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 مقدمه
المللای از طریاق تباادل     بازرگاانی داخلای و باین    ةامروزه بسیاری از قراردادهاا در حاوز  

های کالسیک و قادیمی مانناد    شود و شیوه منعقد میهای استاندارد از سوی طرفین  فرم
ویاهه در   ماذاکرات مقادماتی، باه    هنگاام ایجاب و قبول شفاهی یا تنظیم شرایط قارارداد  

شود. سرعت در حصول توافق و دقت در درج شاروط   کمتر استفاده می ،قراردادهای مهم
هاا   تمایل اشخاص و شرکترود و  شمار می های استاندارد به فرم ۀقراردادی از دالیل توسع
 .  گردد میآنان برای انعقاد قراردادهای الحاقی باز خواست، به ای به استفاده از چنین شیوه
هاای ازپایآ آمااده اساتفاده      اشاخاص هنگاام معاملاه از فارم     ،در برخی از کشاورها 

تجاری طرفین قرارداد یا مشاوران  ۀهستند که اتحادی یها حاوی شروط کنند. این فرم می
هاای طارفین هنگاام تنظایم مقاررات       که اتحادیه ازآنجاییند. کن تنظیم می انقوقی آنح
های حاوی شروط  میان فرم، گیرند سویه منافع اعضای خود را درنظر می طور یک ها به فرم

تعاارض وجاود    ، اغلاب هساتند  تفاوتهای تجاری م استاندارد اشخاصی که عضو اتحادیه
نبایاد ایان مسائله ماانع انعقااد       ،معامله با یکدیگرناد  اشخاص نیازمند چون اصوالًدارد. 

 ةبنابراین متصور است که یک طرف با ارساال شاروط اساتاندارد ویاه     قرارداد تلقی شود.
خود به طرف مقابل )که با شروط استاندارد طرف مقابل متفااوت اسات( و در پاساخ باه     

و حتای اجارا نمایاد. در     کننده، قرارداد را بپذیرد ایجاب متضمن شروط استاندارد ایجاب
 پرساآ یابد و ما را باا ایان    موضوعیت می 9ها چنین وضعی اصطالحاً تعارض یا نبرد فرم

شود یا خیر و در صورت مثبت  کند که آیا در چنین صورتی، قرارداد منعقد می می رو به رو
یک از شروط استاندارد یاا معیاار دیگاری، حادود تعهادات طارفین را        بودن پاسخ، کدام

 سازد؟ شن میرو
شاروط   ۀمسائل  حال  رایهاا، مقرراتای با    های حقوقی درگیار نبارد فارم    نظام بیشتر

 ،هاا  نبارد فارم   هاای  وضاعیت اغلب ها در  نظاماند. این  دهکربینی  استاندارد متعارض پیآ
لایکن   اناد،  دهکار تلقی ن اند و آن را مانع انعقاد قرارداد رسمیت شناخته وجود قرارداد را به

های حقوقی در مقررات مربوط به تعیین مفاد قرارداد است. برخی قارارداد را   تفاوت نظام
دانناد )تئاوری اولاین     مای اسات   ارسال نمودهتابع شروط اولین شخصی که فرم خود را 

                                                           
رسد.  نظر می برای بیان مقصود مناسب به «Battle of Forms» ةواژ ۀها در ترجم اصطالح نبرد فرم .9

باید توجه داشت که ها را برای اصطالح موردنظر برگزید، اما  توان عبارت تضاد یا تعارض فرم اگرچه می
در این خصوص استفاده نشده و وضعیت شروط استاندارد  «Conflict» ةدر حقوق خارجی از واژ
 ( تشبیه شده است.Battleمتعارض به یک نبرد )
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دارد بار قارارداد حااکم     شروط آخرین شخصی که فرم خود را ارساال مای   عضیاقدام(، ب
کادام از شاروط متعاارض     داد را تاابع های   قرار گروهیدانند )تئوری آخرین اقدام( و  می
 دانند )تئوری تساقط(. نمی

 ها مختلف نبرد فرم های تصور
 کنناد، گااه   انعقاد قارارداد باه یکادیگر ارساال مای      رایهایی که طرفین ب نبرد میان فرم

متضمن تغییرات اساسی اسات. گااهی    گاهتغییرات غیرمهم در ایجاب است و  ةدارند دربر
بینی شده و گااه بارعکس،    کننده پیآ عینی فقط در فرم ارسالی ایجابشرط استاندارد م

یکای از   بعضای مواقاع  فرم قبول دارای شروط اضافی نسبت به فرم ایجااب اسات.   یعنی 
ین وسیله صاریحاً  ه اکند و ب بینی می طرفین شرطی تدافعی در فرم اختصاصی خود پیآ

 مالک عمل خواهد بود.کند که شروط استاندارد وی  به طرف مقابل اعالم می

 اساسي در ایجابرها با شروط متضمن تغييرات غي فرم ۀمبادل .1
هاایی کاه باه عناوان بخشای از ایجااب تلقای         با فارم  رویاروییمخاطب ایجاب در  گاهی
منظور  . برای مثال، در فرمی که فروشنده بهآورد وجود می بهشود، تغییرات غیراساسی  می

هایی که ساالمت وایمنای    است که کاالها در بسته آمده، ندک ایجاب به خریدار ارسال می
خریدار کاه   ،بندی و ارسال خواهند شد. درمقابل کند بسته کاال را حین حمل تضمین می

باه   یمنظاور اعاالم قباول    در فرمای کاه باه    کند،گرفته ایجاب فروشنده را قبول  متصمی
طراحای جدیادی    باا ق نظر او طب بایدکند که کاالها  شرط می ،نماید  فروشنده ارسال می

هاای ایجااب    دهد فرم د. این مثال نمونه بارزی است که نشان میشونبندی و ارسال  بسته
بنادی   شرایطی که برای بسته ولی ،دنو قبول طرفین قرارداد گرچه در کلیت تعارضی ندار

 Del Pilar) تمعامله از جانب طرفین مد نظار قارار گرفتاه متعاارض اسا      ضوعموکاالی 

Perales Viscasillas, 1998, p.41).. 

 ها با شروط متضمن تغييرات اساسي در ایجاب فرم لۀمباد .2
هایی که به عنوان بخشی از ایجاب تلقی  با فرم رویاروییمخاطب ایجاب در  گاهی
شروط استاندارد خویآ  با ارخرید رای نمونه،نماید. ب شود، تغییرات اساسی ایجاد می می

کند و فروشنده نیز در مقام قبول به شروط استاندارد خود مراجعه  مطرح میایجابی 
. شروط استاندارد فروشنده متضمن شرطی در خصوص ضمانت و جبران نماید  می



 9313ستان زم وپاییز ، 4، شمارة 5مطالعات حقوق تطبیقی، دورة  232
 

                   خسارت است که با شرط ضمانت خریدار متعارض است. ازآنجا که شروط 
شروط استاندارد  ،این مثال درشود،  و جبران خسارت اساسی تلقی می مربوط به ضمانت
 ,Keating, 2000) ایجاب است استاندارد به شروط نسبت اساسی متضمن تغییراتمخاطب ایجاب 

p. 2683 .) 

 اجرای قرارداد  ،های متضمن شروط متعارض و در پي آن فرم ۀمبادل .3
که باهم در  ی راهای استاندارد فرم ،ممکن است طرفین قرارداد به هنگام ایجاب و قبول

ها تعارض وجود  اینکه میان شروط استاندارد آن باوجودمبادله کنند و  هستند، تعارض

خرید کاالی  رایشخصی با تابعیت آلمانی ب برای نمونه .نمایندقرارداد را اجرا  ،دارد

شروط استاندارد خویآ ایجابی مطرح  ۀواسط بخصوصی از یک فروشنده ایتالیایی به

کند که قانون آلمان بر قراردادشان حاکم است و از  خود قید می کند و در شروط می

کند که قانون ایتالیا  طرفی فروشنده نیز در مقام قبول در شروط استاندارد خود قید می

های متعارض  طرفین قرارداد پس از مبادله فرم ،ها حاکم است و در ادامه بر قرارداد آن

 .2کنند خود، قرارداد را اجرا می

در فارم قباوو و اجارای قارارداد در پاي       ،شرط مندرج در فرم ایجااب  دنبو .4
 ها فرم ۀمبادل

ست نیآن شرط  دارایکننده متضمن شرطی است که فرم مخاطب ایجاب  گاه فرم ایجاب
های حاوی شروط استاندارد خود را مبادله کردند، قرارداد را  و پس از اینکه طرفین فرم

مثال، خریدار در مقام ایجاب فرم استاندارد خود را به فروشنده  رایکنند. ب اجرا می
                   طور اقساطی  . در فرم خریدار آمده است که ثمن معامله بهنماید ارسال می
                 فرم استاندارد خود  ،شود. فروشنده نیز در مقام قبول ایجاب خریدار پرداخت می
              خت ثمن اپرد ةنحو خصوصی فرم استاندارد فروشنده در ول دارد،  را ارسال می

هایشان قرارداد را اجرا  فرم کردن بدل ای ندارد. خریدار و فروشنده پس از ردو مقرره
 .کنند می

                                                           
2. Amtsgericht Kehl (Germany), Case No. 3 C 925/93, 06.10.1995,   Available at: 

<http://www.unilex.info/case.cfm?id=163> 
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 ۀفرم قبوو در فرم ایجاب و اجارای قارارداد در پاي مبادلا     يشرط اضاف نبود .5
 ها فرم
آن  دارایکننده  من شرطی است که فرم ایجابفرم مخاطب ایجاب متض قعبرخی موا
های حاوی شروط استاندارد خود را مبادله  ست و پس از اینکه طرفین فرمنیشرط 

آلمانی در ایتالیا با یک خریدار  ةکنند. برای مثال، یک فروشند کردند، قرارداد را اجرا می
رد خویآ را به فرم استاندا ،آلمانی هنگام ایجاب ةکند. فروشند هلندی معامله می

فرم حاوی شروط  ،کند. خریدار هلندی نیز در مقام قبول خریدار هلندی ارسال می
در  د. در فرم خریدار هلندی آمده است که کاالها بایدارد استاندارد خویآ را ارسال می

هلند تحویل شود. فرم فروشنده ایتالیایی در خصوص مکان تحویل ساکت است. 
 کنند. هردو طرف قرارداد را اجرا می ،اینوجودبا

 شده در فرم قبوو وجود یک شرط تدافعي در کنار شرط اضافه .6
کناد و در   ، شروطی را نیز ضمیمه قبول خود میبگاهی مخاطب ایجاب ضمن قبول ایجا

    کاه قارارداد بایاد مطاابق شاروط       ساازد  کنار این شروط، این شارط را هام مطارح مای    

پذیرد. شرط اخیار شارط    شود و شروط استاندارد طرف دیگر را نمیاستاندارد وی منعقد 

                 منظاور  مثاال، شخصای ایجاابی باه     رایشاود. با   نامیده مای ( Defensive Clause) تدافعی

کناد کاه در    و در فرم استاندارد خود قیاد مای   سازد  خرید مقداری شیرخشک مطرح می

هاا و باه میازان     زماان  ۀی، فروشنده در هما فروشنده به و ۀورود خسارت از ناحی صورت

