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چکیده
مفهوم و ماهیت ايجاب ،علیرغم سادگی ظاهریاش ،حاوی مباحث عمیقی است که قانون مدنی ايران
به آن نپرداخته است .ايجاب ،نخستین ارادة انشايی قرارداد است و ممکن است قبل از قبول ،مانند هر
وجود اعتباری ديگری زوال يابد .رجوع موجِب از مهمترين اسباب زوال ايجاب است که به اراده يکجانبة
موجب واقع میشود .در اين مقاله به بررسی رجوع از ايجاب در مهمترين سند تجارت بینالملل يعنی
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بايد بر حق رجوع موجب تحمیل کرد؟ آيا در رجوع از ايجاب ،اطالع مخاطب شرط است؟ آيا رجوع از
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معنای رجوع ،بازگشت به وضع سابق است و انحالل عقد در آن ،جنبه مقدماتی دارد .به همین
دلیل ،رجوع در صورتی امکان دارد که عین آنچه از دست رفته ،موجود باشد 9.رجوع از ايقاعات ،و
عمل حقوقی يکجانبه است و قائم به تراضی نیست2.
پروفسور هرمن اولیفانت 9در تعريف رجوع از ايجاب چنین میگويد :رجوع 0يا استرداد 5ايجاب
بهطور معمول برای بیان انگاره (نیت) برگشت و واژگونی مقصود و منظور مفاد ايجاب گويندة ايجابی
است که ارادهاش به مخاطب اطالع داده شده است .اين انديشه در برخی از دعاوی ،منسوخ و مطرود
شده است که تغییر قصدِ اطالعدادهنشده برای زوال قدرت انشايی قبول مخاطب کافی است .اين
فرضیه متکی بر اين ايده است که مسئولیت انشايی موجب ،طبق اراده واقعیاش 6تشخیص داده میشود
اطالع8،

نه بر اساس اظهار قصد ظاهری 7.اين ايده اکنون پابرجا و برقرار است که عنصر ابالغ و
عنصری کارگر و مؤثر در تعريف زوال ايجاب است .تغییر اراده و نیت (قصد) علیرغم ضرورتش،
اهمیت ناچیزی دارد .ازاينرو بهتر است تا عدول از ايجاب اينگونه تعريف شود« :اطالع از تغییرات
حادث در قصد موجب» .انقضای ايجاب 1،بهطور عادی و خیلی معمول برای تمییز شرايطی که ايجاب
بهواسطه رجوعِ موجب زايل میشود و شرايطی که بهواسطه رد مخاطب زايل میشود بهکار میرود.
همان طور که نفس خالق میتواند آثار حقوقی به وجود آورد میتواند اثر حقوقی موجود را
معدوم کند .مثالً ابراءکننده بهوسیله قصد انشاء خود ،اثر حقوقی موجود (يعنی دين) را از اعتبار
میاندازد .اگر ايجابکننده ،حق عدول از ايجاب را داشته باشد میتواند اثر حقوقی ايجاب را
معدوم کند و مانع تحقق عقد شود94.
اصطالح رجوع از ايجاب (بالمعنی االعم) در سه مقطع زمانی قابل تصور است:
 .9پیش از وصول به مخاطب؛
 .2پس از وصول به مخاطب و پیش از قبول؛ و
 .9پس از قبول.
 .9کاتوزيان ،ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها ،جلد  ،5چاپ پنجم (ويرايش جديد) ،شرکت سهامی انتشار ،9987 ،صص .52-59
 .2ن.ک :محمدجعفر جعفری لنگرودی؛ الفارق :دايرهالمعارف عمومی حقوق ،جلد  ،9چاپ دوم ،گنج دانش ،9919 ،ص .92

3. Oliphant, Herman, “The Duration and Termination of an Offer”, Michigan Law Review, vol. 18, No. 3,
1920, pp. 201-202.
4. Revocation
5. Withdrawal
6. Actual state of mind
7. Mind apparent
8. Communication
9. Lapse of an offer

 .91جعفری لنگرودی ،محمدجعفر؛ تأثیر اراده در حقوق مدنی ،چاپ دوم ،گنج دانش ،9987 ،ص 50؛ همو؛ مبسوط در
ترمینولوژی حقوق ،جلد  ،0گنج دانش ،چاپ پنجم ،9919 ،ص .2599
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دارد99.

رجوع در حالت سوم ،يعنی پس از قبول ،فقط از طريق فسخ بالخیار يا اقاله امکان
فیالواقع با توجه به مفهوم مخالف ماده ( 96)9کنوانسیون بعد از انعقاد عقد ،رجوع از ايجاب
ممکن نیست .لذا حالت سوم ،خروج موضوعی از بحث حاضر دارد .آنچه محل بحث در اين مقاله
است رج وع در حالت اول و دوم است .تفاوت ظريفی بین رجوع در حالت اول و حالت دوم وجود
دارد که ابتدا به آن پرداخته میشود:
 .9تمایز استرداد و رجوع
برای اينکه مخاطب ايجاب بتواند قبولی خود را اعالم کند ،ايجاب نبايد زايل شود .در کنوانسیون،
تفاوتی ظريف بین دو اصطالح  withdrawalو  revocationترسیم شده است .اصطالح
 withdrawalزمانی بهکار میرود که موجب قبل از (يا همزمان با) وصول ايجاب به مخاطب ،از
ايجابش منصرف میشود و اصطالح  revocationمختص زمانی است که موجب بعد از وصول
ايجاب به مخاطب ،رجوع و ايجابش را مختومه اعالم میکند 92.جیوال ائورسی 99در کتاب
تفسیری بر حقوق بیع بینالمللی میگويد« :کلید تمايز اين دو واژه در تفاوت دورههايی است که
قرارداد در آن منعقد میشود .در دوره اول ،يک ايجاب داده میشود و هنگامی که به مخاطب
میرسد نافذ میشود .تا اين زمان واژه استرداد  withdrawalبه کار برده میشود تا نشان دهد
که موجب میخواهد خود را از تعهد حاصله از پیشنهاد خالص کند .دومین دورة انعقاد قرارداد از
موقع رسیدن پیشنهاد تا موقعی است که با قبول به اتمام میرسد .در اين دوره پیشنهاد نافذ
میشود و لذا چنانچه موجب بخواهد از پیشنهاد خود برگردد از کلمه رجوع  revocationاستفاده
شده است .بنابراين اين دو اصطالح را بايد بهصورت متمايز نگه داشت زيرا ثمرات قانونی آنها
متفاوت است» 90.کنوانسیون نیز بین اين دو اصطالح ،قائل به تمییز شده است .در ماده  95به
موضوع استرداد از ايجاب و در ماده  96به موضوع رجوع از ايجاب ،پرداخته شده است.
شکل زير ،تصويری از مفاهیم «استرداد» و «رجوع» از ايجاب را در مراحل مختلف
شکلگیری قرارداد نشان میدهد:

 .99ن.ک :کاتوزيان؛ همان ،ص 90؛ فخرالدين اصغری آقمشهدی؛ اسباب سقوط تعهدات ،انتشارات دانشگاه مازندران ،بابلسر،
 ،9912ص  79به بعد.
12. Schlechtriem, P., Uniform Sales Law - The UN Convention on Contracts for the International Sale of
Goods, Vienna: Manz Pub, 1st Edition, 1986, p. 52.
13. Gyula Eörsi

 .94بیانکا .سی .ام ،بونل ،ام .جی؛ تفسیری بر حقوق بیع بینالمللی ،جلد  ،9ترجمه :مهراب دارابپور ،چاپ دوم ،گنج دانش،
 ،9919ص 245؛ ابراهیم شعاريان و ابراهیم ترابی؛ حقوق تعهدات :مطالعه تطبیقی طرح اصالحی حقوق تعهدات فرانسه با
حقوق ايران و اسناد بینالمللی ،شهر دانش ،9919 ،ص .991
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Offer dispatched

Offer received

ايجاب ارسال شد

ايجاب واصل شد

Acceptance
dispatched

Acceptance
received

قبول ارسال شد

قبول واصل شد

استرداد ايجاب در کنوانسیون
رجوع از ايجاب در کنوانسیون

زمان انعقاد قرارداد
زمان انعقاد قرارداد

 وضع95  ماده2  در بند95 محدوديتهای کمی برای حق «انصراف» از ايجاب،کنوانسیون
 در قالب يک اصل و چند96  به چند طريق در ماده96کرده است؛ اگرچه حق «رجوع» از ايجاب
.استثنا بیان شده است
)95  ماده9  زمان نفوذ ایجاب (بند.2
 کنوانسیون مقرر شده است که ايجاب هنگامی نافذ میشود که به مخاطب95  ماده9 در بند
20  وصول در کنوانسیون در ماده. مراجعه کرد20  برای تعريف «وصول» بايد به ماده.واصل شود
 هنگامی به مخاطب واصل میشود، «اعالم قبول يا ساير انواع بیان اراده:چنین تعريف شده است
 به محل تجارت او يا به،که شفاهاً به اطالع وی رسانده شود يا به طريق ديگر به شخص او
نشانی پستیاش و چنانچه محل تجارت يا نشانی پستی نداشته باشد به محل اقامت عادی او
 لحظه، تعیین زمان نفوذ ايجاب از آن حیث واجد اهمیت است که از اين طريق97.»تحويل شود
 موجب، مخاطب ايجاب میتواند ايجاب را بپذيرد مشخص و بدين ترتیب،دقیقی که از آن به بعد
15. Right to “withdraw” the offer
16. Right to “revoke” the offer
: دعاوی زير:ک. ن.97
CLOUT Case No. 430 [Oberlandesgericht München, Germany, 3 December 1999], see also Unilex
(citing articles 14, 15(1), 18 and 23); CLOUT case No. 308 [Federal Court of Australia, 28 April 1995],
excerpt available on the Internet at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950428a2.html (citing articles 8, 11,
15 (1), 18 (1) and 29 (1) when holding that parties had concluded contract with a retention of title clause).
The following decisions cite article 15 in general, but because they do not involve withdrawal of an
offer—the issue addressed in article 15(2)—the citations effectively refer to paragraph (1) of article 15:
CLOUT case No. 318 [Oberlandesgericht Celle, Germany, 2 September 1998] (citing articles 14, 15 and
18 when finding that parties had concluded a contract); Landgericht Oldenburg, Germany, 28 February
1996, Unilex (citing articles 14, 15, 16, 17, 18 and 19); CLOUT case No. 291 [Oberlandesgericht
Frankfurt a.M., Germany, 23 May 1995] (citing articles 14, 15, 18 (3), 19 (1) and (3)) (see full text of the
decision); Landgericht Krefeld, Germany, 24 November 1992, English translation available on the
Internet at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/921124g1.html) (citing articles 15 and 18).
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بهطور قطعی در برابر قرارداد پیشنهادی ملتزم میشود .دلیل ديگر برای تعیین لحظه نفوذ ايجاب
اين است که تا آن زمان ،موجب آزاد است که از نظرش بازگردد و تصمیم بگیرد که اصالً قرارداد
را منعقد نکند يا ايجاب اولیه را با ايجاب جديدی جايگزين سازد ،صرفنظر از اينکه قصد وی اين
بوده که ايجاب قابلرجوع باشد يا خیر.
ايجاب نمیتواند قبل از نافذشدن (يعنی قبل از وصول به مخاطب) قبول شود ،هرچند
مخاطب به مفاد ايجاب ،مطلع و مشرِف باشد98.
بند  9ماده 9ـ9ـ 2اصول قراردادهای تجاری بینالمللی ( )2494نیز مشابه بند  9ماده 95
کنوانسیون مقرر میدارد که« :ايجاب وقتی نافذ میشود که مخاطب ايجاب آن را وصول کند»91.
درباره اصل «وصول» ،مهم است که بهدقت تعیین شود که ابالغِ مورد نظر ،چه موقع به طرف
خطاب واصل میشود .در ماده  20کنوانسیون ،تمايزی بین ابالغهای شفاهی و غیرشفاهی در نظر
گرفته شده است .همین تمايز در بند  9ماده 94ـ 9اصول قراردادهای تجاری بینالمللی ( )2494به
همین شیوه بیان شده است« :يک اخطاريه هنگامی توسط شخصی وصول میشود که بهطور شفاهی
به اطالع آن شخص رسانده شود يا به محل تجاری يا نشانی پستی آن شخص تحويل شود» .ابالغ
شفاهی در صورتی به طرف خطاب واصل میشود که شخصاً خطاب به او انجام شده باشد يا خطاب
به شخص ديگری باشد که از سوی او برای دريافت آن مجاز باشد .ابالغ غیرشفاهی بهمحض تسلیم
به طرف خطاب ،شخصاً يا به محل تجاری يا نشانی پستی (يا الکترونیک) وی واصل میشود .الزم
نیست که اين ابالغ ،به دست طرف خطاب برسد يا او آن را مطالعه کرده باشد .کافی است که به
کارمند طرف خطاب که مجاز به قبول آن است تحويل يا در صندوق پستی طرف خطاب انداخته شود
يا با دورنگار ،تلکس ،يا درمورد مکاتبات الکترونیکی ،هنگامی که امکان بازکردن آن از سوی طرف
خطاب در نشانی الکترونیکی تعیینشده ،از سوی او وجود داشته باشد24.
درمورد مکاتبات الکترونیکی وفق بند  2ماده  94کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده
از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی (« :)2445زمان وصول ارتباط الکترونیکی
هنگامی است که ارتباط الکترونیکی ،توسط مخاطب در نشانی الکترونیکی که او طراحی کرده،
قابل دسترسی است .زمان وصول ارتباط الکترونیکی در ديگر نشانی الکترونیکی مخاطب،
هنگامی است که توسط او در آن نشانی قابل دسترسی است و مخاطب آگاه میشود که ارتباط
الکترونیکی به نشانی او ارسال شده است .چنین فرض میشود که ارتباط الکترونیکی ،هنگامی
18. Schlechtriem, P., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG),
(Translated by: Geoffrey Thomas), Oxford: Clarendon Press, 1st Edition, 1998, p. 115.

