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 مقدمه .1

كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به 

از  المللااك كااااقراردادهاااب بيااع بي 

ااجارا  داد  ازم 1988تاريخ اول ژانوية 

ااجرا  دادن كنوانسايون موفاو  است. ازم

اب بساايار م اا  در  تااوت ت ااار  واقعااه

 دود. الملل محسوب مكبي 

المللك نظير  توت  مال بي دك، بيعبك

و نتل، به دليل نيازهااب مملااك ادا ار، 

هموار  مضمونك بسيار جالب براب متخصصان 

                                                           

. تشاار دياوان ير پالنتاار، مسپكژان اي  متاله كه توسط

نسااه و مضااو دااوراب مااديريت انسااتيتو مااالك كشااور  را

 (Unidroit)الشا ل كاردن  تاوت صصوفاك المللك باراب متحدبي 

باه  "Journal du droit international" 1988ساال  2نودته دد  در دامار  

 چاپ رسيد  است. 

 .  نشارية د تار « تاوقك م لة»در مت  كنوانسيون قبالا ،

ه با 233ففحا   67ل سا 9المللك ، دمار  صدما   توقك بي 

 بعد چاپ و منتشر گرديد  است. 
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الملاال بااود  و كنوانساايون اب  تااوت بي 

نيز در هماي  زميناه منعتاد  د ديگرمتعد

، بادون 1دد  اسات كاه چ اار كنوانسايون

بي  اب، قبالا تههاب منطا تساب موا تتنامه

 اند. ااجرا  دد ازم بعضك از كشورها

ليست اولي  كشورهاب مضو كنوانسايون 

قبل از هار ، CVIM( 2(المللك كاا بيع بي 

 كند كه هد  ن ائك كنوانسيونچيز ثابت مك

مذكور كه همانا متحدالش ل كاردن قواماد 

المللك بادون توجاه باه نظام ااب بي بيع

 تااوقك، اصتال ااا  سياسااك و اقتصااادب، 

                                                           

كنوانسيون راجع به قانون قابل اجارا در باار  بياع  .1

در  1955ژوئا   15المللك اموال منتول كه درتاريخ بي 

اهه به امضا  رسيد  است )كنوانسيون جديدب به منظور 

در اهه پذير ته  1985جانشينك كنوانسيون قبلك در سال 

 ااجرا  نشد  است(. ازم دد، اما هنوز

كنوانسيون مربوط به قانون متحدالش ل ناظر بر  -

اوريال  25المللك اموال منتاول كاه در بيع بي 

 در اهه به امضا  رسيد  است.  1964

كنوانسيون مربوط به قانون متحدالش ل ناظر بر  -

المللااك امااوال انعتاااد قراردادهاااب بيااع بي 

اهه امضا  داد  در  1964اوريل  25منتول كه در 

 است. 

كنوانسيون راجع به مرور زماان در ماورد بياع  -

در نيويورك  1974ژوئ   14المللك كاا كه در بي 

 به امضا  رسيد  است. 

 

: ارژانتاي ، 1988مارس  15كشورهاب مضو كنوانسيون در  .2

استراليا، اتريش، چاي ، ايااا  متحاد  امري اا، مصار، 

سوتو، م زياك،  رانسه،  نالند، م ارساتان، ا يتالياا، ل

 سوئد، سوريه، يوگسالوب، و زامبيا. 
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موقعيت جغرا يايك و ميزان توسعه يا تگك 

 اكنون تحتق يا ته است. بود  از ه 

اياا  متحد  امري ا، چي ،  رانساه، 

م زيك، استراليا، ايتاليا، سوئد، مصار، 

زامبيا در كناار ي اديگر قارار  اتريش و

 رب بسيار است كاهاند و جاب اميدواگر ته

عدد ديگارب  در مد  كوتاهك، كشاورهاب مت

 نيز به كنوانسيون مذكور ملحق دوند. 

 كند كاهتويت مكچيز اي    ر را تهمه

اي  ن ضت موا ق كه تاكنون ماورد تييياد 

همگان بود  است در ايند  گسترش بيشاترب 

رو نااظر توساعة ياك اب پايشهيابد و دهه

 توت قراردادب در سطح ج اانك در رابطاه 

المللك كااا بي با محتواب كنوانسيون بيع

و مسايل جنبك ان بادد؛  توقك كاه نفاو  

ان مالو  بر اهدا  اوليه كه همانا تس يل 

طور المللك اسات، بتواناد باهمبادا  بي 

محسوسك مادا   توقدانان را نياز تغييار 

 دهد. 

المللك كاا  وي  كنوانسيون بيع بي ت

العاد  سير متحدالشا ل نمايشگر كندب  وت

كردن قوامد  توقك و گوا  پا شارب چندي  

نسل از  توقدانان، در م امع مختلف، باا 

اي  هد  پسنديد  بود  اسات كااه ترتيباك 
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المللك تابع قواماد داد  دود تا بيع بي 

مشتركك گردد؛ قوامدب كاه از قبال مشاخ  

دد ، به اسانك قابال  صاول باود  و تاا 

هاب ت اار   سر د ام ان منطباق باا نياز

 المللك بادد. بي 

، در رم اولي  سنگ بنايك 1929در سال 

گذادته دد كه بايستك پن ا  سال بعاد در 

 وي  ت ميل گردد. 

المللك براب متحدالشا ل انستيتو بي 

كردن  توت صصوفاك، كاه بيشاتر باه ناام 

“Unidroit” و ياات يا تااه اساات، بوساايلة معر

  ومت ايتاليا زير نظار  و  مايت جامعة 

 ملل بوجود امد. 

طبيعتاا اي   توت ناظر بر بياع باود 

كه به منوان موضوع اولية تالش براب وضاع 

قوامااد متحدالشاا ل، بنااا بااه پيشاان اد 

انتخاب  نامك المان ارنست روبل توقدان 

 گرديد. 

ار كبزودب اولي  كميسيون مشاغول باه

دد و در ان بزرگتري   توقدانان ان مصار 

.س.  ا. كاپيتان، ه از جمله ا.براژ ، ها

دركت دادتند. اولي   گوتريج، و ژ. هامل

                                                           

 . Ernst Robel.  

 .  A. Bragge, H. Capitant, H.C. Gutteridge, J. Hamel. 
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ت ياه  1934طرح كنوانسيون در اوايل سال 

و به جامعة ملل تتدي  گرديد. جنگ باما  

قطع  عاليت ا در صصوص مورد دد، اماا از 

ي  دولاات هلنااد اولاا 1951اواياال سااال 

كنفرانس ديپلماتيك را در اهه به منظاور 

تسلي  طرح مذكور به نماينادگان دولت اا 

باور منت اك باه سازمان داد. كنفرانس مز

تشاا ل كميساايون مخصوفااك دااد كااه پااس از 

مت اوز از د  سال مطالعاه و بررساك، دو 

بااه  1964طاارح كنوانساايون را در سااال 

 فرانس ديپلماتيك جديدب كاه باه دماو كن

تش يل گردياد، تسالي  نماود.  دولت هلند

در اهاه  1964بدي  ترتيب، در اول ژوئية 

 كنوانسيون اب زير پذير ته دد: 

ط بااه قااانون كنوانساايون مربااوااا 

المللك اموال متحدالش ل ناظر بر بي 

 ؛(LUVI)منتول 

كنوانساايون مربااوط بااه قااانون ااا 

متحدالشااا ل نااااظر بااار انعتااااد 

المللك امااوال بي قراردادهاااب بيااع

 . (LUF)نتول م

الذكر در تاريخ هر دو كنوانسيون  وت

 ااجرا  ددند. ازم 1972او   18
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از نااه كشااورب كااه ان ااا را تصااويب 

، هفاات كشااور از اروپاااب  ربااك 3كردنااد

 هستند. 

