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 چکیده

که آیاا زز   کند؛ از جمله ایناظهار و اعالن اراده و اشکال گوناگون آن مسائلی را مطرح می

ی تاایرر  است قبولی، به اطالع موجب برسد؟ به عبارت دیگر آیا اطالع موجب از قبولی، ززماه 

ی تحقاق عقاد   است؟ اگرچه در حقوق ایران اطالع موجب از قبولی ززمهقبولی و تحقق عقد 

گردد؛ اما در حقوق انگلرس و اطالع موجب از قبولی نرز، عقد محقق مینرست و در فرض عد 

اعال  و ابالغ قباولی  ی کلی این است که ( قاعدهUnidroitالمللی)اصول قراردادهای تجاری برن

گردد. با در ت که بدون آن قبول معتبر نبوده و عقدی تشکرل نمیاز جمله شرایط قبول مویر اس

در صورت عد  اطالع موجب از قبولی، جز در موارد استثنایی از ی کلی، نظر گرفتن این قاعده

جانبه، تقصرر موجاب، اباالغ از طریاق ،سات، شارایط ایجاا  و... هار         قبرل قراردادهای یک

شود. از هم این رو در هر  التزامی برای وی ایجاد نمی قراردادی منعقد نخواهد شد و در نترجه

 های حقوقی مختلف در با  اعالن قبول رویکردهای متفاوتی وجود دارد.نظا 

 اعال ، قبول، موجب، مخاطب ایجا ، عقد :یکلیدواژگان 
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 مقدمه

هاا در تحقاق قارارداد، از مباحاث مهام باا        مبحث ایجا  و قبول و سهم هر یاک از آن 

بایست آن را به نحوی ابراز و اعاال   می که قبول محقق گردد مخاطبمعامالت است. برای این

کند از جمله لفظ، عمل و.... در واقع قبول ایجا ، قصد انشاایی اسات کاه در جهات عکاس      

 گررد و در ایجاد ایر عقد، مکمل ایجا  است.ایجا  قرار می

اعالن قبول رویکردهای متفاوتی وجاود دارد.  های حقوقی مختلف در با  اعال  و در نظا 

هاای حقاوقی،    اند؛ اما برخی نظا های حقوقی صرف اعالن قبولی را کافی دانستهبرخی سرستم

ی تحقاق عقاد   دانند. حقوق ایران، اطالع موجب از قبولی را ززماه اعال  و ابالغ را نرز زز  می

این امار متفااوت اسات. در حقاوق انگلارس،      های حقوقی دیگر، که در نظا داند. در حالینمی

طاوری کاه بادون اطاالع     ی تشکرل قرارداد و تعهد موجب، ابالغ و اعال  قبولی است باه ززمه

 موجب از قبولی، عقدی منعقد نخواهد شد که البته این قاعده با استثنائاتی رو به رو است.

المللی برای تسهرل تجارت برناسناد به عنوان یکی از  المللی،اصول قراردادهای تجاری برن

تهراه  ، 1ساازی حقاوق خصوصای ر    المللی برن تجّار و بازرگانان، توسط موسسه یکنواختبرن

شاود. در ایان اصاول در باا  تارورت      شناخته می Unidroit»2اصول »شده است و به عنوان 

توانناد در  دولتای هساتند کاه مای    ابالغ قبولی، احکا  مهمی وجود دارد. این اصول، قواعد غرار 

المللی به عنوان قانون حاکم، مورد توافق طرفرن قرار گررند و رافع موارد مابهم  قراردادهای برن

 المللی با حفظ منافع طرفرن باشد.و مجمل قراردادهای برن

ی تایرر قبولی و تحقق عقد است؟ چه اساتثنائات  آیا اطالع مخاطب ایجا  از قبولی، ززمه

 ی کلی وارد است؟قاعدههایی بر این و محدودیت

در این نوشتار نقش اطالع یا عد  اطالع موجب از قبولی در حقوق ایران، حقاوق انگلارس   

هاای حقاوقی ماورد بحاث قارار      و مبانی فکری و تحلرلی هر یک از نظاا   Unidroitو اصول 

                                           
1. International Institute for the Unification of Private Law. (Unidroit) 
2. Principles of international commercial contracts. 

Unidroit در کشور ایتالرا تاسرس شد و به  1221سازی حقوق خصوصی است که در سال المللی یکنواختی برنمؤسسه

ی ملل این مؤسسه به صورت کرد. بعد از انحالل جامعهی ملل فعالرت میعنوان یکی از نهادهای فرعی وابسته به جامعه

ترین دستاوردهای آن اصول کشورها فعالرت نمود که یکی از مهمسازی حقوق خصوصی ی یکنواختمستقل در زمرنه

مرالدی عضو این  1211شود. ایران نرز از سال شناخته می Unidroitالمللی است که به عنوان اصول قراردادهای بازرگانی برن

 مؤسسه است.
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هاا  خواهد گرفت. بدیهی است این مبانی و اصول کلی حقوقی، چراغ راهنما برای درک تفاوت

 های حقوقی است.های منطقی در هر یک از نظا حلو استنباط راه

 

 ی کلی در خصوص ابالغ و اعالم قبولی در حقوق انگلیسقاعده -1

ای ابراز و اعالن گردد که این ابراز ممکن است ی باطنی باید به وسرلهقصد درونی و اراده

)قبول ذهنی( کفایت  ایجا گرری ذهنی برای قبول یک صریح یا تمنی باشد. صرف تصمرم

 کند. مخاطب ایجا  باید به شکلی مثبت، قصد خود مبنی بر قبول را نشان دهدنمی

(Charman,,2007,p.22 .Beaston,2010,p.37. Monahan,2001,p.12.) 

ی کلی این است که  اطالع موجب از قباول مخاطاب ایجاا  در    در حقوق انگلرس قاعده

قبول مؤیر است. به طوری که حتی در صاورت عاد  اطاالع     عقود حضوری، از شرایط اساسی

کند چرا کاه هناوز عقادی    گونه تعهدی به اجرای مفاد عقد ،ردا نمیموجب از قبولی، وی هر 

 شکل نگرفته است. بنابراین مسئولرت اعال  و ابالغ قبولی بر عهده مخاطب ایجا  است.