 .91ن.ک :بهروز اخالقی و فرهاد امام؛ اصول قراردادهای تجاری بینالمللی ،چاپ سوم (بر اساس ويرايش  ،)2494شهر
دانش ،9919 ،صص 01ـ.08
 .21ن.ک :اخالقی و امام؛ همان ،ص .91
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که به نشانی الکترونیکی مخاطب میرسد در دسترس اوست».
البته اين موضوع مهم همچنان مطرح است که آيا بر اساس کنوانسیون  ،9184ابالغ
الکترونیکی ،از قسم ابالغها و ارتباطات فوری به حساب میآيد که بايد بهطور شفاهی به طرف
گفته شود يا غیرفوری است که بايد به محل تجاری يا سکونت ايشان تحويل شود .در سال
 2449شورای مشورتی کنوانسیون بیع بینالمللی کاال در خصوص تعريف اصطالح ”“reaches
مندرج در ماده  20کنوانسیون چنین اظهارنظر کرد« :اصطالح ” “reachesدر ارتباط با زمان،
مربوط به جايی است که ارتباط الکترونیکی وارد سرور مخاطب شده است ،مشروط به اينکه
مخاطب بهنحو صريح يا ضمنی به دريافت ارتباط الکترونیکی از آن نوع ،در آن فرمت و در آن
نشانی راضی باشد .اصطالح ” “orallyمشتمل است بر مخابره صدا و ديگر ارتباطات بهنحو
الکترونیکی ،بهنحو آنی و بیدرنگ ،مشروط بر اينکه مخاطب بهنحو صريح يا ضمنی به دريافت
ارتباط الکترونیکی از آن نوع ،در آن فرمت و در آن نشانی راضی باشد» 29.شورای مذکور ،ذيل
بند  9ماده  95کنوانسیون در راستای اهداف اين مقرره« ،اصطالح ” “reachesرا زمانی فرض
میکند که ارتباط الکترونیکی وارد سرور مخاطب شود»22.
 .3استرداد ایجاب (بند  2ماده )95
در روز اول ژوئن ،فروشنده نامهای بهمنظور فروش کاالهايی معین و با قیمتی اعالمشده برای
خريدار ارسال کرد .ايجاب ،همچنین بیان میکرد که تا تاريخ  9ژوئن ،الزم و غیرقابلرجوع است.
تحويل نامه فروشنده به خريدار ،يک هفته به طول انجامید .در روز ششم ماه ژوئن ،قبل از اينکه
خريدار ،نامه روز يکم ژوئن را دريافت کند ،فروشنده با خريدار تماس گرفت و بیان کرد که به
دلیل عدم توجه شما به نامهای که در يک ژوئن برای شما فرستادم ،تصمیم گرفتم که از ايجاب
در نامه انصراف دهم .زمانیکه نامه فروشنده به دست خريدار رسید وی بیان کرد که ايجاب را
قبول کرده است .در ماده  95به اين پرسش پاسخ داده شده است که آيا طرفین در مثال باال
طبق قرارداد متعهد میشوند يا خیر:
« .9ايجاب ،هنگامیکه به مخاطب ايجاب واصل شد ،نافذ میشود.
 .2ايجاب حتی درصورتیکه غیرقابلرجوع باشد ،قابل انصراف است ،مشروط بر اينکه
انصراف ،قبل يا همزمان با ايجاب به مخاطب واصل شود».
21. 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.
;)22. CISG-Advisory Council Opinion No. 1, Electronic Communications under CISG (Aug. 15, 2003
See, Martin, C. H., “The Electronic Contracts Convention, the CISG, and New Sources of E-Commerce
Law”, Tulane Journal of International & Comparative Law, vol. 16, No. 2, 2008, p. 483.
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در مثال باال از هانولد ،در روز ششم ژوئن ،ايجاب هنوز به دست مخاطب ايجاب نرسیده بود و
درنتیجه هنوز نافذ نیست .اين بیانیه که نمیتوان تا روز اول ماه ژوئن به ايجاب استناد کرد
هنگامی تعهدآور میشود که به دست مخاطب ايجاب رسیده باشد .ولی اين ايجاب به اين دلیل
که انصراف ،قبل از ايجاب به دست مخاطب ايجاب رسیده است ،هیچگاه نافذ نخواهد بود .مبنايی
که از ماده  95حمايت میکند اين است که اجرای قرارداد برای حمايت از انتظارات و توقعات
طرفین قرارداد ،طراحی و تنسیق شده است که هیچيک از آنها در اين مورد ،قبل از اينکه
موجب از ايجاب انصراف دهد ،بهوجود نمیآيد .ماده ( 98)2نیز يک قاعده موازی با ماده (95)2
وضع کرده است .ماده مذکور مقرر میدارد« :قبول ايجاب از لحظه وصول اعالم رضا به موجب،
نافذ میشود .هرگاه اعالم رضا ظرف مدتی که موجب تعیین کرده يا در صورت عدم تعیین مدت،
ظرف يک مدت متعارف به وی واصل نشود ،قبول نافذ نخواهد بود»29.
بهعنوان قاعده کلی ،ايجاب در هر زمانی قبل از قبولی قابل استرداد است 20.استرداد ايجاب،
صرفاً با انجام عمل مغاير با ايجاب نیست (مثل فروش موضوع معامله) 25.آگهی و علم به استرداد
ايجاب بايد واقعاً به مخاطب ايجاب واصل شود .بنابراين صرف پستکردن نامه استرداد کافی
نیست .سال  9884در قضیه  26Byrne & Co v. Leon van Tienhovenايجاب فروش اوراق
آهن در تاريخ  9اکتبر در کارديف پست شد و مورخ  99اکتبر در نیويورک به مخاطب واصل شد.
مخاطبین بالفاصله ايجاب واصلشده را با ارسال تلگرام در تاريخ  95اکتبر قبول کردند .در اين
اثناء ،موجبین در تاريخ  8اکتبر از ايجابشان منصرف شده بودند اما تا تاريخ  24اکتبر ،نامه
انصراف از ايجابشان به مخاطبین واصل نشده بود .دادگاه مقرر داشت که قرارداد منعقد شده است
زيرا نامه انصراف ،همزمان با قبول ايجاب واصل نشده بود .بنابراين قرارداد معتبر منعقد شده بود
علیرغم اينکه طرفین اذعان داشتند در توافق و تراضی با يکديگر نیستند 27.از قضیه بايرن علیه
وان تین هوون اين قاعده استنتاج میشود که ايجاب میتواند بهوسیله موجب در هر زمانی پیش
از قبول ،استرداد شود ولی بههر حال استرداد ايجاب ،تنها در صورتی مؤثر و کارگر است که به
مخاطب ايجاب ،واصل شود.
بايد به دو نکته ذيل بند  2ماده  95توجه شود:
23. Honnold, J. O., Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, The
Hague: Kluwer Law International, 3rd Edition, 1999, p. 158.
24. Rout ledge v. Grant (1828) 4 Bing 653; Offord v. Davies (1862) 12 C.B.N.S. 748; Turk v. Baker
(1990) 2 E.G.L.R. 195; Scammell v. Dicker (2001) 1 W.L.R. 631; Bircluun Co Nominees (No.2) v.
Worrell Holdings [2001] EWCA Civ 775; (2001) 82 P. & C.R. 472 at |24|, [35]; Dunmore v. Alexander
(1830) 8 Shaw 190.
25. Adams v. Lindsell (1818) 1 B. & Aid. 681.
26. (1880) 5 C.P.D. 344.
27. Treitel, S. G., The Law of Contract, London: Sweet & Maxwell, 11th Edition, 2003, p. 41.

422



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /55پاییز ـ زمستان 9315

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ هیچ ضرورتی ندارد که اعالم انصراف در فرم و به شیوه خاصی ابراز شود (ن.ک :ماده 16
کنوانسیون).
2ـ عبارات بند  2ماده  95بهوضوح صراحت دارد که اطالع از استرداد بايد بهطور واقعی به
مخاطب ايجاب واصل شود تا استرداد نافذ شود28.
وين شیپ 21میگويد« :کنوانسیون ،بهطور صريح ،استرداد از ايجاب ،حتی ايجاب
غیرقابلرجوع را مجاز میدارد مشروط بر اينکه استرداد پیش از وصول ايجاب يا همزمان با
وصول ايجاب به اطالع مخاطب برسد .رويه قضايی کمتری در ارتباط با اعتبارات اسنادی در
قیاس با قراردادهای فروش وجود دارد .ممکن است آرايی که مقرر میدارد که اعتبار اسنادیِ
غیرقابلرجوع ،قابل استرداد نیست ،به قرارداد بیع تعمیم نیابد»94.
هانولد سؤالی را در ارتباط با بند  2ماده  95مطرح میکند و آن اينکه آيا قید « ...مشروط بر
اينکه اعالم استرداد ،پیش از وصول ايجاب يا همزمان با آن به مخاطب برسد» برای موردی
است که ايجاب بهصورت غیرقابلرجوع باشد ،يا شامل مورد ايجاب قابلرجوع هم میشود؟ به
نظر میرسد که اين قید فقط برای موردی است که ايجاب بهصورت غیرقابلرجوع اعالم میشود
زيرا با توجه به ماده  96ک .ايجاب ساده و مطلق ،حتی بعد از وصول به مخاطب هم قابلرجوع
است ،مشروط بر اينکه نامه رجوع ،قبل از ارسال قبول ،به مخاطب برسد99.
 .26در قضیه تِنَکس استیمشیپ ) (Tenax Steamship Co. v. Owners of the Motor Vessel Brimnesخوانده يک
کشتی را از خواهان اجاره کرد اما اجاره بهای آن را در سررسید پرداخت نکرد .خواهان يک پیام از طريق تلکس برای او ارسال
کرد و ضمن آن قرارداد را فسخ و استفاده خوانده را از کشتی منع کرد .دادگاه استیناف مقرر داشت که فسخ ،هنگامیکه به
مرکز اداره شرکت خوانده رسیده ،واقع شده است نه هنگامی که خواندگان ،نامه را واقعاً خواندهاند .آنه راف از اين رأی ،سه
نتیجه میگیرد:
اول .اگرچه موضوع اين قضیه ،استرداد ايجاب نیست و فسخ قرارداد ،موضوع آن است ،ولی از حیث اِعمال قاعده در خصوص
وصول ،با قضايايی که موضوع آن استرداد ايجاب است ،شباهت دارد.
دوم .اگر وصول پس از ساعت اداری شرکت محقق شود ،از ابتدای شروع روز کاری بعد منشأ اثر میشود (See, Schelde
))”.Delta Shipping BV v. Astarte Shipping Ltd (The “Pamela
سوم .هنگامیکه يک ايجاب يکجانبه استرداد میشود ،ابالغ واقعی استرداد ايجاب ،ضروری نیست .موجب ملزم است که برای
آگاهساختن آن دسته از مخاطبان ايجاب که علیالقاعده از ايجاب اولیه آگاهی داشتهاند در خصوص استرداد ايجاب ،گامهای منطقی را
بردارد (ن.ک :آنه راف؛ قواعد حقوق قرارداد انگلستان از نگاه رويه قضايی ،ترجمه :سیدمهدی موسوی ،میزان ،9986 ،ص .)92
نگارندگان با نتیجه سوم آنه راف مخالف و معتقدند که با توجه به بند  2ماده  95و همچنین تعريف وصول در ماده  20ک.
اطالع از استرداد بايد بهطور واقعی به مخاطب ايجاب ،وصول شود.
29. Winship
30. Winship, Peter, “Formation of International Sales Contracts under the 1980 Vienna Convention”,
International Lawyer, vol. 17, 1983, p. 9.

 .39صفايی ،حسین و همکاران؛ حقوق بیع بینالمللی :بررسی کنوانسیون بیع بینالمللی  9184با مطالعه تطبیقی در حقوق
ايران ،فرانسه ،انگلیس و اياالت متحده امريکا ،چاپ سوم (با تجديدنظر و اضافات) ،انتشارات دانشگاه تهران ،9914 ،ص .09
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استرداد ايجاب به زوال و ختم ايجاب منتج میشود .ايجاب مجدداً قابل استرداد نیست بلکه
بايد ايجاب جديد ،جايگزين آن شود؛ اگرچه در اوضاعواحوال خاصی ،اعالمیة حاوی قبول،
علیرغم استرداد ايجاب در بازه زمانی معین ،ممکن است بهعنوان ايجاب ،مؤثر واقع شده و سبب
شود که روابط بین فروشنده و خريدار ،دوباره از سرگرفته شود92.
3ـ .9استرداد ایجاب عام
به نظر میرسد استرداد نافذ و مؤثر ايجاب عام ،وابسته به شرايط مشابهی است که بر نفوذ ايجاب
عام حکومت میکند .جايی که ايجاب عام ،با وصول به مخاطب نافذ میشود ،بهطور متعارف از
موجبِ منصرف از مفاد ايجاب میتوان انتظار داشت که اعالمیه انصرافش به مخاطب ايجاب
واصل شود .از سوی ديگر ،جايیکه ايجاب عام بدون وصول به مخاطب نافذ میشود ،انصراف از
اين ايجاب نیز به همان شیوهای که منتشر شده است بايد ممکن باشد 99.اين رويکرد مبتنی بر
جمله دوم ماده ( 658)9قانون مدنی آلمان است 90.همچنین در نظامهای حقوقی که ايجاب عام
را به رسمیت شناختهاند میتواند رويکرد مقبولی باشد95.
درنتیجه ،در ايجاب عام (مثل جعاله خطاب به عموم) ،ايجاب در صورتی میتواند بهدرستی
مسترد شود که اقدامات متعارف برای مطلعکردن اشخاصی که احتمال قبولی آنان میرود انجام
گیرد 96.در قضیه ) Shuey v. United States, 92 U.S. 73 (1875که در دادگاه عالی امريکا
تصمیمگیری شد ،وزارت جنگ امريکا طی اطالعیهای در  24آوريل  9865تعهد به پرداخت
جايزه به اشخاصی کرده بود که اطالعاتی درمورد اشخاص ذکرشده در اطالعیه ارائه بدهند و
اطالعات مذکور موجب دستگیری آن افراد شود .اين اطالعیه ،محدود به دوره زمانی خاصی نبود.
در  20نوامبر  ،9865رئیسجمهور امريکا طی دستوری ،پیشنهاد پاداش مذکور در اطالعیه را لغو
کرد .خواهان در سال  ،9866بدون اينکه از لغو اطالعیه آگاهی داشته باشد ،اطالعاتی را درمورد
يکی از اشخاص مذکور در اطالعیه در اختیار مقامات امريکايی قرار داد و درنتیجه ،شخص مذکور
بازداشت شد .دادگاه عالی امريکا با استناد به اينکه خواهان تا قبل از لغو اطالعیه ،هیچ کاری با
تکیه بر آن نکرده بود ،دادخواست وی را برای تقاضای پاداش ،رد کرد.
32. Schlechtriem, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods, p. 116.
33. Ibid.
 .34در اين ماده مقرر شده است« :تعهد به پاداش (جعاله) تا زمانی که عمل انجام شده است قابل انصراف است .انصراف،
هنگامی مؤثر میشود که به طريقی ابراز شود که تعهد به پاداش (جعاله) ابراز شده بود».
35. Schlesinger, R. B., Formation of Contracts: A Study of the Common Core of Legal Systems, NY:
Oceana Publications, 1st Edition, 1968, p. 113.