تصااويب كنوانساايون ا از سااوب كشااور 

 رانسه، به اي  دليال كاه تصااويب ان اا 

الشاا ل موجااب بوجااود اماادن قااانون متحد

اهد گرديد كه ناظر بر رواباط اروپايك صو

كشورهاب بازار مشترك صواهد داد، دور بي 

 از انتظار نبود. 

هرچنااد كااه طاارح قااانون تصااويب 

ارلماان  رانساه تتادي  كنوانسيون باه پ

باه دليال مخالفات  توقادان گرديد اماا 

مش ورب كه در ان زماان رياسات كميسايون 

،  4قواني  م لس  رانسه را به م د  دادات

ستور كار پارلمان قرار نگر ت. هرگز در د

فو ، مالو  بر ساير ايرادهاا، و توقدان م

معتتد بود كاه كنوانسايون ا رناگ  تاوت 

 انگلوساكسون را دارند. 

بنابراي ، برصال  انچه كه انتظار 

نتوانستند به فور   ”LUVL“و   ”LUF“ ر ت،مك

                                                           

بلژيك، گامبيا، اسرائيل، لوكزامبورگ، هلند، جم ورب  .3

مارن و همچني  ايتالياا كاه  درال المان، انگلستان، س 

نسيون كنار  گر ت تا بتواند باه بعداا از مضويت دو كنوا

 بي  المللك كاا درايد. مضويت كنوانسيون بيع

4. Jean Foyer.  
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قانون بيع كشورهاب مضو بازار مشترك 

رد انگلستان، ويژ  كه در مودرايند، به

وسعت دمول كنوانسيون اب مذكور، با قيد 

اي  درط كه اجراب ان ا محدود به موردب 

صواهد بود كه طر ي  فريحاا ناظر بر 

قرارداد  يمابي  بدانند، ممالا به ففر 

 رسيد. 

با وجود اي  مواناع، دو كنوانسايون 

مت اوز از پاانزد  ساال اسات كاه اجارا 

ستناد تعاداد دوند و تا به  ال مورد امك

زيادب از ارا  محاك  مخصوفاا در جم اورب 

 اادرال المااان، ايتاليااا و هلنااد قاارار 

ترتيب قادم اب اولياه و بادي  5اندگر ته

براب اي اد يك روية قضايك ج انشمول كاه 

در متياس وسيعك در رابطه با كنوانسايون 

المللك كاا صواهد باود، برداداته بي بيع

 دد  است. 

در ساال اب  1964انسيون دك، دو كنوبك

گذدته مو ق به جلب و الحات امضاب جديدب 

 ددند و در اروپا كشورهاب متعددب امااد 

الحااات بااه ان ااا بودنااد، امااا تيساايس 

براب  تاوت  كميسيون سازمان ملال متحاد 

                                                           

 Revue de droit"تعداد زيادب از اي  ارا  به طور مرتب در  .5

uniform"   از انتشارا"Unidroit"  .به چاپ رسيد  است 
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،  برصال  تصاور  ))ICNUDC المللت ار  بي 

مموم، مانع اي  پيشر ت دد تاا باه نحاو 

كردن  تاوت مؤثرترب نسبت به م تحدالش ل 

 ، در چارچوبك جديد، اقدام نمايد. عبي

ن اولي  جلسة متش له در ساال از هما

1968 ،“CNUDCI” الم نظارا  اقدام باه اساتع

نماود و  1964امضا دربار  كنوانسيون اب 

از اوايل سال بعد، يك گرو  كااار تشا يل 

دد تا در اي  بار  به تحتيق بپردازد كه 

تعديالتك در متن ااب ان ام چه تغييرا  و 

توانااد موجااب الحااات كشااورهاب موجااود مك

بيشتر با سيساتم اب  تاوقك، اجتماامك و 

اقتصادب مختلف دود، و يا اين ه بايساتك 

مت  جديدب به همي  منظور ت يه و تادوي  

 گردد. 

ترتيب،   ر ت ديد نظر يا تغيير بدي 

اساسااك در كنوانساايون اب اهااه كااه مااد  

 گذدات، پذير تاهنمكزيادب از ممر ان اا 

 دد. 

بعضي ا از اي    ر باه دليال صصالت 

م وانة ان انتتاد كردند و متيد  دادتند 

متونك كاه قابالا باه م االس قانونگاذارب 

بسيارب از كشاورها باراب تصاويب تتادي  

                                                           

 .  در زبان انگليسك"UNCITRAL" 
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اند بايستك در ممل مورد ت ربه قارار دد 

 گيرند. 

كه تاز  تيسيس دد   ”CNUDCI“ديناميس  

اب باود، طلباناهمة كار جا و داراب برنا

به امتراضا  منوان دد  كوچ تري  ترتياب 

 اثرب نداد. 

“CNUDCI”  كه باا توجاه باه اساسانامة

مربوط، مستتيماا از م مع مماومك ساازمان 

ملل متحد منبع  دد  و از  يثيات زياادب 

و داش  برصوردار بود، از  توقادانان ساك

كه يك سوم ان ا هر سه سال ياك كشور مضو 

با رمايت توازن سياسك، جغرا يايك و  بار

ددند تش يل گردياد  و اقتصادب انتخاب مك

در ان به روب ناظران كشورهاب  يرمضاو و 

المللك باز بود. مالو  بار سازمان اب بي 

ان، از اي  امتياز اساسك نيز برصاوردار 

طور دائ ، نمايندگان فال يتدار بود كه به

تاوقك و سيساتم اب   ها و هماةتمام قار 

اقتصااادب در كارهااا مشاااركت و هميااارب 

دادتند. داركت كشاورهاب در  ال توساعه 

تيمي  و رمايت منا ع مخصوص ان ا تضامي  

 دد  بود. 

 ضور  عاال كشاورهاب اروپااب دارقك 

دادكاه باه فاورتك متاوازن باه اجاز  مك
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صصوفيا  جريانا  ت ارب درت و  ارب باذل 

  اندركاران مماد  ت اارتوجه گردد و دست

المللك نظير ايااا  متحاد  امري اا، بي 

ژاپ ، چي  يا كانادا نيز اي  ام اان را 

يا تند كه در ت ديدنظر متنك كه به دليل 

عدود باودن  محدوديت الزاماك ناداك از م

در تادوي  ان  ”Unidroit“گرو  متش له توساط 

از ابتدا داركت ن ارد  بودناد، هم اارب 

 نمايند. 

