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  چكيده
اي يا عقودي كه بـدون حضـور طـرفين در مجلـس عقـد       در خصوص زمان انعقاد و تشكيل عقود مكاتبه

اي كه اختالف نظر در اين مورد منجر به تشكيل چهار نظريه  به گونه ،اتفاق نظر وجود ندارد ،منعقد مي گردد
نظريـه اطـالع از قبـولي     -4نظريه وصول قبولي  -3نظريه ارسال قبولي -2نظريه اعالن قبولي  -1: با عناوين

توجه به مباني حقوقي حاكم بر هر سيستم حقوقي و نحوه تفسير اراده طرفين براي انشاء گرديده است كه با 
 1980المللـي   عمل حقوقي هر يك از نظرات مزبور طرفداراني دارد، به گونه اي كه در كنوانسـيون بيـع بـين   

ـ   وين نظريه وصول، تصـريح   لحـاظ عـدم  ه در حقوق انگليس نظريه ارسال پذيرفته شده و حقوق ايران نيـز ب
نظريه ارسال قابليت تطبيق و پذيرش بيشـتري   ،مقنن و با عنايت به قواعد عمومي حاكم بر نحوه انشاء عقود

  .از چهار نظريه مزبور دارد
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  مقدمه
ه گردد و يا در مورد عقود تلفني بدر جايي كه عقد با حضور طرفين و در يك مجلس منعقد مي 

تعيين زمان انعقاد عقـد بـا مشـكل خاصـي روبـرو       ،لحاظ عدم وجود فاصله زماني بين ايجاب قبول
لحاظ آنكه عقد با انضمام آخرين جزء آن يعني قبول منعقد مـي گـردد و قبـول نيـز در     ه نيست و ب

لذا عقد در  ،دك به آن منضم مي شودزماني كه ايجاب صورت مي گيرد و يا با فاصله زماني بسيار ان
ولي زماني كه ايجاب و قبول با فاصله زمـاني از  . همان زمان انضمام قبول به ايجاب منعقد مي گردد

تعيين اينكه قبول در چه زماني واقع گرديده است تا با انضمام آن به ايجاب  ،گردند يكديگر واقع مي
وسيله نامه ه كه ايجاب و قبول ب علي الخصوص زماني .ساده نخواهد بود ،عقد را تشكيل شده بدانيم
در خصوص تعيين زمان دقيق قبولي يا زماني كـه بتوانـد امـاره بـر اعـالم       ،يا تلگرام انجام مي گيرد

هاي حقوقي مختلـف موجـود    قبولي و نشانگر زمان انعقاد عقد باشد بين حقوقدانان و حتي سيستم
چهار نظريه معروف به اعالم، ارسال، وصـول و اطـالع مطـرح    لذا  ؛اختالف نظر وجود دارد ،در جهان

مـورد قبـول و عمـل     ،گرديده است كه هر يك بنا به توجيهاتي كه از سوي طرفداران آنها ابراز شده
  .اند واقع گرديده

زماني كه قبول كننده با سنجش و ارزيابي خودش از ايجاب  ،)اعالم قبول(بر مبناي نظريه اعالم 
عقد را بايـد  به ابجاب مزبور اعالم مي كند، عامله را ترجيح داده و قبولي اش را نسبت واصله انجام م

منعقد شده بدانيم و ديگر نيازي به پذيرش نظريـات بعـدي راجـع بـه ارسـال، وصـول و يـا اطـالع         
 البته اعالم نيز بايد همراه با آشكار كننده بيروني باشد تا بتـوان آنـرا اثبـات نمـود وگرنـه     . باشد نمي

هر لحظه بايد منتظر آن باشيم كـه   ،متكي باشيم قبول كنندهبخواهيم به اراده باطني صرفا چنانچه 
  .زمان انعقاد عقد را قبول كننده تعيين نمايد و چه بسا هر آن از قبول خود عدول نمايد

عقاد صرف اعالم قبول را براي تعيين زمان ان ،فوق ، با تكيه بر ايرادهاي»ارسال«طرفداران نظريه 
، همـواره مشـكالت مزبـور    عقد كافي ندانسته و معتقدند كه تا قبل از ارسال قبولي از طريـق پسـت  
ديگر مي تـوانيم مطمـئن    ،قبول صورت گرفته را تهديد مي كند ولي زماني كه قبولي پست گرديده

پسـت و  هر چند كه قبول كننده بعدا با  ؛باشيم كه قبولي صورت گرفته و عقد را منعقد شده بدانيم
از قبول خود عدول نمايد كه اين عدول علي االصول قابل قبول نبوده و يـك   ،يا وسيله اي سريع تر

ايجاب جديد نسبت به موجب خواهد بود كه ممكن است مورد قبول وي قـرار گيـرد يـا خيـر، ايـن      
چه بسا بر  اي ديگر با تكيه بر اينكه عده، شهرت يافته است 1قاعده در حقوق اروپايي به قاعده پستي

اثر كم كاري هاي پست يا هر حادثه و عامل ديگري نامه حاوي قبولي، گـم شـده و يـا بـه هرحـال      

                                                            
1 -postal rule 
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؛ لذا بايد زماني قبولي را تمام شده بدانيم كه قبولي بدست ايجاب كننده برسد ،بدست موجب نرسد
ر گـم  چرا كه با وصول قبـولي بدسـت موجـب ديگـر خطـ      ،هرچند هنوز از آن اطالع حاصل ننموده

  .شدن، تاخير و يا استرداد و امثالهم منتفي است و اطالع ايجاب كننده از قبولي ديگر ضرورتي ندارد
چ نشـانه قـاطعي بـراي اطـالع     بر مبناي اين نظريه گفته شده است كه در هنگـام اخـتالف هـي   

ي اختصـاص  ايجاب از قبول وجود ندارد و در نتيجه او مي تواند آگاهي از قبول را به زمان گوينده ي
پـس  . دهد كه منافع بيشتري داشته باشد و باز هم همان مشكالت نظريه اعالم كماكان وجـود دارد 

براي جلوگيري از سوءاستفاده بايستي وصول نامه قبول به اقامتگاه گوينده ايجاب را امـاره اطـالع او   
  .قرار داد

منعقد مي شود كه گوينـده   از قبول معتقدند زماني عقد كامل گرديده و» اطالع«پيروان نظريه 
چرا كه هريك از متعاقدين مي بايستي از مفـاد تصـميم طـرف     ؛ايجاب از قبولي اطالع حاصل نمايد

عالقه اي به  ديگر عقد مطلع شود و ايجاب كننده نيز تا زماني كه از مفاد قبول آگاهي حاصل نكرده
  .متعهد كردن خودش ندارد

كه در اين صورت دچار يك دور و تسلسل  رار گرفته استاين ديدگاه چنين مورد انتقاد برخي ق
بـراي قبـول كننـده نيـز ضـرورت پيـدا        ،چرا كه اطالع از پذيرش قبولي توسط موجب ؛خواهيم شد

خواهد كرد و اين دور همچنان بالانقطاع استمرار خواهد داشت و شـايد بتـوان گفـت تعيـين زمـان      
  .ستيانعقاد عقد بين متعاقدين غايب امكان پذير ن

به زمان انعقاد عقد با معطوف لذا با بيان مختصر نظريات موصوف و با توجه به موضوع مقاله كه 
بـه جسـتجوي    ؛حقوق انگليس و مقايسه آن با حقوق ايران مي باشـد  توجه به مقررات  كنوانسيون،

