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چکیده
با توجه به سرعت فناوری اطالعات در دنیای تجارت ،یکی از مهمّ ترین موضوعات زندگی انسان
در امور معیشتی یا معامالتی ،بحث انعقاد تا انحالل قراردادهای الکترونیکی است .هدف از این
پژوهش ،بررسی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی در فقه اسالمی و بررسی آثار و
احکام آن و تطبیق این موضوع با حقوق ایران و بیان خألهای موجود در قراردادهای الکترونیکی می
باشد که قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت به آن نپرداخته و اشاره ای به آن
نکردهاست .بنابر اطّالعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خألهای بسیاری در زمینه های مختلف
آثار و احکام موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی وجود دارد که در این پژوهش راهکار
هایی در جهت رفع این موانع و خألها ارائه گردیده است .پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار
به تصویب قانون ماهوی و آئین دادرسی مدنی خاصّ تجارت و قراردادهای الکترونیکی با توجه به
مقرّرات جهانی و منطبق بر فقه پویا ،اهتمام ورزد.
کلیدواژه :قرارداد الکترونیکی ،زوال ایجاب ،انحالل قرارداد ،حقوق اسالمی ،ایجاب متقابل
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 -1مقدّمه
در کتب حقوقی التین و داخلی ،بحث «زوال ایجاب» به تدقیق مورد بررسی قرار
گرفته است امّا در ابواب کتب فقهی ،بحث مستقلّی پیرامون این بحث وجود ندارد و
در البالی برخی مباحث به آن پرداخته شده است .به دلیل وسعت مبادالت و قرارداد
های تجارتی و افزایش لحظه ای قیمت ها و احتمال محجوریّت طرف ایجاب ،بحث
ایجاب در قراردادهای الکترونیکی از اهمیّت و آثار عملی باالئی برخوردار است ،لذا
اهتمام قانونگذار در خصوص بررسی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای
الکترونیکی باتوجه به مبانی فقهی و عرفی باید مورد توجه قرارگیرد.
بنابراین در قراردادهای الکترونیکی ممکن است ایجاب به اسباب و اعمال حقوقی
مختلفی بدون اختیار زائ ل و یا بدون نیاز به رجوع و خود به خود از بین رود که از این
اسباب می توان به پایان مهلت اعتبار و دیگری فوت یا حجر طرفین قرارداد اشاره کرد.
مواردی دیگر هم وجود دارد که با اعمال ارادی ایجاب کننده زائل می شود که
ایجاب متقابل ،ردّ ایجاب و رجوع از ایجاب می باشد و آنها را از لحاظ فقهی و
حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد .البته احتمال این هست که ایجاب توسّط
اینترنت ،خارج از اراده ایجابکننده از صفحه وب سایت و یا پست الکترونیکی به
سببی از اسباب زائل شود که در این حالت ،موجب زوال ایجاب می شود و باید گفت
که ایجاب زائل شده محسوب می گردد (دسوقی 96 :2886 ،به نقل از :مقامی نیا،
 .)96 :6696در ادامه مقاله به موجبات زوال ایجاب میپردازیم.

 -0مفهوم و تعریف ایجاب
به شخصی که اراده خود را برای انعقاد یک قرارداد به هر وسیله ای ابراز می کند
«موجب» یا «ایجاب کننده» گویند .در تعریف فقهی ایجاب می توان گفت که در طول
1-Termination of Offer.
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گذشت بیش از یک هزار سال از عمر فقه اسالمی و تحوّالت و پویایی فقه ،بخصوص
بحث معامالت ،با وجود این که کلمه «ایجاب» در اکثر نوشته های فقها به کار رفته
است ولی تاکنون تعریف درستی از آن نشده است و آن چه می توان به عنوان تعریف
از آن یاد کرد اشاره گذرائی است که عنوان تعریف بر آن صدق نمی کند و فقط لفظ
و کلمات ایجاب در کنار هم آمده است (خمینی008/6 :6601 ،؛ عاملى کرکى،
15/0 :6060؛ جبعی عاملی21/6 6603 ،؛ محقّق حلّى5/2 :6080 ،؛ شهید اول:6065 ،
696/6؛ حسینی عاملی ،بی تا615-613/9 :؛ عاملى کرکى 663/9 :6060 ،به نقل از:
نجفی286/22 :6906 ،؛ أنصاری9/5 :6028 ،؛ جبعی عاملی600/6 :6066 ،؛ طوسی،
 53/2 :6605به بعد) .شگفتی در بی توجّهی به ایجاب آنگاه دو چندان می شود که
معاجم و فرهنگ های اصطالحات فقهی را نیز خالی از این تعریف می یابیم ،یعنی در
نگاشته هایی که وظیفه اصلی خود را تعریف مفردات و اصطالحات فقهی می دانند نیز
به این واژه کلیدی هیچ اشاره ای نشده ،یا الاقلّ می توان گفت که تعریف درخور
شایانی دیده نمی شود (عبد المنعم ،بی تا669/6 :؛ مشکینی ،6066 ،به نقل از :صدری،
 )633 :6600و تا این حدّ اشاره شده که ایجاب را در لغت به معنای واجب ساختن و
الزام آورده اند (طریحی نجفی )030/0 :6080 ،و مصدر باب «اِفعال» که ریشه آن
«وَجَبَ» به معنای الزم کردن ،واقع ساختن و ثابت نمودن است (انصاری و طاهری،
 .)168/6 :6600همچنین در قانون مدنی ایران و قانون تجارت الکترونیک ،تعریفی از
ایجاب و قبول نشده است و در ماده  2قانون تجارت الکترونیک در بند «ص» ایجاب و
قبول را در خصوص کاالها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از
وسایل ارتباط از راه دور می داند .دلیل این امر شاید تأسّی در اقباس از قانون نمونه
آنسیترال و عدم توجه به فقه اسالمی باشد! امّا سرعت و الزام به رعایت مقرّرات بین
الملل ،فراموش کردن رکن اساسی هر قراردادی یعنی «ایجاب و قبول» را توجیه نمی
کند؛ آن هم در قانونی که نام آن تجارت الکترونیکی است.
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بنابراین ،ایجاب ،اعالم اراده کسی است که طرف قرارداد را بر مبنای معیّنی به
انجام دادن معامله دعوت می کند ،به گونه ای که اگر پیشنهاد مورد قبول طرف قرار
گیرد او به مفادّ آن پایبند شود ،خواه پیشنهاد ناظر به شخص معیّن یا عموم مردم باشد
(کاتوزیان)36 :6698 ،؛ یا به عبارتی «ایجاب ،انشای بالفعل عقد با اراده ابراز شده می
باشد» (شهیدی .)600 :6602 ،در بند یک ماده  60کنوانسیون بیع بین المللی کاال
مصوّب  6908ایجاب را «پیشنهادی خطاب به یک یا چند نفر معّین که حدّاقل کاال و
قیمت را معیّن کرده باشد» می داند؛ برخالف نظر برخی که در نگاه اولیّه ،ایجاب
الکترونیکی را همانند ایجاب سنّتی و معمولی دانسته و تفاوتی در آن نمی بینند (مقامی
نیا .)98 :6696 ،بنابراین ایجاب می تواند به طریق شفاهی توسّط تلفن و یا نامه پستی به
صورت کتبی ،تلکس ،فاکس و فعل صورت گیرد و یا از طریق اینترنت ،از جمله داده
پیام یا تبادل داده های الکترونیکی ،وب سایت ،پست الکترونیکی (ایمیل) و یا اتاق
گفتگو برای انعقاد قراردادهای الکترونیکی انجام گیرد

(

(Inaya Malik,

 .2011:p2با این توضیحات به نظر می رسد که به لحاظ ماهیّتی ،وسایل ارتباطی
الکترونیکی بین ایجاب سنّتی و الکترونیکی تفاوت های ظریفی دارند؛ از جمله این
تفاوت ها آن است که ایجاب سنّتی به هر واسطه و وسیله ای از جمله لفظ ،عمل و
حتّی معاطات ممکن است امّا در ایجاب الکترونیکی ،با واسطه های الکترونیکی مثل
داده پیام در صفحه وب یا ایمیل و غیره ممکن است .همچنین ایجاب سنّتی در مجلس
قرارداد و به طور حضوری است و مخاطب آن می تواند یک نفر یا چند نفر باشد امّا
در ایجاب الکترونیکی ،به طور غیر فیزیکی بوده ،و مخاطبان آن در زمان ایجاب می
تواند نامعلوم باشد.

