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چکیده
عدم اجراي قرارداد در موعد مقرر ،كه نقض اقعي قرارداد محسوب ميگردد ،داراي ضمانتشاي اجراياي
در جهت تأمين مناف زيان ديده است .اما نقض قابل ژيشبيني قرارداد كه امر زه در اكثر سيساتمشااي
حقوقي به منزلة نقض اقعي تلقي گرديده  ،آيا ميتواند داراي شمان ضمانتشاي اجراياي نقاض اقعاي
قرارداد باشد؟ در اين مقاله تالش گرديده  ،تعليق اجاراي تعهادات از ساوي طار غيرمقصار نياز در
شرايطي فسخ قرارداد به عنوان ضامانتشااي اجراياي نقاض قابال ژايشبيناي باا ر يكارد تطبيقاي در
كنوانسيون بي بينالمللي كاال ( 1982ين) ا كاه مقاررات آن در ايان زميناه ماورد قباول بساياري از
كشورشا قرار گرفته ا اصول قراردادشاي تجاري بينالمللي كه چكيادۀ كلياة نظاامشااي بازرگ حقاوقي
معاصر در سطح جهاني است حقوق ايران ،با فرض اثبات اصل اين نظريه ،مورد بررسي قرار گيرد تاا از
رشگذر تبيين مقررات مختلف بين المللي در اين خصوص ،گامي در جهت اصالح تكميل حقوق تجارت
بينالمللي ايران برداشته شود.
واژگان کلیدی :نقض قابل ژيشبيني ،تعليق اجراي تعهدات ،فسخ قرارداد ،كنوانسيون بي باينالمللاي كااال،
اصول قراردادشاي تجاري بينالمللي.
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يكي از مباحث بسيار مهم حقوق قراردادشا در اكثر سيستمشاي حقوقي ،نقض قرارداد ضمانت اجراشاي
ناشي از آن است .در قراردادشاي منعقده بين طرفين ،به يوه در حوزه تجارت بين الملال ،شميشاه ايان
امكان جود دارد تا به دليلي اجراي قرارداد در آينده با مشكل مواجه شود ،به گوناه اي كاه ياک طار
قرارداد با داليل قان كننده به اين نتيجه برسد كه طر مقابل ي به تعهدات قاراردادي خاود در موعاد
مقرر عمل نخواشد كرد .لذا از آنجا كه احتمال نقض قرارداد از سوي د طر قارارداد شماواره در عرصاه
شاي داخلي بين المللي جود دارد ،اين سوال مطرح ميشود كه آيا يک طر قارارداد قتاي احتماال
دشد كه طر ديگر به تعهدات خود براساس قرارداد عمل نخواشد كرد ،ميتواند قبل از زمان مقرر جهات
اجراي قرارداد ،اجراي تعهدات خود را معلق نموده يا قرارداد را فسخ نمايد؟ كنوانسيون بي بينالمللي كاال
( 1982ين) با ژذيرش نظاريه ژياش بيني نقض قرارداد كاه ريشااه در حقااوق كاا مان لاو دارد
) (Audit, 1990, p. 154به اين سوال ژاسخ مثبت داده در ماواد  72 ،71بناد 2مااده  ،73ضامانت
اجراي تعليق فسخ قرارداد را براي نقض احتمالي مقرر داشته است .به عبارت ديگر ،اين مقررات ا ضاع
احوالي را مجسّم ميكنند كه در آن ،اگر چه نقض قراردادي صورت نگرفته زمان اجراي تعهد شم شنوز
فرا نرسيده است ،اما يک طر قرارداد ميتواند به منظور حمايت از مناف خود باه طاور موقات ،اجاراي
تعهدات قراردادي را متوقف نموده يا به طور كامل خود را از اين تعهدات رشا سازد .نظر به اينكه مقاررات
كنوانسيون در رابطه با ضمانت شاي اجرايي ژيش بيني نقض قرارداد ،مورد قبول سيساتم شااي مختلاف
حقوقي قرار گرفته ،بررسي آن از اين جهت كه نگرش ديدگاه جهاني را در ماورد ايان موضاوع نماياان
ميسازد از اشميّت خاصي برخوردار است .بنابر اين ،در اين مقاله تالش ميگردد با ر يكرد تطبيقي ،عال ه
بر بررسي ضمانت اجراشاي ژيشبيني نقض آتي قرارداد در كنوانسيون بي بين المللي ،مسأله ماذكور در
اصول قراردادشاي تجاري بينالمللي ،مورد بررسي قرار گيرد .شمچنين امكان يا عادم امكاان ژاذيرش راه
حلهاي موجود در خصوص مسأله حاضر در حقوق ايران نيز مورد بحث قرار خواشد گرفت.

گفتار نخست :مفاهیم و شرایط اعمال نظریه
در اين بخش جهت رعايت سير منطقي بحث تبيين شايسته مسأله مورد ژو شش ،نخست
برخي مظاشيم اساسي سسس شرايط اعمال نظريه مورد بررسي قرار گرفته است.
مبحث اول :مفاهیم
 .1-1نقض قرارداد
نقض قرارداد يا ژيمان شكني به معناي امتنااع خاودداري طارفين قارارداد از انجاام تعهادات
قراردادي است آن زماني است كه براي انجام تعهد ناشي از قرارداد ،موعدي معين شده اسات
كه تخلف از اين موعد نقض محسوب مي شود (شاهيدي ،1382 ،ص  .)62شمچناين ،شرگااه
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زمان به خواست متعهدله اگذار شده ا در زمان متعار  ،انجام تعهد را مطالبه كرده يا اگار
موعد انجام قرارداد مشخص نشده است ،چنانچه تعهد قراردادي در زمان متعاار مناسا باا
موضوع تعهد صورت نگيرد ،نقض اق ميشود (كاتوزياان ،1387 ،صاص  .)148-149اصاطالح
نقض قرارداد در برخي از فرشنگشاي حقوقي اين گونه توضيح داده شاده اسات« :قصاور باد ن
عذر قانوني ،نسبت به اجراي شار تعهادي كاه تماام ياا بخشاي از قارارداد را شاكل مايدشاد»
( .)Campell Black, 1990, p. 188البته در كنوانسيون مورد بحث ،نقض قرارداد تعريف نشاده،
اگر چه در ماده  25اين كنوانسيون نقض اساسي تبيين گرديده است .الزم به يادآ ري اسات در
ماده  7 -1-1اصول قراردادشاي تجاري بينالمللي ،نقض قرارداد يا عدم اجرا بدينگونه تعريف
شده است« :عدم اجراي تعهد عبارت است از كوتاشي يک طر در اجراي شار ياک از تعهادات
قراردادياش كه شامل اجراي معيوب ناقص يا شمراه با تأخير نيز ميشود».
تخلف از انجام تعهد ممكن است عدم انجام كامل آن باشد ،مانند موردي كه شنار منادي باه نقاشاي
تابلو خاصي در مدت معين تعهد نمايد ،لي در مدت معين شده اصال تاابلو ماذكور را نقاشاي ننماياد
(باريكلو ،1385 ،ص  ،)26يا اينكه خودداري از اجراي قرارداد ممكن است ناظر به بخشي از آن باشاد.
امتناع از انجام تعهد ممكن است انجام ناقص يا نادرست تعهد باشد .اجراي نادرست معيوب قارارداد
در حكم اجرا نكردن عقد است نقض قرارداد محسوب ميشود (كاتوزيان ،1387 ،ص .)143 -144
 .1-2نقض اساسی و غیراساسی
از آنجا كه ماده  72كنوانسيون ،اعمال حق فسخ در صورت ژيش بيني نقض قرارداد از سوي يكاي
از طرفين قرارداد را مستلزم نقض اساسي آن از سوي طر ديگر ميداند ،الزم اسات در ايان بناد،
مظهوم اين نهاد بررسي شود .نقض اساسي قرارداد در ماده  25كنوانسيون اين گوناه تعرياف شاده
است« :نقض قرارداد توسط يكي از اصحاب دعوا شنگامي اساسي محسوب ميشاود كاه منجار باه
ر د آن چنان خسارتي به طر ديگر شود كه ي را به طور عمده از آنچه استحقاق انتظاار آن را
به موج قرارداد داشته است محر م نمايد .مگر اينكه طر نقض كننده چنين نتيجه اي را ژايش
بيني نميكرده يک فرد متعار شمانند ا نيز در شرايط ا ضاع احوال مشاابه چناين نتيجاه
اي را نميتوانسته است ژيشبيني كند» .با دقّت در تعريف مااده  25كنوانسايون عناصار تشاكيل
دشنده نقض اساسي عبارتند از .1 :ر د خسارت اساسي به طر قارارداد باه گوناه اي كاه ا را از
آنچه استحقاق انتظار آن را به موج قرارداد داشته است ،محر م كند .كلماه ضارر (خساارت) در
كنوانسيون تعريف نشده است .به نظر ميرسد كه قانونگذار بينالمللي به عمد آنرا تعرياف نكارده
است تا بتواند توسط مرج رسيدگي تاب تظسير را داشته باشد .به شر حال ،يک تعريظي از ضرر
نميتواند محد د به ضرر زيان مادي اقعي شود ،بلكه بايستي در يک مظهوم سي تظساير شاود
كه شامل ضررشاي غير مادي مثل از دست دادن مشتري ،امكان فر ش مجدد كاال قارار گارفتن

مجله مطالعات حقوق تطبيقي ،د ره ،3شماره  ،2ژاييز زمستان 1391
44
مجله حقوق تطبيقي
44
در ضعيت سوء شهرت بدنامي نياز بشاود ( .2 .)Lorenz, 1998, p. 5ژايشبيناي آثاار ناشاي از
نقض .مطابق ماده  25كنوانسيون براي تحقاق نقاض اساساي قارارداد جاود شارط ديگاري نياز
ضر ري است آن ژيش بيني يا قابليت ژيشبيني آثار ناشي از نقض است .قابليت ژيشبيناي آثاار
ناشي از نقض بستگي به كليه ا ضاع احوال مربوط به موضوع اطالعات نقضكننده قرارداد دارد.
 .1-3پیشبینی نقض قرارداد
ژيشبيني نقض قرارداد ،تحقق نوعي آگاشي است كه ژيش از فرا رسيدن موعد انجام تعهد يک طر ،
طر ديگر به اين نتيجه مي رسد كه قرارداد از سوي متعهد انجام نخواشد شد .به عبارت ديگر ،ژس از
انعقاد قرارداد ،اما قبل از رسيدن موعد انجام آن معلوم ميشود كه يكي از طرفين -باي يا مشتري-
بخش عمده تعهداتش را در موعد مقرر انجام نخواشد داد ،يا بد ن شيچ مجوزي مرتك نقض اساسي
قرارداد خواشد شد .بدين ترتي  ،اگر ژيش از انعقاد قرارداد از ا ضاع احوال دانسته شود كه تعهدات
قراردادي محقق نميشود ،اين امر تحت عنوان ژيشبيني نقض قرارداد مورد استناد قرار نميگيرد.