 ۀکناد کاه در هما    شارط مای   ،مسئول است. حال آنکه فروشنده به هنگاام قباول   معین

خریادار در   از ساوی شاده   ها مسئول نیست و مسئولیت وی محدود به عیوب رؤیت زمان

صرفاً تا قبل  باشند،موقع تحویل است و نسبت به عیوبی که در زمان تحویل قابل رؤیت ن

شاده مسائول اسات و پاس از آن مسائولیتی       از فرارسیدن تاریخ انقضای کاالی فروختاه 

کند که قارارداد   ندارد. فروشنده در کنار شروط استاندارد خود این شرط را هم مطرح می

شااود و شااروط اسااتاندارد خریاادار را  منعقااد ماای ویصاارفاً مطااابق شااروط اسااتاندارد 

 .3پذیرد نمی

                                                           
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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کنناده در فارم ایجااب و اضاافه      ایجااب  از ساوی یک شرط تادافعي   اشتراط .7
 کننده در فرم قبوو قبوو از سویاساسي  وضوعکردن شرط متضمن م

کننده در مقام ایجاب در کناار شاروط خاود در فارم حااوی شاروط        برخی مواقع ایجاب
کند و مخاطاب ایجااب در مقاام قباول،      استاندارد خویآ، یک شرط تدافعی نیز قید می

کاه متضامن شارطی در خصاوص      دارد کننده ارسال مای  فرم استاندارد خود را به ایجاب
اساسی است. بارای مثاال، درصاورتی کاه فارم خریادار در هنگاام ایجااب در          یموضوع
صرفاً مطاابق   دکند که قرارداد بای ولی شرط می کرده،حل اختالف سکوت  ةشیو خصوص

پاذیرد. در مقابال فروشانده در مقاام      شروط او منعقد گردد و شروط طرف دیگر را نمای 
فصل گاردد ناه داوری.     و  دارد که اختالفات آینده باید از طریق دادگاه حل قبول بیان می

کنناده متضامن یاک شارط تادافعی اسات و        شود فرم ایجاب گونه که مالحظه می همان
 del) اساسی اضافه نموده اسات  ۀیک مسئل بارةکننده نیز در فرم خود شرطی را در قبول

Pilar Perales Viscasillas, 1998, pp.44,45). 

 ها های موجود در رفع نبرد فرم حل راه
 (First Shot Rule)م اولين اقدا ۀقاعد .1

هاا کمتار    نبرد فرم ۀحلی برای مسئل عنوان راه به ،گذاری شده ای که اولین اقدام نام قاعده
هاای   اسات و صارفاً تعاداد کمای از نظاام      را به خود جلب کارده های حقوقی  توجه نظام

 ند.ا بردهحل بهره  ها از این راه نبرد فرم ۀحقوقی در مقابله با مسئل
اولین اقدام، شروط کسی که اولین فرم )فرم ایجااب( را فرساتاده اسات     ةمطابق قاعد

اعتباار نیسات و    مالکشود و شروط موجود در فرم دوم )فرم قبول(  بر قرارداد حاکم می
کنناده پیاروز    ایجااب  ،دهد. بنابراین از منظر ایان قاعاده   از قرارداد را تشکیل نمی بخشی
 شود. ها تلقی می نبرد فرم

بینای شاده اسات.     هلند پیآ حقوق ها در نبرد فرم ۀحل مسئل عنوان راه این قاعده به
در »دارد:  هاا چناین مقارر مای     قانون مدنی هلند در خصوص نبارد فارم   6:225(3) ةماد

 ه ایجاب و قبول متضمن شروط کلی متفاوت هستند، شاروط کلای منادرج در   موردی ک
قبول فاقد اثر و اعتبار است. مگر اینکه قبول صریحاً اعمال شروط کلی موجود در ایجااب  

 .(Curry-Sumner & Thomas & Warendorf, 2009, Art. 6: 225) «را رد کند
اعمال شروط اساتاندارد  ی، قبول به هنگام بخواهدایجاب مخاطب این ماده اگر  مطابق
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 در جاایی غیار از شاروط اساتاندارد    را رد کند، ضرورت دارد کاه آن را  مندرج در ایجاب 

در شاروط   دنبایا  و به طرف مقابل )ایجاب کننده( اعاالم نمایاد  طور اختصاصی  و به خود
 Von Bar & Clive and)کناد   رد شروط اساتاندارد طارف مقابال را قیاد     خوداستاندارد 

Others, 2009, Volume 1, II.-4: 209, Note 9). 

هردو طرف از شروط استاندارد استفاده کنند و میان  چنانچه ة یادشدهبر اساس ماد
ها تعارض وجود داشته باشد، شروط استاندارد موجود در ایجاب بر  شروط استاندارد آن

شود و بخشی از  و شروط استاندارد موجود در قبول نادیده گرفته می ،قرارداد حاکم
ها از آن پیروی  حلی که هلند برای حل مسئله نبرد فرم دهد. راه قرارداد را تشکیل نمی
شود که اشخاص در انعقاد قرارداد ترتیبی اتخاذ کنند که اولین  کرده است، موجب می

 کننده باشند نه مخاطب ایجاب. اقدام را انجام دهند و ایجاب
شاده   پیاروی اولین اقدام  ۀ، از نظری1دیوان عالی هلنددر یکی از آرای صادره از سوی 

قاانون مادنی    6:225(3) ةمااد کاه   کردوکیل خوانده استدالل  یادشده، ةاست. در پروند
قابال اعماال در ایان     ةها به صورت غالب اجرا نشده و قاعاد  دادگاه از سویتاکنون  هلند

هاای دیگاری مثال     لحا  راهبه و است های حقوقی محل اختالف بوده  خصوص در نوشته
، اماا درنهایات دیاوان عاالی     کردتوان توجه  می« تساقط» ۀو نظری« آخرین اقدام» ۀنظری

 نمود. پیروی« اولین اقدام» ۀهلند از نظری
که اگر  معناین ه اب ؛استثنایی نیز دارد ،اولین اقدام موجود در این ماده ةالبته قاعد

هم  اغلبگر تمایل نداشته باشد که مخاطب ایجاب به اعمال شروط استاندارد طرف دی
تواند به هنگام  شدن این شروط چنین تمایلی وجود ندارد، می جانبه تنظیم علت یک به

از اعمال  ترتیب  ینا هپذیرد و ب قبول صریحاً شرط کند که شروط استاندارد ایجاب را نمی
 .کندشروط جلوگیری این 

مورد بررسی کند آیا رد به قدر کافی صریح است یا نه.  حسبدادگاه است که  ۀوظیف
شود، صرف اینکه  استنباط می« صریحاً» ۀگونه که از بیان ماده با قید کلم البته همان

مطابق شروط کلی او منعقد شود، مفید رد  دمخاطب ایجاب قید کند که قرارداد بای
مخاطب ایجاب،  ز سویارد صریح شروط کلی ایجاب باید توجه داشت که صریح نیست. 

د که شروط گرد  بلکه سبب می ،شود به حاکم شدن شروط کلی او بر قرارداد منجر نمی
 .(Busch & others (eds), 2002, p.124)د یک از طرفین بر قرارداد حاکم نشو کلی هی 

                                                           
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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ای کلای درخصاوص    قاعده آمریکا قانون بازرگانی یکنواخت 2-242 ةهمچنین در ماد
در رواباط   یادشاده  ةمقرر شده است. مطابق ماد یهمندرج در قبول یا تأییدشروط اضافی 

بارای اضاافه شادن باه      هاییغیرتجار، شروط مندرج در قبول صرفاً باه عناوان پیشانهاد   
ها مخیر است و اصل اولیاه در   کننده در قبول یا رد آن شوند که ایجاب قرارداد قلمداد می

دیگار اعماال   شروط ایجاب بر قرارداد و به عبارت حکومت  ،این ماده در روابط میان تجار
 .    (Lando & Beal, 2000, p.184)ت اولین اقدام اس ةقاعد

 آخرین اقدام ۀقاعد .2
(Last Shot Rule)

 

طور مرسوم در خصوص  است که به فرمولی ،گذاری شده ای که آخرین اقدام نام قاعده
شد. گرچه اکنون کشورهای  ال اجرا می ها در کشورهای عضو نظام کامن موقعیت نبرد فرم

کنند یا حداقل قلمرو  آخرین اقدام را اجرا نمی ةال، قاعد زیادی از نظام حقوقی کامن
حل شایع برای  آخرین اقدام یک راه ةهنوز قاعد ولیاند،  کاربرد این قاعده را محدود کرده

در  یبرانگیز طور بحث عالوه، این قاعده به است. به یسها در حقوق انگل نبرد فرم ۀمسئل
 المللی کاال بیع بین در خصوصکنوانسیون سازمان ملل متحد 

(UN Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods (CISG))  حاکم شده است. مطابق این
 ,Rühl, 2003)د شو قرارداد تشکیل نمی ،قاعده تا زمانی که ایجاب و قبول مطابقت نکنند

pp.190, 191). 
ارجاع هریک از طرفین به شرایط کلی خود، رد ایجاب طرف مقابل و یک ایجاب 

 –یط کلی اوشرا شامل –ایجاب طرف دیگر را ْ  طرف متقابل است و صرفاً زمانی که یک
رفته  کار شود. بنابراین قرارداد مطابق شروط فرم نهایی به یرد، قرارداد تشکیل میبپذ

. بپذیردبدون اعتراض  را شروط مندرج در فرم ،مشروط بر اینکه طرف دیگر ؛خواهد بود
که وقتی  معناین ه اب ؛شود معموالً در چنین مواقعی قبول به صورت فعلی ابراز می

دهد که  طور ضمنی نشان می طرف دیگر با اجرای قرارداد به ،آخرین فرم مبادله شد
 .(Huber & Mullis, 2007, p.93)ت شروط مندرج در فرم طرف دیگر را پذیرفته اس

 ليسحقوق انگ .2.1
فصل   و  برای حل ین کشورهای ا دادگاه تمایلبه  یسآخرین اقدام در انگل ةکاربرد قاعد
. ارتباط داردها از طریق قواعد عمومی ایجاب و قبول  نبرد فرم در خصوصدعاوی 

شود که شروط قبول دقیقاً همانند شروط  بنابراین یک قرارداد صرفاً زمانی تشکیل می
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نامیده شده است.  (Mirror Image Rule) «تصویر آینه ةقاعد »ایجاب باشد. این قاعده 

قبولی که منطبق با ایجاب و شروط مندرج در آن نیست، رد ایجاب و معموالً یک ایجاب 
ایجاب متقابل تواند آن را بپذیرد یا رد کند.  می پیشین ةکنند متقابل است که ایجاب

در پی شود و  می محسوبایجاب پیشین نیست، بلکه رد ایجاب قبلی نیز  نپذیرفتنصرفاً 
 .(Vergne, 1985, p.239)د پذیررا بتواند ایجاب پیشین  نمیمخاطب  آن

انطباق قبول با ایجاب عدم تصویر آینه وجود دارد و گاهی  ةقاعد در هاییالبته استثنا
زماانی   مانناد  ؛شود نمی محسوبرد ایجاب و یک ایجاب متقابل  ،و قید شروطی در قبول