  .ختحقوق انگليس، و نيز سيستم حقوقي كشورمان خواهيم پردا نظريات مورد قبول در كنوانسيون،
  

  :وين 1980نظريه مورد پذيرش در كنوانسيون 
بايد ببينيم كه كنوانسيون، عقد را در چه زماني واقـع شـده   در آغاز ، براي يافتن سيستم مزبور 
قرارداد از لحظه اي كه قبول ايجاب نافذ مي شود منعقـد  «كنوانسيون  23با عنايت به ماده  .داند مي
ببينيم كه قبولي در چه زماني نافذ مي گردد كه با توجه بـه مـواد   و لذا با اين قاعده بايد » گردد مي

  .مختلف كنوانسيون زمان نفوذ قبولي به طور يكسان تعيين نشده است
بـا دقـت   «:مرحوم دكتر شهيدي در خصوص لحظه انعقاد عقد از نظر كنوانسيون بيان داشته اند

،زمان اطالع ايجـاب كننـده از قبـول    به نظر مي رسد كه زمان تشكيل عقد  18در عبارات بند ماده 
) indication(زيرا معني بارز عبـارت   مخاطب ايجاب است نه زمان دريافت عبارات حاكي از قبول،
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و نـه داللـت   ) (reach of indication(داللت و نشانه بودن است و در نتيجه معنـي رسـيدن داللـت    
لِ ايجاب، براي ايجاب كننده اسـت كـه   به ايجاب كننده، نشان داده شدن و معلوم شدنِ قبو) كننده

در اصـطالح حقـوق فرانسـه، تطبيـق     ) System de l’information(اين معني با همان نظريه اطالع 
كند نه با نظريه وصول كه صرفاً با رسيدن شيئي داللت كننده بر اراده قبول مخاطبِ ايجـاب بـه    مي

  ) 226،ص1377شهيدي،(» .محقق مي گردددست ايجاب كننده و پيش از اطالع او از قبولي مزبور 
كنوانسيون با نظريه اطالع در هيچ يـك   18ماده  2توجيه مزبور در انطباق مقررات مقرر در بند 

از تفاسير مقررات كنوانسيون مورد قبول واقع نگرديده است و آنچه از ظاهر عبارات به كار رفتـه در  
ب داللت ندارد كه از بين نظرات چهارگانـه اعـالم،   متن كنوانسيون نيز بر مي آيد به غير از اين مطل

نظريه وصول را پذيرفته و بـا توجـه بـه عـين      18ماده  2ارسال، وصول و اطالع، كنوانسيون در بند 
  :كه بيان مي دارد 18ماده  2مندرجات بند 

"18(2) An acceptance of an offer becomes effective at the moment the indication of 
assent reaches the offeror  ..." 

رسد نافذ  مي) ايجاب كننده(اي كه اعالم رضا به پيشنهاد دهنده  قبول ايجاب در لحظه – 2 – 18«
  ».گردد مي

  :در متن عربي بند مزبور امده است
  »يحدث قبول االيجاب اثره من اللحظه التي يصل فيها الي الموجب ما يفيدالموافقه«

تماماً بـه  ،ي كه از متن كنوانسيون به زبان فارسي صورت گرفته است نيز در ترجمه هاي مختلف
دست ايجاب كننده اشاره شده است و اطالع ايجـاب كننـده از مفـاد قبـولي را الزم     ه وصول قبول ب

ندانسته اند و با تعابيري كه در متون انگليسي و عربي كنوانسيون هم انعكاس داشت لحظـه وصـول   
مد نظر بوده است و اين چنين افاده اي همانا برخاسـته از مفـاد   ) موافقت نمايدآن چه افاده (قبولي 

مي باشد كه غير از سكوت ،هر اظهار يا فعل ديگر مخاطبِ ايجـاب را، كـه حـاكي از     18ماده  1بند 
چيزي غير از اين را كه اين مفاد  18ماده  2بند . رضايت به ايجاب باشد قبولي محسوب داشته است

كننده برسد و مقصود از رسيدن نيز صرف رسيدن است نه اطالع از مفاد قبـولي از سـوي   به ايجاب 
  . ايجاب كننده، يا چيز ديگر را بيان نمي كند

نظريه وصول را به عنوان نظريه مورد پذيرش كنوانسـيون   ،عده اي ديگر از حقوقدانان كشورمان
  )92،ص1387صفايي و همكاران،.(معرفي نموده اند

گفته شد سيستم هاي حقوقي در اتخاذ نظـر واحـد اتفـاق نظـر نداشـته انـد ولـي        كه  همچنان
قبـول ايجـاب از   «:دارد كـه  گزيند و مقـرر مـي   را برمي) وصول(قاعده  18ماده  2كنوانسيون در بند 

  ».گردد رسد نافذ مي لحظه اي كه اعالم رضا به پيشنهاد دهنده مي
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ولي در اثناء انتقـال مفقـود    ،اطب ايجاب ارسالاثر اين قاعده اين است كه اگر قبول توسط مخ«
كنوانسـيون ويژگـي هـاي     24قراردادي منعقد نمي شود اصـل   ،شود و هرگز به ايجاب كننده نرسد

  )1/230: 1374، داراب پور(».دهد ارائه مي ،موقعي را كه قبول به پيشنهاد دهنده مي رسد
ن واصل شـده مـي دانـد كـه، بـه طـور       زماني به مخاطب آ كنوانسيون اعالم قبولي را، 24ماده 

شفاهي به وي گفته شود يا به هر طريق ديگري به شخص او، به محل تجارت، نشاني پستي وي يـا  
در صورتي كه محل تجارت يا نشاني پستي نداشته باشد به محل سكونت معمولي او تحويـل گـردد   

 18مـاده   2ع بـه بنـد   كه با اين بيان روشن كنوانسـيون ،ديگـر جـايي بـراي تحميـل نظريـه اطـال       
  . كنوانسيون باقي نمي ماند

لحظـه نافـذ    «:كنوانسيون نيز اين نظريه را بر نظريات سه گانه ديگـر تـرجيح داده انـد    مفسران
 22، ايـن موضـوع همچنـين در مـاده     »شدن قبول زماني است كه قبول به ايجاب كننده مي رسـد 

  :كنوانسيون منعكس شده است، اين ماده مقرر مي دارد
قبول به شرطي قابل انصراف است كه انصراف، قبل يا هم زمان با قبولي كه مـي بايسـت نافـذ    «
  ».بوده به ايجاب كننده برسد مي

انصراف بايد قبل از رسيدن قبول يا هم زمان با وصـول آن بـه دسـت پيشـنهاد      ،به عبارت ديگر
اصل كرده، قاعـده ارسـال را   دهنده برسد، اما در جاي ديگري كنوانسيون از قاعده وصول انصراف ح

 .كنوانسيون به تفصـيل بـه آن خـواهيم پرداخـت     16ما در هنگام تفسير بند يك ماده . گزيند برمي
  )همين مقاله 8و7ص .رك(

قبـول   ،ولـي بـه هرحـال    ،قبول عملي را به عنوان قبولي كافي دانسته 18ماده  3همچنين بند 
نچه كه مربوط به پرداخت ثمن يا ارسال كاالست اعالم كننده بايد با انجام عملي دال بر قبول نظير آ