 .38داکسبری ،روبرت؛ مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان ،ترجمه و توضیحات :حسین میرمحمد صادقی ،حقوقدان،
 ،9977ص .96
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3ـ .2استرداد ایجاب الکترونیکی
برخالف ماده  92کنوانسیونِ مربوط به قانون متحدالشکل ناظر بر انعقاد قراردادهای بیع
بینالمللی اموال منقول ،مصوب ( 979160موسوم به  ،)ULFکنوانسیونِ وين ،ابزار خاصی را برای
اعالم ايجاب ،قبول ،استرداد يا رجوع از ايجاب مشخص نکرده است .ماده  27کنوانسیون مقرر
میدارد« :در مواردی که هر نوع اخطار ،تقاضا يا ساير انواع مراسالت توسط يکی از طرفین
مطابق اين فصل و با وسايلی متناسب با اوضاعواحوال ،صادر يا انجام میشود ،تأخیر يا اشتباه در
ارسال يا عدم وصول آن ،او را از حق استناد به مراسالت مذکور ،محروم نمیسازد مگر اينکه در
اين فصل از کنوانسیون ،طور ديگری تصريح شده باشد».
در مکاتبات الکترونیکی ،شورای مشورتی کنوانسیون وين در سال  2449ذيل بند  2ماده 95
چنین مقرر داشت که« :ايجاب ،حتی اگر غیرقابلرجوع باشد ،میتواند مسترد شود ،مشروط بر
اينکه انصراف ،قبل از وصول يا همزمان با وصول ايجاب به مخاطب ،وارد سرور وی شود.
پیششرطِ ضروری برای استرداد ايجاب الکترونیکی اين است که مخاطب بهنحو صريح يا ضمنی
به دريافت ارتباط الکترونیکی از آن نوع ،در آن فرمت و به آن نشانی رضايت دهد»98.
3ـ .3اثر مرگ ،حجر و ورشکستگی موجب قبل از وصول اعالمیه استرداد به مخاطب
در کنوانسیون ،هیچ مقررهای درمورد وقايع حقوقی فوقالذکر نیست .ماده ( 0)9پیشنويس قانون
متحدالشکل انعقاد قرارداد بیع بینالمللی ( )9158مقرر میداشت که مرگ يا حجر در برخی
اوضاعواحوال ،میتواند مجوز استرداد ايجاب باشد .همین طور ممکن است مخاطب ايجاب اجازه
بدهد تا پیشنهاد منقضی شود .کمیته مربوط به شکل و انعقاد قرارداد ،چهار توصیه را دريافت کرد:
يک توصیه اين بود که گفته شود ،ايجاب منقضی نخواهد شد؛ توصیه ديگر اين بود که
موجب بايد منقضی شود و سومین توصیه مقرر میداشت که میتوان از ايجاب عدول کرد و
چهارمین توصیه عنوان میکرد که بین مرگ و حجر موجب و مرگ و حجر مخاطب ايجاب بايد
تمايز قائل شد .بهجای چهارمین پیشنهاد گفته شد که ماده ( 0)9پیشنويس  9158حذف شود.
تصمیم نهايی در ماده  99کنوانسیون مربوط به قانون متحدالشکل ناظر بر انعقاد قراردادهای بیع
37. Convention Relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of
قواعد مربوط به انعقاد قرارداد بیع کنوانسیون که قسمت عمده آن از قواعد کنوانسیون
شده است موضوع فصل دوم کنوانسیون است.

Goods (The Hague, 1964).
 9160الهه ،معروف به  ULFاقتباس

(See, Honnold, John. (1964). The 1964 Hague “Conventions and Uniform Laws on the International Sale
of Goods”, The American Journal of Comparative Law, vol. 13, No. 3, pp. 451-453).
38. 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.
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بینالمللی اموال منقول ،مصوب  9160تجلی پیدا کرد که مقرر میداشت مرگ و حجر يکی از
طرفین ،قبل از قبول ،اثری در انعقاد قرارداد ندارد مگر اينکه قصد طرفین ،برخالف اين باشد يا
عرف و عادت يا مقتضای قرارداد ،خالف آن را مقرر دارد .کنوانسیون وين ،کماکان درمورد اين
موضوع ،سکوت کرده است .بحث درمورد افالس و ورشکستگی ،نه در کنفرانس  9160الهه
بررسی شد و نه در کنفرانس وين .لذا به نظر میرسد که موضوعات مرتبط با مرگ ،حجر و
ورشکستگی ،تابع قانون ملی حاکم بر قرارداد است91.
 .4رجوع از ایجاب (ماده )98
ماده  96کنوانسیون در بند  9به اصل قابلیت رجوع از ايجاب اشاره دارد .9« :مادام که قرارداد
منعقد نشده است ايجاب قابلرجوع است ،به شرطی که رجوع پیش از آنکه مخاطب ايجاب،
قبولی خود را ارسال دارد ،به وی واصل شود» .لیکن اصل قابلیت رجوع از ايجاب ،عمیقاً به علت
بند  2فرسوده میشود .2« :باوجود اين در موارد ذيل نمیتوان از ايجاب رجوع کرد:
الف) درصورتیکه ايجاب بهواسطه قید زمان معین جهت قبول آن يا به علت ديگر ،حکايت از
اين داشته باشد که غیرقابلرجوع است؛ يا
ب) هرگاه تکیه مخاطب بر ايجاب بهعنوان ايجاب غیرقابلرجوع ،امری معقول بوده و بر
همان اساس عمل کرده باشد».
4ـ .9خطوط کلی
يکی از موضوعات بسیار پیچیده در طول بررسی پیشنويس کنوانسیون ،بررسی اين سؤال بود که
آيا ايجاب نافذ( 04يعنی ايجابی که به مخاطب واصل شده است) قابلرجوع فرض میشود يا
غیرقابلرجوع؟ و در گام بعدی ،چه محدوديتهايی بايد بر حق رجوع موجب تحمیل کرد؟ 09اين
موضوع به دلیل وجود دو ديدگاه متعارض در نظام حقوقی کامنال و رومی ژرمنی ،مشکل حادی
به نظر میرسید .اِئورسی 02در تقسیمبندی میان نظامهای حقوقی ،سه گرايش و رويکرد را در
رابطه با رجوع از ايجاب بیان میکند:
 .31بیانکا و بونل؛ همان ،صص 294ـ.241
40. “Effective” offer
41. See, Malik, Shahdeen, “Offer: Revocable or Irrevocable. Will Art. 16 of the Convention on Contracts
for the International Sale Ensure Uniformity?”, Indian J. Int'l L., vol. 25, 1985, pp. 26-49; Eörsi, G.
(1979). “Problems of Unifying Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods”,
American Journal of Comparative Law, vol. 27, pp. 311-323; Murray, John E. (1988). “An Essay on the
Formation of Contracts and Related Matters under the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods”, Journal of Law and Commerce, vol. 8, pp. 11-51.

 .42ن.ک :بیانکا و بونل؛ همان ،ص .290
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 .9اصوالً در نظام حقوقی کامنال ،ايجاب قابلرجوع است 09و جز در صورت تصريح موجب بر
بر التزام خويشتن بر نگهداری ايجاب و حتی سپردن برخی تضمینات ،تعهد نسبت به نگهداری
ايجاب را موجه نمیداند 00.محاکم انگلستان بسیار بیمیل هستند تا از نظريه استاپل 05برای
ايجابهای غیرقابلرجوع استفاده کنند و به مخاطب چنین ايجابی اجازه دهند تا مطالبه جبران
خسارت خود را از ناقض بخواهد؛
 .2در حقوق فرانسه (ن.ک :ماده 2ـ9 ،9945ـ 9945و 0ـ 9945طرح اصالحی حقوق تعهدات
فرانسه) ،رجوع از ايجاب جايز است ولی موجب ملزم است که منافع مخاطب ايجاب را حفظ کرده
و خسارت وارده به وی را که در نتیجة رجوع از ايجاب حادث شده است ،جبران کند 06.رويکرد
حقوق فرانسه در بحث قابلیت رجوع از ايجاب ،رويکردی میانه بین رويکرد حقوق انگلیس و
حقوق آلمان است؛ و
07
 .9در حقوق آلمان (ن.ک :ماده  905قانون مدنی آلمان) و سويیس (ن.ک :مواد  5 ،9و 8
حقوق تعهدات سويیس) ايجاب علیاالصول الزام آور است مگر اينکه موجب مقرر داشته باشد که
43. Bridge, M., Benjamin’s Sale of Goods, London: Sweet & Maxwell, 5th Edition, p. 109; Bridge, M. G.
(1999). The International Sale of Goods: Law and Practice, Oxford University Press, 1st Edition, para.
3.03, 1997; Beatson, J., Anson’s Law of Contract, UK: Oxford University Press, 27th Edition, 1998, p. 52.
44. See, Routledge v. Grant [1828]; Offord v. Davies [1862]; Byrne & Co v. Van Tienhoven & Co
[1880]; Henthorne v Fraser [1870]. See further, Schwenzer, I., Fountoulakis, C. (Eds.). (2006).
International Sales Law, London & NY: Routledge & Cavendish, 1st Edition, p. 146; Beatson, op. cit., p.
59.

 .45فرهنگ حقوقی بلک ،استاپل را چنین تعريف کرده است« :استاپل اين است که يک طرف (دعوا) ،در نتیجة افعال خود از
مطالبه حقی به ضرر طرف ديگر که ذیحق در اعتماد به آن افعال بوده و مطابق آن عمل کرده است ،منع میشود .استاپل
هنگامی مطرح میشود که شخصی بهموجب قانون از سخنگفتن برخالف سند يا فعل خودش ممنوع شود زيرا نمیتوان
وضعیت يا رفتاری متعارض را که موجب زيان ديگری شود ،پذيرفت .استاپل مانعی است که ادعا يا انکار واقعه معین يا
وضعیتهايی را ،در نتیجة ادعا يا انکار يا عمل يا پذيرش يا قضاوت نهايی موضوع در دادگاه حقوقی ،ممنوع میکند».
(Garner, B. A., Black's Law Dictionary, USA: West Group Pub, 9th Edition, 2009, pp. 285-286).
46. See Cass. Civ., Dec. 17, 1958, D. Jur. 1959, 33 (declaring that if the offeror has expressly or
implicitly undertaken not to revoke before a certain time, he cannot revoke before that time without
incurring liability).

 .47حقوق آلمان ،کانون ايجاب ملزم است .در حقوق آلمان ،ايجاب اصوالً غیرقابل رجوع است .اگر موجب تعهد کند که در
مدت معینی ،از ايجاب عدول نکند ،رجوع از ايجاب در آن مدت بالاثر و غیرنافذ است (Marsh, P.D.V. (1994).
) .Comparative Contract Law: England, France, Germany, Gower Pub Co, 1st Edition, p. 63اگر موجب بیان
کند که بايد قبولی تا تاريخ معینی ابراز شود و موعدی را برای انقضای ايجاب ذکر کند ،باز هم در آن مدت ،ايجاب ،غیرقابل
عدول است .اگر ايجاب ،هم درمورد قابلیت رجوع و هم درمورد انقضاء ،ساکت باشد ،چنین ايجابی برای مدت متعارف ،غیرقابل
رجوع است ) .(Ibidموجب تنها با ابراز صريح اينکه ايجابش قابل رجوع است میتواند ايجاب را قابل عدول سازد ،مثالً با
استفاده از کلماتی مثل  freibleibendيا  .ohne obligoالبته در چنین مواردی نیز با اين ايجاب بهعنوان دعوت به ايجاب
برخورد میشود و نه ايجاب کامل (Sweigert, K., Kotz, H. (1998). Introduction to Comparative Law, Claredon
).Press, Oxford, 3rd Edition, p. 362
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ايجاب قابلرجوع است .در حقوق آلمان ،هر ايجابی حاوی يک تعهد است.
مقرره نهايیِ
اين نظامها در جزئیاتِ مربوط به رجوع از ايجاب نیز نقاط افتراق فراوانی
تصويبشده در کارگروه ،تالشی برای همسانسازی عرفها و رسوم مختلف تجاری بود و تا حد
زيادی اين تالشها به ثمر نشست .اگرچه در مسائلی همچون مسئله حاضر که نتیجه همسانسازی
دو رسم مختلف تجاری متعلق به دو نظام مختلف ،يکی عرفی و ديگری نوشته است وجود ابهامات،
انکارناشدنی است .ماده  96کنوانسیون ،بازتابی از تراضی منافع نظام نوشته و کامنال بین قابلیت
رجوع و غیرقابلیت رجوع از ايجاب است 01.پاراگراف  9ماده  96مشتمل است بر اصل کامناليی
قابلیت رجوع از ايجاب .درحالیکه پاراگراف ( 2الف) بهوضوح از سیستم حقوقی رومی ژرمنی
اقتباس شده است و استثنای مندرج در پاراگراف ( 2ب) بازتابی از نظام کامنال است.
کمبود رويه قضايی غنی در موضوع حاضر ،بر جنبه آکادمیک و نظری بحث ،بیشتر میافزايد54.
دارند08.

