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 چکیده
 نهیزم در که است یاداسن نيترمهم از یکي وين 6391مصوب  ،المللی کاالبین عیب ونیکنوانس

 و کارکردها قیدق یبررس ازمندین ،ونیکنوانس به الحاق. است دهش بيتصو یماهو حقوق یسازکساني
 حقوق کردنمدرن ،یحقوق تیقطع شيافزا ها،نهيهز کاهش موجب ،ونیکنوانس. است آن یهایژگيو

 ازجمله آن متحدالشکل ریفست و تیموفق بودن،منصفانه ت،یقطع ،یسادگ و هشد تجارت شيافزا و یداخل
 و ستايا ،یسازش سند را آن نیمخالف اما. است آن به الحاق یراستا در ونیکنوانس طرفداران ليدال

 نشده نیمأت آن هيسا در یحقوق تیقطع ،نواقص نیهم جهت به اندداشته اظهار و کرده فیتوص ناکارآمد
 که استولی ارزيابی کلی بیانگر اين . شودیم ثنااست یالمللنیب معامالت اغلب در قرارداد نیطرف توسط و

 ها،نهيهز کاهش ،یحقوق نظام یارتقا موجب ونیکنوانس و بوده تریقو ونیکنوانس طرفداران ليدال
را در پی دارد و با مالحظه همین  یعموم رفاه شيافزا جتاًینت و هشد یاقتصاد توسعه و تجارت شيافزا

 .شوده میالحاق به کنوانسیون توصی ،نتايج
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  مقدمه
 در هیاول اقدامات. است ساله 11 تالش و نديافر کي محصول کاال یالمللنیب عیب ونیکنوانس
 سسهؤم نظر تحت 6391 سال در قراردادها حقوق نهیزم در متحدالشکل قانون نيتدو جهت

 شنهادیپ به بنا واردیوني سسهؤم 6393 سال در. شد آغاز یخصوص حقوق یسازکساني یلمللانیب
 نيتدو و هیته کار و یمقدمات یضرور مطالعات که گرفت میتصم ،یآلمان دانحقوق6رابل ارنست
 9.کند واگذار یقیتطب حقوق برجسته دانانحقوق از متشکل یاتهیکم به را متحدالشکل قانون

 سال در سينوشیپ نسخه و داد جلسه لیتشک بار 66 ،6331 تا 6331 یهاسال نیب مزبور تهیکم
 بيتصو را سينوشیپ یاصالح نسخه 6333 سال در رم سسهؤم حکام یشورا. شد آماده 6331

 را یکنفرانس ،هلند کشور 6316 سال در. افتاد ریخأت به فرايند ،یجهان دوم جنگ وقوع با اما کرد
 کنفرانس 6311 سال در. کرد نییتع سينوشیپ یرو بر کار یبرا یاژهيو تهیمک و برگزار الهه در
 حقوق به مربوط ونیکنوانس نيعناو تحت ونیکنوانس دو و شد برگزار الهه در یگريد کیپلماتيد

 حقوق به مربوط ونیکنوانس و کاال یالمللنیب عیب یقراردادها لیتشک بر حاکم متحدالشکل
 سند دو به کشورها الحاق فرايند کهیدرحال. دیرس بيتصو به یلالملنیب عیب متحدالشکل

 ترالیآنس. شد المللنیب تجارت حقوق یسازکساني عرصه وارد ترالیآنس بود، انيجر در الذکرفوق
 یهاونیکنوانس که دیرس یبندجمع نيا به متحد ملل سازمان عضو یکشورها از یسنجنظر با

 و نيتدو صدد در لذا ،است برخوردار یعموم رشيپذ و تیموفق یبرا یکمتر شانس از الهه
 عیب یقراردادها لیتشک بر حاکم مقررات بر مشتمل که سينوشیپ سند. برآمد ديجد سند بيتصو

 تاًينها .شد نيتدو ترالیآنس یکار گروه توسط 6379 سال در بود، آن از یناش تعهدات و حقوق و
 یبرخ اعمال و قیدق یهایبررس از پس کیپلماتيد کنفرانس کي در 6391 سال در ونیکنوانس

 کشور 91 امروزه. شد االجراالزم 6399 سال در و بيتصو س،ينوشیپ سند به نسبت اصالحات
 دوسوم از شیب که یاقتصاد قدرتمند یکشورها تمام شده عنوان و 3اندشده ملحق آن به جهان

 رانيا. هستند ونیکنوانس عضو س،یانگل یثنااستبه دارند، اریاخت در را یالمللنیب یهادوفروشيخر
 به 6391 سال در را ونیکنوانس که بوده یالمللنیب سازمان و کشور 16 از یکي نکهيا رغمهب

 نيا به پاسخ و الحاق خصوص در یریگمیتصم. است نشده ملحق آن به کنون تا رساند بيتصو
 یبررس نیازمند ر،یخ اي است رانيا یداقتصا و یحقوق نظام نفع به ونیکنوانس به الحاق که الؤس
 ليدال تا است آن بر مقاله نيا لذا. است آن یمنف و مثبت یکارکردها و ونیکنوانس قیدق
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 دده پاسخ یاساس الؤس نيا به و کند یبررس و نقد را ونیکنوانس به الحاق مخالفان و طرفداران
 اي شد خواهد رانيا یاقتصاد و یحقوق نظامکیفی  یارتقا موجب ونیکنوانس به الحاق ايآ که

 به رانيا الحاق نکهيا و است شتریب یداخل حقوق با سهيمقا در آن یمنف یکارکردها و اثرات
 شکیب ر؟یخ اي است هیتوص قابل ی آن با حقوق داخلیظاهر تعارضات با توجه به ونیکنوانس

 . کرد خواهد لیتسه را الحاق خصوص در یریگمیتصم ق،یتدق و یبررس نيا
اين  در ع،یب ونیکنوانس به رانيا الحاق یبررس نهیزم در مسئول یداخل ینهادهاکنون  تا

در مقاالت منتشرشده در اين رابطه نیز اغلب به بررسی  و انددهکرن یچ اظهارنظریه ،خصوص
تعارضات کنوانسیون با حقوق ايران پرداخته شده و با رويکرد مقاله حاضر، موضوع بررسی نشده 

پذير قابل اغماض و توجیه دانانحقوقرضات کنوانسیون با حقوق ايران از ديدگاه اغلب تعا 1است.
مبحث  ،حاضر مقالهدر  1مانع الحاق ايران به کنوانسیون مطرح شود. عنوانبهتواند بوده و نمی

 بر هیتک باه و ساير مباحث شدتعارضات کنوانسیون با حقوق ايران، با استفاده از منابع فارسی بررسی 
 .بیان شده است رانيا اقتصادی ـ تجاری یفضا و یداخل مقررات و حقوق قیتطب با و یخارج منابع

 

  عیب ونیکنوانس به الحاق طرفداران لیدال. 8
 یمتعدد ليدال به المللی کاال برای توجیه اين الحاق،بین عیب ونیکنوانس به الحاق طرفداران

 را خود دگاهيد ،آن مثبت یکارکردها و هایژگيو کردنرنگپر با تا انددهیکوش وکرده  استناد
 حوزه در یالمللنیب سند نيترموفق و نيتردرخشان را آن ون،یکنوانس طرفداران. کنند تيتقو

 مقدمه در مذکور اهداف به دنیرس در ونیکنوانس که معتقدند و کنندمی فیتوص قراردادها حقوق
 بوده موفق «المللنیب تجارت توسعه یارتقا و المللنیب تجارت در یحقوق موانع رفع» یعني آن

 یبرا مهم کارکرد دو قائل به وجود ،کنندگان اولیه آنهمانند مذاکره ،ونیکنوانس طرفداران. است
سال از  97گذشت  با البته 1.هانهيهز کاهش و یحقوق تیقطع شيافزا :هستند ونیکنوانس
به ديگری نیز برای کنوانسیون  مثبت کارکردهایاثرات و  ها،ويژگی ،شدن کنوانسیوناجرايی

  .شودیم یبررس الًيذ کهاثبات رسیده 
 

 هانهیهز کاهش.7ـ8
 ذکر آن به الحاق برای اثبات مفیدبودن ونیکنوانس طرفداران که يیکارکردها نيترمهم از یکي

 
 .633-619 ، صص6391، 19، شماره نامه مفید، «المللی و الحاق ايران به آنکنوانسیون بیع بین» ؛صفايی، حسین. 4

 .611ص  ،پیشین .8

6. Cuniberti, Gilles, “Is the CISG Benefiting Anybody?”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 

39, 2006, p. 1514. 
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 یبرا هیتوج و لیدل نیاول اين دسته، به باور .است یتجار معامالت یهانهيهز کاهش ،کنندیم
جايگزينی يک  ،گوودپروفسور  7.استی اقتصاد منافع ،آن به الحاق متعاقباً و ونیکنوانس بيتصو

کلی طورهب 9ند.داجويی در وقت و هزينه میجای چند قانون متفاوت را باعث صرفهقانون واحد به
 زيرا استدر فضای داخلی  تر از انعقاد قراردادهالمللی عموماً پرهزيننانعقاد قرارداد در فضای بی

با  بوده و درنتیجه، های حقوقی متفاوتیکشورهای مختلف با نظاماتباع اغلب از  ،طرفین
تکلیف آن را وند و مجبورند که شیرو مهل قانون حاکم بر قرارداد روبموضوعات خاصی از قبی

ع کشور يکی از متبوطور معمول در خصوص اعمال قانون هطرفین ب در اين وضعیت، .معین کنند
منجر به  ،ترتیباين . بگیرد فرارا  اين قانونکه  ناگزير استکنند و طرف ديگر یطرفین توافق م

های معامله را به دو ههزين ،کنوانسیون با توجه به مراتب فوق، شود.یيادگیری م هزينه تحمیل
کنوانسیون، قانون شود، چون با پذيرش یدهد: اوالً موضوع قانون حاکم منتفی معلت کاهش می

کدام قانون اعمال  شودنیازی نیست که مشخص  و يکسان است ،در کشور هريک از طرفین
دوم کنند. یجويی مههزينه مذاکره در خصوص قانون حاکم را صرف ،طرفین ،شود. درنتیجهیم

 ها نیازکدام از آنشود و هیچیخارجی محسوب نم ،يک از طرفینقانون حاکم برای هیچ آنکه
واسطه به بزرگ یهاتشرک بر شدهلیتحم یهاهنيهز گذشته از اين، 3ندارند تا آن را ياد بگیرند.

 منتقل نهايی کاال کنندهفمصر به تيدرنها هزينه مذاکره و يادگیری قانون حاکم بر قرارداد،
ه حال آنکه الحاق ب61؛پردازدیم کاالها یبرا يیباال متیق ،کنندهفمصر ،جهیدرنت و شودیم

 ،تفکر نياشود. ها میکاهش قیمت ،ها و به تبع آنجويی در اين هزينهکنوانسیون موجب صرفه
 کندیم ثابت و منعکس کرده را ونیکنوانس قيطر از عیب حقوق یسازنکساي یاقتصاد یهاهجنب
 در بزرگ یهاتشرک هم ،یسازنکسا. ياندهوابست گريکدي به قاًیعم مختلف یکشورها اقتصاد که
 قرار ریتأث تحت را افتهینتوسعه یکشورها در شهروندان نيرتریفق هم و یصنعت یشورهاک
 . است کنندهفمصر و دکنندهیتول گروه دو هر نفع به ونیکنوانس ،جهت نيا از نيبنابرا. دهدیم
 

 یحقوق نانیاطم و تیقطع شیافزا. 8ـ8
 تیقطع و نانیاطم به منجر ونیسکنوان که دارند دهیعق ونیکنوانس به الحاق و رشيپذ طرفداران
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1520. 

8. Goode, Roy, “Reflections on the Harmonization of Commercial Law”, Uniform Law Review, vol. os-

19, Issue 1, 1991, p. 72. 

