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Abstract 
Offer is the first effective will in 
concluding a contract, which is 
announced by the offer or. offer 
restriction, unlike other legal acts, is 
imposed by itself and the addressee 
of offer must declare his acceptance 
according to the provisions of offer. 
It should be noted that the issue of 
imperative is not mentioned 
independently by the Iranian civil 
law, and as a result, jurists have 
established principles for obligatory 
by interpretive and comparative 
study of the articles of the civil law 
of Iran and other countries. This is 
while the UNIDROIT principle of 
international commercial contract in 
some articles have set rules for the 
requirement and in the explanations 
of each article, by mentioning an 
example and expanding the text of 
the article, the rules of requirement 
have been explained. One of the 
common features of both laws is the 
protection of the rights of the 
addressee against the cause. 
Keywords: Offer, Acceptance, 
Offer or, Offeree, Unidroit. 

    چکیده  
عقاد قرارداد مـی باشـد کـه    ایجاب اولین اراده موثر در ان

ــاب     ــد ایج ــردد. قیدوبن ــی گ ــالن م توســط موجــب اع
برخالف سایر اعمال حقوقی توسط خود موجـب مقـرر   
می گردد و مخاطب ایجاب باید طبق مفاد ایجاب قبـول  
خود را اعالن نماید. الزم به ذکر است که به امر ایجـاب  
توسط قانون مدنی ایران به طور مستقل اشاره نشـده و در  
نتیجه حقوقدانان با مطالعه تفسیري و تطبیقی مـواد قـانون   
مدنی ایران و سایر کشورها براي ایجاب اصولی را مقرر 
نموده اند. این در حـالی اسـت کـه اصـول قراردادهـاي      
تجاري بین المللی در چند ماده قواعدي را براي ایجـاب  
وضع نموده و در توضیحات ذیل هر ماده با ذکر مثـال و  

ماده به شرح قواعد ایجـاب پرداختـه اسـت. از    بسط متن 
جمله ویژگی هـاي مشـترك هـر دو قـانون حفاظـت از      
حقوق مخاطب ایجاب در مقابل موجب می باشد بـدین  
صورت که موجب نمی تواند در هر صورت از ایجـاب  

  خود رجوع کند مگر با وجود شرایط مقرر در قانون.  
: ایجاب، قبول، موجب، مخاطب واژگان کلیدي 

 ایجاب، اصول قراردادهاي تجاري بین المللی.
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 .9، تمدن حقوقی، شماره یالملل ینب يتجار يو اصول قراردادها یرانا یدر قانون مدن یجابا یتاهم)، 1400( مرتضی؛ ،جوان سرند
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  مقدمه
هستند. به عبارت  2و قبول 1ه، این دو اراده همان ایجابقرارداد منعقد نمی شود مگر با جمع دو اراد    

دیگر، در واقع ایجاب و قبول اعالن یک جانبه اراده هستند که در انعقاد قرارداد قطعی کنار هم می آیند 
)Fontaine& Marcel,2006,31.( در واقع اراده و  4با اعالن ایجاب خود به مخاطب ایجاب 3موجب

د قراردادي اعالم می نماید. اما ایجاب باید داراي شرایط اساسی عقد همچون رضایت خود را براي انعقا
  ثمن معامله و مبیع و همین طور جنس مبیع باشد که در ادامه به آن ها اشاره می شود. 

قانون مدنی ایران جز در چند ماده آن هم به طور ضمنی، اشاره اي به ایجاب نداشته و اصولی را    
رفته است. اما حقوقدانان ایرانی با تفسیر مواد پراکنده از قانون مدنی ایران و براي آن در نظر نگ

همین طور تطبیق آن مواد با قوانین سایر کشورها اصولی را براي ایجاب قید نموده اند که حائز 
اهمیت است. در این میان با توجه به اصل آزادي اراده در قراردادها ممکن است طرفین تجاري 

براي  که ینارا در صورت اطمینان از  5ه باشند که اصول قراردادهاي تجاري بین المللیتمایل داشت
قراردادهاي خود و مکاتبه با شیوه هاي تجاري هماهنگی ایجاد می نماید، به عنوان قانون حاکم 

  ). Toshiyuki,2018,91انتخاب نمایند(
این اصول توسط گروهی از  در توضیح اصول قراردادهاي تجاري بین المللی باید گفت که   

محققان مستقل و کارشناسان مختلف سیستم هاي حقوقی تهیه شده است و تفاوت آن با سایر 

                                                      
1 - Offer 
2 - Acceptance 
3 - Offeror or Proponent 
4 - Offeree 
5 - Unidroit or UPICC (unidroit principles of international commercial contracts) 
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سیستم هاي حقوقی این است که اصول قراردادهاي تجاري بین المللی تحت نظارت و تصویب 
ري بین ). اصول قراردادهاي تجاCanAksoy,2014,95شده توسط یک سازمان بین دولتی می باشد(

المللی در ذیل هر ماده توضیحاتی را قید نموده است که در این مقاله نیز براي شرح بیشتر ماده هاي 
راجع به ایجاب به آن توضیحات نیز رجوع شده است. الزم به ذکر است که مفاد ایجاب توسط 

ر غیر این موجب تعیین می شود و مخاطب ایجاب باید قبول خود را مطابق آن مفاد اعالن نماید د
صورت قبول اعالم شده در حکم قبول نبوده و صرفا ایجاب جدید تلقی می شود. این مقاله به 
ایجاب در قانون مدنی ایران پرداخته و همین موضوع را در اصول قراردادهاي تجاري بین المللی 

همچون؛ آیا مورد مطالعه و تطبیق داده است. در ادامه به ابهامات و سواالت موجود در باب ایجاب 
موجب می تواند از ایجاب خود رجوع کند؟، مدت اعتبار ایجاب تا چه زمانی هست؟، تفاوت 
مذاکرات پیش از عقد با ایجاب و قبول، تفاوت ایجاب عام و خاص و در نهایت عوامل موثر در 
ین زوال ایجاب اشاره می شود که در نهایت با پاسخ به همه این ابهامات، اصولی براي ایجاب مع

  خواهد شد.
 ایجاب در قانون مدنی ایران -1
دو جزو الینفک تشکیل قرارداد، ایجاب و قبول هستند. هرچند ایجاب اهمیت و نقش بسیار    

مهمی در تشکیل قرارداد دارد اما قابل توجه است که در قانون مدنی ایران مستقیما و صراحتا به 
نیز با توسل به تفسیر مواد قانون مدنی و تطبیق با  ایجاب و نحوه اعالن آن اشاره نشده و حقوقدانان