کاه   هنگامییا  .که این شرط نادیده انگاشته شود بیایددر قبول  معنا که یک شرط بی که
 ال،مث؛ برای شود کند که جواز آن از قانون استنباط  مخاطب ایجاب شرطی در قبول قید 
 زماانی یاا   ،باشدبه نفع طرف دیگر  که صرفاً کند ذکر میمخاطب ایجاب شرطی در قبول 

که مخاطب ایجاب شرطی متعارف یا بیانی که صرفاً یک درخواست یا یک پیشنهاد است 
 .(Rühl, 2003,p.192) کند در قبول خود قید 

طور صحیح و با کلماات قباول و یاا     ممکن است به یسقبول ایجاب طبق حقوق انگل
آخرین اقدام معموالً باه   ةها، قاعد نبرد فرم ایطشرطور ضمنی و با رفتار اظهار شود. در  به

خریدار ایجاابی   ؛ برای نمونه،شود طور ضمنی و از طریق رفتار منجر می تشکیل قرارداد به
کند و فروشنده با قیاد شاروط کلای خاود در قباول، ایجااب خریادار را رد         را مطرح می

فروشانده کاالهاا را تحویال     دنباال آن،  باه . ساازد  مطرح مای را متقابل  یکند و ایجاب می
ترتیاب خریادار ایجااب متقابال      یان ا هبا  ؛گیارد  خریدار نیز کاالها را تحویل می دهد و می

پذیرد. ازآنجا که خریدار ایجااب متقابال و    طور ضمنی و از طریق رفتار می فروشنده را به
را صاورت داده  « آخارین اقادام  »شروط فروشنده را پذیرفته است، شروط فروشانده کاه   

 .(Rühl, 2003,p.193) شود است بر قرارداد حاکم می
  Lord Denning)) دنینا   لارد  از سویها  نبرد فرم شرایطآخرین اقدام در  ةکاربرد قاعد

 Butler Machine Tool Co., Ltd. v. Ex – Cell – O)تلراآالت با  ماشاین کمپانی  ةدر پروند

Corp (England), Ltd  ) اخاااتالف در ایااان مسااائله حاااول محاااور  شااادبررسااای .                 
منظور فروش به خوانده مطرح کرد. ایجااب از طریاق    . خواهان ایجابی بهبودآالت  ماشین

داد قیمت را از آنچه که مقرر شده بود به قیمات   یک فرم استاندارد به فروشنده اجازه می
ر فرم مقرر شده باود کاه ایان    حاکم بر زمان تحویل افزایآ دهد. همچنین این مسئله د

شروط سفارش خریدار غالاب شاود. خواناده ایجااب را مطاابق فارم        همۀبر  دشروط بای
فرم خریدار شاامل   سفارش استاندارد خود که متضمن شرط تغییر قیمت نبود، پذیرفت.
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ماا  : »در آن چنین آمده بودد که کر تکمیل میآن را بایست فروشنده  میبود که  ای برگه
خواهان کاغذ را امضا کارد و آن   .«پذیریم شما را مطابق شروط مندرج در آن میسفارش 

 ساتار از تحویال، فروشانده خوا   پیآآالت ساخته شد، اما  را به خوانده بازگرداند. ماشین
. خریادار  داداختالف به نفع فروشنده حکم این اعمال شرط تغییر شد و دادگاه بدوی در 

شروط او منعقد شده بود اعتراض کارد. دادگااه تجدیادنظر     با این ادعا که قرارداد مطابق
 .(Rawlings, 1979, pp.715-6) متفقاً به نفع خریدار رأی داد  رأی نخستین را نقض کرد و

رویکارد سانتی ایجااب و     (.Lawton L.J. & Bridge L.J) و قاضی بریادج  قاضی التون
ها اتخاذ کردند با این بیاان کاه پاساخ     نبرد فرم ۀال را برای حل مسئل ایجاب متقابل کامن

ها تصادیق   فروشندگان هنگامی که آناز سوی خریدار یک ایجاب متقابل بود که صریحاً 
 ة یادشاده پذیرفته شد. لرد دنین  این تحلیل را برای پروند ،و بازگرداندندکردند را امضا 

ایان تحلیال منساو      ،ها فرم نبرد صادیقپذیرفت، اما خاطرنشان کرد که در بسیاری از م
تشاکیل قارارداد از مفااد آن     ۀها را باا تفکیاک مسائل    نبرد فرم ۀاست. او حل مسئلشده 

باه تماامی اساناد    »تشاکیل قارارداد، او پیشانهاد کارد کاه       خصاوص  در پیشنهاد کرد.
ها و یا از رفتار طرفین استنباط شود کاه آیاا    شده میان طرفین توجه شود و از آن مبادله
هاایی میاان    اند هرچند ممکن است تفاوت ا در تمامی مسائل اساسی به توافق رسیدهه آن
 .(Rühl, 2003, pp.193-4) «ها وجود داشته باشد ها و شرایط چاپی موجود در پشت آن فرم

کاه در بسایاری از    انجاماد  یکه اجرای این دستورالعمل به ایان نتیجاه ما    دریافتاو 
بدون اینکه اعتراضای باه آن صاورت     ی،ارسالها، زمانی که آخرین فرم  نبرد فرم صادیقم

مفااد قارارداد، او پیشانهاد     خصوصد و در گرد شود، قرارداد منعقد می دریافت می ،گیرد
تواند مطابق شروط آخرین فرم  حسب مورد، قرارداد میو کرد که بسته به اوضاع و احوال 

هماراه   یا مطابق شروط قابال جماع دو فارم باه     ارسالی ، مطابق شروط اولین فرمارسالی
 ی. وصورت گیارد شود،  مفاهیم متعارف که جایگزین شروط متعارض و غیرقابل جمع می

طاور صاریح یاا     خاطرنشان کرد که شروط آخرین فرم فرستاده شاده درصاورتی کاه باه    
شاده   ضمنی پذیرفته شده باشد، قطعای اسات. همچناین شاروط اولاین فارم فرساتاده       

هایی چنان اساسی باشد که بر قیمت اثر گذارد، غالب  متضمن تفاوت ،درصورتی که قبول
 که با هم قابل جمع باشند، حاکم خواهاد شاد    شروط هردو فرم تاجایی نیزخواهد شد و 

(Rühl, 2003, p.194). 
لرد دنین  بار حقاوق انگلایس     دیدگاهر یثتأ ةدانشگاهیان دربار ،تلراب ةاز زمان پروند

او به استانداردهای  دیدگاهعقیده دارند که  برخیاند. درحالی که  و کشمکآ داشتهبحث 



 229 ها و آثار آن در انعقاد قرارداد تطبیقی نبرد فرم ۀمطالع 

 
 یسبر حقوق انگلس تأثیرهرگونه دیگر است، دانشگاهیان  بخشیدهال انعطاف  سخت کامن

بریدج نظر قاضای دنینا     با این استدالل که قاضی التون و قاضی ؛اند را رد و انکار کرده
لارد دنینا  و    ۀدانشاگاهیان در خصاوص نظریا    بیشترطور کلی  بهند. ا هرا مؤکداً رد کرد

این مسئله نشان از آن دارد  تأثیر آن بر حقوق انگلیس بحث و تحلیل چندانی نداشتند و
آخارین اقادام اثار     ةلرد دنین  بر کااربرد قاعاد   دیدگاهها قائل به این نیستند که  که آن

 ةحمایات از قاعاد   راساتای معماوالً در  شدت پراکنده و  داشته است. بحث دانشگاهیان به
ال انتقااد کارده    سنتی کامن ةاز دانشگاهیان از شیو اندکیآخرین اقدام است. صرفاً تعداد 

ها  حال تاکنون دادگاه هر ها ارائه دهند. به های جدیدی برای نبرد فرم حل اند راه دهکوشییا 
 .(Rühl, 2003, p.195) اند را اجرا نکرده دانشگاهیان یی پیشنهادها حل یک از راه هی 

 المللي کاال کنوانسيون بيع بين .2.2
هاا اساتفاده    المللی کاال به شکل صریح از اصطالح نبرد فارم  کنوانسیون بیع بین 91 ةماد
. هرگوناه  9» اسات:  آمده  هماداین هاست. در  ده، اما موضوع آن در خصوص نبرد فرمکرن

هاا یاا ساایر     بوده ولی متضمن اضافات، محدودیتپاسخ به ایجاب که ظاهراً قبول ایجاب 
ردّ ایجااب اسات و ایجااب متقابال محساوب       ۀمنزل اصالحات ]نسبت به ایجاب[ باشد، به

 شود.   می
. معهذا هرگونه پاسخ به ایجاب که ظاهراً قبول ایجاب باوده ولای متضامن شاروط     2

ور اساسای تغییار   طا  اضافی یا متفاوتی ]نسبت به ایجاب باشد[ که شارایط ایجااب را باه   
کننده بدون تأخیر موجه، شفاهاً و  شود، مگر اینکه ایجاب ندهد، قبول ایجاب محسوب می

یا با ارسال یادداشتی، نسبت به مغایرت اعتراض کند. چنانچاه وی بادین نحاو اعتاراض     
 عالوه اصالحات مندرج در قبول.   نکند، شروط قرارداد عبارتند از شروط ایجاب به

تأدیه، وصف و مقدار کاال، مکان و زمان تسلیم کاال، حدود مسئولیت هریاک  . ثمن، 3
هستند که شرایط ایجاب  5از طرفین نسبت به دیگری یا حل اختالفات، از جمله شروطی

 .«دهند طور اساسی تغییر می را به
 صادیقحلی شایع برای م آخرین اقدام در انگلیس، این قاعده راه ةبر کاربرد قاعد افزون

                                                           
 3المللی دفتر خدمات حقوقی، بند  مجلۀ حقوقی بین 1در متن فارسی کنوانسیون مندرج در شمارة  . 5

از جمله »، «among other things»ناقص ترجمه شده است. ترجمۀ دقیق عبارت  91مادة 
تواند  قید شده است که می «شروط»بارت گفته فقط ع باشد؛ درحالی که در ترجمۀ پیآ می «شروط
 شده، حصری است. وضوح این شبهه را ایجاد کند که مصادیق مذکور در حکم یاد به
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 ةالمللی کاالست. مطابق مااد  بیع بین دربارةها در کنوانسیون سازمان ملل متحد  نبرد فرم
ولای   ،، هرگونه پاسخ به ایجاب که ظااهراً قباول ایجااب باوده    یادشدهکنوانسیون  91(9)
ردّ  ۀاصالحات ]نسبت به ایجااب[ باشاد، باه منزلا     دیگرها یا  من اضافات، محدودیتضمت

کااربرد   گردیاد، گوناه کاه مالحظاه     شود. هماان  میشمرده بل ایجاب است و ایجاب متقا
آخرین اقدام در این کنوانسیون همانند حقوق انگلیس، تابع قواعاد کلای ایجااب و     ةقاعد

تصویر آینه است. یک تفاوت اساسی که میان قواعد سنتی انگلیس و قواعد  ةقبول و قاعد
این کنوانسیون، پاسخی کاه   91(2) ةاین کنوانسیون وجود دارد، این است که مطابق ماد

ولی متضمن شروط اضافی یا متفاوت باشد که شرایط ایجااب را   ،ظاهراً قبول ایجاب بوده
 United Nations Commission) شود طور اساسی تغییر ندهد، قبول ایجاب محسوب می به

on International Trade Law, 2012, p.103). 