1-United Nations Convention on Contracts for the International sale Goods
)1980,(CISG
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 -1موجبات «زوال ایجاب» در قراردادهای الکترونیکي
بعد از شناخت مفهوم ایجاب ،در بحث بعدی به تحلیل فقهی و حقوقی موجبات و
اسباب زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی خواهیم پرداخت.
 -1-1مدّت اعتبار ایجاب و پایان آن
منقضی شدن مدّت ایجاب ،موجب پایان آن و قبول ایجاب بعد از پایان مدّت بی
اثر خواهد بود .حال در ابتدا می توان گفت که بحث تعیین مدت اعتبار ایجاب بسیار
مهمّ است و نتایج عملی به دنبال آن می باشد و به تفصیل در خصوص آنها بحث
خو اهد شد .در اینجا با توضیحی کوتاه دوران اعتبار و بقای ایجاب را که اصوالً به
اراده پیشنهاد کننده است ،مورد بررسی قرار می دهیم .ایجاب الکترونیکی معموالً در
قالب ارسال نامه الکترونیک و یا ایجاب در یک وب سایت و یا توسّط سایر ابزارهای
الکترونیکی به مخاطب رسیده و از آن مطّلع می شود و هنگامی که طرفین قرارداد،
حضور فیزیکی در جلسه قرارداد ندارند و توسط واسطه های الکترونیکی در ارتباط
هستند به طور معمول ،ایجاب و قبول تقارن زمانی با هم ندارند؛ بنابراین قبول زمانی
باید انشاء شود که طرف ایجاب مایل باشد و زمان ایجاب سپری نگردد .حال این
سؤال مطرح می شود که مدّت اعتبار ایجاب در اینگونه قراردادها تا چه زمانی است ؟
تشخیص اعتبار ایجاب در چند فرض مورد مطالعه است که از نظر فقهی و حقوقی
آن را بیان می کنیم:
فرض اول :برای ایجاب ،مدّت تعیین شود که پس از سپری شدن زمان ،ایجاب
منقضی شده و قابل استناد نمی باشد ):(Eftekhar Jahromi , 2008: p40
تعیین مدّت برای ایجاب عالوه بر حقوقدانان ،نزد فقها نیز پذیرفته شده است (خمینی،
 )266/6 :6068و در صورت گذشت اعتبار و مدّت ایجاب ،دیگر قبول بعدی باعث
انعقاد قرارداد نمی گردد.

 -6در زمینه مباحث مرتبط با قراردادهای الکترونیکی ر.ک :باقری اصل و دیگران.62-5 :6693 ،
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در تشخیص مدّت اعتبار در ایجاب الکترونیکی ،برخی اوقات زمان اطّالع مخاطب
از محتویات ایجاب به راحتی قابل تشخیص نیست؛ بنابراین ایجاب کننده باید با دقّت
تاریخ شروع و پایان اعتبار ایجاب را تعیین کند ) .(Smith, 2002: p 453از اینرو
گروهی از فقها و حقوقدانان ،پایان مدّت اعتبار ایجاب را از اسباب زوال ایجاب
برشمرده اند (کاتوزیان665/6 :6659 ،؛ جعفری لنگرودی13 :6608 ،؛ امامی:6608 ،
 .)696/6می توان گفت که با توجه به سابقه فقهی در تعیین مدّت در ایجاب نمی توان
بر تعیین مدّت در ایجاب الکترنیکی ،ایراد مغایرت فقهی وارد کرد و می توان گفت
در هر قرارداد الکترونیکی می توان برای هر ایجابی ،زمانی معیّن کرد و در نتیجه ،پس
از سپری شدن آن زمان ،ایجاب زایل شده و قبول بعد از آن اعتباری ندارد.
فرض دوم :در ایجاب قید شده است که قبول باید بی درنگ اعالم شود :تشخیص
فوری بودن امر با عرف است و به تناسب موارد تفاوت می کند (کاتوزیان:6698 ،
 .)30اگر دو طرف قرارداد مثالً توسط ایمیل یا پست الکترونیکی با هم گفتگو کنند
قبول باید در اولین فرصتی باشد که امکان آن وجود دارد ،امّا اگر به دالیلی از جمله
قطع شدن اینترنت ،فرستادن قبول با تأخیر چند روزه باشد به نظر ،مشکلی در پذیرش
قبول و انعقاد قرارداد پیش نخواهد آمد .امّا این مدت متعارف در قبول ایجاب تا چه
زمانی می باشد؟ به نظر می رسد این زمان متعارف بر مبنای نوع عقد ،نوع مبیع ،اوضاع
و شرایط و وسایل ارسال ایجاب ،خارجی یا داخلی بودن قرارداد و سایر عوامل
متفاوت خواهد بود؛ مثالً در مبیعی که فوراً فاسد می شود مدّت متعارف بسیار اندک
می باشد.
فرض سوم :برای قبول مهلتی معّین نشده باشد :در این فرض هم نباید ادّعا کرد که
ایجاب همیشگی است و طرف مختار است تا هر زمان که میل دارد قبول را به تأخیر
بیندازد ،زیرا معقول نیست که شخصی همیشه خود را در مخاطره قبول پیشنهاد گذشته
قرار دهد؛ در چنین حالتی که ایجاب به طور مطلق انشاء شده است گوینده خواسته
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است مهلت معقولی (سنهوری )290/6 :6963 ،که عرف برای بررسی پیشنهاد الزم می
داند به طرف خود بدهد (کاتوزیان .)30 :6698،پس این مدّت زمان معقول بستگی به
شرایط دارد) .(Eftekhar Jahromi: 2008, p40برخی از فقها و حقوقدانان نیز
تعیین این مهلت را عرفی می دانند (انصاری )652/6 :6028 ،و در این خصوص باید
افزود که برخی از فقها و حقوقدانان ،قبول متعارف و معقول را برای توالی بین ایجاب
و قبول الزم دانسته و مواالت را از شرایط اساسی صحّت عقد می دانند (انصاری،
651/6 :6028؛ جعفری لنگرودی13 :6608 ،؛ کاتوزیان623/6 :6659 ،؛ صفایی،
52/2 :6600؛ طباطبائی حکیم )650/60 :6696 ،و ضابطه تشخیص مواالت در هر
قرارداد را عرف دانسته و در هر معامله ،عرف با توجه به شرایط و اوضاع و احوال،
تشخیص می دهد که چه فاصله ای بین ایجاب و قبول مجاز است و به صحّت عقد
لطمه نمی زند و ممکن است این فاصله عرفاً کوتاه باشد و عرف الزم بداند که قبول به
فاصله کمی بعد از ایجاب واقع شود (صفایی )52/2 :6600 ،و مؤیّد آن ماده 6831
قانون مدنی می باشد که مقرّر می دارد« :توالی عرفی ایجاب و قبول ،شرط صحّت عقد
است».
