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چکیده

حدوث اسباب زوال ایجاب در حقوق قراردادها موجب سقو ایجاب می شود .این اسرباب
اعم از ارادی و غیرارادی است که عدم امکان الحاق قبول بره ایجراب از آثرار آن اسرت.
اسباب ارادی زوال ایجاب ممکن است به اراد موجب (مانند رجوع از ایجاب) یرا بره اراد
مخاطب ایجاب (مانند رد ایجاب یا ایجاب متقابل) باشرد .فروت ،حجرر و ورشکسرتگی از
اسباب غیر ارادی ایجاب محسوب می شرود .نظرر کنوانسریون بیرع برین المللری کراال در
خصوص هر یک از مصادیق و تطبیق آن با حقوق ایران مورد بحث قرار گرفته اسرت ترا
مشخص گردد که موضع حقوق ایران در ارتبا با اسباب زوال ایجاب در کنوانسریون ترا
چه حدی نزدیک است و در موارد اختالف می بایست به چه ترتیبری عمرل گرردد؟ و آیرا
الحاق دولت ایران به کنوانسیون با اشکال مواجه است یا خیر؟ نتیج این پژوهش بیرانگر
این بود که علل زوال ایجاب در نظام حقوقی ایران بره صرراحت مرورد پریش بینری و در
کنوانسیون نیز مد نظر قرار گرفته است .با بررسی مواد کنوانسیون ،چهار مورد را می توان
یافت که به مانند حقوق ایران سبب زوال ایجاب می گردند که عبارت از عدول از ایجاب،
انقضای مدت مشخص شده برای قبولی ،رد ایجاب از سوی مخاطرب و ایجراب متقابرل
است .در نتیجه ،موضع حقوق ایران در این خصوص نزدیرک بره کنوانسریون اسرت ،لرذا
الحاق دولت ایران به کنوانسیون بالاشکال است ،ضمن آنکه در مروارد اختالفری ،دولرت
ایران میتواند از حق شر استفاده نماید.
کلیدواژگان:

استرداد ،ایجاب ،جنون ،رد ،زوال ایجاب ،فوت ،گذشت مدت ،ورشکستگی.
 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سمنان
 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سمنان(نویسنده مسئول)
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مقدمه
الزم است قبل از هر چیز یادآور شویم که آنچه تحت این مبحث به عنروان مروارد و عوامرل
سقو ایجاب مطرح میشود ،ناظر است به مواردی که هنوز مورد قبول واقع نشرده و در واقرع و
نفساالمر عقد هنوز محقق نگردیده است ،واال با وقوع عقد ایجاب به موجب هیچیک از اسباب و
عللی که خواهد آمد ،زایل نمیشود .اگرچه ممکن است این عوامل و وقایع از استمرار آثار پارهای
عقود جلوگیری کنند یا حتی جزء سازند پارهای دیگر از عقود باشند .این مهم در کنوانسیون بیرع
بینالمللی کاال نیز به صراحت ذکر شده است .ماد  06کنوانسیون در بند  0به اصل قابلیت رجوع
از ایجاب اشاره دارد« :مادام که قرارداد منعقد نشده است ،ایجاب قابل رجوع است ،به شرطی کره
رجوع پیش از آنکه مخاطب ایجاب ،قبولی خود را ارسال دارد ،به وی واصل شود» .لریکن اصرل
قابلیت رجوع از ایجاب ،عمیقاً به علت بند  5فرسوده میشود« :باوجود این در موارد ذیل نمیتوان
از ایجاب رجوع کرد :الف) درصورتیکه ایجاب بهواسط قید زمان معین جهرت قبرول آن یرا بره
علت دیگر ،حکایت از این داشته باشد که غیرقابل رجوع است؛ یا ب) هرگراه تکیر مخاطرب برر
ایجاب بهعنوان ایجاب غیرقابل رجوع ،امری معقول بوده و بر همان اساس عمل کرده باشد».
با مدنظر قراردادن این یادآوری باید بیان داشت ،زوال ایجاب که در کتب حقوق خارجی بحث
مستقل و مهمی را تحت عنوان” "TERMINATIONOF OFFERبه خود اختصاص داده ،در
مباحث فقهی و تا اندازهای هم در کتب حقوقی ما جایگاه شایست خویش را پیدا نکرده است .بره
رغم گسترش مبادالت بازرگانی در دنیای امروز یا وجود اهمیت بسزایی که قراردادهرا در زنردگی
اقتصادی انسان دارند ،ایجاب مدت اعتبار و عوامل نابودی آن بهخوبی مرورد پرژوهش و تحقیرق
قرار نگرفته است و لذا احکام مربو به این مباحث در مواضع و مناسربتهرای مختلرف پراکنرده
شدهاند .لذا در این مقاله ،هدف ،شناخت مواردی است که برر اثرر آنهرا ایجراب زایرل مریگرردد.
بنابراین طی چند بند به بررسی این موارد میپردازیم.
 .1استرداد ایجاب
مفهوم و ماهیت ایجاب ،علیرغم سادگی ظاهریاش ،حاوی مباحث عمیقی است کره قرانون
مدنی ایران به آن نپرداخته است .ایجاب ،نخستین اراد انشایی قرارداد است و امکان دارد قبل از
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قبول ،مانند هر وجود اعتباری دیگری زوال یابد .رجوع موجِب از مهمتررین اسرباب زوال ایجراب
است که به اراد یکجانب موجب واقع میشود.

0

معنای رجوع ،بازگشت به وضع سابق است و انحرالل عقرد در آن ،جنبر مقردماتی دارد .بره
همین دلیل ،رجوع از ایقاعات ،در صورتی امکان دارد که عین آنچه از دست رفته ،موجود باشرد.
رجوع از ایقاعات ،عمل حقوقی یکجانبه است و قائم به تراضی نیست.