اند، مشکلی در ابالغ قبول به وجاود  رو درحال مذاکرهدرکه یا دو طرف به صورت روزمانی

آید که طرفرن از راه دور درحال مذاکره هستند، بارای  وجود میها زمانی بهآید. اما دشوارینمی

 . (Elliott,2009,p.29) های الکترونرکیفکس، ،رک و سایر روش مثال از طریق ،ست، تلفن،

ماوردی اسات کاه لارد دنرنا  در      های لزو  ابالغ قبولی در حقوق انگلارس  یکی از نمونه

 Entores Ltd v Miles Far Eest،روناده شارکت انتاورز علراه شارکت ماایلز فاار ایسات )        

Corporation (1955) توترح داده است که  اگر )A     در امتداد یک رودخانه باا فریااد، ایجاابی

پمای ،ر سار و  نماید یک هوایبا فریاد، قبول خود را ابالغ می Bمطرح کند و زمانی که  Bبرای 

باید بتواناد   Aشود؛ زیرا را بشنود، هر  قراردادی ایجاد نمی B،اسخ  Aصدا رد شود و نگذارد 

    قاراردادی صادق    شاود، بشانود. همارن موتاوع در ماورد      که مؤیر واقعرا قبل از این Bقبول 

اظهارات نفار دو   دلرل تداخل در خط تلفن ی تلفن انجا  شده و نفر اول بهوسرلهکند که بهمی

که نفر اول متوجه نشاود کاه نفار دو  در حاال قباول      کند. در واقع تا زمانیرا نشنود صدق می

ایجا  وی است قراردادی وجود نخواهد داشت. دلرل اصالی ایان قاعاده، ایان اسات کاه در       

ی لهوسرکه بدانند ایجابشان قبول شده یا خرر، بهصورت فقدان آن،  افراد ممکن است بدون این

 هاای متعاددی منجرگاردد    تواناد باه دشاواری    یک قرارداد، تعهد ،ردا کنند که این امر، خود می

(Elliott,2009,p.29این امر به وتوح گویای آن است که حتی در صورتی .) که مخاطب، قبولی

خود را ابراز کرده باشد و به هر دلرلای موجاب متوجاه آن نشاود قباولی واجاد آیاار حقاوقی         
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گاردد. در واقاع موجاب باا طارح ایجاا ، دو       د و در نترجه قاراردادی منعقاد نمای   نخواهد بو

مسئولرت بر عهده مخاطب قرار داده است که اول قباول ایجاا  و دو ، اعاال  و اباراز آن باه      

 موجب است.

 تعیین شرایط قبول توسط موجب-1-1

  بایاد باه   مراد از تعررن شرایط قبول این است که موجب در ایجا  خود قراد کناد ایجاا   

گوناه  ایی خاص قبول شود. در این صورت اگر قبول به شکل دیگاری انجاا  گرارد هار     شروه

تعهدی برای موجب ایجاد نخواهد شد. برای مثال، اگر موجب خواستار قبول باه شاکل کتبای    

(. در نظار برخای از   charman,2007,p.22) باشد قبول شفاهی، هار  تاییرری نخواهاد داشات    

آور شده از سوی موجب، مؤیر باشاد نراز الازا    ی تعررنای که به اندازه شروهینویسندگان، قبول

     اناد کاه، شاروه قباولی نبایاد     براان نماوده   1باودن خواهد بود. برای ارزیابی به همان اندازه مؤیر

طور نباید برای موجب هر  ترر و وتع تر از شروه تعررن شده در ایجا ، باشد و همرنآهسته

( گفتاه  Tinn v Hoffman (1873)همراه داشته باشد. در ،رونده ترن علره هافمن ) نامساعدی به

که از مخاطب ایجا  خواسته شد از طریق ،ست ،اساخ دهاد، غرار از روش ،ساتی،     شد زمانی

 اتخااذ هاار روشای کااه قبال از نامااه ،ساتی باشااد، موجاب وصااول قباول، افاای خواهاد بااود       

(Elliott,2009,p.27) کار گرفته شده از ساوی مخاطاب   ی بهکه هرگاه شروه. این بدان معناست

تر باشد یاا حاداقل از   ایجا  برای ابالغ قبولی در قراس با شروه تعررنی از سوی موجب، سریع

ی تعررنی از سوی ای به اندازه شروهجهت زمان مطلع شدن موجب، همانند آن باشد چنرن شروه

قاد عقد و التازا  موجاب، منشااث ایار واقاع      تواند جهت انعموجب برای قبول، مویر است و می

 گردد.

وتعرت متفااوت خواهاد   « ،رشنهاد نماید»اما در فرتی که موجب، تنها یک شروه قبولی را 

 Yates Building Co Ltd v R J Pulleyn & Sons) بود. از ،رونده ساختمان یرتاز علراه ،اولرن   

(York) Ltd (1975)آور باشاد  الازا   «ممکن است»قبول مد که شروه دیگر دست آ( این اصل به

شده برای قبولی، تنهاا شاروه قباول اسات     که موجب به وتوح قرد کند که شروه تعررنمگر این

(Charman,2007,p.23)که یک شاروه معارن قباول باه نفاع خاود مخاطاب ایجاا          . اما زمانی    

 (Elliott,2009,p.27).شده باشد، مخاطب ایجا  موظف نرست بدان شکل، قبول کندمقرر

                                           
1. Equally effective 
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برای مثال در مورد شرکت ساختمانی یرتز علره شارکت آر جای ،اولرن و ،ساران )یاورک(      

ای که درحال ایجا  آن هستند بایاد باا اعاال  کتبای،     ( فروشندگان اظهار داشتند، گزینه1291)

ی ،ساتی معماولی   قبول شود و با ،ست سفارشی ارسال گردد. خریدار، قباول خاود را باا ناماه    

د اما دادگاه تصمرم گرفت که قبول همچنان مؤیر بوده است. شرط تحویال سفارشای،   ارسال کر

داد کاه  هاا اطمرناان مای   به جای موجب، به نفع خود مخاطب ایجا  بوده اسات، زیارا باه آن   

 که برای قبول خود مدرک دارند، به همرن جهت الزامی نبوده اسات قبولشان دریافت شده و این

.(Elliott,2009,p.27) بته برای موجب هم هر  تفاوت عملای نداشات، زیارا ناماه باه موقاع       ال

 آور تعراارن شااد تحویاال داده شااده بااود، بنااابراین قبااول بااه وساارله ایاان شااروه، الاازا        

(Charman,2007,p.23)جا که مسئولرت ابالغ و اعال  قبولی به موجب بر عهده مخاطب . از آن

جا  نگررد قبولی منشا ایار نخواهاد باود و باالتبع     که این مهم به درستی انقرار گرفته و تا زمانی

بایست در صورت تعررن شروه قبولی در ایجا ، قباولی  شود، مخاطب میقراردادی تشکرل نمی

 کاه در  ای که به هماان انادازه ماؤیر باشاد، اباراز نمایاد. باا ایان        خود را به همان شروه یا شروه

ی تعرارن شاده باه نفاع     مر داشات کاه شاروه   ای که شرح آن گذشت دادگاه نظر به این ا،رونده

مخاطب ایجا  بوده است، زز  به ذکر است در مواقعی که موجب با تعررن شروه قباولی، نظار   

باشاد، چراکاه باا توجاه باه      به اعال  سریع قبولی دارد این امر در راستای منافع موجب نرز می

 به موجب نرز شود.شرایط بازار، تعلل و تاخرر مخاطب ممکن است سبب ترر رسردن 

 عدم تعیین شرایط قبول توسط موجب -1-2

شروع این است که قباول باا اساتفاده از     اگر هر  شروه ابالغی برای قبولی، قرد نشود، نقطه

هار راه معقوزناه و    شود. باا ایان وجاود   کار رفته توسط موجب حاصل میهمان شروه ابالغ به

آورد و طرفی که درحال قباول ایجاا    به وجود می متعارف برای ،اسخ، معموزً یک قرارداد را

ی ابالغ است. لرد دنرن  باه چناد مثاال اشااره کارده      است، مسئول اطمرنان از مؤیر بودن شروه

 است.