البته در مقابل ،برخی از فقها ظاهراً قائل به عدم اعتبار مواالت شده اند و مواالت
بین ایجاب و قبول را شرط صحّت قرارداد نمی دانند و برای آن دالیل روائی و قرآنی
بیان کرده اند (خوئی10 -13/6 :6655 ،؛ خمینی ،)225/6 :6068 ،لیکن در ایجاب و
قبول ،صدق عرفی آنها برای انعقاد عقد ،منوط به تحقّق مواالت نمی باشد؛ بلکه اگر
بین ایجاب و قبول فاصله طوالنی بیفتد عقد منعقد می گردد (خوئی)15-16/6 :6655 ،
از اینرو تا وقتی که ایجاب به فراموشی سپرده نشده و یا مورد رجوع قرار نگرفته باشد،
ملحق شدن قبول به آن صحیح می باشد؛ و به همین خاطر ،عقال مواالت در عقود را
الزم ندانسته و عدم توالی بین ایجاب و قبول را مضرّ به حال عقد نمی دانند و فقط
عدم ربط مسبّبات را به حال عقد مضرّ بر می شمرند (خمینی.)229-225/6 :6068 ،
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همچنین در بند  2ماده  60کنوانسیون بیع بین المللی کاال همین مهلت متعارف،
مورد تأیید است .باید افزود در موردی که ایجاب به وسیله تلفن گفته می شود و مورد
معامله کاالئی باشد که بهای آن به سرعت در تغییر است انتخاب این وسیله سریع به
ویژه در جائی که دو طرف معامله خود به گفتگو می پردازند و همچنین طبیعت معامله
و اهمیّت زمان در تعیین قیمت ،نشانه های بارزی است که قبول باید تا پایان گفتگو
اعالم شود و مهلت ایجاب پس از قطع رابطه پایان می پذیرد (کاتوزیان:6659 ،
 .)291/6به نظر می رسد که مدّت متعارف و معقول در قراردادهای الکترونیکی ،مدّتی
است که بر اساس عرف ،مذاکرات قبلی یا رویّه موجود باشد که در این نوع ایجاب
ها ،قبول قراردادها با سرعت انجام می شود ،بنابراین اگر در سایتی یا یک نامه توسط
ایمیل ،کاالئی برای فروش ایجاب شود و اظهاراتی دالّ بر ایجاب باشد ،در اینجا الزم
است که فروشنده کاال ،در صورت تمام شدن کاالی مورد ایجاب ،به مخاطب خود
اعالم کند که کاال تمام شده ،و یا آن را از سایت خود بردارد ،و در صورتی که بر
روی وب سایت باشد ایجاب محسوب می شود و در صورتی که مخاطب آن را قبول
کند قرارداد ،منعقد و ایجاب کننده ،ملزم به مفادّ آن خواهد بود .در بند  6ماده 61
کنوانسیون بیع بین المللی ،زمان برای قبول از وقتی شروع می شود که ایجاب توسط
مشتری دریافت شود .برای سهولت در انجام امور قراردادی ،چه بهتر که مدّت اعتبار
ایجاب مشخّص شود و آن مدّت مشخّص شده ،الزام آور باشد .نکته دیگری که باید
به آن اشاره کرد تأثیر نوع قراردادهای الکترونیکی در انقضای ایجاب است؛ مثالً
ایجابی که در وب سایت است تا زمانی که در وب سایت وجود دارد باید ایجاب را
معتبر دانست و حذف ایجاب ،در واقع عدول از ایجاب و پایان التزام به ایجاب است و
در ایمیل باید مدّت متعارف را در مدّت اعتبار ایجاب در نظر گرفت.
 -1-0محجوریّت ،مرگ و خواب طرفین قرارداد
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یکی دیگر از موارد زوال ایجاب ،مرگ و حجر و خواب ایجاب کننده و مخاطب
در قراردادهای الکترونیکی می باشد .مسأله مورد نزاع این است که آیا فوت و عدم
اهلیّت ایجابکننده ،آثار ایجاب را از بین می برد ،و یا این که نماینده قانونی وی می
تواند قرارداد را منعقد کند؟ آیا اهلیّت در قراردادهای الکترونیکی تا پایان قرارداد
شرط است و یا در زمان انشای قرارداد و اعالن اراده کافی می باشد؟
 -1-0-1محجوریّت (عدم اهلیّت)
یکی از اسباب زوال ایجاب ،جنون و محجوریّت طرفین قرارداد است .برای تبیین
این بحث آثار و احکام هر موضوع را به تفکیک و تفصیل در جای خود در مبحث
اهلیّت ،که دوّ مین شرط صحّت انعقاد هر قرارداد است باید سخن گفت امّا به اختصار
در اینجا در این خصوص بحث خواهیم کرد.
از جمله شروط قراردادی این است که طرفین قرارداد در زمان ایجاب و قبول،
اهلیّت داشته باشند .مسأله ای که در این بحث مطرح است این است که آیا حجر در
هنگام ایجاب در قراردادهای الکترونیکی موجب زوال ایجاب و قبول می شود و یا این
که ایجاب همچنان پا برجا می باشد؟
فقها اسباب محجوریّت با معنای وسیع آن را صغر ،جنون ،رقّ ،فلس ،سفه و مرض
متّصل به موت می دانند (جبعی عاملی686/0 :6603 ،؛ محقّق حلّى00/2 :6080 ،؛
جبعی عاملی .)608/0 :6066 ،به طور کلّی ،هرگاه ایجابکننده قبل از این که قبول به
او برسد و عقد محقّق شود اهلیّت خود را از دست بدهد ،به عبارتی چنان چه دیوانه یا
ورشکسته شود و یا فوت کند ،بخوابد و یا بیهوش گردد ،در این صورت ،بنابر نظر
مشهور ،ایجاب از درجه اعتبار ساقط می شود و قبول بعدی نخواهد توانست قراردادی
را به وجود آورد ،چون هنگام وقوع قبول ،اراده ایجابکننده باید به قوّت و اعتبار
خود باقی باشد تا توافق اراده طرفین حاصل گردد و عقد پدید آید (صفایی:6600 ،
 56/2؛ انصاری655/ 6 :6028 ،؛ مامقانی ،بی تا .)236/2 :بنابراین ،هرگاه ایجاب به
قوّت خود باقی باشد و قبول واقع شود قرارداد منعقد می گردد .مطابق دیدگاه برخی
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حقوقدانان (کاتوزیان )626/6 :6659 ،و در فقه امامیه با همین مضمون و استدالل ،این
نظر پذیرفته شده است (انصاری655/6 :6028 ،؛ خوئی .)50/6 :6655 ،در نتیجه،
بسیاری از فقها بر این عقیده اند که حجر ایجابکننده ،سبب از بین رفتن ایجاب می
شود .برای اثبات این نظر آمده است که عقد ،توافق دو اراده با قصد می باشد و برای
ایجاد این توافق ،طرفین قرارداد باید اهلیّت الزم داشته باشند (سنهوری:6963 ،
 .)601/6برخی فقها گفته اند که عقد ،متشکّل از ایجاب و قبول است و هر چه در
صحّت عقد شرط می باشد در زمان ایجاب و قبول نیز ضرورت دارد ،بلکه در تمام
قسمت های عقد الزم است (نجفی .)605/29 :6906 ،البته برخی از فقها اهلیّت در بائع