شمچنين اگر ژس از انعقاد قرارداد در اثناي اجراي قرارداد بد ن تقصير شيچ يک از د طر  ،اقعه اي
مانند بحران مالي ر دشد كه ادامه اجراي قرارداد را غير ممكن سازد اين امر در زمان اجراي قرارداد
قابل ژيش بيني باشد ،باز اين ضعيت در قال ژيشبيني نقض مورد بحث نيست با عنوان عقيم
شدن قرارداد شناخته ميشود ) .(Hunt, 2000, p. 178در برخي از فرشنگشاي حقوقي اين اصطالح
اين گونه توضيح داده شده است« :اعالمي توسط يكي از طرفين قرارداد مبني بر اينكه تعهدات آتي كه
ناشي از قرارداد است را انجام نخواشد داد .اين زماني اتظاق ميافتد كه يكي از طرفين عقد مؤجل ،قصد
معين قطعي خود را قبل از زماني كه در قرارداد معين شده است ،اعالم نمايد مبني بر اينكه تعهد
خود را در زمان سررسيد قرارداد ايظا نخواشد كرد» ( .)Campell Black, 1990, p. 93البته بايد گظت
ژيش بيني نقض قرارداد ،گاه از طريق اعالم متعهد بر عدم انجام تعهد قراردادي خود در موعد مقرر
خواشد بود ،گاه متعهدله از ا ضاع احوال نابسامان متعهد به طور معقول متعار استنباط ميكند
كه امكان اجراي قرارداد به علل مختلف از جمله نقصان فاحش در توانايي متعهد يا رشكستگي ا
جود ندارد .گاشي نيز نحوه رفتار متعهد به گونه اي است كه شر فرد متعارفي را به اين نتيجه ميرساند
كه ا قصد ندارد تعهدش را در موعد مقرر انجام دشد.
مبحث دوم :شرایط اعمال نظریه
 .2-1وجود معیارهای معقول احتمال نقض
يكي از انتقاداتي كه از سوي منتقدين بر نظريه ژيش بيني نقض قرارداد ارد شده ،اتكاي آن به
معيارشاي شخصي در ن ذاتي است؛ بدين معنا كه قتي يک طر قرارداد بتواند به اين بهانه كه
متعهد در زمان مقرر به تعهدات خود عمل نخواشد كرد ،از ابزارشايي چون تعليق فسخ قرارداد
استظاده نمايد از ايظاي تعهدات قراردادي خود خودداري كند ،راه سو استظاده از اختيار شموار
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ميشود به شخصي كه از نظر اقتصادي در موقعيت برتري قرار دارد اين امكان را ميدشد كه
بطور خود سرانه بر اساس برآ ردشاي شخصي به قرارداد ژايان دشد (شمت كار ،1384 ،ص .)74
براي رف اين نگراني ،برگرايش شر چه بيشتر به سمت معيارشاي معقول ،عيني نوعي تأكيد شده
است .بر شمين اساس ،ر يه شاي قضايي دا ري بين المللي حكايت از آن دارند كه عدم اطمينان
به اجراي تعهدات قتي زمينه ساز تعليق فسخ قرارداد توسط متعهدله ميشود كه متكي به
معيار شاي معقول جدي باشد براي تعيين آن بايد موضوعات ژر نده ،ماشيت قراردادشاي
گذشته ،سوابق عملكرد ،ضعيت طرفين قرارداد عر تجاري مورد توجه عنايت قرار گيرد.
براي مثال ،رشكستگي متعهد در بسياري از موارد معياري معقول براي اعمال آثار نظريه شناخته
شده است ،شر چند كه شمواره چنين نيست ( .)Koch, 1994, p. 2شمچنين ،قصور در ژرداخت
اقساط قرارداد به طور معقول فر شنده را در مورد اقساط آتي نامطمئن ميسازد لذا ميتواند
مبناي معقولي بر عدم اطمينان باشد (شمتكار ،1384 ،ص  .)82معقول بودن احتمال باعث
ميشود تا يک طر نتواند از خطر مسئوليت شايي كه به موج قرارداد ژذيرفته است ،طظره بر د.
 .2-2کامل بودن امتناع از انجام قرارداد
امتناع از انجام قرارداد قتي باعث حق تعليق يا فسخ قرارداد ميشود كه كامل باشد .عدم انجام
بخش كم اشميت ،موج ژايان دادن به قرارداد نميشود .به عبارت ديگر ،نقض احتمالي قرارداد در
صورتي به طر مقابل حق تعليق يا فسخ قرارداد را ميدشد كه به صورت عمده يا اساسي باشد .در
شمين راستا ،مواد  72 71كنوانسيون بي بينالمللي كاال ،امتناع از اجراي قرارداد را چنانچه مربوط
به بخش اساسي تعهدات بوده يا منجر به نقض اساسي گردد ،موج ايجاد حق تعليق يا فسخ
قرارداد براي طر مقابل ميداند .نقض اساسي نيز قتي حاصل ميشود كه طر ديگر از بخش
عمده اي از انتظارات خود محر م شود .در حقوق انگلستان نيز نقض يک شرط مهم كه اساس
كليت يک قرارداد را تشكيل ميدشد شمواره زيان ديده را از قسمت عمده انتظارات خود محر م
ميسازد ،موجبي براي ژايان دادن به قرارداد محسوب ميشود ،در حاليكه نقض شرط غير مهم
چنين اثري ندارد ( .)Treitel, 1995, p. 271برخي نويسندگان شرط كامل بودن نقض را به جدّي
بودن نقض تعبير نموده اند معتقدند كه امتناع از اجراي قرارداد قتي محقق ميشود كه شرط
جدي بودن در خصوص فقدان آمادگي قصد اجراي تعهد فراشم باشد .به موازات شمين امر ،فقدان
آمادگي اجراي تعهد قبل از حلول زمان مقرر جهت اجرا ،ميتواند ژيشبيني را توجيه كند در اين
صورت زيان ديده حق ژايان دادن به قرارداد را خواشد داشت (.)Carter , 1991, p. 736
 .2-3عدم وجود قصد اجرای قرارداد
يكي از مهمترين يوگيشاي نظريه ژيش بيني نقاض قارارداد ،فقادان آماادگي قصاد اجاراي
قرارداد از سوي متعهد است .ناتواني متعهد در اجاراي تعهاد ياا اظهاارات رفتاار ايشاان ،كاه
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حكايت از ناتواني فقدان قصد اجراي تعهد دارد ،از اصول حاكم بر نظريه است .به طور طبيعي،
قتي زمان اجراي تعهد نرسيده است ،شخص آماده اجراي تعهد نيست .در نتيجه ،ايان امار باه
طور معمول تخلف از قرارداد به حساب نميآيد ،مگر اينكه اجراي تعهاد مساتلزم انجاام مقادماتي
باشد كه امتناع از اجراي آن ،فقدان آمادگي در اجراي اصل تعهد به حساب آيد .خاودداري صاريح
يا ضمني از اجراي قرارداد ،نشانه ر شني بر فقدان آمادگي قصد است ،در صورتيكه زمان ،عنصر
اساسي مطلوب متعهدله باشد .در شر حال ،كسي كه به قرارداد بر مبناي فقادان آماادگي طار
مقابل ژايان مي دشد بايد قرائن معقول دال بر فقدان آمادگي ارائه دشد معلاوم نماياد كاه چاه
شواشد قرائني ا را به تعليق يا فسخ قرارداد رشنمون ساخته است (.)Carter , 1991, p. 28

گفتار دوم :ضمانتهای اجرایی پیشبینی نقض قرارداد
در اين بخش سعي ميگردد تا ضمانتشاي اجرايي مربوط به ژيشبيني نقض قرارداد در كنوانسيون بيا
بينالمللي كاال ،اصول قراردادشاي تجاري بينالمللي حقوق ايران مورد بررسي قرار گيرد .در اين راساتا،
در مبحث ا ل تعليق اجراي قرارداد در مبحث د م فسخ قرارداد با نگاه تطبيقي مطالعه ميگردد.
مبحث اول :تعلیق اجرای قرارداد
.1-1تعلیق در کنوانسیون
ماده  71كنوانسيون بي بين المللي مقرر ميدارد .1« :چنانچه ژس از انعقاد قرارداد معلوم شاود
كه يكي از طرفين به علل زير ،بخش اساسي تعهدات خود را ايظا نخواشد نمود ،طار ديگار حاق
خواشد داشت ،اجراي تعهدات خود را معلق نمايد :الف :نقصان فاحش در توانايي متعهاد باه انجاام
تعهد يا در اعتبار؛ يا ب :نحوه رفتار ا در ايجاد مقدمات اجاراي قارارداد ياا در اجاراي قارارداد.2 .
چنانچه باي ژيش از ظهور جهات موصو در بند ژايش ،كااال را ارساال نماوده باشاد ،مايتواناد از
تسليم آن به مشتري جلوگيري كند .شر چند مشتري داراي سندي باشد كه ا را محق باه ضا ياد
بر كاال ميكند .اين بند تنها ناظر بر حقوق باي مشتري بر كاالست .3 .طرفي كاه اجاراي تعهادات
خود را خواه قبل از ارسال كاال يا بعد از آن ،معلق مينمايد مكلاف اسات فاورا اخطاار تعلياق را
جهت طر ديگر ارسال نمايد در صورتي كه طر مزبور در زمينه ايظاي تعهد خود تضامين كاافي
ارائه دشد ،اجراي تعهد خود را از سر گيرد» .اعطاي حق اعاالم برائات از تعهادات قاراردادي باه ياک
طر  ،قتي كه به طر قرارداد خود مشكوک شود ،با تمايل شد كنوانسيون كه شمانا معتبر نگاه
داشتن قراردادشاي تجاري بين المللي به منظاور حظاد امنيات ،حسان نيات جاديت در مباادالت
تجاري بينالمللي است ،شماشنگي ندارد (ژالنته ،1372 ،ص  .)361از سوي ديگار ،تهياه كننادگان
كنوانسيون به اين موضوع نيز توجه داشته اند كه شخصي كه متعهد باه انجاام تعهاد قبال از طار
مقابل است ،يا مكلف به انجام اعمال مقدماتي است ،اگر احتمال زيادي جود داشته باشاد كاه طار
مقابل ي بخش اساسي تعهداتش را انجاام نخواشاد داد ،سازا ار حمايات اسات .باراي ي ضاعيت
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نامناسبي خواشد بود اگر ملزم به ادامه اجراي قراردادي باشد ،كه در نهايت منجر به تحمل زياان غيار
قابل انكاري خواشد شد ) .)Bennett, 1987, pp. 513-518اين ماده در  3بند تنظيم گردياده كاه
شر يک مسايلي را عنوان ميدارد ،كه ما نيز به تظسير شر يک به طور جداگانه ميژردازيم.