روی باشاند و  همان طور که در باز اشاره شد اگر دو نفر در هر سوی رودخانه درحال ،راده

صادای هوایپماای    ثل اعاال  باوده باه واساطه    موجب ،را  قبولی مخاطب را که با فریاد در حاا 

درحال عبور نشنود، زز  است ،را  توسط مخاطب تکرار شود تا مطمئن شود ،را  شانرده شاده   

گرری طور اگر یک خط تلفن در حال مکالمه قطع شود، زز  است تا مجدداً شمارهاست. همرن

زمان دقرق قطع شدن صدا را نماید و مطمئن شود که ،را ، دریافت شده است. فرد ممکن است 

نداند اما خواهد دانست که گفتگوی تلفنی دچار مشکل شده است. زیرا افاراد معماوزً چرازی    
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دهنده ،ایان گفتگو است. از این رو، اگر مخاطب ایجاا  بخواهاد قاراردادی    گویند که نشانمی

شنرده شده است.  منعقد کند، باید مجدداً قبول خود را تکرار کند تا مطمئن شود توسط موجب

بدین ترترب در شرایط معمول، مسئولرت ابالغ ،را  قطعاً بر دوش مخاطب ایجا  است و قبول 

که ،اسخ شنرده نشاده اسات بارای    تا زمانی (Charman,2007,p.23). هنگا  دریافت مؤیر است

آن اعال  و اباالغ باه موجاب اسات      ثکه ززمهشود، زیرا وصول قبولموجب التزامی ایجاد نمی

 محقق نگردیده است.

در ،رونده شرکت مایلز فار ایست، یک کمپانی هلندی ،رشانهاد داد تاا کاتادها را باه یاک      

 Entores Ltd v Miles Far Eest) کمپاانی انگلرسای بااه ناا  شاارکت انتاورز عرتااه کناد     

Corporation (1955) .)ی بر خرید کاتادها باه قرمات    شرکت انتورز نرز یک ایجا  متقابل مبتن

یورو به ازای هر تن ارائه نمود. این ایجا  توسط شرکت مایلز فار ایست قبول شاده و از   232

هلند یک تلکس حاکی از این قبول ارسال نمودند. تصمرم دادگاه در این ،روناده در رابطاه باا    

ا جایی بودکاه قباول باه    نفوذ قبولی بدین نحو بودکه قرارداد در انگلستان منعقد شده است، زیر

که باه موجاب اباالغ نشاود،     وسرله تلکس دریافت شد و نرز اشاره نمود که یک قبول، تا زمانی

این تصمرم به به خاوبی گویاای حاکمرات اصال وصاول در       (young,2010,p.20). تییرر ندارد

 قراردادهای منعقد شده در حقوق انگلرس است.

ایط قبول توسط موجب تعرارن شاده باشاد از    شر قوق انگلرس، به صراحت فرتی را کهح

ی  قبولی تعررن فرتی که شرایط قبول، تعررن نشده باشد تفکرک کرده است. نکته مهم درشروه

قبولی تعررنی از جانب موجب به مخاطب ایجاا ،   ثشده تشخرص این مسئله است که آیا شروه

قوقی، ناچار باه اعاال  اراده،   یک قبول مؤیر ح ث،رشنهاد شده است یا مخاطب ایجا  برای ارائه

 تعررنی است؟ ثتنها به همان شروه

تشخرص این موتوع، توجه به عبارات موجاب اسات و مخاطاب ایجاا  از لازو        ثززمه

تیکردی بودن یا نبودن آن، باید به آن ،ی ببرد. در برخی منابع در تبررن این موتوع اشاره شاده  

را به شکلی ارائه دادکه به همان اندازه مؤیر باشاد.   توان قبولیاست که در قبول تعررن شده، می

مالک ارزیابی به همان اندازه مؤیر بودن نرز، زمان مطلع شدن موجب از قبولی، بدون هر  زیان 

که سبب است که نظر اخرر با شرایط روز، قابلرت انطبااق برشاتری دارد و اسابا  ساهولت در     

 کند.در اعال  قبولی را فراهم می انعقاد قرارداد و تامرن آزادی برشتر مخاطب
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 ابالغ فرضی در حقوق انگلیس -1-9

در برخی شرایط استثنایی دادگاه چنرن فرض خواهد کرد که یک اباالغ ماؤیر قباول، حتای     

 که موجب، قبول را نخوانده باشد حاصل شده است.درصورتی

به شرح زیر توترح  Brimnes  (1974)قاتی دیوان عالی در Megawچنرن شرایطی توسط 

 داده شد:

من معتقد  اصل مربوطه این است که : اگر یک ابالغره در ساعت کاری معماول باه آدرس   

چنارن ابازار ابالغای،     ثفردی ارسال شود که باید از آن مطلع گردد، در چنرن زمانی و به وسرله

، اتکاا نمایاد   ردن ابالغرهتواند بر ناتوانی خود یا کارمندانشان در اطالع یافتن از رساین فرد نمی

 ابااالغ را تااا موقااع اطااالع یااافتن وی از آن بااه عقااب براناادازد      و زمااان مااؤیر دریافاات 
.(young,2010,p.21)  

ابالغ فرتی نرز بر حاکمرت اصل وصول تیکرد می کند که وصول قبول در شرایط متعارف،  

چرا که مخاطب به نحو صحرح، قباولی خاود را اعاال      ه با اطالع موجب از قبولی ندارد،مالزم

نموده است و عد  اطالع از قبولی به جهت قصور موجب بوده و طررعتااً آیاار قصاور موجاب     

شاود. ایان   نباید متوجه مخاطب شود. لذا در چنرن شرایطی قرارداد منعقد شاده محساو  مای   

ستثنائات وارده بر اصال لازو  اباالغ    به عنوان یکی از ا« رفتار موجب»توان در زمره مورد را می

 قبولی دانست که در ادامه به آن ،رداخته خواهد شد.

 استثنائات وارده براصل لزوم ابالغ قبولی -1-1

در آن، قبول بدون ابالغ به موجاب، قابال اجارا شاود.     شرایطی وجود دارد که ممکن است 

 این شرایط عبارتند از:

ن از ابالغ به صراحت یا به صاورت تامنی صارف نظار     جانبه که در آدر یک قرارداد یک -1

 (.Suff,1997,p.10. Cavendish Lawcard,2004,p.12شده است)

جانبه معموزً مستلز  ابالغ قبول به فرد موجب نرستند. برای مثال، کسی که قراردادهای یک

موجب برای دهد توقع دریافت ،اسخ آن را ندارد. در حقرقت ایجا  برای ،رداخت ،اداشی می

 کاه ملاز  باه ،رداخات ،ااداش شاود باه اطاالع یاافتن از قباولی نراازی نخواهاد داشات             این

(Eftekhar,2008,p.42) . 