5

1

پروفسور هرمن اولیفانت ،در تعریف رجوع از ایجاب چنین میگوید :رجوع یا اسرترداد ایجراب
بهطور معمول برای بیان انگاره (نیت) برگشت و واژگونی مقصود و منظور مفراد ایجراب گوینرد
ایجابی است که ارادهاش به مخاطب اطالع داده شده اسرت .ایرن اندیشره در برخری از دعراوی،
منسوخ و مطرود شده است که ت ییر قصد اطرالع داده نشرده بررای زوال قردرت انشرایی قبرول
مخاطب کافی است .این فرضیه متکی بر این ایده است که مسئولیت انشایی موجب ،طبرق اراد
واقعیاش تشخیص داده میشود ،نه بر اساس اظهار قصد ظاهری .این ایده اکنون پابرجا و برقرار
است که عنصر ابال و اطالع ،عنصری کارگر و مؤثر در تعریف زوال ایجاب اسرت .ت ییرر اراده و
نیت (قصد) علیرغم ضرورتش ،اهمیت ناچیزی دارد .از اینرو ،بهترر اسرت ترا عردول از ایجراب
اینگونه تعریف شود« :اطالع از ت ییرات حادث در قصد موجب» .انقضای ایجاب ،بهطور عادی و
خیلی معمول برای تمییز شرایطی که ایجاب بهواسط رجوعِ موجب و شرایطی که برهواسرط رد
مخاطب زایل میشود ،بهکار میرود .همان طور که نفس خالق میتواند آثرار حقروقی بره وجرود
آورد ،میتواند اثر حقوقی موجود را معدوم کند .مثالً ابراءکننده بهوسریل قصرد انشرای خرود ،اثرر
حقوقی موجود (یعنی دین) را از اعتبار میاندازد .اگر ایجابکننده ،حق عدول از ایجراب را داشرته
باشد ،میتواند اثر حقوقی ایجاب را معدوم کند و مانع تحقق عقد شود.
اصطالح رجوع از ایجاب (بالمعنی االعم) در سه مقطع زمانی قابل تصور است:
 .0پیش از وصول به مخاطب؛
 .0اص ری آقمشهدی ،فخرالدین و حسین کاویرار ،رجوع از ایجاب در کنوانسیون بیع باین المللای کااال
( ،)0961مجله حقوقی بینالمللی ،0120 ،شماره  ،00ص.511
 .5کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،جلد  ،0شرکت سهامی انتشرار ،چراپ پرنجم( ،ویررایش جدیرد)،
 ،0184ص .01
 .1جعفریلنگرودی ،محمد جعفر ،الفارق :دایرهالمعارف عمومی حقاوق ،جلرد  ،1گرنج دانرش ،چراپ دوم،
 ،0120ص .15
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 .5پس از وصول به مخاطب و پیش از قبول؛
 .1پس از قبول.
رجوع در حالت سوم ،یعنی پس از قبول ،فقر از طریرق فسرخ بره خیرار یرا اقالره امکران دارد.
فیالواقع با توجه به مفهوم مخالف ماد ( 06 )0کنوانسیون که در اول این مبحث ذکرر شرد ،بعرد از
انعقاد عقد ،رجوع از ایجاب ممکن نیست .آنچه محل بحث است ،رجوع در حالت اول و دوم است.
بهعنوان قاعد کلی ،ایجاب در هرر زمرانی قبرل از قبرولی ،قابرل اسرترداد اسرت .از ایرنرو،
ایجابکننده میتواند هر زمان قبل از قبول ،ایجاب خود را مسترد کند یا به عبارت دیگر ،موجرب
سقو اثر و اعتبار آن شود .با استرداد ایجاب ،قدرت قبول از شخصی که ایجاب به او شده اسرت،
ساق میشود و نمیتواند آن را به قبول ملحق سازد .با این اعتقاد ،الزم است در همین قسمت از
بررسی ،به زمان تلثیر استرداد و همچنین ایجراب قابرل اسرترداد یرا غیرر قابرل اسرترداد (تعهرد
یکطرفه) بپردازیم.
استرداد ایجاب به عنوان یکی از اعالمات اراده ،زمانی دارای اثر میشود که متجلری گشرته و
برای طرف ایجاب قابل درک و لمس شده باشد و از ایرن نظرر هریچ تفراوتی برا ایجراب نردارد.
بنابراین ،آنچه ضمن مبحث زمان تلثیر ایجاب داشتیم ،در مورد استرداد ایجاب نیز صرادق اسرت.
نتیجه آنکه عمل م ایر ایجاب اگر به اطالع طرف نرسد ،استرداد تلقی نمیشود و در صرورتیکره
طرف ایجاب همزمان یا قبل از دریافت ایجاب از استرداد آن مطلع شود ،نمریتوانرد آن را قبرول
کند و ایجابکننده تا قبل از الحاق ایجاب به قبول میتواند آن را مسرترد دارد .همچنرین مرحلر
تحریر و ارسال ،زمان تلثیر استرداد ایجاب تلقی نمیشود ،ولی با توجه به اثر و ارزشی کره بررای
کاشف از قصد قائل شدیم ،ورقه حاوی استرداد ایجاب ،ایجاب را از اثر میاندازد؛ مگر اینکه ثابت
شود آن ورقه علیرغم میل و اراده و بدون قصور و اهمال ایجابکننده ارسال شده است.
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 .0صفایی ،حسین و همکاران؛ حقوق بیع بینالمللی :بررسی کنوانسیون بیاع باینالمللای  0961باا
مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ،فرانسه ،انگلیس و ایالت متحده امریکا ،انتشارات دانشرگاه تهرران،
چاپ سوم (با تجدیدنظر و اضافات) ،0121 ،ص .00
 .5برای تبین بهتر به مثالی که در این خصوص ذکر شده اشاره میکنیم:
در سال  0881در قضه  Byrne & Co v. Leon van Tienhovenایجاب فروش اوراق آهن در تاریخ  2اکتبر در
کاردیف پست شد و مورخ  00اکتبر در نیویورک به مخاطب واصل شد .مخاطبین بالفاصله ایجاب واصلشده را با
ارسال تلگرام در تاریخ  00اکتبر قبول کردند .در این اثناء ،موجبین در تاریخ  8اکتبر از ایجابشان منصرف شرده
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در حقوق ایران باید بین قابلیت رجوع از ایجاب ساده با مهلتدار قائل به تفاوت شد:
در ایجاب ساده ،نظر فقها و حقوقدانان این است که چنین امکانی وجود دارد؛ چرا که ایجاب
به عنوان موجودی اعتباری ،میتواند پیش از انضمام قبول به آن ،با همران اراده کره آن را انشرا
کرده است ،از بین برود 0.برخی حقوقدانان دیدگاهشان را این گونه بیان کردهاند که ایجاب بیش
از این نیست که موجب با ایقاع ایجاب خود ،اراده و همکاری و مشارکت در ایجاد ماهیت حقوقی
عقد را از راه ترکیب ایجاب با قبول طرف و التزام به مفاد عقد ،در صورت تحقرق آن ،نره پایبنرد
کردن یکطرف خود تا صدور قبول را دارد  5و باالخره اینکه اصل حاکمیت اراده اقتضرا مریکنرد
که ایجاب به تنهایی الزامآور نباشد.

1

با بررسیها و توجه به دیدگاههای علمای فقه و حقوق ،این نتیجه حاصل میگردد ،در ایجابی
که نه از لفظ موجب نه از اوضاع و احوال و قرائن ،الزامآور بودن آن دریافت نمیشرود ،بریشرک
موجب میتواند از ایجابش رجوع کند ،بدون آنکه بتوان برای او مسئولیتی متصور شد .برهعنروان
مثال ،فرد «الف» که عمدهفروش خشکبار است ،پیشنهاد یک تن بادام به قیمت  01میلیون را به
شخص «ب» میدهد و شخص «ب» در حال بررسی است که آیا میتواند با ایرن قیمرت برار را
قبول کند یا خیر .در این فاصله شخص «ج» برای خرید بادام به انبرار شرخص «الرف» مراجعره
میکند و «الف» همان پیشنهادی را که به شخص «ب» داد ،به شخص «ج» میدهرد و او هرم
قبول میکند و طی تماسی با شخص «ب» اظهار میدارد که از ایجابش رجوع شده است .در این
مثال ،هیچ حقی برای شخص «ب» بهوجود نیامده است و چنین ایجابی بره تنهرایی نمریتوانرد
منشل تعهد و التزام محسوب گردد .النهایه با پذیرش امکان رجوع در ایجاب ساده نشان مریدهرد
بودند اما تا تاریخ  50اکتبر ،نام انصراف از ایجابشان به مخاطبین واصل نشده برود .دادگراه مقررر داشرت کره
قرارداد منعقد شده است .زیرا نام انصراف ،همزمان با قبول ایجاب واصل نشده بود .بنابراین قرارداد معتبرر منعقرد
شده بود ،علیرغم اینکه طرفین اذعان داشتند در توافق و تراضی با یکدیگر نیستند .از قضیه بایرن علیره وان ترین
هوون این قاعده استنتاج میشود که ایجاب میتواند به وسیل موجب ،در هر زمانی پیش از قبرول ،اسرترداد شرود،
ولی به هر حال استرداد ایجاب ،تنها در صورتی مؤثر و کارگر است که به مخاطب ایجراب ،واصرل شرود( .اصر ری
آقمشهدی و کاویار ،پیشین ،ص .)518
 .0انصاری ،مرتضی ،مکاسب ،چاپ سنگی 0001 ،ه.ق ،ص .581
 .5شهیدی ،مهدی ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،تهران :انتشارات مجد ،چراپ سروم ،0185 ،صرص -000
002؛ بهرامی ،حمید ،کلیات عقود و قراردادها ،تهران :میزان ،چاپ دوم ،0186 ،ص .06
 .1صفایی ،حسین ،قواعد عمومی قراردادها ،تهران :میزان ،چاپ پنجم ،0186 ،ص .62
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که این مورد جزئی از موارد زوال ایجاب محسوب میگردد و اینکه در این خصوص ،حقوق ایران
با کنوانسیون هماهنگ است؛ چرا که در هر دو اصل بر قابلیت رجوع است (ن.ک :بند یرک مراده
 06کنوانسیون).
در مورد قابلیت رجوع از ایجاب مهلتدار نیز چنین بیان شده است :در جایی که موجب صررفاً
مهلتی برای قبولی مشخص میکند ،بحث است که آیرا موجرب مریتوانرد ایجرابش را در مردت
مشخصشده پس بگیرد یا خیر؟ برخی معتقدند در چنین ایجابی ،موجب قبل از انقضرای مهلرت،
حق عدول از ایجاب را ندارد؛ چرا که به طور معمول وقتی فرصتی برای قبول داده میشود ،ظهور
در التزام دارد 0.در مقابل ،برخی حقوقدانان معتقدند ،در این فر

هرم اصرل برر قابلیرت رجروع

است؛ 5با این استدالل که فق زمانی میتوان ایجاب را غیرقابل عدول دانست که همراه با التزامری
باشد 1.پس در چنین حالتی موجب میتواند ایجابش را پس بگیرد یا تصمیم خرود را عرو
شرای و مفاد ایجاب را ت ییر دهد .با این ت ییر ،در حقیقت ایجاب قبلی را پس گرفته است.