الف .شرایط و علل تعلیق
بند  1ماه  71كنوانسيون امكان تعليق اجراي تعهدات را مستلزم جم شدن 3شرط ميداند .1 :يكاي
از شرايط اعمال ماده  71اين است كه ناتواني متعهد ژس از عقد ظاشر شود چنانچه در زمان انعقااد
عقد با توجه به قرائن ا ضاع احوال ،عدم توانايي متعهد آشكار معلوم باشد ،حق تعليق اجاراي
تعهدات جود ندارد ،زيرا متعهدله دانسته مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اسات حقاوق از كساي
كه آگاشانه به استقبال خطر مير د حمايت نميكند .البته اگر حين انعقاد ض بد بوده ،اماا ثابات
شود كه بعداً به طور محسوسي بدتر شرايط به گونه اي عوض شده ،تعلياق امكاان ژاذير خواشاد
بود ( .2 .)Enderlein & Maskow, 1992, p. 2عدم توانايي در اجراي قرارداد معلوم شود .با آمادن
اين قيد براي تعليق ،بايد يک عدم اجراي منتظره نمايان شود (باره راگارا ديگاران ،1374 ،ص
 )63منظور ،معلوم شدن به صورت نوعي است ،يعني ضعيت متعهد براي يک انساان متعاار در
شاخه مورد نظر تجارت بين الملل مخظي نماند ،به گونهاي كه يک مشاشده كننده نوعي را قادر باه
ژيش بيني عدم اجرا سازد ،اما ترس بيم شخصي به نقض در آينده ،توجيه كننده تعلياق نيسات
( .)Schlechtriem, 1986, p. 96قسمت الف ب بند  1ماده  71نيز براي شر چه ناوعيتار كاردن
زمينه شاي تعليق تنظيم شده است .3 .عدم اجراي قرارداد به بخش اساسي تعهدات تعلاق گيارد .بادين
ترتي  ،شخص نميتواند براي شر نقض در آينده اي قرارداد را معلق نمايد .به نظر ميرسد ضار رت دارد
كه ظايفِ در شر عدم اجرا ،حائز اشميت باشد .اما الزم شم نيست كه عدم اجاراي آنشاا باعاث نقاض
اساسي ،به گونه اي كه در ماده  25آمده است ،بشاود (بااره راگارا ديگاران ،1374 ،ص  .)63عادم
اجراي «بخش اساسي تعهدات» با «نقض اساسي» موضوع ماده  72فاصله چنداني ندارد ،لايكن نظار
غال حقوق دانان شارحين كنوانسيون بر اين است كه كنوانسيون ين از نظريه شيات مصاري كاه
ژيشنهاد يكسان سازي اين د مبنا را مطرح ساخته ،فاصله گرفته است .باه عباارت ديگار ،تعلياق بار
اساس ماده  71قتي مجاز است كه آشكار شود يک طر بخش اصلي تعهداتش را انجام نميدشاد
لذا فسخ قرارداد مطابق ماده  72قتي مجاز است كه ثابت شود متعهد مرتك نقض اساساي قارارداد
خواشد شد .آنچه بخش عمده قرارداد را تشكيل ميدشد با در نظر گرفتن كل قرارداد تظساير اراده
خواسته شاي طرفين معلوم ميشود ( .)Honnold , 1980, p. 480به نظر مايرساد كاه مااده  ،71باا
توجه به بند ب آن كه نحوه رفتار متعهاد در تهياه مقادمات اجاراي قارارداد را يكاي از علال تعلياق
قرارداد محسوب كرده است ،داراي قلمر سيعي باشد شامل عدم انجام تعهدات مقادماتي ،شمانناد
توليد كاال از سوي فر شنده يا گشايش اعتبار اسنادي از سوي مشتري يا اقداماتي مثل انعقاد قارارداد
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حمل ،تسليم اسناد تهيه مشخصات كاال نيز بشود (رحيمي ،1384 ،ص  .)122كنوانسيون يان باا
اعمال معيارشاي نوعي عيني جهت احراز ژيش بيني نقض ،تا حد د زيادي اتكا به معيارشااي شخصاي
ذشني را در اعمال ضمانت اجراشاي مقرر محد د كرده است .نقصان در اعتبار يكي از طرفين ،باه ياوه
خريدار ،ميتواند از تاخير در ژرداخت ثمن به فر شانده در ديگار قراردادشااي فيماا باين ،اساتنباط
شود .اين امر نقصان جدي دراعتبار مالي خريدار است (بارهراگرا ديگاران ،1374 ،ص  .)61باه
عقيده برخي از مظسرين ،منظور از اجراي قرارداد مذكور در اين بناد ،عادم اجاراي قراردادشااي
مشابه در گذشته يا عدم انطبااق سيساتماتيک كاالشاايي كاه در گذشاته تساليم كارده اسات
ميباشد (ژالنته ،1372 ،ص  .)359اما برخي ديگر نحوه رفتار متعهاد در اجاراي قارارداد را اجاراي
شمان قراردادي كه معلق ميشود ،قلمداد ميكنند (رحيمي ،1384 ،ص  .)122به نظر ميرسد ايان
عبارت تاب شر د تظسير را دارد؛ زيرا آنچه در ژايش بيناي نقاض اشميات دارد ايان اسات كاه
متعهدله با تكيه بر معيارشاي معقول عيني به اين نتيجه برسد كه طر ديگار مرتكا نقاض
قرارداد خواشد شد .لذا نبايد در اين مورد تظا تي بين رفتار متعهد در اجراي قراردادشااي مشاابه
يا در اجراي شمان قراردادي كه معلق ميشود ،قائل شد.
ب .منع تسلیم کاالی ارسالی
بر خال بند نخست ماده ،71كه نسبت به طرفين قابل اعمال است ،بند د م اين ماده فقط به فر شانده
مرتبط است .اين بند به موردي ميژردازد كه فر شنده ژيش از آنكه زمينه شا جهات ذكر شده در بند 1
آشكار شود ،كاال را ارسال كرده باشد سسس معلوم شود كه خريدار تعهد خود بر ژرداخت ثمن را انجاام
نخواشد داد .در اين حال ،فر شنده حق دارد از تسليم آن به خريدار جلوگيري به عمل آ رد ،شر چند كاه
خريدار داراي سندي باشد كه به موج آن ذيحق در قبض تصر كاال باشد .اين مقارره زمااني قابال
اعمال است كه از يک طر ترس از عدم ژرداخت بعد از فرستادن كاال قبل از مسترد كردن آن ،كشف
شود ،از طر ديگر فر شنده كنترل خود را نسبت باه كااال از دسات ندشاد .باراي مثاال ،از طرياق
نگهداري بار نامه قابل انتقال حمل موضوع ماده ( 58)2كنوانسيون ( .)Honnold, 1999, p. 488قسامت
اخير بند  2به طور صريح مقررات مربوط به حق جلوگيري از تسليم كاالي در حال حمل به مشتري را تا
زمان تادية ثمن ژيشبيني كرده است .شمانطور كه مالحظه ميشود ،مقررات مذكور در خصوص اشخاص
ثالث ،به طور صريح به بيان حكم ژرداخته است در صورتي كه كاالي در جرياان حمال فر ختاه شاده
باشد ،يا اينكه خريدار دستور حمل آن را به نشاني خريدار جديد داده باشد ،امكان توقيف كاال جود ندارد،
مگر اينكه شخص ثالت فاقد حسن نيت بوده ،يا اينكه در شر ط قراردادي مقرر شده باشد كاه فر شانده
حق دارد مادام كه ثمن معامله را دريافت نكرده است كاال را ،اگر چاه در مالكيات شاخص ثالات باشاد،
مسترد دارد .شمچنين اگر طرفين با توجه به ماده  6كنوانسيون بر اعمال قانون ملي توافق كرده باشاند
قانون ملي در اين موارد چنين حقي را براي فر شنده ژذيرفته باشد ،ا ميتواند باه متصادي حمال
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دستور عدم تسليم كاال را بدشد (اصغري آقمشهدي نوري ،1384 ،ص  .)87افز ن بر اين ،حاق
فر شنده در توقف كاالي در حال حمل بر ر ابط بين متصدي حمل خريدار تأثير نميگذارد
اينكه آيا متصدي حمل انبار دار بايد از دستور فر شنده تبعيت نمايند به قانون ملاي صاالح
قرارداد حمل مربوط است ( .)Schlechtriem, 1986, p. 94اگر در حقوق حاكم نيز اين حق شاناخته
شده باشد باي ميتواند به دادگاه مراجعه كند (.) Enderlein & Maskow, 1992, p. 287
ج .اخطار تعلیق
بر اساس بند  3ماده  71كنوانسيون ،طرفي كه اجراي تعهدات خود را قبل از ارسال كاال طباق بناد(،)1
يا بعد از آن در حال حمل به استناد بند ( )2متوقف مينمايد ،باياد فاورا اخطاار تعلياق را باه طار
مقابل ارسال دارد .اين اخطار بايد ژس از تعليق ارسال شود الزم نيست طرفي كه قصاد تعلياق اجاراي
تعهد خويش را دارد ،قبل از تعليق ،اين امر را به طر ديگر اعاالم نماياد (رحيماي ،1384 ،ص .)123
اخطاريه به استناد ماده  27كنوانسيون ،نياز به دريافت از سوي مخاط ندارد تا موثّر اق شود ،بلكاه
به محض ارسال موثر مايباشاد ( .)Schlechtriem, 1986, p. 94باياد دانسات كاه صار جماالت
اظهارات تضمين كننده ،تضمين را فراشم نميكند ،بلكه طرفي كه تعليق به ا اخطاار داده شاده باياد
داليلي قان كننده معقول ارائه كند كه به تعهد خود عمل خواشد كرد (مقادادي ،1384 ،ص .)126
در اق بايد مدارک مستند ارائه شود يا اقدامات عملي براي اين كار صاورت گيارد ،مانناد تضامين
ژرداخت قيمت كاال توسط بانک ،يا اثبات اينكه توقف توليد به علت نبود مواد ا ليه بوده باا تاأمين
ماده ا ليه از منبا ديگار ،تولياد اداماه خواشاد يافات (صاظايي ديگاران  ،1387 ،ص  .)337حاال
ژرسشي كه مطرح مي شود ،اين است كه چنانچه طر مورد اخطار از فاراشم نماودن اطميناان
كافي جهت اجراي قرارداد امتناع نمايد ،يا اگر اطمينان ارائه شده نا كافي باشد چه خواشد شاد؟
به نظر ميرسد كه تعليق كننده حق خواشد داشت به تعليق اجراي قرارداد ياا تعهاداتي كاه باياد باه
عنوان مقدمات اجراي قرارداد عملي شود ادامه دشد ،مانند توليد كااليي كه متعهاد باه تساليم آن در
موعد معين ميباشد ( .)Honnold, 1999, p. 490به عال ه ،طرفي كه از ژاسخ دادن باه تقاضااي
تضمين مناس طظره بر د ،مشخص است كه ا قرارداد را انجام نخواشد داد .بنابر ايان ،طار تعلياق
كننده حق خواشد داشت قرارداد تعليق شده را به علت عدم اجراي تعهدات طر مقابال فساخ كناد
(صظايي ديگران  ،1387 ،ص  .)337البته اين موضوع زماني صحت دارد كه احتمال نقاض در
مظهوم ماده  25كنوانسيون ،اساسي باشد؛ يعني شارايط تحقاق نقاض اساساي جاود داشاته باشاد.
