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 : توافق دو اراده )تراضي(194ماده 

نمایني  بایي     الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشای معامله مي  

انشای موافق باش  به نحوی که اح  طرفین همان عق ی را قبول کن  که طرف دیگر قص  

 آن را داشته است واال معامله باطل خواه  بود.

 مبحث اول( ایجاب

پیشنهادی کامل و قاطع است؛ به این معنا کهه ا  یهس سها یهاوی  اهاا ااکهای اساسه          ،. ایجاب1

قرااداد مااد نظر است، مثالً دا عقد بیع، مبیع و ثان دا آی معلاا است و ا  سای دیگر قهاطع  

نهاد دهنده قصد دااد  ا دا صاات انشاء قبال  ا  سای مخاطب، عقهد  است به این معنا که پیش

واقع گردد و نیا ی به  أیید مجدد وی نباشد؛ دا صاا   که پیشنهاد، فاقد یک  ا  شهرای  فها    

است مانند اینکه مالس ملکه  بهه شخصه     « دعات به معامله»باشد ایجاب محساب نشده بلکه 

فروشم که دا این فرض، پیشنهاد مالس، دعهات بهه    به  ا م بگاید ملس خاد اا  یر قیات با اا 

 است.)قیمت( معامله است، نه ایجاب؛  یرا پیشنهاد وی فاقد یک  ا  شرای  اساس  صحت بیع 

شاد، چرا که با برنده شدی شهرکت کننهده    . اعالی مالس دا مزایده و یراج اصاالً ایجاب محساب م 2

 باشد.   باید بدای پای بند باشد مگر خالف آی شرط شده  )فروشن ه(دا مزایده یا یراج، مالس 

اسهت. چنانههه بهدوی      . مدت اعتباا ایجاب، دا صاات  عیین مدت، محدود به  مای  عیهین شهده  3

باشهد،  شهخیف فهاای بهادی       برای قبال شرط شده« دانگ و فاااً ب » عیین وقت دقیق، لفظ 

اده و محدود به  مای خاص  نشده باشهد بها    قبال با عرف است و دا صاا   که ایجاب، مطلق ب

هم اعتباا هایشگ  ندااد و محدوده اعتباای آی بسته به مهلت متعااف  است که برای اا یهاب   

؛ دا  عیهین مهدت اعتبهاا    باشهد  ایجاب و قبال آی ال ا است و مالك  شخیف آی نیز عرف مه  

)به لحياظ سيرعت انتقيال    بیای اااده ، وسیله )نظیر اضطرار در فروش(ایجاب باید وضعیت خاص ماجب 

اا نیهز لحهان ناهاد. بهه عنهاای ناانهه  دا        )به لحاظ سرعت نوسانات قیميت( ناع کهاال   اراده نظیر نامه(

 مدت اعتباا ایجاب بسیاا کا اه است. )نرخ دالر یا طال(کاالهای با ناسای باال مانند 

خاد اجاع کنهد، مگهر آنکهه صهریحاً یها       ااند پیش ا  قبال مخاطب، ا  ایجاب  . ایجاب کننده، م 4

این یق اا ا  خاد سلب کرده و یا متعهد به عدا اجاع شده باشد که دا ایهن صهاات  ها      ضاناً

 پایای اعتباا ایجاب، اجاع ا  آی ماکن نیست.
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. دا صاا   که ایجاب، هاراه با التزاا به یفظ آی برای مدت معین باشد، به اعتقاد برخ ، مبنهای  5

است؛ طبق این نظریهه چهای   « قرااداد پیش»داا، نظریه  کننده به یفظ ایجاب مدت یجابالتزاا ا

شهاد و چهای    پیشنهاد مهلت، کامالً به ساد طرف مقابل است سکات او، قبال ضان   لق  مه  

(، 11)کاتوزیان)گایند  م « قرااداد پیش»شاد به آی  این قرااداد پیش ا  انعقاد عقد اصل  محقق م 

 اافق اخیر یس عقد غیرمعاض است مبتن  بر التزاا یس طرف به یفظ ایجاب و قبال ؛ (312ص. 