هاااب طور قطااع، قساامت افاالك كاربااه

“CNUDCI”  در چارچوب نسبتاا محدود باه ياك

گرو  كار متش ل از پانزد  كشااور در ناه 

جلسه، بدون به  ساب اوردن جلسا  كميتاة 

 تدوي ، به ان ام رسيد. 

سيست  ت ديد انتخااب امضاا و  ضاور 

توانستند در مبا ثا  دركت ناظرانك كه مك

طور مرتاب جويند و نيز گزارد ايك كه باه

سيون تتادي   بوسيلة گارو  كاار باه كمي

گرديد، موجب دد كه تعداد قابل تاوج ك مك

از كشورها بتوانند در تنظي  متون جدياد 

 مشاركت و هم ارب دادته بادند. 

و يك چني  هم اارب جمعاك زيربنااائك 

معاضدت اب سازمان ملل متحد و وجاود ياك 

تري  دبيرصانااة  عااال متشاا ل از برجسااته
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وانسايون  توقدانان، موجب داد كاه دو كن

اهه، ماد  به مااد  ماورد بررساك دقياق 

قرار گيرند و در جلساتك كه به مد  چ ار 

 1977هفته با دركت تمامك امضاا در ساال 

طارح كنوانسايون  ”CNUDCI“تشي ل گردياد، 

جديد را كه دامل قوامد راجع به انعتااد 

قرارداد و بيع به معناب اص  كلمه باود، 

 بپذيرد. 

در ماه ااب  كنفرانس ديپلماتياك كاه

در وياا  بوساايلة  1980مااارس و اورياال 

سازمان ملل متحد و با داركت نماينادگان 

دصت و دو كشور تش يل گرديد، مات  ت ياه 

دد  را تصويب نمود.  ال ان اه كنفارانس 

باا داركت نماينادگان  1964اهه در ساال 

 بيست و هشت كشور تش يل دد  بود. 

اي  متايسة ساد  صود گويااب برتارب 

 , ”LUVI“المللك كاا بر يون بيع بي كنوانس

“CVIM”  و“LUF”  .است 

تنظاي  و واضح است كشورهايك كاه در 

پذيرش مت  ت يه دد  دركت جستند انگياز  

بيشااترب بااراب تصااويب ان دادااتند تااا 

كشورهايك كه در اي  زمينه ايفاگر نتشاك 

 اند. نبود 
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همچني ، بك دك با كودش ائك كه ظار  

[ بايد معتتد بود]امد  ممل سال گذدته به

پيشاار ت اب محسوسااك نساابت بااه متااون 

ست، متاونك  [كنوانسيون] اهه  افل دد  ا

كه به دليل جنبة بيشتر نظرب صود و مادم 

 ساسيت كا ك نسابت باه نيازهااب مملاك، 

 مورد استفاد  بعضي ا بود  است. 

اب بحاا  در مااورد برتاارب متايسااه

كنوانسايون اب جديد نسبت باه  كنوانسيون

توانساات قبال از اب را كه مكقدي ،  ايد 

المللك ااجرا  ددن كنوانسيون بيع بي ازم

كاا دادته بادد، در  اال  اضاار از دسات 

 داد  است. 

اب كه كنوانسايون امتياز قابل مال ظه

جديد دارد قبال از هار چياز مرباوط باه 

تعداد و وجاهت كشورهايك است كاه مضاويت 

  ديگر، ايا  راند. به مباان را پذير ته

از  عت متحدالش ل ددن قوامدامتياز در وس

 طريق كنوانسيون مذكور استد. 

 ايد  مملاك  تاوت متحدالشا ل، باه 

المللاك همان انداز  كه داير  دامول بي 

ياباد، اهميات زياادب پيادا ان توسعه مك

 كند. مك
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باوجود اي ، ارزش واقعك مات  ت ياه 

در   توقدانان و دد  نيز درصور توجه است

ابداما  جديدب كه در مت  ماذكور ملحاو  

گرديد ، و نيز در نتااي  موجاود در ان، 

موضوما  زياادب باراب مطالعاه و تحتياق 

 ملمك صواهند يا ت. 

مت  كنوانسيون به اي  منظور ت يه و 

تنظي  گرديد  و كاه باا گرايشاك اساسااا 

 ل اااب گياارب از را كاااربردب، بااا ب ر 

مختلاف  تاوقك پذير ته دد  در نظام ااب 

بتواند به نيازهاب مملك موجود پاسخ دهد 

و مالو  بر اي اد يك نظام  توقك مساتتل، 

صود قلمرو اجرا و قوامد مربوط به تفسير 

را بااه فااور  متحدالشاا ل و بااراب تمااام 

كشورها تعيي  كند؛ متنك كه به دش زباان 

انگليسااك، مربااك، چينااك، اسااپانيايك، 

باه موجاب  رانسه و روسك نگارش يا ته و 

همگااك داراب امتبااار وا اادب  101ماااد  

 هستند. 

 

 بخش دوم 

 مقررات كلي و  لمرو اجرا

 

 مالحظات كلي  ةالف
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بااا قبااول متااررا  كنوانساايون بيااع 

المللك كاا، كشورهاب متعاهد در نظام بي 

 توقك صود يك سلسله قواني  صااص را كاه 

المللك كااا اسات، وارد ناظر بر بيع بي 

 اند. كرد 

هر كشور با چني  اقادامك، در داصال 

سيست   توقك صود بي  دو نوع  توت بياع، 

 همزيستك بوجود اورد  است: 

« داصلاك» توقك كه ناظر بار بياع ا 

 است. 

 تااوقك كااه ناااظر باار بيااع ااا 

اسات و بياع موفاو  در « المللكبي »

 صود كنوانسيون تعريف دد  است. 

الااذكر داراب هاار دونااوع  تااوت  وت

راب مشابه است و طر ي  و قاضاك ضمانت اج

بايد به مفاد ان ا ا ترام بگذارند و با 

توجه به قلمرو اجرائك مرباوط، ان اا را 

 اجرا نمايند. 

نيااز در  تااوت  اياا  دوگااانگك قاابالا 

اهاه و  1964كشورهاب مضو كنوانسايون اب 

كشااورهايك نظياار چ ساالواكك، جم ااورب 

دم راتيك المان يا چي  كه داراب قواني  

صوص براب ت ار  صاارجك هساتند، وجاود مخ

 دادته است.
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الااذكر بااراب بيشااتر دوگااانگك  وت

داود. هاب  توقك يك نواورب محسوب مكردته

وجه دادت كاه چناي  با وجود اي ، بايد ت

ها تر، در بعضك رداتهفيفتتسيمك، منت ا ص

از جملااه  تااوت  ماال و نتاال هااوايك 

 )كنوانسيون وردو( وجود دادته است. 

المللك كاا نه  تط بي يون بيعكنوانس

كناد بل اه صود قلمرو اجرا را تعرياف مك

درمورد تفسير، قوامد صااص صاود را دارا 

است و افاطال ا   تاوقك مخصاوص باه صاود 

 دارد. 

نويساايندگان ماات ، در واقااع، سااعك 

دادااتند تااا  ااد ام ااان در هاار يااك از 

زبان اب ب ار گر ته دد  و در سيساتم اب 

استعمال افطال ا   توقك  مختلف  توقك، از

محتااواب من ااز امااا پيچيااد  كااه داراب 

 متفاو  هستند، دورب نمايند. 