 Carlill v Carbolic Smokeبرای مثال، دعوای کارلرن علره شرکت کربولرک اسموک باال) 

Ball Co (1983)111مبلا    ( بدین شرح بوده که، شرکت دارویی در تبلرغات خود ادعا کرد که 

ای معرن داروی بوخور، مباتال باه آنفلاونزا مباتال     دهد که ،س از مصرف دوره،وند به کسی می
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مزبور را خریداری کرده و مطابق دستورالعمل استفاده نماود و   ث)کارلرل( ماده شده باشد. شاکی

فروشنده در مقا  دفااع چنارن اساتدزل     ،وند شد. 111 شده بود. وی مدعی با این وجود مبتال

ساخت ازاین رو، چون قبولی به ها را از قبول ایجابشان مطلع میبایست آننمود که خریدار می

 ها ابالغ نشده قراردادی شکل نگرفته استآن

رأی بدین قرار صادر شد که شاکی هم سو باا شارایط ایجاا ، آن را قباول کارد. ایجاا        

که از داروی بوخور اساتفاده کردناد وجاود دارد و دیگار چنادان مهام       کسانی  ثخطا  به کلره

گوناه اساتدزل   نرست که خواهان، قبول خود را به موجب اعال  ننموده است. قاتی دادگاه این

اگر من به تما  جهان آگهی کنم که س  من گم شده اسات و هرکسای آن را باه محال     »نمود 

        آیاا از کلراه مااموران ،لارس و ساایر افارادی        گاردد خاصی براورد به وی ،اداش ،رداخت مای 

         رود کاه بنشارنند و یادداشاتی   هاای گمشاده اسات انتظاار مای     شان ،رادا کاردن سا    که حرفه

کنند و به ها فورا اقدا  به ،رداکردن س  میاند؟! آنبرای من بنویسند که ،رشنهاد من را ،ذیرفته

      د.از ایان رو، در چنارن شارایطی اباالغ قباولی بارای       انا محض یافتن س ، شرط را اجرا کرده

 Taylor, 2000, p.38 and؛ 118، ص 1381)آریاان کلاور،    «آور شدن قرارداد زز  نرست.الزا 

Suff,1997,p.10.) 

ای، به طور تامنی  بنابراین تصمرم دادگاه بر این امرمبتنی است که چنرن ایجا  یک جانبه

شاارایط ایجااا  باارای منجاار شاادن بااه قبااول، کااافی خواهااد حاااکی از آن اساات کااه انجااا  

 لذا لزومی به ابالغ قبولی وجود ندارد. (Elliott,2009,p.29).بود

 

 رفتار موجب -2

 (Suff, 1997,p. 10) زمانی که عد  ابالغ، تقصرر موجب است.

     اگر موجب نتواند قبول را در ایر تقصرر خود دریافت کند ممکان اسات قاادر نباشاد ادعاا     

       ابالغ به این معناست که براساس قرارداد متعهد نرسات. ایان امار توساط لارد دنرنا        کند عد 

                   ( اشااااره شاااد1211در تصااامرم دادگااااه عاااالی شااارکت انتاااورز و ماااایلز فاااار ایسااات )

(Cavendish Lawcard,2004,p.12  این قاعاده را مای .)        تاوان زماانی اعماال کارد کاه ایجاا      

وسرله تلفن قبول شده باشد ولی موجب کلمات حاکی از قبول را نشانرده و خواساتار تکارار    به

ها نشود. در این فرض، مخاطب ایجا ، قبول خود را در یاک مکالماه تلفنای بادون     مجدد آن

مشکل، به درستی اعال  داشته اما موجب به جهت تقصرر خود قبولی را دریافت نکارده اسات.   
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ی تلکاس در  ( نرز قابل اعمال است که در آن قبول باه وسارله  1291بریمنز ) هم چنرن در مورد

طول ساعات اداری ارسال شده؛ اماا هار  کاس در دفتار موجاب، زماانی کاه در ماشارن وی         

(. این مورد، همان ابالغ فرتی اسات کاه در   Elliott,2009,p.30) رونویسی شده، آن را نخواند

ادگاه، فرض را بر ابالغ مویر قبول قرارخواهاد داد؛ چراکاه   باز توترح داده شد. در این مورد د

اطاالع از  ابالغ و اعال  قبول به درستی در طول ساعات اداری موجب، انجا  شده است و عاد  

قبول به جهت تقصرر خود موجب بوده است. لذا مسئولرتی متوّجه مخاطاب نرسات و قارارداد    

 ند باشند.منعقد شده است و طرفرن باید به مفاد آن ،ایب

 رسد.نظر میی مناسب ابالغ به که ،ست کردن شروهزمانی -3

هاا ناماه   (، خواندگان باه خواهاان  Adams v Lindsell (1818)ادامز و لرندسل ) ثدر ،رونده

  نوشتند و ،رشنهاد خریاد مقاداری ،شام را دادناد و خواساتار قباولی از طریاق ،سات شادند.          

دساامبر   1دسامبر قبولی را ،سات کردناد. یعنای ایان قارارداد در      ها بالفاصله در ،نجم خواهان

(. چراکااه نامااه قبااولی بااه محااض CavendishLawcard,2004,p.12,2004,p.12) منعقااد شااد

تواناد ناماه را جهات    ،ست کاه مای   ثانداختن در صندوق ،ست و یا تحویل آن به کارمند اداره

  (Adam,1987,p.71). شودارسال تحویل بگررد معتبر شناخته می

مخصوص ،ست که در  ثقاعده درخصوص ارتباطات فوری برن طرفرن از قاعدهاز این رو،  

افتد ،ستی، قبول زمانی اتقاق می ثشود، متفاوت است. در شروهارتباطات غررهمزمان استفاده می

ارساال   ثکه نامه قبولی، ،ست شده باشد نه زمانی که توساط موجاب دریافات شاود.لذا قاعاده     

 حاکم است نه وصول.

 شرایط ایجا  -1

در یک ایجا  ممکن است به طور واتح یا تمنی مقرر شده باشد، که زز  نرسات قباول   

(، Felthouse v Bindley) به موجب ابالغ شود؛ اگرچه همانند ،رونده فلت هااس علراه بنادلی   

مخاطب ایجا  متعهد عنوان قبول ،ذیرفته شود و ه ممکن نرست چنرن اظهار شود که سکوت ب

 که نشان دهد ایجا  را قبول نکرده است.  خواهد بود، مگر این

شرح ،رونده بدین قرار بوده است که درخصوص فروش احتمالی اسب خواهر زاده)جاان(  

ای صورت گرفت. اما مقداری ساردرگمی در قرمات   )،ائول فلت هاس(، برنشان مذاکره به دایی

ای به خواهرزاده خود نوشات و ،رشانهاد خریاد    نامههاس بعد از آن، ،ائول فلتوجود داشت. 

کانم کاه   طور فرض مای اگر از تو جوابی نشنو  این"یورو داد و افزود  31اسب وی را به مبل  

خواهرزاده قرار بود برخی از اموال خاود را در یاک   . "،وند به من تعلق دارد 31اسب در ازای 
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گذار گفت که اساب را  مه دایی خود ،اسخی نداد؛ اما به حراجحراج به فروش برساند. وی به نا

گذار ایان کاار   اما حراج اش فروخته است.در معرض فروش قرار ندهد. زیرا وی آن را به دایی

دایای علراه خاواهرزاده خاود، دعاوی       )بندلی( فروخته شاد.  را فراموش نمود و اسب به یالث

غ قبول خواهرزاده به دایای قبال از خریاد یالاث     غصب اقامه کرد. دادگاه تصمرم گرفت که ابال

 ها وجود نداشته است.صورت نگرفته و بنابراین قراردادی برن آن

شاکل   این به این معناست که موجب آزاد است خود را در معرض خطر متعهاد شادن باه   

تاوان  تواند این خطر را بر فرد دیگری تحمرل کند. از این موتوع میندانسته قرار دهد؛ اما نمی

