
نمیشود ،زیرا آنچه بهطور نوعی اساسی محسوب میشود ،مسائل مربوط باه خاود ماداد
رنگی و کیفیت آن است ،نه شکل بستهبندی آن؛ ولی چون معیار شخصی معیار ارزیاابی
است ،ممکن است از نظر خریدار بستهبندی مسئلهای اساسی باشد و خریدار برای مثاال
نوع بستهبندی را در جلب مشتری امری مهم تلقی کند.

 .4.3اصوو قراردادهای تجاری بينالمللي
مادة  219122نسخۀ  2494اصول قراردادهای تجاری بینالمللی در خصوص نبرد فارمهاا
این گونه بیان میکند:
«در موردی که هردو طرف از شروط استاندارد بهره میگیرند و جز در ماورد شاروط
استاندارد ،در بقیه موارد به توافق میرسند ،قراردادی بر مبنای شروط توافاقشاده و هار
شرط استانداردی که از نظر ماهیت بین طرفین قرارداد یکسان باشاد ،منعقاد مایشاود؛
مگر اینکه یکی از طرفین ،پیشاپیآ بهوضوح بیان کند یا بعداً و بادون تاأخیر غیرموجاه
به طرف دیگر اطالع دهد کاه قصاد نادارد باهموجاب چناین قاراردادی ملتازم باشاد»
).(Art.2.1.22 Unidroit Principles 2010

مطابق این ماده ،قرارداد براساس شروط توافقشده و هر شرط استانداردی که از نظار
ماهیت بین طرفین قرارداد یکسان باشد منعقد مایشاود و شاروط متعاارض یکادیگر را
ساقط میکنند .همانگونه که مالحظه میشود ،اصول قراردادهای تجاری بینالمللی نیاز
در رویارویی با مسئلۀ نبرد فرمها «قاعدة تسااقط» را باهعناوان راهحال مسائله درپایآ
گرفته است .ایدة اصلی این راهحل این است که باید فرض شود که هردو طرف با ارجااع
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به شروط کلی خودشان بهطور ضمنی شروط کلی طرف دیگر را نمیپذیرناد و درنتیجاه
هی یک از شروط استاندارد متعارض با بخشی از قارارداد تلقای نمایشاود & (Hondius
.)Mahé, 1998, p.273

اعمال قاعدة یادشده در مادة  219122فرع بر ایان اسات کاه هاردو طارف از شاروط
استاندارد بهره گیرند .طرفین معامله اغلب به هنگام ایجاب و یا به هنگام قبول به شروط
استاندارد خویآ اشاره میکنند .البته اشاره به این شروط باید به نحوی صورت گیرد که
برای طرف دیگر قرارداد قابل فهم باشد .برای مثال ،اشاره باه شاروط اساتاندارد بایاد در
زبان قرارداد یا مذاکرات و یا هر زبان دیگری که برای طرف دیگر قابل فهم اسات ،انجاام
شود .گرچه این ارجاعات به شروط استاندارد بیشتر هنگام ایجاب و قبول بهعمل میآید،
ولی در برخی مواقع ممکن است کاه یاک طارف یاا هاردو طارف باه هنگاام ماذاکرات
پیآقراردادی به شروط استاندارد خود اشاره کنند.
این قاعده جز زمانی که طرفین توافق کنند که یک سری از شروط خااص اساتاندارد
بر قراردادشان حاکمیت پیدا کند ،اعمال نمیشود .مشابه این وضاعیت زماانی اسات کاه
طرفین بهصراحت توافق کنند که به شروط استاندارد یک طارف ملتازم شاوند؛ ازایانرو
ارجاع بعدی طرف دیگر به شاروط اساتاندارد خاود ،در یاک حسااب ماهاناه (Monthly
) Accountیا تأییدیه ) (Confirmation Letterدر وضع توافاق اصالی ماؤثر نخواهاد باود و
توافق پیشین را تغییر نمیدهد ).(Vogenauer & Kieinheisterkamp, 2009, pp.342, 343
همچنین وضعیت نبرد فرمها صرفاً زمانی مطرح میشود که شروط استاندارد طارفین
واقعاً با یکدیگر در تعارض باشد .برای مثال ،زمانی که شروط استاندارد یک طارف صارفاً
متضمن شروطی است که در هر قرارداد از آن نوع فهمیده میشود ،یا اینکه شروط یاک
طرف صرفاً به ذکر مشخصات فنی کاال یا خدمتی که قرار اسات ارائاه شاود مایپاردازد؛
درصورتی که شروط طرف دیگر متضمن هی شرطی در خصوص آن نباشد ،نبرد فرمهاا
ر نمیدهد ،زیرا شروط استاندارد طرفین واقعاً با یکدیگر در تعارض نیساتند (Hondius
.)& Mahé, 1998, p.273