بااه تاادوي  اياا  بلنااد پااروازب راجع

مساتتل و  (corpus juris)قوامد  تاوقك  م مومة

 ااد المللاك و ايمت انس درصصوص بيع بي 

، جاداب دريك  توت متحدالش ل در اي  ماو

اولي  مشا ل از تمامك سيستم اب ملك، با 

دااود: و ان تعيااي  مشااتركا  مواجااه مك

ئك اسات كاه باراب اي ااد  تاوت هازمينه
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متحدالش ل، باياد ان اا را از نظام ااب 

  توقك استخراج كرد. 

تمايل زيادب وجود دارد كه از طرياق 

قوامد تعارض قواني ،  توت متحدالش ل به 

يك قانون صارجك تشابيه داود تاا بتاوان 

عناك ياا  (lege fori)گا  مطابق  توت متر داد

اب مالك ا بر  توت بيع داصلك اافول  اك 

 توت متحدالش ل را ازم ج ت تعيي  قلمرو 

 بدست داد. 

بايسااتك توجااه داداات كااه  تااوت 

متحدالش ل جزو كامال  تاوت ملاك كشاورب 

دود كاه ان را تصاويب كارد  اسات. در مك

اين ا مسئلة  ل تعارض مطرح نيسات بل اه 

رطار  سااصت  اب اماا   تط بايستك باا ب

در داصاال  تااوت مااذكور،  اادود ا تمااالك 

قلمرو را مشاخ  نماود، بادون اين اه از 

توجه به مفاد قامد  مربوط به تفسير كاه 

كنوانسيون اماد  اسات،  7ماد   1در بند 

 پودك دود. چش 

بنابر ايا ، بااا توجاه باه صصوفايت 

المللك بودن  توت متحدالش ل و لازوم بي 

ي سان در كشورهاب مضاو،  طوران بهاجراب 

نيت در و نيز به منظور رمايت ا ترام  س 

رساد نظار مكالمللك، مناسب به ت ار  بي 
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اجرايك كنوانسايون  تا مترراتك كه قلمرو

 كنند، تفسير دوند. را تعريف مك

قباال از ت زيااه و تحلياال متااررا  

مناسبت نيست صصوفيت اساساك الذكر، بك وت

نسيون امد  اسات، كنوا6افلك كه در ماد  

 صاطرنشان دود: 

متررا  كنوانسيون تن ا واجاد جنباة 

تفسيرب است، زيرا طار ي  معاهاد  ازادب 

كامل دارند كه از اجراب تمام يا قسامتك 

 از  توت متحدالش ل صوددارب نمايند. 

اب ديگر، در در فور  مدم وجود نشانه

اي   رضيه موضوع اجراب قاانونك كاه بار 

دود، ارض قواني  معي  مك سب قامد   ل تع

 مطرح صواهد بود. 

ام ان مادول از متاررا  كنوانسايون 

ش مر  اجع به ارزر 9موجب متررا  ماد  به

طار ي ، ماورد باه و ماد  و روياة معمول  

 تيكيد م دد قرار گر ته است. 

اي  نتي ه  9در واقع، از مفاد ماد  

باه دود كه طر ي  به روياة معمول   افل مك

اب كه بي  و  تك به مادا  ساد   يمابي ،

 اند. صوددان بوجود امد  است، ملتزم

كناد  ارض همان ماد  تصريح مك 2بند 

بر اي  است كه طر ي  مر  و مادتك را كه 
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اند و ان مار  و نسبت به ان وقو  داداته

الملل دناصته و رمايت ماد  در ت ار  بي 

دد  است،  اك  بر روابط ت اارب متتابال 

 ند. اساصته

از جملة اجراب مر  و مااد  و روياة 

به كاه از اراد  مشاترك فاريح ياا معمول  

در مااد   دود منادرجضمنك طر ي  نادك مك

دود كه مر  الذكر، اي  نتي ه  افل مك وت

و ماااد  مااذكور باار قوامااد مطرو ااه در 

كنوانسيون برترب و ارجحيت دارد. به اي  

 الملالترتيب، مر  و ماد  در ت اار  بي 

بر قوامادب كاه در مات  ياك كنوانسايون 

 گيرد. پيشك مك المللك مندرج است،بي 

يب اين ه در سلسله مراتب  واني ، م 

در  الك كه كنوانسيون صود بر قانون ملك 

برترب دارد، قادر نيست كوچ تري  تغييرب 

در قااانون مزبااور،  ااداقل در سيسااتم اب 

 توقك كه برترب معاهادا  را بار قاانون 

 اند، بدهد. هپذير ت

در  تيتت، قامااد   اوت باتوجااه باه 

، كه امتبار قارارداد 4ماد  « الف»قسمت 

و هاار يااك از داارايط ان و نيااز امتبااار 

هرگونه مر  مربوط را از قلمارو اجراياك 

 كنوانسيون صارج ساصته، تعديل دد  است. 
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بنابراي ، از اي  لحا ، نتش قواماد 

امر  و نظ  ممومك در ماواردب كاه توساط 

الملل صصوفاك مشاخ  قوامد مادب  توت بي 

 گرديد ، رمايت دد  است. 

 

  لمرو اجراي حقوق متحدالشكل  ب ة

 صاال اول كااه بااه قلماارو اجااراب 

كنوانسيون اصتصااص يا تاه اسات، قلمارو 

نمايااد و تعريااف مك 1اجاارا را در ماااد  

بعداا يك سرب اساتثنائا  را باه ان وارد 

 كند. مك

ه ايا  مطلاب كنوانسيون ضم  تصريح ب

كه ناظر بر قراردادهاب بياع كااا اسات، 

دهاد، اما تعريفك از بيع و كاا بدست نمك

الوفف اي  دو مف وم )بيع و كااا( باه مع

كمك قوامدب كاه بعاداا ماورد بحا  قارار 

اند و صواهند گر ت تا  ادودب مشاخ  داد 

ا تمال كمك وجود دارد كه در ممل مش التك 

 ند. از نظر توفيف اي اد نماي

بيااع از نظاار كنوانساايون زمااانك 

بي  طار ي  المللك محسوب مكبي  دود كاه 

متعاهدب كه محل ت ار  ان ا در كشاورهاب 

مختلف واقع است، منعتد دد  بادد؛ ديگار 
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كند كه كاا از كشورب به كشور تفاوتك نمك

 ديگر  مل دد  يا نشد  بادد. 

به اي  ترتيب، بيع ميان ياك المااس 

است و يك  «انور» ارتش در  روش كه محل ت

المللااك ، بي الماااس  ااروش در نيويااورك

محسوب صواهد دد،  تك اگر قطعااا  المااس 

موضوع بيع در يك بانك ساوئيس باه فاور  

 امانك نگ دارب دوند. 

 1ماااد   2همچنااي ، چنان ااه در بنااد 

صاطرنشان دد  است، ضرور  دارد كه طر ي  

يك استنباط كرد  بادند كه محل ت ار  هر 

از ان ا در كشورهاب مختلاف واقاع اسات؛ 

تواند، به ويژ  در قراردادب ماملك كه مك

داود، ملحاو  كه از طريق واسطه منعتد مك

 نظر قرار نگيرد. 