کنرد و
0

به نظر ،صرف تعیین مهلت سبب التزام موجب نمیگردد؛ زیرا بقای ایجاب صررفاً متکری بره
اراد موجب است 0.در حقوق ایران ،به دلیل عدم نص ،اصل بر این است کره ایجراب ترا قبرل از
انعقاد قرارداد قابل رجوع است ،مگر اینکه از لفظ موجب یا اوضاع و احوال کاشف به عمل آید که
ایجاب الزامآور است .اما در چنین حالتی باید پذیرفت که در صورت رجوع موجب ،سبب مسئولیت
مدنی (در صورت تقصیر) برای او خواهد شد .زیرا آزادی اراد موجب در امکان رجوع ،مالزمرهای
با قائل شدن مسئولیت برای او ندارد .مضافاً اینکه با تعیین مدت ،برای طرف ایجاب حقی متزلزل
بهوجود آمده است .همچنین ،او ممکن است در این مدت از انجام برخی معامالت خودداری کرده
باشد .بنابراین ،طبق مثال قبلی ،اگر شخص «الف» پیشنهاد خود را همراه با تعیین مهلت 51روزه

 .0کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،جلد  ،0شرکت سهامی انتشرار ،چراپ پرنجم( ،ویررایش جدیرد)،
 ،0184ص104؛ جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،دایرۀالمعارف حقوق مدنی و تجارت ،کتابخانه گنج دانرش،
چاپ اول ،0188 ،ص .101
 .5شهیدی ،مهدی ،پیشین ،ص 000؛ قاسم زاده ،سید مرتضی ،اصول قراردادها و تعهدات ،تهران :دادگسرتر،
چاپ چهاردهم ،0182 ،ص .65
 .1همان ،ص .61
 .0معزی ،امیر ،حقوق مدنی  ،3تهران :مجد ،چاپ اول ،0181 ،ص .06
 .0انصاری ،مرتضی ،پیشین ،ص .015
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به «ب» بدهد و شخص «ب» در حال بررسی باشد که آیا میتواند چنین پیشنهادی را برا چنرین
قیمتی بپذیرد یا خیر و در این فرصت 51روزه شخص «ج» بره انبرار «الرف» مراجعره کنرد و برا
پیشنهاد «الف» مواجه گردد و «ج» هم قبول کند ،عقد بین «الف» و «ج» محقرق شرده اسرت.
طبق این مثال ،موجب صرفاً مهلتی تعیین کرده است و هیچ التزامری از لفرظ و اوضراع و احروال
استنتاج نمیگردد .پس ایجاب کماکان قابل رجوع است ،اما در صورت رجوع ،او در برابر شرخص
«ب» دارای مسئولیت مدنی (در صورت تقصیر) است .النهایه با بررسیهرای صرورتگرفتره بایرد
گفت که در ایجاب مدتدار هم حقوق ایران هماهنگ با کنوانسیون است؛ چرا که مطرابق بنرد 5
ماد  ،06اگر موجب تعیین مدت برای قبولی کنرد ،در صرورتی مریتروان آن را غیرقابرل عردول
دانست که صریحاً یا ضمناً یا از اوضاع و احوال بتوان چنین برداشتی کرد.

0

نویسندگان حقوقی ،قضات و حتی قانونگذاران در نوشتهها ،آرا و قوانین خرود اکثرراً مبحرث
استرداد ایجاب را به دو قسمت مجزای ایجاب قابل استرداد و ایجاب غیر قابل اسرترداد تفکیرک
نمودهاند و در حقوق ما به مسئله ،تحت عناوینی مثل تعهد یکجانبه یا یکطرفه یا اراد شرخص
واحد پرداختهاند .باید معتقد بود که ایجاب علیالقاعده و به عنوان یک اصل قابل اسرترداد اسرت،
حتی اگر برای اعتبار آن توس ایجابکننده مدتی تعیین شده باشد؛ زیرا ایجراب وسریلهای اسرت
برای اعالم یکجانب قصد و به تنهایی نمیتواند تعهدی را به وجود آورد.
در بحث استرداد ،باید این نکته نیز ذکر شود که ممکن است ایجاب ،عام و خطاب بره عمروم
انجام شود« .به نظر میرسد استرداد نافذ و مؤثر ایجاب عام ،وابسته به شرای مشابهی است کره
بر نفوذ ایجاب عام حکومت میکند .جایی که ایجاب عام ،با وصول به مخاطرب نافرذ مریشرود،
بهطور متعارف از موجبِ منصرف از مفاد ایجاب میتوان انتظار داشت که اعالمیر انصررافش بره
مخاطب ایجاب واصل شود .از سوی دیگر ،جاییکه ایجاب عام بدون وصرول بره مخاطرب نافرذ
می شود ،انصراف از این رویکرد مبتنی بر این ایجاب نیز به همان شیوهای که منتشر شده اسرت،
باید ممکن باشد .در نتیجه ،در ایجاب عام (مثل جعالره خطراب بره عمروم) ،ایجراب در صرورتی

 .0ابهری ،حمید و همکاران ،اسباب زوال ایجاب در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال مصوب  1690و
تطبیق آن با حقوق ایران ،دو فصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت ،سال دوم ،0120 ،شماره  ،0صرص
.40-41
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میتواند بهدرستی مسترد شود که اقدامات متعارف برای مطلع کردن اشخاصی که احتمال قبرولی
آنان میرود ،انجام گیرد».

0

در مورد ایجاب الکترونیکی نیز شورای مشورتی کنوانسیون وین در سرال  5111ذیرل بنرد 5
ماده  00چنین مقرر داشت« :ایجاب ،حتی اگر غیرقابل رجوع باشد ،میتواند مسترد شود ،مشرو
بر اینکه انصراف ،قبل از وصول یا همزمان با وصول ایجاب بره مخاطرب ،وارد سررور وی شرود.
پیششر ضروری برای استرداد ایجاب الکترونیکی این است کره مخاطرب بره نحرو صرریح یرا
ضمنی به دریافت ارتبا الکترونیکی از آن نوع ،در آن فرمت و به آن نشانی رضایت دهد».

5

عالوه بر مسئل استرداد که در صفحات قبل دربار آن صحبت نمودیم ،چون در عقد غرایبین
همواره بین ایجاب و قبول مدت زمانی فاصرله مریافترد و تروال بره مفهروم ظراهری آن جراری
نمیگردد ،بسیار ممکن است در این فاصرله وقرایعی ماننرد مررگ و جنرون کره موجرب سرقو
شخصیت و اهلیت هستند ،حادث شوند یا سببی از اسباب دیگر به وجود آیرد کره بره نحروی برر
ایجاب اثر بگذارد و آن را از اعتبار بیندازد.
در نتیجه ،استرداد ایجاب به زوال و ختم ایجاب منتج میشود .اما باید توجه داشت که ایجاب
مجدداً قابل استرداد نیست ،بلکه باید ایجاب جدید ،جایگزین آن شود؛ اگرچه در اوضراع و احروال
خاصی ،اعالمی حاوی قبول ،علیرغم استرداد ایجاب در بازه زمانی معین ،ممکن است بهعنروان
ایجاب ،مؤثر واقع شده ،سبب شود که رواب بین فروشنده و خریدار ،دوباره از سرگرفته شود.
 .2رد 3صریح یا ضمنی
صورت دیگر زوال ایجاب رد آن توس مخاطب است .در فرهنگ حقوقی بلک در تعریرف رد
چنین آمده است« :امتناع از قبول ایجاب؛ امتناع از قبول مبیع به عنوان اجررای قررارداد» 0.طبرق
 .0داکسبری ،روبرت ،مروری بر حقوق قراردادها در انگلساتان ،ترجمره و توضریحات :حسرین میرمحمرد
صادقی ،حقوقدان ،0144 ،ص .16
 .5برای مطالعه بیشتر ر.ک:
CISG-Advisory Council Opinion No. 1, Electronic Communications under CISG (Aug. 15,
2003), available at http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op1.html.
3. Rejection