قوانین سایر کشورها، چگونگی آن را شرح داده اند و در نتیجه همین تفسیرها و تطبیق ها اصولی 
براي ایجاب مقرر شده که صرفا در کتب حقوقدانان دیده می شود نه در متن صریح قانونی. از این 

ود، براي مثال؛ ایجاب باید کامل باشد تا طرف قبول بتواند با اصول می توان به چند مورد اشاره نم
دقت کافی محتواي عقد پیشنهاد شده را بشناسد و به همین دلیل ایجاب بایستی الاقل حاوي عناصر 

   ).216، 1392قائم مقامی، اساسی عقد باشد (امیري
مبیع و قیمت آن اشاره نمود قانون مدنی می توان به  6»339«منظور از عناصر اصلی بر اساس ماده    

باید روشن باشد. براي مثال؛ من اتومبیل ام را به قیمت صد میلیون تومان می  7که در ایجاب، موجب
فروشم. حال دیدیم که عناصر اساسی قرارداد یعنی اتومبیل که مبیع باشد و قیمت که صد میلیون 

                                                      
 پس از توافق بایع و مشتري در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود ... -  6

  کسی که اولین بار اراده خود را براي انعقاد معامله به مخاطب خود اعالم می نماید. -  7
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زي که ممکن است به عنوان عنصر تومان باشد کامال مشخص است. از مبیع و قیمت که بگذریم چی
قانون مدنی می توان دریافت که  8»353«اساسی عقد به شمار آید، جنس مبیع باشد. با استناد به ماده 

جنس نیز می تواند از عناصر اساسی قرارداد به شمار آید. در مثال قبلی اگر بتوانیم جنس را نیز در 
ین باشد؛ من اتومبیل ام را با تولید فالن کارخانه ایجاب اضافه کنیم، در این صورت ایجاب باید چن

و فالن رنگ به مبلغ صد میلیون تومان می فروشم. در چنین ایجابی کنار مبیع و ثمن، جنس نیز 
  مشخص هست که به کامل و روشن بودن ایجاب کمک می نماید. 

  الزام آور بودن ایجاب  -2
نبودن ایجاب می باشد. با توجه به نحوه تشکیل عقد برخی از اختالف ها بر سر الزام آور بودن یا    

که همراهی دو اراده الزم است، بنابرین در تشکیل عقد عالوه بر ایجاب، قبول نیز نقش مهمی دارد 
و در واقع آخرین اراده و تشکیل دهنده عقد به حساب می آید. چیزي که در این میان حائز اهمیت 

هرچند قانون مدنی ایران در مورد الزام آور بودن ایجاب  است الزام آور بودن ایجاب می باشد.
ایجاب را قبول نماید اما موجب ایجاب خود را باطل  9سکوت نموده، اما اگر بر فرض مثال؛ قابل

کند، در این صورت امکان دارد که قابل به دلیل قبول چنین ایجابی از دیگر فعالیت هاي حقوقی و 
یجه ابطال ایجاب به قابل خساراتی وارد شود. حال چه کسی تجاري خود صرفنظر کرده و در نت

پاسخگوي خسارات وارد آمده بر قابل خواهد بود؟ الزام آور بودن و نبودن ایجاب، به قبول و زمان 
اعالن آن بستگی دارد. یعنی اگر استرداد ایجاب پیش از قبول و اعالن آن به دست مخاطب برسد 

می باشد. اما اگر بالعکس، مخاطب ایجاب قبول را اعالن نماید در این صورت ایجاب الزام آور ن
در واقع ایجاب را الزام آور نموده و در چنین حالتی نمی توان ایجاب را استرداد نمود مگر با جبران 
خسارت. به عبارت دیگر مادام که عقد تشکیل نشده، با وجود قدرت اجباري ایجاب، رجوع از آن 

صورت طرف ایجاب ملزم به جبران خسارت وارده (ناشی از رجوع) به معتبر است، لکن در این 
  ). 222، 1392قائم مقامی، بود (امیريطرف قبول خواهد 

  آزادي شکل ایجاب -3
با رجوع به قانون مدنی می توان دریافت که نحوه اعالم ایجاب محدود به شکل خاصی نیست و    

. براي مثال؛ نمی توان گفت که ایجاب فقط نمی توان ایجاب را در یک شکل خاصی محدود نمود
                                                      

باطـل اسـت و اگـر بعضـی از      : هرگاه چیزي معین به عنوان جنس خاص فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشـد، بیـع  353ماده  -  8
  آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعضی باطل است و نسبت به مابقی، مشتري حق فسخ دارد.

  کسی که قبول را به موجب اعالن می نماید. -  9
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از طریق ارسال پستی امکان پذیر است یا ایجاب باید کتبی یا شفاهی باشد. در ادامه به چندین ماده 
  قانون مدنی اشاره می شود که با استناد به آن ها می توان دریافت که شکل ایجاب محدود نیست. 

ناد می شود. با توجه به این ماده می توان دریافت که قانونگذار با قانون مدنی است 10»191«ابتدا به ماده     
استفاده از عبارت (مقرون بودن به چیزي) ایجاب را به شکل خاصی محدود ننموده اما الزم دانسته که 
باید به شکلی ایفاء گردد که داللت بر قصد موجب داشته باشد. در واقع منظور از قصد انشاء همان 

  درستی ایجاب نیز به همراهی با چیزي که داللت بر قصد نماید، مشروط است. ایجاب بوده و 
قانون مدنی می توان به راحتی دریافت که شکل ایجاب در حالت کلی  11»193«با استناد به ماده    

محدود نیست و می تواند به هرشکلی در هر نوع عقدي اعالم گردد. یعنی می تواند به شکل لفظ 
ا ارسال پستی یا باامضاء و بی امضاء اعالم گردد. اما در کنار این آزادي نحوه شفاهی یا کتبی ی

ایجاب، قانونگذار چندین استثناء نیز در نظر گرفته که در بطن همین ماده نیز با توجه به عبارت 
(مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد) اشاره نموده است. از جمله استثنائات آزادي شکل 

قانون مدنی در عقد وکالت استناد نمود. در این ماده قانونگذار در  12»658«می توان به ماده  ایجاب
مورد عقد وکالت ایجاب و قبول را مقید به فعل نموده است. به عبارت دیگر ایجاب باید به شکل 

نون قا 13»1062« 1062فعل صورت بگیرد نه با ایماء و اشاره. دومین استنثاء را می توان در ماده 
 193مدنی مشاهده نمود. در ماده فوق الذکر قانونگذار با وجود بیان آزادي شکل ایجاب در ماده 

قانون مدنی، عقد نکاح را به استفاده از الفاظ صریح محدود و مقید نموده است. به عبارت دیگر، 
راده و رضایت ایجاب و قبول در عقد نکاح باید با استفاده از الفاظ صریح صورت بگیرد که بیانگر ا

طرفین باشد. در این صورت دیگر نمی توان با اشکال دیگر براي مثال با نامه عقد نکاح را منعقد 
  نمود. 