(ایجاب کننده) را الزم ندانسته ،ولی اهلیّت در مشتری (مخاطب) را الزم می دانند
(خوئی .)51/6 :6655 ،برخی از فقهائی که اهلیّت را در تمام مراحل قرارداد الزم می
دانند به صراحت ،فلس (اعمّ از اعسار و ورشکستگی) را عدم اهلیّت دانسته و آن را از
موجبات زوال ایجاب اعالم کرده اند (انصاری .)655/6 :6028 ،در مقابل ،برخی فقها
مخالفت کرده و ایجاب در عقد الزم را به منزله عقد جایز دانسته اند ،و فلس و به طور
کلّی حجر را مانع از صدق گفتگو و تخاطب نمی دانند و آن را مانع صحّت و نفوذ
انشاء دانسته و فلس را از موجبات زوال ایجاب نمی دانند (طباطبائی حکیم:6696 ،
 ،)696/60زیرا بقای اهلیّت طرفین قرارداد را شرط صحّت ندانسته و کلّ ماهیّت
قرارداد را ایجاب می دانند و در اینجا ایجاب را زایل نشمرده ،و به قوّت خود باقی می
دانند (خمینی .)260/6 :6068 ،همان طور که بیان کردیم از بین رفتن اهلیّت از نظر
فقها ،باعث زوال ایجاب است امّا به نظر می آید که فلس (اعسار و ورشکستگی) که به
حکم قانون باشد از موارد حجر است و با توجه به مواد  020و  115قانون تجارت می
توان حکم به عدم تشکیل قراردادهای الکترونیکی و زوال ایجاب و قبول در صورت
فلس را صادر کرد .در سایر موارد نیز به نظر می رسد در صورت جهل به حجر در
قراردادهای الکترونیکی ،قرارداد صحیح است ،زیرا اثبات محجوریّت شخصی که در
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آن سوی دنیا در حال انعقاد الکترونیکی می باشد کاری بس دشوار و گاهی ناممکن
می باشد و مواد 698و  268قانون مدنی ،اهلیّت طرفین را در زمان وقوع عقد ،و نه در
زمان وقوع ایجاب به تنهایی شرط صحّت معامله دانسته اند .ولی در صورت اثبات
حجر در زمان ایجاب با توجه به نظر فقها ،حکم به عدم انعقاد و تشکیل قرارداد
الکترونیکی صحیح به نظر می رسد .همچنین باید افزود که عرف هر منطقه در مواجه
شدن با این موضوع ،یکسان برخورد نمی کند ،لذا در صورتی که قرارداد از نظر عرف
صحیح باشد و با توجّه به رضایت گذشته دو طرف ،دلیلى در شرع و قانون بر بطالن
این نوع قراردادها دیده نمى شود.
 -1-0-0خواب
مسأله دیگر ،بحث خواب در زمان ایجاب الکترونیکی می باشد که قانونگذار ایران
در خصوص آن ساکت است .اکثر فقها ،خوابیدن طرف قبول یا مخاطب را به هنگام
ایجاب ،از موجبات زوال ایجاب دانسته اند (نجفی605/29 :6906 ،؛ انصاری:6028 ،
 ،)655/6بنابراین انعقاد قرارداد و عقد از روی شوخی ،یا در حال مستی ،خواب و
مانند آن باطل است (نجفی .)231/22 :6906 ،در مخالفت با این نظریّه ،برخی معتقدند
که در مواردی خواب تأثیری ندارد؛ مثالً اگر فروشنده ،به هنگام خواب مشتری ایجاب
کند ،ایجاب اثری نخواهد داشت امّا بر عکس این صورت ،یعنی فروشنده ایجاب کند
و بعد به خواب برود و سپس مشتری قبول کند قرارداد منعقد می شود؛ و نیز در عقود
جایز ،خواب در بین ایجاب و قبول مخاطب بالاثر است (طباطبائی یزدی:6658 ،
 .)92/6نظر برخی فقها قابل توجه است که خوابیدن را از موجبات بطالن ایجاب
ندانسته و در ادامه اظهار داشته اند که قبولکننده یا مخاطب در زمانی که ایجابکننده
خواب است نمی تواند قبول خود را اعالم کند و بر این مورد ،برخی فقها حکم قطعی
داده اند ،زیرا تخاطب و گفتگو را شرط صحّت عقد می دانند و این شرط به هنگام
خواب وجود ندارد؛ به همین جهت ،عقد صحیح نیست؛ ولی یک احتمال هست که
بگوئیم عقد صحیح است ،چون ایجاب پیش از خواب به طرف قبول اعالم شده و
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اصل در این موارد ،صحّت است و استدالل ایشان آن است که عقد الزم قبل از این که
منعقد شود و در حال ایجاب است همانند عقد جایز بوده و طرفین قرارداد می توانند
آن را فسخ کنند (جبعی عاملی ،)688/5 :6066 ،ولی در مقابل ،برخی به طور کلّی در
صورت خواب ایجاب کننده ،ایجاب را زایل نمی دانند (خمینی.)260/6 :6068 ،
کنوانسیون بیع بین المللی کاال مصوّب  6908در ماده  0صریحاً در خصوص
موضوعاتی مانند اهلیّت ،مقرّرات حقوق داخلی کشور تابعه را مالک عمل می داند.
در خصوص خواب و اغماء در زمان ایجاب و قبول در قراردادهای سنّتی ،حکم
صحیح ،عدم تشکیل قرارداد است امّا در حین ایجاب الکترونیکی به نظر می رسد که
با توجه به مباحث فوق باید گفت که در ماده  3قانون تجارت الکترونیکی ،داده پیامی
که برای ایجاب به مخاطب یا مخاطبین فرستاده می شود در حکم نوشته می باشد و
مکاتبه ای محسوب می شوند ،و قول به لزوم بیدار بودن طرف قبول یا مخاطب در
هنگام انشای قرارداد را نمی توان پذیرفت به خصوص این که فقهای متأخر ،عقود
غائبین که توسط مکاتبه انجام می شود را قبول دارند .در قراردادهای الکترونیکی،
امکان یک وقفه در قبول وجود دارد و آن هم به دالیل مختلفی از جمله انتخاب کاال،
فاصله و اختالف زمانی بین دو کشور و خواب بودن ایجابکننده یا مخاطب و غیره
می تواند باشد؛ لذا طرفیّت قرارداد به هنگام انشاء ،از حالت و وضعیّت یکدیگر خبری
ندارد که خواب هستند یا بیدار یا در حالت اغماء؟ و همچنین شرط صحّت قراردادها
مطابقت ایجاب و قبول با یکدیگر است ،نه توجه ایجاب کننده و مخاطب به همدیگر؛
بنابراین به نظر می رسد که خواب در قراردادهای الکترونیکی تأثیری در انعقاد آنها
ندارد و این استدالل را شاید از اصل صحّت و ایجاب قبل از خواب به مخاطب در
کالم فقها برداشت کرد ،زیرا این امکان وجود دارد که دو شخص در دو کشور
مختلف ،به دلیل فاصله زمانی و مکانی بعد از ایجاب به خواب بروند و نمی توان به
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استناد این فاصله زمانی که طرفین قرارداد در آن به خواب می روند ایجاب
الکترونیکی را زایل دانست.