 .(397(، ص 26)شهی ی)الافاء است  طرف دیگر که ال ا

و سهس  دا   )مانن  تعه  به فروش(دا صاا   که شخص  متعهد به انشاء عقدی دا آینده شده باشد . 6

اصاالً یق عدول ا  ایجاب اخیر اا نهدااد   ااستای اجرای  عهد خایش، آی معامله اا ایجاب کند،

 یرا  حقق معامله اخیر، ا  یقا  مخاطب ایجاب است و چنین ایجاب  دا یکم ایجاب  است که 

 .(393(، ص 26)شهی ی )ماجب، یق اجاع ا  آی اا ا  خاد سلب و ساق  کرده است 

شاد؛ اعهم ا  اینکهه     ایل م . چنانهه پ  ا  ایجاب، ایجاب کننده، قبل ا  قبال  فات کند، ایجاب 7

 ماجِب اصیل باشد یا نااینده؛ اعم ا  اینکه ایجاب ساده باشد یا هاراه با التزاا به یفظ آی.

 . علل  وال ایجاب عباا ند ا  8

 پایای مدت اعتباا ایجاب؛ 

 1فات یا یجر ماجب؛ اعم ا  اینکه اصیل باشد یا نااینده؛ 

    فات یا یجر مخاطب ایجاب؛ مگر دا ایجاب عاا که فات یا یجر یک  ا  مخهاطبین، ایجهاب اا

  اانند ایجاب اا قبال ناایند. برد و سایرین م  به کل  ا  بین نا 

  ؛2)در صورت  که ایجاب خاص باش  یعن  ناظر به شخص خاص  بوده و ایجاب توسط وی رد شود(اد ایجاب 

  ؛3باشد که اجاع مؤثر نیست )ایجاب ملزم(اجاع ا  ایجاب، مگر این که ایجاب هاراه با التزاا 

  سالبه به انتفاء موضوع(.  لف ماضاع ایجاب( 

                                                           
به ایجاب اخیر نیست مگر  یاگر پس از ایجاب از سوی نماینده، نماینده عزل شود، صرف عزل نماینده مانع الحاق قبول -1

 قطعی قبولی، خبر عزل نماینده به مخاطب ایجاب برسد.اینکه پیش از اعالن 

رود و مادام که ایجاب به سبب دیگری از بین نرفته  باشد و یکی از مخاطبان، آن را رد کند، ایجاب از بین نمی عامچنانچه ایجاب  -2
 (.290(، ش 52تواند مجدداً آن را قبول کند )ر.ک: کاتوزیان، ) است هر مخاطبی از جمله شخصی که قبالً ایجاب را رد کرده، می

نامه ایجاب به مخاطب « رسیدن»به مفاد ایجاب منوط به « التزام»آن کافی است ولی « تحقق»یجاب برای ا« ابراز»اگر چه صرف  -3

ای رجوع خود از ایجاب را قبل  کند؛ بنابراین اگر موجب به وسیله است زیرا از این لحظه است که با حقوق مخاطب ارتباط پیدا می

برساند ایجاب بی اعتبار است ولو ایجاب همراه با التزام باشد. موضوع اخیر از رسیدن نامه حاوی ایجاب یا همزمان آن به مخاطب 

تواند از  صادق نیست به این معنی که با اعالن قطعی قبولی، عقد واقع شده و دیگر قبول کننده نمی« قبولی»الذکر در خصوص 

 (.251(، ص11ان ))کاتوزی قبولی خویش عدول کند ولو اینکه نامه قبولی هنوز به مخاطب نرسیده باشد
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 مبحث دوم( قبول 

قیهد و شهرط بهه مفهاد ایجهاب       معتبر است که اوالً مطلق باشد یعن  اضایت ب  صاا  . قبال  دا 9

یض دا ایجاب، مانع  حقق عقهد اسهت ماننهد اینکهه شخصه  فهرو        باشد؛ به عباات دیگر،  بع