 .0کاتوزیان ،ناصر ،عقود معین (معامالت معوض-عقاود تملیکای) ،پیشرین ،ص 156؛ قاسرم زاده ،سرید
مرتضی ،ص 60؛ معزی ،امیر ،ص .06
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ماد  04کنوانسیون ایجاب ،حتی اگر غیرقابل رجوع باشد ،از هنگامی که رد آن از سوی مخاطب
به موجب واصل میگردد ،منتفی میشود .در این مراده نیرز کنوانسریون نظریر وصرول را مرورد
پذیرش داده است و رد ایجاب از سوی مخاطب زمانی مؤثر است که به موجب برسرد .پرس اگرر
قبل از رسیدن یا همزمان با آن ،مخاطب به نحروی قبرولی خرود را اعرالم دارد ،قررارداد منعقرد
میگردد (وحدت مالک از بند  5ماده  00کنوانسیون).
در حقوق ایران نیز رد ایجاب از سوی مخاطب سبب زوال ایجاب میگردد 0.برخی دلیل آن را
از مالک ماد  501ق.م استنبا کردهاند 5.این ماده در خصوص معاملره فضرولی مقررر مریدارد:
«اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد واال اثری ندارد» که اعالم رد مالک عقرد را
از بین میبرد و اجازه بعد از رد بیاثر است .ذکر این نکته ضروری است که اعالم رد باید به طرور
صریح یا ضمنی باشد؛ به عنوان مثال در جایی که مخاطب اعالم میدارد آیا پرداخت ثمرن در دو
قس ممکن است یا خیر ،این رد محسوب نمیشود؛ چرا کره نره صرریحاً نره ضرمناً رد دریافرت
نمیشود .پس میتوان گفت در خصوص رد مخاطب ،حقوق ایران مطابق با کنوانسیون است ،بره
جز بحث وصول رد به موجب.

1

بنابراین ،میتوان با توجه به کنوانسیون و حقوق ایران بیان داشت؛ اگر ایجاب رد شود ،دیگرر
قابل الحاق به قبول نخواهد بود و چنانچه طرف ایجاب دوبراره اقردام بره قبرول کنرد ،در عمرل
مبادرت به ایجاب جدیدی نموده است که خود نیازمند قبول ایجرابکننرده مریباشرد .علریرغرم
سکوت مقنن ،دکترین و روی قضایی در ایران باید به طور کلی و به عنوان یک قاعده معتقد برود
که از نظر حقوق ایران نیز همین قاعده جاری است .اگرچه ممکن است ایرراد شرود کره ایجراب،
مخلوق اراد منحصر شخص ایجابکننده است و بدون رضا و قصد او با اراد شخص دیگرر کره
در خلقتش نقش و تلثیری نداشته است ،ساق نمیشود و با وجرود رد مریتروان فرر

اسرتمرار

ایجاب را نمود.

1. Garner,B,A, Black’s Law Dictionary,USA: West Group Pub, 9 th ed, p. 1291, 2009, See
also, Cozzillio, M.J., The Option Contract:Irrevocable Not Irrejectable ,Cath. U.l.Rev,vol.
39, p 500.

 .5کاتوزیان ،ناصر ،عقود معین (معامالت معوض-عقود تملیکی) ،پیشین ،ص .152
 .1ابهری ،حمید و همکاران ،پیشین ،ص .40
551

موارد و عوامل سقوط ایجاب در نظام حقوقی ایران...

فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94

 .3گذشت (انقضاء) مدت
از اسباب دیگر زوال ،ایجاب گذشت زمان است .مطابق بنرد  5مراده  08کنوانسریون ،هرگراه
اعالم رضا ظرف مدتی که موجب تعیین کرده است یا در صورت عدم تعیین ،ظررف یرک مردت
متعارف به وی واصل نگردد ،قبول نافذ نخواهد بود .حال اگر بعد از انقضای مدتهای مرذکور در
بند  5ماده  ،08مخاطب قبولی خود را اعالم کند( ،یعنی قبولی دیررس مخاطب) این حق مطرابق
بند یک ماد  50کنوانسیون به موجب داده شده است تا به طور شفاهی یا با ارسال نوشتهای بره
مخاطب ،قبولی مزبور را نافذ و معتبر بداند .همچنین در بند  5همین ماده آمده است« :هرگاه نامه
یا نوشت دیگری که متضمن قبول توأم با تلخیر است ،حکایت از این داشته باشد که ارسال آن در
چنان اوضاع و احوالی صورت گرفته که اگر جریان انتقال به صورت عادی انجام میگرفت ،ظرف
مدت مقرر به ایجابکننده میرسید ،این قبول با تلخیر ،یک قبول نافذ محسوب مریشرود ،مگرر
اینکه ایجابکننده بیدرنگ به طور شفاهی یا با ارسال یادداشتی به اطالع مخاطرب برسراند کره
وی ایجاب خود را خاتمهیافته تلقی میکند».
از آنجا که در مواد مذکور ،مخاطب مرتکب تقصیر نشده و مورد حمایت قرار گرفتره اسرت ،از
این رو چنین قبولی نافذ است؛ مگر اینکه موجب ایجابش را خاتمهیافته تلقی کند .در هر دو حالت
مذکور ،در ماد  50کنوانسیون ،قاعد پذیرفتهشده به نفع موجرب اسرت؛ زیررا اراد او سرنوشرت
قرارداد را رقم خواهد زد.
علیرغم سکوت قانون ،دکترین در حقوق ایران پذیرفته است که ایجابکننده میتواند بررای
مخلوق اعتباری اراد خود ،مدتی را معین کند که با انقضای مدت مقرر ،ایجاب نیز از اثر و اعتبار
بیفتد و اگر ایجابکننده مدتی برای دوام اعتبار ایجاب معین نکرده باشد ،باز ایجاب بررای مردت
نامحدودی قابل الحاق به قبول نخواهد ماند ،بلکه توالی ایجاب و قبول با توجه به اوضاع و احوال
هر قرارداد و از جمله موضوع معامله ،مثالً فسادپذیری کاال و تلثیر نوسانات بازار بر ارزش و قیمت
آن ،نوع معامله ،رواب گذشت طرفین قرارداد ،عرف و عادت و سایر عوامل تعیین میگرردد و بره
هر حال ،طرف ایجاب پس از گذشتن مدت تعیینشده یا مدت معقول و موجهی که برا توجره بره
اوضاع و احوال معین میگردد ،دیگر قادر نخواهد بود ایجاب را به قبول ملحق سازد .بنرابراین ،در
حقوق ایران نیز همانطور که مورد اتفاق است ،با انقضای مهلت مقرره بررای قبرولی ،ایجراب از
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بین خواهد رفت 0.قبولی بعد از مدت معینه بیاثر است و باید آن را در حکم پیشنهاد تازهای شمرد
که نیاز به قبول دارد.

5

ذکر این نکته ضروری است که اگر مهلتی برای قبولی معین نشده باشد ،برای تشخیص اینکره
مخاطب تا چه زمانی فرصت دارد قبولی یا عدم قبولی خود را اعالم کند ،باید به عرف رجوع کرد که
قاضی در هر مورد با توجه به جهات مختلف و عرف و عادت آن را تعیین خواهد کرد.
برای محاسب مهلت متعارف ،توجه به مرواردی چرون مردت وصرول ایجراب بره مخاطرب و
بالعکس و نیز شیو ارسال ایجاب و قبول ضروری است .بهطور مثرال ،قررار اسرت نامر حراوی
ایجاب یا قبولی با خودرو فرستاده شود یا قرار است با وسیلهای دیگر ارسال گردد.

1

چنانچه مالحظه میشود در خصوص از بین رفتن ایجاب به سبب انقضای مدت حقوق ایرران
در کلیات امر مطابق کنوانسیون است .مقرر بند  0ماد  50کنوانسیون را نیز میتروان در حقروق
ایران قابل اعمال دانست .اما مقرره بند  5ماد  50کنوانسیون را نمیتوان قابل اعمرال در حقروق
ایران دانست؛ چرا که طبق اصول حقوقی چنین فرضی ایجاب ترازهای از سروی موجرب صرورت
گرفته و نیاز به قبول مجدد دارد .مقرر بند  5ماد  50کنوانسیون ،به این نحو میتوان در حقروق
مورد سؤال قرار داد که اگر مخاطب در مدت مقرر برای قبولی به دلیل عذر موجه از جمله فورس
ماژور نتواند قبولی را اعالم دارد ،آیا قبولی بعد از این مدت نافذ است؟ در پاسرخ بایرد گفرت کره
نقش فورسماژور در حقوق ایران عدم مسئولیت است ،نه اینکه حقی ایجاد کند .در مرورد سرؤال
مذکور نمیتوان به سبب فورس ماژور قائل به حقی برای مخاطب بود.