9. Cuniberti, op. cit., p. 1520. 

10. Osajda, Konrad, “The Experiences, Methods, Objectives and Perspectives of Unification of Private 

Law in the European Union”, 2008, Available online at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 
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 یتیوضع به یحقوق تیقطع. شودیم یالمللنیب یتجار معامالت و مذاکرات در یشتریب یحقوق
 اي انجام از که یهدف به شما دنیرس امکان ،حاکم قانون و مرتبط مقررات نظر از که دارد اشاره
حقوقی در دو حالت  طمینانقطعیت و ا 66.باشد نیقي به بيقر ديدار نظر در یحقوق فعل کي ترک

المللی آسیب ببیند؛ حالت اول اينکه تشخیص قانون حاکم بر قرارداد نتواند در يک بیع بییم
قانون حاکم غیرمنصفانه و غیردقیق باشد و رژيم حقوقی ماهوی قطعی و  ،. دوماستمشکل 

 مقررات مدون تیماهشدن بحث قانون حاکم در صورت پذيرش کنوانسیون، مرتفع 69قاطع نباشد.
 یاساس مباحث یبرا روشن و قاطع مقررات ارائه ،آن یشکل ساختار یآسان و یسادگ ون،یکنوانس
 و تیقطع ونیکنوانس تا کنندیم کمک یهمگ منابع، بودندردسترس ،قرارداد یاجرا و انعقاد
 یقحقو تیقطع یوقت. آورد فراهم گانواردکنند و گانصادرکنند یبرا یشتریب یحقوق نانیاطم
 کند، بروز هم یاختالف اگر و شودیم کمتر ،اختالف وقوع احتمال باشد، داشته وجود يیباال
 عناصر یرو بر ،یقانون و یحکم یهایدگیچیپ یرو بر تمرکز یجابه اتیدفاع و قاتیتحق

 61،کلوت همانند شدهیاندازراه یاطالعات یهاگاهيپا نیهمچن 63.شودمی متمرکز یموضوع
 در یمتنوع اطالعات کدامهر که 67آنسترال دايجستو  61نیويورک پییسشگاه دان 61،ونیلکسي

 هرچه ترشدنروشن به منجر ،دهدیم ارائه آن، اساس بر صادره یآرا و ونیکنوانس خصوص
 مقررات از حاصل یحقوق تیقطع و ینیبشیپ تیقابل و شده ونیکنوانس مقررات مفهوم شتریب

 69.است داده شيافزا را ونیکنوانس
 

 یداخل حقوق کردنمدرن و اصالح .9ـ8
 وجوه رغمیعل و شدتصويب  شیپ سال نود به نزديک ی،مدن قانون در عیب عقد به مربوط مقررات

 بخصوص امروز یایدن لئمسا از یاریبس یجوابگو ،ناکارمد و یسنت مقررات وجود لحاظ به ،مثبت
 وجود یمدن قانون در مندرج عیب رراتمق در که يیهاخأل گذشته از اين،. نیست یالمللنیب عیب
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 یداخل قانونگذار ،نمونه عنوانبه. کندیم روروبه مشکل با زین را یداخل یقراردادها یحت ،دارد
 طرف که است پرواضح و روشن کامالً یول ده،ینرس فرا تعهد انجام موعد هنوز که یموارد یبرا

 را خود تعهدات که دهکر اعالم متعهد یحت اي نبوده مقرر موعد در خود تعهد انجام به قادر مقابل
 و 76 مواد در ونیکنوانس کهیدرحال ،است نکرده ینیبشیپ يیاجرا ضمانت چیه کرد، نخواهد فايا

 روشن یول دهینرس تعهد انجام موعد هنوز که یموارد یبرا و پرداخته موضوع نيا به صراحتاً 79
 یاساس نقض مرتکب اي داد نخواهد انجام را خود تعهدات یاساس بخش ،نیطرف از یکي که است

 رشيپذ گفت؛ توانیم یکل طوربه 63.است شده قائل فسخ حق و قرارداد قیتعل حق شد، خواهد
 باب)یمدن قانون کردنزهیمدرن و اصالح به یداخل مقررات از یبخش به آن ليتبد و ونیکنوانس

 یبعض در مهم نيا که همچنان ؛شد اهدخو منجر رانيا یحقوق نظام یارتقا به و کرده کمک( عیب
 در و ونیکنوانس اساس بر را خود یداخل مقررات ،مزبور یکشورها و وستهیپ وقوع به کشورها از

 91.اندکرده اصالح آن با انطباق جهت
 

 ونیکنوانس مقررات بودن منصفانه و تیمعقول ،یسادگ .4ـ8
 با بتوانند افراد که کند فراهم يیفضا که است نيا یحقوق نظام هر اهداف نيترمهم از یکي

 قوانین برای تحقق اين هدف، 96.کنند تیفعال آن در اختالف و اصطکاک نيکمتر و تیامن نيباالتر
 همه یبراقوانین بايد  عالوه،به .باشد فهم قابل کنندگاناستفاده برای تا داشب ساده یکاف حد به ديبا

 تعادل برقرارکردن ،قانونگذار هر هنر. باشد محکم و یقطع ،حالنیدرع و منصفانه ،یمساو ،فعاالن
 تا ونیکنوانسدر مقام تطبیق اين الزامات با مقررات کنوانسیون بايد گفت  99.است مقوله سه نيا نیب

 و ساده باًيتقر ،ونیکنوانس مقررات. است بوده موفق نکته سه نيا کردنتيرعا در زيادی حد
 المللنیب تجارت یهایدگیچیپ با یخوببه که به نحوی ستا کارآمد یکاف اندازه به ،حالنیدرع

 بودنیعمل و انیب سهولت ،یسادگ عوامل به نيو 6391 ونیکنوانس نيتدو در 93.است يافته تطبیق
 یبرا هم ،ونیکنوانس درک تا شده اجتناب یيگرامفهوم و مجرد اصطالحات از و شده یاژهيو توجه

 
 المللی کاالنقض احتمالی قرارداد در حقوق ايران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین» ؛مرضیه ربیعی و کاظمی، محمود. 73

 .33-663 ، صص6336، شماره نخست،دانش حقوق مدنیپژوهشی  ـ دوفصلنامه علمی، «ای حقوقی خارجیهو نظام 6391

 از ثرأمت 6333 مصوب ،قراردادها قانون میتنظ در نیچ و 6399 مصوب ،کاالها فروش قانون میتنظ در نروژ ،مثال طوربه. 80

  .اندبوده ونیکنوانس

21. Goode, Roy, “Harmonization, Unification and Internationalization”, in Ross Cranston & Roy 

Goode (eds.) Commercial and Consumer Law-National and International Dimensions, Clarendon, 
1993, pp. 15-16. 

22. Eiselen, op. cit., pp. 338-339. 

23. Kazuaki, Sono, “UNCITRAL and the Vienna Sales Convention”, International Lawyer, vol. 18, 

1984, pp. 7-15. 
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 واقعاً آنچه از ترساده ،اول نگاه در ونیکنوانس 91.باشد آسان و دهسا ،تجار یبرا هم و دانانحقوق
 91اندداشته آن نيتدو در نفعیذ یهاگروه از یاریبس که یمشارکت با اما. رسدیم نظر به هست،
 ،تعادل نيا. است هشد برقرار ونیکنوانس در احسن نحو به قرارداد نیطرف فیتکال و حقوق نیب تعادل
 اگر که ینحو به کندیم نیتضم یحد تا هاسکير و حقوق ف،يوظا میتقس در را انصاف و عدالت

 مقررات به اعتماد باشد، نداشته وجود کند یضرور را تعادل نيا رییتغ که یخاص طيشرا و لیدل
 91.کند نیتضم را طرف دو هر از یکاف تيحما تواندیم ونیکنوانس

 

 تجارت شیافزا و یتجار یهاطرف با یهماهنگ .8ـ8
 بر حاکم مقررات شتریب هرچه یهماهنگ به منجر کاال یالمللنیب عیب ونیکنوانس به رانيا الحاق

 و توسعه و شيافزا موجب ،خود نوبه به و شده یخارج یتجار یشرکا با رانيا یفرامرز مبادالت
ی المللی، قرارداد بیع در مقايسه با ساير قراردادها. در عرصه بینشودیم یخارج تجارت لیتسه
 و آمار اساس برافزايد. و اين مهم بر اهمیت الحاق به کنوانسیون می 97استتر المللی متداولبین

 کره و افغانستان ،هند عراق، ه،یترک امارات، ن،یچ یکشورها ،رانيا یتجار یاصل یشرکا 99،ارقام
 و هیترک (است کشور نيا از ايران واردات نيشتریب که) نیچ کشور چهار که 93هستند یجنوب

 الحاق 31.هستند کاال یالمللنیب عیب ونیکنوانس به شدهملحق یکشورها جزء یجنوب کره و عراق
 نداشته یاختالف ،قرارداد بر حاکم قانون خصوص در نیطرف که شد خواهد باعث ونیکنوانس به

 ليتما صورت در و شده ینیبشیپ ونیکنوانس در قرارداد به مربوط مباحث کل باًيتقر .باشند
 در يیجوصرفه باعث عوامل نيا. ندارد وجود هاآن خصوص در مجدد بحث به یازین ،نیفطر

 . شد خواهد تجارت شيافزا به یمنته جتاًینت و نهيهز و وقت

 

 
 .19 ص ،همان ؛بونل و انکایب .84

 میتنظ و نيتدو در اروپا یاقتصاد جامعه و رم سسهؤم ،یجهان بانک ازجمله یالمللنیب سازمان 9 و کشور 19 از شیب. 88

 .اندداشته مشارکت ونیکنوانس

26. Eiselen, op. cit., p. 352. 

 رود.رين قرارداد به شمار میتترين و متداولمهم ،در عرصه داخلی نیز قرارداد بیع. 81

 هیترک از ،113/937/769/69 نیچ از 6333 سال در رانيا واردات زانیم رانيا یبازرگان اتاق اطالعات اساس بر. 85

 به ،616/317/399/3 نیچ به زین رانيا صادرات زانیم. است بوده دالر 111/776/161/1 یجنوب کره از و 111/933/973/3
 .است بوده دالر 679/991/191 کره به و 136/197/371/6 هیترک به و 319/197/191/1 عراق

http://www.tccim.ir, Accessed 20 March 2016. 

 . استالمللی که تماماً در قالب قرارداد بیع بین استواردات و صادرات  صرفاً ،معیار تشخیص شريک تجاری. 83

30 . http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html, Accessed 20 

March 2016. 
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 ونیکنوانس تیموفق. 6ـ8
  ،درعمل ونیکنوانس ون،یکنوانس ندهيآ خصوص در هیاول یهاترس و یجد انتقادات باوجود

 رشيپذ ،اول. است یبررس قابل جنبه دو از ونیکنوانس تیموفق 36.است بوده یبزرگ تیموفق
 هستند دارا را جهان تجارت از درصد نود از شیب باًيتقر که کشور چهارهشتادو لهیوسهب ونیکنوانس

 که یفرامل و یالمللنیب اسناد و نیقوان بر نمونه یحقوق ميرژ عنوانبه ونیکنوانس ریثأت ،دوم و
 توسط که یتجار متحدالشکل قانون میتنظ در ،نمونه عنوانبه. اندشده میظتن ونیکنوانس متعاقب
 یقراردادها اصول میتنظ در اي دهیرس بيتصو به 39قافريآ در یتجار نیقوان یسازهماهنگ سازمان

نويس قانون متحدالشکل بیع پیش و اصول حقوق قراردادهای اروپا نیهمچن و آوردیوني یتجار
 میتنظ در زین یداخل قانونگذاران از یاریبس نیهمچن 31.است شده تابعتم ونیکنوانس از 33اروپا
 ،یناوياسکاند یکشورها در کاالها فروش قانون. اندبوده ونیکنوانس از ثرأمت و ملهم ،ديجد نیقوان

 ،ژاپن یمدن قانون سينوشیپ و نیچ خلق یجمهور در قراردادها قانون آلمان، تعهدات قانون
 31.اندشده نيتدو و میتنظ ،ونیکنوانس اساس بر یهمگ

 

 ونیکنوانس کسانی اعمال و ریتفس .1ـ8
 ساختار و تیماه به نه ونیکنوانس تیموفق که کردندیم عنوان طرفداران کنوانسیون ابتدا همان از