نبرد فرمها افزونبر مواقعی که دو دسته شروط متعاارض وجاود دارد ،زماانی مطارح
میشود که شروط استاندارد یک طرف متضمن شروطی است کاه باا قواعاد تکمیلای در
تضاد است و از طرف دیگر ،شروط استاندارد طرف دیگر معاملاه در خصاوص موضاوعات
مندرج در آن شروط ساکت است .نظر به اینکه در این صورت فرض میشاود کاه طارف
ساکت خواسته است که در خصوص موضوعات مساکوت ،قواعاد تکمیلای قاانون حااکم
شود ،بنابراین در چنین مواقعی تضاد میان شروط استاندارد طرف دیگر با قواعد تکمیلای
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سبب بروز نبرد فرمها میشود .ولی اگر این شروط اساتاندارد کاه باا قواعاد تکمیلای در
تضاد است ،موافق با عرف ) (Usageیا عادت ) (Practiceباشد ،در این صورت نبرد فارمهاا
ر نمیدهد؛ زیرا عرف و عادت به علت نزدیکی بیشتر با ارادة طرفین و اصال حاکمیات
اراده بر قواعد تکمیلی مرجح است و در صورت سکوت طرفین دربارة برخی مسائل بارای
فهم قصد طرفین در خصوص موضوع مسکوت ،نخست به عادتهاای معاامالتی طارفین
مراجعه میشود و اگر میان طرفین قرارداد عادت معامالتی وجود نداشته باشد ،باه عارف
مراجعه میشود و اگر عادت یا عرفی در خصوص مسئلۀ مسکوت وجود نداشته باشد ،باه
قواعد تکمیلی قانون رجوع میگردد ).(Vogenauer & Kieinheisterkamp, 2009, p.343
پس از اعمال راهحل یادشده در مادة  219122و به تباع آن ساقوط تعادادی شاروط
استاندارد طرفین ،خألهایی در خصوص موضوعاتی که شروط طرفین متضمن آنها باوده
و به علت تعارض با یکدیگر هردو ساقط شده و از عمل بازمانده اسات ،ایجااد مایشاود.
اصول قراردادهای تجاری بینالمللی در خصوص نحوة پر کردن این خألها سااکت اسات،
ولی بهنظر میرسد خألهای حاصل از رهگذر اعمال قاعادة تسااقط بایاد باا مراجعاه باه
توافقهای بنیادین طرفین و یا از طریق عادتهای معامالتی موجود میان طرفین قرارداد
پر شوند .به عرفها نیز باید برای پر کردن هرگونه خأل باقیمانده توجه شاود .درصاورت
فقدان معیارهای یادشده ،قواعد تکمیلی اصول قراردادهای تجاری بینالمللی باید اعماال
گردد؛ اینگونه معنا میدهد که باید باه قواعاد تکمیلای منادرج در اصاول قراردادهاای
تجاری باینالمللای مثال اصال حساننیات و معاملاۀ منصافانه (Good Faith and Fair
) Dealingمراجعه شود ).(Vogenauer & Kieinheisterkamp, 2009, p.344