4ـ .2اصل قابلیت رجوع از ایجاب (ماده  )9( 98کنوانسیون)
ماده ( 96)9کنوانسیون ،اشاره به اصل قابلیت رجوع از ايجاب 59دارد 52.اصل مندرج در پاراگراف 9
ماده  96در نگاه اول ،ساده به نظر میرسد :مادامیکه قرارداد منعقد نشده است ،موجب آزاد است
تا از ايجاب خود رجوع کند ،مشروط بر اينکه رجوع قبل از اينکه مخاطب ،قبول را گسیل دارد ،به
مخاطب ايجاب برسد.
در توجیه اين قاعده بايد گفت که در گذشته در کامنال ،ايجاب در هر حال قابلرجوع بود ،هر
چند بهصورت غیرقابلرجوع بیان شده بود ،مشروط بر اينکه قبل از انعقاد قرارداد ،نامه حاوی
رجوع به مخاطب رسیده باشد .بر مبنای اين قاعده ،موجب ،اختیاری وسیع برای رجوع از ايجاب
داشت .از طرفی مخاطب در مدت طوالنی بعد از وصول ايجاب ،در حالت ابهام و سرگردانی از

48. Malik, op. cit., pp. 26-49.
49. See, Leete, Burt A., Contract Formation under the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods and the Uniform Commercial Code: Pitfalls for the Unwary, Temple
International and Comparative Law Journal, vol. 6, 1992, p. 193.
50. See, Higher Court in Ljubljana, Slovenia, 9 April 2008, English editorial remarks available on the
Internet at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080409sv.html
51. Revocability rule

 .52اصل قابلیت رجوع از ايجاب در ماده 0ـ9ـ 2اصول يونیدروا ( )2494نیز پذيرفته شد .در بند  9اين ماده آمده است« :تا
قبل از انعقاد قرارداد ،در صورتی می توان از ايجاب رجوع کرد که قبل از ارسال قبول از سوی مخاطب ايجاب ،وی رجوع از
ايجاب را وصول کند»
(See, Vincze in, Felemegas, J. (Ed.), An International Approach to the Interpretation of the United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law,
Cambridge: Cambridge University Press, 1st Edition, 2007, pp. 84-91).
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اينکه ايجاب از ناحیه موجب رجوع شده است يا خیر قرار داشت 59.برای اينکه اين اختیارِ وسیع
موجب ،محدود و مدت زمان بالتکلیفی وی کوتاه شود« ،قاعده صندوق پستی» 50پذيرفته و مقرر
شد بهمحض اينکه نامه قبول از طرف مخاطب ارسال شد ،ديگر ايجاب ،قابلرجوع نباشد .به
عبارت ديگر ،بايد نامه حاوی رجوع قبل از ارسال قبول ،به مخاطب برسد تا رجوع مؤثر شود 55،با
اينکه قرارداد در اين زمان هنوز منعقد نشده است .مطابق مواد  29و  20کنوانسیون ،قرارداد «بعد
از وصولِ قبول به موجب» منعقد میشود .پس تا زمان وصول قبول بر موجب ،هنوز عقدی منعقد
نشده است و بايد اصوالً ايجاب هم قابلرجوع باشد ،لیکن بند  9ماده  96مانع اين امر شده و
بهمحض ارسال قبول ،ايجاب را غیرقابلرجوع میداند.
ارسال قبولی از موارد سقوط حق رجوع موجب محسوب میشود .پس اگر موجب ،ايجاب قابلقبولی
را ارسال کرده باشد ،بايد به ايجاب خود ملتزم بماند حتی اگر رجوعش را اعالم کرده باشد56.
زوال حق رجوع از طريق ارسال قبولی ،يک قاعده آمره نیست .موجب میتواند آزادی عملش
را با درج شرطی توسعه دهد .برای مثال ،شرط کند که ايجابش هیچ تعهدی را به همراه ندارد،
مادامیکه پاسخ مخاطب واصل شود57.
الزم به ذکر است که موضوع قابلیت رجوع از ايجاب ،يعنی اعمال ماده  ،96تنها زمانی مطرح
میشود که ايجاب به مخاطب رسیده باشد .موجب میتواند ايجاب غیرقابلرجوع ،انشاء کند اما
 .53بیانکا و بونل؛ همان ،ص 295؛ صفايی و همکاران؛ همان ،ص .02
54. Post box rule
برای مطالعه بیشتر درمورد اين قاعده ،ن.ک :فخرالدين اصغری آقمشهدی ،علی اکبر ايزدیفرد و حسین کاويار؛ «بررسی
تطبیقی امکان سرايت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی» ،مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ،دوره  ،0شماره  ،2پايیز
و زمستان .9919
 .55هانولد در :صفايی و همکاران؛ همان ،ص .02
56. See, Slovenia 9 April 2008 Higher Court [Appellate Court] in Ljubljana [Cite as:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080409sv.html]; Case law on UNCITRAL texts [A/CN.9/SER.C/
ABSTRACTS/118], CLOUT abstract no. 1151.

در اين دعوا ،يک خريدار اسلواکی سفارش کاال را به فروشنده استرالیايی فرستاد .فروشنده ،قبولی ايجاب را در  8اکتبر 9111
تأيید کرد .در  90اکتبر  9111خريدار ،اعالمیه حاوی رجوع از ايجاب را به فروشنده فرستاد .مبیع مورخ  92اکتبر به حامل
تحويل داده شده بود .خريدار ثمن را ن پرداخت به اين ادعا که قبل از اينکه به او ابالغ شود که کاالها به عامل حملونقل
سپرده شده است از ايجابش رجوع کرده بود .فروشنده نزد دادگاه بدوی دعوای مطالبه ثمن را مطرح کرد .دادگاه مقرر داشت
که رجوع خريدار ،هیچ اثر قانونی ندارد زيرا فروشنده قبالً تمام تعهدات قراردادیاش را انجام داده بود .خريدار درخواست
پژوهش کرد .دادگاه تجديدنظر ،کنوانسیون بیع بینالمللی کاال را بر اين مرافعه حاکم دانست .دادگاه استیناف با توجهدادن
طرفین به ماده ( 96)9کنوانسیون مقرر داشت که از ايجاب میتوان رجوع کرد مشروط بر اينکه قبل از ارسال قبولی ،رجوع به
مخاطب برسد .فروشنده در  90اکتبر اعالمیه رجوع را دريافت کرده است يعنی زمانی که وی در  8اکتبر قبولیاش را ارسال
کرده بود و حتی بعد از آن با ارسال مبیع ،تعهداتش را طبق قرارداد اجرا کرد .لذا نظر دادگاه بدوی تأيید میشود و رجوع
خريدار ،هیچ مبنای قانونی ندارد.
57. Schlechtriem, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods, p. 120.
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اين ايجاب ،قبل از اينکه به مخاطب واصل شود ،قابلیت استرداد را دارد (ماده ( .)95)2ايجابی که
به مخاطب واصل نشده است ،نافذ نیست و بنابراين هیچ الزامی از سوی موجب ايجاد نمیکند.
اطالع مخاطب از قصد رجوع موجب ،هیچ تأثیری بر رجوع از ايجاب ندارد .الزم است که
رجوع از ايجاب به مخاطب ايجاب واصل شود 58.اگرچه در دعوای  51Dickinson v. Doddsدر
انگلستان نظر مخالف نیز ابراز شده است که البته مورد انتقاد تريتل 64نیز قرار گرفته است.
مثال .9ايجاب قابلرجوعی در تاريخ  9مارس به مخاطب میرسد .موجب ،نامه رجوع را در
 90مارس پست میکند .مخاطب ،نامه قبولی را در  95مارس ارسال میکند .نامه رجوع از ايجاب
در  96مارس به مخاطب میرسد.
اعمال معیار مندرج در پاراگراف  9ماده « ،96تا زمانیکه قرارداد منعقد نشده است» ،به اين
نکته اشاره دارد که رجوع در مثال باال مؤثر است زيرا در  96مارس ،قراردادی منعقد نشده است.
مطابق ماده  29کنوانسیون ،قرارداد از لحظهای که قبول ايجاب مطابق ماده ( 98)2نافذ شود،
منعقد میشود و مطابق ماده ( 98)2قبول ايجاب از لحظه وصول اعالم رضا بهموجب ،نافذ
میشود .از سوی ديگر ،اِعمال معیار« ،قبل از اينکه مخاطب ،قبولی را ارسال کند» در مثال باال
قابل اشاره است .رجوع از ايجاب نافذ نیست زيرا قبل از اينکه مخاطب در  95مارس ،قبولی را
گسیل دارد ،اعالمیه رجوع ،هنوز به وی نرسیده است.
62
69
اين دوگانگی ،نتیجه و برآمدِ تأثیرات استفاده از نظريه «ارسال» و «وصول» در ماده
( 96)9است؛ اگرچه عموماً کنوانسیون از نظريه وصول تبعیت میکند يعنی قصد و اراده برای
ايجاد نفوذ و التزام بايد مطابق تعريف مندرج در ماده  20ک .به مخاطب برسد .بخش دوم
کنوانسیون (انعقاد قرارداد) عموماً تحت تأثیر نظريه وصول است و بخش سوم کنوانسیون (بیع
کاال) تحت تأثیر نظريه ارسال است 69.معیار «تا زمانیکه قرارداد منعقد نشده است» در شرايطی
که قرارداد با اَعمال مخاطبِ ايجاب منعقد میشود ،معیار شايسته و مناسبی است60.
الف .قبول فعلی (ماده ( 96)3کنوانسیون)
منظور از قبول فعلی (عملی) انجام اقداماتی است که از سوی مخاطب ،داللت بر پذيرش پیشنهاد
58. Schlechtriem, op. cit., p. 119.
59. Dickinson v. Dodds (1876) 2 Ch D 46; also see, Cartwright v. Hoogstoel (1911) 105 L.T. 628.
60. Treitel, op. cit., p. 42.
61. Dispatch
62. Receipt
 .83اگرچه نظريه ارسال در اين بخش استثنائاتی نیز دارد :مواد ( ،69)2( ،08)0( ،07)2و ( 65)9و ( .71)0در اين مواد ،ارتباط،
زمانی مؤثر و نافذ میشود که به مخاطب واصل شود.
64. Malik, op. cit., p. 31.
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موجب داشته باشد 65.چنین اقداماتی مصاديق متعدد دارند .اما دو نوع عمده آن که اغلب با قصد
پذيرش پیشنهاد موجب انجام میگیرد عبارتاند از ارسال کاال و پرداخت ثمن.
مثال .2مشابه مثال  ،9بهجز اينکه در  95مارس ،مخاطب عملی از قبیل ارسال مبیع يا
پرداخت ثمن انجام دهد ،درحالیکه اعالمیه رجوع موجب در  96مارس به مخاطب میرسد.
در اين مثال ،ارسال قبولی وجود ندارد زيرا قرارداد از طريق قاعده مندرج در ماده (98)9
بهوسیله انجام عملی نظیر ارسال کاال يا پرداخت ثمن ،در  95مارس منعقد شده است .بنابراين
بازه زمانی رجوع نیز در همان  95مارس به پايان میرسد و اعالمیه رجوع نیز مؤثر و کارگر
نیست .چنین رجوعی حتی اگر موجب از انجام چنین عملی ناآگاه باشد ،مؤثر نیست و درنتیجه
قرارداد منعقد میشود66.
میتوان چنین نتیجه گرفت که معیار «رجوع واصلشده قبل از ارسال قبولی» فقط در
مواردی مصداق دارد که قرارداد با ارسال نامه ،تلکس و ساير ابزارات ارتباطی منعقد میشود .در
غیر اين صورت ،يعنی جايی که رضای مخاطب فعلی است ،چنانکه در مثال شماره  2توضیح
داده شد ،ممکن است نتايج متناقض پديدار شود67.
بهعنوان قاعده میتوان گفت وفق ماده ( ،98)9اگر مخاطب بر مبنای رويه طرفین يا حسب
عرف و عادت ،بدون اعالم به موجب ،از طريق انجام عملی (مثل ارسال کاال يا پرداخت ثمن)
اعالم رضا کند ،قبول در لحظه انجام فعل مؤثر میشود و قرارداد از همین لحظه ،منعقدشده
محسوب میشود؛ لذا حق رجوع موجب از ايجابش در همین لحظه زائل میشود 68.اما بعد از
اينکه مخاطب ،رضايش را ارسال کند ،حق رجوع موجب ،ساقط (در مثال  95 ،9مارس) و موجب
به مفاد ايجابش ملتزم می شود .اما مخاطب ،مادامیکه قبولیاش بهموجب واصل نشود به
قبولیاش الزامی نخواهد داشت (ماده ( .)98)2مخاطب میتواند قبولیاش را استرداد کند مشروط
بر اينکه استرداد قبولی پیش از وصول قبولی يا همزمان با آن به اطالع موجب برسد61.
65. Garner, op. cit., p. 11.
 .88ماده ( 98)9ک .مقرر میدارد« :چنانچه طبق ايجاب يا در نتیجة رويه معمول به طرفین يا حسب عرف و عادت مخاطب
بدون اعالم به ايجابکننده بتواند با انجام عملی نظیر آنچه مربوط به ارسال کاال يا پرداخت ثمن است اعالم رضا کند ،قبول
از لحظهای که عمل انجام میشود نافذ است ،مشروط بر اينکه عمل مزبور ،ظرف مدت مقرر در بند پیشین انجام شود».
67. Malik, op. cit., p. 31.
68. Kritzer, A., Guide to Practical Applications of the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods, Deventer & Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1st Edition, 1989,
p. 164.