در مورد اعالن ایجاب با ایماء و اشاره اختالف وجود دارد که قانونگذار براي رفع ابهام و اختالف،    
قانونگذار ایجاب را به شکل اشاره قبول که  یناقانون مدنی را مقرر داشته است. با وجود  14»192«ماده 

نموده اما نمی توان چنین استناد نمود که در مواردي که استفاده از لفظ ممکن بود، طرف نمی تواند با 
استفاده از اشاره ایجاب خود را اعالم نماید. بنابرین طرفین معامله می توانند حتی در صورتی که به کار 

                                                      
  عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزي که داللت بر قصد کند.: 191ماده  -  10
معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گـردد مگـر در مـواردي     انشاء: 193ماده  -  11

  که قانون استثناء کرده باشد.
  : وکالت ایجابا و قبوال به هر لفظ یا فعلی که داللت بر آن کند واقع می شود.658ماده  -  12
  ه الفاظی که صریحا داللت بر قصد ازدواج نماید.: نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول ب1062ماده  -  13
  : در مواردي که براي طرفین یا یکی از آن ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.192ماده  -  14
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کن باشد، قصد خود را به وسیله عملی اظهار نمایند مگر در مواردي که قانون بردن الفاظ براي ایشان مم
  ). 74، 1396مانند نکاح (صفایی،صریحا به کار بردن الفاظ را الزم شمرده است؛ 

  پیش از عقد با ایجاب و قبول15تفاوت مذاکرات -4
ست که توسط تفاوت مذاکرات و گفتگوهاي پیش از عقد با ایجاب و قبول از موضوعاتی ا    

قانون مدنی نادیده گرفته شده، اما به هر حال توسط معدود حقوقدانان بدان اشاره شده است. در هر 
صورت نمی توان از اهمیت این مسئله چشم پوشی نمود زیرا تشخیص تفاوت این دو موضوع در 

قبول در  تعیین زمان و مکان تشکیل عقد موثر واقع می شود. هرچند تشخیص مذاکره با ایجاب و
پاره اي از موارد دشوار است اما در حالت کلی مذاکره را می توان چنین تعریف نمود که صرفا 
نوعی تعهد عرفی یا پیشنهاد مقدماتی براي شروع ایجاب و قبول می باشد. حتی اگر در مذاکره 

تشکیل عقد  طرفین بر روي شرایط اساسی معامله، توافق نمایند مبنی بر تشکیل عقد نمی باشد. زیرا
  مستلزم ایجاب، قبول و وجود رضایت هر دو طرف می باشد. 

چنان که گفته شد عدم تشخیص تفاوت مذاکره با ایجاب و قبول موجب اشتباه در تشخیص ارکان   
دادگاه بخش تهران، در موردي  19اساسی عقد و همچنین راي صادره خواهد بود. براي مثال؛ شعبه 

وده و با آن که موجر و مستاجر در میزان اجاره بها اختالف داشته اند، خاص این قاعده را نقض نم
مستاجر را به میزانی که خود پیشنهاد نموده بود ملتزم دانسته و آن را ایجاب پنداشته و این حکم در 

همانطور که در  ).71، 1396شکسته شد (کاتوزیان،دادگاه شهرستان تهران  27ادامه توسط شعبه 
ده گردید، عدم تشخیص مذاکره از ایجاب و قبول موجب صدور راي اشتباه در مثال فوق مشاه

پرونده شده بود. در نتیجه، مذاکره مرحله اي پیش از ایجاب و قبول است که صرفا نوعی پیشنهاد 
براي ایجاب و قبول و انعقاد عقد محسوب می شود که توافق در ارکان اساسی عقد در مرحله 

رفین به بار نمی آورد و طرفین باید رضایت و اراده خود را در قالب ایجاب مذاکره، الزامی براي ط
  و قبول به یکدیگر اعالم نمایند تا عقد منعقد گردد.

  ایجاب عام و خاص -5
ایجاب ممکن است از طرف شخص واحد به عموم مردم یا یک شخص واحد دیگر اعالم گردد.    
اکثرا در معامالت تجاري بین تجار اتفاق می افتد، اما  ایجاب براي یک شخص واحد اعالم گرددکه  ینا

صرفا به این منظور نیست که فقط بین تجار ایجاب خاص رخ می دهد، زیرا ممکن است ایجاب بین دو 
شخص عادي غیرتاجر نیز اتفاق بیافتد. این مسئله عیان است که ایجاب خاص، در واقع ایجاب واقعی 
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اب نیز، قبول محسوب می شود. این در حالی است که در ایجاب محسوب می شود و قبول مخاطب ایج
عام که معموال در قالب مزایده یا مناقصه یا آگهی صورت می گیرد این عبارت نیز به این منظور نیست 
که ایجاب عام، صرفا در قالب مزایده یا مناقصه و... رخ می دهد. براي مثال؛ وقتی مغازه اي کاغذهاي 

ه مغازه خود چسبانده، قیمت ها و اجناس را مشخص نموده و در نهایت این پیشنهاد تخفیف بر روي شیش
خود به منزله ایجاب عام محسوب می شود، زیرا که این ایجاب تنها به یک شخص واحد و مشخص 

  نیست بلکه عموم رهگذران و مشتري ها را شامل می شود. 
ب عام محسوب می شود یا خیر مابین اما در مورد این موضوع که ایجاب عام، واقعا ایجا   

حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد. عده اي بر این باورند که ایجاب عام در واقع پیشنهاد عقد می 
باشد؛ یعنی همان مذاکره پیش از عقد، بنابرین قبول چنین ایجابی به منزله ایجاب جدید می باشد. 