شاد؛ با وجهاد    لایزیای و میز آی اا با هم بدهد و خریداا یک  اا قبال کند که عقدی واقع نا 

شهاد کهه دا عقهاد اایگهای و مجهان        قانای مدن  چنین اسهتنباط مه    832این، ا  مالك ماده 

، اشهکال  نداشهته و مهانع  حقهق عقهد      (832م  2:ش )ر.ک بعیض دا مااد معامله،  حت شرایط  

نسبت به بخش پذیرفته شده نیست؛ بنابراین اگر شخص ، پیشنهاد بخشش  لایزیای و میهز آی  

شهاد.   اا با هم بدهد و متهب فق  هبه  لایزیای اا بسذیرد اصاالً هبه نسبت به  لایزیای واقع م 

؛ یعن  قبال دا مهلهت  ق.م.( 1065)مالک م یت شاد ثانیاً  اال  عرف  بین ایجاب و قبال دا آی اعا

به ایجاب ملحق شاد؛ ثالثاً به او   عیین شهده دا ایجهاب یها بهه او       1متعااف عیین شده یا 

متعااف اظهاا گردد؛ اابعاً مسبا  به اد نباشد؛ یعن  مخاطب ایجهاب قهبالً ایجهاب اا اد نکهرده     

دا  ق.م(؛250)ميالک  باشد  یرا با اد ایجاب دیگر ایجاب  وجهاد نهدااد کهه قبهال بهه آی بسیانهدد       

ی  اخیر باشد، مثالً چنانهه قبال مشروط باشد یا بعهد ا   وال اعتبهاا   صاا   که قبال فاقد شرا

است که  حقق عقد، مستلزا قبال این ایجاب جدید  2ایجاب، اظهاا گردد، خاد، ایجاب جدیدی

 ا  سای مخاطب است.

 

 

 

                                                           
با توجه به ماهیت خاص وصیت، ممکن است بین ایجاب و قبول، فاصله طوالنی وجود داشته باشد که این فاصله طوالنی، مانع  -1

 .ق.م( 681و م  658م  2ش ر.ک:)؛ همین حکم در وکالت نیز مجری است ق.م( 833)م تشکیل عقد وصیت نیست 

داند یا باید بداند که قبولی وی منجر به انعقاد  تلقی قبولی به عنوان ایجاب جدید ناظر به فرضی است که قبول کننده می -2
گردد و مستلزم قبولی مخاطب است؛ به عنوان مثال اگر فروشنده تهرانی فروش کاالیی را به خریدار اصفهانی  عقد نمی

دار اصفهانی بدون اطالع از زوال ایجاب به واسطه رجوع، ایجاب را قبول ایجاب کند و سپس از آن رجوع کند ولی خری
توان لزوماً ایجاب جدیدی محسوب نمود که با قبولی  شود ولی قبولی خریدار اصفهانی را هم نمی کند، عقدی واقع نمی

ان قبول همان ایجاب انشاء فروشنده تهرانی منجر به تشکیل عقد شود زیرا ممکن است اراده خریدار اصفهانی، صرفاً به عنو
شده باشد؛ تفاوت عملی موضوع در این است که اگر قبولی در اصفهان محقق شود محل انعقاد عقد و نتیجتاً تحویل مبیع 
در اصفهان خواهد بود در حالیکه اگر قبولی خریدار ایجاب متقابل محسوب شود با قبولی فروشنده تهرانی، محل انعقاد و 

 .(407، ص (26))شهیدیبود  تسلیم تهران خواهد
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 مبحث سوم( مطابقت ایجاب و قبول

ماضهاعات دا فهرض سهکات، بهه      . برای  حقق  راض ،  اافق بر ااکای عقد کاف  باده و دا سایر10

دااد  په    قانای مدن  مقرا مه   339شاد؛ چنانکه ماده  یکم عرف و قانای  کایل  مراجعه م 