 .5.3اصوو حقوق قراردادهای اروپا
مادة  2:241اصول حقوق قراردادهای اروپا از مادة  2122نسخۀ  9111اصول قراردادهای
تجاری بینالمللی در خصوص نبرد فرم ها پیروی کارده و رویکاردی متفااوت از رویکارد
قانون بازرگانی یکنواخات اتخااذ نماوده اسات ) .(Felemegas, 2007, p.318ماادة 2:241
اصول حقوق قراردادهای اروپا مشابه اصول قراردادهای تجااری باینالمللای در خصاوص
نبرد فرمها این چنین بیان میدارد:
«مادة  :2:241شروط کلی متعارض
 .9هرگاه طرفین قرارداد جز در خصوص آن بخآ از ایجاب و قبول که مربوط به شاروط
کلی متعارض قرارداد می باشد به توافاق رسایده باشاند ،قارارداد باا ایان وجاود منعقاد
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میشود .در چنین حالتی شروط کلی تا حدی که از نظار ماهیات مشاترک مایباشاند،
قسمتی از قرارداد را تشکیل میدهد.
 .2با اینحال ،قرارداد تشکیل نمیشود هرگاه یک طرف قرارداد:
الف) ازقبل صراحتاً و نه از طریق شروط کلی ،نشان داده باشاد کاه قصاد نادارد باه
موجب قرارداد بر اساس بند  9ملتزم شود؛ یا
ب) بدون تأخیر به طرف دیگر اطالع دهد که قصد ندارد به موجب چناین قاراردادی
ملتزم باشد.
 .3شاروط کلاای قاارارداد شااروطی هسااتند کااه پیشاااپیآ باارای تعااداد نااامعینی از
قراردادهای با ماهیت خاص تنظیم شده و اختصاصااً میاان طارفین ماورد ماذاکره واقاع
نشده است».
همانگونه که مالحظه میشود ،اصول حقوق قراردادهای اروپا نیاز قاعادة تسااقط را
بهعنوان راهحل مسئله نبرد فرمها پیآبینی کرده است .قاعدة تساقط در همۀ مواقع کاه
طرفین قرارداد از شروط استاندارد متعارض بهره میگیرند اعمال نمیشود .بارای مثاال،
درصورتی که طرفین قرارداد توافق کنند که صرفاً شروط اساتاندارد یکای از طارفین یاا
شروط استاندارد دیگری بر قراردادشان حاکم باشاد یاا همچناین هنگاامی کاه یکای از
طرفین از ارائۀ شروط استاندارد خویآ بهمنظور رؤیت طرف دیگر پیآ از انعقاد قرارداد
یا هنگام انعقاد قرارداد قصور ورزد ،در چناین ماواقعی قاعادة تسااقط اعماال نمایشاود
).(Lando & Beals, 2000, p.181

شرط اعمال قاعدة پیآگفته در مادة  2:241اصول حقوق قراردادهای اروپا این است
که تعارض حقیقی میان شاروط اساتاندارد طارفین وجاود داشاته باشاد .بارای نموناه،
درصورتی که شروط استاندارد یک طرف متضمن شروطی باشد که از هار قارارداد از آن
نوع استنباط میشود ،یا اینکه شروط استاندارد یک طرف به ذکر مشخصات فنی کاال یاا
خدمتی که قرار است ارائه شود بپردازد ،چنین شروطی با شروط استاندارد طارف دیگار
که در این خصوص ساکت است ،اغلب مخالف نیست؛ درحالی که اگر شاروط اساتاندارد
یک طرف متضمن شروطی باشد که مغایر با قواعد تکمیلی قاانون اسات ،درصاورتی کاه
شروط استاندارد طرف دیگر در آن خصوص ساکت باشد ،چنین برداشات مایشاود کاه
طرف ساکت خواسته است که قواعد تکمیلی قانون بر قرارداد حاکم باشاد و درنتیجاه در
چنین مواقعی تعارض میان شروط استاندارد طرفین ر میدهد (Lando & Beals, 2000,
).p.181-2