0

در خاتمه ،الزم به یادآوری است که تعیین مدت و مهلت در ایجاب به مفهوم آن نخواهد بود
که ایجابکننده تا انقضای مدت به ایجابش ملزم میگردد ،بلکه اثر مدت و مهلت آن اسرت کره
با انقضای مدت یا سپری شدن مهلت ایجاب خود به خود از اعتبار و اثر میافتد و قابل الحاق بره
قبول نخواهد بود.
 .0انصاری ،مرتضری ،پیشرین ،ص 541؛ جعفرری لنگررودی ،محمردجعفر ،دایرۀالمعاارف حقاوق مادنی و
تجارت ،کتابخانه گنج دانش ،چاپ اول ،0188 ،صص 012-010؛ شرهیدی ،مهردی ،پیشرین ،ص 008؛ امرامی،
سیدحسن ،حقوق مدنی ،جلد  ،0تهران :کتابفروشی اسالمیه ،چاپ سوم ،0140 ،ص .020
 .5کاتوزیان ،ناصر ،عقود معین (معامالت معوض-عقود تملیکی) ،پیشین ،ص .104
 .1جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،دایرۀالمعارف حقوق مدنی و تجارت ،پیشین ،ص .011
 .0ابهری ،حمید و همکاران ،پیشین ،ص .40
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 .4زوال ایجاب به واسطة ایجاب متقابل

1

همان طور که بیان شد؛ از اسباب ارادی زوال ایجاب کره از طررف مخاطرب ایجراب صرورت
میگیرد ،رد ایجاب است .رد ایجاب ممکن است بهصورت صریح یرا ضرمنی برا افرزودن شررای
جدیدی در قبول صورت پذیرد .در مورد رد صریح ،قبالً به عنوان یکی از اسباب زوال ایجاب بحرث
شد .اما در مورد رد ایجاب ضمنی میتوان گفت ،مخاطبی که چنین تالشی مریکنرد ،خرود موجرب
ایجاب متقابل است که این ایجاب متقابل نیز از صُوَر دیگر زوال ایجاب محسوب میگردد.
در فرهنگ حقوقی بلک ،ایجاب متقابل چنین تعریف شده است« :ایجاب متقابل عبارت است
از پیشنهاد جدید مخاطب که با شرای و مفاد ایجاب اصلی متفراوت اسرت و معمروالً بره حیرات
ایجاب اصلی خاتمه میدهد و آن را زائل میسازد .ایجاب متقابل معموالً برهعنروان رد محسروب
میشود» 5.در واقع ،هرگونه پاسخ مخاطب به موجب ،بهنحویکه از ایجاب اصلی منحررف شرود،
بهعنوان رد ایجاب محسوب میشود و قدرت قبول مخاطب را بیاعتبار میکند.
مطابق بند یک ماد  02کنوانسیون ،هرگونه پاسخ به ایجاب که ظاهراً قبرول ایجراب بروده،
ولی متضمن اضافات ،محدودیتها یا سایر اصالحات نسبت به ایجاب باشد ،به منزل رد ایجاب و
ایجاب متقابل است .در انتهای ماده ،مواردی که شرای ایجاب را به طور اساسی ت ییر مریدهرد،
بیان شده است :ثمن ،تلدیه ،وصف و مقدار کاال ،مکان و زمان تسلیم کاال ،حردود مسرئولیت هرر
یک از طرفین نسبت به دیگری یا حل اختالفات.

1

برخی معتقدند ،قاعدهای که قبول اصالحشده را موجد یک ایجراب متقابرل مریدانرد ،بسریار
خشک و بیانعطاف تلقی میکند و مقرر مذکور در کنوانسیون را مورد تلیید قرار میدهد .بنابراین
بند ،قبولی که همراه با قیود غیراساسی است ،زمانی باعث انعقاد قرارداد میگردد که هر دو شرر
بند ( 5ت ییرات غیراساسی و عدم اعالم مخالفت موجب) جمع شود.
در این خصوص ،در حقوق ایران نصی وجود ندارد ،ولی قاعده این است که مفراد قبرول بایرد
این معنی را برساند که ایجاب به همانگونه که انشا گردید ،مورد قبول قرار گرفته اسرت .برخری

1. Counter-offer
2. Garner,B,A, Black’s Law Dictionary,USA: West Group Pub, 9th ed, p. 1291, 2009, See
also, Cozzillio, M.J., The Option Contract:Irrevocable Not Irrejectable ,Cath. U.l.Rev,vol.
39, p 354.
3. Ipid,p 76.
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معتقدند ،هرگونه ت ییر ،حتی جزئی در ایجاب ،سبب زوال آن خواهد شد 0.برخی نیز آن را فق در
شرو اساسی سبب زوال میدانند .عقید گروه اول این است که در عقود معو  ،ایجراب قابرل
تبعیض نیست و باید تمام آن ،چنانکه هست ،پذیرفته شود 5.در تلفیق این دو دیردگاه مریتروان
گفت اگر شر یا ت ییر جزئی که مخاطب وضع کرده اسرت ،مرورد پرذیرش موجرب باشرد ،عقرد
محقق می گردد با همان ت ییرات جزئی و غیراساسی .ولی اگر این ت ییرات اساسی یا جزئی باشرد
و مورد پذیرش موجب قرار نگیرد ،سبب زوال ایجاب میگردد .اما برخی ت ییرات اساسی را نیز برا
پذیرش موجب سبب انقعاد عقد میدانند.

1

البته الزم به توضیح است که پاسخ به ایجاب باید در مقام قبولی باشد؛ پاسخی که مشتمل بر
تحقیق و وارسی بیشتر مخاطب است ،دیدگاههای مخالف راجرع بره ایجراب یرا درخواسرت یرک
ایجاب بهتر یا سؤال درمورد شرو قرارداد ،لزوماً قبول مشرو یا ایجاب متقابل نیست 0.ممکرن
است که پاسخ ،صرفاً به قصد محک زدن موجرب در قبرال قبرولی م رایر باشرد و درعرینحرال،
مخاطب ایجاب ،امکان قبول ایجاب را در زمان بعدی برای خود محفوظ دارد .درصورتیکه پاسخ
ایجاب ،صرفاً ناظر به پرسش یا پیشنهاد در خصوص امکران افرزودن شررو اضرافی باشرد ،چنرین
پاسخی نه قبول تلقی میشود نه رد ایجاب و این یک امر موضوعی است کره دادرس بایرد در هرر
قضیه بهطور جداگانه تشخیص دهد که آیا پاسخ مخاطب در مقام قبول بوده است یا در مقام سرؤال،
پیشنهاد ،تحقیق بیشتر و غیره .بنابراین ،همه ایجابهای متقابل بهعنوان رد ایجاب عمل نمیکنند.
بنابراین ،در مقام نتیجهگیری باید گفت ،در خصوص ایجاب متقابل هم حقوق ایران تا حردود
زیادی با کنوانسیون موافق است ،به جز در خصوص سکوت موجب؛ چرا که اگر موجب نسبت بره
شرو و اضافات غیراساسی سکوت کند ،عقد محقق میگردد .ولی در حقوق ایران باید بره تلییرد
موجب برسد و سکوت او مطابق قاعده به معنی عدم رضاست .در پایان باید اشاره کررد ،در سرایر
موارد که کنوانسیون نصی زوال ایجاب ندارد ،به حقوق ملی طرفین دعوا رجوع میشود .از جملر

 .0شهیدی ،مهدی ،پیشین ،ص .01
 .5کاتوزیان ،ناصر ،پیشین ،ص .156
 .1صفایی ،حسین ،پیشین ،ص .05
 .0پارساپور ،محمدباقر و وحید فقیهی ،نبرد فرم ها در کنوانسیون بیع بین المللای کااال باا مطالعاه در
حقوق ایران ،پژوهشهای حقوق تطبیقی ،دوره  ،0120 ،06شماره  ،1ص .8
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آنها میتوان به مرگ یا حجر پیرامون یکی از طرفین ،ممنوعیت قانونی موضروع ایجراب ،تکررار
ایجابِ قبل از قبول ،ایجابی که بقایش منو به شرطی است کره منتفری شرده ،اشراره کررد .در
حقوق ایران ،موارد مذکور را میتوان از موجبات زوال ایجاب قلمداد کررد .بره عنروان نمونره ،در
فرضی که دولت ،فروش کاال را قبل از تسلیم مبیع ممنوع مریکنرد و موجرب انفسراخ عقرد بیرع
میگردد (مصداقی از ماده  184ق.م) ،به طریق اولی این مورد را باید قبل از قبولی مورد پرذیرش
قرار داد؛ به عبارتی دیگر ،در این فر