؛ شهاد  ، عقد بیع، به ایجاب و قبهال واقهع مه    «قیات آی»و « مبیع»ا   اافق بایع و مشتری دا 

 حایهل عاضهین   بنابراین صرف  اافق دا مبیع و ثان کاف  است و عدا  عیین محهل یها  مهای    

 .سا د خلل  به صحت  اافق وااد نا 

. برای مطابقت ایجاب و قبال و نتیجتاً  حقق عقد، ال ا اسهت کهه دا سهه امهر مطابقهت وجهاد       11

 داشته باشد 

الف( ناع عقد؛ بنابراین اگر مالس پیشنهاد فرو  دهد و مخاطب به  صاا هبه قبال کنهد، عقهدی   

یرا آنهه ایجاب شده قبال نشده و آنهه قبال شهده ایجهاب     ؛(463م  5)ر.ک: ش  شاد واقع نا 

 نشده است.

ب( ماضاع عقد؛ بنابراین اگر شخف الف پیشنهاد فرو  خانه خاد اا بدهد و خریهداا بهه  صهاا    

شاد؛ دا فرض  که فروشنده پیشهنهاد فهرو     فرو  خاداو آی اا قبال کند عقدی واقع نا 

دهد و خریداا پنج کیلا گندا به مبلغ پنجاه ههزاا   م  ده کیلا گندا به مبلغ صدهزاا  امای اا

 کند، نیز هاین یکم جاای است؛   امای اا قبال م 

ای بدهد و دختهر   پ( مخاطب ایجاب؛ بنابراین اگر مردی پیشنهاد ا دواج به دختر کاچس خانااده

که اصاالً  نها مخاطب ایجاب است شاد؛  یرا  بزاگ خانااده اعالا قبال  کند، عقدی واقع نا 

 ااند با پذیر  ایجاب، آی اا  بدیل به عقد نااید؛ باید دقت نااد که علّت بطالی عقهد دا   م 

داننهد   کند که دو طرف مه   است و فرق  نا « عدا مطابقت ایجاب با قبال»سه فرض اخیر، 

کنند کهه  اافهق محقهق شهده اسهت و دا       که باهم  اافق ندااند و یا اینکه به اشتباه  صاا م 

به عناای مثال اگر شخص  مقداای سیاای  1صاات  ردید، اصل عدا  حقق عقد جریای دااد؛

                                                           
1 اصل عدم در جایی جریان دارد که مخالف ظاهر نباشد: بنابراین اگر مالکِ ملکی جهت پرداخت قسمتی از بدهی خویش  -

به طلبکار، ملک خود را به وی بفروشد و ذیل عنوان فروشنده در مبایعه نامه را امضاء کند و سپس مدعی گردد که قصد 
ست نه فروش مال و مدعی گردد که به دلیل عدم تطابق قصد انشاء در نوع عقد، عقد باطل است؛ وی دادن وثیقه بوده ا

تواند به اصل عدم تحقق عقد متوسل شود چون اظهار وی مخالف ظاهر و  چنین ادعایی محتاج دلیل است و مالک نمی
د همین نظر است.امارات قضایی حاکم بر موضوع است. مصلحت عملی لزومِ استحکام معامالت نیز موی  
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ا  دیگری قرض کند، به  صاا اینکه بعداً باید قیاهت آی اا بهه مقهرض بدههد،  شهکیل عقهد       

هميین   648م  4)ر.ک: ش قرض، منتف  است  یرا ایجاب و قبال ا  ییث ناع عقد انطباق  ندااد 

؛ دایالیکه دا مبحث اشتباه، اااده طرفین ظاهراً با هم منطبهق  (395(، ص 26کتاب()ر.ک: شهی ی)

است امّا به دلیل  صاا خالف واقع،  اافق طرفین فاقد اثر یقاق  است، به عباات دیگر عهدا  

مطابقت ایجاب و قبال به منزله فقدای سبب و مقتض  است دا یالیکه دا بحهث اشهتباه بهه    

گیهرد؛ ا  ایهن او، بها     ست امّا اشتباه جلای  أثیر اااده اا مه  معنای خاص، سبب عقد ماجاد ا