 وسیلهبه آن اعمال و ریتفس یکساني به بلکه آن، در شده تيرعا انصاف به نه و آن متعادل
 متفاوت یهاسبک که داشت وجود یاديز ینگران. دارد یبستگ ختلفم یکشورها یهادادگاه

 نوشته حقوق اي الکامن نظام یدارا یکشورها در که یمتنوع ریتفس یهاروش و یقانونگذار
 هدف فیتضع به یجينتا نیچن و بشود ونیکنوانس از مختلف یرهایتفس به منجر دارد، وجود

 31.شود هیمنت ،بوده یسازکساني که ونیکنوانس یاصل
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 ونیکنوانس ،مراجع و هادادگاه که داشتند اعتقاد تياکثر ن،یبدب سندگانينو یبعض از نظرصرف
 را امر نیهم زین شدهگزارش یهاپرونده که 37کرد خواهند اعمال و ریتفس یکساني شکل به را

 محسوب استثنا رهایتفس نيا یول دارد، وجود متفاوت یرهایتفس هم هنوز اگرچه 39.کندمی اثبات
 اساس بر یاگسترده نحو به نکهيا مگر باشد، ینگران موجب دينبالذا  ؛قاعده نه و شودیم

 مشاهده متحدالشکل اعمال و ریتفس سمت به حرکت از یانشانه و شود عمل متضاد یرهایتفس
 یهانظام یتمام در مقرره کي از متضاد یرهایتفس که کرد اضافه ديبا هم را نکته نيا. شودن

، که استپذيری آن دهنده انعطافهای قانون بوده و نشاناين يکی از ويژگی و دارد وجود یقحقو
 مرجع» کي ،عیب ونیکنوانس در نکهيا رغمهب شود.يک ويژگی مثبت محسوب می ،به نوبه خود

 از نيمفسر تيحما و جيترو ،است نشده ینیبشیپ متضاد ریتفاس و هاهيرو حیتصح یبرا «یعال
 دگاهيد حذف به تواندیم شود،یم صادر مزبور ریتفس اساس بر که يیآرا لیتحل و هدگايد کي

 .کند کمک متضاد
 ون،یکنوانس قضايیرويه از 33دوکا دل نود دهه یهایبررس که طور همان یکل طوربه لذا
 زین 11جستيدا ترالیآنس گاهيپا در ریاخ اطالعات داد،یم نشان را ونیکنوانس کساني باًيتقر اعمال

 انگریب و بوده مختلف یکشورها یهادادگاه توسط ونیکنوانس کساني باًيتقر اعمال و ریتفس ديؤم
  16.شودیم تيرعا آن مقررات ریتفس در ونیکنوانس یریتفس اصول که است نيا

                                                                                                                                        
Interpretation of the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, 

University of Pittsburg Law Review, vol. 50, 1988, p. 217. 
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 هيرو یریگجهت UNCITRAL Digest. شد یاندازراه ترالیآنس توسط 9111 سال در UNCITRAL Digest تارنمای .40

. دهدیم نشان صادره یآرا به ارجاع با خالصه صورتهب ونیکنوانس مقرره هر به نسبت را یداور یهاوانيد و هادادگاه يیقضا
  .است هشد منتشر 9169 و 9119 ،9111 یهاسال در موعهمج سه تا کنون 

 جاديا ضرورت به زین و آن یالمللنیب صهیخص به ديبا ونیکنوانس نيا مقررات ریتفس در»: داشته مقرر ونیکنوانس 7 ماده .47

 کرده مقرر یاساس رفاکتو سه ونیکنوانس ،واقع در. «شود توجه المللنیب تجارت در تینحسن تيرعا و آن یاجرا در یهماهنگ
 جاديا ضرورت به توجه ون،یکنوانس یالمللنیب صهیخص به توجه: ردیگ قرار هادادگاه مدنظر ديبا آن مقررات ریتفس در که

 به ونیکنوانس ریتفس در مختلف یکشورها یهادادگاه که است نيا ديؤم ونیکنوانس يیقضاهيرو. تینحسن اصل و یهماهنگ
 و شودمین توجه یداخل منابع به ،یالمللنیب صهیخص به توجه یراستا در. دارند توجه ونینوانسک یریتفس فاکتور سه هر

 MCC-Marble Ceramic Center, Inc. v. Ceramica Nuova D'Agostino ) .کنندیم ریتفس مستقل صورتبه را ونیکنوانس

S.p.A.,1998, United States [federal court] ) ًعیب نهیزم در کساني و هماهنگ مقررات جاديا هدف با همسو ،ثانیا 
 پرونده در لنديوزین یعال دادگاه یأر در مثال طوربه. کنندیم استناد گريد یکشورها یهادادگاه یآرا به یالمللنیب

RJ & AM Smallmon v. Transport Sales Limited and Grant Alan Miller شد استناد مختلف کشور سه یآرا به. 
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  عیب ونیکنوانس به الحاق مخالفان لیدال. 9
 به کينزد یالمللنیب عیب با بطهرا در خصوصاً ،المللنیب تجارت حقوق یسازنکساي فرايند چون

 اند،هوستیپ عیب ونیکنوانس به کشورها شتریب و هشد واقع تيحما مورد است قرن کي
 در که یمقاالت و کتب اغلب 19.است دشوار ،مجموعه کل مفیدبودن و تیمطلوب دنیکشچالشبه

 و واضح را یسازنکساي روند و ونیکنوانس منافع و ايمزا اي شده منتشر ونیکنوانس خصوص
 11.اندنکرده یاهاشار چیه موضوع به اصالً نکهيا اي 13انددانسته روشن
و  شدن کنوانسیونبعضی از محققین پس از گذشت چندين سال از اجرايی ،اين وجودبا

کلی چند ايراد اساسی  طوربه 11.اندهآن را به چالش کشید« مفیدبودن» انعکاس کارکرد و نتايج،
سازی ماهوی، استثناشدن کنوانسیون ه است: عدم يکسانشدیون بیع مطرح در رابطه با کنوانس

 اهم از ونیکنوانس هيسا در یحقوق تیقطع عدم و ، ايستايی کنوانسیونطرفین قرارداد وسیلهبه
 یبررس خاص و یمورد طوربه ديبا رانيا الحاق نهیزم در که یگريد مهم نکته. است راداتيا

 مقاله نيا در دو مورد اساسی اين که است یمدن قانون و ونیانسکنو انیم تعارضات بحث ،شود
 . شودیم یبررس

 

 یسازش یسازکسان: یونیکنوانس. 7ـ9
 و یسازش سند کي ونیکنوانس که است نيا ونیکنوانس بر وارد راداتيا نيترمهم از یکي

                                                                                                                                        

 .کندیم ديیأت صادره یآرا در ونیکنوانس مقررات ریتفس در را تینحسن یکل اصل تيرعا ونیکنوانس يیقضاهيرو ؛ثالثاً
(UNCITRAL Digest of Article 7 Case Law) یکل اصل که کرد استدالل دادگاه ،پرونده کي در ،نمونهعنوان به 

 یازین داريخر ،است نکرده عمل خود تعهدات به فروشنده که یقتو که دکن عنوان که دهدیم را اجازه نيا دادگاه به تینحسن
 صراحتاً ونیکنوانس که هرچند است، تینحسن خالف بر یطيشرا نیچن در فسخ هیاعالم بر اصرار و ندارد فسخ هیاعالم به

 دادگاه ،گريد پرونده در (Oberlandesgericht Hamburg 28 February 1997).است کرده اعالم یضرور را فسخ هیاعالم
 و الزم مربوطه تعهدات یاجرا یبرا مرتبط اطالعات تبادل و نیطرف یهمکار ،تینحسن اصل اساس بر که داشت اظهار
 (,Court of Appeals (Oberlandesgericht) Celle, Germany, 24 July 2009 [13 W 48/09]) .است یضرور

42. Cuniberti, op. cit., p. 1512. 

 .17-16صص ،همان؛ یمیرح و انيشعار ؛16ص ،همان؛ بونل و انکایب .49

44. Honnold, John O., Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 

3rd Ed., Kluwer Law International, 1999; Schlechtriem, op. cit. 

45. Bailey, James E., “Facing the Truth: Seeing the Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods as an Obstacle to a Uniform Law of International Sales”, Cornell International Law Journal, vol. 32, 

1999, pp. 273-317; Stephan, Paul B., “The Futility of Unification and Harmonization in International 
Commercial Law”, University of Virginia School of Law, Legal Studies Working Paper No. 99-10, 1999, pp. 1-

40, Available Online at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=169209., Accessed 15 March 

2016; Sheaffer, Christopher, “The Failure of the United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods and a Proposal for a New Uniform Global Code in International Sales Law”, 

Cardozo Journal of International and Comparative Law, vol. 15, 2007, pp. 461-495; Cuniberti, op. cit., 
pp. 1514-1529. 

http://www.kluwerlaw.com/
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 ادعا که هگونآن مقررات، یکساني به و بوده جهان مختلف یحقوق یهانظام نیب یامصالحه
 هادولت همه یبرا ونیکنوانس نکهيا یبرا ونیکنوانس کنندگاننيتدو. است افتهین دست ،شودیم

 که یمسائل به ؛ لذااندکرده تمرکز ونیکنوانس مقررات یشکل ساختار یرو بر باشد، قبول قابل
 ونینوانسک که هشد منجر امر نیهم وپرداخته نشده  شودیم یحقوق یهانظام یبندمیتقس باعث

 نيا به نجايا در سازش 11.ستین نیچن یماهو ثیح از یول برخوردار باشد یمتحدالشکل ظاهراز 
 تعارضات نيا درعمل یول دهدیم پوشش را یحقوق تعارضات ظاهراً ونیکنوانس که است یمعن

 ديبا ثمن ،ونیکنوانس 61 ماده 6 بند ریاخ قسمت اساس بر ،مثال عنوانبه 17.دارد وجود هنوز
 کهیدرصورت 11 ماده موجببه کهیدرحال ،باشد شده مقرر آن نییتع یبرا یاضابطه ايشده  نییتع

يا  19؛شد خواهد نییتع جيرا متیق اساس بر و بوده معتبر قرارداد زین باشد نشده نییتع ثمن
 به یبستگ ،تعهد نیع یاجرا بر یمبن حکم صدور به دادگاه فیتکل ون،یکنوانس 99 ماده موجببه

 13.دارد یقاض متبوع یحقوق نظام در یحکم نیچن صدور امکان
 

46. Rosett, Arthur, “Critical Reflections on the United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods”, Ohio State Law Journal, vol. 45, 1984, pp. 265-305; Eiselen, op. cit., 

p. 357.  

47. Ahadi, Mona, “The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: 

Should Developing Nations Such as Iran Adopt the CISG?”, Thesis, University of Durham, 2013, 

Available Online at: http://etheses.dur.ac.uk/16/1/Completed_Thesis.MA.pdf?DDD19. Accessed 15 
January 2016. 

48. Gyula, Eörsi, “A Propos the 1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods”, American Journal of Comparative Law, vol. 31, No.2, 1983, pp. 348-349. 