 .81ماده  22ک .مقرر میدارد « :قبول به شرطی قابل انصراف است که انصراف پیش از نافذشدن يا همزمان با نافذشدن
قبول (در غیاب انصراف) به ايجابکننده واصل شود»
(Sutton, Kenneth C., Formation of Contract: Unity in International Sale of Goods, University of Western
Ontario Law Review, vol. 16, 1979, pp. 130).
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ماده 242ـ 2اصول حقوق قراردادهای اروپا ) (PECLدر بند  9مقرر میدارد« :ايجاب در
صورتی میتواند رجوع شود  ...که درمورد قبولی با عمل ،رجوع ،پیش از انعقاد قرارداد بر اساس
ماده (245 )2ـ 2به گیرندة ايجاب ،واصل شده باشد» و مطابق ماده (245 )2ـ 2همین اصول،
«درمورد قبولی با عمل ،قرارداد ،زمانی منعقد میشود که اخطار انجام عمل مذکور توسط مخاطب
بهموجب برسد» .البته اگر بر اساس ايجاب يا بهوسیله عرف و رويه معمول ،طرفین شیوهای را
مابین خود مقرر کرده باشند ،گیرندة ايجاب میتواند ايجاب را از طريق اجرای يک عمل بدون
ارسال اخطار به موجب قبول کند .در اين صورت ،زمانی که اجرای عمل موردنظر شروع شود،
قرارداد منعقد میشود( .بند  9ماده 245ـ.)2
ب .رجوع از رجوع
شخص به علت رجوعش تنها هنگامی ملتزم میشود که اعالمیه رجوعش به مخاطب برسد .اما
استثنائاً رجوع از رجوع بايد ممکن باشد مشروط بر اينکه مخاطب با اتکاء بر آن رجوع ،عملی
مغاير را انجام نداده باشد و بهويژه مخاطب از رجوع اول ،اطالع کسب نکرده باشد .شخصی که از
ايجابش رجوع میکند بايد بار اثبات دلیل را به عهده

گیرد74.

ج .رجوع از ایجاب عام
کنوانسیون درمورد رجوع از ايجاب عام ،ساکت است .حق رجوع از ايجاب عام با ارسال قبولی خاتمه
میيابد .قواعد راجع به استرداد ايجاب عام درمورد رجوع از ايجاب عام مرعی میشود .يادآوری اين
نکته ضروری است که هرچند اعالم رجوع از ايجاب ،تشريفات خاص ندارد ،در مواردی که ايجاب به
طرف عموم و بهوسیله آگهی در روزنامه منتشر میشود ،رجوع نیز میبايست به همان وسیله اعالن
شود ،مگر اينکه رجوعکننده ،اشخاص ذینفع را بشناسد و بهوسیله ديگری آنان را آگاه سازد .بند 2
ماده 242ـ 2اصول حقوق قراردادهای اروپا بیان میکند که« :ايجابی که نسبت به عموم صورت
گرفته ،میتواند توسط همان شیوهای که برای ارائة ايجاب استفاده شده ،رجوع شود»79.
در امريکا نیز طبق ماده  09مجموعه اصول و قواعد حقوقی (دوم) درمورد قراردادها72
«پیشنهادی که بهواسطه تبلیغات روزنامهای يا اعالمیه عمومی به عموم مردم يا به تعداد خاصی
از افراد که هويتشان برای فروشنده ناشناخته است ارائه شود ،با تبلیغ يا اعالم عمومی پیش از
انعقاد قرارداد ،قابلرجوع است».
70. Schlechtriem, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods, p. 119.
71. See, Akseli in, Felemegas, op. cit., p. 303.
72. Restatement (Second) of Contracts
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 )9قضیه Shuvey v. United States
بنیان اين قاعده در پرونده مهم Shuvey v.

 79United Statesنهاده شد .در آوريل
سال  ،9865دولت فدرال بیان کرد که برای
اطالعاتی که به دستگیری جان.اچ.
سورات 70يکی از شرکای قتل آبراهام
لینکُلن (9865ـ 9841م ).منتهی شود،
جايزهای داده خواهد شد .رجوع اين پیشنهاد
هم در نوامبر همان سال انتشار يافت.
آوريل سال بعد ،خواهان ،که در اروپا
مقیم بود و درمورد رجوع اين پیشنهاد
اطالعی نداشت ،اطالعاتی ارائه داد که به
دستگیری مجرم مدنظر منتهی شد و
سپس مدعی دريافت جايزه شد .راهکار
ديوان عالی اين بود که ايجاب يک جايزه ،تعهدی مشروط بر ارائه خدمت مورد نظر ،پیش از
رجوع از ايجاب است .دادگاه بیان کرد که «همانند هرگونه ايجاب ديگر ،پیشنهاد موردنظر ممکن
است قبل از اينکه حقی به آن اختصاص يابد زائل شود .زوال اين ايجاب از همان کانالی صورت
میگیرد که از آن طريق منتشر شده بود» .اين حقیقت که خواهان درمورد زوال ايجاب عالم نبود،
مهم نیست چون اين پیشنهاد مستقیماً به او عرضه نشده بود .به نظر میرسد قاعدهای که دادگاه
بنا گذاشته ،تنها مورد عملی است .راهحل ديگری نیز قابل طرح است که چنین پیشنهادهايی
بهعنوان پیشنهاد قطعی غیرقابلرجوع در نظر گرفته شود و تنها بعد از انقضای زمانی متعارف،
ديگر معتبر نباشد و از درجة اعتبار ساقط شود .الزام به اعالم مستقیم رجوع يک ايجاب عام به
همگان ،شدنی نیست .عقیده دادگاه با انتقاداتی نیز مواجه شد ،چون خواهان بايد به همان صورت
که از ايجاب منتشرشده آگاهی يافته بود از رجوع از آن نیز آگاهی میيافت75.
)73. 92 U.S. 73 (1875
74. John H. Surratt
پروفسور جوزف پريلو استاد ممتاز دانشگاه فوردهام در مقالهای محققانه در  58صفحه ،رأی معروف Shuvey v. United States

.75
را تجزيه و تحلیل میکند که پرداختن به تمام اجزای اين رأی مهم ،باعث اطاله کالم میشود.

See, Perillo, Joseph. M., “Screed for a Film and Pillar of Classical Contract Law: Shuey v. United States”,
Fordham Law Rev, vol. 71, 2002, pp. 915-967.
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اين الزام که رجوع بايد به همان شیوهای ابراز شود که ايجاب انتشار يافته ،در پروندهای
مشابه ،بازتاب داشت .در پرونده  76Sullivan v. Philipsدادگاه بهعنوان استدالل چنین رأی داد:
«ايجاب يک جايزه را تنها به همان شیوهای که ارائه شده يا روشی ديگر که رجوع را علنی
میکند ،میتوان زائل کرد» .درصورتیکه رجوع به میزان انتشار ايجاب جايزة علنی عمومیسازی
نشود ،چنین رجوعی مؤثر واقع نخواهد شد .بنابراين ،در قضیه v. Dickerson

77Hoggard

چنین مقرر شد که رجوع از ايجاب جايزه برای بازداشت يک مجرم ،تحت تأثیر انتشار ايجاب
جايزهای متفاوت در جامعه ديگری قرار نمیگیرد ،بهويژه اينکه ايجاب متعاقب ،هیچ نشانی از
زائلشدن ايجاب اولیه را در خود ندارد.
 )2قضیه Shaub v. City of Lancaster

درحالیکه قصدِ موجب در رجوع بايد اعالن شود ،ممکن است بنابر شرايطِ ايجاب ،اينطور به نظر
رسد که موجب تنها تا زمانی تحت التزام ايجابش است که موقعیت تشکیلدهندة آن ايجاب موجود
باشد .بنابراين در پرونده  78Shaub v. City of Lancasterبا ارجاع به مصوبه شورای شهر که
شهردار را به ارائه ايجاب دادن پاداش برای دستگیری آتشافروزان هدايت میکرد ،دادگاه بیان داشت
که «ارائه پاداش ،بهعنوان تنها درمان معضل موجود ،مقصود شورای شهر بود ،و زمانی که هدف اين
جايزه برآورده شد ،ايجاب ديگر بیمصرف شد .آن  ...تنها دستور موقت برای رفع مسئلهای موقت
بود» .چنین استنباط میشود که ايجاب ،تنها محدود به زمانی متعارف بود که طی آن مدت ،هدف
اصلی میتوانست انجام شود ،ولی در خارج از آن زمان ،ديگر امکان انجام آن هدف نبود.
اين نظر با اين ديدگاه که اعتبار ايجاب ،تا زمانیکه شرايط ،متعارف به نظر بیايد ادامه پیدا میکند،
منطبق است .بااينکه بیان شده که ايجاب عمومی میتواند با انقضای مدت متعارف زائل شود ،به نظر
میرسد که اينجا هیچ رجوع مناسبی از ايجاب وجود ندارد بلکه صرفاً انقضای زمان ايجاب عام وجود
دارد که میتواند برای هر پیشنهاد ديگری نیز اتفاق بیافتد .در پرونده Shaub v. City of Lancaster
انقضای مدت بعد از آخرين اعالم جايزه 94 ،سال بود .در پرونده  71Mitchell v. Abbottمقرر شد که
 92سال يک زمان متعارف است و در پرونده  84Loring v. Bostonدادگاه تشخیص داد که مدت
سه سال و هشت ماهه از «عدم ادامه انتشار ايجاب» 89،آن را زائل میکند82.
76. 178 Ind. 164, 98 N.E. 868, 869 (1912).
77. 180 Mo. App. 70, 165 S.W. 1135 (1914).
78. 156 Pa. 362, 26 At. 1067, 1069 (1893).
79. 86 Me. 338, 29 At. 1118, 1119 (1894).
80. 48 Mass. (7 Met.) 409 (1844).
81. Discontinuance of the publication of the offer
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د .رجوع از ایجاب الکترونیکی
شورای مشورتی کنوانسیون وين در سال  2449ذيل بند  9ماده  96چنین مقرر داشت« :اصطالح
” “reachesاشاره به زمانی دارد که يک ارتباط الکترونیکی وارد سرور مخاطب شود .از ايجاب
میتوان رجوع کرد مشروط بر اينکه اعالمیه رجوع ،قبل از اينکه مخاطب ،قبولی را ارسال کند،
به سیستم الکترونیکی وی وارد شود .الزم است که مخاطب بهنحو صريح يا ضمنی به دريافت
ارتباط الکترونیکی از آن نوع ،در آن فرمت و در آن نشانی راضی باشد»89.
هـ  .اثر رجوع فاقد اثر
رجوعِ بعد از ارسال قبولی ،فاقد اثر است (ماده ( 96)9ک ،).هرچند طبق کنوانسیون ،قرارداد زمانی
منعقد میشود که قبولی بهموجب واصل شود (ماده  29ک .).بنابراين در کنوانسیون ،انعقاد عقد،
معلق به وصول قبولی به موجب است .اگر قبولی هرگز به مقصد خود نرسد ،تبعاً قراردادی نیز
شکل نخواهد گرفت ،مگر اينکه مورد از موارد مندرج در ماده ( 98)9باشد که ضرورتی ندارد
قبولی به موجب واصل شود .باوجود اين ،موجب نمیتواند بهطور نامحدود ايجابش را نگهدارد .اگر
وی هیچ زمانی را برای انقضای ايجابش نگذارد ،اين محدوده زمانی میتواند با تفسیر ايجاب،
وفق ماده  8کنوانسیون تعیین شود .در مواردی ممکن است اين مدت ،وفق جمله دوم ماده (98)2
کنوانسیون 80تعیین شود85.
و .بار اثبات دلیل
مخاطب بايد اثبات کند که قبولی اش قبل از رسیدن رجوع ارسال شده است .از آن طرف نیز،
موجب بايد زمانی را اثبات کند که رجوع به مخاطب واصل میشود86.
يک خريدار اسلواکی سفارش کاال را به يک فروشنده استرالیايی فرستاد .فروشنده استرالیايی،
قبولی ايجاب را در  8اکتبر  9111تأيید کرد .در  90اکتبر  9111خريدار ،اعالمیة حاوی رجوع از
82. Wagner, W. J., “Some Problems of Revocation and Termination of Offers”, Notre Dame Lawyer,
vol. 38, No. 2, 1962, pp. 144-145.
83. 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.