 -1-0-1فوت
در فقه امامیّه و کالم برخی از فقها از جمله شیخ انصاری ،فوت ایجاب کننده و
مخاطب ایجاب ،باعث زوال و انحالل ایجاب بیان شده است (انصاری655/6 :6028 ،؛
نجفی .)605/29 :6906 ،با این وجود ،برخی از حقوقدانان بقاء یا زوال ایجاب در
صورت حجر یا فوت را تابع اراده ایجابکننده دانسته و قبول بعد از فوت و حجر را
نیز معتبر و صحیح دانسته اند و افزوده اند که انسان می تواند به هر شکل انشاء کند و
ایجاب را طوری اعالن کند که بعد از فوت و مثل آن باقی باشد (جعفری لنگرودی،
 698 :6608به نقل از :صفایی )56/2 :6600 ،و با مرگ و عدم اهلیّت طرفین قرارداد
ایجاب زایل نمی شود .در مقابل این عقیده ،نظر مخالفی از فقها بیان شده است که
مرگ مخاطب را موجب عدم باروری و تاثیر گذاری قرارداد دانسته و آن را مانند
موت اصیل پیش از اجازه عقد فضولی می داند (خمینی260-265/6 :6068 ،؛ و رجوع
کنید به :کاتوزیان 668/6 :6659 ،به بعد) .در این خصوص ،ماده  082این نظر را تأیید
کرده و مقرّر می دارد« :اگر قبل از قبض ،واهب یا متّهب فوت کند هبه باطل می
شود».
برخی حقوقدانان ،نظر مشهور فقها را پشتوانه نویسندگان قانون مدنی می داند و با
توجه به اصول کلّی تعهّدات ،به زوال ایجاب در اثر فوت حکم کرده اند و در ادامه
ادّعای بقای ایجاب پس از فوت گوینده در صورتی منطقی است که اعالن ارداه
طرفین عقد را ایقاع مستقلّ محسوب کنیم و تشکیل دهنده عقد هم اراده ظاهری باشد،
که این دو مقدّمه در حقوق ایران پذیرفته نشده است (کاتوزیان622/6 :6659 ،؛ نجفی
خوانساری661-660/6 :6060 ،؛ کاتوزیان :6698 ،ش  .)30/52امّا قانون مدنی و
تجارت الکترونیکی حکمی در این مسأله بیان نکرده است ولی در ماده  0قانون
تجارت الکترونیک مصوّب  6602آمده است که« :درمواقع سکوت و یا ابهام باب اول
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این قانون ،محاکم قضائی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب
فصول و مواد مندرج در این قانون ،قضاوت نمایند» و باید به قواعد عمومی قراردادها
رجوع کنند .بنابراین ،می توان گفت با توجه به نظر مشهور فقها که به آن اشاره شد و
مبنای قانون مدنی ما می باشد ،در قرارداد های سنّتی در صورت فوت ،حکم به زوال
ایجاب داده اند ولی قانون درباره اثر و حکم مرگ در زمان ایجاب در قراردادهای
الکترونیکی ساکت است و باید مورد بررسی و مداقّه قرارگیرد.
همچنین باید افزود که اصل اولیّه ،زوال ایجاب در اثر فوت طرفین قرارداد است امّا
با توجه به نیاز جدید اجتماع و پیشرفت ارتباطات و واسطه های الکترونیکی در انعقاد
قراردادهای الکترونیکی ،کار دادگاه ها و قضات را در این خصوص بسی دشوار کرده
است .در اینباره سؤال این است که در قراردادهای الکترونیکی آیا شخصیّت طرفین
قرارداد نقش اساسی در قرارداد دارد و آیا علم و جهل مخاطب به فوت طرف ایجاب
تأثیری در ایجاب دارد؟ قاعده کلّی در حقوق کامن ال این است که فوت هر یک از
طرفین ،باعث پایان گفتگوهای مقدّماتی می گردد و اگر موضوع قرارداد ،مستلزم
فعالیّت شخص متوفّی نباشد و -وراث او قادر به انجام قرارداد باشند  -و به شرط این
که مخاطب در زمان قبول ،از فوت مطّلع نبوده باشد ،در این صورت ممکن است
قرارداد منعقد گردد) .(Eftekhar Jahromi : 2008, p40به نظر می رسد که
اگر ایجاب برای مدّتی التزامآور باشد و نیز شخصیّت طرفین قرارداد الکترونیکی نقش
اساسی در بیان ایجاب دارا باشند ،باید مرگ او را از عوامل زایل کننده ایجاب دانست.
به عنوان نمونه ،جائی که یک مجسّمه ساز زبردست ایجابی را بیان کند و بخواهد با
یک شرکت تجاری ،قرارداد و سفارشی را به صورت الکترونیکی در کشور دیگر
منعقد کند و در اثنای ایجاب فوت کند .امّا در جائی که شخصیّت طرف ایجاب ،مهمّ
نباشد و به عبارتی قرارداد ،قائم به شخص نبوده و ورّاث نیز توانایی عمل به قرارداد را
دارند و همچنین به دلیل اصل استحکام قراردادهای اقتصادی و نیز بی اطّالع بودن
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مخاطب از مرگ ایجاب کننده درحین قبول ،به نظر در این مورد ،دلیلی بر زوال
ایجاب نباشد و مخاطب مجاز به قبول می باشد ،مگر قراردادی که توسّط واسطه های
الکترونیکی ایجاب می شود خالف این را بیان کند ،ولی باز هم در این خصوص،
جای تأمّل وجود دارد.
 -1-1استرداد و عدول از ایجاب

6

مطابق اصول قراردادی و ماده  606قانون مدنی ،عقد از توافق دو اراده تشکیل می
شود ،بنابراین اگر قبول به ایجاب ملحق شود قرارداد منعقد گردیده و برای طرفین
قرارداد الزام آور می باشد و بدیهی است که رجوع از ایجاب قبل از قبول ،مانع توافق
و انعقاد قرارداد خواهد شد .در فاصله بین ایجاب و قبول این سؤال پیش می آید که
آیا ایجاب کننده می تواند پیشنهاد خود را پس بگیرد و یا از ایجاب خود عدول کرده
و موجب زوال آن شود و آیا این بازپسگیری جایز است؟
برخی فقها بر این مبنا پاسخ مثبت داده و می گویند اصل این است که در صورتی
که در تمام موارد ،ایجابکننده پیش از قبول طرف مقابل ،ایجاب خود را فسخ کند
ایجاب قبلی او لغو می شود؛ بنابراین اگر طرف قرارداد در زمانی که ایجاب صورت
می گیرد راضی نباشد یا از افرادی باشد که رضایتش معتبر نیست مثل صغیر ،عقد
محقّق نمی شود و باید ایجاب و قبول در نفس و ضمیر ایجابکننده و طرف قبول با
تمام اسباب موجود باشد تا معاقده (عقد طرفینی) تمام شود (انصاری)650/6 :6028،؛
بنابراین به صِرف اراده پیشنهاد کننده و پیش از قبول ،هیچ تعهّدی برای حفظ ایجاب
به وجود نمی آید ،زیرا این تعهّد با ایجاد حقّ برای طرف او مالزمه دارد (کاتوزیان،
 .)31 :6698در برخی از سیستم های حقوقی نظیر انگلیس ،رجوع را بازپس گرفتن
ایجاب توسط موجب می دانند ،به شرطی که رجوع به طور مؤثر به قابل ،توسّط
موجب و یا شخص ثالث قابل اعتمادی ابالغ شود و او را از رجوع از ایجاب آگاه

1-Withdrawal or Revocation.