و المللای کااال،    کنوانسیون بیع بین 91(9) ةماد کلی ةانگلیسی و قاعد ةبرخالف قاعد
قارارداد بااوجود تفااوت میاان ایجااب و قباول منعقاد         کنوانسایون،  91(2ة )مطابق ماد

ایان  شود و شروط قرارداد، شروط ایجاب با تغییرات موجود در قباول اسات. مطاابق     می
اینکه متضمن تغییراتی نسبت به ایجاب است، وصاف خاود را    باوجودچنین قبولی  ه،ماد
 ،سنتی انگلیسی عدول کرده اسات  ةاز قاعد 91(2) ةدهد. ماد عنوان قبول از دست نمی به
این کنوانسیون تغییراتی از قبیل  91(3) ةچراکه ماد ؛این عدول اثر عملی کمی دارد لیو

الها، مکان و زمان تأدیاه، میازان   تغییرات مربوط به قیمت، پرداخت، کیفیت و کمیت کا
حل اختالف را اساسای تلقای کارده و     ةمسئولیت یک طرف نسبت به طرف دیگر و شیو

 ,Rühl) وجود چنین تغییراتی را در قبول، رد ایجاب و یک ایجاب متقابال دانساته اسات   

2003, pp.196-7) . ند توا می ،این ماده حصری نبوده ،آید برمی 91(3) ةماد متنچنانچه از
 اغلاب این ماده تمام شروطی را که طرفین قرارداد  پسمصادیق دیگری نیز داشته باشد. 

. اسات این کنوانسایون   91(9) ةکلی ماد ةند دربرگرفته و تابع قاعدکن  در عمل شرط می
کاه کنوانسایون بار آن      المللی، در آن دسته از دعاوی قضایی بین ۀموجب روی بهرو،  این از

 ،شاود  طور سنتی اجارا مای   گونه که در انگلیس به همان ،خرین اقدامآ ةقاعدحاکم است، 
 . (Del Pilar Perales Viscasillas, 2002, p.1) است شدهتأیید 

شرکت آلماانی ماذاکراتی را باا شارکت ایتالیاایی       ،6شده حمطرهای  در یکی از پرونده
بایسات کاالهاا    تن گوشت انجام داد که بر طبق آن شرکت ایتالیایی می 244خرید  رایب

کاردن کااال   بندی  کرد. پیشنهاد خریدار حاوی درخواست بسته را در ده مرحله تسلیم می
                                                           

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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بنادی   معامله بدون بساته  ضوعموکاالی  پاسخ داد که. شرکت ایتالیایی بودتسلیم  هنگام

آن را گوناه اعتراضای    صاورت کتبای و بادون های      هبشرکت آلمانی  و تسلیم خواهد شد
بعادی   ۀنخسات، از قابض شاآ محمولا     ۀ. خریدار پس از قبض چهاار محمولا  پذیرفت
ثمان قارارداد،    درصاد  25د. بایع پس از باازفروش کااال باه ارزش تقریبای     کرخودداری 
یع جبران خسارت اقامه کرد. دادگاه مقرر داشت، ازآنجاایی کاه پاساخ باا     رایدعوایی را ب

شامار   ( کنوانسیون ایجابی متقابل به91) ةطبق ماد ،بندی برای تسلیم گوشت بدون بسته
نحاو   رو قارارداد باه   ایان  آمد که خریدار بدون هی  اعتراضای آن را پذیرفتاه اسات، از    می

 .استصحیحی منعقد شده 
 رایخریادار آلماانی سافارش خریاد کاشای را با       2در یکی دیگر از قضاایای مربوطاه  

طور کتبی موافقت کارد و باه شاروط کلای خاود       . فروشنده بهفرستادایتالیایی  ةفروشند
 34باشد کاه ظارف    اخطار عیب تنها در صورتی معتبر می»داشت  ارجاع داد که مقرر می

تنها بخشی از ثمان  ، انطباقعدم خریدار با ادعای «. روز پس از تاریخ فاکتور ارسال گردد
دعوا نمود. دادگاه مقارر داشات کاه     ۀثمن اقام ۀمطالب یرارا تأدیه کرد و در نتیجه بایع ب

برای اخطار عیب کاال که در شاروط کلای باایع آماده باود، بخشای از        شده تعیینمهلت 
روز پس از تااریخ   34که اخطار باید ظرف است داده و بیانگر این بوده  قرارداد را تشکیل 

کنوانسایون   91(2) ةطباق مااد  فاکتور ارسال شود و این امر تغییر اساسی شرایط ایجاب 
 شود.   درنظر گرفته نمی

تسااقط نیاز مالحظاه     ةهاا باه قاعاد    حال در برخی از آرای صادره تمایل دادگاه بااین
آلماانی و خریادار    ةفروشاند  8شاده  هاای مطارح   نمونه در یکی از پروناده  رایگردد. ب می

د از طریاق تلفان   هلندی چندین قرارداد بیع با موضوع شیرخشک منعقد نمودند. قاراردا 
ارساالی از   ۀد. تأییدیا کردنا تأییاد  آن را هردو طرف به صورت کتبای   در پی آنمنعقد و 

سوی خریدار حاوی شرط اساتانداردی باود کاه مسائولیت فروشانده بارای خساارت را        
فروشنده نیز حااوی   ۀکرد. تأییدی شده می شده برای کاالهای تسلیم محدود به مبلغ اعالم
طاور انحصااری تحات شامول شاروط       بایسات باه   آن قرارداد مای  شرطی بود که مطابق
گرفت و هرگونه شروط حقوقی مغایر با شاروط اساتاندارد خریادار     استاندارد وی قرار می

حاوی شرطی باود کاه طباق آن خریادار      یادشدهشروط  ،این بر افزونشد.  ثر تلقی میا یب

                                                           
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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تسلیم ذکار   ۀهرگونه اعتراضی را در برگ ،محض تسلیم بازرسی نموده بایست کاال را به می
توانست به محض تسالیم کشاف شاود، خریادار تنهاا       کرد و نسبت به عیوبی که نمی می
پاس از تسالیم کاالهاا، خریادار باا      توانست قبل از انقضای تاریخ مقرر اعتراض نماید.  می

د داشات،  علت عیبی که در زمان انتقال ضمان معاوضی وجاو  انطباق کاالها بهعدم ادعای 
ولی بعد از تسلیم آشکار شده بود، دعوایی علیه بایع اقاماه نماود. دادگااه بادوی ادعاای      

. دادگاه استیناف با محکوم کردن بایع به پرداخت قسامتی از خساارت   کردخریدار را رد 
 .فتبخشی از ادعا را پذیر 25و  21طبق مواد 

اندارد طارفین )نبارد   دادگاه استیناف در خصوص اینکه تعارض بخشی از شروط اسات 
رأی باود؛   بدوی هم دادگاه با ،گرددمنجر توانست به ازبین رفتن تمام قرارداد  ها( نمی فرم

 چنین تعارضی میان طارفین منظور از زیرا طرفین با اجرای قرارداد، نشان داده بودند که 
 در(. 91مااده  3و9های اساتاندارد، تغییار اساسای توافاق نباوده اسات )بنادهای         در فرم
از ها دادگاه اشعار داشات کاه در اعماال دکتارین تسااقط کاه        موضوع نبرد فرم خصوص
است، فقط شروط استاندارد متعارض به عنوان بخشی  فتهدانان عموماً پذیر حقوق دیدگاه
این در ارزیابی چنین تعارضی باید به تماام قواعاد   وجودبا .گردد مفاد قرارداد تلقی نمی از

رو مسائولیت فروشانده تحات شامول کنوانسایون قارار        این از ؛تفسیر توجه کافی داشت
عادم  باه  کاه  فروشانده و خریادار تاا جاایی      دگرفت با این نتیجه که شروط استاندار می

 د، اعمال نخواهد شد.شو انطباق کاال مربوط می

 تساقط ۀقاعد .3
(Knock Out Rule) 

طاور   تساقط که به ةبه نام قاعد ای ها را با قاعده نبرد فرم ۀامروزه بسیاری از کشورها مسئل
کنناد و بارخالف    مای و فصال  ریزی شده است، حال   ها پایه نبرد فرم صادیقویهه برای م

آخرین اقدام، این قاعده بر اساس قواعد کلی ایجاب و قبول و این فروض سنتی بنا  ةقاعد
، قارارداد اسات و صارفاً شاروط ایجااب      ةنشده است که صرفاً قبول شروط ایجاب، سازند

دارد کاه حتای اگار ایجااب و      . این قاعده اشعار میرود شمار می بهشروط قرارداد  ةسازند
علت شرایط کلی متعاارض کااماًل باا یکادیگر مطابقات نکنناد، قارارداد منعقاد          قبول به
که از نظر ماهیت بین شروط کلی طرفین  استهایی  شود. شروط حاکم بر قرارداد آن می

 کنناد و  دلیل تارجیح بالمارجح یکادیگر را سااقط مای      . شروط متعارض بهاستیکسان 
 Default) و قواعد تکمیلی قانونهای موجود در روابط طرفین  های بازرگانی و عادت عرف

Rules of Law) شود ها می حسب مورد جایگزین آن (Rühl, 2003, pp.198-9). 
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اجارا   و بلهیاک  ، فرانسه، اتاریآ آلمان ،آمریکاتساقط معموالً در ایاالت متحده  ةقاعد
 .(Lando & Beal, 2000, p.184) شود می

المللای   المللای مؤسساه باین    همچنین این قاعده در اصول قراردادهاای تجااری باین   
 یکنواخات کاردن حقاوق خصوصای    

(Unidroit Principles of International Commercial 

Contracts [UPICC])   و اصااول حقااوق قراردادهااای اروپااا 
(Principles of European 

Contract Law [PECL])
 مشترک مرجع برای حقاوق خصوصای اروپاا    طرح چهارچوبو   

(Draft Common Frame of Reference for a European Private Law [DCFR])
شناساایی   

 است. شده

 آمریکا ۀحقوق ایاالت متحد. 3.3.1
این چنین بیان  ها ص نبرد فرمدر خصو آمریکاقانون بازرگانی یکنواخت  2-242بخآ 
 دارد: می
شود  بیان صریح و بهنگام قبول یا تأیید کتبی که در زمان متعارف فرستاده می. 9
حتی اگر شروطی بیشتر یا متفاوت از آنچه در ایجاب مطرح شده یا  ؛قبول است ۀمنزل به

پذیرش شروط ها توافق شده است بیان دارد، مگر آنکه قبول صریحاً مشروط به  بر آن
 اضافی یا متفاوت باشد.

برای افزودن به قرارداد تعبیر شوند. در  هاییشروط اضافی بایستی به عنوان پیشنهاد. 2 
 شود مگر اینکه: روابط تجار چنین شروطی بخشی از قرارداد می

 الف( ایجاب صریحاً قبول را به شروط ایجاب محدود کند؛
 اساسی تغییر دهد؛ یاطور  ب( شروط قبول شروط ایجاب را به

ج( نسبت به شروط قبول قبالً اعتراض صورت گرفته باشد یا بعداً در یک زمان متعارف 
 نسبت به آن شروط اخطار نمایند.