 .64جمله دوم بند  2ماده  98ک ...« :هرگاه اعالم رضا ظرف مدتی که ايجابکننده تعیین کرده يا در صورت عدم تعیین
مدت ،ظرف مدت متعارف به وی واصل نشود ،قبول نافذ نخواهد بود .در محاسبه مدت متعارف ،به اوضاعواحوال معامله،
ازجمله به سرعت وسايل ارتباطی مورد استفادة ايجابکننده ،توجه الزم معطوف خواهد شد .ايجاب شفاهی بايد فوری قبول
شود مگر اينکه اوضاعواحوال بهنحو ديگری داللت نمايد».
85. Schlechtriem, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods, p. 120.
86. Ibid.
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ايجاب را به فروشنده فرستاد .مبیع مورخ  92اکتبر به حامل تحويل داده شده بود .خريدار ،با اين
ادعا که از ايجابش رجوع کرده است ،قبل از اينکه به او ابالغ شود که کاالها به عاملِ حملونقل
سپرده شده است ،ثمن را پرداخت نکرد .فروشنده نزد دادگاه بدوی دعوای مطالبه ثمن را مطرح
کرد .دادگاه مقرر داشت که رجوع خريدار ،هیچ اثر قانونی ندارد زيرا فروشنده قبالً تمام تعهدات
قراردادیاش را انجام داده بود .خريدار درخواست پژوهش کرد .دادگاه تجديدنظر ،کنوانسیون بیع
بینالمللی کاال را بر اين مرافعه حاکم دانست .دادگاه استیناف با توجهدادن طرفین به ماده (96)9
کنوانسیون مقرر داشت که از ايجاب میتوان رجوع کرد مشروط بر اينکه قبل از ارسال قبولی،
رجوع به مخاطب برسد .فروشنده در  90اکتبر ،اعالمیه رجوع را دريافت کرد يعنی زمانی که وی
در  8اکتبر قبولی اش را ارسال کرده بود و حتی بعد از آن با ارسال مبیع ،تعهداتش را طبق قرارداد
اجرا کرد .لذا نظر دادگاه بدوی تأيید میشود و رجوع خريدار ،هیچ مبنای قانونی ندارد87.
در اين دعوا مخاطبِ ايجاب بايد اثبات میکرد که قبولی قبل از وصول رجوع به وی ارسال
شده است (فروشنده بايد تاريخ  8اکتبر را بهعنوان تاريخ ارسال قبولی اثبات کند) .از طرف ديگر،
موجب نیز برای گرفتن حکم بايد در صدد باشد تا اثبات کند که رجوعش قبل از ارسال قبولی به
مخاطب رسیده است (امری که خريدار اسلواکی در اين پرونده نتوانست آن را اثبات کند).
4ـ .3محدودیتهای رجوع از ایجاب (ماده ( 98)2کنوانسیون)
پاراگراف  2ماده  96بر قاعده عدم رجوع از ايجاب مبتنی است .اين پاراگراف ،حاالتی را بیان
میکند که برخالف قاعده مندرج در پاراگراف  9موجب نمیتواند از ايجابش رجوع کند.
رجوع موجب بعد از ارسال قبول مخاطب ـ اولین محدوديت برای رجوع از ايجاب،
گسیل داشتن (ارسال) قبولی از جانب مخاطب برای موجب بود .اين حالت در پاراگراف  9ماده 96
بیان شده بود که در آن صورت نیز رجوعِ موجب بالاثر است .مالحظه شد که ارسال قبولی،
ايجابِ فینفسه قابلرجوع را به ايجابی غیرقابلرجوع بدل میکند .ارسال قبول از موارد سقوط
حق رجوع موجب به حساب میآيد .لذا اگر مخاطب ،قبولی را ارسال کرده باشد حتی اگر اين
قبولی به موجب واصل نشده باشد (= حتی اگر قراردادی منعقد نشده باشد) ،موجب بايد به ايجاب
خود ملتزم بماند و اعالمیه رجوع ،فاقد اثر است.
هانولد 88معتقد است «قلب ماده  ،96پاراگراف  2است که قاعده کلی مندرج در پاراگراف  9را
در دو مورد قطع میکند»:
87. Slovenia 9 April 2008 Higher Court [Appellate Court] in Ljubljana [Cite as: http://cisgw3.law.
pace.edu/cases/080409sv.html]; Case law on UNCITRAL texts [A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/118],
CLOUT abstract no. 1151.
88. Honnold, op. cit., p. 160.
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الف .اگر ايجاب داللت داشته باشد که خواه با تعیین موعد معین برای قبول يا بهنحو ديگر،
غیرقابلرجوع است؛ و
ب .اگر برای مخاطب ،اتکای به ايجاب بهعنوان ايجاب غیرقابلرجوع ،معقول بوده و مخاطب
به اتکای آن نیز عمل کرده باشد.
گرچه ممکن است به نظر رسد که پاراگرافهای (الف) و (ب) دو استثنای مختلف را بیان
میکنند ،درواقع بیانگر يک استثنای مشابه هستند .پاراگراف (الف) به زبان حقوق نوشته و
پاراگراف (ب) به زبان حقوق کامنال بیان شده است81.
اين نکته نیز قابل ذکر است که طبق کنوانسیون برخالف کامنال 14،برای اينکه التزام به
بقای ايجاب معتبر باشد ،الزم نیست موجب در برابر آن ،عوضی 19از مخاطب دريافت کند .صِرف
التزام برای بقای آن کافی است12.
الف .تعهد به عدم رجوع از ایجاب (ماده (( 98)2الف) )
مثال .9در ايجابی درج شده است که ايجاب مزبور تا تاريخ  99مارس برای قبولی باز است .اين
ايجاب در تاريخ  9مارس به مخاطب میرسد.
ايجابِ فوق ،حاوی موعد معین برای قبولی است .لذا موجب بیان میکند تا تاريخ مزبور،
ايجابش غیرقابلرجوع است و تا زمانی که تاريخ  99مارس منقضی نشده است ،موجب نمیتواند
از ايجاب عدول کند.
مثال فوق که بیانکننده قاعده مندرج در بند (الف) ماده ( 96)2است دو شرط را برای
غیرقابلرجوعبودن ايجاب بیان میکند:
 .9ايجاب ،بیانگر اين نکته باشد که غیرقابلرجوع است ،و
 .2ايجاب ،مدت معینی را برای قبول مخاطب بیان کند.
 )9تأثیر زمان تعیینشده برای قبول
سؤالی مطرح میشود و آن اينکه آيا برای غیرقابلرجوعبودن ايجاب ،جمع همزمانِ هر دو شرط،
ضروری است يا اينکه وجود هريک از اين دو شرط برای غیرقابلرجوعبودن ايجاب کفايت
 .61بیانکا و بونل؛ همان ،ص .296
 .11وفق موازين کامنال ،به ويژه حقوق انگلستان ،ايجابی که حاوی مدت معین برای قبول است ،قابلرجوع است مگر اينکه
برای عدم رجوع ،تضمیناتی گرفته شود يا عوض دريافت شود يا عالوه بر تعیین مدت ،بر عدم رجوع ،تأکید خاص شود.
91. Consideration
 .12صفايی و همکاران ،همان ،ص 02؛ .Malik, op. cit., p. 32
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میکند؟ 19مثالهای زير ،وضعیت اين سؤال را بهتر تشريح میکند:
مثال  .2ايجابی حاوی بیانیه زير است :ايجاب برای شما باز ” “openنگه داشته میشود اگر
شما بهطور سريع پاسخ دهید.
مثال  .3ايجابی حاوی بیانیه زير است :ايجاب در تاريخ  99مارس منقضی خواهد شد.
مثال  2بیان میکند که ايجاب غیرقابلرجوع است اما مدت معینی را مشخص نمیکند.
درحالیکه در مثال  9ايجاب ،مدت معینی را بیان میکند و بهوضوح بیان نمیکند که ايجاب
غیرقابلرجوع است .مثال  2بیانگر خصوصیت «ايجاب ملزِم» است درحالیکه مثال  9بیانگر
خصوصیت «ايجابِ منقضیشده» است10.
سونو سؤال فوق را با مثالی بیان میکند« :اگر من قبولی شما را تا  95سپتامبر دريافت نکردم،
ايجاب منقضی میشود» .اگر طرفین قرارداد ،هر دو متعلق به سیستم حقوقی مدون يا هر دو متعلق به
سیستم حقوقی کامنال باشند مشکل چندانی در تفسیر قصد آنها بروز نمیکند .مشکل زمانی ايجاد
میشود که به سیستمهای حقوقیِ مختلف تعلق داشته باشند .ممکن است حقوقدانان حقوق نوشته ،از
جملة فوق چنین برداشت کنند که چنین ايجابی تا  95سپتامبر غیرقابلرجوع است و بعد از آن نیز
بالتبع منقضی میشود .ممکن است حقوقدانان کامنال از اين جمله چنین برداشت کنند که ايجاب تا
 95سپتامبر قابلیت رجوع را دارد؛ بالتبع بعد از  95سپتامبر ايجاب منقضی میشود15.
در کنوانسیون ،در وضعیتهای مشابه مثال  2که عدم رجوع از ايجاب به اندازه کافی روشن
است ،رجوع نافذ نیست.
درمورد انقضای ايجاب در زمان معین ،مشکالت بیشتری بیان شد .اين موضوع در طول
جلسات شور آنسیترال و همین طور در شروح حاشیهنويسان کنوانسیون ،يک مسئله جدلی و
مباحثهآمیز بوده است16.
فِلثام اشاره میکند که برعکس کامنال ،جايیکه بیانیه ايجاب ،حاوی يک زمان معین ،صرفاً
برای قبولی است ،اين بیانیه ،حاکی از يک زمان است که در پايان آن زمان معین ،ايجاب منقضی
خواهد شد بدون اينکه در آن بازه زمانی ،برای رجوع از ايجاب ،ايجاد مانع کند .زمان معین برای
قبولی عموماً حاکی از اين است که ايجاب در آن مدت غیرقابلرجوع است17.
نويسنده ديگری نیز بیان میکند که ذکر مدت برای انقضای قبولی میتواند بیانگر قصد التزام
93. See, Honnold, op. cit., p. 161; Malik, op. cit., p. 32.
94. Honnold, op. cit., p. 168.
95. Kritzer, op. cit., p. 166.
96. Malik, op. cit., p. 33.
97. Feltham, J. D., “UN Convention on Contracts for International Sale of Goods”, Journal of Business
Law, 1981, p. 346.

422



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /55پاییز ـ زمستان 9315

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باشد18.

موجب به عدم رجوع از ايجاب
چنین
اما از سوی ديگر ،هانولد ،گويا بیمیل است تا چنین ايجابی را الزامآور
رويکردهای مبهم و غیرقاطعی ،از مذاکرات آنسیترال نشأت گرفته است .در مذاکرات آنسیترال نیز
درمورد اين سؤال ،دو ديدگاه بین جبهه کامنال و جبهه رومی ژرمنی مطرح شد :کشورهای
کامنال معتقد بودند که صرف ذکر مدت برای قبولی نمیتواند منتج شود به اينکه چنین ايجابی
غیرقابلرجوع است 944.کشورهای رومی ژرمنی معتقدند که اگر ايجاب ،حاوی مدت معین برای
قبولی باشد ،چنین ايجابی بهطور خودکار غیرقابلرجوع خواهد بود949.
به نظر میرسد که راهحل مصالحهای 942که در مذاکرات کنوانسیون در پیش گرفته شد ،بهترين
راهحل باشد .اين راهحل مقرر میدارد که «اگر ايجاب حاکی از اين باشد ،اعم از اينکه زمان معینی را
مقرر دارد» برای حقوقدانان حقوق نوشته ،چنین الفاظ و واژگانی بدين معناست که در اثناء زمان
تعیینشده برای قبول ،نمیتوان از ايجاب عدول کرد .از طرف ديگر ،برای حقوقدانان حقوقِ نوشته
معنی اين عبارت اين است که فقط در صورتی ايجاب غیرقابلرجوع است که دوره زمانی معینی را
بداند11.

949

برای قبول وضع کند ،بهنحویکه حاکی از اين باشد که آن ايجاب ،غیرقابل عدول است.
ائورسی در جای ديگر میگويد« :روش اصلی برای ايجاد سازگاری و هماهنگی اين است که
راهحل يک سیستم حقوقی بهعنوان قاعده اصلی و راهحل سیستم حقوقی ديگر بهعنوان استثنا در
کنار آن به کار رود .اين امر میتواند بهترين شیوه ممکن باشد» 940.بر اساس حقوق کامنال،
ايجابی که در آن ،زمان معینی برای قبول ،مشخص شده ،قابل عدول است مگر اينکه در سند
تنظیم شده يا در مقابل عوضی باشد و نیز درصورتیکه عدم قابلیت عدول ،عالوه بر ذکر مدت
معین ،تصريح شود .پس قاعده مندرج در بند  9حکم ،مورد قبول کامنال است .قاعده مندرج در
بند  2حکم ،مورد قبول کشورهای دارای قانون مدنی است .بر اين اساس بايد گفت ذکر مدت
شود945.

معین ،ايجاب را غیرقابلعدول میکند مگر اينکه ذکر خالف
دیدگاه منتخب ـ به نظر نگارندگان ،اصوالً تعیین مدت برای قبول ،با التزام به ايجاب
98. Date Bah, S. K., “UN Convention for Contracts for Sale of Goods: Overview”, Rev. Ghana. L., vol.
11, pp. 57-58; See, Malik, op. cit., 1979, p. 33.
99. Honnold, op. cit., p. 171.
100. UNCITRAL Yearbook, 1978, vol. IX, p. 41, paras. 135-6.

مشروح مذاکرات در فايل زير ،مندرج در سايت آنسیترال ،قابل مشاهده است:
http://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1978-e/yb_1978_e.pdf
101. Ibid., para. 137, also see, Kritzer, op. cit., p. 165.
102. Compromise-rule solution

 .913بیانکا و بونل؛ همان ،صص 298ـ.297
104. See, Eörsi, op. cit., 323.
 .915قنواتی ،جلیل؛ مطالعه تطبیقی ايجاب و قبول ،قم :بوستان کتاب ،9989 ،ص .285
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مالزمه ندارد .تعیین مدت برای قبول ،مرادف و مساوی با التزام به حفظ ايجاب در مدت مقرر
نیست .تعیین مدت معین برای قبول ،امارهای 946برای التزام به حفظ ايجاب محسوب میشود.
شرح رسمی اصول يونیدروا ( )2494نیز همین نظر را پذيرفته است« :تعیین زمانی معین برای
قبولی میتواند بهخودیخود ،داللتی ضمنی بر غیرقابلرجوعبودن ايجاب داشته باشد ،اما ضرورتاً
چنین نیست» .درعمل نیز محاکم و داوران ،برای حل اختالفات تجاری از کامنتهای اصول
يونیدروا در تفسیر موارد مبهم کنوانسیون استفاده میکنند زيرا کنوانسیون ،شرح رسمی همچون
اصول يونیدروا ندارد 947.همان طور که مالحظه شد ،الفاظ کنوانسیون ،صراحتی در اين مورد ندارد.
لیکن از ماده ((96)2الف) چنین استنباط میشود که از نظر کنوانسیون ،تعیین مدت ،اماره التزام به
حفظ ايجاب در مدت معین است که خالف اين اماره همواره قابل اثبات است .به هر تقدير در
صورت عدم اثبات خالف ،تعیین مدت معین برای قبول ،دال بر التزام موجب به بقای ايجاب در آن
مدت است 948.مالک نیز در مقاله محققانه خود بعد از طرح نظريات مختلف ،چنین نتیجه میگیرد
که «ايجابِ حاوی مدت معین برای قبول ،اگر بهصراحت ،قیدی مبنی بر ذکر مدت بهعنوان
انقضای ايجاب نداشته باشد ،میتواند بهعنوان ايجاب غیرقابلرجوع تفسیر شود»941.
شلختريم معتقد است اينکه آيا يک بیانیه يا رفتار ،بیانگر قصد موجب به عدم رجوع از ايجاب
است يا خیر بايد مطابق با ماده  8کنوانسیون تشخیص داده شود .در هر پرونده بايد با توجه به
حقايق آن پرونده تصمیمگیری کرد .استفاده از کلماتی از قبیل «غیرقابلرجوع» و «الزامآور»
میتواند قوياً به ايجاب غیرقابلرجوع اشعار داشته باشد 994.وی ادامه میدهد که صرف درج زمان
معین برای قبولی به معنای الزامآورکردن ايجاب نیست بلکه میتواند بهعنوان اماره مبنی بر التزام
به ايجاب تلقی شود 999.سونو نیز میگويد« :تعیین مدت برای قبولی ،صرفاً خالق فرض و امارة
قابل رد مبنی بر عدم رجوع از ايجاب است»992.
مثال  .4ايجابی حاوی بند زير است« :من انتظار جواب قبول را تا  99مارس دارم» يا «من
قدردان شما هستم بهخاطر پاسخ قبل از  99مارس».
106. Presumption
107. Garro, A. M., The Gap-Filling Role of the UNIDROIT Principles in International Sales Law: Some
;Comments on the Interplay between the Principles and the CISG, Tul. L. Rev, vol. 69, 1995, p. 1149
Mather, H. (2001). “Firm Offers under the UCC and the CISG”, Dick. L. Rev, vol. 105, p. 46.