البتـه قبـول ايـن    ، گـردد  آيد، قبولي نافذ مي رضا نمايد و از لحظه اي كه عمل به مرحله اجرا در مي
مسئله منوط به رعايت صدر بند مزبور مبني بر رعايت مفـاد ايجـاب و رعايـت رويـه متـداول بـين       

صرفاً به وسيله انجـام عملـي    ،ل بدون اعالم به ايجاب كنندهطرفين يا عرف و عادت و در نتيجه قبو
  .شرح فوق صورت گيرده ب

به اين معنا نيست كه هر زمان كـه   18ماده  2پذيرش نظريه وصول از سوي كنوانسيون در بند 
بلكه راجع به تأخير در قبول نيز ارائه ، قبولي به موجب واصل شود عقد منعقد شده تلقي مي گردد 

ده است و ضمن حفظ قاعده وصول مقرر مي دارد كه اگر ايجاب كننـده زمـان معينـي را    طريق نمو
براي قبولي تعيين نكرده باشد ، مفهوم اين مقرره آن خواهد بود كه در صورت تعيين مـدت معـين   
براي قبولي از سوي موجب، وصولي قبولي در خارج از آن موعد زماني تاثيري نخواهد شـد و باعـث   

خواهد گرديد چرا كه موجب، زمان قبولي را اعالم كرده و اين اعـالم بـه منزلـه تعيـين     انعقاد عقد ن



 1389پاييز شماره اول، سال اول، پژوهشنامه حقوقي،    100  

كه بعد از موعد مزبور ايجابي وجود ندارد تا قبـولي بتوانـد بـدان     ،مدت اعتبار ايجابش نيز مي باشد
  .منضم شده و عقد را تشكيل دهد

كـه مـوثر    قبولي براي ايـن در صورتي كه موجب زمان معيني را براي قبولي تعيين نكرده باشد 
واقع شود بايستي ظرف مدت معقول و متعارفي به وي برسد، در تعيين اينكه چه چيز در اين رابطه 

از جملـه سـرعت وسـيله     ؛متعارف است بايد اوضاع و احوالي كه منجر بـه انعقـاد عقـد شـده اسـت     
دت معقول و متعارف مـورد  قطعاً م. توسط ايجاب كننده مدنظر قرار گيرد ،ارتباطي بكار گرفته شده

مراتب بيشتر از مدتي است كه براي عقودي كه ايجـاب و  ه ب ،انتظار در عقود مكاتبه اي و يا تلگرافي
 2در ذيل بنـد   بنا بر اين .در نظر گرفته مي شودوسيله تلكس يا تلفن صورت مي گيرد ه قبول آن ب

 ه است كه ايجاب مزبـور بايـد فـوراً   دشمقرر  ،بالفاصله پس از طرح موضوع ايجاب شفاهي ،18ماده 
مگر اينكه اوضاع و احوال به نحو ديگري داللت نمايد كه به نظر مي رسد داللت اوضاع و  ،قبول شود

احوال به گونه ديگر به توافق موجب و قابل و تعيين مدت معيني براي حتي قبول شـفاهي بـر مـي    
  .گردد
ه نرسد و يا چنانچه دوره اي تعيين نشـده  اگر قبول در ظرف مدت تعيين شده به ايجاب كنند«

اين قبول بـه عنـوان يـك قبـول نافـذ محسـوب        ،باشد و قبول در ظرف مدت متعارفي واصل نگردد
قبول با تأخير ممكن  با اين وجود،. لذا ايجاب منقضي شده و قراردادي منعقد نمي شود. نخواهد شد

وانـد توسـط پيشـنهاد كننـده اصـلي قبـول       كه متعاقباً مـي ت  ،است منجر به پيشنهاد متقابل گردد
  )1/232: 1374 پور، داراب(».شود

راجع به موقعيت معمولي بوده كه غالباً با بيان و اظهار اعـالم   18ماده  2بحث قسمت صدر بند 
يـا اينكـه    ،عنـوان قبـول نافـذ تلقـي گـردد     ه ولي آيا يك رفتار به تنهايي كافي است كه ب ،گردد مي

اي كـه   اين سوال به اندازه ،در عمل«. وه بر آن به ايجاب كننده نيز خبر دهدمخاطب ايجاب بايد عال
يا بـارگيري كـاال از طريـق     ،اگر رفتار مشتمل بر پرداخت ثمن باشد ،انتظار مي رود اتفاق نمي افتد

هوا يا با وسائل سريع حمل و نقل، دالئل و امارات رضايت ممكن است در جريان طبيعي آنچه اتفاق 
از  ،استحضار ايجاب كننده برسد، كافي است كه اماره رضايت به ايجابه د در موعد مطلوب بمي افت

به ايجاب كننده برسد و مادامي  ،طريق اطالع دادن شخص ثالثي نظير بانك يا متصدي حمل و نقل
طور متعارف از اوضاع و احوال و قرائن چنين چيزي استنباط شود ضرورتي ندارد كه صـريحا  ه كه ب
يعنـي مطلـع    ،بنـابراين، ايـن موضـوع   . پيشنهاد را قبول كـرده اسـت  ، ن شود كه مخاطب ايجاببيا

  تنهـا هنگـامي حـادث مـي شـود كـه        ،گردانيدن پيشنهاد دهنده وراي عمل و رفتار مخاطب ايجاب
» . قبـول نمايـد   طي زمان متعـارف و معقـولي نتوانـد ايجـاب كننـده را آگـاه از      ، آن عمل يا رفتار 

  )1/234: 1374،پور داراب(
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 ،مورد قبول كنوانسيون قرار گرفته است، با وجود ايـن  ،»وصول«تئوري مشهور به  ،طور كليه ب
در  ،پيش بيني شده است كه به موجب آن 18ماده  3يك استثناي محدود به تئوري وصول در بند 

بـه طـور    ،لـي انجام عم ،به ويژه اگر عرف و عادت و رويه معمول به طرفين اجازه دهد ،حاالت خاص
 1369صـديقي، .(ثمن، مي تواند به تنهايي موجب نافذ شدن قبول گردد پرداختمثال ارسال كاال يا 

  )234ص ،
  

  :در كنوانسيون» وصول«استثنائات وارده بر قاعده 
مشـاهده مـي گـردد    ،با تعمق در مقررات كنوانسيون كه در بادي امر نظريه وصول را پذيرا شده 

  :چرا كه ،موارد كامال مورد قبول قرار نگرفته است كه اين نظريه در تمامي
طرفين مي توانند شـمول كنوانسـيون را    ،كنوانسيون 6طبق قاعده عمومي مندرج در ماده : اوالً

يـا از آن عـدول    دهنـد، آثار هـر يـك از مقـررات آن را تغييـر      ،12يا با رعايت ماده  مستثني كنند،
بر روي اين امر توافق نمايند كه قبول با سـكوت يـا عـدم    همان نحو كه طرفين مي توانند «. نمايند

مي توانند همچنين توافق نمايند كه رفتار و عمل مخاطب ايجـاب بـدون دادن    ،اقدام صورت پذيرد
اگر يك توافق امتيـازي دراز مـدت مقـرر دارد كـه سـفارش       ،براي مثال. اطالع منجر به قبول گردد