شمچنين شرگاه تعليق كنندۀ اجرا در اثر ندادن تضمين كافي از ساوي طار مقابال ،متحمال زياان
شود ،خواه قرارداد را فسخ كرده باشد يا خير ،ميتواند بر اساس ماده  74كنوانسيون تقاضااي جباران
خسارت نمايد ( .)Chengwei, 2003, No. 9. 3شمچنان كه از قسمت اخير مااده  71كنوانسايون ،بار
ميآيد ،اثر تعليق ،انحالل قرارداد از بين رفتن الزامات قراردادي نيست ،بلكه طرفي كه تضمين اجارا
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را مطالبه ميكند تنها حق دارد كه اجراي تعهداتش را تا شنگام تأمين تضمين كاافي معلاق كناد.
در صورتي كه طر ديگر اطمينان تضمين كافي براي ايظاي تعهدات خود بدشاد ،معلاق كنناده
مكلف به اجراي تعهدات خود است .حال سوالي كه مطرح ميشود ايان اسات كاه تعلياق اجاراي
تعهدات تا چه زماني ادامه مييابد آيا طرفي كه قرارداد را معلق نموده بايد تا موعاد انجاام تعهاد
به تعليق ادامه دشد؟ شمانگونه كه بيان شد ،تعليق موج انحالل قرارداد از باين رفاتن الزاماات
قراردادي نيست .بنابراين ،تعليقكننده بايد مدت طوالني تحت اين الزاماات بااقي بماناد .ايان امار
باعث ميشود كه تعليق كننده نتواند براي به دست آ ردن خواسته شااي قاراردادي خاود قارارداد
مجدد منعقد كند ،چه بسا ادامه تعليق زيان مضاعظي به معلاق كنناده ارد مايآ رد .شمچناين،
مدت اعمال حق تعليق نميتواند آنچنان موس باشد كه با اصل سارعت اقعياات تجااري مغااير
تلقي شود .بنابراين ،به نظر ميرسد كه تعليق كننده تكليظي به ادامه تعليق تاا موعاد انجاام تعهاد
ندارد ژس از مدت معقولي ميتواند قرارداد را به اسطه عدم سسردن تضمين ،فسخ نمايد.
 .1-2تعلیق قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی
اصول قراردادشاي تجاري بين المللي كه بعد از كنوانسيون انتشار يافته اسات در ضا آن مقاررات
كنوانسيون مورد توجه يوه بوده است ،در رابطه با ضمانت اجراي نقض ژيش بيناي شاده در قارارداد
مقررهاي را ژيشنه اد نماوده كاه در ايان قسامت باه بررساي تعلياق اجاراي قارارداد در ايان اصاول
ميژردازيم .ماده  4ا  3ا  7از مقررات اصول قراردادشاي تجاري بينالمللي مقرر ميدارد« :طرفاي كاه
بطور معقول متعار اعتقاد دارد كه طر مقابل مرتك عدم اجاراي اساساي قارارداد خواشاد شاد
ميتواند تقاضاي تضمين كافي براي انجام به موق نمايد در ايان مادت از اجاراي تعهادش امتنااع
رزد» .در اين ماده از منظعت طر نگران نقض در آينده حمايت شده است ،البته مشر ط بار ايان كاه
به طور مستدل به نعبيري به طور منطقي معقولي معتقد باشد كه طر ديگر در تاريخ مورد توافاق
مايل يا قادر به اجراي قرارداد نخواشد بود (اخالقي امام ،1379 ،ص  .)264گرچه اين ماده نيز مانناد
ماده  71كنوانسيون ضمانت اجراي تعليق تعهدات متعهدله را در صورت ژيش بيني نقض مقررمي كناد،
اما شرايط اعمال آن نسبت به كنوانسيون متظاا ت اسات .مطاابق مقاررات اصاول قراردادشااي تجااري
بينالمللي ،طرفي كه به طور معقول معتقد است نقضي در آينده محقق خواشد شد ،در صورتي ميتواناد
اجراي تعهداتش را معلق نمايد كه عدم اجرا ،اساسي باشاد .يعناي احتماال نقاض ،طار مقابال را از
منظعت خاص مورد انتظار از قرارداد محر م نمايد .چنانچه احتمال نقض داراي ماشيت اساساي نباشاد،
طر غير مقصر نميتواند از تعهداتش عد ل كند .لي مطابق مااده  71كنوانسايون ،باراي اعماال حاق
تعليق ،ظايف در شر عدم اجرا بايد حائز اشميت باشند ،اما به طور ضر ري شام الزم نيسات كاه عادم
اجراي آنشا باعث نقض اساسي شود .شمچنين ماده  71كنوانسيون براي اعمال حاق تعلياق ،قطعيات
ضوح بيشتري را در رابطه با ژيش بيني نقض ميطلبد مقرر مايدارد« :عادم اجاراي بخاش اساساي

51
بررسي تطبيقي ضمانتشاي اجرايي نقض قابل ژيشبيني قرارداد در ...
مجله حقوق تطبيقي
50
تعهدات بايد معلوم باشد» .منظور از معلوم شدن نيز شمانطور كه در مباحث شارايط علال تعلياق در
كنوانسيون نيز توضيح داده شد ،معلوم شدن به صورت نوعي اسات .باه عباارت ديگار ،كنوانسايون باا
اعمال معيارشاي نوعي عيني جهت احراز ژيش بيني نقض ،تا حد د زيادي اتكا به معيارشااي شخصاي
ذشني را محد د كرده به شمين جهت علل زمينه شاي تعليق را نيز در بند شااي الاف ب مااده
 71بيان نموده است ،در حالي كه اصول قراردادشاي تجاري بينالمللي تنها اعتقاد معقول شخص غيار
مقصر مبني بر عدم اجراي اساسي تعهدات را براي اعمال حق تعليق كافي دانسته است.
 .1-3تعلیق اجرای قرارداد در حقوق ایران
در حقوق ايران ،مقرره اي كه شمانند مقررات كنوانسيون ،موجبات تعليق اجراي قرارداد را بار مبنااي
ژيش بيني نقض فراشم آ رد ،جود ندارد .اما شايد بتوان با استظاده از مبناي برخي مواد قاانون مادني
اين ضمانت اجرا را در حقوق ايران نيز تجويز نمود .ماده  377قانون مدني مقرر ميدارد« .شار ياک از
باي مشتري حق دارد از تسليم مبي يا ثمن خودداري كند تا طر ديگر حاضار باه تساليم شاود،
مگر اينكه مبي يا ثمن مؤجل باشد .در اين صورت شر كدام از مبيا ياا ثمان كاه حاال باشاد ،باياد
تسليم شود» .در عقود معوض ،تعهدات طرفين در مقابل يكديگر بوده بهم گره خورده است؛ شمبستگي
تقابل تعهدات طرفين سب ميشود شر يک از طرفين بتواند اجراي تعهدات خود را مناوط باه اجاراي
تعهدات طر مقابل كند .حق منوط كردن اجراي قرارداد به اجراي طار مقابال ،حاق حابس نامياده
ميشود (شير ي ،1377 ،ص  .)62گرچه به نظر برخي از حقوقدانان ،حق حبس خاال قاعاده اسات
جز در مواردي كه قانون به آن تصريح كند نميتوان به جود آن نظار داد (شاهيدي ،1382 ،ص ،)161
لي تحليلي كه از بناي د طر در معامله اقتضاي عرفي معا ضه شد ،نشان مايدشاد كاه ايان حكام
يوۀ عقد بي نيست ،بلكه قاعدهاي حاكم بر شماه عقاود معاوض اسات كاه در آنشاا تعهادات طارفين
متقابل است بي نيز به شمين عنوان مشمول آن قارار مايگيارد (كاتوزياان ،1387 ،ص  .)83بادين
ترتي  ،شيچ ترديدي جود ندارد كه حق حبس به عناوان قاعاده در تماام عقاود معاوض جاود دارد
سيله اجراي اجباري مظاد معامله است .مطابق ماده  377قانون مدني اياران ،باراي تحقاق حاق حابس
الزم است كه مبي ثمن حال باشند ،يا به عبارتي ،زمان انجام د تعهد احاد باشاد .در صاورتي كاه
يكي از اين د مؤجل باشد ،حق حبس منتظي است .بنابراين ،از آنجا كه لز م حال قابال مطالباه باودن
طل از جمله شرايط مهم براي اجراي اين حق است ،شايد گظته شود براي ژيش بيناي احتماالي عادم
انجام تعهد متقابل در آينده ،نبايد قائل به تعليق اجراي قرارداد شد .لي از آنجاا كاه مبنااي جاود ايان
حق در معامالت ،شمبستگي تقابل عوضين عدالت معا ضي است ،ميتاوان حتاي در صاورت ژايش
بيني احتمالي عدم انجام تعهد متقابل در آينده نيز جود اين حق را تجويز نمود .الزم به يادآ ري است كه
برخي نيز جهت توجيه حق تعليق اجراي قرارداد در حقوق ايران به مواد  533 532 ،532قانون تجارت،
بد ن شرگونه تجزيه تحليل مواد ياد شده چگونگي استنباط تعليق از آنها ،استناد كردهاند (مقادادي،
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 ،1384ص  )131كه به نظر مي رسد با توجه به عبارت «قابل استرداد» در ماده  532اژهي «امتناع»
در ماده  533قانون تجارت ،اين مواد با فسخ قرارداد مناسبت بيشتري دارد تا تعليق اجراي قرارداد.