در مااادة  2:241اصااول حقااوق قراردادهااای اروپااا نیااز بسااان مااادة  219122اصااول
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قراردادهای تجاری بینالمللی ،چگونگی پر کردن خألهای حاصل از رهگذر اعمال قاعادة
تساقط مشخص نشده است .بنابراین وظیفۀ دادگاه است که خألهای موجود را با ساقوط
این گونه شروط متعارض پر کند .دادگاه ممکن است اصول حقاوق قراردادهاای اروپاا را
اجرا کند تا به این مسئله که کدام شروط در تعارضاند ،رسیدگی کند .عرفهای تجاارت
مربوط و عادتهای میان طرفین بهویهه ممکن است در اینجا مهم باشاد .درصاورتی کاه
مسئله بهصراحت نه در قانون مورد توجه قرار گرفته باشد و ناه در عارف یاا عاادتهاای
موجود میان طرفین ،دادگاه یا داور ممکن است ماهیت و هدف قرارداد را درنظر گرفتاه،
استانداردهای حسننیت و انصاف را برای پر کردن خألهای موجود بهکار گیارد (Lando
).& Beals, 2000, p.183

 .6.3طرح چهارچوب مشترک مرجع برای حقوق خصوصي اروپا
مادة  1:241از کتاب دوم طرح چهارچوب مشترک مرجع به شروط اساتاندارد متعاارض
اختصاص یافته است .این ماده در دو بند و در خصوص مسائلۀ نبارد فارمهاا ایان گوناه
اشعار میدارد:
«( )9اگر طرفین جز در موردی که ایجاب و قبول به شروط استاندارد متعارض اشاره
میکند به توافق برسند ،قرارداد بااینوجود منعقد میشود .شروط استاندارد تاا حادودی
که در ماهیت یکسانند بخشی از قرارداد میشوند.
( )2بههرحال ،قرارداد منعقد نمیشود درصورتی که یک طرف:
(الف) از قبل ،صریحاً ،و نه از طریق شروط استاندارد نشان دهد کاه قصاد نادارد باه
موجب قرارداد بر اساس بند ( )9ملتزم شود؛ یا
(ب) بدون تأخیر غیرموجه ،طرف دیگر را از چنین قصدی آگاه سازد».
همانگونه که از بیان مادة پیآگفته استنباط میشود ،در ایان مااده قاعادة تسااقط
بهعنوان راهحل مسئلۀ نبرد فرم ها پیآ بینی شده است .نظر به اینکه هی یک از طرفین
نمیخواهند شروط طرف دیگر را قبول کنند ،هی یک از دو دسته شاروط اساتاندارد بار
دیگری غالب نخواهد شد و شروط متعارض یکدیگر را سااقط مایکنناد .دادگااه ممکان
است قواعد حقوقی قابل اعماال را اجارا کناد تاا باه ایان مسائله کاه کادام شاروط در
تعارضاند ،رسیدگی کند .بنابراین وظیفه دادگاه است که خألهاای موجاود را باا ساقوط
این گونه شروط متعارض پر کند .عارفهاای بازرگاانی و عاادات میاان طارفین در ایان
خصوص یاریرسان است و درصورتی که مسئله بهطور صریح ناه در قاانون ماورد توجاه
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قرار گرفته باشد نه در عرف یا عادات موجود میان طرفین ،دادگااه یاا داور ممکان اسات
ماهیت و هدف قرارداد را در نظر بگیرد و استانداردهای حسننیت و انصااف را بارای پار
کردن خألهای موجود بهکار بندد ).(Von Bar & Clive and others, 2009, p.356
قاعدة مذکور در همۀ موقعیت ها کاه شاروط اساتاندارد طارفین باا یکادیگر یکساان
نیستند ،اعمال نمیشود .برای مثال درصورتی که طرفین توافق کنند که صرفاً یک سری
از شروط استاندارد (شروط استاندارد ایجابکننده یا شروط استاندارد مخاطب ایجاب) بر
قرارداد حاکم شود یا هنگامی که یک طرف قرارداد از ارائۀ شروط اساتاندارد خاود بارای
مالحظۀ طرف دیگر پیآ از انعقاد قرارداد یا در هنگام انعقاد قرارداد کوتاهی کند ،قاعادة
تساقط اعمال نخواهد شد.
قاعدة یادشده در مادة  1:241درصورتی اعمال میشود که شروط اساتاندارد طارفین
قرارداد حقیقتاً با یکدیگر در تعارض باشد .برای نمونه درصورتی که شروط استاندارد یک
طرف متضمن شروطی است که در هر قرارداد از آن نوع فهمیده میشود ،یا اینکه شروط
یک طرف صرفاً به ذکر مشخصات فنی کاال یا خدمتی که قرار است ارائه شود میپردازد،
چنین شروطی با شروط استاندارد طرف دیگر که در این خصاوص سااکت اسات ،اغلاب
مخالف نیست؛ درحالی که اگر شروط استاندارد یک طرف متضمن شروطی باشد کاه باا
قواعد تکمیلی قانون در تعارض است ،درصورتی که شروط استاندارد طارف دیگار در آن
خصوص ساکت باشد ،چنین برداشت میشود که طرف ساکت خواسته اسات کاه قواعاد
تکمیلی قانون بر قرارداد حاکم باشد و درنتیجه در چنین مواقعی تعاارض میاان شاروط
استاندارد طرفین ر میدهد ).(Von Bar & Clive and others, 2009, p.355