قبـول شـده    ،قعي كه امتياز دهنـده كـاال را بـارگيري مـي كنـد     بايد در مو ،امتياز گيرنده براي كاال
بـارگيري كـاال توسـط    ؛ ولو اينكه خبر بارگيري به امتياز گيرنده هم اعالم نشده باشد ،محسوب كرد

هماننـد مـورد   ، عالوه بـر ايـن  . امتياز دهنده بدون هيچگونه اعالم ديگري منجر به قبول خواهد شد
معمول بين طرفين هم ممكـن اسـت نشـان دهـد كـه از اصـول       سكوت، عرف و عادت و رويه هاي 

  )233،ص 1374داراب پور،(» .كنوانسيون با يك توافق عدول شده است
نيز از قاعده وصول عدول كـرده و   18ماده  3همچنانكه پيش از اين نيز مطرح گرديد بند : ثانياً

ول اعـالم قبـولي بـه ايجـاب     انجام عمل را جهت تحقق قبولي كافي دانسته است و لذا نيازي به وص
  .كننده نخواهد بود

نيز ضمن عدول از نظريه وصول نظريه ارسال را پذيرفته  16مقرره مندرج در بند يك ماده : ثالثاً
  .است

  :ماده مرقوم بيان مي دارد
مادامي كه قرارداد منعقد نشده عـدول نمـود،    ،)ايجاب(امكان دارد از يك پيشنهاد « - 1 - 16«

دسـت  ه نكه عدول از پيشنهاد پيش از آنكه مخاطب ايجاب قبولي خود را ارسال دارد بمشروط بر اي
  ».وي برسد
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جاي قاعده وصول نمـي پذيرنـد و صـرفاً    ه قاعده ارسال را ب، حقوقدانان در چنين مواردي،البته 
لـذا   ،را دليل بر غير قابل رجوع شدن ايجاب از زمان ارسال قبولي به بعد مي دانند 16بند يك ماده 

 ،و در دهم ارديبهشت به ايجـاب كننـده برسـد    ودچنانچه قبول ايجابي در اول ارديبهشت ارسال ش
حق عـدول از ايجـاب را از دسـت     ،نشانگر اين مطلب است كه ايجاب كننده از تاريخ اول ارديبهشت

ل ايجـاب  ايجاب غيرقابل رجوع گشته است و از تاريخ دهم ارديبهشت كه قبو، از تاريخ مزبور  ، داده
  .به ايجاب كننده واصل گرديده عقد منعقد شده است

مشروط بر اينكه قرارداد منعقد نشـده   ،يك پيشنهاد نافذ را مي توان پس گرفت ،طور خالصهه ب
  ) 216،ص1374داراب پور،. (قبول هم ارسال نگرديده باشد ،

فاده شـود كـه عقـد در    كنوانسيون تلويحاً است 16ماده  1هر چند ممكن است بدواً از ظاهر بند 
زمان ارسال قبول تشكيل يافته است و به همين جهت ايجاب كننده پس از تشكيل عقد نمي توانـد  

اما با دقت در عبارت همين ماده كه قابليت رجوع از ايجـاب را در مـدت    ؛ايجاب خود را از بين ببرد
دم امكـان رجـوع از ايجـاب    عدم انعقاد عقد مورد توجه قرار داده است مي توان استنباط كرد كه عـ 

عـدم   ،پس از ارسال قبول نيز مربوط به زماني است كه عقد منعقد نشده است كـه از ايـن وضـعيت   
  )227و226،صص1377شهيدي،.(ه مي شودارسال قبول فهميد تشكيل عقد با

نويسندگان كتاب تفسيري بر حقوق بين المللي، پذيرش سيستم ارسال را كـه پـذيرش جهـاني    
بهتـر از   ،ه و مي تواند نشان دهنده اعالم قبولي را كه اماره  بر اعالم اراده قابـل باشـد  بيشتري داشت

مي توان به نفع قاعده ارسال چنين استدالل نمـود كـه اگـر    : اين بيان كه با ؛قاعده وصول مي دانند
كـه   تر اين است كه از پيشنهاد دهنده انتظـار داشـت   معقول ،يك قبولي در اثناء انتقال مفقود شود

زحمت تحقيق اين مطلب را بكشد و از مخاطب ايجاب سئوال كند كه چرا جوابي به پيشـنهاد داده  
كه از مخاطب ايجاب انتظـار رود كـه بـا تحمـل مشـكالت و سـريعا از ايجـاب كننـده          اين تا ،نشده

ر ت اگر اين مطلب صحيح باشد منصفانه. استعالم نمايد كه چرا پاسخي به قبول وي داده نشده است
. دهـد  ايجـاب قـرار مـي    ي عهـده رزيرا مسئوليت را ب ،اين خواهد بود كه قاعده ارسال پذيرفته شود

دارنـد   مياظهار در بيان دفاع از قائل شدن كنوانسيون به نظريه وصول  ) 235ص ،1374پور، داراب(
عايـت  به نفع قاعده وصول نيز مي توان اينگونه استدالل نمود كه، وظيفه مخاطب اسـت كـه ر  «: كه

 ي عهـده ر احتياطات الزمه را بنمايد تا قبول مفقود نگردد و لذا منصفانه تر است كه بار مسئوليت ب
  )همان( .مخاطب ايجاب قرار داده شود

  آيا سكوت قبول كننده مي تواند به عنوان قبولي تلقي شود؟
 ،سـزايي دارد در سرنوشت عقد و تعيين زمان انعقاد آن نقش بـه   ،از آنجا كه لحظه تحقق قبولي

بـه   ،در حقوق ايـران بـر سـكوت اثـري مترتـب نگرديـده       .پاسخ به اين سوال ضرورت پيدا مي كند
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، كنوانسيون نيز صراحتاً سكوت يا عدم اقدام را في نفسه منجر  نداصطالح آن را اعم از رضا دانسته ا
منعكس شـده   به قبول محسوب ننموده است، ولي چنانچه عمل ايجاب كننده به صورتي در ايجاب

 ؛تواند از نظر كنوانسيون قبولي تلقي گـردد  مي ،باشد كه سكوت قبول كننده را نيز قبول تلقي نمايد
از طـرف   ،چنانچه ايجاب كننده در ايجابش اعالم نمايد كه اگر ظرف يك هفته از تاريخ ابالغ ايجاب

هـاي   يـا در مثـال  » كردايجاب را قبول شده تلقي خواهم  ،خبري دريافت نكنم، )قبول كننده(شما 
اي از روزنامه به در منزل يـا اقامتگـاه    انداختن شماره ديگري در خصوص توزيع كننده روزنامه كه با

به عنـوان آبونمـان روزنامـه تلقـي      ،اعالم نمايد كه در صورت عدم استرداد روزنامه ،اشخاص حقوقي
مزبـور نمـي توانـد عقـد را بـر      هاي  صرف بيانات موجب به صورت. شده و بايد حق اشتراك بپردازد

قبول كننده، تحميل نمايد ولي چنانچه با توجه به ايجابِ موجب، شخص قبول كننده هم بخواهد با 
مي توان با استفاده از مقرره  ،وي موافقت نموده و با سكوت خويش، خود را ملتزم به عقد نشان دهد

  .تلقي نمود» قبول«كنوانسيون چنين سكوتي را  18موجود در بند يك ماده 
پيشنهاد دهنده در هيچ اوضاع و احوالي نمي توانـد بـه    ،از آنجايي كه كنوانسيون اعالم مي دارد