   1 عقد است و مدع  اشتباه باید وجاد آی اا اثبات نااید.« صحت»وقاع ظاهری عقد، اصل بر 

ها، دا  مای انشهای معاملهه، مبیهع خاصه  بهاده       . اگر طرفین قرااداد اظهاا ناایند که منظاا آی12

لیکن مبیع ادعای  هریس ا  ایشای غیر  بر مبیع واید اا بسذیرند های خایش انطبا  ااادهاست و 

ا  مبیع مااد ادعای طرف دیگر باشد مثالً فروشنده ادعا کند که مااد معاملهه یهس کیلها نقهره     

باده است ول  خریداا ادعا کند که مااد معامله یس کیلا طال سهفید بهاده کهه فروشهنده آی اا     

و قاضه  بایهد    )خواه مبیع کل  باش  یا عین معین(صحیح است  عاض کرده است، دا این صاات بیع

و دا صاات فقدای  های ادعای ( )نظیر تناسب ثمن معامله با هریک از مبیعابتدا بر اساس ظااهر و قراین 

)شهی ی، اصول قراردادها، صص چنین قراین ، بر اساس اصل برائت، خریداا اا مدع  محساب نااید 

اگهر طهرفین،   دا خصاص ثان معامله نیز جاای است؛ به عنهاای مثهال   ؛ یکم اخیر (385 -384

ول  فروشنده اظهاا کند کهه ثاهن  اافهق شهده صهد       اصل  اافق بر اوی ثان معامله اا بسذیرند

میلیای است و خریداا ثان معامله اا ناد میلیای عناای کند، دا صاات فقدای قرینهه، براسهاس   

شهاد؛ بهدیه     اا ماافق اصل و فروشنده مدع  محساب م اصل برائت و عدا  یاده، اظهاا خرید

است اگر یک  ا  طرفین اصل  طابق ایجاب و قبال اا منکر شاد، مستنداً به اصل عهدا  شهکیل   

 .(413(، ص 26)شهی ی )عقد، بیع باطل است 

                                                           
تفکیک اشتباه مانع تراضی از اشتباه مانع تأثیر تراضی )اشتباه به معنای خاص( فایده عملی دیگری نیز دارد و آن اینکه اشتباه به  -1

 225 )مکند که اشتباه صریحاً یا ضمناً  در صورتی مانع تأثیر تراضی است و عقد را باطل می (201و  200)موضوع مواد معنای خاص 

وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد و تصور و گمان درونی و ابراز نشده یکی از طرفین تأثیری در صحت عقد ندارد در  ق.م.(
، همین که یکی از طرفین عقدی را انشاء کرده است که با قصد دیگری مطابقت (194)موضوع ماده حالیکه در اشتباه مانع تراضی 

ورود اشتباه در قلمرو تراضی شرط نیست؛ به عبارت دیگر در اشتباه به معنای خاص، اگر ندارد برای بطالن عقد کافی است و 
وقوع اشتباه، اثبات هم شود ولی در زمان انعقاد عقد وارد قلمرو تراضی طرفین نشده باشد تأثیری ندارد. چنانکه خریداری کاالیی 

ال چینی و غیراصل است و اصل بودن کاال را شرط نکرده را به تصور اینکه ژاپنی و اصل است بخرد و سپس متوجه شود که کا
 قرارداد صحیح و معتبر است. (225)مباشد و عرف هم داللتی بر چنین شرطی نداشته باشد 
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 الذمه، اگر فروشنده ادعا کند که یس  ن عدس فروخته است و خریداا ادعا کنهد  ف  . دا بیع کل 13

، به دلیهل عهدا انطبها     ها شاد یک  ا  طرفین منکر انطبا  ااادهکه یس  ن برنج خریده است و 

امّها اگهر    1؛(194)م  اااده فروشنده و خریداا بیع باطل است و مدع  صحت باید دلیل اقامهه کنهد  