 .4راهحل نوین؛ قاعدۀ بهترین

اقدام )(Best – Shot Rule

هی یک از قواعدی که بهطور شایع در سراسر جهان برای حل مشکل نبرد فرمها باهکاار
میرود ،راهحل مؤثری را ارائه نمیدهد .بنابراین برخای راهحال جدیادی باه ناام قاعادة
بهترین اقدام را برای حل این مسئله پیشنهاد کردهاند .این قاعده از این حیث که قرارداد
باوجود شروط متعارض در فرم های طرفین قرارداد تشاکیل ماییاباد باا قاعادة تسااقط
مشابهت دارد .لیکن این قاعده با قاعدة تساقط از حیث نحوة تعیین مفاد قارارداد تفااوت
دارد .مطابق این قاعده ،دادگاهها باید در صورت رویارویی با مسئلۀ نبرد فرمها ،با بررسای
فرم های هردو طرف ،فرمی را که حاوی شروط مؤثرتری نسبت باه شاروط طارف دیگار
قرارداد دربارة آن قرارداد بخصوص است برگزینند و صرفاً شاروط آن فارم را بار قارارداد
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حاکم کنند و فرم طرف دیگر را نادیده بگیرند .مزیتی که این راهحل دارد این اسات کاه
هریک از طرفین از بیم اینکه اگر شروط طارف دیگار نسابت باه شاروط او کارآمادتر و
مؤثرتر باشد ،فرم طرف دیگر تماماً بر قرارداد حاکم خواهد شد و فرم آنها بهکلای کناار
گذاشته خواهد شد ،انگیزه مییابند که در تنظایم شاروط فارمهایشاان دقات بیشاتری
بهخرج دهند و شروط بهتر و مؤثرتری را در فرم هایشان وارد کنند .این قاعده تاکنون در
هی نظام حقوقی بهکار نرفته است و همانگونه که بیان شد این قاعده صرفاً یک راهحل
پیشنهادی است ).(Rühl, 2003, p.221