سكوت، اثر قبول دهد راه براي قضات يا داوران باز خواهد بود تا بررسي نمايند، آيا مخاطب ايجاب با 
ـ  تقرير چنين مقرره اي در پيشنهاد داده شده به وي مغرور شده و بر سك عنـوان قبـول   ه وت خـود ب

كـه سـكوت مخاطـب     اگر چنين باشد بايد ايجاب كننـده را از انكـار ايـن   «. اتكاء كرده است يا خير
ايجاب، منجر به قبول شده بازداشت، حتي اگر اين تفسير منجر به وضعيتي شود كه در آن وضعيت 

اند چنين التزامي را بر عهده مخاطب ايجاب بتواند ايجاب كننده را ملتزم بداند ولي ايجاب كننده نتو
  )236و235،ص 1374داراب پور،(» .مخاطب ايجاب قرار دهد

قواعد حاكم بر قصد اجازه نمي دهد كه ايجاب كننده وظيفه پاسـخ دادن را بـه ايجـاب شـونده     
عنوان مثال در اول ژوئن فروشنده يك ايجاب مبني بر فروش نوع و مقدار خاصـي  ه ب. تحميل نمايد

 15با قيمت معين براي خريدار فرستاد و افزود كه اين ايجابي است كـه مـن چنانچـه تـا     از كاال را 
فروشنده، كاال را ، خريدار پاسخ نداد . ژوئن پاسخي از شما نشنوم آن را قبول شده تلقي خواهم كرد

و اسـت  هيچ قراردادي منعقد نشده  ،كنوانسيون 18استناد بند يك ماده ه ب. ژوئن حمل كرد 16در 
دارد كـه سـكوت يـا     اين مقررات بيان مـي . خريدار مي تواند از دريافت و تحويل كاالها امتناع نمايد

گـردد كـه در شـرايط و     شود، بنابراين مشـخص مـي   منجر به قبولي نمي ،به خودي خود ،عدم اقدام
نامه  خريدار در اول ژوئن چنين: مثال. اوضاع و احوال خاصي، سكوت مي تواند قبولي محسوب گردد

 .)با كيفيت و كميت مشـخص (لطفاً قيمت اين كاالها را تعيين كن : اي را براي فروشنده فرستاد كه
روز بعد از دريافت قيمت تعيين شده از سوي شما ،از طرف من پيغامي دريافـت   3چنانچه در مدت 

تـا   .ويـل داد نكرديد ايجاب خود را قبول شده بدانيد، فروشنده در سوم ژوئن مظنه را به خريـدار تح 
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هاي تعيين شده اعتراض كرد در چنين حـالتي سـكوت    زماني كه به قيمت ؛دهم ژوئن پاسخي نداد
يك قبولي نسبت به ايجاب فروشنده بود برخالف مثال قبلي آنجا كه ايجاب كننده سعي در  خريدار،

مفـروض   مجبور كردن ايجاب شونده به پاسخ داشت وظيفه پاسخ در اينجا بر عهـده ايجـاب شـونده   
 9كنوانسيون كه اجازه عدول از مقررات كنوانسـيون را داده و نيـز مـاده     6ماده . بوده كه پاسخ نداد

كنوانسيون كه طرفين را به هرگونه عرف مورد توافقشان ملزم مي داند مويد ادعا در خصوص امكان 
  )(Honnold’1999’pp219’219. عنوان قبولي استه پذيرش سكوت ب

نيازمند به اين هستيم كه سكوت نيز به نحوي به  ،براي تعيين زمان انعقاد عقد ،ولي به هر حال
ولـي   ،البته شايد كمي خنده دار به نظر آيد كه سكوت چگونه اعالم شـود  ،ايجاب كننده واصل شود

به هر حال با توجه به نظريه وصول كه مورد پذيرش واقع شده و استثنائات آن از قبيل قبول عملـي  
ويه مورد عمل طرفين يا عرف و عادت متداول، به ويژه با توجه به مثال اخير كه خريـدار  يا مطابق ر

 ؛به نظر همين اندازه براي تحقق قبـولي كفايـت مـي كنـد     ،سكوت خود را دال بر قبول تلقي نموده
وسيله دالئل، قرائن و امارات ديگر از جمله حوادث و وقـايع متعاقـب   ه ولي به هر حال مي بايستي ب

به نظـر مـي رسـد بـا      ،وت مزبور، زمان آن و باالخره و در نتيجه زمان انعقاد عقد مشخص گرددسك
قبـول   تعيين زمان سكوت مخاطب چنين ايجابي، پس از وصول ايجاب، بايد آن را در همين زمـان، 

بـر سـكوت بـه     ،در حقوق انگلـيس نيـز   .شده تلقي و زمان انعقاد عقد را هم در همين زمان دانست
 .يك رضايت ذهني اعالم نشده كفايت نمي كند ،بنا بر اين .قبولي اثري مترتب نگرديده استعنوان 

  )29،ص 1388 ميرمحمدصادقي،(
  

  :نظريه مورد پذيرش در حقوق انگليس
با بررسي نظرات مختلفي كه از سوي حقوقدانان راجع به پذيرش نظريه منتخـب از بـين چهـار    

  :دد كهعمل آمده مشخص مي گره نظريه موصوف ب
بايد به ايجاب كننـده اعـالم شـود و قبـولي زمـاني بـه صـورت         ،قاعده كلي اين است كه قبولي

البته اين قاعده كلـي درخصـوص قبـولي در     ،معتبري اعالم مي شود كه واقعاً به ايجاب كننده برسد
ـ   ـ    ه تمامي عقود مي باشد ولي در عقودي كه بدون حضور طـرفين و ب وسـيله  ه صـورت مكاتبـه يـا ب

  .شود گراف صورت مي گيرد اين قاعده كلي با استثنا مواجه ميتل
اقتضـاء   ،ممكن است شرايط ايجاب ؛قاعده اعالم قبولي به ايجاب كننده يك قاعده مطلق نيست

نمايد كه لزومي به اعالم قبولي نباشد يا خود ايجاب كننده با عملكرد خويش از بحـث در خصـوص   
. اسـت مربوط به قبولي پسـتي   ،ترين استثناء به اعالم قبولي هاعالم قبولي جلوگيري كند ولي پيچيد
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نظرات مختلفي در اين باب وارد شده است به عنوان يك موضوع مهم از تئوري مزبور كه بايد اعـالم  
. شود اين است كه هر يك از طرق ممكن مي تواند لحظه موثر شـدن قبـول پسـتي را بيـان نمايـد     

يـا  ) واصل مي شود(ني كه نامه به آدرس ايجاب كننده مي رسد شود، زما اي كه نامه پست مي لحظه
  ). از آن مطلع مي شود(كننده آن را مي خواند  اي كه ايجاب لحظه

نظريه ارسال قبولي دانسته شـده اسـت    ،1نظريه پذيرفته شده در كشورهاي تابع حقوق كامن ال
)(Hans Smit’1981’p63 از سيسـتم مزبـور نظريـه    ظر بـه تبعيـت  و در حقوق انگليس نيز همين ن 

) 1818سـال  (ارسال مورد پذيرش قرار گرفته است كه مي توان آن را در پرونـده آدامـز و لينـدزل    
وسيله قبول كننده پسـت مـي   ه زماني صورت مي گيرد كه نامه قبولي ب ،به اين معنا كه قبول ،ديد