ترتيب، نگرانك تنظاي  كننادگان بدي 

 مت  كنوانسيون كه در ديگر متررا  مندرج

در ان نيز منع س گرديد  اي  است كاه از 

بيناك كه پيشر مواردب اجراب كنوانسيون د

 نشد  است، صوددارب دود. 

با وجود اي ، نتي ه مم   است م ياب 

ر   گر دود. زيرا در اي   الت، ملاكجلو 

اين ا، در مورد يك بايع و يك مشترب  همة

                                                           

  . Anvers. 
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مستتر در كشورهاب مختلف ازم است كه باه 

و  مد كالسيك مربوط به تعارض قواني  اقوا

 ا اهه 1955يون در فور  اقتضا به كنوانس

براب تعيي  قانون قابل اجارا كاه مم ا  

است  توت متحدالشا ل كنوانسايون باداد، 

متوسل دد،  تك اگر كنوانسيون به مناوان 

المللاك در سيسات   توت ناظر بر بيع بي 

  توت ملك مربوط وارد دد  بادد. 

بااا اياا  همااه، در بساايارب مااوارد، 

جه طر ي  در زمان انعتاد قرارداد، با تو

به ضابطة پذير ته داد  بار مبنااب محال 

ت ااار  بااايع و مشااترب، بااه صصوفاايت 

 ك دارند. المللك بودن بيع اگاهبي 

 

 مكانيسو اجرا ة 1

 1بند « ب»و « الف»قسمت اب  به موجب

كنوانسايون، باراب اين اه  تاوت  1ماد  

متحدالش ل نااظر بار ياك قارارداد بياع 

 بادد، ازم است كه  توت مزبور باه  تاوت

يك كشور كه با قبول مضاويت كنوانسايون، 

قااانون متحدالشاا ل را پذير تااه اساات، 

 وابسته بادد. 

سااد  « الاف»قامد  مندرج در قسامت 

است: كنوانسيون وقتك ناظر بار قارارداد 
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بيع است كه محل ت ار  بايع ومشاترب هار 

 كدام در يك كشور متعاهد واقع دد  بادد.

 يك قلمارو« ب»قامد  مندرج در قسمت 

ه وجو  كبينك كرد  است اجرائك اضا ك پيش

مختلف ان سبب چنان مبا ثاا  داديدب داد 

كااه، در ن اياات، بساايارب از كشااورها از 

 الحات به ان صوددارب ورزيدند. 

به همي  دليل، ام ان قائل ددن دارط 

كنوانسيون  95در ماد  « ب»در مورد قسمت 

 بينك دد  است. پيش

كناد  كه منا عشاان اي ااب 6كشورهايك

( امالم نمايند 95موجب ماد  )به توانندمك

بناد « ب»كه صود را ملزم به رمايت قسمت 

دانناد و تن اا باه رمايات نمك 1ماد   1

ان اكتفاا « الاف»قامد  مطرو ه در قسمت 

 كنند. مك

، كنوانسايون وقتاك «ب»به موجب بند 

الملل قوامد  توت بي »قابل اجرا است كه 

قاانون ي اك از صصوفك منت ك بااه امماال 

 «. كشورهاب متعاهد گردد

 1ماااد   1 ااالتك كااه متااررا  بنااد 

تواننااد موجااب دااوند متعاادد و نساابتاا مك

اند. دايساته اسات  ااا  ماذكور، پيچيد 

                                                           

 : اياا  متحد  امري ا و چي . 1988 مارس 15در  .6
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باتوجه به موارد و  روض مختلفك كه مم   

است در ممل به فور  مينك پيش ايد، مورد 

 ت زيه و تحليل قرار گيرند. 

 

ر ي ، قانون قابال  التك كه ط اول ا

 اند: اجرا را تعيي  ن رد 

محل ت ار  بايع و مشترب هر يك  ا يك

 در كشورهاب متعاهد است. 

« الاف»در اي  مورد با اجراب قسامت 

هموار  قواماد كنوانسايون  1ماد   1بند 

 ناظر بر قرارداد است. 

الياه، دادگاا     اگر دادگاا  مرجوعا 

تيماا ي ك از كشورهاب متعاهد باداد، مسات

     به اجراب كنوانسيون صواهد داد. 

الياه، دادگاا     اگر دادگاا  مرجوعا 

ي ك از كشورهاب متعاهاد نباود  و ثالا  

نسبت به قرارداد بادد )مثال: رجاوع باه 

دادگا  سوئيس در مورد اصتال  بي  باايعك 

كه محل ت ارتش در ايتاليا قارار دارد و 

 مشترب كه محل ت ارتش در  رانساه اسات(،

دادگا  در فورتك متاررا  كنوانسايون را 

به منوان يك قانون صاارجك اجاارا صواهاد 

كرد كه قوامد مربوط باه تعاارض قاواني  

سااوئيس قابلياات اجااراب قااانون ي ااك از 
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كشورهاب متعاهاد را پذير تاه باداد )در 

 مثال ما، قانون ايتاليا يا  رانسه(. 

يك  ادو محل ت ار  بايع و مشترب هر 

 عاهد نيست.در كشورهاب مت

قابلياات اجااراب كنوانساايون در اياا  

بناد « ب»مورد با توجه به م انيس  قسمت 

دود: بايستك مشخ  دود تعيي  مك 1ماد   1

الملل صصوفك، منت ك قوامد  توت بي »ايا 

به اممال قانون ي ك از كشورهاب متعاهاد 

 «. گرددمك

در اي  فور ، به موجاب  تاوت كشاور 

امااد   تااوت متبااوع دادگااا  اساات كااه ق

 دود. الملل صصوفك مشخ  مكبي 

بنابراي ، با توجه به  توت كشور متباوع 

 ل اب زير را توان ي ك از را دادگا ، مك

 درنظر گر ت: 

الياه باه  الت اول: دادگا  مرجوع   ا

يك كشور متعاهد تعلق دارد كه درط موضوع 

را قائاال نشااد  اساات. در اياا   95ماااد  

را  1مااد   1ناد ب« ب»، قاضك قسمت ت ال

 اجرا صواهد كرد: 

قاضك هر بار كه قوامد مرباوط باه  ا

تعااارض كشااور متبااومش قااانون يااك كشااور 

متعاهد را قابل اجارا بداناد، مساتتيماا 
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كارد )بيشاتر كنوانسيون را اجرا صواهاد 

اوقا  قاانون كشاور متباوع قاضاك، ولاك 

 استثنائاا قانون يك كشور ثال (؛ 

كه قواماد مرباوا  ط باه در فاورتك 

تعارض كشور متبوع قاضك قانون ياك كشاور 

 يرمتعاهد را قابل اجارا بداناد، قاضاك 

ديگر ملزم به رمايت متاررا  كنوانسايون 

 نخواهد بود. 

الياه باه     الت دوم: دادگا  مرجوعا 

يك كشور متعاهد تعلق دارد كه درط موضوع 

را قائل دد  است )مثال: ايااا   95ماد  

  متحد  امري ا و چي (.