 به یاجتماع و یاقتصاد یافتگيتوسعه و یاقتصاد ستمیس ،یحقوق یهانظام اساس بر را ونیکنوانس مقررات در سازش .43

 :اندکرده میتقس دسته سه
 :بر مشتمل نوشته حقوق نظام و الکامن نظام سازشـ 6
 یول است، رفتهيپذ را نوشته حقوق نظام «یقبول وصول» نظريه ونیکنوانس 69 ماده 9 بند ؛یولقب وصول اي ارسال یتئورـ 6ـ6
 .است شده رفتهيپذ و اعمال الکامن «یپست صندوق» قاعده 61 ماده 6 بند در
 قاعده قاًیدق شد، عنوان فوقاً که طور همان 61 ماده6 بند ؛یقبول یبرا نیمع زمان نییتع با جابيا بودنرجوعرقابلیغـ 9ـ6

 نوشته حقوق نظام دگاهيد انگریب ،هشد عنوان 61 ماده دوم بند در که آن بر وارد یاستثناها یول کندیم انیب را الکامن نظام
 .است فتادهین اتفاق یسازکساني چیه و کرده انیب را دگاهيد دو هر صرفاً ونیکنوانس زین مورد نيا در نيبنابرا .است

 توانیم یحت و حل عدم و یحقوق نظام دو نیب سازش نمونه نيبارزتر ون؛یکنوانس 99 ماده در قررم تعهد نیع یاجراـ 3ـ6
 حکم صدور به دادگاه فیتکل ،ماده نيا موجببه. است یحقوق نظام دو نیب تعارضات و اختالفات یماهو حل امکان عدم گفت

 .دارد یقاض متبوع یحقوق نظام در یحکم نیچن صدور امکان به یبستگ ،تعهد نیع یاجرا بر یمبن
 (یستیالیسوس) یشرق ـ یغرب یکشورها سازشـ 9
 کشور 31 ماده موجببه یول باشد مکتوب قرارداد که ستین یازین ،ونیکنوانس 66 ماده اساس بر قرارداد؛ بودنیکتبـ 6ـ9

 .دارد ماده نيا به نسبت رزرو حق ،ونیکنوانس ةامضاکنند
 ايشده  نییتع ديبا ثمن ،ونیکنوانس 61 ماده 6 بند ریاخ قسمت اساس بر آن؛ نییتع یبرا یاضابطه اي ثمن نییتعـ 9ـ9

 معتبر قرارداد زین باشد نشده نییتع ثمن کهیدرصورت 11 ماده موجببه کهیدرحال. باشد شده مقرر آن نییتع یبرا یاضابطه
 .شد خواهد نییتع جيرا متیق اساس بر ثمن و بوده

 (افتهینتوسعهـ  افتهيتوسعه) جنوب و شمال یکشورها سازش ـ3

http://etheses.dur.ac.uk/16/1/Completed_Thesis.MA.pdf?DDD19


033    7931 تابستانـ  بهار/ 85شماره المللی/ حقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یحقوق ميرژ را ونیکنوانس ر،یتفس قابل و یسازش مقررات نيا استناد به ونیکنوانس نيمنتقد
 اکثر در که اندداشته عنوان راداتيا نيا پاسخ در ونیکنوانس طرفداران 11.دانندینم یمطمئن
 نیع یاجرا به الزام یاستثنابه) یجبران یهاروش و راردادق نقض همانند قراردادها مهم یهاحوزه
 بودنچندجانبه یژگيو ديبا یدرثان 16.است شده حاصل یماهو یسازکساني ،ونیکنوانس در( تعهد

 به کشور 91 امروزه شدینم نيتدو صورتنيا به اگر عیب ونیکنوانس. گرفت نظر در را ونیکنوانس
 از خارج که قرارداد اعتبار به مربوط موضوعات که است هدش عنوان نیهمچن. پیوستندمین آن

 کندینم جاديا یچندان مشکل هستند، یمدع نيمنتقد کهچنانآن درعملاست  ونیکنوانس شمول
 گارو 19.شودیم مطرح قرارداد ریتفس و یجبران یهاروش قرارداد، نقض نهیزم در یدعاو شتریب و

 بدون نکهيا و ریخ اي دهدیم ارتقا را موجود تیوضع ونیوانسکن ايآ که ردک نگاه ديبا داشته اظهار
 13.است آن نبود از بهتر ،محدود ونیکنوانس وجود ،شک

 

 ونیکنوانس ییستایا و یریناپذرییتغ .8ـ9
 نشده دهيد تدارک آن رییتغ و اصالح یبرا یمقررات چیه که است یالمللنیب قانون ،ونیکنوانس

 در ازهاین نيا یول هشد نيتدو یالمللنیب یتجار جامعه یازهاین رفع هدف با ونیکنوانس. است
 ،زمان گذر در ونیکنوانس مواد از یاریبس دارد امکان ،جهیدرنت. کندیم رییتغ زمان گذر

 ثابت ساختار سبب به 11.شود فروش یقراردادها توسعه مانع و شده یتلق نامناسب و یضرورریغ
  11.نیست ديجد مشکالت و هاچالش حل به قادر ونینوانسک که شده عنوان ون،یکنوانس یستايا و

                                                                                                                                        

 به را آن انطباق، عدم کشف از پس معقول مدت ظرف ديبا داريخر ،33 ماده 6 بند موجببه کاال؛ بقتطا عدم هياخطارـ 6ـ3
 ندتوایم باشد داشته یموجه عذر داريخر کهیدرصورت داشته مقرر و کرده ليزا را مقرره نيا 11 ماده یول دهد اطالع فروشنده

 .111 ص ،6333 ؛رحیمی و انيشعار .کند استفاده کاال قیتطب عدم یاجراهاضمانت از
 به کاال میتسل خيتار از یمعاوض ضمان که داشتیم مقرر ونیکنوانس 19 ماده سينوشیپ ؛یمعاوض ضمان انتقالـ 9ـ3

 کرد اعتراض مقرره نيا به پاکستان ندهينما ازجمله توسعهدرحال یکشورها گانندينما. دشویم منتقل داريخر به حمل یمتصد
 .شد نییتع یمعاوض ضمان انتقال زمانعنوان به قرارداد، انعقاد زمان و اصالح یکنون شکل به ماده تاًينها و

Garro, Alejandro M., “Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods”, International Lawyer, vol. 23, 1989, pp. 443-483; Gyula, op. cit., pp. 333-

356.; Zwart, Sara G., “The New International Law of Sales: A Marriage between Socialist, Third World, 

Common, and Civil Law Principles”, North Carolina Journal of International Law and Commercial 
Regulation, vol. 13, 1988, pp. 109-128. 

50. Sheaffer, op. cit., pp. 461-462; Bailey, op. cit., pp. 273-317. 

51. Rosett, op. cit., pp. 270-271 

52. Eiselen, op. cit., p. 357. 

53. Garro, op. cit., p. 482. 

54. Audit, Bernard, The Vienna Sales Convention and the Lex Mercatoria, in Lex Mercatoria and 

Arbitration, Thomas E. Carbonneau ed., rev. ed. [reprint of a chapter of the 1990 edition of this text], 
(Juris Publishing 1998) 173-194. Reproduced with permission of Juris Publishing. Available online at: 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/audit.html. Accessed 15 January 2016. 

55. Rosett, op. cit., p. 294. 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/audit.html
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 یسينوقانون سبک به که است یسند ونیکنوانس که است شده عنوان راديا نيا به پاسخ در
 یژگيو نيا اگرچه. است ريپذانعطاف و یکل یبندشکل یدارا و شده نيتدو نوشته حقوق نظام در

 با آن انطباق تیقابل یبرا شود،یم ونیوانسکن مقررات تیقطع عدم به منجر ،در برخی موارد
 توسعه و ریتفس به ،ونیکنوانس یطوالنحیات  تداوم نیهمچن 11.است یضرور ديجد طيشرا

 ديبا یداور یهاوانيد و هادادگاه. دارد یبستگ یداور یهاوانيد و هادادگاه توسط ونیکنوانس
 با یوقتها ، دادگاهراستا نيا در .کنند ریستف ونیکنوانس روح موافق با و تینحسن با را ونیکنوانس

 17.دهند قرار مدنظر را گريد یهادادگاهی آرا الزم است ،کنندیم برخورد ديجد مسئله و موضوع
. است وارد شدهمطرح راديا و بوده اشکال دچار ثیح نيا از ونیکنوانس رسدیم نظر به یکل طوربه

 مسائل یبرا ،شود آن شرفتیپ و توسعه موجب نقانو ریتفس با تواندیم قضايیرويه اگرچه
 اصول و ونیکنوانس در توانمین را آن حکم و ردیگیم قرار ونیکنوانس شمول تحت که یديجد
 یوقت . بديهی استکرد مراجعه یداخل قانون به ديبا ،7 ماده 9 بند اساس بر افت،ي یکل

 که یزیچ آن از ادعو شود،یم مطرح نیطرف از یکي وسیلهبه یداخل حقوق مسائل و موضوعات
 ،یالمللنیب عیب قانون آسان ینیبشیپ تیقابل و یکساني ،یسادگ و شده تردهیچیپ هست
 19.شد خواهد کنندهگمراه
 

 ونیکنوانس اعمال عدم یباال آمار. 9ـ9
 ونیکنوانس که حیتوض بدين 13؛است هشد ونیکنوانس در نظری تعارض به منجر ونیکنوانس 1 ماده

 ماده گنجاندن با گريد طرف از یول شد منعقد کساني مقررات اعمال و خلق هدف با طرف کي از
 آثار از اي کرده استثنا یکلبه را ونیکنوانس مقررات شمول که است داده نیطرف به را اجازه نيا 1

 ونیکنوانس مقررات شمول که است شده عنوان. دهند رییتغ را آن ايکنند  عدول ،مقررات از کيهر
 ون،یکنوانس گستردهکردن استثنا با ،جهیدرنت 11شود.یماستثنا  المللنیب تجارت در یاگسترده طوربه

 که چرا ،شد نخواهد حاصل ،تجارت لیتسه و معامالت یهانهيهز کاهش نهیزم در آن اهداف
 آمدهدستبه یآمارها. شودیم کمتر ،اهداف به دنیرس شود،استثنا  ونیکنوانس شتریب هرچه
 و مکرر صورتبه یالمللنیب فروش معامالت بر ونیکنوانس شمول عدم یاستثنا ةکنندسمنعک

 
56. Eiselen, op. cit., p. 360; Audit, op. cit., p. 187. 

57. Eiselen, op. cit., p. 360. 

58. Ziegel, Jacob S., Report to the Uniform Law Conference of Canada on Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods, 1981, para. 33, Available Online at: http://www.cisg.law.pace.edu/ 
cisg/wais/db/articles/english2.html, Accessed 15 March 2016. 

59. Bailey, op. cit., p. 302. 

60 . Kruisinga, Sonja A., (Non‐)Conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods: A Uniform Concept?, Intersentia, 2004, p. 9; Pistor, Katharina, “The 

Standardization of Law and Its Effect on Developing Economies”, American Journal of Comparative 
Law, vol. 50, 2002, p. 7. 
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 71 تا درصد 11 از مختلف االتيا به توجه با ونیکنوانس یاستثنا درصد کايامر در. است گسترده
 که يیقرادادها در را ونیکنوانس شمول ،وکال درصد 79 یکل طوربه آلمان در 16.است ریمتغ درصد

درصد اعالم  11و در چین  13درصد 16اين نرخ  ،در سوئیس 19.کنندیماستثنا  کنند،یم میتنظ
 11شده است.

 باشد، متفاوت گريد کشور به کشور کي از ونیکنوانس مقررات شمول کردناستثنا ليدال ديشا
 بر نیهمچن و برسد خود اهداف به دتوانن ونیکنوانس تا شودیم باعث باشد، هرچه ليدال نيا یول
 11.گذاشت خواهد یمنف ریثأت ،الحاق به نسبت یریگمیتصم در هادولت دهارا

 

 ونیکنوانس هیسا در یحقوق تیقطع عدم. 4ـ9
 که چرا ،دهدینم شيافزا را یحقوق تیقطع ونیکنوانس که کنندیم عنوان ونیکنوانس نیمخالف

 که چرا شود یتلق مثبت کارکرد تواندینم ونیکنوانس توسط حاکم قانون بحث شدنمرتفع ،اوالً
 

61. Fitzgerald, Peter L., “The International Contracting Practices Survey Project: An Empirical Study of 

the Value and Utility of the United Nation’s Convention on the International Sale of Goods (CISG) and 
the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts to Practitioners, Jurists, and Legal 

Academics in the United States”, Journal of Law and Commerce, vol. 27, 2008, p. 11. 

62. Koehler, Martin F., “Survey Regarding the Relevance of the United Nations Convention for the 

International Sale of Goods (CISG) in Legal Practice and the Exclusion of Its Application”, 2006, 

Available online at http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/koehler.html#iii, Accessed 3 January 2016; 

Koehler, Martin F., Yujun, Guo, “The Acceptance of the Unified Sales Law (CISG) in Different Legal 
Systems”, Pace International Law Review, vol. 20, 2008, p. 48. 

63. Widmer, Corrine, Hachem, Pascal, “Switzerland” in Franco Ferrari (eds), The CISG and Its Impact 

on National Legal Systems, Sellier, 2008, pp. 281-283. 