هاس علره بنادلی بارای دایای از فاروش کناار      فلت ثچنرن استنباط کرد که اگر اسب در ،رونده

توانست از دایی خود شاکایت  کرد خواهرزاده میشد و وی از خرید آن اجتنا  میگذاشته می

 توانسته بر این حقرقت اتکا کناد کاه قباول باه وی اباالغ نشاده اسات       کند زیرا دایی وی نمی
.(Elliott,2009,p.29) 

ای توسط جان باه ،اائول قبال از خریاد     ای که شرح آن گذشت هر  ابالغ قبولیدر ،رونده

رفتار خاواهرزاده در  ها وجود نداشته است. بندلی، صورت نگرفت، از این رو، قراردادی برن آن

تالش برای عد  فروش اسب الزاماً بدین معنا نبوده که وی ایجا  دایی خاود را قباول نماوده    

 –کرد نوشت و از اشتباه خود عذرخواهی میای میحتی اگر خواهرزاده ،س از آن نامه –است 

بنابراین واتح نبود که سکوت وی در ،اسخ به ایجا  با قصد قبول کاردن آن باوده اسات یاا     

اش قبول شده باود  خرر. چراکه ایجا  ،ائول به خرید صرفا به صورت ذهنی توسط خواهرزاده

  و این قبول به موجب ابالغ نشاده باود. ایان در حاالی اسات کاه در حقاوق انگلارس صارف          

 کند.گرری ذهنی برای قبول ایجا  کفایت نمیتصمرم

در حقوق انگلرس باه عناوان   « شرایط ایجا »در این خصوص با توجه به کلی بودن عنوان 

توان گفت، رویه حااکم بارن طارفرن یاا     قبولی می لزو  ابالغ و اعال  ثیکی از استثنائات قاعده

ای بر عد  لزو  اباالغ قباولی   تواند قرینهعرف تجاری حاکم و یا بنای روابط مستمر طرفرن می

به موجب تلقی شود که البته این امر، نسبی است و در هر مورد باید با توجه به رواباط طارفرن   

 مورد بررسی قرار گررد.
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 «Unidroitاصول »قاعده کلی در خصوص ابالغ و اعالم قبولی در  -2

 قبول هر ایجا  هنگامی نافذ است کاه : »داردمقرر می Unidroitاصول  2-1-1 ثماده 2بند

 (38:ص1381)مکرن، 1«اظهار یا فعل دال بر رتایت از سوی موجب، وصول شود...

قبول از لحظه وصول اعاال  رتاایت   نرز مانند حقوق انگلرس  Unidroitاصول در بنابراین 

که قبول واصل نشود، مرقو ، تا زمانی ثشود و با توجه به مفهو  مخالف مادهبه موجب، نافذ می

 عقدی منعقد نخواهد شد.

اخطاریه هنگامی واجد ایر قانونی اسات کاه   : »کندبران می Unidroitاصول  1-11ثماده 2بند

در رابطه با انواع اخطارها، اصال وصاول ،ذیرفتاه     2«توسط شخص طرف اخطار، وصول شود 

شده است. البته طرفرن همرشه مختارند صریحا اعمال اصال ارساال را شارط کنناد. منظاور از      

شامل اعالمره، تقاتا، درخواست یاا هرناوع اباالغ دیگاری از     »...مذکور  ثماده 1اخطار طبق بند

  3«باشد.قصد طرفرن می

، این است که یاک اخطاریاه   2بندمنظور از »ر گردیده است: قرم Unidroitاصول  3در بند 

شود که به طور شفاهی به اطالع آن شخص رسانده شود یاا  هنگامی توسط شخصی وصول می

بارن   3ابطه با اصل وصول، بناد  در ر 1«به محل تجاری یا نشانی ،ستی آن شخص تحویل شود.

شود که این تفکرک به جهت تعررن این امر صاورت  های شفاهی و غرره قایل به تفکرک می،را 

   گرفته که نظر به حاکمرت اصل وصول، ابالغ مورد نظار چاه موقاع باه طارف خطاا  واصال        

شود که شخصا خطا  به او انجا  شود. ابالغ شفاهی در صورتی به طرف خطا  واصل میمی

باشاد. اباالغ    شده باشد یا خطا  باه شاخص دیگاری کاه از ساوی او بارای دریافات مجااز        

 غررشفاهی به محض تسلرم به طرف خطا ، شخصاا یاا باه محال تجااری یاا نشاانی ،ساتی        

شود. ابالغ خاص مورد بحث، به رسردن به دست طرف خطا  یاا  )الکترونرک( وی، واصل می

مطالعه شدن آن توسط وی نرازی ندارد. کافی است که به کارمند طرف خطاا  کاه مجااز باه     

یا در صندوق ،ستی طرف خطا  انداخته شود یاا در ماورد مکاتباات     قبول آن است تحویل و

از سوی طرف خطا  در نشانی الکترونرکای تعرارن    که امکان باز کردن آنالکترونرکی، هنگامی

 (.38: ص 1323)اخالقی،  شده توسط او وجود داشته باشد

                                           
1. ARTICLE 2.1.6: (2) An acceptance of an offer becomes effective when the indication of  assent  
reaches the offeror. 
2. ARTICLE 1.10: (2) A notice is effective when it reaches the person  to whom it is given 
3. ARTICLE 1.10: (4)…includes a declaration, demand, request or any other communication of intention.  
4. ARTICLE 1.10: (3) For the purpose of paragraph (2)  a notice “reaches” a person orally or delivered at 

that  person s place of business or mailing address. 



 1901 / پاییز و زمستان2ی شمارهی حقوق تطبیقی/ سال اول/ پژوهشنامه............... ...............................101

 

دادن نتقاال دلرل ترجرح اصل وصول بر اصل ارسال، این است که بهتر است احتمال خطار ا 

قبول بر عهده مخاطب ایجا  باشد نه موجب. چراکه طریق مخابره قباول را مخاطاب ایجاا     

کند و در نترجه او قادر است اقدا  زز  را برای تامرن وصول قبول به مقصاد انجاا    انتخا  می

دهد.این همان چرزی است که در حقوق انگلرس بدان اشاره گردید و مسئولرت اباالغ قباول را   

جاا  )در ایان  ر عهده مخاطب ایجا  قرار داده و مبنای آن نرز عد  تحمرل تعهدی بر شاخص ب

شود موجب از زمان آغااز تحقاق عقاد و    موجب( بدون اطالع وی می باشد. این امر سبب می

 التزا  خود آگاه گردد و ندانسته متعهد نشود.