 .916ن.ک :صفايی و همکاران؛ همان ،ص .05
109. Malik, op. cit., p. 36.
110. Schlechtriem, P., Schwenzer. I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG), NY: Oxford, 2nd (English) Edition, Art. 16 para. 8, 2005; Bernstein, H., Lookofsky, J. M.,
Understanding the CISG in Europe, Kluwer Law International, 1st Edition, 2003, p. 54.
111. Schlechtriem & Schwenzer, op. cit., Art. 16 para. 10.
112. Sono. K., “Restoration of the Rule of Reason in Contract Formation: Has There Been Civil and
Common Law Disparity”, Cornell Int'l L.J., vol. 21, 1988, pp. 479-480.
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در وضعیتهای مشابه ،جايی که زمان ،صريحاً مبین انقضای مدت ايجاب نیست (برخالف
مثال  ،)9چنین ايجابی ممکن است بهعنوان ايجاب غیرقابلرجوع محسوب شود.
عالوه بر بحثهای فوق ،در وضعیتهای مبهم ،معیار مندرج در ماده ((96)2ب) نیز میتواند
اعمال شود .اگرچه پاراگراف (ب) بند  2ماده  96درمورد خاص خود اعمال میشود ،لیکن «معیار
اتکا» 999میتواند بهعنوان ابزار مفید در تشخیص عدم قابلیت رجوع مندرج در پاراگراف (الف) بند 2
باشد990.
 )2اعتبارات اسنادی غیرقابلبرگشت
يکی از مهمترين موارد کاربرد بحث حاضر به اعتبارات اسنادی غیرقابلرجوع 995ارتباط دارد.
اعتبارات اسنادی ،متداولترين شیوه پرداخت قیمت کاال در تجارت صادراتی است .قضات
انگلیسی ،اعتبارات اسنادی غیرقابلبرگشت را خون حیات بازرگانی میدانند 996.اعتبارات اسنادی
از اين جهت که آيا بانک گشايندة اعتبار 997میتواند پس از گشايش اعتبار و بدون نظر ذینفع
نسبت به تعديل و اصالح آن اقدام کند به دو دسته تقسیم میشود :اعتبار اسنادی قابلبرگشت و
اعتبار اسنادی غیرقابلبرگشت .اعتبار اسنادی غیرقابلبرگشت به اعتباری اطالق میشود که
بانک گشاينده بهصورت غیرقابلرجوع ،تعهد به پرداخت میکند و نمیتواند بدون رضايت قبلی و
مکتوب ذینفع در مدت اعتبار ،آن را لغو يا در شرايط آن اصالحاتی به عمل آورد998.
ممکن است صادرکنندگان و واردکنندگان در عرصه تجارت بینالملل ،با تجّاری وارد معامله
شوند که اعتبار تجاری آنها برايشان شناختهشده نباشد .ممکن است خريدار از پرداخت قیمت
کاال عاجز مانده باشد ،همین طور بايع نیز ممکن است از فراهمکردن يا تولید کاال بدون اخذ
تضمین معتبر برای پرداخت ثمن ،اظهار عجز کند991.
ابزار مالی اعتبارات اسنادی غیرقابلبرگشت در راستای رفع مشکالت فوق ،در طی سه
مرحله ،به شرح ذيل میتواند به کار رود:
 .9بهموجب شرط ضمن قرارداد پايه بیع ،فروشنده و خريدار با يکديگر توافق میکنند که
113. Reliance criterion
114. Malik, op. cit., p. 36.
115. Irrevocable letter of credit, or ILOC
 .998اشمیتوف ،کاليو .ام؛ حقوق تجارت بینالملل ،جلد  ،2ترجمه :بهروز اخالقی و همکاران ،سمت ،9978 ،ص .699
117. Issuing bank
 .996شیروی ،عبدالحسین؛ حقوق تجارت بینالملل ،سمت ،9981 ،صص 250ـ.259
119. Davis, A. G., The Law Relating to Commercial Letters of Credit, London: Sir Isaac Pitman & Sons,
3rd Edition, 1963; Ellinger, E. P., Documentary Letters of Credit, Singapore: University of Singapore
Press, 1st Edition, 1970.
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پرداخت به شیوه اعتبارات اسنادی باشد .خريدار از بانک خود (بانک گشاينده اعتبار) درخواست
میکند تا اعتباری به نفع فروشنده (ذینفع اعتبار) گشايش کند .اين اعتبار بايد برای مدت معین
بهنحو غیرقابلبرگشت باشد.
 .2خريدار ،توافقی با بانک گشايندة اعتبار منعقد میکند که طبق آن ،بانک متعهد میشود تا
چنین اعتباری را در عوض تعهد خريدار به بازپرداخت هزينهها به بانک ،گشايش کند.
 .9بانک گشايندة اعتبار به فروشنده (ذینفع اعتبار) ،اطالع میدهد که اعتبار غیرقابلبرگشتی
به نفع او گشايش شده است و اکنون آمادگی دارد تا بعد از تحويل اسناد حمل ،برات او را منتقل،
قبول يا پرداخت کند924.
طبق ماده  9مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (موسوم به « )UCP600اعتبار
برگشتناپذير تلقی میشود ،حتی اگر اشارهای به اين موضوع نشده باشد» 929.مطابق UCP600
برخالف مقررات پیشین خود مثل  ،UCP500در حال حاضر ،اعتبارات اسنادی قابلبرگشت
بهواسطه استفاده محدود و همچنین خطرات بسیاری که برای بايع دارد 922،حذف شدهاند و اصل
بر غیرقابلبرگشتبودن (لزوم) اعتبارات اسنادی است929.
اعتبارات اسنادیِ غیرقابلبرگشت میتواند در قالب ايجاب پرداخت توصیف شود ،مشروط بر
اينکه فروشنده ،اسناد درخواستی را ارائه کند .رويه تجارت بینالملل نیز اين ايجاب بانک را
ايجاب ملزم میداند 920.مطابق اين تحلیل ،قبول اين ايجاب ،از طريق رضای عملی فروشنده
(ذینفع اعتبار) است.
در حقوق فرانسه ،تعیین مهلت برای اعالم قبول ،ايجاب را غیرقابلعدول نمیکند بلکه موجب
در صورت عدول غیرموجه از ايجاب در برابر مخاطب ايجاب ،مقصر شمرده شده و با مسئولیت
مدنی مواجه خواهد شد .طبق قوانین مدنی بعضی ديگر از کشورها مثل ايتالیا ،چنانچه برای اعالم
قبول ،مهلتی تعیین شده باشد ،ايجاب قابل عدول نیست .الزم به ذکر است که اگرچه در اعتبار
120. Furmston, M. P., Cheshire, Fifoot and Furmston’s Law of Contract, London: Butterworths, 12th
Edition, 1991, p. 61.

 .929اداره عملیات ارزی و روابط بینالملل ،تفسیری بر  ،UCP600انتشارات بانک سپه ،9981 ،ص .27
 .922ازجمله خطرات استفاده از اعتبار اسنادی قابلبرگشت برای فروشنده اين است که ممکن است پس از تهیه مبیع يا
حتی پس از تسلیم مبیع به عامل حملو نقل ،خريدار يا بانک نسبت به لغو يا اصالح اعتبار اسنادی اقدام کند .اعتبار
قابلبرگشت ،از سوی بانک گشاينده در هر آن و بدون اطالع قبلی به ذینفع ،اصالح يا لغو شود.
See, Megrah, M., “Risk Aspects of the Irrevocable Documentary Credit”, Arizona Law Review, vol. 24,
No. 2, 1982, p. 255.
 .923قبل از تصويب  ،UCP600اعتباری که در آن شرط خالفی نشده باشد ،قابلبرگشت (جايز) محسوب میشد .باوجود

اين اصل ،درعمل اعتبارات قابلبرگشت بهطور وسیع ،مقبول تجار قرار نگرفت.
124. Furmston, op. cit., p. 61; Kozolchyk, B., “The Legal Nature of the Irrevocable Commercial Letter
of Credit”, The American Journal of Comparative Law, vol. 14, 1965, p. 403.
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اسنادی ،بانکها همواره مهلتی را برای اعتبار تعیین میکنند ،اين مهلت بیانگر تاريخی است که در
آن تعهد بانک منقضی میشود نه آنکه طی آن ايجاب ،معتبر و غیرقابلعدول باشد925.
ب .اعتماد مخاطب بر بقای ایجاب (ماده ((98)2ب))
پاراگراف (ب) ماده ( 96)2وضعیتی را بیان میکند که ممکن است ايجاب قابلرجوع ،ايجابی
غیرقابلرجوع تلقی شود .ممکن است ايجابی که هیچ قیدی درمورد عدم قابلیت رجوع يا زمان
معین برای قبولی ندارد ،غیرقابلرجوع شود مشروط بر اينکه:
اوالً ،تکیه مخاطب بر ايجاب بهعنوان ايجاب غیرقابلرجوع ،امری معقول ،مستدل و منطقی
باشد؛ و
ثانیاً ،مخاطب بر همان اساس و به اتکای آن ايجاب ،عملی کرده باشد.
برای اينکه ايجابی مطابق ماده ((96)2ب) کنوانسیون ملزم شمرده شود ،جمع شرايط دوگانه
فوق ضروری است .لذا اعتماد بر ايجاب ،فینفسه کافی نیست 926.البته بايد توجه داشت که
عملکردن (شرط دوم) تنها به مفهوم انجامدادن يک فعل يا کار نیست بلکه ترکفعل را نیز
شامل میشود ،مانند عدم درخواست ايجاب ديگر توسط مخاطب927.
پاراگراف (ب) ماده ( 96)2کنوانسیون به قاعده استاپل که ريشه در کامنال دارد بسیار شبیه
است 928.استاپل مانعی است که شخص را از انکار يا ادعای هر چیز متضاد با آنچه از نظر حقوق
 .925بناءنیاسری ،ماشاءاهلل؛ جنبههای حقوقی اعتبارات اسنادی بینالمللی :مطالعهای تطبیقی ،رساله دکتری حقوق خصوصی،
دانشگاه شهید بهشتی ،9981 ،ص .598
 .928بیانکا و بونل؛ همان ،ص .291
127. Mather, op. cit., p. 49.
128. An arbitrator in Austria, cited Article 16(2)(b) as further support for recognition that the principle of
estoppel, although not addressed expressly in the convention, is incorporated by the good faith provision of
Article 7(1). See Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der gewerblichenWirtschaft [Arbitral
Tribunal], SCH - 4318, Jun. 15, 1994, (Aus.), available at http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/
db/cases2/940615a4.html. An American court has declared that it preempts domestic promissory estoppel:
Geneva Pharmaceuticals Technology Corp v. Barr Laboratories Inc, Federal DC (NY), 10 May 2002 (US),
available at <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020510u1.html>.
در دعوای معروف  ،Geneva Pharmaceuticals Technology Corp v Barr Laboratories Incخواندة کانادايی يک