64. Koehler & Yujun, op. cit., p. 48. 

 :است شده ذکر ونیکنوانس استثناکردن یبرا یمتعدد ليدال .68

 .ونیکنوانس صوصخ در یآگاه نداشتن و یکاف شناخت عدم ـ6

 ونیکنوانس استثناکردن ليدال از گريد یکيعنوان به ونیکنوانس به نسبت شناخت و اطالع کسب و یریادگي بربودننهيهز ـ9
 حیترج شانيوکال و تجار و است تالش و زمان نه،يهز صرف ازمندین ،ونیکنوانس شناخت ،بهتر عبارت به. است شده ذکر

  .نشوند هانهيهز نيا متحمل دهندیم

 خصوص در خود دگاهيد معموالً است، برخوردار یشتریب قدرت از طرف کي که یمعامالت در نکهيا حیتوض؛ یزنچانه قدرت ـ3
 دارند، یکمتر یآگاه متبوع، یداخل حقوق با سهيمقا در ونیکنوانس به نسبت اغلب چون و کندیم اعمال را حاکم قانون

 .کنندیم استثنا را ونیکنوانس

 یشخص خسارات یبرا فروشنده تیمسئول و قرارداد اعتبار بحث خصوصاً ،عیب قرارداد به مربوط موضوعات همه ونیوانسکن ـ1
 کي به نسبت یحقوق نظام دو حاکم، قانونعنوان به ونیکنوانس انتخاب صورت در که شودیم باعث نيا و شودینم شامل را

 خواهد حاکم ونیکنوانس ون،یکنوانس شمول تحت مسائل به نسبت و یمل ونقان قرارداد اعتبار به نسبت باشد؛ حاکم قرارداد
 .بود

Spagnolo, Lisa, “Glimpse through the Kaleidoscope: Choices of Law and the CISG”, Vindobona Journal 

of International Commercial Law & Arbitration, vol. 1, 2009, pp. 140-153.; Ziegel, Jacob S., “The Future 
of the International Sales Convention from a Common Law Perspective”, New Zealand Business Law 

Quarterly, vol. 6, 2000, p. 345; Fitzgerald, op. cit., p. 32.; Fitzgerald, op. cit., p. 32.; Koehler, op. cit., 
p. 10. 
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قبل و بدون الحاق به کنوانسیون به  ،«اصل حاکمیت طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد»
رژيم  ،با بیشترين دقت دهد کهکنند( اجازه میطرفین )طرفینی که قطعیت حقوقی را لحاظ می

د اين است که حقوقی حاکم بر قرارداد را تعیین کنند و تنها چیزی که طرفین بايد انجام دهن
ی کنوانسیون نیز ايرادات ادرمورد محتو ،ثانیاً .کنندشرط قانون حاکم را در قرارداد خود درج 

کنند؛ عدم پوشش همه موضوعات و مسائل مربوط به قرارداد فروش، وجود مطرح می را یمتعدد
 های زبانی،سازی ظاهری و شکلی در کنوانسیون و تعارض ماهوی مقررات، تفاوتيکسان

 نبودبودن کنوانسیون، اصطالحات و عبارات غیرقاطع، جديد و گسترده، تفسیرهای متفاوت و بديع
وسیله هاهم داليل و موانع عدم حصول قطعیت ب عنوانبهمرجع عالی جهت رفع تعارض تفسیرها 

پذيری کنوانسیون و قابلیت تطبیق آن با انعطاف ،در واقع 11کنوانسیون عنوان شده است.
ها امکان تفسیر و صدور احکام منصفانه را داده است، منجر به ای متفاوت که به دادگاههوضعیت

اظهار شده که تدوين کنوانسیون در بستر  17.بینی نتايج آن شده استنوعی عدم قطعیت در پیش
  19.ه استشدمنجر به ايجاد اين عدم قطعیت  ،نظام حقوق نوشته

و امکان  نیستپذير خاب قانون حاکم همیشه امکاندر پاسخ به اين انتقاد بايد گفت که انت
حتی تعیین قانون خارجی نیز مشکالت  ،خصوص به توافق نرسند. در ثانی دارد طرفین در اين

 تیقطع نیب شهیهم ديبا تجارت، حقوق درمتعددی خواهد داشت. همچنین عنوان شده است که 
  13.دهندیم حیترج را یدوم ،تجار اکثر که داشت، معاوضه یريپذانعطاف و یحقوق

 

 رانیا حقوق با ونیکنوانس عارضاتت .8ـ9
 مقررات در تعارضات یبعض وجود ،ونیکنوانس به الحاق در رانيا یاساس مشکالت از یکي

 نیب تعارض عنوانبه یمتعدد موارد. است یمدن قانون خصوصاً ،یداخل مقررات با ونیکنوانس
 71 ماده) نفع عدم بودنمطالبهقابل ،ازجمله است، شده عنوان رانيا حقوق و ونیکنوانس
 فسخ و یاساس نقض ،(ونیکنوانس 11 ماده) ثمن نییتع بدون عیب شدنیتلقحیصح ،(ونیکنوانس

 ماده) قرارداد فسخ و قیتعل ،بینینقض قابل پیش ،(ونیکنوانس 11 و 13 و 91 ماده) آن اساس بر
 لیتحل به نجايا در 71(.ونیکنوانس 77 ماده) خسارت لیتقل قاعده و (ونیکنوانس 79 و 76

 
66. Wool, Jeffrey, “Rethinking the Notion of Uniformity in the Drafting of International Commercial 

Law: A Preliminary Proposal for the Development of a Policy-Based Unification Model”, Uniform Law 

Review, vol.1, 1997, p. 47; Eiselen, op. cit., p. 362; Cuniberti, op. cit., pp. 1514-1517. 

67. Farnsworth, E. Allan, “The Convention on Contracts for the International Sale of Goods from the 

Perspective of the Common Law Countries”, in: Anonymous La Vendita Internazionale, Milan. 1981, p. 8. 

68. Farnsworth, op. cit., pp. 11-12. 

69. Stephan, op. cit., pp. 746-748. 

 و اضافه مهلت یاعطا ،(ونیکنوانس 36 ماده) عیمب میتسل محل قاعده ،(ونیکنوانس 71 ماده) ثمن بهره بودنمطالبهقابل .10

 به عيبا الزام ،(91 ماده) فسخ آثار ،(ونیکنوانس 11و 13 ماده و 13 ماده 6 بند از (ب) شق و 17 ماده 6 بند) آن اساس بر فسخ
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 .شودخته میپردا هاترين آنمهم
 

  قرارداد فسخ .الف

های کنوانسیون يکی از نقاط مثبت آن و از موفقیت ،های جبرانی مقرر در کنوانسیوننظام روش
ند منظام صورتبههای جبرانی فروشنده و خريدار را کنوانسیون روش ،در واقع 76رود.به شمار می

های جبرانی اصلی بیان کرده است. يکی از روش 11تا  16و مواد  19تا  11 و مشخص در مواد
به آن اختصاص داده شده  73و  79، 11، 13که مواد است  79مقرر در کنوانسیون، فسخ قرارداد

 رجیحت اصوالً ،قرارداد اجرای و بقا و بوده استثنايی حلیراه ،قرارداد فسخ ،بیع کنوانسیون دراست. 
اين اصل اگرچه  .داندنمی فسخ مستلزم را قرارداد نقض هرگونه کنوانسیون اساس، همین بر .دارد

، 16، 13، 19، 37، 31، 31، 91 توان آن را از موادمی ،صراحت بیان نشده استدر کنوانسیون به
دست به مدونین کنوانسیون در رابطه با ايجاد حق فسخ،  73د.کرکنوانسیون استنباط  73و  11

اند. اگرچه تفکیک را وارد دنیای حقوق کرده «نقض اساسی»ابتکار زده و مفهوم جديدی به نام 
ال بندی سنتی سیستم کامناساسی از حیث شکلی مشابه تقسیمبین نقض اساسی و نقض غیر

که يکی از شروط شد و فقط درصورتیتفکیک قائل می 71و تضمین 71ط)که بین شراست
داد(، ولی نقض اساسی به مفهوم دادن به قرارداد را میحق خاتمه شدنقض میقرارداد  71ضروری

 ونیکنوانس ،واقع در 77.استهای حقوقی داخلی فاقد سابقه در نظام ،مورد استفاده در کنوانسیون
                                                                                                                                        

 همراه یقبول رشيپذ ،(ونیکنوانس 11 ماده) ثمن لیتقل ،(ونیکنوانس 11 ماده) وبیمع یکاال ریتعم اي نيگزيجا یکاال ليتحو
صفايی،  ن.ک: .است تعارضات گريد موارد از( ونیکنوانس 99 ماده) کاال بازفروش و( ونیکنوانس 63 ماده) هاتفاوت و اضافات با

 .611-611 صص ،همان

71. Rosett, op. cit., pp. 270-271 

72. Avoidance of Contract 

 .619، ص 6331چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، ،المللیحقوق بیع بین ؛صفايی و ديگران. 19

74. Condition 

75. Warranty 

76. Essential Condition 

 در دانست؛ يکی گلیسان حقوق در (Fundementh breach) اساسی نقض نهاد با نبايد را کنوانسیون در اساسی نقض. 11

 قرارداد اجرای در متعهد هرگاه که ترتیب بدين ست؛قراردادها در مسئولیت عدم شروط مربوط به مزبور نهاد حقوقی، نظام اين
 کنندهتهديد و فزاينده رشد برابر در مفهوم اين ،واقع در ندارد را مسئولیت عدم شروط با استثنا حق شود، اساسی نقض مرتکب
 به مسئولیت عدم شروط که است شده تصريح متعدد یآرا در. دش پديدار غیرمنصفانه و نامتعارف ئولیتمس عدم شروط

 .63Honnold, op ص ،همان ؛بونل و انکایب) .نیست استناد قابل شود،می قرارداد اساسی نقض مرتکب متعهد که هنگامی

cit., p. 205; ). نقض که است دسته سه بر قراردادی تعهدات و شروط ،انگلستان حقوقی نظام درشايان ذکر است  همچنین 
 اساس که ستا (conditions) قرارداد حیاتی و اساسی تعهدات و شروط ،نخست دسته: دارد را خود ويژه ثارآ هاآن از هريک
 فسخ ختیارا ديدهزيان به آن نقض که تعهداتی. شودمی قرارداد اصل در اخالل باعث آن نقض و است وابسته آن به قرارداد
 گروهی. است نوع اين از هم قراردادی تعهدات و شروط بیشتر و است شده برده نام آن از قانون در نیز اغلب دهدمی را قرارداد
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 نقض: است کرده میتقس قسم دو به را قرارداد نقض ،«قض اساسین»أسیس حقوقی با ابداع ت
 مرتکب مقابل طرف که است ممکن صورتی در تنها فسخ اصوالًی، و اساسو نقض غیر یاساس
، مواد 11 ماده 6از بند  (الف)، شق 13 ماده 6از بند  (الف)شق ) .باشد شده قرارداد اساسی نقض

نقض اساسی همیشه برای طرف مقابل ايجاد حق فسخ  ،به عبارت بهتر( عیب ونیکنواس 73و  79
در رابطه با عدم تحويل کاال از ناحیه بايع و عدم پرداخت ثمن  اساسی صرفاًکند ولی نقض غیرمی

مهلت اضافه به طرف  ،ديدهکه طرف زيانيا عدم قبض کاال از ناحیه خريدار و آن هم درصورتی
يا  رغم اعطای مهلت، تعهد خود را در مهلت اضافه ايفا نکندهمقابل بدهد و طرف ناقض قرارداد ب

 (ب))شق  ديده اختیار فسخ خواهد داشت.جام تعهد را اعالم نمايد، زياناراده خود مبنی بر عدم ان
اين  79( حق فسخ مبتنی بر اعطای مهلت اضافه،11ماده  6از بند  (ب)و شق  13ماده  6از بند 

تعديل و مقررات کنوانسیون راجع به  ،اصل را که فسخ قرارداد همیشه مستلزم نقض اساسی بوده
                                                                                                                                        