 اا دا  مهای قبهال،   ماجاد دا انبهاا  مبیع عین معین باشد و خریداا ادعا کند که آی مبیعِ معین

دانسهته   کند که خریداا آی اا عهدس مه    کرده است دا یالیکه فروشنده ادعا م  برنج  صاا م 

 11)ر.ک: قسيمت اخیير بني  ی زیرنيوی      و مدع  بطالی باید دلیل اقامه کند  است بیع صحیح است

قصد انشای طرفین ا  ییهث اا بهاط بها یهس شه        یرا ( 200ماده  1همین ماده و پاورق  آن و زیرنوی  

اما خریداا مهدع  اسهت کهه دا  مهای قبهال، آی عهین معهین و         ین با یکدیگر منطبق استمع

اول  کرده است؛  فاوت دو فرض اخیر دا این است که دا فرض خااج  اا اشتباهاً برنج  صاا م 

بهاده و مهدع  صهحت     194به واسطه عدا انطبا  دو اااده بر مال واید، ماضاع مشاال مهاده  

طرفین دا خصاص اینکه هاای مهالِ ماجهاد دا   دوا،  ؛ دا یالیکه دا فرضباید دلیل اقامه کند

لیکن خریداا مدع  است دا ماهیهت آی عهین خهااج      انباا، معامله شده است ا فا  نظر دااند

)یعن  اثبات کن  که اشتباه در باید دلیل اقامه کند  )خری ار(؛ لذا مدع  بطالی دچاا اشتباه شده است

 .(411و  410(، صص 26شهی ی ))و وارد قلمرو تراض  طرفین نیز ش ه است(علت عم ه عق  بوده 

 مبحث چهارم( زمان و مکان تحقق عق 

.  عیین  مای انعقاد عقد  ابع اااده طرفین است که دا صاات سکات، بنا بر نظریهه اااده بهاطن    14

باشد کهه   م « قبالاعالی »، مالك  مای و مکای عقد ق.م.(191)م که دا یقا  ایرای اجحای دااد 

 ای اعالی شاد.  به ماجب آی  حقق عقد  مان  است که نیت داون  به وسیله

)عقيودی کيه متعاقي ین در    ای یا ا  ااه دوا یا عقاد میای غهائبین   . نظریه مااد قبال دا عقد مکا به15

اسهال نامهه   اسهت و ا « اعهالی قبهال  »، نظریهه  ( هم ن ارن (on-lineحضور هم نیستن  و ارتباط همزمان )

اسهت کهه ااسهال    «  حقق قبال»شاد یعن   مای انعقاد عقد،  مای  قبال ، امااه آی محساب م 

شهاد و  مهای انعقهاد      ااند کاشف ا  آی باشد؛ نتیجه آنکه، اصاالً عقد دا محل قبال بسته م  م 

 هاای بهه    آی،  اایخ اعالی قطع  قبال  است؛ باید  اجه داشت که صرف انشاء نامه قبال  اا نا 

منزله اعالی قبال  دانست  یرا هنا  قبال   حت اااده و کنترل کامل شخف قراا دااد و ماکهن  

                                                           
اگر طرفین توافق داشته باشند که مورد معامله برنج بوده است امّا در مرغوبیت آن اختالف داشته باشند، بیع صحیح بوده و  -1

 شود. محسوب میخریدار مدعی 
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« قطعه  »به هاین دلیل، ااسال نامه که یاک  ا  اعهالی   1است وی ا  ااسال نامه منصرف شاد

 گیرد. قبال  است اصاالً، مالك عال قراا م 

خاطب ایجاب، دا او  پایان ، نامه قبهال  اا ااسهال   . دا صاا   که مهلت ایجاب ده او  باشد و م16

کند و نامه پ  ا  ا ااا مهلت ایجاب، به دست ایجاب کننده برسد، قرااداد منعقهد شهده اسهت    

، ایجاب هنا  معتبر بهاده اسهت مگهر اینکهه ایجهاب      )اعالن قطع  قبول ( یرا دا لحظه ااسال نامه 