سات ایان اسات کاه زماانی      چه که در مورد قبول به وسرله اعمال و رفتار زز  به ذکار ا آن

دارای ایر قانونی است که متن اخطار مربوط به آن به دست موجب برسد. اما باید توجه داشت 

که اخطاری ویژه از سوی مخاطب ایجا  درباره این موتوع، فقط در مواردی تروری خواهد 

ه بود که قبول فعلی فی نفسه، اخطاری به موجب مبنی بار قباول در مادت زماانی متعاارف با      

حسا  نراید. در موارد دیگر از قبرل هنگامی که قبول فعلی شاامل ،رداخات مبلا  قارارداد یاا      

ارسال هوایی کاز و...باشد همرن ایر به سادگی از اعال  بانک یا متصدی حمل به موجاب دایار   

. این مورد، از استثنای لزو  ابالغ (12)اخالقی:ص شودبر انتقال وجوه یا ارسال کاز، حاصل می

 است که در ادامه به آن ،رداخته خواهد شد. Unidroitو اعال  قبولی در اصول 

اظهار یا فعلی دیگار از ساوی   »نرز مقرر شده است:  Unidroitاصول  2-1-1ماده  1در بند 

 1«شاود... مخاطب ایجا  که بر رتایت به یک ایجا  دزلت داشته باشد، قبول محساو  مای  

که در ایجا ، هر  گونه شکل شود در صورتی( از مفاد این بند استنباط می31،ص1381)مکرن،

خاصی از قبول تحمرل نشود، ابراز و اعال  رتایت ممکن است با یک بران صریح یا با استنتاج 

از رفتار مخاطب ایجا ، عملی شود. این ماده، شکلی را که این اعمال بایاد باه خاود بگررناد،     

کند. رفتار مزبور غالبا شامل ایفای تعهد از قبرل تادیه ،ارش ،رداخات، ارساال کاازو     میمعرن ن

 (.19:ص1323)اخالقی، شودغرره می

نرز، به طور تمنی برن شارایط تعرارن شاده و تعرارن نشاده       Unidroitاز این رو در اصول 

گوناه نترجاه   نتاوان ایا  برای قبول توسط موجب، تفکرک وجود دارد و از مفاد ماده مزبور مای 

چه برای گرفت در فرتی که موجب، شکل خاصی را برای اعال  قبولی، تعررن ننموده باشد آن

                                           
1. ARTICLE 2.1.6: (1) A statement made by or other cunduct of the offeree indicating assent to an offer is 

an acceptance… 
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انعقاد قرارداد و التزا  موجب زز  است هر شکل ابالغ و اعالمی است که بار قباولی و اعاال     

 رتایت دزلت کند.

 کلی ءاستثناء وارده بر قاعده -2-1

 2-1-1ماده  3بندنرز استثنایی بر قاعده کلی وصول ،ذیرفته شده است.  Unidroit در اصول

هاایی کاه طارفرن بارن خاود      با این وجود اگر بر طبق ایجا  یا در نترجه رویه» دارد: مقرر می

اند یا طبق عرف تجاری، مخاطب ایجا  بتواند با انجاا  عملای، رتاایت خاود را     برقرار کرده

به اطالع موجب رسانده شود، به هنگاا  انجاا  دادن آن فعال، قباول     که این امر آنبین کند، برا

 .  1«شود.نافذ می

اگرچه در بند مذکور عبارتی دال بر لزو  انجا  عمل در مهلت مقرر از سوی موجاب و در  

که   2-1-9 ثتعررن مدت، در مهلت متعارف وجود ندارد؛ اما با در نظر گرفتن مادهصورت عد 

تعررن شده از سوی موجب و در صورت عد   باید در مدت زمان تعررنمقرر داشته است ایجا

مدت، با توجه به اوتاع و احوال از جمله سرعت وسایل ارتباطی که از طرف موجب باه کاار   

توان گفت در قبولی از طریق عمل نرز که گرفته شده است باید در زمان متعارف قبول شود، می

شاود کاه عمال    است، قبول در صورتی واقاع مای   Unidroitاصول  2-1-1ماده  3موتوع بند 

تعررن مدت در یاک مهلات متعاارف، انجاا       درمدت مقرر از سوی موجب و در صورت عد 

تواند دال بر قبول ایجا  باشد ممکن است اجرای تعهدات مرباوط باه   شده باشد. عملی که می

با آغااز کاار موتاوع قارارداد      قرارداد مانند ،رداخت مبل  برعانه مندرج در ایجا ، ارسال کاز

تواند باا انجاا  یاک فعال و     (. مخاطب ایجا  در این حالت می11: ص 1323)اخالقی،  باشد

 بدون مطلع کردن موجب، رتایت خود را بران دارد.

ایجا  باید در مدت زمانی که موجاب تعرارن   »دارد: مقرر می Unidroitاصول  2-1-9ماده

که زمانی تعررن نشده باشد با توجه به اوتااع و احاوال از   کرده است قبول شود و در صورتی 

جمله سرعت وسایل ارتباطی که از سوی موجب به کار گرفته شده است باید قبولی در زماانی  

متعارف انجا  شود. ایجا  شفاهی بایاد بالفاصاله قباول شاود. مگار اینکاه اوتااع و احاوال         

 2«برخالف آن دزلت کند.

                                           
1. ARTICLE 2.1.6: (3) However, if, by  virtue of the offer  or as a result of  practices which the parties 

have stablished between themselves or of usage, the offeree  may  indicate  assent  by performing  an act 

without notice  to the offeror, the acceptance  is effective when the act is performed. 
2. ARTICLE 2.1.7: An offer  must be  accepted within the time the offeror  has  fixed  or, if  no  time is fixed, within a 

reasonable time having  regard to the circumstances, including the rapidity of  the means of communication employed by 

offeror. An oral offer must be accepted immediately unless the circumstances indicate otherwise. 
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ان اساتثنای قاعاده کلای اعاال  و اباالغ قباولی باه موجاب، در         در برا  Unidroitدر اصول 

جانباه و دوجانباه صاورت نگرفتاه اسات و      خصوص قبول عملی، تفکرکی در قراردادهای یک

قبول عملی را به طور مطلق با در نظر گرفتن شرایط ایجا  )که در حقوق انگلرس نرز یکای از  

برن طرفرن یاا عارف تجااری حااکم، سابب      موارد استثنای قاعده کلی می باشد( یا رویه حاکم 

جانباه  ایجا  در قراردادهای یکداند. این در حالی است که حقوق انگلرس، تنها انعقاد عقد می

داند که انجا  شرایط ایجا  برای منجر شدن به قباول، سابب   را به طور تمنی حاکی از آن می

 داند. قبول نمیتحقق عقد است و ززمه متعهد شدن موجب را مطلع کردن وی از 

 

 لزوم ابالغ و اعالم قبولی در حقوق ایران -9

ای، ابراز و اعالن گردد که این ابراز ممکان اسات   باطنی باید به وسرله ثقصد درونی و اراده

دهد. مانند انجا  صریح یا تمنی باشد. قبول در مواردی تمنی تلقی شده و عقد را تشکرل می

برگرداندن کازی گمشده، ارسال کازهای سفارش داده شاده و...  شده، یافتن و عمل درخواست

ایای کاه   اما در مواردی دیگر ممکن است این ایر را نداشته باشد. بارای مثاال دریافات بارناماه    

 کننده قدرت خواندن و یا فهمردن مفاد آن را نداشاته باشاد  شرایطی در آن ذکر شده اما دریافت

کاه او را  آور تلقی نشده است مگر اینر حقوق انگلرس الزا (. این امر، د321:ص1383)قنواتی،

 در این خصوص مطلع کرده باشد.