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سازند و نیز مشروط بر این که این عمل قبل از قبول صورت گیرد و دیگر ایجابی برای
قبول وجود نخواهد داشت ) (Eftekhar Jahromi : 2008, p39در این
خصوص ،در بند  6ماده  63کنوانسیون بیع بین المللی که از نظریّه وصول پیروی می
کند آمده است « :مادامی که قرارداد انعقاد پیدا نکرده ،ایجاب قابل رجوع می باشد ،به
شرطی که رجوع از ایجاب پیش از آن که مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال کند،
به او واصل گردد ».همچنین در بند  2ماده  61کنوانسیون فوق ،اعالم انصراف از
ایجاب پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن باید به اطّالع مخاطب ایجاب برسد .در
جمع بین این دو ماده باید گفت که ماده  61مربوط به زمانی است که ایجاب به طرف
قبول یا مخاطب وصول نشده است یا همزمان با آن باشد؛ در حالی که ماده  63زمانی
است که ایجاب به مخاطب وصول گردیده است .امّا باید اذعان داشت که در حقوق
ما دشوار است که اثر رجوع ،منوط به آگاه ساختن مخاطب ایجاب گردد و به نظر،
اعالن اراده مکفی می باشد (کاتوزیان .)683/2 :6659 ،طبق این اصل و اصل آزادی
اراده ،قابل رجوع بودن ایجاب و عدول از آن صحیح است و می توان گفت که هر
ایجابی تا زمانی که مورد قبول واقع نشده است عدول و رجوع از آن ممکن می باشد.
این صحبت تا جائی درست است که ایجاب به مخاطب خود ابالغ نشود ولی پیشرفت
وسایل ارتباطی آنچنان گسترده است که دیگر اراده ها برای توافق در انعقاد قرارداد
در کنار هم نیستند و اگر این ایجاب توسّط واسطه های الکترونیکی مانند ایمیل یا غیره
باشد به چه صورت می توان از ایجاب خود عدول و آن را مستردّ کرد .از سوئی برای
تصمیم گرفتن هر ایجاب الکترونیکی مدّتی هرچند کوتاه مطالعه و بررسی الزم است
و مخاطب قرارداد باید خود را با ایجاب طرف مقابل مطابقت دهد و ممکن است در
همین اثناء مخاطب یا طرف قبول ،پیشنهاد ها و ایجاب های دیگری را که به سود او
باشد ردّ کند؛ حال اگر ایجاب کننده بدون هیچ مانعی ایجاب را به هم بزند و در این
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بین ،خسارتی به مخاطب وارد آید آیا این به دور از انصاف و عدالت نیست و با روح
قوانین و فقه ما سازگاری دارد؟
با این وجود ،باید بین ایجاب ساده و ایجاب مدّت دار قائل به تفکیک شد و هرگاه
ایجاب کننده صریحاً یا ضمناً برای قبول ،مهلتی معّین کرده باشد ،حقّ ندارد قبل از
انقضای مهلت از ایجاب عدول کند .در توجیه این قاعده گفته شده است که ایجاب
کننده ،متعهّد به نگه داشتن ایجاب برای مدّتی معّین شده و یک قرارداد مقدّماتی در
این زمینه بین او و طرف دیگر منعقد گردیده است (صفایی .)58/2 :6600 ،به عنوان
پیشنهاد می توان تأیید کرد که هرگاه ایجاب به طور صریح یا ضمنی ،با تعهّد بر
نگهداری آن همراه باشد ،گوینده آن حقّ عدول از آن را ندراد (کاتوزیان:6698 ،
 )35و در نتیجه ،ملزم به نگهداری ایجاب است .نظری که با اصول حقوقی ما سازگار
است آن است که عدول از ایجاب در اینگونه موارد ،یک تقصیر مدنی به شمار
می آید که اگر زیانی از آن به مخاطب ایجاب وارد گردد ،موجب مسولیّت مدنی
ایجابکننده است؛ یعنی او را مکلّف به جبران خسارت (از باب تسبیب) می نماید
(صفایی .)58/2 :6600 ،هرچند در کتب فقهی تفاوتی بین هر دو ایجاب نیست ،امّا حقّ
رجوع برای ایجابکننده وجود دارد (انصاری .)650/6 :6028 ،بنابراین نقص و
سکوت قانون در خصوص ایجاب در تجارت و قراردادهای الکترونیکی باید جبران
شود و برای تشخیص استرداد و عدول از ایجاب همان طور که در مبحث «مدّت
ایجاب» بیان کردیم باید به عرف رجوع شود و باید خاطر نشان کرد که مهلت عرفی با
توجه به قرائن و اوضاع و احوال یکسان نیست و می توان با توجه به سرعت باالی
قراردادهای الکترونیکی ،حکم قضیّه را بر عهده عرف و عادت و اوضاع و احوال
بگذاریم .بنابراین هرگاه برای ایجاب مدّت ،معّین شده و یا ایجاب کننده خود را ملزم
به ایجاب کند باید به ایجاب خود پایبند باشد و هرگاه ایجابکننده ،ایجاب را غیر
قابل رجوع اعالم کند باید بر اساس آن عمل کند ،ولی در صورتی که شخصی بدون
هیچ مانعی از ایجاب خود رجوع کند و هنوز قبولی از طرف مخاطب واصل نشده
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است ،برای رعایت مصالح جامعه و حفظ بنیان روابط اقتصاد قراردادی و طبق قاعده
«العقود تابعه للقصود» باید حکم به جبران خسارت از باب تسبیب کرد و دیگر اعالن
اراده رجوع از ایجاب به مخاطب الزم نیست.
 -1-1ردّ ایجاب از سوی قبول کننده
ردّ ایجاب ،از موجبات زوال ایجاب است و قبول بعد از آن ردّ ،باعث انعقاد
قرارداد نمی شود و خلل بین ایجاب با ردّ باعث بطالن ایجاب است .دلیل آن از
دیدگاه برخی فقها این است که قصد و رضا در تمام مراحل ایجاب و قبول مورد
تأکید است و هرگاه در اثنای عقد بین ایجاب و قبول ،ردّ ایجاب از سوی مخاطب
ایجاب خللی ایجاد کند ،رضا نیز از بین خواهد رفت در این خصوص از سوی برخی
فقها ادّعای اجماع نیز شدهاست (مراغی .)655-651/2 :6060 ،این قول در حقوق ما
پذیرفته شده است و در ماده  53قانون مدنی در این خصوص آمده است« :کسی که
واقف او را متولّی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبول یا ردّ کند و اگر قبول کرد
دیگر نمی تواند ردّ نماید و اگر ردّ کرد مثل صورتی است که از اصل ،متولّی قرار داده
نشده باشد ».و یا درخصوص عقد فضولی در ماده  218قانون مذکور مقرّر می دارد:
«اجازه در صورتی مؤثّر است که مسبوق به ردّ نباشد والّا اثری ندارد ».همچنین در
بحث ردّ وصیت و ردّ اجاره نیز می توان تأثیر ردّ را یادآور شد .در مقابل ،برخی از
فقها بر خالف نظر مشهور ،ردّ را دارای چنین اثری ندانسته و به طور خالصه می گویند
ایجاب ،انشائی است که ایجابکننده آن را خلق می کند و این معلول اراده
ایجابکننده است و تا زمانی که عوامل این ایجاب از بین نرود ردّ مخاطب نمی تواند
اثر و معلول ایجاب را از بین ببرد و ردّ مخاطب تأثیرش عدم قبول است نه عدم انشای
قرارداد به طور کلّی؛ لذا ردّ مخاطب ،موجب زوال ایجاب و عدم تشکیل قرارداد نمی
شود (خمینی .)268-280/6 :6068 ،این دیدگاه به نظر با اصل سرعت در قراردادهای
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الکترونیکی و حفظ مصلحت جامعه در مبادالت اقتصادی سازگارتر است امّا در قانون
ما که مطابق نظر مشهور فقهاست این امر پذیرفته نشده است.