ایجاب موضوعیت خود را به واسط منع قانونی از دسرت

داده است و مهملی برای قبولی باقی نیست ،لذا ایجاب منتفی میگردد.
 .5فوت و جنون
در حقوق ایران ،در ارتبا با تلثیر فوت یکی از طرفین بر ایجاب ،دو نظریره مطررح گردیرده
است :براساس نظری غالب ،ایجاب بر اثر فوت هر یک از طرفین زائل میشود ،اما به نظر اقلیتری
از حقوقدانان ایرانی و فقهای امامیه ،ایجاب بعد از فوت موجب ،قابل تنفیذ است .در مسئل ترلثیر
حجر ،یکی از طرفین بر ایجاب نیز زوال ایجاب بر اثر جنون ،سرفه و ورشکسرتگی (افرالس) برر
مبنای لزوم تحقق مفهوم معاقده میان طرفین در دوران تشکیل عقد در حقوق ایران مرورد تلییرد
قرار میگیرد.
در سیستمهای حقوقی اروپایی نیز دو دیدگاه عمده مالحظه میشود -0 :زوال ایجاب برر اثرر
فوت و حجر هر یک از طرفین ،بنا به تلکید برخی سیستمهای حقروقی حکومرت اراد براطنی در
تشکیل تعهدات ارادی و لزوم حیات و اهلیت طرفین در تمام دوران تشکیل عقد؛  -5قابلیت بقای
ایجاب به طرفیت ورث متوفا یا نمایند محجور.

0

براساس گرایش حقوق برخی کشورها به حکومت اراد ظاهری در تشرکیل تعهردات ارادی،
در تطبیق دیدگاهها میتوان مبانی نظری اول را همسو با دیدگاه غالب در حقوق ایران تشرخیص
داد ،اما بین دیدگاه دوم در کشورهای اروپایی و نظری قابلیت تنفیذ ایجاب بعد از فوت موجرب در
حقوق ایران ،به لحاظ مبنایی سنخیتی وجود ندارد.

 .0پارساپور ،محمدباقر و وحید فقیهی ،پیشین ،ص .0
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با این برداشت اولیه ،در ادامه به بررسی موضوع فوت و جنون در این گفتار و ورشکسرتی در
گفتار بعدی ،بهعنوان اسباب زوال ایجاب میپردازیم.
از نظر سابق فقهی ،با مراجعه به آثار و نوشتههای فقهای هم مذاهب اسالم ،میتوان مدعی
شد که اجماع به لزوم تداوم اهلیت طرفین از زمان ایجاب تا زمان قبول قرار گرفته است .با توجه
به مواد قانونی در حقوق ایران ،میتوان به نتیجهای مشابه به نظر فقها رسرید .مرواد  021و 501
قانون مدنی ،اهلیت طرفین را در ز مان وقوع عقد و نه در زمان وقروع ایجراب بره تنهرایی شرر
صحت معامله دانستهاند.
در مورد مرگ میتوان گفت ،مرگ گویند ایجاب یا مخاطب آن از دیگر اموری است کره در
بحث از عوامل زوال ایجاب مطرح میشود .پیش از پرداختن به آنچه درحقوق ایرران درایرنبراره
گفته شده است ،بیان عقاید فقها ضروری به نطر میرسد .گفتار فقیهان در ایرن زمینره و نیرز در
مورد عوامل بعدی که مطرح خواهد شد ،مبتنی بر پاسخی که آنهرا درمرورد لرزوم بقرای اهلیرت
متعاقدین تا پایان عقد میدهند ،هریک از گویندگان ایجاب یا قبول در زمان اعالم اراد خرویش
نیازمند اهلیت است .اما آیا بقای اهلیت هریک در زمان انشای دیگری نیز ضروری است ،به بیان
بهتر ،آیا طرفین باید از ابتدا تا انتهای عقد بهطور پیوسرته دارای اهلیرت یرا وجرود اهلیرت بررای
هریک فق زمان انشای اعالم اراد خویش کافی است؟
مشهود فقها ،پاسخ مثبت به پرسش فوق داده ،معتقدند از جملره شررو عقرد آن اسرت کره
هریک از ایجاب و قبول درحالی واقع شود که هردو طرف قرادر بره انشرا باشرند .بنرابراین ،اگرر
مشتری درحال ایجاب بایع قابلیت قبول نداشته یا فروشنده درزمان قبول طرف از قابلیت ایجراب
خارج شود ،عقد تشکیل نمیشود.

0

برای اثبات این نظریه دالیلی ارائه شده و خالص آن چنین است که عقرد عبرارت از توافرق
قصدهاست و برای حصول این توافق ،طرفین باید دارای اهلیت الزم باشند .صاحب جواهر در این
خصوص بیان داشتهاند :عقد یعنی ایجاب و قبول (نه مثالً ایجاب تنها) و لذا هرر چره در صرحت
عقد شر است ،در تمام فاصله ایجاب تا قبول ضروری است ،نه فقر در قسرمتی از عقرد 5.بره
 .0انصاری ،مرتضی ،پیشین ،ص .045
 .5نجفی ،محمد حسن ،جواهرالکالم فی شرایع االسالم ،جلد  ،52بیرروت :دار احیراء الترراث العربری ،جلرد
هفتم 0058 ،ه.ق ،ص .004
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هرحال ،نتیج پذیرش این اصل کلی آن است که مرگ هریک از طرفین ،قبل از قبرول مرانع از
صدق عقد و معاهده میشود و آنها را از قابلیت تخاطرب کره الزمر پیمرانبنردی اسرت ،خرارج
میسازد 0.بنابراین ،مرگ گوینده یا مخاطب موجب زوال ایجراب اسرت .در برابرر نظریر فروق،
عقید دیگری نیز وجود دارد که بقای اهلیت را شر نمریدانرد .ایرن نظرر ،برهویرژه مبتنری برر
دیدگاهی است که تمام حقیقت بیع (وسایر عقود) را به ایجاب میدانست .براین اساس ،باید گفت
عقد با ایجاب تحقق یافته و قبول نقشی جز پذیرش آنچه واقع شده است ،ندارد .پس اگر موجرب
بعد از ایجاب فوت کند( ،یا دچار بیهوشی و مانند آن شود) ت ییری درآنچه تحققیافته پیدا نشرده،
ایجاب زایل نمیشود .بدیهی است ،مرگ مخاطب به آن دلیل که تلثیر عقد را نسبت به خرودش
نپذیرفته است .موجب عدم باروری و تلثیرگذاری عقدشده و نسبتی همانند مروت اصریل پریش از
اجاز عقد فضولی پیدا میکند.

5

البته در موضوع مورد بحث ،نظری سومی نیز وجود دارد که قائل به لزوم بقای اهلیت در بایع
و عدم لزوم در مشتری (مخاطب ایجاب) است 1که چون دربار مرگ عمالً نتیجهای نداشرته ،بره
هرحال زوال ایجاب را در پی دارد .در بحث جنون به عنوان یکی دیگر از اسباب زوال ایجاب بره
آن خواهیم پرداخت.
باوجود توجهی که فقها از گذشته دور به این مسئله داشتهاند ،قانون مدنی مراحکم صرریحی
دربار تلثیر مرگ در زوال ایجاب نکرده است .گرچه برخی خواستهاند با اسرتفاده از مرالک مراد
 815که مقرر داشته است اگر قبل از قبض واهب ،متهب فوت کند ،هبه باطل میشرود 0،قرانونی
عام مبنی بر زوال ایجاب دراثر فوت هریک از طرفین فراهم کنند 0.ماد  206نیز میتوانرد خرود
گواهی بر ادعای سقو ایجاب به موجب فوت هر یک از طرفین باشد .این مراده مقررر مریدارد:
« اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شرروع و برا مررگ او تمرام مریشرود».
بنابراین ،در حقوق ایران دارا شدن حق و تکلیف ،قائم به حیرات انسران اسرت و برا زوال حیرات،
 .0انصاری ،مرتضی ،پیشین ،ص .011
 .5جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،الفارق :دایرهالمعارف عمومی حقوق ،پیشین ،ص .02
 .1خوئی ،سیدابوالقاسم ،مصباح الفقاهه ،نجف مطبعه األداب 0010 ،ق ،ص .512
 .0نظیر این حکم در مورد وقف نیز داده شده است :فلومات الواقف قبله،ای قبل قبضه المستند الی اذنه ،بطل …و
الظاهران موت موقوف علیه کذلک.
 .0موسوی خمینی ،روحاهلل (امام خمینی) ،البیع ،تهران :وزارت ارشاد اسالمی0004 ،ق ،ص .566
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اهلیت دارا شدن حق و تکلیف از او سلب میگردد .بره نظرر مریرسرد حتری برا چشرمپوشری از
استنبا های یادشده که ایرادهایی نیز ممکن است برآن وارد آید ،بتوان با اعتماد به نظرر مشرهور
فقها که مرجع و پشتوان فکری نویسندگان قانون مدنی بوده است و با توجه به اصول کلی براب
تعهدات ،حکم به زوال ایجاب دراثر فوت در حقوق ما کرد .نویسندگان معروف ما نیز به هردلیرل
همین را پذیرفتهاند.
کاتوزیان پس از تقسیم ایجاب به ایجاب ساده و نیز ایجابی که با تعهد بره حفرظ آن همرراه
است ،در مورد اثر مرگ در هر کدام جداگانه به بحث پرداخته ،باالخره با پذیرش زوال آن در اثرر
مرگ چنین میافزاید« :ادعای بقای ایجاب پس از فوت گویند آن فق درصورتی منطقی به نظر
میرسد که اعالم اراد هردو طرف عقد هرکدام ایقاعی مستقل به شمار آید و سازند اصلی عقرد
نیز اراده تظاهری باشد ،اما هیچیک از این دو مقدمه در حقوق ما پذیرفته نشده است».