    دانان معتقدند کاه عقاود رتاایی، ،اس از وقاوع قباول، واقاع        در حقوق ایران، همه حقوق

شوند. بدین ترترب در عقود حضوری، همرن که مخاطب، قبولی خود را بران کرد عقد واقاع  می

گرارد عقاد از   جا که در این عقود، اعالن قبول و اطالع از آن همزمان صورت میشود. از آنمی

 ؛111،ص1398شاود )جعفاری لنگارودی،   گردد و تعهاد ایجااد مای   زمان اعالن قبول واقع می

 (.92،ص1321کاتوزیان،

شود فعالرات اراده در انشاای عقاد،    که عقد با همکاری اراده دو طرف محقق مینظر به این

وانی و درونی است و تحقق آن ذاتا همراه باروز خاارجی نرسات.از ایان رو، در     یک حرکت ر

ایی ابراز نشود آگااهی بار آن بارای طارف     یکی از دو طرف به وسرله ثصورتی که فعالرت اراده

دیگاار، بااه منظااور انجااا  همکاااری و نرااز ایبااات آن، از روی عااادت ممکاان نخواهااد بااود   

نی زمانی آیار حقوقی خواهاد داشات کاه باه وسارله      (. لذا این امر درو112،ص1321)شهردی،

یکی از ابزارهای متعارف اعال  اراده، جنبه بررونی ،ردا کند و ابراز گاردد. زیارا مبناای جریاان     



 211........................المللیلزوم ابالغ و اعالم قبولی در حقوق ایران، انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین

 

 

 

احکا  و آیار حقوقی، تحقق تراتی و توافق است و بدون اعاال  و اباراز مقاصاد بااطنی، ایان      

دی در لزو  اعال  اراده بارای تحقاق اعماال    تراتی و توافق واقع نمی شود با این توترح تردی

 (.11:ص1382؛صفایی، 211:ص1392)قنواتی ماندحقوقی باقی نمی

کننده به آگاهی مخاطاب او  اعال  اراده به مفهو  ابراز و بران آن است، هرچند مقصود اعال 

عقاد،   شود کاه ساازنده  قانون مدنی روشن می 121 ثتنظرم عبارات ماده ثنحوه ثنرسد. با مطالعه

اراده انشایی است نه اعال  اراده، منتها این اراده به طاور مطلاق ساازنده عقاد نرسات و بارای       

تشکرل عقد، صرف قصد انشای آن در درون ذهن مویر نرست. دلرل این امر را بایاد در مفهاو    

انشاا و   انشاث جستجو کرد. انشاث، اعتبار نفسانی و ابراز آن است. با ابراز و اعال  اعتبار نفسانی،

که آگاهی طرف مقابل شرط باشد. به بران دیگار  شود بدون آندر نترجه عمل حقوقی محقق می

 برای تحقق عقد، اعاالن اراده کاافی اسات و نراازی باه اعاال  آن باه طارف خطاا  نرسات          

؛ ابهاری،  118،ص1322؛ جعفاری لنگارودی،  112ص ،1321؛ شاهردی، 211ص )قنواتی،،رشرن،

1382 ،81.) 

اراده دو عنصر قابل تشخرص است. عنصر اول محتاوای اعاال  اراده اسات یعنای     در اعال  

کننده اراده، آن را خواسته است و عنصر دو  اراده، اعال  است که عبارت همان چرزی که اعال 

است از اتخاذ تصمرم انجا  دادن عملی که به وسرله آن عمل، محتوای اعال  اراده باید به اطالع  

 (.122،ص1322د )امرری قائم مقامی،اشخاص دیگر برس

رسد که در حقوق ایران اعال  و ابالغ قباولی باه موجاب، از    بنا به جمرع جهات به نظر می

شود به قصد انشا باه  قانون مدنی، عقد محقق می 121شرایط صحت عقد نباشد. زیرا طبق ماده 

جلسی کاه چنادین نفار    شرط مقرون بودن به چرزی که دزلت بر قصد کند. از این رو اگر در م

ها ایجابی را ارائه دهد و دیگری قبول خود را اعالن کند ولی به علات سار   حاترند یکی از آن

و صدای زیاد، این قبول به گوش موجب نرسد ولی دیگر حاترین متوجه ایان قباول بشاوند،    

 (.81، ص 1382)ابهری،  عقد منعقد شده است

شاود. در  اده باطنی به نحوی بران شد، عقد واقع میلذا اصوز برای انعقاد عقد، همرن که ار 

عقد حضوری، همرن که مخاطب ایجا ، اراده باطنی خود مبنی بر قبول را به نحوی بران کارد  

گردد اگر چه این اعالن قبول به موجب نرسرده باشد. همرن که قبول اعالن شاد  عقد منعقد می

اطاالع از قباول در    ثکه طرفداران نظریهرتایت کامل است و لزو  اطالع از قبول شرطی است 

 ای بار لازو  آن موجاود باشاد    کنناده که دلرل قاانع اند بدون آنایی، آن را بران کردهعقود مکاتبه

 (.311،ص1391)کاتوزیان،
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این امر در حقوق ایران برخالف آن چرزی است که در حقاوق انگلارس و اصاول یونرادوا     

اطالع موجب از قبولی است. در حاالی   قبولی مویر، زمهجا، زمقرر گردیده است. چرا که در آن

که در حقوق ایران هر  نصی دال بر این امر وجود ندارد و عبارات قانونی موید این امر اسات  

گاردد و آگااهی مخاطاب از شارایط قباولی معتبار       که عقد، به صرف ایجا  و قبول محقق می

 نرست.

تفاوتی ظریف وجود دارد. اعالن از ریشه علان  باید دانست که برن اعالن قبول و اعال  آن 

به معنی آشکار کردن و ظاهر کردن است. اعالن قبول بدان معناست که مخاطاب ایجاا  اراده   

باطنی خود را به نحوی )با لفظ،نوشته، اشاره و عمل( بران کند و آن را از حالت درونی خاارج  

 کند.

ع کااردن اساات )جعفااری   اعااال  از ریشااه علاام و بااه معنااای آگاااهی دادن و مطلاا     

(. اعال  قبول بدان معناست که قبول باید به اطالع مخاطب آن )موجب( 11،ص1388لنگرودی،

 برسد.

البته در عقود حضوری معموز اعالن قبول با ابالغ و اعاال  آن هماراه اسات ولای اگار در      

موجاب نرسارد    کننده، قبولی خود را اعالن کرد ولی این قبولی باه اطاالع  موارد استثنایی، قبول

قانون مدنی عقد واقع شده است.  برای مثال ابراز قبولی در مجلسی که به علات   121طبق ماده 

سروصدای زیاد، به گوش موجب نرسد ولی دیگر حاتران، متوجه این قبول بشوند باه عناوان   

 قرارداد خواهد بود.   ثعنصر دو  عقد، تشکرل دهنده

ی از لزو  اعال  قبولی باه موجاب و اطاالع وی از    با توجه به مطالب فوق، فقدان متن حاک

باشاد کاه باه    کند، خالیای مای  انعقاد قرارداد که زمان دقرق متعهد شدن طرفرن را مشخص می

قانون مدنی از یاک   121 ثکه مادهوتوح در قوانرن مدون حقوق ایران، آشکار است. نظر به این

داناد و از  کند را ززمه تحقق عقد مای سو مقرون بودن قصد انشاث به چرزی که دزلت بر قصد 

سوی دیگر ززمه ابراز قصد، ابراز اراده باطنی است، این اراده بایساتی واجاد دو عنصار باشاد:     

عنصر اول خواسته باطنی و عنصر دو  اعال  و ابراز آن است که ززماه اعاال  و اباراز صاحرح     

اطاالع یالاث از اعاال  قباولی      اراده، اعال  آن به موجب است که ایجا  را طرح کرده است و

تواند جایگزین اطالع موجب از قبول شود و او را باه مفااد ایجاا  ،ایبناد     توسط مخاطب نمی

توان گفت غرض از ذکر این امر که باید قصد انشاث مقرون به چرزی باشاد  کند. در حقرقت می

ن باه موجاب دارد و   که دزلت بر قصد کند، این بوده است که اعال  اراده، مالزمه باا وصاول آ  
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غرض، اطالع یالث از وقوع قرارداد نبوده است چرا که اصل نسبی بودن قراردادهای موید ایان  

مهم است که آیار قرارداد متوجه طرفرن قرارداد است نه یالث. از این رو، این شاخص موجاب   

 است که باید از قبولی مطلع گردد و مسئولرت این امر هم بر عهده مخاطب است.  