مبحث دوم :فسخ قرارداد
 .2-1فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال
كنوانسيون ين عال ه بر اينكه با شرايطي حق تعليق را مقرر كرده است ،در ماواردي نياز فساخ را
مجاز مي دارد .با لحاظ اين كه فسخ قرارداد امري خال قاعده اصول است ،اعطاي اين حاق ،آن
شم ژيش از قوع نقض اساسي ،بايد شمراه با حساسيت دقت نظر باشد .اين حاق را ماي بايسات
ناظر به ضعيتي دانست كه يكي از د طر قرارداد با داليل موجه به اين نتيجه برسد كاه طار
ديگر به دنبال اعمالي است كه نقاض اساساي قارارداد تلقاي ماي گاردد .در ايان صاورت متضارر
احتمالي با استناد به فسخ قرارداد مي تواند براي مثال كاالي مورد نظر خود را از شاخص ديگاري
خريداري كند ،يا كاالي خود را به شخص ثالثي بظر شد ( .)Neumayer , 1993, p. 470از آنجا كاه
ماده  71كنوانسيون (حق تعليق اجراي قرارداد) نميتواند در شارايطي كاه نقاض احتماالي داراي
ماشيت اساسي است حمايت كافي را ارائه نمايد ،بنابراين كنوانسيون به جهت حمايت از منااف باه
خطر افتاده ،در مواردي نيز به طر غير مقصر حق فسخ قارارداد را اعطاا نماوده اسات .مااده 72
كنوانسيون در 3بند تد ين گرديده كه شر يک در خصوص اعماال حاق فساخ مقرراتاي را مطارح
نموده است .در اعمال حق فسخ ناشي از ژيش بيني نقض اساسي مندرج در ماده  72كنوانسايون،
يادآ ري نكاتي ضر ري است؛ ا الً ،از آنجا كه مالک معيار عمل براي اعمال اين حق ،ارزياابي شاا
ژيش بيني شاي يكي از د طر قرارداد از ضعيت طر ديگر است ،اين محاسبه ژيش بيناي
بايد مبتني بر اق نگري باشد بيش از اينكه از معيارشاي در ني بهره برده شود ،بايد باه قارائن
معيارشاي بير ني استناد شود .به شمين دليل در بند يک ماده  72كنوانسايون ،باه طاور مشاخص
اضح بودن نقض اساسي ضر ري دانسته شده است .ثانياً ،در صاورتي كاه اساتظاده كنناده حاق
فسخ در ارزيابي شخصي خود استظاده معقولي از معيارشاي بير ني نبرده باشد در نتيجه بد ن
جهت براساس يک گمان نادرست قرارداد را فسخ كند ،عال ه بر اين كه نمي تواند به مااده 72
ياد شده استاناد كناد ،مماكن اسات خاود نايز مرتك نقاضي اسااسي شاده باشااد كاه بااراي
طار مقابال حاق فساخ اياجااد نمايد ( .)Neumayer, 1993, p. 471ثالثاً ،در صورتي كه دارناده
حق فسخ با جود شرايط اعمال فسخ ،اقدام به فسخ ننمايد در آينده خسارت قابل توجهي باراي
ا حاصل شود ،به نظر نمي رسد تمامي اين خسارات قابل استناد به نااقض اساساي قارارداد باشاد
(باره راگرا ديگران ،1374 ،ص .)71
براساس ماده  72كنوانسيون ،سه شرط براي اعمال فسخ ژيش از موعد قابل استنباط اسات .در
اينجا شرايط سه گانه فسخ قرارداد به اجمال تبيين مي گردد:
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الف.روشن بودن نقض
بند  1ماده  72كنوانسيون ،به عنوان ا لين شرط مقر ميدارد طرفي كه قصد اعالم فسخ قرارداد
را دارد بايد اطمينان يابد كه طر مقابل مرتك نقض اساسي خواشاد شاد .در ماتن انگليساي
ماده  72از عبارت «اگر ر شن باشد» استظاده شده ،در حالي كه در متن ماده  71عباارت «اگار
آشكار شود» به كار رفته است .به جهت شمين تظا ت ،برخي معتقدند كه اطميناان بيشاتري از
آنچه كه براي اعمال ماده  71كنوانسيون الزم بود براي عملي شدن ماده  72كنوانسيون ،ماورد
نياز است ( .)Enderlein & Maskow, 1992, p. 291اگر چه به نظر برخي ديگر از مظسران ،اين
تظا ت در كلمات باعث تظا ت در درجه اطمينان نميشود ،زيرا حتي اگر متعهد به طاور صاريح
امتناع خود از اجراي قرارداد را اعالم نمايد ،باز شم احتمال دارد تا موعد اجارا نظارش را تغييار
دشد ( .)Schlechtriem, 1986, p. 196در شر صورت ،براي اعمال مااده  72كنوانسايون جاود
اطمينان كامل خدشه ناژذير بر قوع نقض الزم نيست .باه عباارت ديگار ،الزم نيسات طار
مقابل با داليل قرائن كافي محكمه ژسند به اين نتيجه برسد كاه طار ي مرتكا نقاض
اساسي خواشد شد (مانند اينكه خود اعالم دارد كه تعهدش را انجام نخواشد داد ياا قصاد دارد
كاالي موضوع قرارداد را به شخص ديگر بظر شد) ،بلكه شر دليل قرينه اي كاه باه ضاوح بار
ديگاران ،1374 ،ص  .)72ژايش بيناي
نقض احتمالي داللت نمايد كافي است (بااره راگارا
نقض اساسي قرارداد ،به جز زماني كه يک اظهار نظر صريح توساط متعهاد جاود دارد ،فرضاي
است كاه بار معياار شااي عيناي اقا شاده اسات (.)Enderlein & Maskow, 1992, p. 298
شمانطور كه به صر احتمال شخصي يكي از طرفين ،قارارداد نمايتواناد باه اساتناد مااده 71
كنوانسيون معلق شود ،به طريق ا لي به استناد ماده  72كنوانسيون نيز نمي توان قرارداد را بار
اساس احتمال ذشني فسخ نمود .به بيان دقيقتر ،مباني عيني بايد نشان دشد كه يكي از طرفين
مرتك نقض اساسي قرارداد خواشد شد ( .)koch, 1994, p. 306در ماده  ،72بر خال ماده ،71
مواردي كه باعث ايجاد حق تعليق قرارداد ميشود احصا نشده است ،لي ميتاوان گظات اقعاه
اي كه منتهي به نقض اساسي ميگردد ممكن است مشابه ماده  71كنوانسيون ،از طريق نقاص
فاحش در توانايي بدشكار ج هت اجراي قرارداد ،يا در اعتباار ا  ،ياا در نتيجاه رفتاار ا در تهياه
مقدمات اجراي قرارداد ،يا در نتيجه ا ضاع احوال ديگاري باشاد كاه بطاور صاريح در ماتن
ر شاني
قانون گنجانده نشده است ( .)Azeredo da Silveira, 2005, p. 16مثال شاي معار
در مورد نقض اساسي جود دارد ،مانند د باره فر ختن كااليي كه قرار بود تحويل مشتري شود ،يا
فر ختن كارخانه اي كه قرار بوده در آن براي مشتري كاال توليد شاود ).)Honnold, 1999, p. 490
افز ن بر اين ،قيد ر شن بودن نقض در آينده ،به اين دليل است كه يكي از د طر قرارداد براسااس

مجله مطالعات حقوق تطبيقي ،د ره ،3شماره  ،2ژاييز زمستان 1391
54
مجله حقوق تطبيقي
54
معيارشاي غير معقول اقدام به فسخ قرارداد نماياد .زيارا عاال ه بار اينكاه ي ممكان اسات مساو ل
خسارت طر مقابل محسوب شود ،ممكن است با توجه به ماده  72ا نيز ناقض قرارداد تلقي گردد.
ب.تحقیق نقض اساسی
شرط ديگري كه ماده  72مقرر ميدارد اين است كه بايد «ر شن شاود يكاي از طارفين مرتكا نقاض
اساسي قرارداد خواشد شد .»...به عبارت ديگر ،بر خال مااده  ،71تنهاا نقاض بخاش مهماي از قارارداد
براي فسخ كافي نيست نقض بايد بنيادي باشد .اساس حق فسخ در كنوانسيون ين بار نقاض اساساي
قرار گرفته است؛ چنانكه در بند الف ماده  49كنوانسيون در خصاوص حاق فساخ باراي مشاتري نياز
نظير اين مقرره در بند الف ماده  64كنوانسيون براي باي  ،به نقض اساسي اشاره گرديده اسات .مااده 25
كنوانسيون ،نقض بنيادي يا اساسي را اينگونه تعريف ميكناد« :نقاض قارارداد توساط يكاي از طارفين
زماني نقض اساسي محسوب ميگردد كه منجر به ر د چنان خسارتي به طر ديگار شاود كاه ا را از
آنچه استحقاق انتظار آن را به موج قرارداد داشته است ،اساساً محار م ساازد ،مگار اينكاه طرفاي كاه
مبادرت به نقض قرارداد نموده است ،چنين نتيجاه اي را ژايش بيناي نمايكارده ياک فارد متعاار
شمانند ا نيز در ا ضاع احوال مشابه نميتوانسته آن امر را ژيش بيني كند» .بدين ترتي  ،مااده 25
كنوانسيون ين زماني نقض را اساسي مي داند كاه داراي د شارط باشاد :ر د خساارت عماده باه
مناف مورد انتظار طر ديگر ،قابليت ژيش بيني خساارت ) .(Carr, 2005, p. 85البتاه در اينگوناه
موارد براي حصول اطمينان ،يک طر قرارداد ميتواند ابتادا مطاابق مااده  71تعهادات قاراردادي
خود را معلق كند چنانچه در اخطار تعليق ،تضامين كاافي دريافات نشاد ،قارارداد را فساخ نماياد
(مقدادي ،1384 ،ص  .)134عال ه بر مطال مطرح شده ،به نظر ميرسد براي اعمال حق فسخ ماذكور
در ماده  ،72ناتواني متعهد بايد ژس از عقد ظاشر شود .شمچنان كاه در مااده  71باه ايان مساأله باه
عنوان يكي از شرايط تعليق قرارداد اشاره شاده اسات .برخاي از مظسارين كنوانسايون معتقدناد كاه
مطابق صدر بند  1ماده  72كه بيان داشته« :اگر قبل از تاريخ اجراي قرارداد معلوم شود كاه يكاي
از طرفين ،»...بر خال ماده  ،71الزم نيست كه عادم امكاان اجاراي قارارداد بعاد از انعقااد آن
معلوم شود (ژالنته ،1372 ،ص  .)362به عبارت ديگر ،حتي اگر متعهدله در زمان انعقاد عقد از ناتواني
متعهد در انجام عقد آگاه باشد ،ميتواند در صورت جود شرايط مندرج در ماده  ،72قرارداد را فسخ نمايد.