رفتار دو طرف که نشانگر تصدیق وجود یک قرارداد است برای تشکیل یک قرارداد . 3
 شرایطینکند. در چنین  های طرفین یک قرارداد را ایجاد اگرچه نوشته ؛بیع کافی است

، به باشدهای طرفین  خصوص شامل شروطی است که موافق نوشته هشروط این قرارداد ب
 .شروط اضافی که ذیل سایر مقررات این قانون گنجانده شده است ۀهمراه هم
تساقط از  ةاجرای قاعد آمریکادر ایاالت متحده  ،شود گونه که مالحظه می همان
شود. بر اساس این ماده، بیان صریح  قانون بازرگانی یکنواخت استنباط می 2-242بخآ 

حتی اگر  ؛دگرد قبول تلقی می ۀمنزل به ،شود ابراز می یو بهنگام قبول که در زمان متعارف
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قبول متضمن شروطی مازاد یا متفاوت از ایجاب باشد، مگر اینکه قبول صریحاً مشروط 
مثال یک خریدار از نیویورک به یک  رایب .روط اضافی یا متفاوت باشدبه پذیرش ش

دهد و در شروط  سازی آریزونا سفارش تولید تعدادی دوچرخه می کارخانه دوچرخه
استاندارد خریدار این شرط وجود دارد که محل تسلیم کاالها اقامتگاه خریدار یعنی 

ت ایجاب خریدار، ضمن ارسال فرم پس از دریاف درن  ینیویورک خواهد بود. فروشنده ب
کند. در فرم استاندارد فروشنده نیز این شرط  استاندارد خویآ قبول خود را اعالم می

شود  گونه که مالحظه می وجود دارد که محل تسلیم سفارشات آریزونا خواهد بود. همان
 ولی به استناد ماده ،در این مثال دو شرط متعارض در ایجاب و قبول وجود دارد

(9)242-2 UCC، شود و هر دو شرط  این شروط متعارض، قرارداد منعقد میباوجود
تعیین  UCCشوند و محل تسلیم با قواعد عرفی و قواعد تکمیلی موجود در  ساقط می

اعالم نماید  تحاصر بهگردد. اما در فرضی که فروشنده ضمن ارسال فرم خود  می
ه خریدار شروط وی را بپذیرد، در اینجا کند ک درصورتی با درخواست خریدار موافقت می

یابد و  شود و عقد انعقاد نمی تساقط یا همان سقوط شروط متعارض اعمال نمی ةقاعد
سنتی انگلیس، یک  ةبنابراین برخالف قاعدیک ایجاب متقابل خواهد بود.  ۀمنزل قبول به

. قبول صرفاً منعقد شود ،اینکه قبول منطبق بر ایجاب نیست باوجودقرارداد ممکن است 
دوم اینکه قبول  ؛طور صریح و بهنگام ابراز شود دو الزمه دارد: اول اینکه قبول بایستی به

 ,Lando & Beal, 2000) نباید صریحاً مشروط به پذیرش شروط اضافی یا متفاوت باشد

p.184). 
قانون بازرگانی  2-242( بخآ 2در خصوص شروط اضافی مندرج در قبول، بند )

 ۀمنزل ، آن شروط بهنباشنددرصورتی که هردو طرف تاجر  ،دارد مقرر مییکنواخت 
تواند با  کننده می ایجاب این هنگام،. در استبرای اضافه شدن به قرارداد  هاییپیشنهاد

ای که برای حل نبرد  کند. بنابراین قاعدهیا مخالفت ها به قرارداد موافقت  اضافه شدن آن
 ,Stephens) اولین اقدام است ةقاعد ،ظر گرفته شده استها در روابط غیرتجار در ن فرم

2007, p.245). 

شود مگر  ، شروط اضافی بخشی از قرارداد میباشندهنگامی که هردو طرف تاجر  
کننده در ایجاب خود بیان کند که او به قرارداد مطابق شروط خود  اینکه )الف( ایجاب

)ج(  ؛رداد موجود را تغییر دهندطور اساسی قرا )ب( شروط اضافی به ؛پایبند است
یا در یک زمان متعارف به شروط اضافی  باشدشروط اضافی  معترضکننده قبالً  ایجاب

 .(Rühl, 2003, p.200) اعتراض کند
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قانون بازرگانی  2-242( بخآ 2بند ) ،در خصوص شروط متفاوت مندرج در قبول

اند که شروط  دانشگاهیان مقرر کردهها و  دادگاه برخی ازیکنواخت ساکت است. بنابراین، 
قانون بازرگانی یکنواخت جایگزین  قواعد تکمیلیکنند و  متفاوت یکدیگر را ساقط می

دهد،  ها ر  می نبرد فرم هنگامشود. بنابراین مسئله شروط متفاوت که غالباً در  ها می آن
 .(Jacobs, 1985, p.308) شود با اجرای قاعده تساقط حل می

نشود، ممکن  تشکیلقانون بازرگانی یکنواخت  2-242بخآ  9 بند برابرد اگر قراردا
، رفتار طرفین که نشانگر اخیربند  برابرد. گردمنعقد  2-242بخآ  3است مطابق بند 

های  گرچه نوشته باشد؛ میبرای تشکیل یک قرارداد بیع کافی  ،تصدیق قرارداد است
شروط این  موقعیتیته باشد. در چنین نداش گفته پیآطرفین نشان از انعقاد قرارداد 

 همراه هب باشد؛های طرفین  بخصوص، مرکب از شروطی است که موافق نوشته قراردادِ
دانشگاهیان در  بیشتراست.  آمدهاین قانون دیگر که ذیل مواد  ای شروط اضافی ۀهم

تأیید  ها های نبرد فرم تساقط را در پرونده ةاساساً اجرای قاعد آمریکاایاالت متحده 
باعث شده است که انتقادات تندی به  2-242بندی بخآ  گرچه بیان و عبارت ؛کنند می

برای تفاسیر منطقی و  هاییاز دانشگاهیان پیشنهاد بسیاریاین بخآ وارد شود و 
 .(Rühl, 2003, pp.200-1) نمایند رائهتجدیدنظر و اصالح این بخآ ا

 حقوق آلمان .3.2
میالدی در آلمان  9184ها از سال  های نبرد فرم ر پروندهتساقط د ةاجرای شایع قاعد

آخرین  ةها را با اجرای قاعد نبرد فرم ۀهای آلمان مسئل دادگاه ،آغاز گردید. پیآ از آن
 آخرین کالم ةعنوان قاعد اقدام که معموالً در آلمان از آن به

(Theorie Des Letzten 

Wortes) کردند شود، حل می یاد می 
(Rühl, 2003, p.201). 

های پایآ از   آخرین اقدام در سال ةهای آلمان در اجرای قاعد اساس استدالل دادگاه
، قانون مدنی آلمان 954(2) ةم بر دو اصل استوار بود: اول اینکه بر اساس ماد9184سال 

 ،دوم ؛همراه یک ایجااب متقابال اسات    قید هر گونه شرایط جدید در قبول، رد ایجاب به
، از دیرباز این مسائله  صورت گیردهای تجاری  مذاکره میان تجار یا شرکتدرصورتی که 

 تأییاد  یادداشات پذیرفته شده که کوتاهی در پاسخ به 
(Memorandum of Confirmation) 

 خواهاد باود  نشانگر قبول ضمنی آن شروط  ،که متضمن شروط اضافی است)یا تأییدیه( 
(Schlechtriem, 1968, p.656). 

های آلمان حکم کردند کاه فروشانده پیاروز     دادگاه ،ها های نبرد فرم پرونده بیشتردر 
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با این استدالل که فروشنده با قباول ایجااب مطاابق شاروط اساتاندارد       ؛هاست نبرد فرم
کناد   یک ایجاب جدید مطرح مای  ،شده از جانب خریدار را رد کرده خویآ، ایجاب مطرح

طاور ضامنی باا تحویال گارفتن کاالهاا        و به و خریدار ایجاب فروشنده را بدون اعتراض
 .(Rühl, 2003, p.202) پذیرد می

 ةطاور تادریجی حرکات خاود را از قاعاد      های آلمان باه  دادگاه ،م9124در آغاز سال 
تساقط آغاز کردناد. باه ایان صاورت کاه در ماوقعیتی کاه         ةآخرین اقدام به سمت قاعد

بندد و شروط طرف دیگر را  ارداد میکه او صرفاً طبق شروط خود قر کند میخریدار بیان 
باه شاروط جدیاد    نکاردن  خریادار و اعتاراض    از سویپذیرد، تحویل گرفتن کاالها  نمی

 .(Rühl, 2003, p.202) شود نمی شمردهفروشنده، قبول 
آخارین اقادام بارای     ة، از قاعاد خود دادگاه عالی فدرال آلمان نیز در نخستین احکام

در ماواقعی کاه    م9124ولای بعاد از ساال     ،کارد  مای  پیاروی هاا   نبارد فارم   ۀحل مسئل
 ةاز قاعاد  ،اناد  بر شروط خود تکیه کرده بارهاو  تحاصر بهکننده و مخاطب ایجاب  ایجاب

 ۀها بهره جسته اسات. دلیال دسات کشایدن از نظریا      نبرد فرم ۀتساقط برای حل مسئل
ردو طرف از یک تساقط این است که در مواقعی که یک یا ه ةآخرین اقدام و اجرای قاعد

اساتفاده   (General Rejection Clause) «شرط عدم پذیرش کلای »یا یک  «شرط تدافعی»
یاک طارف    از ساوی کنند تا اینکه شروط طرف دیگار را رد کنناد، اجارای قارارداد      می
 .(Wildner, 2008, p.5) تواند رضایت به شروط استاندارد طرف دیگر تلقی شود نمی

قلمرو تأثیر شرط عادم پاذیرش چناین اباراز نماوده       خصوصدادگاه عالی فدرال در 
در نظار  د که شروط طرف دیگر بخشای از قارارداد   گردتواند مانع  شرط میاین است که 
هاا   تواند شروط یک طرف را به طرف دیگر تحمیل کند. در این ساال  اما نمی ،شودگرفته 

شاروط   خصاوص در  ،آخرین اقدام را ترک گفتاه بودناد   ةقاعد هتاز های آلمان  که دادگاه
یک از طرفین نباید بر قرارداد حاکم شاود   که شروط هی  این اعتقاد وجود داشتقرارداد 

 .(Wildner, 2008, p.5)پیدا کند  حاکمیتبر قرارداد  قواعد تکمیلی قانونالزم است که و 
تسااقط را اجارا کارد، در ساال      ةطور واقعی قاعد اولین باری که یک دادگاه آلمانی به

یاک شارط انتخااب دادگااه کاه       دربارةبود. دادگاه تجدیدنظر کلن در اختالفی  م9184
یان  ه ابا  ؛تساقط را اجارا کارد   ةطور حقیقی قاعد مندرج در شروط یکی از طرفین بود، به