به هر حال ،اگر ایجابی که صورت گرفته قابل رجوع نباشد ،برخی معتقدند که ردّ
ایجاب هنگامی به بقای ایجاب خاتمه می دهد که ایجابکننده ردّ را بپذیرد
) .(Cozzillio, 1990: p493اشکال این نظر آن است که در صورتی که ایجاب،
مدّت دارد بوده و مخاطب حتّی آن را ردّ کرده باشد ،باز هم می تواند در مدّت اعتبار
ایجاب آن را قبول کند .مخالفین این عقیده نظرشان آن است که این برخالف قصد و
رضای طرفین عقد است و بدین معناست که در ایجابی که قابل رجوع نیست دیگر
قابل ردّ و رجوع نخواهد بود و ردّ مخاطب تأثیری ندارد ).( Ibid, 1990: p493
در ماده  65کنوانسیون قرارداد بیع بین المللی مصوّب  6908بر این موضوع تصریح
شده است که حتّی اگر ایجاب غیر قابل رجوع باشد و از سوی مخاطب ردّ شود و ردّ
ایجاب به اطالع ایجاب کننده برسد دیگر ایجاب اعتباری ندارد.
بنابراین به نظر می رسد در قراردادهای الکترونیکی که حاوی نامه ایجاب
الکترونیکی از سوی ایجاب کننده بوده و مخاطب ،ایجاب را ردّ کند و این ردّ به هر
نحوی هنوز به دست ایجابکننده نرسیده باشد ،مخاطب می تواند دوباره آن ایجاب را
قبول کند ،ولی اگر به دست او رسیده باشد قبول دیگر اثری ندارد .حال اگر
ایجابکننده ،ایجاب را غیر قابل ردّ از سوی مخاطب اعالم کند ولی پس از مدّتی
دوباره به ایجاب اولیّه خود برگردد و ردّ در زمان مدّت اعتبار ایجاب ،مورد قبول واقع
شود می توان گفت ایجاب اعتبار دارد و اگر قبول در مدّت اعتبار ایجاب نباشد
ایجاب ،دیگر از درجه اعتیار ساقط است و ایجاب کننده می تواند بر تأکید بر ردّ
مخاطب در مال خود هر نوع تصرّفی بکند و ایجاب مجدّد به مخاطب باید از سر
گرفته شود.
 -1-1ایجاب متقابل

واکاوی فقهي و حقوقي موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکي ــــــــــــ 09

بحث ایجاب متقابل را فقها (انصاری651/6 :6028 ،؛ خوئی )56/6 :6655 ،و
حقوقدانان (کاتوزیان )52 :6698 ،در بحث تطابق بین ایجاب و قبول مطرح کرده اند
که در آینده به طور مفصّل به آن خواهیم پرداخت .به طور خالصه برخی فقها ،عدم
تطابق بین ایجاب و قبول را موجب زوال ایجاب می دانند (انصاری651/ 6 :6028 ،؛
خوئی .)56/6 :6655 ،در مقابل ،برخی تفاوت در تطابق بین ایجاب و قبول در امور و
ارکان اساسی را از موجبات زوال دانسته اند (خمینی263/6 :6068 ،؛ آخوند خراسانی،
29 :6083؛ خمینی006/6 :6601 ،؛ نجفی211/22 :6906 ،؛ نجفی خوانساری:6060 ،
 .)213/6برخی حقوقدانان می گویند که اگر ایجاب با ایجاب متقابل پاسخ داده شود
ایجاب اولیّه زایل می شود ) (Eftekhar Jahromi: 2008, p39تا جائی که
قانون مدنی ما در ماده  690به صراحت عدم تطابق در الفاظ ،اشارات و اعمالی که
توسّط آن انشای قرارداد می شود را باعث بطالن قرارداد می داند.
مسلّم است که در قراردادهای الکترونیکی در صورتی که مخاطب ،تمام مفادّ
ایجاب مورد قبولش باشد آن را قبول می کند امّا چیزی که به نظر می رسد این است
که شاید گاهی مخاطب بخشی از مفادّ ایجاب را نپذیرد؛ در چنین حالتی می تواند
مخالفت خود را در قالب یک قبول مشروط به ایجابکننده ارسال کند که بخشی از
مفادّ ایجاب مورد پذیرش او نیست و شرایط جدید خود را که نوعی ایجاب متقابل
است به ایجاب کننده بگوید؛ و اصوالً این ایجاب متقابل باید به طور ضمنی ،نوعی ردّ
تلقّی شده و سبب زوال ایجاب گردد؛ لذا از آنجا که تمام ایجاب از سوی مخاطب ردّ
نشد است می توان آن را ایجاب متقابل نامیده و آن را قابل تسرّی در تمام قراردادهای
الکترونیکی دانست .این سخن تا جائی صحیح است که اعالم شرایط از سوی مخاطبِ
ایجاب به هر طریقی توسّط واسطه های الکترونیکی ممکن باشد ،امّا اگر ایجاب در
یک قالبی خاصّ طرّ احی شده و غیر قابل تغییر و ایجاب متقابل باشد (مثل وب سایت
هائی که فقط می توان در آنها ایجاب را پذیرفت) عدم قبول را باید به منزله ردّ تلقّی
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کرد .به عنوان نمونه ،می توان گفت که اگر در یک وب سایت ،خرید و فروش کاال
مانند اتومبیل به مبلغ معّینی ایجاب شود و مخاطب (خریدار) مبلغی کمتر از مبلغ
ایجاب به ایجابکننده (فروشنده) پیشنهاد دهد این ایجاب را می توان ایجاب متقابل
نامید و اگر از سوی ایجاب کننده ردّ شود این ایجاب متقابل خریدار بالاثر است و
مخاطب دیگر نمی تواند ادّعائی علیه ایجابکننده داشته باشد ،زیرا ایجاب اصلی با
ایجاب متقابل مخاطب به نوعی ردّ شده و قصد ایجابکننده را زایل کرده است و باید
حکم به زوال ایجاب اولیّه داد .در این خصوص باید افزود که تحقیق در خصوص
کاهش قیمت و تقاضای تخفیف را نباید با ایجاب متقابل اشتباه گرفت ،البتّه باید اذعان
داشت که در قراردادهای الکترونیکی باید شروط قراردادی ایجاب کننده را از جهت
قابل ردّ بودن و غیره ،مورد توجّه قرار داد.
در فقه امامیّه ،تقاضای تخفیف از ایجاب کننده و بعد از منعقد شدن قرارداد
کراهت دارد (نجفی ،)010/22 :6906 ،بنابراین از این منطوق می توان فهمید که قبل
از انعقاد قرارداد ،تقاضای تخفیف اشکال ندارد.