جاب واقعی است و با قبول آن عقد منعقد می عده اي دیگر نیز بر این باورند که ایجاب همان ای
گردد. براي مثال؛ مزایده فروش حیاط به باالترین مبلغ پیشنهاد شده. نظر گروه اول بر این است که 
این آگهی، پیشنهاد عقد می باشد و کسی که مبلغ موردنظر را کتبا به مرجع مزایده ارسال می نماید 

شنده اعالم نموده و فروشنده نیز می تواند با قبول چنین مبلغی در واقع ایجاب و اراده خود را به فرو
قرارداد را منعقد نماید. اما نظر گروه دوم این گونه است که این آگهی در واقع ایجاب است و 

  قرارداد با کسی که باالترین مبلغ را اعالم نماید منعقد می گردد. 
تعیین نموده و مخاطب ایجاب با رعایت مفاد  موجب می تواند مفاد ایجاب را که ینابا توجه به    

ایجاب، قبول خود را اعالم کند. بنابرین موجب باید در ایجاب عمومی در مفاد ایجاب قید نماید 
که ممکن است از ایجاب رجوع شود و به هر دلیلی بعدا استرداد شود یا این ایجاب صرفا به منزله 

اب جدید می باشند، نه به عنوان انعقاد قرارداد. با توجه به پیشنهاد بوده و مبالغ ارسالی به منزله ایج
این آزادي در نحوه اعالم ایجاب و همچنین وضع مفاد ایجاب از طرف موجب، معقول نیست که 
موجب بدون قید چنین شرایطی در ایجاب خود، از ایجاب رجوع نموده و یا قبول را رد نماید. در 

دانند قوي تر است رنده مزایده یا حراج، عقد را تمام شده می نتیجه نظر کسانی که پس از تعیین ب
   ). 291، 1398(کاتوزیان،

  مدت اعتبار ایجاب -6
چنان که گفته شد، موجب می تواند مفاد ایجاب را تعیین نماید. از جمله مفاد ایجاب، همان مدت    

تبار می باشد. یعنی نمی اعتبار ایجاب می باشد. ایجاب مانند هر عمل حقوقی دیگري داراي مدت اع
توان ادعا نمود که ایجاب می تواند تا همیشه اعتبار داشته باشد. بنابرین ایجاب داراي مدت اعتبار 
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می باشد اما این مدت اعتبار هرچند توسط قانون مدنی ایران مورد بی اهمیتی قرار گرفته اما 
توسط موجب تقسیم بندي نموده اند.  حقوقدانان این مدت اعتبار را با توجه به تعیین و عدم تعیین

یعنی در برخی موارد ممکن است موجب مدت اعتباري تعیین نماید و بالعکس. در ادامه مدت 
اعتبار ایجاب با توجه به تعیین و عدم تعیین از سوي موجب بررسی می گردد که نقش بسیار مهمی 

  در زمان اعالن قبول و انعقاد قرارداد دارد. 
تبار ایجاب در صورت تعیین توسط موجب. بدیهی است که اعتبار ایجاب در مدت اع -الف   

صورت تعیین توسط موجب تا زمانی است که موجب تعیین نماید. براي مثال، من قصد فروش 
اتومبیل ام را به مدت چهار روز دارم. این تعیین زمان نشان می دهد که ایجاب تا آن زمان داراي 

مخاطب ایجاب براي مثال در روز پنجم این ایجاب را قبول نماید،  اعتبار است و در صورتی که
قبول او موجب را ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از قبول نمی کند. زیرا قبول براي یک ایجاب 
غیرمعتبر صورت گرفته و داراي اعتبار نمی باشد. اما در پاره اي موارد مخاطب ایجاب، قبول خود 

ب به شکل نامه ارسال می نماید اما این نامه با یک روز تاخیر به دست را در همان روز آخر به موج
موجب می رسد. یعنی مخاطب ایجاب، ایجاب را در روزي قبول نموده است که ایجاب داراي 
اعتبار بوده اما قبول زمانی به دست موجب رسیده که ایجاب اعتبار خود را از دست داده است، در 

دن نامه با فرستنده است و نباید ادعا نمود که عقد با اعالم قبولی و این شرایط مسئولیت دیر رسی
   ). 74، 1396(کاتوزیان،پیش از رسیدن نامه قبولی واقع شده است

مدت اعتبار ایجاب در صورت عدم تعیین توسط موجب. در این شرایط حقوقدانان ایجابی را  -ب   
 که ینایکی دو حالت بررسی می نمایند. شد، در که مدت اعتبار آن توسط موجب تعیین نشده با

در بین غایبین. ابتدا ایجابی بررسی می گردد  که یناایجاب در جمع حاضرین اعالم گردد و دیگر 
که در بین حاضرین اعالم گردیده و مدت اعتبار آن توسط موجب تعیین نشده است؛ در این حالت 

ب در جمع حضور داشته باشد؛ نه اوال ایجابی بین حاضرین محسوب می شود که مخاطب ایجا
نماینده قانونی و قراردادي. در ثانی مدت اعتبار ایجاب در این شرایط تا پیش از پراکنده شدن و از 

موجب خالفش را اعالم نماید. اگر کسی که  که یناهم جدا شدن جمع طرفین می باشد، مگر 
ول را نداشته باشد، مورد از ایجاب شفاهی را شنید و نزد طرف ایجاب حاضر بود و اختیار قب

  ).  225، 1392قائم مقامی، غایبین خواهد بود (امیريمصادیق عقد 
اما حالت دیگر که ایجاب بین غایبین صورت می گیرد باید به عرف رجوع نمود. البته که عرف،   

 در این خصوص مابین معامالت تجاري و غیرتجاري تمایز قائل است. زیرا در معامالت تجاري به
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دلیل نوسان قیمت و همین طور وجود هدفی به عنوان کسب سود براي موجب، باعث می شود که 
ایجاب در معامالت تجاري نسبت به معامالت غیرتجاري از مدت اعتبار کمتري دارا باشد. اما در 
موارد غیرتجاري به مراتب ایجاب مدت اعتبار بیشتري دارد. به هر حال نمی توان گفت که این 

عتبار همیشگی است. براي مثال؛ ایجاب براي آگهی کار، نوعی ایجاب غیرتجاري است که مدت ا
موجب مدت آن را تعیین ننموده است. عرفا مدت اعتبار این ایجاب تا زمانی است که اولین شخص 

در طی این مدت موجب از  که ینامورد قبول موجب براي کار، قبولی خود را اعالم نماید مگر 
  جوع کند.ایجاب خود ر

عدم تعیین مدت اعتبار ایجاب اما قید قبول فوري. خارج از دو حالت اخیر شرایطی وجود  -ج   
دارد که در آن موجب مدت اعتبار ایجاب را تعیین ننموده اما در ایجاب خود قید نموده است که 