ور مساتتي  طقاضك دادگا  ماذكور باه

كرد، زيارا  كنوانسيون را اجرا نخواهاد 

دستگا  قانونگذارب كشاور متباومش قسامت 

كنوانسااايون را  1مااااد   1بناااد « ب»

نپذير ته است. در ايا  ماورد كاه كاامالا 

تئورياك دارد، اگار قواماد تعاارض  جنبة

كشور متبوع قاضك اجراب قانون ياك كشاور 

ند و ان كشور ياك كشاور ثال  را ت ويز ك

متعاهد بادد، كنوانسيون باه مناوان ياك 

قانون صارجك اجرا صواهاد داد، باه دارط 

اين ه اي  كشور ثالا  اقادام باه فادور 

ن رد  باداد. ياك  95موضوع ماد   امالمية
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كند: مثال كمك به رود  ددن اي   رضيه مك

در مورد اصتال  باي  ياك باايع كاه محال 

دارد و يك مشترب  ت ارتش در امري ا قرار

كه در كانادا به  عاليت اب ت ارب مشغول 

اساات بااه ي ااك قاضااك امري ااايك مراجعااه 

دااود. قاضااك مااذكور ملاازم بااه اجااراب مك

كنوانسيون نخواهد بود  تاك اگار قاانون 

قابل اجرا به موجب قوامد تعاارض قاانون 

امري ااا بادااد، يعنااك قااانون يااك كشااور 

متعاهد؛ زيرا باه ملات قائال دادن دارط 

 1مااد   1بند « ب»، قسمت 95موضوع ماد  

 كنوانسيون  يرقابل اجرا است. 

بااا وجااود اياا ، اگاار همااي  قاضااك 

امري ايك برصال  معمول در اصتال  بي  ياك 

بايع كه محل ت ارتش در كانادا است و يك 

كند مشترب كه در  رانسه  عاليت ت ارب مك

مورد مراجعه قاارار بگيارد، و اگار طباق 

ب ه تعاارض كشاور متباومش، قوامد مربوط 

قااانون  رانسااه قاباال اجاارا بادااد، 

المللك كااا باياد از كنوانسيون بيع بي 

طريق رجوع به قانون  رانسه اجارا داود؛ 

ماد   1بند « ب»زيرا قانون  رانسه قسمت 

 بكنوانسيون مزبور را،  داقل در ماورد 1

كه قوامد مربوط به تعارض  رانسه نيز به 
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ور متعاهد را قابال نوبة صود  توت يك كش

 پذيرد. اجرا بداند، مك

اليااه  الاات سااوم: دادگااا  مرجوع   ااا

متعلق به يك كشور متعاهد نيست. در ايا  

فور ، قاضك بايد قاانون قابال اجارا را 

 تعيي  نمايد: 

اگر قانون قابل اجرا قانون كشاور ا 

متعاهدب بادد كه اقدام به فدور امالمياة 

اي  فاور ، كرد  است، در  95موضوع ماد  

 كنوانسيون اجرا نخواهد دد؛

اگر قانون قابل اجرا قانون كشاور ا 

بادد كه اقدام به فدور امالمياة متعاهدب 

ن رد  است، قاضك بايساتك  95موضوع ماد  

ارجك كنوانسيون را به منوان يك قانون صا

المللاك اسات، باا كه ناظر بار بياع بي 

، 1مااد   1بناد « ب» گيرب از قسامتب ر 

 نمايد. اجرا 

 التك كه طر ي  قاانون قابال  دوم ا

 اند: اجرا را تعيي  كرد 

اجراب قانون مورد توا ق طر ي  مماالا 

بااه اتفااات ارا  پذير تااه دااد  اساات 

رم  1980اهه، كنوانسيون  1955)كنوانسيون 

ااجارا  نشاد  اسات(. اگار كه هناوز ازم

قااانون مااورد توا ااق، قااانون يااك كشااور 
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نسيون به هر فور  با متعاهد نبادد، كنوا

قابل اجرا نخواهاد  6توجه به مفاد ماد  

 بود. 

اگر قانون مورد توا اق، قاانون ياك 

كشور متعاهد بادد، ابتدا بايساتك مشا ل 

مربوط به تفساير در ماورد اراد  را  ال 

كرد: ايا طر ي  با اي  انتخااب موا تات 

المللاك اند كه كنوانسيون بياع بي نمود 

رب متتابل اجرا نشاود  كاا در روابط ت ا

مفسران توا ق دارند كه فر  انتخااب  همة

 توت يك كشور متعاهد، بدون قرائ  ديگر، 

موجب مدم اجراب كنوانسيون نخواهاد داد، 

به درط اين ه كنوانسيون دقيتاا قسمتك از 

قانون مورد انتخاب بادد. به اي  ترتيب، 

پذير ته  6رد كنوانسيون در چارچوب ماد  

، مگر اين ه از قرائ  و امارا  نشد  است

موجود اي  نتي ه  افل دود كه طر ي  قصد 

 اند. رد كنوانسيون را دادته

يك روية قضاايك مسال  قابالا در ايا  

درباار  مورد در جم اورب  ادرال الماان 

 ”LUVI“ 3مش ل مشابه نادك از اجراب ماد  

 . 7بوجود امد  است

                                                           

د  سال روية قضايك جم ورب : »Gert Reinhartمراجعه دود به  .7

 درال المان دربار  قاانون متحدالشا ل راجاع باه بياع 



  ...319 حقوق جديد متحدالشكل 

اي  قامد  ا تمااا  اا لگيرب تعاداد 

تاا زياادب از اجارا كننادگان ت اار  نسب

المللك را باه دنباال صواهاد دادات، بي 

زيرا د عتاا متوجه صواهند دد قانونك كاه 

ان ا ماد  دادتند )در فور  بروز اصتال ( 

مراجعاه كنناد كاه بيشااتر اوقاا  به ان 

قانون كشور متبوع صوددان بود، با دارطك 

كه معمواا در درايط ممومك بياع گن اناد  

ود، اكنون تبديل به كنوانسايون داد  دمك

 است. 

مناساابت بااا قبااول اياا  اسااتدال، بك

نخواهد بود كه هماان داتوت موضاوع بحا  

 قبلك م دداا مرور دوند. 

محل استترار بايع و مشترب، هر  ا يك

كدام در يك كشور متعاهاد اسات. در ايا  

 رض، كنوانسيون هميشه باه موجاب قاانون 

بند « الف»قسمت منتخب طر ي  با توجه به 

 اجرا صواهد دد.  1ماد   1

محل استترار باايع و مشاترب در  دوا

 كشورهاب متعاهد نيست. 

                                                                                                                             

، در م لاة  تاوت متحدالشا ل، «المللك اموال منتاولبي 

 . 440 -424، جلد دوم، ففحا  1984

 1979، سوم اكتبار Oberlandesgericht Hammمراجعه دود مخصوفاا به 

 Landgericht Bonn ،21و  316، ص 1980در م لة  توت متحدالشا ل، 

 . 397، در همان م له، ص 1982اوريل 
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دت كاه در ايا   اال،  بايد توجه دا

اجراب قانون مورد توا ق طر ي  ناداك از 

الملل صصوفك است. دقيتااا قامد   توت بي 

براب جلوگيرب از تعارض قواني  اسات كاه 

قرارداد را تعيي   طر ي ، قانون ناظر بر

« ب»كنند و در نتي ه، به موجاب قسامت مك

، كنوانسايون قابال اجارا صواهاد 1ماد  

 بود. 