 نقض. (Warranties) آيدمی شمار به ثانوی و فرعی قرارداد، اصلی و اولیه هدف به نسبت که ستا تعهداتی و شروط ،ديگر
 تا سنتی بندیتقسیم که دسته دو اين میان در. کندمی اعطا خسارت مطالبه حق ديدهزيان به صرفاً ،شروط از دسته اين

 جديد نیازهای با متناسب ”Innominate terms“ يا میانه تعهدات عنوان تحت تعهدات از سومی قسم بود، اخیر هایسال
 و شروط دسته دو از مجزا ماهیتی ،واقع در شروط از دسته اين. نهاد وجود عرصه به پا تجاری قراردادهای حوزه در بخصوص

 بدين ندشو تلقی میانه شروط توانندمی شرايطی تحت ثانوی و فرعی يا اساسی تعهدات از هريک. ندارند فوق سنتی تعهدات
 ساسیا تعهدی است ممکن بنابراين تعهد، و شرط نه است نقض آثار دارد، اهمیت آنچه ،تعهدات از نوع اين در چون که معنا
 به ثانوی و فرعی تعهد نقض ،عکسبه و نگردد فسخ حق ايجاد موجب ندارد، دنباله ب جدی آثار آن نقض چون ولی باشد
بحثی پیرامون نقض اساسی »؛ جويبارینژادمیرزااکبر  .آورد فراهم ديدهزيان برای را قرارداد فسخ امکان آن، آثار شدت دلیل

دانشگاه تهران،  ،سیاسیوعلوممجله دانشکده حقوق ،«وين( با مطالعه تطبیقی 6391) للی کاالالمقرارداد در کنوانسیون بیع بین
 .63-96 ، صص6396، 19شماره 

ت حقوق انگلیس در خصوص فسخ قرارداد از حیث امقرر انگلیس، حقوق نظام و قلمرو به میانه تعهدات و شرط ورود از قبل
 وجود قرارداد فسخ امکان حیث از مزبور نظام و کنوانسیون مفاد بین عمده تفاوت اين شکلی شبیه مقررات کنوانسیون بود ولی

 شدهنقض تعهد خود خواه است، نقض آثار شده، قلمداد اساسی نقض تحقق ضابطه و معیار آنچه ،کنوانسیون در که داشت
 انگلیس حقوق در کهدرحالی ؛تسه نیز اساسی تعهد نقض متضمن اساسی نقض غالباً که هرچند اساسی؛غیر يا باشد اساسی

 نقض که بود شده تقسیم فرعی و اصلی تعهدات به قبل از تعهدات. شدنمی چندانی توجه شروط و تعهدات نقض آثار به
 حق ديدهزيان به صرفاً صورت هر به نیز فرعی شروط نقض و شدمی فسخ حق ايجاد سبب ،شرايط هر در اصلی تعهدات
 .کردمی اعطا خسارت مطالبه

 بسیار ،مزبور نظام تجاری، قراردادهای در بیشتر هم آن ،تعهدات از سومی قسم شناسايی و مزبور بندیتقسیم تعديل از پس اما
 قراردادهای در گاه که رسید نظر به چنین ،واقع در. است شده نزديک حیث اين از قرارداد فسخ باب در کنوانسیون حلراه به

 فسخ بر دلیلی بنابراين ندارد، دنبال به فاحش خسارات و آثار کاال، مطابقت عدم يا کاال تسلیم مانند اساسی تعهد نقض تجاری،
 همانند لذا. شود جبران کاال ترمیم يا جزئی خسارت پرداخت با تواندمی نقض از ناشی ضرر و نیست موارد گونهاين در قرارداد

 نوع نه کرد توجه تعهدات نقض آثار به بايد تجاری قراردادهای در نیز کشور اين حقوق در کنوانسیون، در شدهپذيرفته حلراه
 پیشین.. تعهد

15 .Nachfristسیس حقوقی نیز از حقوق آلمان اقتباس شده است ولی با عنوان مطروحه در قانون مدنی آلمان ، اين تأ

 . 696 ، صهمان؛ مشابهت دقیق ندارد. بیانکا و بونل
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ه است که فسخ در شد. با عنايت به مقررات مذکور عنوان استتر کرده فسخ قرارداد را کاربردی
و  13ماده  6از بند  (ب)مبتنی بر ايده نقض اساسی بوده و حق فسخ مقرر در شق  ،کنوانسیون

 موجببهتعريف شده و  91نقض اساسی نیز در ماده  73.ستاستثنا 11ماده  6از بند  (ب)شق 
نقض بايد  ،تلقی شود بايد دو ويژگی مهم داشته باشد: اوالً اساسی ،همان ماده برای اينکه نقض

اساسی از آنچه استحقاق انتظار  طوربهکه او را  شودمنجر به ورود چنان خسارتی به طرف ديگر 
صنف او قابل هم آثار نقض توسط ناقض يا شخص معقولِ ،. ثانیاًکندآن را داشته محروم 

مواد  موجببهدو خصیصه باشد، نقض اساسی تلقی و  هر نقضی که دارای اين بینی باشد.پیش
 73و  79، 11، 13، 91د. مستفاد از مواد دهديده حق فسخ قرارداد را میبه زيان 11و  13

، استدفع ضرر و جبران خسارات وارده  ،کنوانسیون اين است که مبنای حق فسخ در کنوانسیون
، پس عمده ويژگی «...شود چنان خسارتی  نقض بايد منجر به ورود»؛ 91ماده  موجببهچرا که 

 91)خسارت موضوع ماده  نقض، ورود خسارت است و در راستای دفع و جبران اين خسارت
نیز همانند  رانيا حقوق درديده حق فسخ قرارداد را داده است. کنوانسیون(، کنوانسیون به زيان

 91،شودايی است که بايد احراز کنوانسیون، اصل، لزوم قرارداد است و امکان فسخ، امری استثن
. است نشده میتقس یاساسریغ و یاساس به قرارداد نقضولی برخالف کنوانسیون در حقوق ايران، 

 ،نقض از یناش آثار و شدهنقض تعهد نوع تیاهم به قرارداد فسخ اعمال در یمدن قانون در
 یقانون اراتیخ دودهمح در و داشته را خود خاص تیفیک و شکل قرارداد، فسخ و نشده یتوجه

 در یتساو تيرعا عدم و یناهماهنگ. است یابيارز و لیتحل قابل( یمدن قانون بعد به 331 مواد)
 مورد، نيا بارز نمونه. است روشن و فاحش کامالً یمدن قانون در اراتیخ مبحث در نیطرف حقوق

 نوع دو یمشتر هیناح از ثمن پرداخت امکان عدم اي ریخأت ثیح از فروشنده یبرا که است آن
 ماده موضوع سیتفل اریخ و یمدن قانون 119 ماده موضوع ثمن ریخأت اریخ) است هشد مقرر اریخ

 حق و اریخ چیه ،فروشنده هیناح از عیمب ليتحو عدم اي ریخأت یبرا کهیدرحال( یمدن قانون 391
 فروشنده الزام ديبا( 933 تا 937 مواد) یقانون مواد مطابق و است نشده مقرر داريخر یبرا یفسخ

کلی در طوربه. داشت خواهد فسخ حق داريخر تعذر، صورت در و کرد مطالبه را عیمب ليتحو به
توان بر اساس موضوع قرارداد، اقسام قراردادها را به سه دسته کلی تقسیم نظام حقوقی ايران می

قراردادهايی که  ـ. باستها انتقال و تسلیم عین معین قراردادهايی که موضوع آن ـکرد: الف
ها انجام فعل يا قراردادهايی که موضوع آن ـ. جاستها انتقال و تسلیم عین کلی موضوع آن

. قانونگذار بر اساس مبنا و چگونگی فسخ، قراردادهای دسته نخست را از استفعل ترک
 

79. Ziegel, Jacob S., “The Remedial Provisions in the Vienna Sales Convention: Some Common Law 

Perspectives”, 1984, p. 12, Available online at http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ziegel6.html, 

Accessed on 20 October 2016. 

 .991-997، جلد سوم، شرکت سهامی انتشار، صص قواعد عمومی قراردادها ؛کاتوزيان، ناصر. 50
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بین  (الف)د جدا کرده است. قانونگذار در عقود مذکور در بن (ج)و  (ب)قراردادهای موضوع بند 
به اين توضیح که  ؛نقض مربوط به تسلیم کاال و نقض ساير تعهدات تفاوت قائل شده است

اجبار به تسلیم  ،خیر در تسلیم مبیع يا ثمن، ممتنعقانون مدنی در صورت تأ 371ماده  موجببه
ديده حق ولی قانونگذار در خصوص نقض ساير تعهدات در بیع عین معین به زيان 96شود،می

و  (ب)قانون مدنی( در خصوص قراردادهای بند  199و  166، 161، 931)مواد  سخ داده است.ف
، قانونگذار صرفاً در صورت تعذر استفعل ها تسلیم عین کلی و انجام يا ترککه موضوع آن (ج)

قانون  933-937و مواد  161)ماده  است.داده ديده حق فسخ اجبار طرف به اجرای تعهد، به زيان
تتبع در کتب فقها نیز حاکی از آن است که جمع کثیری از فقهای امامیه و مذاهب اربعه  99.(مدنی

تواند اجبار دهد و وی میله حق فسخ نمیبر اين باورند که عدم انجام تعهدات اصلی به متعهد
 93متعهد را به اجرای تعهد بخواهد و در صورت تعذّر اجبار، متعهدله حق فسخ خواهد داشت.

ه که در فقه امامیه، بیع، عقدی تملیکی است؛ به اين معنی که شداين کالم نیز چنین بیان مبنای 
صرف ايجاب و قبول، برای بايع نسبت به ثمن و برای مشتری نسبت به مبیع، ملکیت حاصل به

ماند که نقض آن مستوجب فسخ قرارداد باشد. تعهد تسلیم مبیع و شود و تعهدی باقی نمیمی
کس مکلف شود، بلکه بدين جهت است که هرنیز مستقیماً از عقد بیع ناشی نمیپرداخت ثمن 

 ،ايراد اين ديدگاه اين است که اوالً 91است مال ديگری را که در اختیار دارد به صاحبش برساند.
( محل استمبیع اغلب از نوع کلی  ،المللبودن عقد بیع مال کلی )که در تجارت بینتملیکی

اين  ،کند. ثانیاًدانند که مستقیماً ايجاد تعهد میاری آن را قراردادی عهدی میاختالف است و بسی
گروهی  91توان آن را امری خارج از عقد بیع تلقی کرد.شود و نمیتعهد از خود عقد ناشی می

له اصوالً اند که در صورت عدم انجام تعهد، متعهدديگر از فقها نیز به اين نظر متمايل شده
فرمايد: صاحب جواهر در اين خصوص از بعضی فقها چنین می 91.کندامله را فسخ تواند معمی

عمل منافی با حقی که  ،گاه در عقد الزمی، يکی از طرفینظاهر اقوال فقها اين است که هر
 

و تحت شرايطی بايع حق فسخ بیع را  119ماده  موجببهخیر در پرداخت ثمن، خصوص تأالبته بايد توجه داشت که در  .57

 بینی نشده است.دارد، ولی چنین خیاری برای خريدار پیش

 .91-93 همان، صص ؛نژاد جويباریمیرزا .58

، جلد االسالمیالفقهمصادرالحق فی ؛؛ سنهوری، عبدالرزاق333 ص .ق6167، 91، جلد جواهرالکالم ؛حسننجفی، محمد .59

 .993 ، ص6336، خرسندی، 1

 .991 ، ص6371، چاپ سنگی، مکاسب ؛انصاری، مرتضی. 54

، جلد اول، عقود معین ؛: کاتوزيان، ناصر131و  163، صص 6393، اسالمیه ام،چاپ سی حقوق مدنی،حسن؛ امامی، سید .58

  .131ص ق.  6167 انصاريان، ،7جلد  ،مصباح الفقاههعلی؛ ؛ توحیدی، محمد39-31، صص 6397شرکت سهامی انتشار، 

؛ خويی، 399-333 ق. صص6196سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤجلد پنجم، ، کتاب البیع ؛اهللروحخمینی، سید .56