  :شود اين نظريه به چند جهت توجيه مي شود
ب كننده است و لذا وصول نامه توسط نماينده پست معـادل وصـول   دفتر پست نماينده ايجا -1

عمل آمده است كه به هر صورت نمي توان گفـت كـه   ه ايجاب كننده است كه از اين توجيه انتقاد ب
نمايندگي از سوي ه دفتر پست نماينده ايجاب كننده است چرا كه دفتر پست قدرت انعقاد قرارداد ب

  .ايجاب كننده را نخواهد داشت
تـاخير يـا گـم     )ريسك(خطر لذا  ،ايجاب كننده مذاكرات را از طريق پست شروع كرده است -2

ضرورتاً ايجاب كننده اي كه از طريق پست  ،با اين حال. شدن نامه در پست بايد به وي تحميل شود
مي تـوان چنـين ادعـايي را در مـورد قبـول      عينا شروع به مذاكره كرده مستحق اين تحميل نيست 

اي كه مذاكرات را از طريق پست با رسيدن به شرايطي كه براي تجارت مهياست شروع كرده  كننده
بايد اذعان داشت اين توجيه برخي عناصر معتبر را دارا است چرا كـه   ،با اين حال .نمودمطرح است 

شد كه قاعده پستي صرفا زماني اعمال مـي شـود    مطرحنظر اين ) 1892(در قضيه هينتور و فريزر 
 .استفاده از آن معقول و متعارف باشدكه 

قبول كننده نبايد زماني كه قبولي اش را ارسال كرد متضرر شود و بايد بتواند بر تاثير قبولي  -3
كه زماني كه قبولي  اش اعتماد كند، اين بحث، بحث عجيبي است ولي مي تواند با مقرر نمودن اين

، حل شود البته باز به اين معنا نخواهد بود كـه  پست شد ايجاب كننده نتواند ايجابش را پس بگيرد
بـه محـض اينكـه نامـه     ) (MacKenderick’2000’pp42’47. قبولي در زمان پست واقع  شده است

 .قبولي پست شود يا در اختيار يك مامور پست كه مي تواند نامه را پست كند قرار گيرد معتبر است
شـود   رفين قرارداد باشد قاعده پستي اعمـال مـي  زماني كه پست وسيله مناسبي براي ارتباط بين ط
  )Brown’ 2009‘ p.123 ( .مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند

                                                            
1 -Common Law 
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در كتاب ديگري عين عبارت آمده و نويسنده قواعد زير را نسبت به قبـول پسـتي قابـل اعمـال     
   (Padfield’2007’p. 120). دانسته است

وقتي ايجابي بوسيله پست صورت  ؛يجاب شونده نرسد اثري ندارديك ايجاب تا زماني كه به ا -1
  .دست ايجاب شونده برسد موثر است نه زماني كه نامه پست شده استه گرفته باشد زماني كه ب

و تقاضـاي   شـده  در پرونده آدامز و ليندزل نامه ايجابي براي فروش پشم به يك قيمتـي نوشـته  
 ،سپتامبر به ايجاب شونده رسـيد  5درستي اداره نشده و در ه پاسخ به وسيله پست ارسال شد نامه ب

 8ولـي پشـم در    ،سپتامبر به ايجـاب كننـده رسـيد    9پاسخ قبول بالفاصله فرستاده شد و در تاريخ 
در چنين پرونده اي نظر داده شده كه بين ايجاب كننده و ايجاب شونده . سپتامبر فروخته شده بود

  .را كه ايجاب در اولين فرصتي كه رسيده قبول شده استچ ؛قرارداد صحيحي منعقد شده است
قرارداد در لحظه اي كه نامه  ،وقتي كه ايجاب بوسيله پست صورت گرفته و قبول شده است -2

زمينـه   G ،Gو  Hقبول ايجاب پست شده است، منعقد شده هرچند هرگز به مقصد نرسد در پرونده 
مه تخصيص سهام به آدرس وي پسـت شـده ولـي    را براي خريد سهام يك شركت فراهم كرد يك نا

سـهامدار   G نظر داده شد كه قرارداد در زمان پست قبولي كامل بـوده و  ،هرگز به دست وي نرسيد
  .شركت گرديد

يـا وقتـي كـه يـك روش      ،قاعده اين است كه وقتي قبولي بوسيله پست درخواست شـده باشـد  
قبـول بـه محـض پسـت شـدن نامـه        ،ي شودمناسب و معقول براي برقراري ارتباط بين طرفين تلق

حتي اگر رسيدن نامه مواجه با تاخير شده، از بين برود و يـا در پسـت گـم     ؛قبولي محقق مي گردد
به نظر مي رسد كـه ايـن قاعـده در مـورد اعـالم      . به طوري كه هيچگاه به ايجاب كننده نرسد ،شود

ز اعمال مي شود ولي در مورد شيوه هـاي  از جمله پيامهاي تلگرافي داخلي ني قبولي بوسيله تلگرام،
، تلكس و احتماال دستگاههاي فاكس اعمال نمي گردد چـرا كـه روشـهاي    آني و همزمان مثل تلفن

اخير بلحاظ ارتباط مستقيم طرفين عقد و ارسال سريع و بدون فاصله زماني قبول بعد از ايجابي كه 
  .وري ندارنداز سوي ايجاب كننده واقع شده است تفاوتي با عقود حض

قاعده پستي عمدتاً يك قاعده مبتني بر سهولت است و معموالً بر ين اساس توجيـه مـي شـود     
 ،كه اگر ايجاب كننده پست را به عنوان وسيله اي براي به وجود آمدن يك قـرارداد برگزيـده باشـد   

مـي شـود در ايـن    قاعده پستي در موارد زير اعمال ن. بايد خطرات نهفته در اين وسيله را نيز بپذيرد
نامه قبولي بوجود مي آيد، اگـر   »وصول«مورد دادگاه ممكن است نتيجه بگيرد كه قرارداد در زمان 

جاب به پايان رسيده باشد در صـورت عـدم اعمـال قاعـده پسـتي      يا) مدت اعتبار(زمان وصول نامه 
  :وجود نيايده ممكن است اصال قراردادي ب
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پست نشده باشد، مثل دعوايي كه در آن نامه قبـولي بـه    درستيه در جايي كه نامه قبولي ب -1
بعنـوان  . مامور پستي داده شده بود كه فقط مجاز به تحويل دادن نامه و نه تحويـل گـرفتن آن بـود   

صـبح   30/7كارمند بانكي در ساعت  "Re London and Northern Bank (1900)" مثال در دعواي
كه طي آن پيشـنهاد وي دايـر بـر خريـد     ،نام جونز ه ب اكتبر نامه بانك را خطاب به شخصي 27روز 
به اداره مركزي پست لندن برد تا آنرا پسـت كنـد، در بيـرون    ، هام بانك مورد قبول واقع شده بودس

اداره پست يك نفر پست چي نامه را از كارمند گرفت تا آنرا براي وي پست كند، پستچي سپس بـه  
آقـاي   ،از سـوي ديگـر  . ظهار داشت ترتيب كار را داده استدرون اداره پست رفته و بعداز بازگشت ا