مقرر داشت کاه تحویال گارفتن     پیشینهای  دادگاه ةبر اینکه مطابق عقید افزونکه  معنا
 ةبارخالف عقیاد   ،پاذیرش شاروط طارف دیگار نیسات      ۀمنزلا  خریادار باه   از سویکاال 
 ،کاه بااهم در تضاادند    های پیشین مقرر کرد که شروط استاندارد طرفین تاجاایی  دادگاه
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 د و شروط طارفین تاجاایی  گرد ها می جایگزین آن قواعد تکمیلی قانونشوند و  ساقط می

 راحال دادگااه تجدیادنظر     شاوند. در اداماه، راه   اجارا مای   باشاند تعاارض ن که بااهم در  
تسااقط را باه    ةقاعاد  تنهایدرو دادگاه عالی فدرال آلمان نیز  پذیرفتند ی دیگرها دادگاه

 .(Rühl, 2003, pp.203-4) پذیرفت م9185معنای واقعی خود در سال 

شاود کاه طارفین     جارا مای  تساقط صارفاً زماانی ا   ةنتیجه آنکه امروزه در آلمان قاعد
ها  و از طریق یک شرط تدافعی ابراز کنند که قرارداد بایستی مطابق شروط آن تحاصر به

پذیرند. اگر طرفین صریحاً بر شاروط خاود تکیاه     باشد یا اینکه شروط طرف دیگر را نمی
آخرین اقادام   ةهای آلمان قاعد شروط طرف دیگر را رد نکنند، دادگاه با صراحتنکنند یا 
یک طرف را پذیرش ضمنی شروط آخرین فارم   از سویکنند و اجرای قرارداد  را اجرا می
زیارا شاروط    ،بسیار ناادر هساتند   ها صداقکنند. لیکن این گونه م شده تلقی می فرستاده

تسااقط   ة. بنابراین، در عمل، قاعاد استاستاندارد در آلمان معموالً متضمن شرط تدافعی 
 .(Rühl, 2003, pp.204-5) شود ها اجرا می های نبرد فرم هپروند همۀدر 

 حقوق فرانسه .3.3
 قضایی نیز در ۀها در قوانین فرانسه حکمی مقرر نشده است. روی در خصوص نبرد فرم

ها  وضعیت نبرد فرم خصوصطور ویهه در  خصوص وجود ندارد. دکترین فرانسه نیز به این
نه در  ،ایجاب و قبول است بارةطور کلی در به شدهو آنچه مطرح  است طرح بحث نکرده

 ,Vergne, 1985) های متضمن شروط استاندارد فرم ۀواسط خصوص ایجاب و قبول به

p.p.250-1). 
رسیم که آنان توافق طرفین در  حال با بررسی دکترین حقوقی به این نتیجه می هر به

که توافق در   و مادامی دانند خصوص مسائل اساسی را برای انعقاد قرارداد ضروری می
خصوص این قبیل موضوعات میان طرفین قرارداد حاصل نشود، قرارداد تشکیل 

د. بنابراین درصورتی که شخصی ایجابی را مطرح کند و طرف دیگر به هنگام گرد نمی
در خصوص موضوعات اساسی کند و این شروط  ۀقبول خود ضمیم بهقبول شروطی را 

دهد و یک ایجاب متقابل محسوب  عنوان قبول از دست می هصف خود را بو ولباشد، قب
در نکردن تواند آن را بپذیرد یا رد کند. حال آنکه توافق  شود که طرف دیگر می می

انطباق ایجاب عدم  باوجودمسائل فرعی و غیراساسی مانع انعقاد قرارداد نیست و قرارداد 
 دادگاه ۀوضعیت اخیر وظیف در شود. و قبول در مسائل فرعی و غیراساسی منعقد می

 .((Mehran,1990, p.274را پر کندشروط متعارض غیراساسی از سقوط  خألهای ناشی که است
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یاا فرعای باودن مساائل و      صلیالزم است که مالک تشخیص انیز این نکته  یادآوری
های فرانسه  معیار دادگاه ،موضوعات، تلقی طرفین قرارداد از مسائل است. به عبارت دیگر

هاا در   و دادگااه  ،در رسیدگی به اختالفات در این خصوص، معیار شخصی است نه عینای 
طارفین قارارداد، موضاوع     نگاهکنند که آیا از  مقام حل اختالف در هر پرونده بررسی می

را در نظار   ای معامله .(Mehran, 1990, p.274)شود یا غیراساسی  اختالف اساسی تلقی می
دهد.  سازنده می ۀرنگی به یک کارخان بسته مداد 9444ولید بگیرید که خریدار سفارش ت

ای باشاد و در   به شکل اساتوانه   مدادرنگی های هدهنده آمده است که جعب در فرم سفارش
ی کاه مطارح   پرسشصورت کتابی خواهد بود.  به ها فرم فروشنده نیز آمده است که جعبه

مسائل فرعی است یاا در مساائل   ایجاب و قبول در  انطباقعدم شود این است که آیا  می
اساسی تلقای   ،انطباقعدم اساسی؟ اگر معیار نوعی مالک ارزیابی قرار گیرد، این اصلی و 
مسائل مربوط باه خاود ماداد     ،شود طور نوعی اساسی محسوب می زیرا آنچه به ،شود نمی

ولی چون معیار شخصی معیار ارزیاابی   ؛بندی آن نه شکل بسته ،رنگی و کیفیت آن است
 المثا برای ای اساسی باشد و خریدار  لهئبندی مس است، ممکن است از نظر خریدار بسته

 بندی را در جلب مشتری امری مهم تلقی کند. نوع بسته

 المللي اصوو قراردادهای تجاری بين .3.4
 هاا  خصوص نبرد فارم المللی در  اصول قراردادهای تجاری بین 2494 ۀنسخ 219122 ةماد

 :کند این گونه بیان می
یرند و جز در ماورد شاروط   گ در موردی که هردو طرف از شروط استاندارد بهره می»

شاده و هار    رسند، قراردادی بر مبنای شروط توافاق  استاندارد، در بقیه موارد به توافق می
شاود؛   قاد مای  شرط استانداردی که از نظر ماهیت بین طرفین قرارداد یکسان باشاد، منع 

وضوح بیان کند یا بعداً و بادون تاأخیر غیرموجاه     مگر اینکه یکی از طرفین، پیشاپیآ به
 «موجاب چناین قاراردادی ملتازم باشاد      به طرف دیگر اطالع دهد کاه قصاد نادارد باه    

(Art.2.1.22 Unidroit Principles 2010). 

استانداردی که از نظار  شده و هر شرط  قرارداد براساس شروط توافق ،مطابق این ماده
شاود و شاروط متعاارض یکادیگر را      ماهیت بین طرفین قرارداد یکسان باشد منعقد مای 

المللی نیاز   اصول قراردادهای تجاری بین ،شود گونه که مالحظه می کنند. همان ساقط می
پایآ  درحال مسائله    عناوان راه  را باه  «تسااقط  ةقاعد»ها  نبرد فرم ۀبا مسئل رویاروییدر 

فرض شود که هردو طرف با ارجااع   دحل این است که بای اصلی این راه ةاست. ایدگرفته 
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پذیرناد و درنتیجاه    طور ضمنی شروط کلی طرف دیگر را نمی به شروط کلی خودشان به

 & Hondius) شاود  نمای  تلقای  بخشی از قارارداد با یک از شروط استاندارد متعارض  هی 

Mahé, 1998, p.273). 
فرع بر ایان اسات کاه هاردو طارف از شاروط        219122 ةدر ماد یادشده ةاعمال قاعد

به هنگام ایجاب و یا به هنگام قبول به شروط  اغلباستاندارد بهره گیرند. طرفین معامله 
که  صورت گیردبه نحوی  دشروط بایاین کنند. البته اشاره به  استاندارد خویآ اشاره می

در  داشاره باه شاروط اساتاندارد بایا     ،مثال رایببرای طرف دیگر قرارداد قابل فهم باشد. 
انجاام  قرارداد یا مذاکرات و یا هر زبان دیگری که برای طرف دیگر قابل فهم اسات،   زبان
 ،آید عمل می ایجاب و قبول به بیشتر هنگام. گرچه این ارجاعات به شروط استاندارد شود

نگاام ماذاکرات   ولی در برخی مواقع ممکن است کاه یاک طارف یاا هاردو طارف باه ه       
 قراردادی به شروط استاندارد خود اشاره کنند. پیآ

اساتاندارد  خااص  که یک سری از شروط  نندزمانی که طرفین توافق کجز این قاعده 
شود. مشابه این وضاعیت زماانی اسات کاه      ، اعمال نمییت پیدا کندبر قراردادشان حاکم

رو  ایان  از ؛طارف ملتازم شاوند   که به شروط استاندارد یک  نندتوافق ک احتصر بهطرفین 
 Monthly) ارجاع بعدی طرف دیگر به شاروط اساتاندارد خاود، در یاک حسااب ماهاناه      

Account) یهیا تأیید (Confirmation Letter)     خواهاد باود و   ندر وضع توافاق اصالی ماؤثر
 .(Vogenauer & Kieinheisterkamp, 2009, pp.342, 343) دهد توافق پیشین را تغییر نمی

شود که شروط استاندارد طارفین   ها صرفاً زمانی مطرح می همچنین وضعیت نبرد فرم
زمانی که شروط استاندارد یک طارف صارفاً    ،مثال راید. بباش واقعاً با یکدیگر در تعارض
شود، یا اینکه شروط یاک   هر قرارداد از آن نوع فهمیده می درمتضمن شروطی است که 

 ؛پاردازد  کاال یا خدمتی که قرار اسات ارائاه شاود مای    طرف صرفاً به ذکر مشخصات فنی 
هاا   نباشد، نبرد فرم آندرصورتی که شروط طرف دیگر متضمن هی  شرطی در خصوص 

 Hondius) زیرا شروط استاندارد طرفین واقعاً با یکدیگر در تعارض نیساتند  ،دهد ر  نمی

& Mahé, 1998, p.273). 
زماانی مطارح    ،ه شروط متعاارض وجاود دارد  بر مواقعی که دو دست افزونها  نبرد فرم

تکمیلای در  قواعاد   است کاه باا   شود که شروط استاندارد یک طرف متضمن شروطی می
موضاوعات   خصاوص  است و از طرف دیگر، شروط استاندارد طرف دیگر معاملاه در  تضاد

طارف   شاود کاه   فرض می صورت این ساکت است. نظر به اینکه درشروط  مندرج در آن
قواعاد تکمیلای قاانون حااکم      ،مساکوت  ضوعاتساکت خواسته است که در خصوص مو

بنابراین در چنین مواقعی تضاد میان شروط استاندارد طرف دیگر با قواعد تکمیلای   شود،
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این شروط اساتاندارد کاه باا قواعاد تکمیلای در       . ولی اگرشود ها می ب بروز نبرد فرمسب
هاا   نبرد فارم در این صورت  باشد، (Practice) یا عادت (Usage) با عرفتضاد است، موافق 

طرفین و اصال حاکمیات    ةعادت به علت نزدیکی بیشتر با اراد وزیرا عرف  ؛دهد ر  نمی
برخی مسائل بارای   بارةو در صورت سکوت طرفین در مرجح است بر قواعد تکمیلی اراده