 ؛کاظم؛ طباطبايی يزدی، سید محمد31-16صصق. جلد دوم، 6161،العلمه، چاپ هجدهم، مدينمنهاج الصالحین ؛ابوالقاسمسید
 .661 ، جلد دوم، ص6379سسه اسماعیلیان، ، مؤحاشیه المکاسب
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 «الضرر و الضرار»طرف ديگر توسط عقد مزبور کسب کرده انجام دهد، شارع بر اساس قاعده 
قانون مدنی از ديدگاه  ،شدطور که عنوان  همان 97.استقرر کرده حق فسخ م ،برای طرف مقابل

دانند، پیروی کرده است. گروه اول فقها که فسخ قرارداد را صرفاً در صورت تعذر اجبار جايز می
د، عدم توجه و تفکیک شوکلی معامله می صورتبه «مبیع»الملل، اغلب ازآنجاکه در تجارت بین
ی و عدم اعطای حق فسخ حتی در خصوص نقض اساسی، مقررات اساسبین نقض اساسی و غیر

 قانون خیارات مقرر در خصوص در یکلطوربهقانون مدنی را در اين رابطه ناکارآمد کرده است. 
 نیطرف تعهدات یاجراهاضمانت از یکي عنوانبهبه بعد قانون مدنی(  337)مواد  رانيا یمدن

 ،اوالً گفت توانیم عیب ونیکنوانس در مقرر یاساس نقض اساس بر فسخ حق با سهيمقا در قرارداد
يت و تخلف وصف، خیار تدلیس( ؤاغلب خیارات )خیار عیب، خیار ر ،طور که عنوان شد همان

، بیشتر استالذمه مربوط به معامالت عین معین بوده و در معامالتی که موضوع قرارداد کلی فی
 نیطرف هیناح از قرادادها اغلب در و درعمل قانون در مقرر اراتیخ، ثانیاًشود. خیارات مطرح نمی

اغلب خیارات با نظم  چون ،ثالثاً. هستندعمالً فاقد کارکرد مهم  گفت توانیم و شده سلب
 کنارگذاشتنرسد ینم نظر به ،ستاعمومی ارتباط نداشته و در زمره مقررات تکمیلی و حمايتی 

 شرط را آن اعمال عدم ،خود اراده با نیطرف نکهيا کما باشد تعارض در یفقه یمبان با آن
 نوع به توجه بدون فسخ حق یاعطا و یاساسریغ و یاساس نقض نیب کیتفک عدم ،رابعاً. کنندیم

، چرا است اصالح و یبازنگر درخور و بوده یمدن قانون بر وارد یاساس راداتيا از شدهنقض تعهد
به شمار استثنا  ،نوانسیون پذيرفته شده و فسخکه اصل لزوم قرارداد در حقوق ايران همانند ک

که  شودمحدود به مواردی  ،لذا در حقوق ايران نیز مانند کنوانسیون بايد فسخ قرارداد .رودمی
 یاحربه و مستمسک یجزئ و یراساسیغ نقض هر تاامکان دفع ضرر به طريق ديگر وجود ندارد، 

نقض اساسی، نتیجه و حاصل خرد جمعی بوده و  فسخ مبتنی بر خامسا،ً د.نباش قرارداد فسخ یبرا
اصول قراردادهای تجاری و به همین سبب است که در است از حیث عملی نیز بسیار کارآمد 

( نیز پذيرفته شده است. 316-3( و اصول اروپايی حقوق قراردادها )ماده 6-3-7المللی )ماده بین
و  99«حاکمیت اراده»غلبه، يکی از دو اصل  مبنای اصلی خیارات در قانون مدنی، بر پايه ،سادساً

، 11، 13، 91مستفاد از مواد  ،شدطور که عنوان  و در کنوانسیون بیع نیز همان 93است  «الضرر»
 ،. درنتیجهاستاين است که مبنای حق فسخ، دفع ضرر و جبران خسارات و قاعده الضرر  73و  79
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چاپ  ،قواعد عمومی قراردادها )کاتوزيان، ناصر؛ ه است.حاکمیت اراده عنوان شد ،قطع طوربهتنها مبنای خیار شرط . 55

 .631 ، جلد پنجم، ص6397پنجم، شرکت سهامی انتشار، 

 196، 179، جلد اول، صص 6393ام، انتشارات اسالمیه، ، چاپ سیحقوق مدنی ؛ امامی، حسن؛11 ، صهمان ؛کاتوزيان .53

 : 931 ، صهمان ؛: انصاری191و 
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رسد پذيرش نسیون و حقوق ايران، به نظر میتوان گفت با توجه به اشتراک مبانی فسخ در کنوامی
حق فسخ در مواردی که نقض اساسی  ینقض اساسی و اعمال آن در حقوق داخلی و اعطا نظريه

فعل باشد الذمه يا انجام و ترکعین معین يا کلی فی ،که موضوع عقدنظر از اينصرف ،افتداتفاق می
قانون مدنی(  199و  166، 161، 931)مواد  های جزئینقض موجببهو همچنین کنارگذاشتن فسخ 

 31مغايرتی با روح قانون مدنی و فقه ندارد.
 

 آن آثار و ینیبشیپ قابل نقض .ب

شود، مربوط به بخش بینی میکنوانسیون، اگر نقضی که احتمال وقوع آن پیش 76ماده  موجببه
کند. همچنین بر اساس ماده تواند اجرای تعهدات خود را معلق له میاساسی تعهدات باشد، متعهد

تواند قرارداد را فسخ کند. در له مینقض اساسی باشد، متعهد ،که نقض احتمالینیز درصورتی 79
بینی و آثار آن را مقرر کرده باشد، نقض قابل پیش ،ای که به نحو صريحقاعده ،قانون مدنی ايران

اين است که در نظام حقوق اسالم و رسد علت عدم اشاره به اين قاعده وجود ندارد. به نظر می
سیس حقوقی وجود نداشته است أاند، چنین تنظام حقوق فرانسه که منابع تدوين قانون مدنی بوده

در خصوص وجود يا قابلیت  ولی چند نکته 36ال بوده است.چرا که خاستگاه اين قاعده نظام کامن
ايران و اينکه آيا باوجود حقوقی  بینی و آثار آن در نظامسیس حقوقی نقض قابل پیشأپذيرش ت

سیس حقوقی در کنوانسیون، الحاق ايران به کنوانسیون با مانع حقوقی مواجه است يا نه، أاين ت
 قابل ذکر است:

 به یقطع متعهد، توسط ندهيآ در قرارداد نقض که يیجا در یحقوق سیسأت نيا رفتنينپذ (7

 ،واقع در. است قرارداد نیطرف نکردمعطل و منتظر و هاهيسرما اتالف یمعنا به رسد،یم نظر
 ؛برساند حداکثر به را قرارداد یاقتصاد يیکارا تواندیم و بوده یاقتصاد ،مقرره نيا کارکرد نیاول
 يیرها ندهيآ در یقطع یضرر از را دهيدانيز و شده خسارت ورود از مانع که حیتوض نيا به

 یبدتر تیموقع در را گريد طرف آنکهیب دهد،یم ارقر یبهتر تیموقع در را او جهیدرنت و دهیبخش
 39.کند رها

 ینیبشیپ قابل معقول و متعارف طوربه هرگاه کندیم اقتضا نیعوض یهمبستگ اصل (8

 حداقل اي عقد فسخ در گر،يد طرف ديبا ست،ین خود تعهدات انجام به قادر مقابل طرف که باشد
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 مقررات به آن ورود و الکامن يیقضاهيرو در ینیبشیپ قابل نقض یریگشکل خچهيتار» ؛عباس ،یآبادنجف یکاظم .37

 .991 ، صهمان ؛؛ شعاريان و رحیمی31 ص ،6399 ،17 و 11 شماره ،یحقوق یهادگاهيد فصلنامه ،«یالمللنیب و یداخل

 ،13 شماره ،بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه، «قرارداد نقض بینیشپی اقتصادی حقوقی تحلیل» ؛آرانی، مجتبی اشراقی .38

 .13-99 صص ،6339
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 تعهد انجام بدون) قرارداد یاجرا به طرف دانستنلزمم و الزام. باشد مجاز تعهدات یاجرا قیتعل
 ،نیعوض یمبستگه رسدیم نظر به. است نیعوض یهمبستگ قاعده خالفبر( مقابل طرف

 به را آن محدوده ه،ينظر نيا موسع ریتفس با توانیم و نبوده موعد در تعهد انجام عدم به محدود
 33.داد گسترش زین اجرا زمان از شیپ

 بحث ،رانيا حقوق با ینیبشیپ قابل نقض هينظر تعارض یاساس یهابهجن از یکي (9

 تا آن اساس بر که یاقاعده است هشد عنوان نهیزم نيا در. است قرارداد یاجرا موعد دنیفرانرس
 موارد شامل و بوده غالب مورد بر یمبتن ماند تعهد یاجرا منتظر ديبا موعد دنیفرارس زمان
 تعهد یاجرا امکان عدم موعد، دنیفرارس از قبل معقول و تعارفم طوربه که شودینم یخاص

 یبرا سفر یاثنا در اي کند فرار محل از مساقات اي مزارعه عامل اگر مثال طوربه. شود مشخص
 باوجود اگر که است نيا تیواقع 31.داشت خواهد فسخ اریخ لهمتعهد د،يآ شیپ عودت مانع یو

 ضرر ورود باعث دانسته شود عقد به یبنديپا به ملزم ،همتعهدل قرارداد، نقض معقول احتمال
 دفع یهاراه از یکي و کندیم ینف را آن الضرر قاعده آنکه حال شود،یم یو به جبران رقابلیغ

 31.است قرارداد فسخ اي قیتعل ،ضرر

 عنوانبه یمتعدد موارد ،فقه و یقانون مواد در استقرا با نکهيا فوق نکات ةهم از ترمهم (4

 است هشد ذکر اسالم و رانيا یحقوق نظام در ینیبشیپ قابل نقض قاعده انعکاس از يیهانمونه
 یمدن یدادرس نيیآ قانون 661 ماده و یمدن قانون مکرر 969 ماده به توانیم جمله آن از که

 یمبنا د،يتردیب ،نشده برده کار به «یاحتمال نقض» لفظ ،مواد نيا لیتحل در هرچند. کرد اشاره
 آن یاجرا عدم بر یقو احتمال که یمؤجل تعهد به نسبت خواسته نیتأم درخواست حق رشيپذ
 از یریجلوگ اي دفع ضرورت که است یاحتمال نقض هينظر یمبنا همان دارد، وجود دیسررس در

 شدنابينا استناد به فسخ حق س،یتفل اریخ حبس، حق م،یتسل تعذر اریخ. است محتمل ضرر
 انعکاس از یبارز یهانمونه عنوانبه تجارت قانون 133 و 939 ،937 مواد و سلف عیب در عیمب

 31.است شده ذکر رانيا حقوق در ینیبشیپ قابل نقض قاعده

 ینیبشیپ قابل نقض قاعده ،ايران حقوق در گفت توانیم نهیزم نيا در یکل طوربه تينها در
 بنابراين. است هشدن يیشناسا ونیانسکنو همانند( قرارداد فسخ و قیتعل) آن بر مترتب آثار و
 

 .617 ص ،همان ؛یعیرب و یکاظم. 39

 ؛693 ص ،6396 دانش، گنج ،(موازنه یتئور) عمل اصالت هيپا بر عقود یعموم فلسفه؛ جعفرمحمد ،یلنگرود یجعفر .34

بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بررسی حق فسخ ناشی از پیش»؛ اعظمی چهاربرجحسین  و فیماهمايون  ،منصور امینی،
 .11-11 ، صص6331دوره سوم، شماره اول، ،مجله مطالعات حقوقی ،«المللی کاال و حقوق ايرانبین

 .11-11 صص ،همان ؛برجچهار یاعظم و یماف ،ینیام .38

، شماره مجله حقوق اسالمی ،«ايران حقوق و امامیه فقه منظر از قرارداد نقض بینیشیپ نظريه ارزيابی»؛ الهعمتالفت، ن .36

 .96ـ616 ، صص6336، 33
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 مانع موضوع اين ، ولیدانست ايران داخلی درحقوق موجود قواعد از یکي را قاعده اين توانینم
 محسوب ونیکنوانس نظام با رانيا حقوق تقابل و تعارض موارد از و عیب ونیکنوانس به رانيا الحاق