0

لنگرودی نیز با اینکه اصوالً مانعی برای عدم زوال نمیبیند و معتقد است ایجاب که موجودی
اعتباری است ،تابع نحو اعتبار بوده ،نفس خالق ّآدمی نیز توان انشا و اعتبار به هر شکلی را دارد
و از جمله میتواند ایجاب را طوری واقع کند که بعد از فوت یا مانند آن هم باقی بماند .اما با این
حال ،درمجموع قائل به زوال شده ،چنین نتیجه میگیرد که مصالح متعاقدین اقتضا دارد که بقای
موجود اعتباری ناشی از ایجاب محدود به حیات هر یک از متعاقدین شود 5.سید حسن امامی نیرز
به زوال ایجاب در اثر فوت گویند آن تصریح کرده است.

1

جنون نیز وضعیتی مشابه فوت را در فقه و حقوق ایران دارد .در مورد جنون مریتروان گفرت:
شمار بسیاری از فقها نظیر شیخ در مکاسب و پیش از او محقق در شرایع ،جنون و اغما (بیهوشی)
را نیز از عوامل نابودکنند ایجاب دانستهاند .صاحب جواهر ضمن تلیید این عقیرده ،دو دلیرل نیرز
اقامه کرده است :نخست آنکه ایجاب پیش از قبول در حکم عقد جایز است که با جنرون و اغمرا
ساق میشود .این استداللی است که شهید ثانی در مسالک آورده و صراحب جرواهر نیرز تلییرد
میفرماید .دلیل دیگر آنکه ،ادل شرطیت عقل ،قصد و مانند آن مربرو بره عقرد کره مرکرب از
ایجاب و قبول است ،میباشد ،نه فق مربو به(زمان)ایجاب .صاحب عروه نیز که این امرور را از
 .0کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،پیشین ،ص .155
 .5جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،الفارق :دایرهالمعارف عمومی حقوق ،پیشین ،ص .68
 .1امامی ،سیدحسن ،پیشین ،ص .128
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بین برند ایجاب دانسته است ،عالوه بر استدالل به عدم صدق معاقده و معاهده بر ایجابکننرده
یا قابل مجنون یا م میعلیه که شیخ به آن استناد ورزیده است ،دعوای اجماع و نیز انصراف ادله
را مطرح ساخته است .مرحوم حکیم نیز با اینکه در تمام ادل مذکور ایرادهرایی دیرده و مخالفرت
کرده است ،در نهایت ،زوال ایجاب در اثر جنون و اغما را به آن دلیل پذیرفته اسرت کره مرانع از
صدق تخاطب میشود .نتیجه اینکه مسئل مورد بحث از شهرت باالیی در فقه برخروردار اسرت و
مخالفت اندکی با آن دیده شده که آن هم یا مبتنی برر تمامیرت عقرد برا ایجراب تنهاسرت کره
نتیجهاش عدم تلثیر جنون یا بیهوشی موجب در زوال ایجاب است ،یا مبتنی برر نظرری کره بقرا
اهلیت را فق در مورد بایع الزم میدانست که نتیجهای درست عکس مبنای قبلی دارد؛ بره ایرن
معنی که جنون و بیهوشی موجب ،باعث زوال ایجاب است؛ در حالیکه چنین اموری در مشرتری
تلثیری در اعتبار ایجاب ندارد.

0

بهرغم سکوت قانون مدنی در این زمینه ،حقوقدانانی نظیر امرامی ،جنرون را باعرث نرابودی
ایجاب میدانند 5،گرچه درمورد اغما سخنی نگفتهاند .کاتوزیان با سکوت در مورد جنون ،صرریحاً
ابراز داشته است که نباید عوار

زودگذری چون بیهوشی را نابودکنند ایجاب دانست .چنانکره

لنگرودی نیز جنون را به طور اصولی از بین برند ایجاب ندانسته و معتقد است ،به وجرود آورنرد
این موجود اعتباری میتواند آن را به گونهای اعتبار نماید که پس از موت و جنرون او نیرز معتبرر
باقی بماند.
ماد  0501در تعیین تکلیف طرف معامله با مجنون به صراحت مقرر میدارد« :مجنون دائمی
مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خرود بنمایرد
ولو با اجاز ولی یا قیم خود .لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینمایرد ،نافرذ
است؛ مشرو بر آنکه افاق او مسلم باشد.
در کنوانسیون ،هیچ مقررهای درمورد وقایع حقوقی فوقالذکر نیست .ماد ( 0 )1پریشنرویس
قانون متحدالشکل انعقاد قرارداد بیع بینالمللی ( )0208مقرر میداشت که مرگ یا حجر در برخی
اوضاع و احوال ،میتواند مجوز استرداد ایجاب باشد .همین طرور ممکرن اسرت مخاطرب ایجراب
 .0اسماعیلی ،محسن ،ایجاب و زوال آن از دیدگاه فقه و حقوق تطبیقی و کنوانسیون بیع بین المللی کاال ،فصرلنامه
مدرس علوم انسانی ،0144 ،شماره  ،2صص .06-00
 .5امامی ،سیدحسن ،پیشین ،ص .100
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اجازه بدهد تا پیشنهاد منقضی شود .کمیت مربو بره شرکل و انعقراد قررارداد ،چهرار توصریه را
دریافت کرد:
یک توصیه این بود که گفته شود ،ایجاب منقضی نخواهد شد؛
توصی دیگر این بود که موجب باید منقضی شود؛
سومین توصیه مقرر میداشت که میتوان از ایجاب عدول کرد؛
چهارمین توصیه عنوان میکرد که بین مرگ و حجر موجب و مرگ و حجر مخاطب ایجراب
باید تمایز قائل شد.

0

بهجای چهارمین پیشنهاد ،گفته شد که ماد ( 0 )1پیشنویس حذف شود .تصمیم نهرایی در
ماد  00کنوانسیون مربو به قانون متحدالشکل ناظر بر انعقاد قراردادهای بیع بینالمللی امروال
منقول ،مصوب 0260تجلی پیدا کرد که مقرر میداشت« :مرگ و حجر یکری از طررفین ،قبرل از
قبول ،اثری در انعقاد قرارداد ندارد ،مگر اینکه قصد طرفین ،برخالف این باشد یا عرف و عادت یا
مقتضای قرارداد ،خالف آن را مقرر دارد» .کنوانسیون وین ،کماکان درمورد این موضروع ،سرکوت
کرده است .بحث درمورد افالس و ورشکستگی ،نه در کنفرانس  0261الهه بررسی شرد و نره در
کنفرانس وین .لذا به نظر میرسد که موضوعات مرتب با مرگ ،حجر و ورشکستگی ،تابع قرانون
ملی حاکم بر قرارداد است.