عاامالتی طارفین   م هاای  تبه عاد ، نخستفهم قصد طرفین در خصوص موضوع مسکوت
باه عارف    ،معامالتی وجود نداشته باشد تشود و اگر میان طرفین قرارداد عاد مراجعه می
مسکوت وجود نداشته باشد، باه   ۀشود و اگر عادت یا عرفی در خصوص مسئل مراجعه می

 .(Vogenauer & Kieinheisterkamp, 2009, p.343) دگرد می رجوعقواعد تکمیلی قانون 

و به تباع آن ساقوط تعادادی شاروط      219122 ةدر ماد یادشدهحل  راهپس از اعمال 
 هها باود  استاندارد طرفین، خألهایی در خصوص موضوعاتی که شروط طرفین متضمن آن

شاود.   ، ایجااد مای  اسات  و به علت تعارض با یکدیگر هردو ساقط شده و از عمل بازمانده
 ،کردن این خألها سااکت اسات  پر  ةالمللی در خصوص نحو ناصول قراردادهای تجاری بی

باا مراجعاه باه     دتسااقط بایا   ةرسد خألهای حاصل از رهگذر اعمال قاعاد  نظر می ولی به
های معامالتی موجود میان طرفین قرارداد  طرفین و یا از طریق عادت نبنیادی های توافق

ورت د. درصا شاو مانده توجه  برای پر کردن هرگونه خأل باقیباید ها نیز  عرفبه پر شوند. 
اعماال   دالمللی بای اصول قراردادهای تجاری بین تکمیلی، قواعد یادشده معیارهای فقدان
منادرج در اصاول قراردادهاای     تکمیلای که باید باه قواعاد    دهد می معنا گونه این ؛دگرد

 Good Faith and Fair) منصافانه  ۀنیات و معاملا   المللای مثال اصال حسان     تجاری باین 

Dealing) مراجعه شود (Vogenauer & Kieinheisterkamp, 2009, p.344) . 

 صوو حقوق قراردادهای اروپاا .3.5
اصول قراردادهای  9111 ۀنسخ 2122 ةاصول حقوق قراردادهای اروپا از ماد 2:241 ةماد

ها پیروی کارده و رویکاردی متفااوت از رویکارد      المللی در خصوص نبرد فرم تجاری بین
 2:241 ةمااد . (Felemegas, 2007, p.318) اسات  نماوده اذ قانون بازرگانی یکنواخات اتخا  

المللای در خصاوص    اصول حقوق قراردادهای اروپا مشابه اصول قراردادهای تجااری باین  
 دارد: ها این چنین بیان می نبرد فرم
 : شروط کلی متعارض  2:241 ةماد»
هرگاه طرفین قرارداد جز در خصوص آن بخآ از ایجاب و قبول که مربوط به شاروط   .9

باشد به توافاق رسایده باشاند، قارارداد باا ایان وجاود منعقاد          کلی متعارض قرارداد می
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باشاند،   شود. در چنین حالتی شروط کلی تا حدی که از نظار ماهیات مشاترک مای     می

 دهد. قسمتی از قرارداد را تشکیل می
 شود هرگاه یک طرف قرارداد: قرارداد تشکیل نمی حال، این با .2

الف( ازقبل صراحتاً و نه از طریق شروط کلی، نشان داده باشاد کاه قصاد نادارد باه      
 ملتزم شود؛ یا 9موجب قرارداد بر اساس بند 

ب( بدون تأخیر به طرف دیگر اطالع دهد که قصد ندارد به موجب چناین قاراردادی   
 ملتزم باشد.

وط کلاای قاارارداد شااروطی هسااتند کااه پیشاااپیآ باارای تعااداد نااامعینی از شار  .3
قراردادهای با ماهیت خاص تنظیم شده و اختصاصااً میاان طارفین ماورد ماذاکره واقاع       

 .«نشده است
تسااقط را   ةاصول حقوق قراردادهای اروپا نیاز قاعاد   ،شود گونه که مالحظه می همان

مواقع کاه   ۀتساقط در هم ةده است. قاعدکربینی  ها پیآ حل مسئله نبرد فرم عنوان راه به
 بارای مثاال،  شود.  گیرند اعمال نمی طرفین قرارداد از شروط استاندارد متعارض بهره می

درصورتی که طرفین قرارداد توافق کنند که صرفاً شروط اساتاندارد یکای از طارفین یاا     
امی کاه یکای از   شروط استاندارد دیگری بر قراردادشان حاکم باشاد یاا همچناین هنگا    

منظور رؤیت طرف دیگر پیآ از انعقاد قرارداد  شروط استاندارد خویآ به ۀطرفین از ارائ
 شاود  تسااقط اعماال نمای    ةدر چناین ماواقعی قاعاد    ،یا هنگام انعقاد قرارداد قصور ورزد

(Lando & Beals, 2000, p.181). 
اصول حقوق قراردادهای اروپا این است  2:241 ةدر ماد گفته پیآ ةشرط اعمال قاعد

 بارای نموناه،  که تعارض حقیقی میان شاروط اساتاندارد طارفین وجاود داشاته باشاد.       
که از هار قارارداد از آن    باشددرصورتی که شروط استاندارد یک طرف متضمن شروطی 

ال یاا  شود، یا اینکه شروط استاندارد یک طرف به ذکر مشخصات فنی کا نوع استنباط می
چنین شروطی با شروط استاندارد طارف دیگار    ،ردازدبپ خدمتی که قرار است ارائه شود 

حالی که اگر شاروط اساتاندارد    در ؛غلب مخالف نیستا ،خصوص ساکت استاین که در 
صاورتی کاه    در ،اسات  مغایر با قواعد تکمیلی قاانون  یک طرف متضمن شروطی باشد که
شاود کاه    چنین برداشات مای   ،خصوص ساکت باشدشروط استاندارد طرف دیگر در آن 

بر قرارداد حاکم باشاد و درنتیجاه در    قواعد تکمیلی قانون طرف ساکت خواسته است که
 ,Lando & Beals, 2000) دهد چنین مواقعی تعارض میان شروط استاندارد طرفین ر  می

p.181-2). 
اصااول  219122 ةاصااول حقااوق قراردادهااای اروپااا نیااز بسااان ماااد 2:241 ةدر ماااد
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 ةچگونگی پر کردن خألهای حاصل از رهگذر اعمال قاعاد  ،المللی قراردادهای تجاری بین
با ساقوط  را  موجوددادگاه است که خألهای  ۀتساقط مشخص نشده است. بنابراین وظیف

این گونه شروط متعارض پر کند. دادگاه ممکن است اصول حقاوق قراردادهاای اروپاا را    
های تجاارت   ند، رسیدگی کند. عرفا مسئله که کدام شروط در تعارضاجرا کند تا به این 

ویهه ممکن است در اینجا مهم باشاد. درصاورتی کاه     میان طرفین به های تمربوط و عاد
 هاای  تیاا عااد    نه در قانون مورد توجه قرار گرفته باشد و ناه در عارف  احت صر بهمسئله 

 ،گرفتاه  موجود میان طرفین، دادگاه یا داور ممکن است ماهیت و هدف قرارداد را درنظر
 Lando) کار گیارد  پر کردن خألهای موجود به راینیت و انصاف را ب استانداردهای حسن

& Beals, 2000, p.183). 

 مشترک مرجع برای حقوق خصوصي اروپاطرح چهارچوب  .3.6
شروط اساتاندارد متعاارض    بهمشترک مرجع  چهارچوبطرح از کتاب دوم  1:241 ةماد

ایان گوناه    هاا  نبارد فارم   ۀدر خصوص مسائل  است. این ماده در دو بند واختصاص یافته 
 دارد: اشعار می
شروط استاندارد متعارض اشاره  ( اگر طرفین جز در موردی که ایجاب و قبول به9»)
شود. شروط استاندارد تاا حادودی    میوجود منعقد  این کند به توافق برسند، قرارداد با می

 شوند. که در ماهیت یکسانند بخشی از قرارداد می
 شود درصورتی که یک طرف: حال، قرارداد منعقد نمی هر ( به2)

)الف( از قبل، صریحاً، و نه از طریق شروط استاندارد نشان دهد کاه قصاد نادارد باه     
 ( ملتزم شود؛ یا9موجب قرارداد بر اساس بند )

 .«بدون تأخیر غیرموجه، طرف دیگر را از چنین قصدی آگاه سازد)ب( 
تسااقط   ةشود، در ایان مااده قاعاد    استنباط می گفته پیآ ةگونه که از بیان ماد همان

یک از طرفین  ها پیآ بینی شده است. نظر به اینکه هی  نبرد فرم ۀحل مسئل عنوان راه به
یک از دو دسته شاروط اساتاندارد بار     خواهند شروط طرف دیگر را قبول کنند، هی  نمی

کنناد. دادگااه ممکان     دیگری غالب نخواهد شد و شروط متعارض یکدیگر را سااقط مای  
است قواعد حقوقی قابل اعماال را اجارا کناد تاا باه ایان مسائله کاه کادام شاروط در           

باا ساقوط    موجاود را ند، رسیدگی کند. بنابراین وظیفه دادگاه است که خألهاای  ا تعارض
هاای بازرگاانی و عاادات میاان طارفین در ایان        نه شروط متعارض پر کند. عارف این گو

ناه در قاانون ماورد توجاه      صریحطور  بهرسان است و درصورتی که مسئله  خصوص یاری



 255 ها و آثار آن در انعقاد قرارداد تطبیقی نبرد فرم ۀمطالع 

 
قرار گرفته باشد نه در عرف یا عادات موجود میان طرفین، دادگااه یاا داور ممکان اسات     

پار   راینیت و انصااف را با   انداردهای حسنماهیت و هدف قرارداد را در نظر بگیرد و است
 .(Von Bar & Clive and others, 2009, p.356) دبندکار  کردن خألهای موجود به

ها کاه شاروط اساتاندارد طارفین باا یکادیگر یکساان         موقعیت ۀمذکور در هم ةقاعد
درصورتی که طرفین توافق کنند که صرفاً یک سری  برای مثالشود.  اعمال نمی ،نیستند

کننده یا شروط استاندارد مخاطب ایجاب( بر  از شروط استاندارد )شروط استاندارد ایجاب
 رایشروط اساتاندارد خاود با    ۀقرارداد حاکم شود یا هنگامی که یک طرف قرارداد از ارائ

 ةقاد قرارداد کوتاهی کند، قاعاد طرف دیگر پیآ از انعقاد قرارداد یا در هنگام انع ۀمالحظ
 د.خواهد شتساقط اعمال ن

شود که شروط اساتاندارد طارفین    درصورتی اعمال می 1:241 ةدر ماد یادشده ةقاعد
درصورتی که شروط استاندارد یک  برای نمونه. باشد قرارداد حقیقتاً با یکدیگر در تعارض
شود، یا اینکه شروط  یده میهر قرارداد از آن نوع فهم درطرف متضمن شروطی است که 

پردازد،  یک طرف صرفاً به ذکر مشخصات فنی کاال یا خدمتی که قرار است ارائه شود می
غلاب  اخصاوص سااکت اسات،    این چنین شروطی با شروط استاندارد طرف دیگر که در 