ج .اخطار قبلی قصد فسخ قرارداد
شرط سومي كه براي فسخ ژيش از موعد ميتوان مطرح كرد اخطار نمودن فساخ ژايش از اعماال
آن به طر مقابل است .بند  2ماده  72كنوانسيون ياد شده مقرر ميدارد اگار زماان اقتضاا كناد،
طرفي كه ميخواشد فسخ قرارداد را اعالم نمايد بايد اخطاري معقول به طر ديگر بدشد تاا ي را
قادر سازد براي اجراي تعهدش تضمين كافي ارائه نمايد .بدين ترتي  ،اخطار موقعي الزم است كاه
زمان چنين اجازه اي را ميدشد .برخي از مظسرين اظهار داشته اند كه قتاي شايچ فرصاتي باراي
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ابالغ نيست زمان تحويل چندان نزديک است كه تضمين نميتواند در قت مناسا ارائاه شاود،
اخطار لز مي ندارد ( .)Schlechtriem, 1986, p. 95البته از نظر برخي ،با عنايت به سايل ارتباطي
متنوعي كه جود دارد ،تصور نبود فرصت كافي بعيد به نظر مي رساد ).(Honnold, 1999, p. 490
اخطار موضوع ماده ،72اين امكان را به متعهد مي دشاد كاه فرصات تادارک تضامين كاافي باراي
اجراي تعهدش را داشته باشد .دادن اخطار به نظ طرفين است ،زيرا از طر متعهدله نشاانه اي از
حسن نيت به حساب ميآيد اين امكان را به ا ميدشد كه در صورت عدم ارائه تضمين از ناحياه
متعهد ،با خيال آسوده آرامش بيشاتري باه فساخ قارارداد بساردازد .شمچناين ،در صاورتي كاه
متعهدله مطمئن از نقض قرارداد در آينده باشد ،مجبور به انتظار تا زماان اجاراي قارارداد نخواشاد
بود بدين سيله از خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرارداد به ي ارد خواشد آماد ،جلاوگيري
خواشد شد ( .)Azeredo da Silveira, 2005, p. 18از سوي ديگر ،متعهد نياز ژاس از اخطاار ،ايان
امكان را مييابد كه از فسخ قرارداد جلوگيري كند التزام خاود را باه قارارداد ثابات نماياد .دادن
اخطاريه فسخ ،شرط كافي براي انحالل قرارداد است شايچ اقادام ديگاري نظيار موافقات طار
مقابل يا حكم دادگااه الزم نيسات ( .)Enderlein & Maskow, 1992, p. 292عاال ه بار اساتثناي
ژيش گظته مبني بر تعهد كلي بر دادن اخطاريه قصد فسخ قرارداد (راج به عادم اقتضااي قات)،
در فرضي شم كه يک طر قرارداد اعالم ميدارد قصد انجام تعهداتش را ندارد ،طر مقابال ملازم
به دادن اخطار به ي نميباشد (بند  3ماده  72كنوانسيون) .اين بند به موردي اشاره ميكناد كاه
يک طر اعالم نموده كه تعهداتش را انجام نخواشد داد بدين ترتي چون اطمينان كافي دربااره
نقض در آينده ايجاد مي شود ،ديگر نيازي به دادن اخطار نيست .بند  3مااده  ،72تنهاا يكاي از
راشهاي ر شن شدن نقض اساسي در آينده است .در جريان تصوي ايان مااده باين نماينادگان
كشورشاي م ختلف بر سر اين موضوع كه احتمال نقاض باياد صارفا از رفتاار عملكارد متعهاد
استنباط شود يا اينكه شرگونه ا ضاع احوالي كه متعهدله را به حد ث نقاض ساوق بدشاد كاافي
براي اعمال حق فسخ است ،اختال نظر جود داشت .نماينادگان ايااالت متحاده امريكاا معتقاد
بودند كه چون نظريه ژيش بيني نقض در كامن لو به اعالم صريح يا ضمني (رفتاار) ياک طار
قرارداد منحصر است ،ژس نبايد به قاي ديگر غير از رفتار اعالم طر توجه داشت بايد اين
محد ديت در كنوانسيون شم رعايت گردد .در حالي كه اعتقاد عمومي بر ايان باود كاه تظاا تي
بين ژيش بيني نقض اساسي كه از رفتار متعهد ناشي ميشود ،با ژيش بيني نقاض كاه از سااير
ا ضاع احوال نظير اعتصاب ،جنگ ،تحريم اقتصادي به دست ميآيد جود ندارد .زيرا اگر حاق
فسخ اختياري است كه جهت حمايت از متعهدله باه ا اعطاا مايشاود ا را از قاراردادي كاه
نهايت آن نافرجام خواشد ماند رشايي ميبخشد ،تظا تي شم بين اين د نقض جود نادارد (بااره
راگرا ديگران ،1374 ،صص  .)68-69در نهايت ،ماده  ،72به شكل فعلاي كاه حكايات از رد
ژيشنهاد اياالت متحده امريكا دارد ،تصوي گرديد.
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 .2-2فسخ قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی
بر اساس مادۀ 3ا3ا 7اصول قراردادشاي تجاري بينالمللي« :در صورتي كه ژايش از تااريخ اجاراي
تعهد از سوي يكي از طرفين ،آشكار باشد كه عدم اجراي اساسي تعهد از ساوي آن طار محقاق
خواشد شد ،طر ديگر ميتواند به قرارداد خاتمه دشد» .در ايان مااده ،عادم اجاراي تعهادي كاه
انتظار آن مير د معادل با عدم اجرايي است كه به شنگام رسيدن موعد اجارا محقاق شاده اسات
(اخالقي امام  ،1379 ،ص  .)263مظاد اصلي اين ماده با مظااد اصالي بناد  1ماادۀ  72كنوانسايون
مشابه است .بديهي است تد ين كنندگان اين اصول در جهتي شماشنگ با كنوانسايون يان گاام بار
داشته اند .زيرا اگر معلوم باشد كه يک طر مرتك نقض اساسي قرارداد خواشد شاد ،ملازم دانساتن
طر مقابل به ادامه دادن قرارداد منطقاي باه نظار نمايرساد ( .)Chengwei, 2003, No. 9. 6. 1در
صورتي كه اجراي اساسي قرارداد غيرممكن شود ،حتي اگر چناين عادم امكااني در نتيجاة ا ضااع
احوالي باشد كه خارج از اراده كنترل متعهد باشد ،عادم اجارا در چناين شارايطي شمچناان نقاض
قرارداد محسوب ميگردد ( .)Eiselen, 2002, p. 3يک نمونه از عدم اجراي ژايشبيناي شاده ،زمااني
است كه يک طر اعالم نمايد قرارداد را اجرا نخواشد كارد ،اماا شارايط ژيراماوني آن ممكان اسات
حاكي از يک عدم اجراي اساسي باشد .اما به رغم مشابهتشااي يادشاده ،در خصاوص ضامانتشااي
اجرايي نقض ژايش بيناي شاده ،مياان مقاررات كنوانسايون مقاررات اصاول قراردادشااي تجااري
بينالمللي تظا تشاي زير جود دارد :ا ل اين كه در مورد ميزان درجة قطعيات الزم جهات تحقاق
نقض ،در اصول قراردادشاي تجاري بينالمللي اين قطعيت نسبت به مقررات كنوانسيون ر شنتر
اضحتر است .در حقيقت ،حكم فسخ خاتمه دادن به قرارداد زماني قابل اعمال اسات كاه «عادم
اجرا آشكار بديهي باشد ظنّ به عدم اجرا ،حتاي ظانّ مساتدل ،در ايان ماورد كاافي نيسات»
(اخالقي امام ،1379 ،ص  .)263د م اين كه تشريظات اعمال فساخ در اصاول قراردادشااي تجااري
بينالمللي آساانتار از كنوانسايون بيا باينالمللاي كاالسات .بار اسااس بنادشاي  3 2ماادۀ 72
كنوانسيون يادشده ،طرفي كه قصد اعالم فسخ دارد ،در صورتي كاه قات اقتضاا كناد ،مكلاف اسات
اخطار متعارفي به طر ديگر بدشد ،حاال آن كاه طباق ماادۀ 3اا3اا 7اصاول قراردادشااي تجااري
بينالمللي ،رعايت چنين تشاريظاتي الزم نيسات ( .)Eiselen, 2002, p. 2ساوم ايان كاه در مقاررات
اصول قراردادشاي تجاري بينالمللي ،ميان تعليق اجراي قرارداد فسخ قارارداد ياک رابطاة نزديكاي
جود دارد كه چنين رابطهاي در مقررات كنوانسيون به نظار نمايرساد .بار اسااس ماادۀ  4ا  3ا 7
اصول قراردادشاي تجاري بينالمللي ،طرفي كه به طور معمول متعار اعتقاد دارد كه طار مقابال
درصدد عدم اجراي اساسي قرارداد خواشد شد حق دارد تقاضاي تضمين كافي براي انجاام باه شنگاام
قرارداد را بنمايد در اين مدت از اجراي تعهداتش خاودداري كناد اگار تضامين مزباور در مادت
زماني متعار ارائه نشود ،طر غيرمقصر حاق دارد قارارداد را فساخ نماياد .در نتيجاه ،ياک رابطاة
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نزديک ميان مقررات مواد 3ا3اا4 7اا3اا 7مشااشده مايگاردد .اماا چناين رابطاهاي در مقاررات
كنوانسيون جود ندارد .زيرا مقررات اصول قراردادشاي تجاري بينالمللي زماني بر تعليق فساخ قارارداد
حاكم است كه به طور عيني احتمال نقض اساسي باشد .در حالي كه طبق كنوانسيون ،مادۀ  72تنها باه
فسخ قرارداد ميژردازد مقرر ميدارد كه احتمال نقض داراي ماشيات اساساي باشاد .طباق ماادۀ 71
كنوانسيون ،احتمال نقض اصوالً الزم نيست داراي ماشيت اساسي باشد عدم تهية تضامين مناسا
جهت اجراي قرارداد ،طبق بناد  3ماادۀ  71باه خاودي خاود نقاض اساساي را تشاكيل نمايدشاد
( )Azeredo da Silveira, 2005, p. 22در نتيجه ،طبق مادۀ  71كنوانسيون ،چنان چه طار مقابال
از فراشم نمودن تضمين خودداري نمايد ،حق فسخ قرارداد اجازه داده نشاده اسات .حاال آن كاه طباق
مقررات اصول ياد شده ،عدم ارائة تضمين مناس  ،به طر غيرمقصر ،در مرحلة تعليق قرارداد (به دليال
احتمال نقض اساسي) حق فسخ را خواشد داد .در خصوص فسخ قراردادشايي كه تسليم كااال در آنهاا باه
نحو اقساط يا به تعبيري ديگر به دفعات صورت مي گيرد ،در اصول قراردادشاي تجاري باين المللاي ماي
توان به جزء «د» بند  2ماده  7 .3 .1اشاره نمود .اين جزء مقرر ميدارد «اين كه عادم اجاراي تعهاد باه
طر زيان ديده حق مي دشد به اين اعتقاد برسد كه نمي تواند بر اجراي آتاي تعهادات از ساوي طار
ديگر اتكا كند» .بنابراين ،در صورتي كه يكي از طرفين بايد اجراي تعهدش را در چند عده باه دفعاات
عملي سازد آشكار شود كه عي نقص در كاال به تعبيري قصور متعهد نسبت به اجاراي شار قساط
يا شربخش ،در كليه دفعات بعدي اجرا شم تكرار خواشد شاد ،طار زياان دياده حاق دارد ،حتاي در
صورتي كه عيوب نواقص موجود در دفعات ژيشين به خودي خود حق موجه خاتمه دادن باه قارار داد
را به ي ندشد ،قرارداد را فسخ نمايد (اخالقي امام ،1379 ،ص .)258
 .2-3فسخ قرارداد در حقوق ایران
گرچه در حقوق ايران قاعده اي كلي در موضوع مورد بحث جود ندارد ،اما مصاديقي مشاابه باا
نهاد مذكور در ماده  72كنوانسيون در اين حقوق مشاشده مي شود .در قاانون مادني تجاارت
مواردي را مي توان مالحظه كرد كه با ژيش نقض تعهد توسط يک طر  ،به طار مقابال حاق
داده شده كه قرارداد را فسخ كند .زيرا جلاوگيري از ضارر آيناده ايجااد نقطاه تعاادل ،باراي
طرفين قرارداد امري معقول است .از جمله اين موارد ،خيار تظليس موضوع ماده  382ق.م است.