افت ایجاب اقدام ایجاب باید فوري باشد. در این جا فوري به این معنا نیست که بالفاصله بعد از دری
به قبولی شود، بلکه منظور از اعالن فوري قبول، قبول در اولین فرصت ممکن می باشد. بنابرین این 
جا نیز مقصود از اعالن فوري قبول این است که مخاطب قبول پس از دریافت ایجاب در اولین 

  فرصتی که براي هر شخص معقولی ممکن است، قبول خود را اعالم نماید. 
  16جوع از ایجابر -7
قانونگذار به موضوع ایجاب چندان اهمیتی نداده و براي آن، قانون مستقلی وضع که  ینابا توجه به    

ننموده و این بی اهمیتی قانون مدنی باعث شده تا در مورد ایجاب و علی الخصوص رجوع از ایجاب 
اجع به رجوع از ایجاب وجود مابین حقوقدانان اختالف نظر ایجاد شود. بنابرین چون اصول واحدي ر

  نداشته به مطالعه تطبیقی نظرات حقوقدانان بسنده می شود که در ادامه به آن ها اشاره می گردد.
از نظر برخی حقوقدانان ایجاب کننده با تعیین مدت براي قبولی یا اعتبار ایجاب، در حقیقت حق    

پس با قبول مخاطب ایجاب در مهلت رجوع خود را ساقط نموده و از ین رو رجوع بی اثر است. 
موجب مقرر، قرارداد منعقد می گردد و قبول کننده می تواند اجراي تعهدات ناشی از آن را از 

). از دیدگاه برخی نمی توان پیش از انضمام قبول براي موجب هیچ  80 ،1396بخواهد (صفایی،
مکان دارد که ایجاب کننده در برابر گونه تعهد و التزامی نسبت به مفاد ایجاب قائل گردید و حتی ا

مخاطب ایجاب تعهد نماید که اگر از ایجاب عدول نمود، ملزم به جبران خسارت طرف ایجاب 
باشد، در این صورت نیز ایجاب قابل رجوع است و نهایتا موجب باید خسارت وارد آمده بر 

  ).53و52، 1395مخاطب را جبران نماید (شهیدي،
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عه تطبیقی در حقوق اسالم، آلمان و سوئیس به این نتیجه رسیده اند که مصلحت برخی دیگر با مطال   
الزم باشد (جعفري اجتماعی در عصر ما اقتضاء می نماید که در عقود غائبین، ایجاب تا تاریخ قبول 

اي نیز ایجاب ملزم را در عقود مکاتبه اي پذیرفته و عدول از آن را در زمان  ). عده95، 1398لنگرودي،
چیزي که بدیهی است این است که هرگاه کسی  ). اما 306، 1383پذیرش نمی دانند (قنواتی،عتبار قابل ا

ایجاب را اعالم نماید و پیش از آن که طرف آن را قبول نماید، گفته خود را پس بگیرد و از آن رجوع 
  ) و تعهدي بر گردن موجب نیست.237، 1395نمی شود (امامی،کند، عقد منعقد 

یک نتیجه گیري کلی در باب رجوع از ایجاب با استفاده از تطبیق نظرات حقوقدانان چنین می  در   
توان برداشت نمود که اگر موجب براي ایجاب خود مدت اعتباري تعیین ننماید، می تواند از 
ایجاب رجوع کند. اگر موجب براي ایجاب خود مدت اعتباري تعیین نماید، موجب ملزم به ایجاب 

اهد بود. با توجه به حفاظت از حقوق مخاطب ایجاب که احتماال براي مثال؛ از معامله هاي خود خو
دیگر صرفنظر نموده یا براي اعالم قبول ایجابی وام برداشته و... بنابرین با توجه به چنین شرایطی که 

باشد،  موجب ملزم به ایجاب خود می باشد و یا حتی در مفاد ایجاب، خود را از رجوع منع نموده
می تواند از ایجاب خود رجوع نماید اما مکلف به جبران خسارت وارد آمده به مخاطب ایجاب 

  خواهد بود.
 زوال ایجاب -8
تاکنون از اعالم و ایجاد ایجاب سخن گفته شده اما این ایجاب ممکن است به علت برخی عوامل    

رسی خواهند شد. یکی از عواملی که از بین برود و اعتبار خود را از دست بدهد که این عوامل بر
موجب زوال ایجاب می شود اتمام مدت اعتبار آن است. به عبارت دیگر زمانی که موجب براي 
ایجاب خود مدت اعتبار تعیین می نماید بدین معنا است که ایجاب پس از آن زمان اعتبار خود را از 

یجاب دیگر است و نمی توان با اعالم دست می دهد و قبول پس از آن بازه زمانی، خود به منزله ا
قبول به یک ایجاب نامعتبر، موجب را ملزم به ایفاي تعهدات ناشی از قبول دانست. یکی از عوامل 
دیگر، حجر و فوت موجب می باشد که بر اساس آن اگر موجب اهلیت خود را پیش از اعالم قبول 

شده و اعتبار خود را از دست می دهد که فوت نماید، ایجاب دچار زوال  که ینااز دست بدهد و یا 
  قانون مدنی نیز می توان چنین استناد نمود.  17»802«با استناد به مفاد ماده 

رد ایجاب و یا عدم قبول نیز به نوبه خود می تواند باعث زوال ایجاب شود. باید توجه داشت که    
اعمال  که یناا در نظر گرفتن سکوت در برابر ایجاب نیز خود نوعی رد ایجاب تلقی می شود و ب
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حقوقی به صورت صریح یا ضمنی اثر حقوقی خود را به دنبال دارد، می توان گفت رد ایجاب نیز 
  ). 127، 1395پذیر است (شعاریان و ترابی،به هر دو صورت صریح و ضمنی امکان 

پس از قبول، عقد باید توجه داشت که همه این عوامل مربوط به پیش از قبول می باشند زیرا که    
منعقد شده و اسباب زوال ایجاب مانند؛ حجر و فوت موجب، هیچ تاثیري در سرنوشت عقد 
نخواهند داشت. به عبارت دیگر اگر شخص ایجاب کننده پس از اعالم و دریافت قبول از طرف 
مخاطب ایجاب اهلیت خود را از دست بدهد، نمی توان گفت که این قبول براي یک ایجاب 

بر صورت گرفته و خود به منزله ایجاب جدید است، بلکه چون عقد پس از دریافت قبول نامعت
  منعقد شده بنابرین زوال اهلیت موجب، هیچ تاثیري در انعقاد عقد نخواهد داشت.