ترکیب شیمیايی (کالتريت) برای استفاده در تولید يک داروی ضد انعقاد خون (وارافین سديم) ساخت .در سال  9110خوانده
برای خواهان که يک شرکت امريکايی بود ،نمونهای از مواد تشکیلدهنده را فراهم و تأيید کرد که به درخواست خواهان،
مجوز سازمان غذا و داروی امريکا ) (FDAرا میگیرد .در سال  ،9115خوانده با صدور نامهای به  FDAعنوان کرد که وی
فراهمکننده کالتريت برای خواهان است .بعدها در سال  ،9115خوانده ،قرارداد محرمانه برای عرضه انحصاری مقادير تجاری
از کالتريت به شخص ثالث منعقد و اجرا کرد .اگر خوانده به فروش مقادير تجاری کالتريت به خواهان ادامه میداد ،اين
قرارداد انحصاری نقض میشد .وقتی خواهان مجوز تولید دارو را در سال  9117دريافت کرد ،وی سفارش تهیه و خريد مقادير
تجاری از ماده شیمیايی کالتريت را به خوانده ارسال کرد .اما خوانده اين سفارش را رد کرد.
خواهان طبق کنوانسیون ،طرح دعوا کرد و مدعی شد که بهموجب مقررات کنوانسیون وين ،وی قراردادی با خوانده برای
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بهعنوان واقعیت محرز شده است ،ممنوع میکند .اگر اعتماد مخاطب بهطور معقول و متعارف
برای موجب قابلپیشبینی نباشد ،دادرس میتواند مقرر دارد که اتکای مخاطب بر
غیرقابلرجوعبودن ايجاب ،بیدلیل و نامتعارف است .ازاينرو ،دادرس میتواند «اعتماد و اتکای»
مخاطب را به معنای «اعتماد و اتکای توأم با ضرر» تلقی و تفسیر کند 921.مثالهای زير گويای
مطلب است:
مثال .9مورخ  9مه ،يک شرکت خانهسازی (مخاطب) از يک تولیدکننده مصالح (موجب)،
درخواست ارائه ايجابی برای فروش مقدار مشخصی آجر را میکند .شرکت سازنده ،توضیح
میدهد که وی اين ايجاب را به منظور استفاده در محاسبات يک مزايده در قراردادی برای ساخت
فروش مقادير تجاری از کالتريت دارد و خوانده با امتناع از عرضه ماده شیمیايی کالتريت پس از اخذ مجوز دارو از ،FDA
قرارداد را نقض کرده است .خواهان استدالل میکند که با توجه به عرف صنعت ،مقدار کافی از کالتريت برای حمايت از
درخواست  FDAقراردادی برای عرضه دارو در آتیه را فراهم میکند .خواهان همچنین مدعی است که خوانده بايد طبق
دکترين استاپل تحت قانون ايالت نیويورک مسئول باشد .خواهان ادعا میکند که «ممانعت پس از تعهد» (دکترين استاپل) بر
اساس قانونهای داخلی مناسب به انحصار در نیامده است و با کنوانسیون تضاد ندارد.
دادگاه مقرر داشت که با توجه به بندهای قرارداد ،اين دعوای تجاری بايد مطابق با کنوانسیون تصمیمگیری شود.
دادگاه مقرر کرد که اصل حسننیت در تجارت بینالمللی (مذکور در ماده ( 7)9کنوانسیون) ،متضمن رويکرد لیبرال برای
تشکیل قرارداد و تفسیر و ترجیح برای اجرای تعهدات است .در واقع ،همان طور که در ماده  1کنوانسیون بیان شده ،عرف و
رسوم صنعت فروش اين ماده شیمیايی در قرارداد به ثبت رسیده است ،مگر اينکه طرفین ،اين عرف و رسوم را در متن قرارداد
بهصراحت حذف کرده باشند .بنابراين دادگاه با اين استدالل خواهان موافقت کرد که عرف و عادت صنعت بايد در دادگاه
بهمنظور تعیین اينکه آيا يک قرارداد وجود داشته تجزيه و تحلیل شود.
دادگاه ،عناصر و ارکان ايجاب ،قبول ،اعتبار و اجرای مربوط به موضوع تشکیل قرارداد تحت کنوانسیون را بررسی کرد .دادگاه
تشخیص داد که موضوع قرارداد تهیه و تدارک مقادير تجاری کاال طبق ماده  90کنوانسیون به اندازه کافی مشخص بوده
است .درمورد قبول ،دادگاه تشخیص داد که طبق ماده ( 98)9نامه ارجاع به  FDAمیتواند بهعنوان عمل و رفتار حاکی از
رضا (قبول فعلی) تعبیر شود .اينکه آيا اين رفتار خوانده ،در واقع امر ،نشاندهنده رضا به قرارداد است يا خیر ،در جلسه دادگاه
بر اساس عرف صنعت ،تجزيه و تحلیل میشود.
دادگاه همچنین استدالل خوانده را مبنی بر بیاعتباری قرارداد به دلیل فقدان عوض بررسی کرد .دادگاه مقرر داشت که
بهموجب ماده ( 0)9کنوانسیون« ،اعتبار قرارداد» طبق قانون ملی که بر اساس قواعد حل تعارض تعیین میشود ،بررسی شود.
دادگاه بر اساس مبانی حل تعارض ،قانون نیوجرسی را حاکم بر قضیه اعتبار قرارداد دانست .با اِعمال قانون نیوجرسی ،دادگاه
مقرر داشت که عوض بر اساس حقايق مورد اختالف در اين قضیه کافی است .دادگاه همچنین ادعای خوانده را مبنی بر اينکه
خواهان در اجرای قرارداد قصور کرده است ،رد کرد .دادگاه بیان کرد که طبق ماده (64الف) کنوانسیون ،قصور خواهان در
دادن اطالع متعارف تجاری ،به خوانده اجازه نمیدهد که به قرارداد خاتمه دهد.
درمورد امکان ادعا بر اساس قاعده استاپل ،دادگاه ابتدا اشاره کرد که چنین قاعدهای متفاوت از ماده ((96)2ب) کنوانسیون،
است بهگونه ای که الزم نیست اتکای مخاطب به بقای ايجاب بهطور صريح بیان شود .همین اندازه که اتکای مخاطب به
بقای ايجاب ،برای موجب قابلپیشبینی باشد کفايت میکند.
See, Schwenzer & Fountoulakis, op. cit., p. 149; Schlechtriem. P., Butler. P., UN Law on International
Sales, Berlin: Springer Pub, 1st Edition, 2009, p. 74.
129. Mather, op. cit., p. 48.
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يک ساختمان احتیاج دارد .شرکت اضافه میکند که وی بايد مزايده را تا  9ژوئن به ثبت برساند.
اين مزايده تا  95روز مفتوح است و برنده مزايده تا  95ژوئن مشخص میشود .در  7مه،
تولیدکنندة مصالح ،ايجاب فروش آجرها را به شرکت داد و متعاقب آن ،شرکت سازنده در تاريخ 9
ژوئن ،از اين ايجاب برای مزايده استفاده کرد .در تاريخ  94ژوئن ،تولیدکنندة مصالح اعالم کرد
که از ايجاب رجوع کرده است .در تاريخ  95ژوئن ،برنده مزايده مشخص شد .اين برنده ،شخصی
نبود جز شرکت مذکور .متعاقب اين پیروزی ،شرکت سازنده به تولیدکنندة مصالح اطالع میدهد
که وی ايجاب را قبول کرده است994.
در مثال فوق ،منطقی اين است که شرکت سازنده با تکیه بر ايجاب بهعنوان ايجابی
غیرقابلرجوع عمل کند زيرا تولیدکننده میدانست و برايش قابل پیشبینی بود که شرکت
سازنده ،اين ايجاب را برای رقابت در مزايده نیاز دارد .مضاف بر اين ،شرکت سازنده با اتکا بر اين
ايجاب عمل کرده و مزايدهای را که به ايجاد قرارداد برای ساخت ساختمان با قیمت مورد توافق
منجر میشود ،ثبت میکند .هر دو شرط مندرج در ماده ((96)2ب) در اين مثال وجود دارد و لذا
تالش تولیدکنندة مصالح (موجب) برای رجوع از ايجاب ،نافذ و معتبر نیست999.
مثال( .2الف) ،سازنده قطعات رايانه ،ايجاب فروش قطعات مشخصی را به (ب) میدهد( .ب)
نیز سعی در فروش آن قطعات به (ج) میکند( .الف) نیز از مذاکرات (ب) و (ج) مطلع است .در
زمانی که (ب) منتظر قبولی (ج) است( ،الف) از ايجابش رجوع میکند.
در مثال  ،2تکیه مخاطب (ب) بر ايجاب (الف) متعارف و منطقی بوده است چرا که (الف) از
تالشها و مذاکرات (ب) برای فروش قطعات به (ج) آگاه بود .مضاف بر اينکه (ب) با اتکای بر
ايجاب (الف) ايجاب مجددی به (ج) داده است .با اين اوصاف ،ايجاب (الف) ملزم است و رجوعش
معتبر نیست992.
مثال .3مشابه مثال ( ،2الف) سازنده قطعات رايانه در انگلستان است .وی ايجاب را به (ب)،
يک سازنده سامانه رايانه در آلمان میدهد( .الف) از مذاکرات تجاری بین (ب) و (ج) آگاهی ندارد.
در مثال ( ،9ب) تاجر آلمانی فرض میکند که ايجاب ،غیرقابلعدول است ،البته نه بهخاطر
اينکه اوضاعواحوال خاصی وجود دارد ،بلکه به اين دلیل که (ب) ايجاب را ملزم تلقی میکند .در
حقوق آلمان ايجاب ،غیرقابلرجوع است؛ 999لذا برای (ب) منطقی است که از ايجاب (الف)،
برداشت يک ايجاب ملزم را نمايد و با اتکای بر آن عمل کند .از آن سو ،در حقوق انگلستان،
130. Honnold, op. cit., p. 164.
131. Ibid.
132. This example is based on Honnold, op. cit., p. 172.
133. Dannemann, G., Vogenauer, S. (Ed.), The Common European Law in Context Interactions with
English and German Law, UK: Oxford University Press, 1st Edition, 2013, p. 271; Smits, J. M., Elgar
Encyclopedia of Comparative Law, Massachusetts, Edward Elgar Publishing, 2nd Edition, 2012, p. 637.
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اصل بر قابلیت رجوع از ايجاب است .باوجود اين ،به نظر میرسد که مخاطب نیز بايد معیار
ارائهشده در پاراگراف (ب) ماده ( 96)2را رعايت کند .به هر تقدير ،اعتماد بر ايجاب بهعنوان
پديدهای غیرقابلعدول برای مخاطب ،هم میتواند معلول اوضاعواحوال خاص باشد (مثال  )2و
هم میتواند معلول قانون و رويه تجاری که وجود دارد (مثال  .)9در هر دو موقعیت ،ايجاب ،ملزم
و غیرقابلرجوع است مشروط بر اينکه مخاطب با اتکا بر آن عمل کند990.
ماده ((96)2ب) کاربردی از اصل حسننیت و معامله منصفانه است .يک طرف قرارداد
نمی تواند ناهماهنگ با فهم و برداشتی عمل کند که خود وی باعث ايجاد آن در ذهن طرف ديگر
شده است و طرف ديگر با اتکا بر آن بهطور معقول و متعارف عمل کرده است .اين قاعده به
قاعده منع رفتار ناهماهنگ 995معروف است (ن.ک :ماده 8ـ 9اصول يونیدروا .)2494
اعمالی که مخاطب ايجاب بايد با تکیه بر ايجاب انجام دهد الزم نیست حتماً در راستای
اجرای قرارداد باشد بلکه میتواند اعم از آن باشد 996مثل فراهمکردن مقدمات تولید ،خريد يا
اجاره مصالح يا تجهیزات ،متحملشدن هزينهها و غیره ،مشروط بر اينکه:
الف .اين اعمال در تجارت مورد نظر ،متعارف و معقول تلقی شود؛ يا
ب .برای موجب ،قابلیت پیش بینی را داشته باشد يا موجب از آن اعمال مطلع باشد997.
ايجاد انتظار قرارداد آينده بايد قطعی باشد .اگر تنها احتمال چنین رخدادی در آينده قابل
پیشبینی باشد و قراردادی بسته نشود ،مسئولیتی نیز ايجاد نمیشود998.
مثال( .4الف) که معاملهکننده اشیای عتیقه است از (ب) میخواهد ده عدد تابلوی نقاشی
قديمی را بازسازی کند ،مشروط بر اينکه اين کار در سه ماه انجام شود( .ب) به (الف) اطالع
میدهد که برای اينکه ببیند ايجاب را قبول کند يا خیر ،ضروری است کار را بر روی يکی از
تابلوها آغاز کند و سپس پاسخ قطعی را ظرف  5روز خواهد داد( .الف) میپذيرد و (ب) با اتکای
بر آن ايجاب ،کار را آغاز میکند .در اين مدت  5روزه ،ايجاب (الف) ملزم است و (الف) حق رجوع
از ايجاب را ندارد991.
نتیجة اين بخش اينکه در جايی که موجب میداند مخاطب با اعتماد بقای ايجاب ،اقداماتی
انجام میدهد يا از اقداماتی ممانعت به عمل میآورد ،يک تعهد ضمنی بین موجب و مخاطب
134. Malik, op. cit., p. 37; Honnold, op. cit., p. 172.
135. Inconsistent behavior
 .938اعمالی که مخاطب ايجاب با تکیه بر ايجاب انجام میدهد ،امر موضوعی ) (question of factاست که بايد در پرتو
اوضاعواحوال حاکم بر قضیه ارزيابی شود.
 .937ن.ک :اخالقی و امام؛ همان ،ص .59
 .936طالب احمدی ،حبیب؛ مسئولیت پیشقراردادی ،میزان ،9912 ،ص .997
 .931مثال از اخالقی و امام؛ همان ،ص .59
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شکل میگیرد و آن اين است که موجب از ايجاب رجوع

نکند904.

نتیجه
مهمترين نتايج اين پژوهش به شرح ذيل است:
 .9بحث درمورد قدرت الزام ايجاب ،يکی از مهمترين مباحث در همه نظامهای حقوقی است.
در نظامهای حقوقی برخاسته از کامنال مثل انگلستان ،ايجاب اصوالً قابلرجوع است ،درحالیکه
در نظامهای حقوقی برخاسته از حقوق نوشته مثل آلمان و سوئیس ،ايجاب غیرقابلرجوع است.
برخی نظامهای حقوقی مثل فرانسه و مقررات يو.سی.سی نیز راه میانه را در پیش گرفتهاند .ماده
 96کنوانسیون بیع بینالمللی کاال بهوضوح بیانگر اين نکته است که تدوينکنندگان کنوانسیون،
در جهت اهداف کنوانسیون ،سعی در ايجاد سازش بین دو رژيم حقوقی کشورهای دو سوی حوزه
آتالنتیک شمالی داشتهاند.
 .2رجوع از ايجاب در کنوانسیون ،مختص زمانی است که موجب بعد از وصول ايجاب به
مخاطب ،ايجابش را مختومه اعالم کند .لذا در کنوانسیون ،ايجاب ،زمانی نافذ میشود که به
مخاطب واصل شده باشد و قبل از وصول ايجاب به مخاطب ،ايجاب اصوالً قابلبرگشت است.
 .9ايجاب نمی تواند قبل از اينکه نافذ شود (يعنی قبل از وصول به مخاطب) قبول شود،
هرچند مخاطب به مفاد ايجاب ،اشراف داشته باشد .وصول در کنوانسیون ،تعريف خاص خود را
دارد .اطالع شفاهی مفاد ايجاب يا تحويل ايجاب به شخص مخاطب ،محل تجاری ،نشانی پستی
يا اقامتگاه عادی وی از ارکان وصول ايجاب در کنوانسیون است.
 .0کنوانسیون ،بین نظريه قابلیت رجوع از ايجاب و اصل کلی عدم رجوع از ايجاب برای
برخی اوضاعواحوال ،ديدگاه میانه اتخاذ میکند .ازاينرو کنوانسیون در بیان ماده  96رويکرد
مصالحهای بین مبانی کالسیک کامنال و مبانی کالسیک حقوق رومی ژرمنی را پذيرفته است.
اصل کلی اين است که ايجاب قابلرجوع است ،مشروط بر اينکه رجوع قبل از گسیلداشتن
قبولی ،به مخاطب برسد.
 .5طبق کنوانسیون ،در جايیکه موجب ،موقعیتی را ايجاد کرده که در آن موقعیت مخاطب به
بقای ايجاب اعتماد کرده و بر اساس آن اعتماد ،اقدامات متعارفی کرده يا از انجام برخی اقدامات
خودداری کرده ،ايجاب ،ملزم تلقی میشود .با اين اوصاف ،مبنای اين الزام در اصل حسننیت و
رفتار منصفانه نهفته است.

140. Stone, R., The Modern Law of Contract, London: Cavendish Publishing Limited, 6th Edition, 2005,
p. 60.
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