بررسي وضعيت حقوقي نبرد فرمها در حقوق ایران
موضوع نبرد فرمها در حقوق ایران بحث و بررسی نشده است و دکترین حقاوقی و رویاۀ
قضایی با این مفهوم بیگانه است .شاید مهمترین دلیل آن رواج نداشتن مبادلۀ فارمهاای
حاوی شروط استاندارد میان طرفین قرارداد باشد .بااینحال در فرضی که دو طرف عقاد
چنین فرمهایی را مبادله میکنند ،موضع حقوق ایران را میتاوان باا توجاه باه اصاول و
قواعد کلی حاکم بر تشکیل قراردادها ارزیابی کرد.
برای پاسخ به این پرسآ که تأثیر نبرد فرمهاا در حقاوق ماا چیسات ،بایاد فاروض
مختلف تفکیک شود و میان موقعیتی که تعارض میان فرمها منتهی باه اجارای قارارداد
میشود و موقعیتی که قرارداد اجرا نمیشود و همچنین هنگامی که تعارض میان فرمهاا
در خصوص مسائل اساسی و غیراساسی است تفاوت قائل شد.
اصل اولیه در حقوق ایران داللت بر این امر دارد که بین ایجاب و قبول از هار حیاث
باید تطابق وجود داشته باشد و مادة  983قانون مدنی بهطور ضمنی بر ایان امار داللات
دارد و حقوقدانان ما نیز تطابق ایجاب و قبول را برای اعتبار معامله الزم دانستهاند .ماادة
 911قانون مدنی مقرر میدارد« :الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بهوسیلۀ آن
انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد ،بهنحوی که احد طرفین هماان عقادی را قباول
کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است ،واال معامله باطل خواهد باود» .توافاق
طرفین افزون بر نوع عقد در موضوع عقد نیز الزم اسات ،اماا آنچاه در خصاوص تعاارض
فرمها قابل طرح میباشد ،این اسات کاه تطاابق نداشاتن فارمهاای اساتاندارد طارفین
میتواند دربارة موضوعات و ارکان اساسی یا مسائل فرعی باشد.
برخی از نویسندگان معتقدند که هرگاه طرفین درباره تعهادات اصالی و ارکاان عقاد
توافق نمایند ،عقد منعقد میشود؛ ولو آنکه در خصوص جزئیات و شرایط فرعای ساکوت
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اختیار کنند و مادة  222قانون مدنی نیز داللت بر این موضوع دارد .ولی هرگاه توافق در
موضوعات اصلی صورت پذیرد و طرفین جزئیاات و فاروع را باه آیناده موکاول نمایناد،
نشانگر این است که قرارداد کامل هنوز منعقد نشده است (کاتوزیان ،9368 ،ص .)355
نظر پیآگفته برای تعارض فرمهای استاندارد راهحلی ارائه نمیکند و بهنظر میرسد
هرگاه تعارض فرمها دربارة ارکان اساسی توافق باشاد ،قاراردادی میاان طارفین منعقاد
نمیشود؛ مگرآنکه طرفین در پی تسلیم و ارائۀ شروط اساتاندارد خاود ،قارارداد را اجارا
نموده یا شروع به اجرای آن نمایند .در این وضاعیت مطاابق قاعادة کلای ،آخارین فارم
استاندارد ارائهشده مالک عمل خواهد بود؛ زیرا درحقیقت با اجرای قرارداد ،آخارین فارم
استاندارد بهعنوان ایجاب متقابلی در نظر گرفته میشود که گیرندة آن با اجرای قارارداد
بهطور ضمنی آن را پذیرفته است .بهاینترتیب در چنین موقعیتی قاعادة آخارین اقادام
حاکم میشود.
در خصوص تعارض فرم ها نسبت به موضوعات غیراساسی نیاز هماین قاعاده اعماال
میشود؛ به این معنا که هرگاه قرارداد اجارا شاود باهمنزلاۀ آن اسات کاه آخارین فارم
ارائهشده بهطور ضمنی به تأیید مخاطب رسیده است .اما در صورت اجرا نشدن قارارداد،
بهنظر میرسد اگر شروط فرعی متعارض در ارادة طارفین بارای انعقااد قارارداد دخالات
نداشته باشد ،بدون آن شروط نیز طرفین به انعقاد قرارداد تن میدادناد و قارارداد میاان
طرفین معتبر تلقی میشد .همانگونه که برخی از نویسندگان گفتهاند برای صحت عقد،
توافق قصد طرفین نسبت به اموری که در دامنۀ حرکت اراده قرار میگیرد و متعلاق باه
قصد است ،ضرورت دارد (شهیدی ،9322 ،ص.)966
با بررسی موضع ایران در خصوص نبرد فرمها ،بهنظر میرسد که موضع حقوق ایاران
در این خصوص به حقوق فرانسه شباهت دارد.