اين ماده مقرر دارد« :در صورتي كه مشتري مظلس شود عين مبي نزد ا موجود باشاد ،بااي
حق استرداد آن را دارد اگر مبي شنوز تسليم نشده باشد ميتواند از تسليم آن امتنااع كناد».
در بخش ا ل اين ماده به فر شنده حق داده شده است كه در صورت ر به ر شدن با افالس يا
رشكستگي مشتري ،مبي تسليم شده را ژس بگيرد؛ يعني ،بيعي را كه باا تساليم مبيا ژاياان
ژذيرفته است بر شم زند مال خود را باز ستاند .بنابر اين ،مظاد اين حكم نياز جاز باا شاناختن
حق فسخ انحالل تمليک امكان ندارد ،زيرا عدالت معا ضي ايجاب ميكند كاه خريادار نتواناد
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مبي را تملک كند در برابر آن شيچ نسردازد (كاتوزياان ،1381 ،ص  .)217لايكن از آنجاا كاه
اين بخش ماده مربوط به جايي است كه فر شنده تعهد خود را اجرا كرده مبيا را تحويال داده،
در بحث حاضر كه شناسايي حق فسخ قبل از انجام قرارداد است قابل استناد به نظر نميرسد.
اما بخش د م اين ماده چهره خاصي از حق حبس را ژيش بيني كرده است ،زيارا در ايان ماورد
تأخير در تأديه ارادي نيست در اين عمل متقابل ،نميتوان فر شنده را براي مدت نامعلومي به
انتظار گذاشت .ژس در اين حالت ،معناي خودداري ازتسليم ،بر شم زدن عقد معاا شادن از
اجراي تعهد است .در عقود معوض ،گذشته از مبادله د عوض ،شر يک از د طار موظاف باه
تسليم عوضي كه انتقال يافته است ميشود.نتيجة تقابل اين د تعهد اين است كه اگار خريادار
توانايي مالي براي ژرداخت ثمن نداشته باشد ،طبيعي است كه فر شانده نياز بتواناد از تساليم
مبي خود داري كند .بنابراين ،دادن حق فسخ به فر شنده در حالي كاه شناوز مبيا را تساليم
نكرده ،با قاعده معا ضه بناي متعاملين موافق به نظر ميرسد از قواعد عمومي اسات .لاذا باا
توجه به مبنايي كه براي حكم اين ماده بيان شد ،بايد گظت كه اين ماده مصداق يک قاعده كلي
است در شمه قرارداد شاي معوض اعمال مايشاود (كاتوزياان ،1381 ،صاص  .)217-218باا
توجه به مطال بيان شده ،بايد گظت كه بخش د م ماده  382قانون مدني ميتواناد مصاداقي از
حق فسخ در صورت ژيش بيني نقض در حقوق ما به شمار ر د .اين نتيجه شماانطور كاه گظتاه
شد از شمبستگي عوضين عدالت معا ضي ناشي ميشود منطق حقوقي حكم ميكند كه شار
گاه فر شنده مال مورد معامله را در اختيار دارد ،در صورتي كه ضعيت مالي خريدار را بحراناي
تشخيص دشد ،از تسليم آن به ي خودداري كند ،يا اينكه اگر مال را تساليم كارده عاين آن
موجود باشد ،بد ن داخل شدن در صف غرما ،در استرداد مال ا لويت داشته باشد .مورد ديگاري
كه مي تواند به عنوان مجوزي جهت فسخ قرارداد در صورت ژيش بيني نقض آتي آن باشد ،خيار
تعذّر تسليم است .از اين خيار در قانون مدني ناامي بارده نشاده اسات ،لاي باياد آن را الزماه
عدالت معا ضي شمرد؛ طرفي كه خود ناتوان از فاي به عهد اسات نمايتواناد از طار مقابال
اجراي ژيمان را بخواشد ،زيرا در عقد معا ضي يكي از د طر حق نادارد عاوض را بگيارد در برابار
معوض را ندشد آن د را نزد خود جم كند .در تعريف اين خيار ميتوان گظت شار گااه نااتواني در
تسليم مورد معامله بعد از عقد عارض شود ،خواه موج آن در طبيعت موضاوع باشاد ياا در نااتواني
مالي متعهد ،طر ديگر عقد ميتواند آن را فسخ كند (كاتوزيان ،1387 ،صاص  .)338-339خياار
تعذّر تسليم شر چند در اصطالح ،يوه تسليم عين معين يا عقد بي باشد ،ماالک آن در شار جاا كاه
فاي به عهد ممتن شود ،خواه در عقد بي باشد يا ساير قرارداد شاي معوّض خواه تعذّر مرباوط باه
تسليم عين معين باشد يا دادن عين كلي انجام دادن كار ،جود دارد مظاد آن باياد رعايات شاود.
بنابر اين ،در شر مورد كه اجراي مظاد عقد نسبت به يكي از د عوض ممكن نباشد عقد را نتاوان بار
آن اساس باطل دانست ،طر قرارداد حق فسخ آن را ژيدا ميكناد ،خاواه دليال عادم امكاان ،قاوه
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قاشره باشد ،يا امتناع تقصير يا ناتواني طر قرارداد (كاتوزيان ،1387 ،ص  .)233لذا با توجاه
به مطال عنوان شده اگر يكي از طرفين در تسليم مورد معامله ژس از عقد قبل از زمان اجارا
ناتوان گردد ،طر ديگر مي تواند به موج خيار تعذّر تسليم معاملاه را فساخ نماياد ،اگار چاه
موعد انجام تعهد فرا نرسيده باشد .بدين ترتي  ،در صورت تعذّر تسليم ميتاوان حاق فساخ باه
علت نقض از ژيش را در حقوق ايران به رسميت شناخت .در قانون تجارت نيز ميتوان ماواردي
براي اعمال حق فسخ به موج ژيش بيني نقض قرارداد ذكر نمود؛ از جمله ماده  532كه مقرر
ميدارد « :مال التجاره شايي كه تاجر رشكسته به حساب ديگاري خرياداري كارده عاين آن
موجود است ،اگر قيمت آن ژرداخت نشده باشد ،از طر فر شانده اال از طار كساي كاه باه
حساب ا آن مال خريداري شده قابل استرداد است» .اين ماده در مورد حق العمل كاري اسات
كه مال التجاره را به نام خود به حساب آمر خريداري نماوده عاين ماال نازد حاق العمكاار
( رشكسته) موجود است (اسكيني ،1384 ،ص  .)176در مواردي كه تااجر باه ناام خاود باه
حساب ديگري معامله ميكند ،خود مسئول اجراي تعهداتي است كه از قرارداد ناشي مايشاود،
يعني فر شنده براي مطالبه ثمن بايد به خود ا رجوع كند نه به كسي كه خرياد باه حسااب ا
انجام شده است .ژس اگر تاجر اسطه (حق العملكار) رشكسته شود ،فر شنده ناچار اسات كاه
در شمار غرما در آيد .در چنين حالتي قانون تجارت به ا اجازه داده است كه اگار عاين معاين
نزد حق العملكار موجود باشدآن را مسترد دارد (كاتوزيان ،1381 ،ص  .)221اختياار حاصال از
اين ماده كه به فر شنده حق مي دشد چنانچه ثمن معامله را دريافت نكارده عاين ماال خاود را
مسترد دارد ،به رغم اينكه ايجاب قبول معامله صورت گرفته تمليک حاصل شاده اسات ،در
حقيقت شمان حق فسخ معامله است .اما آيا مي توان در صورتي كه تاجر به حساب خود جنسي
را خريده ژيش از ژرداختن ثمن رشكسته شده است ،شمين حكم را اجرا كرد به فر شانده
حق فسخ داد؟ به نظر ميرسد كه اجراي حكم ماده  532در جايي كه خريدار تااجر رشكساته
است به حساب خود معامله كرده ،امكان دارد .زيرا از لحاظ فر شنده چه تظا ت مايكناد كاه
خريدار به حساب خود معامله كرده باشد يا ديگران (كاتوزيان ،1381 ،ص  .)221اگر قتي كاه
شنوز ثمن كاال ژرداخت نشده فر شنده حق استرداد دارد ،به طريق ا لي اگر فر شنده شنوز كاال
را تحويل نداده باشد شم ،باز حق امتناع از تسليم آن را دارد .حادت ماالک مااده  533قاانون
تجارت در اين باره قابل استناد است (دمرچيلي ديگران ،1384 ،ص  .)812آنچه كاه از ظااشر
ماده  532بر ميآيد اين است كه براي اعمال حكم ماده ،فرقي بين موردي كه ثمن حال باوده
ژرداخت نشده موردي كه ثمن موجل باشد ،جود ندارد فر شنده ميتواند باه اساطه عادم
دريافت ثمن يا ژيش بيني نقض آتي به دليل رشكستگي تاجر ،عاين ماورد معاملاه را مساترد
دارد .شمچنين ماده  533قانون تجارت نيز ميتواند مصداقي ديگار باراي اعماال حاق فساخ در
صورت ژيش بيني نقض قرارداد باشد .اين ماده بيان ميدارد« :شر گاه كسي مال التجااره اي باه
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تاجر رشكسته فر خته ليكن شنوز آن جنس نه به خود تاجر رشكسته تسليم شده نه باه كاس
ديگر كه به حساب ا بيا رد ،آن كس مي تواند باه انادازه اي كاه جاه آن را نگرفتاه ،از تساليم ماال
التجاره امتناع كند» .اين ماده راج به حالتي است كه كااليي به تاجر رشكسته قبل از رشكساتگي
ا فر خته شده ،اما شنوز (در زمان رشكستگي) نه به خود ا نه به كس ديگاري كاه باه حسااب ا
بيا رد تسليم نشده است .در اين صورت اگر ثمن ژرداخت نشده باشاد فر شانده حاق دارد از تساليم
مبي امتناع رزد (دمرچيلي ديگران ،1384 ،ص  .)813حال اين سوال مطرح ميشود كاه منظاور
از امتناع از تسليم مال التجااره چيسات؟ آياا منظاور حاق حابس اسات ياا حاق فساخ؟ بعضاي از
حقوقدانان ،ماده  533قانون تجارت را مصداقي از ماده  377ق.م راج به حق حبس ،كه ياک قاعاده
كلي در تمام عقود معا ضي به حساب مي آياد ،قلماداد كارده البتاه بعاد از مقايساه ايان د مااده،
تظا تشايي بين آنشا نيز يافتهاند (شهيدي ،1385 ،ص  .)242شمچناين برخاي ديگار از حقوقادانان
بيان نمودهاند كه فر شندهاي كه بدين ترتي حق دارد تا زمان ژرداخت كامل قيمت يا به نسابت آن
مقدار از قيمت كه ژرداخت نشده از تسليم مال التجاره خودداري كند ،نميتواناد ماال را باه شاخص
ثالثي بظر شد ،زيرا با قوع بي  ،مبي به رشكسته منتقل ميشود حاق حابس فقاط باه فر شانده
امكان ميدشد تا مال را در تصر خود داشته باشد (اسكيني ،1384 ،ص  .)173اين بادان معناسات
كه فر شنده حق فسخ قرارداد را نخواشد داشت .نظار ايان دساته از حقوقادانان را مااده  534قاانون