  ایجاب در اصول قراردادهاي تجاري بین المللی –9
 18نحوه تشکیل قرارداد -9-1
اري بین المللی در بخش اول فصل دوم به آن اشاره نموده اولین موضوعی که اصول قراردادهاي تج   

قرارداد ممکن است با قبول ایجاب یا رفتاري از : «2- 1- 1نحوه تشکیل قرارداد می باشد که طبق ماده 
این ماده به دو قسمت کامال مجزا تقسیم » طرفین که به طور کافی نشانگر قرارداد باشد، منعقد گردد.

به ایجاب و قبول پرداخته و تشکیل قرارداد را با استفاده از ایجاب و قبول  می شود که در قسمت اول
رسمی تلقی نموده و در قسمت دوم نیر به رفتار طرفین اشاره می نماید. در واقع رفتار را به گونه اي که 
بیانگر اعالم اراده و رضایت طرفین باشد به رسمیت شناخته و نوعی ایجاب و قبول تقی نموده است. 
در باب رفتار باید اشاره نمود که اصول قراردادهاي تجاري بین المللی هر رفتاري را به منزله ایجاب و 
قبول نپذیرفته و با قید عبارت (به طور کافی نشانگر قرارداد باشد) نشان می دهد که رفتاري حاکی از 

  باشد. اعالم اراده می باشد که نشانگر رضایت و اراده طرفین براي تشکیل قرارداد
با توجه به مثال ذیل این ماده در توضیحات مقرر نشان می دهد که اصول قراردادهاي تجاري بین    

المللی به طور ضمنی مابین مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد و ایجاب و قبول تمایز قائل است. مثال 
ه اندازي یک وارد یک مذاکره براي را» ب«و شخص » الف«ذیل این ماده چنین می باشد: شخص 

سرمایه گذاري مشترك در توسعه یک محصول جدید می شوند. پس از مذاکرات طوالنی مدت 
بدون ایجاب و قبول رسمی که حتی در برخی از نکات جزئی قرارداد به توافق نرسیده اند هر دو 
طرف شروع به اجراي قرارداد می نمایند. پس از آن بر سر همان نکات جزئی دچار اختالف می 
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طرفین شروع به اجراي قرارداد نموده اند و بدین ترتیب خود را  که یناوند که دادگاه به دلیل ش
  مکلف و متعهد کرده اند. بنابرین قرارداد را منعقد شده تلقی می نماید.

در کنار  که ینابا توجه به مثال فوق می توان دریافت که اصول قراردادهاي تجاري بین المللی با    
ول، رفتاري را که حاکی از عمل و اجراي قرارداد باشد یا به عبارت دیگر نشانگر اراده ایجاب و قب

اصول  که یناطرفین باشد را نوعی ایجاب و قبول تلقی نموده است. در کنار این مسائل با توجه به 
یچ قراردادهاي تجاري بین المللی از واژه مذاکره استفاده نموده و در ادامه نیز تاکید کرده که ه

ایجاب و قبول رسمی صورت نگرفته نشان می دهد که مابین ایجاب و قبول و مذاکرات پیش از 
  عقد تمایز قائل است.

  19تعریف ایجاب -9-2
پیشنهاد براي قرارداد، در «مقرر می دارد:  2-1-2اصول قراردادهاي تجاري بین المللی در ماده    

از التزام در صورت قبول را نشان دهد،  صورتی که به اندازه کافی روشن باشد و قصد موجب
با استناد به این ماده، اصول قراردادهاي تجاري بین المللی براي ایجاب » ایجاب محسوب می شود.

  دو ویژگی مهم را در نظر گرفته؛ یکی صریح بودن ایجاب و دیگري نشان دادن قصد موجب.
ق به روشن بودن ایجاب اشاره شده صریح بودن ایجاب: در ادامه و در توضیحات ذیل ماده فو   

است که منظور از صراحت این است که ایجاب باید شامل؛ توضیحات دقیق کاال یا خدمات ارائه 
شده یا اجاره شده، مبلغی که قرار است در ازاي آن ها پرداخت شود، زمان و مکان ایفاء تعهدات 

عالم ایجاب و مخاطب ایجاب با قبول و... باشد. همه این موارد بستگی به این دارد که موجب با ا
  آن قصد انعقاد یک قرارداد را دارد یا خیر. 

: مسئله این است که باید در وهله اول تشخیص ئائه شود که آیا موجب با طرح 20هدف موجب   
هدف او از اعالم ایجاب صرفا  که یناچنین ایجابی قصد متعهد شدن و انعقاد قرارداد را دارد یا 

می باشد. زیرا تعیین و تفکیک این دو موضوع به تعیین زمان و مکان تشکیل عقد  شروع مذاکره
کمک می نماید. اگر هدف موجب از ایجاب صرفا شروع مذاکره باشد در این صورت حتی در 
صورت قبول از طرف مخاطب نمی توان موجب را ملزم به ایفاء تعهد و همین طور مکلف در 

در واقع یک پیشنهاد براي شروع مذاکره بوده نه بیشتر. بالعکس اگر قرارداد دانست زیرا ایجاب او 
پیشنهاد نشانگر این باشد که موجب، هدف انعقاد قرارداد را دارد و این پیشنهاد در واقع یک ایجاب 
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رسمی می باشد بنابرین قبول چنین ایجابی هر دو طرف را ملزم به ایفاي تعهدات ناشی از انعقاد 
  . قرارداد می نماید

  مدت اعتبار ایجاب -9-3
با اشاره به زمان اعالن قبول چنین مقرر می  2-1-7اصول قراردادهاي تجاري بین المللی در ماده    

ایجاب باید در زمانی که موجب مقرر کرده قبول شود و اگر هیچ مدت اعتباري تعیین نشده «دارد: 
فاده شده توسط موجب، قبول باید در باشد، با توجه به شرایط از جمله سرعت وسایل ارتباطی است

شرایط  که ینامدت متعارف اعالن گردد. در ایجاب شفاهی قبولی باید فورا اعالم شود مگر 
 » برخالف آن داللت کند.

ابتدا این ماده مدت اعتبار ایجاب را از لحاظ کتبی و شفاهی تقسیم بندي نموده و براي هر کدام    
می تواند از نقاط قوت اصول قراردادهاي تجاري بین المللی باشد. به  شرایطی را در نظر گرفته و این

هر حال این ماده براي ایجاب کتبی با توجه به تعیین و عدم تعیین مدت اعتبار توسط موجب دو 
حالت را در نظر گرفته که طبق ماده فوق؛ اگر مدت اعتبار ایجاب کتبی توسط موجب تعیین شده 

ایجاب باید در آن مدت، قبول خود را اعالم نماید. اگر موجب براي  باشد، در این صورت مخاطب
ایجاب کتبی خود مدت اعتباري تعیین ننموده باشد در این صورت مخاطب ایجاب باید در مدت 
متعارف قبول خود را بیان نماید که این مدت متعارف به سرعت وسایل ارتباطی استفاده شده توسط 

ال مدت متعارف اعالم قبول ایجابی که توسط پست فرستاده شده با موجب بستگی دارد. بر فرض مث
  ایجابی که توسط شبکه هاي اجتماعی یا تلفنی اعالم شده متفاوت است.