5

 .6ورشکستگی
همانطور که گفته شد ،درکنوانسیون های بین المللی ،بحث حجر و ورشکسرتگی بره سرکوت
برگزار شده و از اینرو ،تابع قانون ملی حاکم بر قراردادهاست .ورشکستگی از نظرر حقروق ایرران
موجب میگردد که ورشکسته از مداخله در تمام اموال ،حتری آنچره کره ممکرن اسرت در مردت
ورشکستگی عایدش گردد ،منع شود .همرین حکرم در مراد  004قرانون تجرارت شرامل کلیر
قراردادهای ورشکسته نیز تکرار شده است؛ چه این ماده مقرر میدارد« :کلیه قراردادهایی که پس

 .0یانکا .سی .ام ،بونل ،ام .جی ،تفسیری بر حقوق بیع بینالمللی ،جلد  ،2ترجمه :مهرراب دارابپرور ،گرنج
دانش ،چاپ دوم ،0120 ،صص .501-512
 .5همان ،ص.501
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از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد ،نسبت به هر کس ،حتی خود تراجر ورشکسرته محکروم بره
بطالن است».
با توجه به مواد  058و  004قانون تجارت معلوم میگردد که ایجاب با ورشکسته شردن هرر
یک از طرفین معامله ساق میگردد؛ چه بههر حال ،بر فر

وقوع قبول معامله صرحیحی واقرع

نمیشود .اکثر اساتید حقوق تجارت ایران با توجه به ظراهر عبرارات مراد  004حکرم بطرالن را
شامل کلی قراردادهای پس از توقف نیز دانستهاند که قابل تلمل است و نمیتوان صرف توقف را
موجب بطالن معامله یا به عبارت مورد نظر بحث ما موجب سقو ایجاب دانسرت؛ چررا کره اوالً
بسیار ممکن است که توقف در کار تاجر حاصل آید ،ولی به ورشکستگی منجر نگرردد کره در آن
صورت ایجاب نمیتواند به صرف توقف سقو کند ،بلکه شرایطی دیگر از جمله سروء نیرت بایرد
احراز گردند .ثانیاً با مقایس ماد  004با مواد  051و  056قانون تجارت ،میتوان چنرین اسرتنبا
نمود که ذکر عبارت پس از تاریخ توقف در ماده مسامحه در بیان است و منظور مقنن قراردادهای
پس از تاریخ ورشکستگی میباشد ،واال با اطالق و عمومیتی که حکم ماد  004دارد ،انشای ماد
 051دیگر الزم نبود .نتیجه آنکه اطالق حکم ماد  004قانون تجرارت کره ظراهراً شرامل کلیر
قراردادها (حتی آنکه حسن نیت در انعقادشان محرز و مسلم است و به ضرر کسی تمام نمیشوند)
میگردد ،نمیتواند در برگیرند معامالت و قراردادهای قبل از ورشکستگی باشد ،بلکه در راستای
تکمیل و انطباق با ماد  008انشا شده است.
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نتیجهگیری
در ارتبا با زوال ایجاب ،همانطور که گذشت ،زوال ایجاب در کترب حقروق خرارجی بحرث
مستقل و مهمی را تحت عنوان " "TERMINATION OF OFFERبه خود اختصراص داده
است .لکن در مباحث فقهی و تا اندازهای هم در کتب حقوقی ما جایگاه شایسرته خرویش را پیردا
نکرده است .به رغم گسترش مبادالت بازرگانی در دنیای امرروز یرا وجرود اهمیرت بسرزایی کره
قراردادها در زندگی اقتصادی انسان دارند ،مدت اعتبار ایجاب و عوامل نابودی آن بهخوبی مرورد
پژوهش و تحقیق قرار نگرفته و لذا احکام مربو به این مباحث در مواضع و مناسبتهای مختلف
پراکنده شدهاند .در مورد مصادیق زوال ایجاب نیز استرداد ایجاب ،رد صریح یرا ضرمنی ایجراب،
گذشت مدت ،زوال ایجاب به واسطه ایجاب متقابل و باالخره فوت و جنون و ورشکسرتگی مرورد
مطالعه قرار گرفت.

510

موارد و عوامل سقوط ایجاب در نظام حقوقی ایران...

فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94

فهرست منابع
الف) منابع فارسی
کتاب

 .0امامی ،سیدحسن ،حقوق مدنی ،جلد  ،0تهران :کتابفروشی اسالمیه ،چاپ سوم.0140 ،
 .5انصاری ،مرتضی ،مکاسب ،چاپ سنگی 0001 ،ه.ق.
 .1بهرامی ،حمید ،کلیات عقود و قراردادها ،تهران :میزان ،چاپ دوم.0186 ،
 .0خوئی ،سیدابوالقاسم ،مصباح الفقاهه ،نجف مطبعه األداب 0010 ،ق.
 .0جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،دایرۀالمعارف حقوق مادنی و تجاارت ،کتابخانره گرنج
دانش ،چاپ اول.0188 ،
 .6جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،الفارق :دایرهالمعارف عمومی حقوق ،جلد  ،1گنج دانرش،
چاپ دوم.0120 ،
 .4شهیدی ،مهدی ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،تهران :انتشارات مجد ،چاپ سوم.0185 ،
 .8صفایی ،حسین ،قواعد عمومی قراردادها ،تهران :میزان ،چاپ پنجم.0186 ،

 .2صفایی ،حسین و همکاران؛ حقوق بیع بینالمللی :بررسی کنوانسیون بیع بینالمللی
 0961با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ،فرانساه ،انگلایس و ایالات متحاده
امریکا ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ سوم (با تجدیدنظر و اضافات).0121 ،
 .01قاسم زاده ،سید مرتضی ،اصول قراردادها و تعهدات ،تهران :دادگستر ،چاپ چهاردهم.0182 ،
 .00داکسبری ،روبرت ،مروری بر حقوق قراردادهاا در انگلساتان ،ترجمره و توضریحات:
حسین میرمحمد صادقی ،حقوقدان.0144 ،
 .05کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،جلد  ،0شرکت سرهامی انتشرار ،چراپ پرنجم،
(ویرایش جدید).0184 ،
 .01کاتوزیان ،ناصر ،عقود معین (معامالت معوض-عقود تملیکی) ،جلد  ،0تهران :شرکت
سهامی انتشار ،چاپ دوازدهم.0125 ،
516

موارد و عوامل سقوط ایجاب در نظام حقوقی ایران...

فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94

 .00یانکا .سی .ام ،بونل ،ام .جی ،تفسیری بر حقوق بیع بینالمللی ،جلد  ،2ترجمه :مهراب
دارابپور ،گنج دانش ،چاپ دوم.0120 ،
 .00معزی ،امیر ،حقوق مدنی  ،3تهران :مجد ،چاپ اول.0181 ،
 .06موسوی خمینی ،روحاهلل (امام خمینی) ،البیع ،تهران :وزارت ارشاد اسالمی0004 ،ق.
 .04نجفی ،محمد حسن ،جواهرالکالم فی شارایع االساالم ،جلرد  ،52بیرروت :دار احیراء
التراث العربی ،جلد هفتم 0058 ،ه.ق.
مقاله

 .08ابهری ،حمید و همکاران ،اسباب زوال ایجاب در کنوانسیون بیع بین المللی کااال
مصوب  1690و تطبیق آن با حقوق ایران ،دو فصلنامه پژوهشنامه حقروق خصوصری
عدالت ،سال دوم ،0120 ،شماره .0
 .02اسررماعیلی ،محسررن ،ایجاااب و زوال آن از دیاادگاه فقااه و حقااوق تطبیقاای و
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،فصلنامه مدرس علوم انسانی ،0144 ،شماره .2
 .51اص ری آقمشهدی ،فخرالدین و حسین کاویار ،رجوع از ایجااب در کنوانسایون بیاع
بینالمللی کاال ( ،)0961مجله حقوقی بینالمللی ،0120 ،شماره .00
 .50پارساپور ،محمدباقر و وحید فقیهی ،نبرد فرمها در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال باا
مطالعه در حقوق ایران ،پژوهشهای حقوق تطبیقی ،دوره  ،0120 ،06شماره .1
پایاننامه

 .55پارسایی پور ،محمد باقر « ،مطالعه تطبیقی تاثیر فوت یا حجرر طررفین برر ایجراب در حقروق
ایران و حقوق اروپایی» ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه قم.0182 ،
ب) منابع انگلیسی
Book
23. Garner,B,A, Black’s Law Dictionary,USA: West Group Pub, 9th ed, p.
1291, 2009, See also, Cozzillio, M.J., The Option Contract:Irrevocable
Not Irrejectable ,Cath. U.l.Rev,vol. 39.
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