 30/9در ساعت و اكتبر به بانك داده شده  27صبح روز  30/8جونز به وسيله نامه اي كه در ساعت 
در حالي كه نامه قبولي بانك كه به جاي  ،ايجاب خود را پس گرفت ،توسط منشي بانك باز شده بود

بعدازظهر همان روز  30/7در ساعت  ،ي حومه شهر پست شده بوداداره مركزي در يكي از دفاتر پست
كند كه پست چي هـا حـق    دادگاه مقرر كرد چون اداره پست تصريح مي ،به دست آقاي جونز رسيد

 30/9بانك نتوانسته است اثبات كند كه نامه قبولي را قبل از سـاعت   .گرفتن نامه از مردم را ندارند
  .طور صحيحي پس گرفته شده بوده استه ي جونز بپست كرده بنابراين ايجاب آقا

در جايي كه نامه آدرس درستي ندارد، منبع مستقيمي در مورد اين نكته وجود نـدارد ولـي    -2
جي اچ تريتل اظهار داشته است كه . كند تصميم متخذه در يك دعواي مشابه از اين نظر حمايت مي

است گاهي به ضرر ايجاب كننـده تمـام شـود و    ممكن  ،پذير در اين مورد پذيرش يك قاعده انعطاف
در زماني اثر خواهد داشت كه كمتر از  ،قاعده بهتر آن است كه قبولي ارسال شده به آدرس نادرست

  .به نفع مسئول نادرستي آدرس باشد ،هاي ديگر زمان
يعني اگر در ايجاب تصريح  ،در جايي كه شروط صريح ايجاب، قاعده پستي را مستثني سازد -3

كـه در آن بنـا    1974شده باشد كه قبول بايد به موجب برسد، در دعواي هالول عليه هيوز در سال 
قاعده پستي قابل اعمـال تلقـي    ،وسيله اعالميه كتبي مورد قبول واقع گردده بوده است كه ايجاب ب

  .نشده در اين مورد اعالم عملي ضروري بود
پاسـخگويي بوسـيله پسـت درجـه دو      ثالًمـ ، در جايي كه استفاده از پسـت نـامعقول اسـت    -4

وسيله پست در آستانه يك اعتصاب پستي، ه يا تلگرافي يا قبول ب،به يك ايجاب شفاهي ) غيرسريع(
كـه مشـقت آشـكار يـا نتيجـه مسـخره و        در دعوي مزبور مقرر شد كه اين قاعده نبايد در مـواردي 

نكته هـيچ منبعـي در حقـوق انگلسـتان      هرچند در مورد اين. آورد اعمال گردد معنايي به بار مي بي
طرف ايجاب بتواند پس از  ،شود رسد در جايي كه قاعده پستي اعمال مي نظر ميه وجود ندارد ولي ب

تصـميم   ،پست كردن قبولي خود، آن را با يك وسيله تماس سريعتر مثال با تماس تلفني پس بگيرد
 ،ظاهرا چنين استردادي را اجازه مي دهـد  كه» دانمود عليه الكساندر«متخذه در دعواي اسكاتلندي 



 1389پاييز شماره اول، سال اول، پژوهشنامه حقوقي،    108  

زيرا به نظر مي رسد اكثريت دادگاه در مورد اين دعوي چنين تصميمي را اتخاذ  ؛قابل اعتماد نيست
  )34و33ص، 1377ميرمحمدصادقي، . (نموده اندن

پاره اي از حقوقدانان انگليسي تراضي را زماني كامل مي پندارند كـه قبـول بـه اطـالع گوينـده      
منتها قناعت به پست كردن نامه را زاده نياز و مصلحت تجـارت مـي بيننـد اينـان در      ،ب برسدايجا

توجيه نظر خود مي افزايند كه گوينده ايجاب، خود پست را بعنوان وسـيله ارتبـاط و تبـادل نظرهـا     
  )(MacKenderick’2000’p43’44 .برگزيده است پس بايستي نتايج اين انتخاب را تحمل كند

ولـي ايجـاب    .يد به طرف مقابل واصل گردد و قرارداد در اين زمـان منعقـد مـي شـود    قبول با«
 )95،ص1387صـفايي و همكـاران،  (».تواند از اين حق بگذرد و وصول قبولي را الزم نداند كننده مي

با وجود اين در حقوق انگليس ،هر «:همين نويسنده در ادامه با قائل شدن به نظريه ارسال آورده اند
ل از طريق پست ارسال شود تحويل آن به ادره پست يا انداختن آن به صندوق پستي بـراي  گاه قبو

  )  همان(».عقاد قرارداد كافيستنفوذ  قبول و ان
  

  : مشكالت قاعده پستي
  :قاعده منجر به مشكالت اساسي مي شود كه دو مشكل از چنين مشكالتي در اينجا مي آيد

ـ  عملكرد منطق: گم شدن نامه در پست -1 لحـاظ تـاثير قبـولي در    ه ي به قاعده اين است كـه ب
در (هنگام پست، قرارداد منعقد شده است اين موضوع در پرونده شركت بيمه آتش سوزي و گرانت 

وسيله لـرد شـاند در دعـواي مـازون عليـه      ه ولي در اسكاتلند اين نظر ب ،پذيرفته شده) 1899سال 
وي اظهار داشت به نظر وي در جايي كه نامه  ،رفتمورد قبول قرار نگ) 1882در سال (شركت بنهار 

بـا ايـن حـال حقـوق     . دست ايجاب كننده نرسيده عقد منعقد نشده استه ولي هرگز ب ،پست شده
اخيرا اين نظر را پذيرفته است كه قرارداد در زمان پست كردن نامـه قبـولي منعقـد شـده      ،انگليس

نظـر داده اسـت كـه     1995تريتـل در سـال   هرچند نامه در پست گم شود، هرچند پروفسور  ؛است
 ،درستي خطـاب نشـده  ه وسيله شخص قبول كننده به زماني كه دليل گم شدن نامه اين است كه ب

لذا قبول در لحظه پست نامه قبولي صورت نمي گيرد، براي اينكه ايجاب كننده خطر تاخير يـا گـم   
  .كننده را نمي تواند تحمل نمايد ديگر خطر عدم مراقبت قبول ،شدن نامه قبولي را تحمل مي كند

مشكل اساسي دوم امتناع قبول كننده از قبولي پس از پست كردن آن و قبل از وصـول بـه    -2
مثل تلفن است در چنين موردي نظر منطقي اين است كه قـرارداد   ،ايجاب كننده با وسيله سريعتر

بلكـه نقـض قـرارداد بـوده و      ،شـود  استرداد ايجاب محسوب نمي ،منعقد شده است و چنين امتناعي
ولي ممكن است گفتـه شـود كـه    . قبول يا رد شود ،وسيله ايجاب كننده اصلي اوليهه ممكن است ب
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نظر به انعقاد قرارداد مضحك خواهد بود زماني كه هر دو طرف بر واقعيت متكي بوده و قراردادي را 
كـه هـر دو طـرف وارد يـك      هرچند در چنين موردي مي تواند گفته شـود (بوجود آمده نمي دانند 

اند از حقوق و تعهدات خـود ناشـي از قـرارداد     قرارداد دومي شده اند كه بر اساس آن موافقت نموده
از طرف ديگر مي توان گفت وقتي كه قائل بـه عـدم تشـكيل قـرارداد در زمـان      ) اول اعراض نمايند