 های جبرانی مترتب برروش ع نقض قرارداد ونو نيا تواندیم یداخل قانونگذار که چرا ،شودینم
 و اصول با وجههیچبه سیسأت نيا رشيپذ. دکن شناسايی جديد سیس حقوقیأت عنوانبه را آن

 را تعهد عین اجباری اجرای گستره فقط و ندارد تعارضی ايران قراردادهای حقوق ساختارهای
 دارد کامل سازگاری نیز در فقه امامیه شدهپذيرفته اصول با نظريه مفاد همچنین، .دکنیم محدود

 فتوا فسخ و اجبار میان تخییر به قراردادی تعهدات از تخلف خصوص در گرانقدری فقهای و
 37.دارد همخوانی نظريه مفاد با ایهونگبه که ندداده

 

 جهینت
 نهیزم در که است یاسناد نيترموفق و نيترمهم از یکي کاال یالمللنیب عیب ونیکنوانس

 جهان یاقتصاد قدرتمند کشور 91. است هشد االجراالزم و بيتصو قراردادها حقوق یسازکساني
 یشرکا. اندشده ملحق ونیکنوانس به دارند، اریاخت در را یالمللنیب معامالت دوسوم از شیب که

 به ونیکنوانس یاعضا از یهمگ يیاروپا یکشورها و نیچ ه،یترک عراق، ازجمله رانيا یتجار
 کنندههیتوج که است هشد ذکر یالمللنیب عیب ونیکنوانس یبرا یمتعدد یکارکردها. روندیم شمار

 و دارد یاقتصاد جنبه هم کارکردها نيا. رودیم شمار به کاال یالمللنیب عیب ونیکنوانس به الحاق
 . یحقوق جنبه هم

 آن، به الحاق نیمخالف و نيمنتقد ون،یکنوانس متعدد مثبت یکارکردها و هایژگيو رغمهب
 یسازکسانياز  آنان. اندبرده الؤس ريز را آن وسیلهبه یحقوق نظام یارتقا و ونیکنوانس دبودنیمف

 یامصالحه و یسازش سند ،ونیکنوانس که کنندیم عنوان و دهکر انتقاد ونیکنوانس توسط یماهو
 المللنیب تجارت در ونیکنوانس اعمال عدم یباال آمار. است آن کنندهبيتصو یکشورها نیب

 وارد انتقادات گريد از آن يیستايا و ونیکنوانس هيسا در یحقوق تیقطع عدم قراداد، نیطرف توسط
 . است ونیکنوانس بر

 مباحث و مطالب به توجه با ون،یکنوانس به نسبت شدهمطرح راداتيا و انتقادات یتمام باوجود
 داشت نظر در را نکته نيا ديبا ونیکنوانس یابيرزا در ،اوالً گفت توانیم مقاله نيا در شدهمطرح

 و است ديجد سند ونیکنوانس. است شده یسپر ونیکنوانس االجراشدنالزم از سال 97 صرفاً که
 تفاوت موارد اکثر در موجود یحقوق یهانظام تمام با باًيتقر کندیم یمعرف که اییحقوق ميرژ

 وکال، ،انادتاس) دانانحقوق و قرارداد نیطرف از اعم ینجها جامعه افراد تمام یبرا جهیدرنت و دارد
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 آموزش و نهيهز صرف ازمندین ونیکنوانس با يیآشنا. است عيبد و ناآشنا( قضات و نيمشاور
 یقرارداد نیطرف توسط ونیکنوانس نکهيا به راديا لذا. است زمان ازمندین مهم نيا و است مناسب

 راداتيا از یکي عنوانبه را آن توانینم و نبوده ردوا ،شودیم استثنا یاگسترده صورتبه
 لیدل به نيا دارد یشتریب تیمقبول کشورها یمل یقراردادها حقوق اگر. کرد یتلق ونیکنوانس
 کسب و زمان گذشت با ديترد بدون و است کشورها یمل یهاحقوق و نیقوان یطوالن سابقه

 صورتبه و شده کشورها یداخل نیقوان نيگزيجا المللنیب عیب حوزه در عمالً ونیکنوانس تجربه،
 است نتوانسته کامل و مطلق صورتبه اگرچه ونیکنوانس ،ثانیاً .شد خواهد اعمال گسترده و ریفراگ

 نیاول ونیکنوانس که داشت نظر در ديبا یول ابدي دست خود شمول تحت مقررات یسازکساني به
 از حد نیهم و است المللنیب عیب یدهاقراردا یسازکساني به دنیرس راه در یعمل گام

 ،یماهو ثیح از که یموضوعات نکهيا مضافاً .رودیم شمار به یبزرگ تیموفق زین یسازکساني
 را ونیکنوانس اعظم و اهم قسمت است، نشده حاصل هاآن خصوص در یمطلق یسازکساني

 و قراردادها نقض ندمان عیب یقراردادها حقوق یکاربرد موضوعات شتریب و دهندینم لیتشک
 ،ثالثاً. است شده متحدالشکل و کسان( يتعهد نیع یاجرا به الزام از ریغبه) یجبران یهاروش

 یهانظام با ونیکنوانس سهيمقا از یناش شود،یم مطرح ونیکنوانس خصوص در که انتقادهايی
 قابل راداتيا نيا رانيا حقوق دگاهيد از که است روشن ناگفته و است کارآمد و شرفتهیپ یحقوق
 ،رابعاً. دهدینم ارائه یانتقاد موارد یبرا یمناسب نيگزيجا ،رانيا یحقوق نظام که چرا ستین طرح

 یبرا که یفراوان یهاتالش از نظرصرف زین رانيا یمدن قانون و ونیکنوانس نیب هایتعارض
 کدام که شود یبررس ديبا و نیست ونیکنوانس به الحاق عدم یبرا یمعقول لیدل شده، آن هیتوج

 که یموارد در عیب ونیکنوانس مقررات گفت توانیم نیقي و قطع طوربه. دارد یبهتر کارکرد کي
 قانونگذار که است ستهيشا و بوده ترمدرن و کارآمدتر بهتر، دارد، رتيمغا یمدن قانون مقررات با

 یراستا در ،عیب ونیکنوانس به الحاق با و شسته دست یمدن قانون مهجور یهامقرره از یداخل
نقض قابل »های حقوقی جديد مانند سیسداشته و تأبر گام یحقوق نظام کردنمدرن و ارتقا
 به الحاق ترديدبی را به نظام حقوقی داخلی نیز تسری دهد. «نقض اساسی»يا  «بینیپیش

نظام حقوقی  یارتقا به منجربوده و  یضرور، برای نظام حقوقی و اقتصادی ايران ونیکنوانس
 اقتصاد توسعه تجارت، شيافزا ،یخارج یهاطرف با یهماهنگايران و مدرن و کارآمدشدن آن، 

و اين موارد  داشت خواهد یپ در را یعموم رفاه شيافزا بالتبع و هشد هانهيهز کاهش و کشور
در جهت تقويت کنوانسیون و رفع  ،خامساً .ستاکننده ضرورت الحاق به کنوانسیون توجیه

پذيری انعطاف شود آنسیترال در راستای رفع ايستايی کنوانسیون،ايرادهای مطروحه پیشنهاد می
مشابه معاهده سازمان تجارت جهانی برای اصالح ی سازِکارابتکار توسعه داده و  ابکنوانسیون را 
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شکل ی کنوانسیون که متبه همین منظور آنسیترال ابتدا بايد يک شورا 39کنوانسیون تدارک ببیند.
، تعیین کند. اين شورا بايد اختیار اصالح و ترمیم کنوانسیون را استگان کشورهای عضو از نمايند
الملل هماهنگ های جاری در معامالت بیع بینها و رويهعرفهمواره کنوانسیون را با داشته و 

مطروحه تر و کارآمدترشدن کنوانسیون و رفع ايراد . پذيرش چنین پیشنهادی منجر به مدرنکند
پیشنهاد ديگر در جهت تفسیر و اعمال متحدالشکل  .شودمبنی بر ايستايی کنوانسیون می

را شورای مشورتی کنوانسیون  آنسیترال  شود. در اين خصوص نیز پیشنهاد میاستکنوانسیون 
و  کند حمايتاز آن شناسايی و  است دانانحقوقکه ابتکار خصوصی بوده و متشکل از برترين 

متضاد و  یوحدت رويه در جهت اصالح آرا یتفسیر رسمی مقررات کنوانسیون و صدور آرااختیار 
پیشنهاد آخر در زمینه آموزش مناسب دانشجويان، وکال و قضات در  33.شودمغاير، به آن اعطا 

ها از ، چرا که روشن است عدم آموزش مناسب، وکال و قضات را برای دههاستزمینه کنوانسیون 
المللی با رويکرد بین پوشش آموزشی وسیلهبهداشته است. اين مشکل نگه کنوانسیون دور

ها و مراکز وظیفه اصلی و اساسی در اين زمینه بر دوش دانشگاه ،حل بوده و بدون شکقابل
 .شد بیشتر خواهدآن، اعمال و کاربرد  ،و با آموزش مناسب کنوانسیوناست تربیت قضات و وکال 

 
 Agreement  The)- های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکریراجع به جنبه نامه موافقتـ  توافقنامه تريپس 76ماده . 35

(TRIPS) Property Rights Intellectual Related Aspects of-on Trade)  بازبینی و امکان بررسی و اصالح مقررات معاهده
نیز  Related Investment Measures-Agreement on Trade The (TRIMs) توافقنامه تريمس 3کرده است. ماده  بینیرا پیش

 بینی کرده است.مقرره مشابهی را پیش

با هدف توسعه و گسترش  (Albert Kritzer) آلبرت کرينزر العاده از طرف پروفسورايده فوق ،شورای مشورتی کنوانسیون. 33

افتخارترين محققین . اعضای شورای مشورتی کنوانسیون شامل پرشدسیس تأ 9116کنوانسیون بوده و در سال تفسیر يکسان 
شرکت داشتند و همچنین تعداد زيادی مقاالت علمی  رمسسه ؤون و اصول مها در تدوين کنوانسیجهان بوده و بسیاری از آن

 .ک:، ناند. برای اطالعات بیشتر در خصوص شورای مشورتیدر خصوص رويه و تفسیر اسناد متحدالشکل منتشر کرده
http://www.cisgac.com/home, Accessed 20 March 2016  

http://www.cisgac.com/home,%20Accessed%2020%20March%202016.%20/
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 6379سسه اسماعیلیان، مؤ جلد دوم،، المکاسبحاشیه ؛کاظمطباطبايی يزدی، سید محمد.  

 6396 ،بیروت العربی،، دار احیاءالتراث91، جلد جواهرالکالم ؛حسننجفی، محمد. 
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 ،بررسی حق فسخ ناشی از » ؛اعظمی چهاربرج حسین و مافی همايون ؛منصور امینی
مجله مطالعات  ،«المللی کاال و حقوق ايرانبینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بینپیش

 .6331 دوره سوم، شماره اول، ،حقوقی

 6391، 19، شماره نامه مفید، «المللی و الحاق ايران به آنکنوانسیون بیع بین» ؛نصفايی، حسی. 

 نقض احتمالی قرارداد در حقوق ايران با نگاهی به » ؛ربیعیمرضیه  و کاظمی، محمود
ـ دوفصلنامه علمی ، «های حقوقی خارجیو نظام 6391 المللی کاالکنوانسیون بیع بین

 .6336 ره نخست،، شماپژوهشی دانش حقوق مدنی

 الکامن قضايیرويه در ینیبشیپ قابل نقض یریگشکل خچهيتار» ؛عباس ،یآبادنجف یکاظم 
 .6399 ،17 و 11 شماره ،یحقوق یهادگاهيد فصلنامه ،یالمللنیب و یداخل مقررات به آن ورود و

 ،المللی ع بینبحثی پیرامون نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بی»؛ اکبر میرزانژاد جويباری
دانشگاه تهران،  سیاسیوعلوممجله دانشکده حقوق ،«وين( با مطالعه تطبیقی 6391) کاال

 .6396، 19شماره 
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