با توجه به توضیحات ذیل ماده می توان دریافت که منظور از  21در خصوص ایجاب شفاهی   
رتباطی هست که در آن واحد ایجاب شفاهی، صرفا در حضور یکدیگر نمی باشد بلکه هرگونه ا

توسط طرفین گفته و شنیده شود. براي مثال؛ تماس تلفنی نیز ایجاب شفاهی می باشد و در واقع در 
حضور یکدیگر تلقی شود. بنابرین منظور از ایجاب شفاهی صرفا حضور طرفین نمی باشد. ضمنا با 

ل می شود که قبول چنین ایجابی باید چنین استدال» فورا«در نظر گرفتن متن ماده و استفاده از واژه 
در اولین فرصت معقول بدون اتالف وقت اعالم گردد و بدین معنا نیست که قبول باید بالفاصله بعد 

شرایط برخالف آن داللت نماید، براي مثال؛ موجب پشت تلفن  که ینااز ایجاب اعالم گردد. مگر 
رصت دارید تا قبول خود را اعالم نمائید. در ایجاب خود مقرر نماید که شما تا دو روز دیگر ف
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بنابرین اصول قراردادهاي تجاري بین المللی ایجاب شفاهی براي مدت اعتباري قائل نشده و مقرر 
  شرایط برخالف آن استدالل نماید.  که ینانموده است که قبول آن باید فورا اعالم گردد مگر 

  تاریخ شروع مدت اعتبار ایجاب -9-4
به تاریخ شروع مدت اعتبار ایجاب پرداخته  2-1-8دادهاي تجاري بین المللی در ماده اصول قرار   

مهلت قبول تعیین شده توسط موجب، از زمانی آغاز می شود که «است. ماده فوق مقرر می دارد: 
شرایط خالف  که یناایجاب ارسال شود. زمان مندرج در ایجاب، زمان ارسال تلقی می شود مگر 

در برخی موارد سوالی که پیش می آید این است که زمان شروع مدت اعتبار » هد.آن را نشان د
ایجاب از چه زمانی آغاز می شود؟ براي مثال؛ موجب ایجاب را با پست به مخاطب ایجاب ارسال 
نموده و در مفاد ایجاب، مدت اعتبار آن را هفت روز مقرر کرده، در حالی که ایجاب بعد از دو 

ب خود رسیده. حال مدت اعتبار ایجاب از چه زمانی شروع شده است؟ از زمان روز به دست مخاط
ارسال؟ یا از زمان تحویل؟ با توجه به ماده فوق می توان استدالل نمود که اصول قراردادهاي 
تجاري بین المللی براي ایجاب، تاریخ شروع تعیین نموده و این تاریخ از زمانی است که ایجاب 

  ی شود، نه زمانی که به دست مخاطب ایجاب می رسد. توسط موجب ارسال م
  رجوع از ایجاب -9-5
اصول قراردادهاي تجاري بین المللی مابین استرداد ایجاب و رجوع از آن تمایز قائل شده و هر    

چنین  2-1-3یک را در ماده هاي جداگانه بررسی نموده است. در خصوص رجوع از ایجاب ماده 
ایجاب زمانی موثر و الزام آور تلقی می شود که به مخاطب ایجاب برسد.  -اول«مقرر می دارد: 

یک ایجاب، حتی اگر غیرقابل فسخ باشد می توان از آن رجوع نمود، اگر رجوع قبل یا  -دوم
  »همزمان با ایجاب به مخاطب برسد.

موده است و سپس ماده فوق تشکیل شده از دو بند ابتدا به الزام آور بودن یا نبودن ایجاب اشاره ن   
در بند اول الزام آور بودن ایجاب را به رسیدن به  که یناشرایط رجوع از ایجاب را قید می نماید. 

مخاطب مقید نموده نشان می دهد که تحت رژیم کنوانسیونی مانند اصول قراردادهاي تجاري بین 
). به Felemegas,2007,82المللی، ایجاب از لحظه اي که به مخاطب می رسد موثر واقع می شود(

عبارت دیگر الزام آور بودن یا نبودن ایجاب به رسیدن به مخاطب بستگی دارد و ایجاب تا زمانی 
که به مخاطب نرسیده الزام آور نبوده و موجب می تواند از آن رجوع نماید. اما در بند دوم به 

می تواند هر لحظه شرایط رجوع اشاره نموده زیرا که براي حفظ حقوق مخاطب ایجاب، موجب ن
که اراده می نماید از ایجاب رجوع کند. بنابرین رجوع از ایجاب آزادانه نیست و مشروط به 
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شرایطی می باشد که این شرایط به زمان رسیدن رجوع مربوط است. یعنی رجوع باید پیش یا 
د و همزمان با ایجاب به دست مخاطب برسد و در غیر این صورت ایجاب الزام آور خواهد بو

  موجب در صورت رجوع باید خسارت مخاطب ایجاب را جبران نماید.
در این میان مسئله بسیار مهم این است که اصول قراردادهاي تجاري بین المللی رجوع از ایجاب    

را با در نظر گرفتن شرایطی رسمی تلقی نموده، حتی اگر غیرقابل فسخ باشد. زیرا شرایطی را در 
ست موجب بخواهد ایجاب جدیدي را جایگزین ایجاب اصلی نماید یا کال نظر گرفته که ممکن ا

توجه نمود که » استرداد«و » رجوع«از ایجاب خود صرفنظر کند. در چنین شرایطی باید به دو واژه 
کناره گیري از ایجاب چه زمانی رجوع و چه زمانی استرداد تلقی می شود. این مسئله نیز به زمان 

دارد. در واقع اگر کناره گیري از ایجاب همزمان و یا پیش از ایجاب به رسیدن ایجاب بستگی 
  دست مخاطب برسد رجوع محسوب می شود و در غیر این صورت، استرداد ایجاب تلقی می شود.