 -1-1انتفای موضوع ایجاب
یکی دیگر از موجبات زوال ایجاب ،از بین رفتن یا انتفای موضوع ایجاب است که
در قانون ما به آن اشاره نشده است ،و با دقّت در تمام ابواب فقهی و مواد قانون مدنی،
مصادیق انتفای موضوع ایجاب را می توان یافت .به عنوان نمونه ،در بحث تعذّر در
اجرای تعهّد ،که ایجاب کننده ،تعهّد به امری را در اثنای انعقاد قرارداد بیان کرده
است که می تواند شامل هر عقد و هر قرارداد خصوصی شود و نمی تواند آن را اجرا
کند ،حتّی اگر پس از قبول مخاطب و تمام شدن قرارداد باشد موجب بطالن قرارداد
می شود (ر.ک :محقّق داماد 600/2 :6600 ،به بعد؛ موسوی بجنوردی.)221/1 :6655 ،
در این خصوص می توان به ماده  652قانون مدنی اشاره کرد .از دیگر مصادیق انتفای
موضوع در قراردادها ،می توان به ماده  636قانون مدنی اشاره کرد که مقرّر می دارد:
«اگر در بیع عین معیّن ،معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است» ،بنابراین در
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اثنای ایجاب یا انعقاد قرارداد مبیع باید وجود داشته باشد وگرنه موضوع عقد بیع به
طور کلّی منتفی و بیع باطل است .همچنین به طور خالصه در انتفای موضوع ایجاب
می توان به عدم قابلیّت انتفاع به ماده  006قانون مدنی ،تصرّفات مضرّ به حال مخاطب
به ماده  000قانون مدنی ،معامله فضولی به ماده  205قانون مدنی و نقص موضوع
قرارداد می توان به ماده  600اشاره کرد .بنابراین می توان گفت که اگر اجرای ایجاب
و موضوع آن به هر دلیلی قابل اجرا نباشد باعث عدم نفوذ یا فسخ یا بطالن می شود و
ایجاب را از عمل و اثر حقوقی می اندازد .باید افزود که به نظر بتوان مفادّ موادّ فوق
الذکر و سایر مواد مشابه آن را که انتفای موضوع ایجاب در هر نوع قراردادی را به
قرارداد های الکترونیکی نیز سرایت داد .برای فهم بیشتر این مطلب ،مثال های متعدّدی
در این خصوص می توان بیان داشت .به عنوان نمونه ،می توان گفت هرگاه شخصی از
طریق یک ایجاب الکترونیکی ،پیشنهاد بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه به مخاطب بدهد
و هنوز قبولی از سوی مخاطب صورت نگرفته و قرارداد منعقد نشده باشد و مخاطب
با ماشن خود تصادف کند و زخمی شود و خساراتی به او وارد آید دیگر نمی تواند
اقدام به قبول ایجاب کند ،زیرا ایجاب کننده شرایط خود را ضمن ایجاب به مخاطب
اعالم کرده است؛ بنابراین موضوع ایجاب به طور کلّی منتفی است و برای بیمه مجدّد
باید ایجابی نو از سر گرفته شود.
گذشته از موارد شناخته شده زوال ایجاب مانند فوت یا حجر ،یا پایان مدّت تعیین
شده برای ایجاب ،پس گرفتن ایجاب از یک وب سایت و همچنین ناپدید شدن قطعی
یک سایت یا سِرورِ آن نیز باعث زوال ایجاب می شود ،چون وجود ایجاب بستگی
تمام به دوامِ سایت دارد؛ به عبارت دیگر ،زمانی می توان گفت که ایجاب هنوز وجود
دارد که دو شرط در آن وجود داشته باشد -6 :درج ایجاب در یک سِرور (در یک
صفحه وب) -2 ،دستیابی عموم به ایجاب ،بنابراین تغییر نشانی الکترونیکی ،باعث
ناپدید شدن و زوال ایجاب نمی شود ،به این شرط که سِرور اوّلی توان احاله به سرور
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دوّمی را از طریق خطوط فرا متنی و قابل دسترسی برای عموم داشته باشد (بهرامی
احمدی.)606 :6698،

نتیجه
گاهی ایجابی که از سوی ایجابکننده صورت می گیرد زمان خاصّی برای آن
تعیین شده است و باید به مقتضای ایجاب توجّه شود که مدّت زمان آن ایجاب سپری
نشده باشد .بعضی از ایجاب ها اعتبار آنها ،مدّت کمی تداوم دارد و بقای آن اندکی
بعد از بین می رود ،ولی در ایجابی که مدّت اعتبار آن نامعلوم است قانونگذار
تصریحی ندارد و به نظر می رسد که بتوان بقاء و اعتبار آن را استصحاب کرد و
بگوئیم ایجاب هنوز اعتبار دارد.
اگر ایجاب برای مدّتی التزام آور باشد و نیز شخصیّت طرفین قرارداد الکترونیکی
نقش اساسی در بیان ایجاب دارا باشند ،باید مرگ او را از عوامل زایل کننده ایجاب
دانست .امّا در جایی که شخصیّت طرف ایجاب ،مهمّ نبوده و به عبارتی ،قرارداد ،قائم
به شخص نیست و ورّ اث نیز توانایی عمل به قرارداد را دارند و همچنین به دلیل اصل
استحکام قراردادهای اقتصادی و نیز بی اطّالع بودن مخاطب از مرگ ایجاب کننده
درحین قبول ،به نظر در این مورد ،دلیلی بر زوال ایجاب نیست و مخاطب مجاز به قبول
می باشد مگر قراردادی که توسط واسطه های الکترونیکی ایجاب می شود خالف این
را بیان کند.
برای تشخیص استرداد و عدول از ایجاب باید به عرف رجوع شود .مهلت عرفی با
توجه به قرائن و اوضاع و احوال یکسان نیست و می توان با توجه به سرعت باالی
قراردادهای الکترونیکی حکم قضیّه را بر عهده عرف و عادت و اوضاع و احوال
بگذاریم.
هرگاه ایجاب کننده ،ایجاب را غیر قابل رجوع اعالم کند باید براساس آن عمل
کند ولی در صورتی که شخصی بدون هیچ مانعی از ایجاب خود رجوع کند و هنوز
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قبولی از طرف مخاطب واصل نشده باشد ،برای رعایت مصالح جامعه و حفظ بنیان
روابط اقتصاد قراردادی و طبق قاعده «العقود تابعه للقصود» باید حکم به جبران
خسارت از باب تسبیب کرد و اعالن اراده رجوع از ایجاب به مخاطب الزم نیست.
در قراردادهای الکترونیکی که حاوی نامه ایجاب الکترونیکی از سوی ایجاب
کننده باشد و مخاطب ایجاب را ردّ کند و این ردّ به هر نحوی هنوز به دست ایجاب
کننده نرسیده باشد ،مخاطب می تواند دوباره آن ایجاب را قبول کند ولی اگر به دست
او رسیده باشد قبول دیگر اثری ندارد.
اگر ایجاب کننده ،ایجاب را غیر قابل ردّ از سوی مخاطب اعالم کند ولی پس از
مدّتی دوباره به ایجاب اولیّه خود برگردد و ردّ در زمان مدّت اعتبار ایجاب ،مورد
قبول واقع شود ،می توان گفت ایجاب اعتبار دارد .اگر قبول در مدّت اعتبار ایجاب
نباشد ایجاب دیگر از درجه اعتبار ساقط است و ایجاب کننده می تواند با تأکید بر ردّ
مخاطب در مال خود هر نوع تصرّفی بکند و ایجاب مجدّد به مخاطب باید از سر
گرفته شود.
زوال ایجاب مانند فوت یا حجر ،یا پایان مدّت تعیین شده برای ایجاب ،پس گرفتن
ایجاب از یک وب سایت و همچنین ناپدید شدن قطعی یک سایت یا سِرورِ آن نیز
باعث زوال ایجاب می شود؛ چون وجود ایجاب بستگی تمام به دوام وب سایت دارد.
در نهایت می توان گفت در خصوص تأثیر موجبات زوال ایجاب بر بقای ایجاب بین
فقها و حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد به نحوی که قانونگذار به آن ورود نکرده
است .در سیستم حقوقی ایران با توجه به سابقه فقهی اسباب زوال ایجاب ،اختالف
نظراتی در تأثیر این عوامل بر ایجاب وجود دارد و قانون مدنی و قانون تجارت
الکترونیکی در این خصوص جانب سکوت را اختیار کرده است که امید است این
خأل ،مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
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با توجه به مطالب فوق الذّکر و با توجه به اختالف نظرهایی که در موجبات زوال
ایجاب بین حقوقدانان و فقها و قانون تجارت الکترونیک موجود است پیشنهاد می
شود در خصوص جلوگیری از تعارض آراء ،وحدت رویّه ای در این زمینه به وجود
آید به نحوی که با موازین فقهی ،اوضاع و احوال عرف قراردادی و شرایط تجارت
الکترونیکی در عرصه بین الملل ،مطابق باشد.
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