اي  مال ظا  داراب اهميت صااص باراب 

اجراب كنوانسيون توسط كشورهايك است كاه 

 اند. را قائل دد  95درط موضوع ماد  

گذدت،  دايسته است نظير انچه كه قبالا 

موقعيات دادگاا   اثار مترقباه بار  ساب

اليه ماورد ت زياه و تحليال قارار    مرجوع

گيرد، زيرا اي  دادگا  اسات كاه اجاراب 

الملال صصوفاك را مشاخ  قامد   تاوت بي 

 كند. مك

الياه باه     الت اول: دادگا  مرجوعا 

كشور متعاهدب تعلق دارد كه مباادر  باه 

 ن رد  است.  95فدور امالمية موضوع ماد  

مسااتتيماا لاات، قاضااك، در اياا   ا

المللك كاا را به همان بي كنوانسيون بيع

ش وارد داد  فور  كه در  توت كشور متبوم

است اجرا صواهد كرد، زيرا قاماد   تاوت 
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الملل صصوفك كشور متبوع قاضك اجاراب بي 

كناد، بيناك مكقانون كشور متعاهد را پيش

يعنك همان قانونك كه توسط طر ي  انتخاب 

 دد  است. 

در يك قاارارداد بياع منعتاد   مثال:

بي  بايعك كه محل ت ارتش در  رانسه است 

و مشترب كه در كانادا به ت ار  اداتغال 

دارد، اگر قاانون منتخاب طار ي  قاانون 

 رانسه بادد، قاضك  رانسوب، كنوانسايون 

المللك كاا را اجرا صواهد كارد. بيع بي 

در فورتك كه قانون منتخب طار ي  قاانون 

دد، قاضك  رانسوب، باز ه  باه امري ا با

همي  ترتيب ممل صواهد كرد، زيرا ايااا  

متحد  امري اا ياك كشاور متعاهاد اسات. 

اين ه كشور موفو  اقدام به فدور امالمية 

، تكرد  است، در اي   الا 95موضوع ماد  

 مؤثر در متام نخواهد بود. 

الياه باه  الت دوم: دادگا  مرجوع  ا 

د كه مباادر  باه كشور متعاهدب تعلق دار

 كرد  است.  95فدور امالمية موضوع ماد  

در ايااا   الااات، قاضاااك ا تماااااا 

المللك كااا را اجارا كنوانسيون بيع بي 

نخواهد كرد مگاار باه مناوان ياك قاانون 

صارجك، ان ه  نه مستتيماا به موجب قانون 
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كشور متبوع قاضك، زيرا كشور ماذكور هار 

ك قسامت چند كه كنوانسيون را پذير ته ول

را رد كرد  اسات. باه  1ماد   1بند « ب»

اي  ترتيب، در مثال مرباوط بااه انعتااد 

قرارداد بي  طر ينك كه محل ت اار  ي اك 

در اياا  متحد  امري ا وديگرب در سوئيس 

است، اگر قانون تعيي  داد  در قارارداد 

قااانون امري ااا بادااد، قاضااك امري ااايك 

ر كنوانسيون را اجرا نخواهادكرد. اگار د

قرارداد  وت، طار ي  قاانون  رانساه را 

انتخاااب كاارد  بادااند، قاضااك امري ااايك 

طور  يرمسااتتي  اافااول بااهبايسااتك ملك

كنوانسيون را به منوان قانون  رانسه كه 

المللاك كااا اسات، باه ناظر بر بيع بي 

 اجاارا 1ماااد   1بنااد « ب»موجااب قساامت 

ممل صواهاد داد در نمايد. به همي  طريق 

اضك امري ايك متوجه دود كه در  رضك كه ق

قرارداد منعتد  بي  يك كاناادايك و ياك 

 رانسوب، قانون  رانسه توسط طار ي  باه 

منوان قانون ناظر بار قارارداد انتخااب 

 دد  است. 

اليااه     الاات سااوم: دادگااا  مرجوعااا 

 متعلق به يك كشور متعاهد نيست. 
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اگر در نتي اة اجاراب قاانون ماورد 

فال يت قانون يك كشور  توا ق طر ي ، قاضك

متعاهد را ا اراز كناد، در ايا  فاور ، 

بايد ب ودد تا ايا  ن تاه را از قاانون 

مزبور در يابد كاه باياد كنوانسايون را 

اجرا نمايد يا صير. در فورتك كاه كشاور 

موضاوع  مذكور مبادر  باه فادور امالمياة

كارد  باداد پاساخ منفاك، و در  95ماد  

 . فور  م س، مثبت صواهد بود

منعتد  بي  يك مثال: در يك قرارداد 

بايع  رانساوب و ياك مشاترب كاناادائك، 

قانون مورد توا اق طار ي  انتخااب داد  

«  ب»است. قاضك كانادايك باتوجه به قسمت 

ن را باه منزلاة ، كنوانسيو1ماد   1بند 

صواهد كارد. اگار در  قانون  رانسه اجرا

همي  قرارداد، قانون امري ا باه مناوان 

ناظر بر قرارداد تعيي  دد  بادد،  قانون

قاضك كانادايك موظف به اجراب كنوانسيون 

نخواهد بود. زيرا اياا  متحاد  امري اا 

اماالم  95با قائل ددن درط موضاوع مااد  

نمود  است كاه در  تاوت صاود ملازم باه 

 نيست.  1ماد   1بند « ب»رمايت قسمت 

پيچيدگك نظام بيشتر ظاهرب اساات تاا 

يح م انيساام اب مختلااف واقعااك، و توضاا
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منظور لزوم توجه به  اا   رمك و  تاك به

فر اا تئوريك، موجب اب اام بيشاترب داد  

 است. 

در مماال، دو گاارو  باازرگ از مااوارد 

 اجراب كنوانسيون مبارتند از: 

 التك كه محاال ت اار  هار ياك از  ا

 بايع و مشترب در كشورهاب متعاهد است؛ 

 االتك كاه قاانون منتخاب طار ي  ا 

 قانون ي ك از كشورهاب متعاهد است. 

رسد كه ام اان قائال دادن به نظر مك

، در ن ايات، موجاب 95درط موضاوع مااد  

محدوديت مختصر قلمرو اجاراب كنوانسايون 

گردد، در  االك كاه تنظاي  كننادگان ان 

مالقه دادتند كه محدوديت ماذكور تاا  اد 

 ام ان گسترد  بادد. 