  22استرداد ایجاب  -9-6
چنین مقرر می  2-1-4در باب استرداد ایجاب، اصول قراردادهاي تجاري بین المللی در ماده    

تا پیش از انعقاد قرارداد در صورتی می توان ایجاب را استرداد نمود که پیش از ارسال  -اول« دارد:
ایجاب را نمی  -قبول از سوي مخاطب ایجاب، استرداد ایجاب را شخص مزبور وصول نماید. دوم

با  اگر ایجاب بیانگر این باشد که غیرقابل استرداد است، خواه این بیان -توان استرداد نمود؛ الف
اگر براي مخاطب ایجاب معقول  -تعیین یک زمان ثابت براي قبول باشد، خواه به طریقی دیگر. ب

و متعارف باشد که بر ایجاب، به عنوان ایجابی غیرقابل استرداد استناد نماید و مخاطب ایجاب با 
  » اتکاء بر ایجاب، اقدام نموده باشد.

بین المللی بیع کاال برگرفته شده است و یک راه حل  کنوانسیون 16بند یک این ماده که از ماده    
). تا Bonell,2018,27سازش، مشابه با قوانین دیگر مانند قوانین ایاالت متحده آمریکا ارائه می دهد(

زمان انعقاد قرارداد ایجاب ها به طور معقول قابل استرداد هستند. اما با این حال همان بند ایجاب را 
د که پیش از ارسال قبول به مخاطب برسد. بنابرین موجب حق دارد که مشروط بر این می دان

ایجاب خود را استرداد نماید اما این حق نیز داراي مدت اعتبار می باشد. یعنی موجب تا زمان معینی 
حق استرداد دارد و بعد از آن دیگر به هیچ وجه نمی تواند ایجاب خود را استرداد نماید مگر با 

  اطب ایجاب. جبران خسارت مخ
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بند دوم این ماده به مواردي اشاره می نماید که ایجاب در آن ها غیرقابل استرداد است. با توجه به    
تبصره اول بند دوم، گاهی ممکن است ایجاب حاوي محتوائی باشد که بتوان چنین برداشت نمود 

نظر می گیرد، که  که ایجاب غیرقابل استرداد است. گاهی موجب براي قبول زمان ثابتی را در
ایجاب را غیرقابل استرداد می نماید. براي مثال؛ موجب قید نماید که قبول باید تا چهار روز اعالم 
شود. بنابرین با توجه به چنین قیدي می توان دریافت که ایجاب در این چهار روز غیرقابل استرداد 

ا قید شود که این یک ایجاب است. حالت دوم نیز این گونه می تواند باشد که در ایجاب صریح
قاطع یا غیرقابل استرداد است، چنین ایجابی را نیز نمی توان استرداد نمود. در توضیحات ماده فوق 

می خواهد » ب«از شخص » الف«اصول قراردادهاي تجاري بین المللی مثالی را مقرر نموده: شخص 
غ خاصی تجاوز ننماید. در ادامه شخص که ده نقاشی را در مهلت سه ماه ترمیم نماید و قیمت از مبل

قید می نماید که براي اعتبار قبول اعالمی، شروع ترمیم یکی از نقاشی ها الزامی است. با » الف«
توجه به چنین ایجابی مخاطب ایجاب حق دارد که این ایجاب را غیرقابل استرداد تلقی نموده و 

  نماید.شروع ترمیم یک نقاشی را به منزله اعالم قبول تلقی 
  23رد ایجاب -9-7
پس از ذکر نحوه اعالم ایجاب و ویژگی هاي آن و مدت اعتبار و رجوع از آن در نهایت به رد    

ایجاب می رسیم که باعث بی اعتباري ایجاب می شود. اصول قراردادهاي تجاري بین المللی در 
زمانی که رد یک ایجاب به «به طور مستقیم رد ایجاب را در نظر گرفته و مقرر داشته:  2-1-5ماده 

رد ایجاب ممکن است به طور صریح یا ضمنی اعالم گردد. » موجب برسد، آن ایجاب خاتمه میابد.
از جمله موارد ضمنی، ایجاد اضافات یا شرط در متن قبول می باشد. چنین قبولی در واقع رد ایجاب 

نیز می توان به اعالم صریح رد می باشد و به منزله ایجاب جدید تلقی می شود. در مورد رد صریح 
و  2-1-4ایجاب به موجب اشاره نمود. اما این موارد تنها روش رد ایجاب نمی باشند بلکه در مواد 

با عنوان استرداد ایجاب و مدت اعتبار ایجاب به رد ایجاب یا خاتمه یافتن آن اشاره شده  7-1-2
  است. 
  نتیجه

چه ضمنی و چه صریح براي ایجاب مقرر نموده اند به این با توجه به قواعدي که هر دو قانون    
نتیجه می رسیم که مفاد ایجاب توسط موجب تعیین می شود و مخاطب ایجاب باید با رعایت این 
مفاد در مدت اعتبار ایجاب، قبول خود را اعالم نماید. دریافتیم که ایجاب به هر شکلی می تواند 

                                                      
23 - Rejection of offer 



 621المللی     اهمیت ایجاب در قانون مدنی ایران و اصول قراردادهاي تجاري بین
 

 

ذار مستثنی نموده باشد و معموال مدت اعتبار ایجاب در اعالم شود مگر در مواردي که قانونگ
معامالت تجاري نسبت به معامالت غیرتجاري کوتاه تر است. با اشاره به مواد راجع به ایجاب در هر 
دو قانون، روشن شد که رجوع از ایجاب امکان دارد مگر در مواردي که قانون براي دفاع از حقوق 

  مخاطب ایجاب منع نموده باشد. 
از جمله نقاط قوت قانون مدنی ایران می توان به ذکر زوال ایجاب اشاره نمود که فوت و حجر    

موجب را در نظر گرفته و نقص قانون مدنی ایران نیز عدم وضع صریح قواعد مخصوص ایجاب می 
عف باشد که حقوقدانان ایران نیز با تالش در تفسیر مواد قانونی و وضع اصول در باب ایجاب این ض

قانون مدنی را جبران نموده اند. هرچند اصول قراردادهاي تجاري بین المللی به زوال ایجاب در 
صورت فوت و حجر موجب اشاره اي ننموده است اما اصول قراردادهاي تجاري بین المللی هم با 
اشاره ضمنی و هم با وضع صریح مواد قانونی در خصوص ایجاب، اهمیت جایگاه ایجاب را در 

قاد قرارداد به جا آورده است و از جمله نقاط قوت آن می توان به تعیین تاریخ شروع ایجاب انع
اشاره نمود. در حالت کلی امر ایجاب در اصول قراردادهاي تجاري بین المللی بیشتر از قانون مدنی 

  ایران مورد توجه قرار گرفته است. 
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