تجارت كه مقرر ميدارد« :در مورد د ماده قبل مدير تصظيه ميتواند با اجازه عضو ناظر ،تساليم ماال
التجاره را تقاضا نمايد بايد قيمتي را كه بين فر شنده تاجر رشكسته مقرر شاده اسات بساردازد»
تأييد ميكند كه منظور از امتناع مذكور در ماده  533قانون تجارت شمان حق حابس اسات .اماا باه
نظر ميرسد حقي كه در ماده  533قانون تجارت ژيشبيني شده چيازي فراتار از ياک حاق حابس
ساده موضوع ماده  377قانون مدني است در اق ژيشبيني حق فسخ براي فر شنده مصاداقي از
ماده  382قانون مدني است .در اين صورت ،ماشيت حق امتناع از تسليم ،حق فسخ باه سايله خياار
تظليس است نه حق حابس ( دمرچيلاي ديگاران ،1384 ،صاص  .)813-814در تأيياد ايان نظار
ميتوان به ماده  532قانون تجارت نيز اشاره نمود ،به يوه اگر چنانكه ژيش تر نيز توضايح داده شاد،
اجراي حكم اين ماده را در جايي كه خريدار تاجر رشكسته است باه حسااب خاود معاملاه كارده
بسذيريم .زيرا نبايد بين موردي كه مال التجاره تسليم شده موردي كاه ماال التجااره تساليم نشاده
تظا تي باشد .گرچه برخي در خصوص مواد  533 532قانون تجارت معتقدند كاه در حقاوق اياران
رشكستگي موج حال شدن ديون ميشود (مااده  421قاانون تجاارت) ،در حقيقات باا حاد ث
رشكستگي ،ديگر اجلي براي دين رشكسته بابت ثمن باقي نميماند مانناد آن اسات كاه از ابتادا
اجلي مقرر نبوده است ،لذا ديگر حق فسخ يا حبس قرارداد به دليال ژايش بيناي نقاض معناا نادارد
(رحيمي ،1384 ،ص  .)141اما در ژاسخ به اين ايراد ميتاوان گظات قانونگاذار در ضا حكام ماواد
مذكور ،به حال شدن ثمن ديون مؤجل به موج حكم رشكستگي نظر نداشته ،بلكه حق اساترداد
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موضوع مواد  533 532قاانون تجاارت نياز چهاره اي از تقابال شمبساتگي عوضاين اسات .يعناي
قانونگذار نخواسته كه يک طر معامله را به انجام تعهداتش ملزم نمايد ،در حاليكه طر مقابل ا عااجز
از انجام تعهدات قراردادي است .در اين ميان فرقي بين دين حال موجل نيست حتي مايتاوان ژاا را
فراتر نهاد با توجه به مبناي ض حكم مواد مذكور ،قايل به اين امر بود كه چنانچه يک طار قارارداد
به دليلي غير از رشكستگي نيز عاجز از انجام تعهدات قراردادي باشاد ،طار ديگار مايتواناد از انجاام
تعهدات خود امتناع نمايد .لذا مواد مذكور به خوبي ميتوانند توجيه كننده جود حاق فساخ در صاورت
ژيش بيني نقض قرارداد براي طر زيان ديده در حقوق تجارت باشد .شايان ذكر اسات كاه مظااد ماواد
 533 532قانون تجارت در مواد  865 868اليحه اصالح قانون تجاارت كاه در ساال  1384تقاديم
مجلس گرديده ،بد ن تغيير تكرار شده است .عال ه بر مطال بيان شده ،عر حااكم بار ر اباط تجااري
نيز راشكارشاي مقابله با نقض محتمل را براي حظد مناف زيان ديده به رسميت مايشناساد .زيارا شار
تاجر بر ر ي امكانات ،توانايي شا دارايي شاي طر معاملاه خاود حسااب بااز مايكناد تغييار در
ضعيت شر يک از طرفين ،رسيدن به انتظارات مشر ع طر ديگر را با مان مواجه ميسازد.
نتیجه
از آنچه تاكنون بيان گرديد ،معلوم است كه كنوانسيون بي بين المللاي كااال د ضامانت اجارا باراي
ژيش بيني نقض در نظر گرفته است .در ماده  71كنوانسيون ،حق تعلياق در مااده  72نياز امكاان
فسخ .شرايط فسخ قرارداد در كنوانسيون به دليل احراز اطمينان بيشتر براي تحقاق نقاض اساساي
بودن آن سخت تر از شرايط تعليق اجرا است .شمچنين ،ماادۀ  4ا  3ا  7اصاول قراردادشااي تجااري
بينالمللي مانند مادۀ  71كنوانسيون مذكور ،ضمانت اجراي ژيشبيني نقض قرارداد را تعليق تعهادات
متعهدله دانسته است .البته مشر ط بر اين كه طر غيرمقصر به طور مساتدل معقاولي معتقاد باه
نقض در آينده باشد عدم اجرا شم اساسي باشد .به عال ه ،مادۀ  3ا  3ا  7اصول ياد شاده باه طار
ديگر حق فسخ قرارداد را خواشد داد ،در صورتي كه به طور آشكار عدم اجراي اساسي تعهد محارز شاود.
اگر چه مظاد اصلي اين ماده با مظاد اصلي بند  1مادۀ  72كنوانسيون يكساان اسات ،اماا تظاا تشاايي در
زمينة ميزان قطعيت الزم جهت تحقق نقض تشريظات اعمال فسخ ميان اين د مجموعاه جاود دارد.
اگر چه در حقوق ايران به طور صريح اصل نظريه ضمانت اجراشاي آن توسط قانونگذار باه رساميت
شناخته نشده  ،اما آثار نتايج اعمال آن در برخي مواد قانون مدني تجارت به چشام مايخاورد .باا
توجه به ماده  377قانون مدني اينكه لز م حال قابل مطالبه باودن طلا از جملاه شارايط مهام
براي اجراي حق حبس (تعليق قرارداد) است ،شايد گظته شود براي ژيش بيني احتماالي عادم انجاام
تعهد متقابل در آينده نبايد قايل به تعليق اجراي قرارداد شد .لي از آنجا كه مبناي جاود ايان حاق
در معامالت ،شمبستگي تقابل عوضين عدالت معا ضي است ،ميتوان حتي در صورت ژيش بيناي
احتمالي عدم انجام تعهد متقابل در آينده نيز جود اين حق را تجويز نمود .حق فسخ قارارداد نياز در
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حقوق ايران با توجه به خيار تظليس ،خيار تعذر تسليم مواد  533 532قانون تجاارت شمبساتگي
تقابل عوضين ،كه مبناي تأسيسات مذكور به شمار مير د ،قابل ژذيرش است .شمچناين عار حااكم
بر ر ابط تجاري ژيش بيني نقض قرارداد راشكارشاي مقابله با نقض محتمل (تعليق فساخ قارارداد) را
در حقوق ما توجيه ميكند .ژيشنهاد ميگردد در مبحث قواعد عمومي قانون مدني ماواد 377 226
اين قانون بر اساس مظاد مواد  72 71كنوانسيون مورد بحث مبني بار شاناختن نقاض ژايشبيناي
شده ضمانت اجراشاي تعليق فسخ اصالح گردد ،زيرا ا الً ،به نظر مايرساد ژاذيرفتن ايان نظرياه
مخالف با نظم عمومي به معناي اعم احكام صريح فقهي نيست .ثانياً ،باا توجاه باه عار حااكم بار
ر ابط تجاري نيازشاي حقوق تجارت بينالملل حظد سارعت در معاامالت تجااري ضار رت ر د
اين نظريه در حقوق داخلي حقوق تجارت بينالمللي ايران قابل توجيه خواشد بود.
منابع و مآخذ
الف .فارسی
اسكيني ،ربيعا ( ،)1384حقوق تجارت ،ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ،چاپ ششتم ،تهران:
انتشارات سمت.

اصغري آقمشهدي ،فخرالدين نوري ،فخري (« ،)1384حق حبس در کنوانسیون بیع بینالمللی
کاال» مجله نامه مظيد ،شماره  ،52صص  81ا .96
باره راگرا  ،جورج ديگران ( ،)1374تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ،ترجمه مهراب داراب ژور،
جلد د م سوم ،چاپ ا ل ،تهران :انتشارات كتابخانه گنج دانش.
باريكلو ،عليرضا ( ،)1385مسئولیت مدنی ،چاپ ا ل ،تهران :نشر ميزان.

ژير ژالنته ،ژان (« )1372حقوق جدید بیع بین المللی ،کنوانسیون سازمان ملل متحد مورخ 11
آوریل  ،»1408ترجمه ايرج صديقي ،مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين المللي ،شماره ،15 14
صص  286ا .375
دمرچيلي ،محمد

ديگران ( ،)1384قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ،چاپ چهارم ،تهران:

انتشارات ميثاق عدالت.
رحيمي ،حبي اله (« )1384پیش بینی نقض قرارداد» ،مجله ژو شش حقوق سياست ،شماره 14
 ،15صص 115ا .144
شهيدي ،مهدي ( )1382آثار قراردادها و تعهدات ،چاپ ا ل ،تهران :انتشارات مجد.
__________ ( )1385مجموعه مقاالت حقوقی ،چاپ ا ل ،تهران :انتشارات مجد.

شير ي ،عبدالحسين (« )1377فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق
ایران» ،مجله مجتم آموزش عالي قم ،شمارۀ ا ل ،صص  49ا .71
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: تهران، چاپ د م،) حقوق بیع بینالمللی با مطالعه تطبیقی1387(  سيد حسين ديگران،صظايي
.انتشارات دانشگاه تهران
 انتشارات شركت: تهران، چاپ ژنجم،5 4 ،3  جلد،) قواعد عمومی قراردادها1387(  ناصر،كاتوزيان
.سهامي انتشار
: تهران، چاپ ششتم، معامالت معوض ـ عقود تملیکی،) حقوق مدنی1381( __________
.انتشارات شركت سهامي انتشار

،) «بررسی پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال1384(  محمد مهدي،مقدادي
.142  ا117  صص،19 شماره، مجله دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان،»حقوق تطبیقی و ایران
 مجله دانشكده علوم اداري،») «نظریه مقابله با نقض احتمالی قرارداد1384(  حسين،شمت كار
.92  ا69  صص،2 شماره،اقتصاد دانشگاه اصظهان
.1327  مصوب، جلد ا ل،قانون مدنی ایران
.1311  مصوب،قانون تجارت ایران
.اصول اروپایی حقوق قراردادها
 ترجمه،) اصول قراردادهای تجاری بینالمللی1379( مؤسسة بينالمللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي
. مؤسسة مطالعات ژو شششاي حقوقي: تهران، چاپ ا ل،تحقيق بهر ز اخالقي فرشاد امام
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