دا صاا   معتبر است که ظرف ده او  ا   اایخ  کننده دا ایجاب خاد قید کرده باشد که قبال 

نظریهه اعهالی   »شاد؛ به عباات دیگهر پهذیر    « واصل»صدوا ایجاب، به اقامتگاه ایجاب کننده 

 ااننهد نظریهه    شاد؛ نتیجتاً طهرفین مه    جنبه  کایل  داشته و قاعده آمره محساب نا « قبال

اا مالك  حقق عقد « نظریه وصال»ننده دیگری اا اختیاا کنند، چنانکه دا مثال اخیر، ایجاب ک

 دا نظر گرفته است.

. قانای  جاات الکترونیک  ایرای، دا خصاص  مای انعقاد قرااداد الکترونیک  سهاکت اسهت وله     17

این قانای، نظریه ااسال اا به نظریه وصال نزدیس ناهاده   26مفهاا ااائه شده ا  ااسال دا ماده 

یابد که بهه یهس سیسهتم اطالعها        داده پیاا  مان   حقق م  است.  یرا طبق این ماده، ااسال

یا قائم مقاا وی وااد شاد. بنابراین اگرچهه دا   )سازن ه یا صادر کنن ه پیام( خااج ا  کنترلِ اصل سا 

این قراادادها هم، هنا  نظریه اعالی قطع  قبال  قابل اعاال اسهت وله  مفههاا ااائهه شهده ا       

بال  قطع ( و فاصله کم ااسال و دایافت پیاا، ا  اهایهت ایهن ماضهاع    ااسال )به عناای امااه ق

 کاسته است.

 .  عیین  مای  حقق عقد، دا ماااد  یر مؤثر است 18

 عدول ا  قبال یا ایجاب؛ 

 أثیر واشکستگ  یا یجر یا فات طرفین؛  

 مای التزاا به آثاا عقد؛  

 عااض قاانین دا  مای؛  

 .1محل وقاع عقد 

                                                           
به اعتقاد برخی، اگر مخاطب ایجاب، نامه قبولی را نوشته و آن را به منشی خویش جهت ارسال تحویل دهد، با جدا  -1

توان به قصد انشای قبول کننده اطمینان پیدا نمود و این لحظه را تاریخ اعالن قطعی قبول  شدن قبول کننده از منشی، می

 (.382 و 381(، صص 26)شهیدی )دانست 
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  عیین مکای  حقق عقد، دا ماااد  یر مؤثر است . 19

   ق.م.(؛375)م عیین قااعد  کایل 

  ق.م.(؛968)م  عیین قانای یاکم 

  ق.آ.د.م(.13)م عیین دادگاه صالح 

 مبحث پنجم( وع ه قرارداد

شاد  م . وعده قرااداد، پیاان  مقدما   است دابااه انعقاد قرااداد مطلاب که میای طرفین بسته 20

 رین آی قالنامه خرید و فهرو    کند که شایع و هردو یا یک  ا  آنها اا ملتزا به  راض  نهای  م 

 ملس است.

. وعده قرااداد، عال یقاق  الزاا آوا و متاایز ا  وعده اخالق  است.  نها استثناء آی وعده نکها   21

 .م(.ق1035)مکند  است که طرفین اا ملزا به اجرا کردی صیغه عقد نا 

. وعده قرااداد، ماهیتاً قراادادی است مستقل ا  قراادادی که وعده آی داده شده اسهت و اوصهاف   22

شاد ولا عقد نهای  کهه   ویژه خاد اا دااد؛ به عناای مثال، وعده قرااداد عقد اضای  محساب م 

 وعده آی داده شده است،  شریفا   باشد.

 

                                                                                                                                                    
جا به وقوع پیوسته است؛ بنابراین در عقود رضایی محل اعالنِ  شود که آخرین جزء عقد، در آن عقد در محلی واقع می -1

 شود. قطعی قبولی و در عقود عینی، محل قبض، مکان انعقاد عقد محسوب می