كننـده يـك    به هزينـه ايجـاب  به ايجاب شونده اجازه خواهد داد كه  ،پست كردن نامه قبولي گرديم
در جـايي كـه قـرارداد بـه      ،تر براي ايجاب كننده ارسال نمايـد  اي سريع امتناع از قبولي را با وسيله

  .نفعش تمام نمي شود
 ؛دهند) توسعه(اما محاكم انگليسي پذيرفته اند كه قلمرو استثنائات نسبت به قاعده را گسترش 

عده كلي را منسوخ نموده قاعده معمـولي وصـول قبـولي    و پذيرفته شده است كه رهيافت بهتري قا
 .منوط به اينكه قابل پس از پست قبولي نتوانـد آن را پـس بگيـرد    .توسط ايجاب را جايگزين نمايد

MacKenderick’2000’p.43-44)( 
  

  نظريه مورد پذيرش در حقوق ايران
ه طور كلي عقودي كـه بـدون   در حقوق ايران به نحوه و زمان انعقاد عقد در عقود مكاتبه اي يا ب

گيـرد   با انشاء ايجاب و قبـول بـه صـورت متـوالي صـورت مـي       حضور طرفين عقد در يك مجلس و
مگر در قانون تجارت الكترونيك كه، آن را تابع قواعد عمومي دانسته است و  ؛اي نگرديده است اشاره

  .قانون مادر جستجو گرددقواعد عمومي اين امر هم بايد در البالي مواد قانون مدني به عنوان 
با توجه به عدم تصريح مقنن در خصوص تعيين زمان انعقاد عقود مكاتبه اي ،بايد بـا توجـه بـه    

در عقود حضوري و يـا  . قواعد عمومي حاكم بر ايجاب و قبول و چگونگي انشاء عقد ارائه طريق نمود
از همان لحظه آثار خـويش   حتي تلفني، زماني كه قبول به ايجاب ملحق گردد عقد كامل گرديده و

را خواهد گذاشت مگر در مورد عقود معلق كه اثرگذاري آنها به زمان حصول معلـقٌ عليـه محـول و    
موكول مي گردد لذا با توجه به مقدمه مزبور، بايد ببينيم كه اين امر در عقود مكاتبه اي چـه زمـان   

قبول كننده را به ايجاب موجـب   محقق مي گردد يعني دقيقاً در چه زماني مي توانيم قبولي شخص
  .ملحق نمائيم تا عقد مزبور از همان لحظه تشكيل شده محسوب گردد
 برخـي نظريـه اعـالن قبـولي     .در اين مورد بين حقوقدانان كشـورمان اتفـاق نظـر وجـود نـدارد     

 ،) 68ص ،1385 ،قاسـم زاده،  95،ص1387،صفايي 76،ص1382،صفايي،358،ص 1376كاتوزيان،(
و در مقابل برخي ديگـر بـه ارسـال هـم اكتفـا      ) 164،ص1377شهيدي،(ارسال قبولي اي نظريه عده

دانند و نظر نـادري نيـز اطـالع موجـب از      ننموده بلكه وصول قبولي به دست موجب را نيز الزم مي
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قبولي قابل را براي تحقق عقد الزم دانسته اند و قائل بـه نظريـه اطـالع از ميـان نظـرات چهارگانـه       
  )358،ص1376كاتوزيان،( .گرديده اند

از تلفيـق مـواد   :يكي ديگر از حقوقدانان كشورمان در اين خصـوص اظهـار نظـر نمـوده انـد كـه      
شود كه معامله صرفاً پس از قبـولِ   اين اصل كلي حقوقي استنباط مي قانون مدني، 194و183،191

تبعيـت از   در جاي ديگر به ،همين نويسنده )126،ص1383نصيري،( .طرف معامله محقق مي گردد
اين نكته روشـن بـه نظـر مـي     : دارند بيان مي ، سيستم حقوقي انگليس و قائل شدن به قاعده پستي
بهترين ضابطه اي را كه مي توان قبـول كـرد،    رسد كه از لحاظ مقتضيات عملي تجارت بين المللي،

ي اسـت و سـپس   نظريه انعقاد معامله از زمان تسليم قبولي به دفتر پست يا ارسال نامـه الكترونيكـ  
  ) 127ص همان،( .داليل خويش براي اتخاذ نظريه مزبور را توضيح داده اند

با توجه به اينكه اعالم قبولي بايد همراه با ابراز كننده خارجي باشد تا قابليت اثبات داشته باشد  
ي از بلكه پس از ارسـال قبـول   ،لذا مرحله اعالن قبولي بدون داشتن ابراز كننده خارجي كافي نيست

سوي قبول كننده، اراده انشايي وي صورت خارجي و عملي به خود گرفته و اراده واقعـي وي بـراي   
انشاء عقد را نشان مي دهد اما وصول قبولي مزبور به دست ايجاب كننده يا اطـالع وي از قبـولي را   

وقي لذا قبول نظريه ارسال در سيسـتم حقـ   .براي تحقق چنين عقودي ديگر ضرورت نخواهد داشت
  . ايران با قواعد عمومي حاكم بر موضوع مطابقت بيشتري دارد

  
  نتيجه

» اطالع«و » وصول«، »ارسال«، »اعالم«از بين نظرات چهارگانه  ح شده،با توجه به مباحث مطر
مـي  » وصـول «نظريـه   ،قرار گرفتهوين  1980نظريه اي كه مورد قبول تدوين كنندگان كنوانسيون 

در جايي كه قبول عملي يـا عمـل    ،از جمله .ه كلي با استثنائاتي مواجه استباشد كه البته اين قاعد
مطابق رويه متداول بين طرفين يا عرف و عادت تجاري مورد پذيرش قرار گيرد و در نتيجـه، قبـول   
در زمان ديگري غير از وصول آن به دست ايجاب كننده منعقد گردد قاعـده جـاري نخواهـد شـد و     

به امكان عدول از مقررات كنوانسيون يا اتخاذ شيوه ديگري كه حتي چـه بسـا   با توجه  ،كه ديگر آن
  .موجب تحقق قبولي و انعقاد عقد فيمابين بدانند ديگر از نظريه وصول پيروي نخواهد شد

كه سيستم حقوقي غير مدون حاكم است رويه قضايي و عـرف   در حقوق انگليس باتوجه به اين
 ،نظرهاي متفاوتي از سوي حقوقدانان ايـن كشـور اظهـار شـده     ،تكليف قضيه را مشخص مي نمايند

باشد كه موسوم بـه قاعـده پسـتي     مي» ارسال«ولي آنچه توسط اكثريت ايشان پذيرفته شده نظريه 
ها و مشكالت خاصي كه پذيرش نظريـه را در حقـوق    البته منوط به رعايت محدوديت .باشد نيز مي
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ضايي نيز حسب اظهارنظر حقوقدانان در صدد ايجاد تحـول  انگليس با مشكل مواجه مي كند، رويه ق
از بـين   رسـد  مـي در حقوق ايران نيز به نظر .و جايگزيني نظريه وصول بجاي نظريه ارسال مي باشد

ـ  پذيرش نظريـه ارسـال،   نظرات چهارگانه مزبور، با توجه به قواعد عمومي حاكم بر قضيه، لحـاظ  ه ب
  .تر باشد بول ايجاب واقع شده، منطقياحراز اراده انشايي قبول كننده در ق
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