نتيجه
تعارض میان فرم های حاوی شروط استاندارد طرفین قرارداد صورتهای گونااگونی دارد.
بهاینترتیب که ممکن است مخاطب ایجاب بههنگاام قباول ،شاروط اساتاندارد خاود را
ارسال دارد که درخصوص موضوعات اساسی ،در تعارض با فرم ایجااب اسات و یاا اینکاه
شروط استاندارد وی در خصوص مسائل فرعی و غیراساسی با فرم ایجاب تعارض داشاته
باشد .در حالت دیگر ممکان اسات فارم یکای از طارفین متضامن شارطی درخصاوص
موضوعی باشد که فرم طرف دیگر نسبت به آن مسکوت است و طارفین در پای مبادلاۀ
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فرم های خود ،قرارداد را اجرا کنند .البته حالتی نیاز وجاود دارد کاه فارمهاای طارفین
متضمن شروط متعارض است ،ولی طرفین قرارداد بااوجود تعاارض میاان فارمهایشاان
قرارداد را اجرا می کنند .همچنین ممکن است مخاطب ایجاب بههمراه شروط اساتاندارد
خویآ که در تعارض با شروط ایجاب است ،یک شرط تدافعی نیاز قیاد کناد یاا اینکاه
ایجابکننده یک شرط تدافعی را به شروط استاندارد خویآ ضامیمه ساازد و مخاطاب
ایجاب در فرم خود شرطی در خصوص موضوعی اساسی قید کند.
نظام های حقوقی قواعدی را برای حل مشکل در شاکلهاای متفااوت نبارد فارمهاا
پیآبینی نمودهاند .برخی قاعدة اولین اقدام را حالل مشکل نبارد فارمهاا دانساته و باه
اولین اقدام اعتبار و نفوذ بخشیدهاناد .بعضای قاعادة آخارین اقادام را شناساایی کارده،
آخرین اقدام را معتبر و منشأ اثر دانستهاند و گروهی به دلیال تارجیح بالمارجح شاروط
متعارض ،هی یک از شروط طرفین قارارداد را منشاأ اثار ندانساته ،شاروط اساتاندارد را
تاجایی که با هم تعارض داشته باشند محکوم باه ساقوط دانساتهاناد .اغلاب نظاامهاای
حقوقی قاعدة تساقط را بهعنوان راهحل نبرد فرمهاا برگزیادهاناد و برخای از نظاامهاای
حقوقی از قاعدة آخرین اقدام در حل نبرد فرمها بهره جستهاند و صارفاً تعاداد انادکی از
کشورها از قاعدة اولین اقدام پیروی کردهاند .در تحلیل نهایی قضیه و باا اتکاا باه اصاول
مسلم حقوقی ،بهنظر میرسد که قاعادة تسااقط راهحال مناسابتاری را در مقایساه باا
تئوریهای دیگر ارائه میدهد؛ هرچند که نباید فایدة عملی قاعادة بهتارین اقادام را کاه
افزونبر حل مشکل نبرد فرمها به ارتقاای ساطح کیفای قراردادهاا مایانجاماد و سابب
میشود که طرفین قرارداد به هنگام تنظایم شاروط اساتاندارد خاویآ دقات بیشاتری
مبذول دارند و شروط بهتر و مؤثرتری را ارائه کنند ،نادیده گرفت.
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