گونه که زز  است ایجا  به سمع مخاطب برسد، قبول توان گفت همانعبارت دیگر میبه 

بایست به موجب اعال  گردد و در این مورد نباید تبعارض قائال شاد مگار در ماواردی      نرز می

مانند قبول فعلی یا تقصرر موجب در عد  اطالع از قبولی یا شارایط ایجاا  و... . ایان امار باا      

قانون مدنی و عد  تخصرص آن به موجب مبنی بر لزو  مقرون بودن  121ده توجه به اطالق ما

 ایجا  به چرزی که دزلت بر قصد وی کند،  قابل دفاع است.

 

 نتیجه گیری:

هاای حقاوقی ماورد    چه که در این نوشته آمده و با تعمق در مباحث مارتبط در نظاا   از آن

 شود:بحث، نتایجی به شرح زیر حاصل می

گراری عقاد، کفایات    صرف قبول ذهنی بارای شاکل   Unidroitدر حقوق انگلرس و اصول 

کند. مخاطب ایجا  باید به شکلی مثبت، قصد خود مبنی بر قبول را نشاان دهاد. البتاه در    نمی

حقوق ایران نرز اراده باید نمود بررونی ،ردا کند تا توافق حاصل شود. اما وجه تمایز مراان ایان   

اعاال  و اباالغ قباولی در حقاوق انگلارس و       .باشدو  آگاهی موجب از قبولی میها، در لزنظا 

از جمله شرایط قبول مؤیر و نافذ حقوقی است که بدون آن رتاایت و قباول    Unidroitاصول 

هاای  حقوق انگلرس برن شاروه  کهگردد. اما نکته قابل ذکر اینمعتبر نبوده و عقدی تشکرل نمی

زمان ابالغ، تفاوت قائل شده است. بدین معنا که هرگااه بارن   همی غررزمان ابالغ و شروه هاهم

ای نباشد مانند عقود از طریق تلفن )که در زمانی که خریادار قباولی   ارسال و ابالغ قبول فاصله

ای برن اعال  و دریافات قباولی نرسات( در زماان دریافات قباول،       کند فاصلهخود را اعال  می

هاای  محال قباولی نراز، محال حضاور موجاب اسات. اماا در شاروه         شود و قرارداد منعقد می

غررهمزمان که برن ارسال و دریافت قبول فاصله است مانند عقود از طریق ،ست، مالک، زماان  

 ارسال قبولی است.

قانون مدنی، با اعاالن اراده، عقاد باه     121که در حقوق ایران با توجه به نص ماده درحالی

 می در اعال  و ابالغ آن به موجب وجود ندارد. گردد و لزودرستی منعقد می
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جانبه، تقصرر موجب در عاد  اطاالع از قباولی، اباالغ قباولی از      قبولی در قراردادهای یک

کلای   ثطریق ،ست، قرد موجب در ایجا  خود مبنی بر عد  نراز به اطالعش، استثنائات قاعاده 

 لزو  ابالغ قبول در حقوق انگلرس هستند.

، اصل قاعده، همانند حقوق انگلرس ،ذیرفته شده است کاه قارارداد در   Unidroitدر اصول 

کلای در اصاول    ثشود. اماا در ماورد اساتثناثها ایان قاعاده     زمان ابالغ و اعال  قبولی منعقد می

Unidroit      با تفاوتی نسبت به حقوق انگلرس روبرو هسترم. این تفاوت، بادین قارار اسات کاه

حاکم برن طرفرن و یا عارف تجااری،    ثشرایط ایجا  یا رویهوقتی مخاطب ایجا  با توجه به 

گاردد و تفکرکای در   رتایت خود به ایجا  را باا انجاا  عملای اباراز کناد عقاد محقاق مای        

جانبه و دوجانبه صورت نگرفته است. در حالی کاه در حقاوق انگلارس، تنهاا     قراردادهای یک

نراازی باه اطاالع     استثنا قرد نماوده اسات کاه   جانبه را به عنوان قبول فعلی در قراردادهای یک

تواناد در زماره   موجب نرست. در حقوق انگلرس عرف تجاری و رویه حاکم بارن طارفرن مای   

شرایط ایجا  جهت عد  لزو  ابالغ قبولی به موجب با در نظر گرفتن نوع روابط طرفرن قارار  

 گررد.

قاوق انگلارس و اصاول    رسد که بهتر است قواعادی مشاابه قواعاد حااکم در ح    به نظر می

Unidroit دانناد در حقاوق   تحقق عقد و التزا  موجب مای  ثکه اطالع موجب از قبولی را ززمه

ایران نرز داشته باشرم. چرا که در این صورت مسئولرت ابالغ و اعاال  اراده صاحرح بار عهاده     

راز سابب   کناد و ن ها جلوگرری مای گررد و این امر از بسراری دشواریمخاطب ایجا  قرار می

شود تا موجب از زمان دقرق متعهد شدن خود آگاه شود؛ چه بسا در ایان بارن، چناد مااه و     می

هاا شاود.   گاری اساتفاده تواند مانع بسراری از ساوث چند سال فاصله باشدکه این امر به نفسه می

طور اصال انصااف نراز،    عالوه بر این که این امر توسط دکترین اتکا، قابل توجره است و همرن

 مؤید همرن مطلب است.

شود متنی که حاکی از لزو  ابالغ و اعال  قبولی به موجب اسات در فصال دو    ،رشنهاد می

قانون مدنی که در مقا  بران  121 ثقانون مدنی، ذیل مبحث اول، در قالب تبصره الحاقی به ماده

کاه در لازو    گوناه  دو رکن اصلی انعقاد قرارداد است، گنجانده شود. به این صورت که هماان 

اطالع مخاطب از ایجا ، تردیدی وجود ندارد، متن تبصره الحاقی نراز گویاای لازو  اباالغ و     

قبولی، زماانی منشای    -ثتبصره»تواند این گونه باشد: اعال  قبولی به موجب باشد؛ برای مثال می

کاه  و یا این« ایر است که اراده مخاطب ایجا  دایر بر قبول ایجا  به موجب واصل شده باشد
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مسائولرت اباالغ و اعاال  اراده باه     »تواند به الحاق این عبارت که مقنن در مقا  بران کلرات، می

 ، بسنده کند.«آن قرار دارد ثطرف دیگر، بر عهده ابراز کننده
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