 باا  که اگر شروط استاندارد یک طرف متضمن شروطی باشد کاه  یدرحال ؛مخالف نیست
درصورتی که شروط استاندارد طارف دیگار در آن    ،است قانون در تعارضقواعد تکمیلی 

شود که طرف ساکت خواسته اسات کاه قواعاد     چنین برداشت می ،خصوص ساکت باشد
قانون بر قرارداد حاکم باشد و درنتیجه در چنین مواقعی تعاارض میاان شاروط     تکمیلی

 .(Von Bar & Clive and others, 2009, p.355) دهد استاندارد طرفین ر  می

 بهترین اقدام ۀقاعد ؛حل نوین راه .4
(Best – Shot Rule) 

کاار   ها باه  طور شایع در سراسر جهان برای حل مشکل نبرد فرم یک از قواعدی که به هی 
 ةحال جدیادی باه ناام قاعاد      دهد. بنابراین برخای راه  حل مؤثری را ارائه نمی رود، راه می

اند. این قاعده از این حیث که قرارداد  بهترین اقدام را برای حل این مسئله پیشنهاد کرده
تسااقط   ةیاباد باا قاعاد    های طرفین قرارداد تشاکیل مای   شروط متعارض در فرم باوجود

تعیین مفاد قارارداد تفااوت    ةتساقط از حیث نحو ةمشابهت دارد. لیکن این قاعده با قاعد
با بررسای   ،ها نبرد فرم ۀبا مسئل رویاروییدر صورت  دها بای دادگاه ،عدهدارد. مطابق این قا

های هردو طرف، فرمی را که حاوی شروط مؤثرتری نسبت باه شاروط طارف دیگار      فرم
را بار قارارداد    فارم آن آن قرارداد بخصوص است برگزینند و صرفاً شاروط   بارةقرارداد در
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حل دارد این اسات کاه    د. مزیتی که این راهحاکم کنند و فرم طرف دیگر را نادیده بگیرن
هریک از طرفین از بیم اینکه اگر شروط طارف دیگار نسابت باه شاروط او کارآمادتر و       

کلای کناار    به ها آنمؤثرتر باشد، فرم طرف دیگر تماماً بر قرارداد حاکم خواهد شد و فرم 
دقات بیشاتری   هایشاان   یابند که در تنظایم شاروط فارم    گذاشته خواهد شد، انگیزه می

هایشان وارد کنند. این قاعده تاکنون در  خرج دهند و شروط بهتر و مؤثرتری را در فرم به
حل  گونه که بیان شد این قاعده صرفاً یک راه کار نرفته است و همان هی  نظام حقوقی به
 .(Rühl, 2003, p.221) پیشنهادی است

 ها در حقوق ایران بررسي وضعيت حقوقي نبرد فرم
 ۀاست و دکترین حقاوقی و رویا   نشدهها در حقوق ایران بحث و بررسی  موضوع نبرد فرم

هاای   فارم  ۀمبادلنداشتن ترین دلیل آن رواج  قضایی با این مفهوم بیگانه است. شاید مهم
حال در فرضی که دو طرف عقاد   این باشد. با حاوی شروط استاندارد میان طرفین قرارداد 

تاوان باا توجاه باه اصاول و       کنند، موضع حقوق ایران را می ه میهایی را مبادل چنین فرم
 .کردقواعد کلی حاکم بر تشکیل قراردادها ارزیابی 

فاروض   دبایا  ،هاا در حقاوق ماا چیسات     که تأثیر نبرد فرم پرسآبرای پاسخ به این 
ها منتهی باه اجارای قارارداد     که تعارض میان فرم قعیتین مومیاد و ومختلف تفکیک ش

 هاا  که تعارض میان فرم هنگامیشود و همچنین  که قرارداد اجرا نمی قعیتیمو شود و می
 قائل شد.تفاوت اساسی است در خصوص مسائل اساسی و غیر

اصل اولیه در حقوق ایران داللت بر این امر دارد که بین ایجاب و قبول از هار حیاث   
بر ایان امار داللات     طور ضمنی قانون مدنی به 983 ةتطابق وجود داشته باشد و ماد دبای

 ةاند. مااد  دانان ما نیز تطابق ایجاب و قبول را برای اعتبار معامله الزم دانسته دارد و حقوق
آن  ۀوسیل الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به»دارد:  قانون مدنی مقرر می 911

نحوی که احد طرفین هماان عقادی را قباول     نمایند باید موافق باشد، به انشاء معامله می
توافاق  «. کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است، واال معامله باطل خواهد باود 

تعاارض   خصاوص بر نوع عقد در موضوع عقد نیز الزم اسات، اماا آنچاه در     افزونطرفین 
فین هاای اساتاندارد طار    فارم نداشاتن  این اسات کاه تطاابق     باشد، میها قابل طرح  فرم
 موضوعات و ارکان اساسی یا مسائل فرعی باشد. دربارةتواند  می

برخی از نویسندگان معتقدند که هرگاه طرفین درباره تعهادات اصالی و ارکاان عقاد     
ولو آنکه در خصوص جزئیات و شرایط فرعای ساکوت    ؛شود توافق نمایند، عقد منعقد می
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دارد. ولی هرگاه توافق در  موضوعین قانون مدنی نیز داللت بر ا 222 ةاختیار کنند و ماد

 ،موضوعات اصلی صورت پذیرد و طرفین جزئیاات و فاروع را باه آیناده موکاول نمایناد      
 .(355، ص 9368)کاتوزیان،  این است که قرارداد کامل هنوز منعقد نشده است نشانگر
رسد  ینظر م کند و به حلی ارائه نمی های استاندارد راه برای تعارض فرم گفته پیآنظر 

ارکان اساسی توافق باشاد، قاراردادی میاان طارفین منعقاد       دربارةها  هرگاه تعارض فرم
شروط اساتاندارد خاود، قارارداد را اجارا      ۀتسلیم و ارائ در پیمگرآنکه طرفین  ؛شود نمی

کلای، آخارین فارم     ةنموده یا شروع به اجرای آن نمایند. در این وضاعیت مطاابق قاعاد   
زیرا درحقیقت با اجرای قرارداد، آخارین فارم    ؛الک عمل خواهد بودشده م استاندارد ارائه
آن با اجرای قارارداد   ةشود که گیرند عنوان ایجاب متقابلی در نظر گرفته می استاندارد به

آخارین اقادام    ةترتیب در چنین موقعیتی قاعاد  ینا هطور ضمنی آن را پذیرفته است. ب به
 شود. حاکم می

سبت به موضوعات غیراساسی نیاز هماین قاعاده اعماال     ها ن در خصوص تعارض فرم
آن اسات کاه آخارین فارم      ۀمنزلا  که هرگاه قرارداد اجارا شاود باه    معنابه این  ؛شود می
 ،قارارداد نشدن اما در صورت اجرا  .است رسیدهتأیید مخاطب  بهطور ضمنی  شده به ارائه
دخالات  طارفین بارای انعقااد قارارداد      ةرسد اگر شروط فرعی متعارض در اراد نظر می به

ن میاا قارارداد   و دادناد  بدون آن شروط نیز طرفین به انعقاد قرارداد تن می نداشته باشد،
 ،اند برای صحت عقد گونه که برخی از نویسندگان گفته شد. همان طرفین معتبر تلقی می

باه  د و متعلاق  گیر حرکت اراده قرار می ۀتوافق قصد طرفین نسبت به اموری که در دامن
 .(966، ص9322)شهیدی،  قصد است، ضرورت دارد

رسد که موضع حقوق ایاران   نظر می به ،ها با بررسی موضع ایران در خصوص نبرد فرم
 به حقوق فرانسه شباهت دارد. در این خصوص

 نتيجه
گونااگونی دارد.   های تهای حاوی شروط استاندارد طرفین قرارداد صور تعارض میان فرم

هنگاام قباول، شاروط اساتاندارد خاود را       ترتیب که ممکن است مخاطب ایجاب به این به
در تعارض با فرم ایجااب اسات و یاا اینکاه      ،ارسال دارد که درخصوص موضوعات اساسی

شروط استاندارد وی در خصوص مسائل فرعی و غیراساسی با فرم ایجاب تعارض داشاته  
ین متضامن شارطی درخصاوص    باشد. در حالت دیگر ممکان اسات فارم یکای از طارف     

 ۀمبادلا  در پای موضوعی باشد که فرم طرف دیگر نسبت به آن مسکوت است و طارفین  
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هاای طارفین    کاه فارم   وجاود دارد های خود، قرارداد را اجرا کنند. البته حالتی نیاز   فرم
هایشاان   تعاارض میاان فارم    بااوجود ولی طرفین قرارداد  ،متضمن شروط متعارض است

همراه شروط اساتاندارد   کنند. همچنین ممکن است مخاطب ایجاب به قرارداد را اجرا می
یک شرط تدافعی نیاز قیاد کناد یاا اینکاه       ،خویآ که در تعارض با شروط ایجاب است

و مخاطاب   ضامیمه ساازد  شروط استاندارد خویآ  بهکننده یک شرط تدافعی را  ایجاب
 ود شرطی در خصوص موضوعی اساسی قید کند.ایجاب در فرم خ

هاا   نبارد فارم   تفااوت م هاای  شاکل حل مشکل در  رایهای حقوقی قواعدی را ب نظام
هاا دانساته و باه     اولین اقدام را حالل مشکل نبارد فارم   ةقاعد برخی اند. بینی نموده پیآ

 ،ی کارده آخارین اقادام را شناساای    ةقاعاد  عضای ب .اناد  اولین اقدام اعتبار و نفوذ بخشیده
به دلیال تارجیح بالمارجح شاروط      گروهیاند و  آخرین اقدام را معتبر و منشأ اثر دانسته

شاروط اساتاندارد را    ،یک از شروط طرفین قارارداد را منشاأ اثار ندانساته     متعارض، هی 
هاای   . اغلاب نظاام  ناد ا دانساته محکوم باه ساقوط    شته باشندتاجایی که با هم تعارض دا

هاای   اناد و برخای از نظاام    هاا برگزیاده   حل نبرد فرم عنوان راه به تساقط را ةحقوقی قاعد
از  انادکی اند و صارفاً تعاداد    ها بهره جسته آخرین اقدام در حل نبرد فرم ةحقوقی از قاعد
اند. در تحلیل نهایی قضیه و باا اتکاا باه اصاول      کرده پیرویاولین اقدام  ةکشورها از قاعد
تاری را در مقایساه باا     حال مناساب   تسااقط راه  ةدرسد که قاعا  نظر می به ،مسلم حقوقی

بهتارین اقادام را کاه     ةعملی قاعاد  ةهرچند که نباید فاید ؛دهد های دیگر ارائه می تئوری
و سابب   انجاماد  مای ها به ارتقاای ساطح کیفای قراردادهاا      بر حل مشکل نبرد فرم افزون
دقات بیشاتری   شود که طرفین قرارداد به هنگام تنظایم شاروط اساتاندارد خاویآ      می

 مبذول دارند و شروط بهتر و مؤثرتری را ارائه کنند، نادیده گرفت.
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