كاه سران ام، بايستك صاطرنشان ساصت 

قوامد كنوانسيون جازو  تاوت هار ياك از 

. از ايا  رو، تكشورهاب متعاهد داد  اسا

قضااا  كشااورهاب مزبااور بايسااتك متااررا  

كنوانسيون را نه به منوان قانون صاارجك 

يا برون مرزب بل ه باه هماان فاور  كاه 

متررا  سنتك ناظر بر بيع داصلاك را باه 

 گذارند، رمايت كنند. اجرا مك
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 يع و بعضي از  رارداد اي مشابهتفكيك بين بة 2

ين ه تعريف كلك از كنوانسيون بدون ا

عنااب ان در هرچند كه م بيع و قرارداد ا

بدسات دهاد، در  همة كشورها مشترك است ا

مرزب كه بعضك اوقاا  چنادان ها   3ماد  

قابل امتمااد نيسات، باي  بيااع و بعضاك 

قراردادهااااب پيچياااد  كاااه در ت اااار  

 . ترسي  كرد  است المللك وجود دارد،بي 

ابتدا قراردادهااب نااظر باه ت ياة 

ساصته يا توليد گردند، كااهايك كه بايد 

در نتي ه مشامول متاررا  و  بيع محسوب ا

دوند، مگر اين اه سافارش مك كنوانسيون ا

ماواد ازم ج ات  ت ية قسمت مماد »دهند  

ساصت يا تولياد ان كااا را تع اد كارد  

 «. بادد

ور مثاال، قارارداد طبدي  ترتيب، به

تاااجر  رانسااوب و يااك  منعتااد  بااي  يااك

مورد ت ياة توليد كنند  در ماكاائو، در 

لباس مطابق مدل ارائه دد ، بياع محساوب 

دود، مگر اين اه تااجر  رانساوب صاود مك

اب را كه بايستك از ان لبااس ت ية پارچه

 دوصته دود، به م د  بگيرد. 

، باه طرياق ديگار، از 3مااد   2بند 

قراردادهاب مشابه بيع كه در ان اا مورد 
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قسمت امظ  تع دا  طر ك كه كاا را ت يه »

كند ناظر به ارائة نيروب كار ياصدما  مك

 كند. ، بح  مك«باددديگر مك

ح دد  باداد ا باه بدون اين ه تصري

كاه اياا باه چناي   اا3ماد   2م س بند 

ان منوان بيع داد، به هار توقراردادب مك

  است كه قراردادهاايك رنشان دد ال، صاط

از اي  دسات مشامول متاررا  كنوانسايون 

 نخواهند بود. 

طور مثال، مربوط باه اي  متررا ، به

قراردادهايك صواهناد داد كاه ها  داامل 

انتتااال ت  يزاتااك اساات كااه از نظاار 

اند، ها  صادما  ت نولوژب بسيار پيشر ته

مربوط به استفاد  و نگ دارب از ان اا و 

باردارب كه اجااز  ب ر ه  انتتال دانشك 

 دهد. از ان ا را مك

همچني ، اجاراب كنوانسايون درباار  

كليااد »بيااع بعضااك از وا اادهاب تولياادب 

تواند از اي  نتطه نظار ماورد مك «درست

 ارزيابك قرار گيرد. 

ه ياداورب است قراردادهايك كه ازم ب

توفاايف « بيااع» 3ماااد   1موجب بنااد بااه

                                                           

.  منظور از افطالح مذكور، باه طاور مثاال، نظيار بياع

طور كامل پايااان يا تاه و اب است كه ساصتمان ان بهصانه

 دود. مك اماد  س ونت است و كليد به صريدار داد 
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از  2بناد اند، مم   اسات باه موجاب دد 

قلمرو اجرايك كنوانسايون صاارج داوند و 

اي  در فورتك است كه قسمت امظ  تع ادا  

پذير ته دد  ت ية صود كااا نيسات بل اه 

 ارائة نيروب كار يا صدما  ديگر است. 

بدون اين ه هد   ل تمام مش ال  نادك 

بادد، كنوانسيون ساعك در از  اا  مختلف 

 اا تعريف ضاوابطك دارد تاا باه كماك ان

 ل اب متحدالشا ل را از ايا  بتواند را 

 نظر ارائه دهد. نتطه

 

 

 

عدم ةمول مقةررات كنوانسةيون بةر بعضةي از ة 3

 انواع بيع 

بيع ايك كه به دليل طبيعت كاا  ايك 

 اند: از دمول كنوانسيون صارج دد 

اورات ب ااادار، اسااناد ت ااارب و  ااا

ه طبيعت كاا بودن ان اا در واقاع ك -پول

رساد مارجح نظر مكبادد و باهح  مكقابل ب

اساات كااه، بااه منظااور ا تااراز هاار نااوع 

امتاااراض، بصااارا ت از دااامول متاااررا  

 . -كنوانسيون صارج دوند

 ال تريسيته به همان دليل  وت.  ا
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ناو( اكشتك، سفاي ، هاوركرا ت )هوا 

 و وسايل نتلية هوايك. 

الااذكر چااون وسااايل  ماال و نتاال  وت

به ثباات برساند، بايستك در د اتر مربوط 

تر به نظر رسيد لذا از نظر بعضي ا مناسب

كه ان ا را از دمول متاررا  كنوانسايون 

طور وسيعك صارج سازند تا از تعارضاا  به

ا تمالك با قوامد ناظر بر انتتال ان اا 

كه بعضك اوقا  به قوامد راجع به اماوال 

  يرمنتول دباهت دارد، جلوگيرب دود. 

د صاطرنشااان ر، باياانظاز اياا  نتطااه

ساصت كه با قائل ددن اساتثنائا  نسابتاا 

زياد، كنوانسيون ممداا بعضك كااها را كه 

فادت نيسات  استدال اب  وت دربار  ان ا 

سازد، مثال اجرائك صود صارج مك از قلمرو

هاب پول كل سيون ياا قايت ااب كوچاك س ه

 تفريحك. 

بيع ائك كه به دليل قوامد صافك  دوا

دربار  ان اا وجاود دارد كه در هر كشور 

انااد، از داامول متااررا  كنوانساايون صارج

نظير بيع از طريق  راج ياا بياع اماوال 

توقيف دد  يا بيعك كه به نحو ديگرب باه 

     متام اب قضائك واقع گردد. 
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م دمول متررا  كنوانسيون به سه ا مد

 بيع با مصر  كنند : 

دااك، بااه منظااور ماادم تعااارض بااا بك

ساايارب از كشااورها بااه قواماادب كااه در ب

منظور  مايت از مصر  كنندگان وضع دد  و 

در ارتباط بانظ  ممومك است، مااد   الباا 

، بيع كااهايك را كه براب مصار  دخصك، 2

اند، از صانوادگك يا صانگك اصتصاص يا ته

 دمول متررا  كنوانسيون صارج كرد  است. 

توجه به اي  مطلب كه باايع بايساتك 

اگاهك كامل از رژي  قانونك در مورد  وت 

و  دود تع دا  مربوط دادته  ناظر بر بيع

باه صصاوص در ماورد دايار  دامول  باددا

نظاي  كننادگان تموجب داد كاه  -تع داتش

كنوانسيون متررا  را به نفاع باايع باه 

ترتيبك تصحيح نمودند كه او د عتااا صاود 

را در متابااال متاااررا  ديگااارب ب اااز 

كااه بااايع  كنوانساايون نبينااد؛ مترراتااك

معمواا انتظار دارد در  رضك كه او اطاالع 

ندادته كه كااب صريدارب دد  باه منظاور 

 مصر  دخصك بود  است، ناظر بر بيع بادد. 

بدي  ترتيب، وقتك كه وضع مب   است، 

داناد كاااا دقيتااا تن ا مشترب است كه مك

براب چه مصر ك صريدارب داد  اسات و ها  
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دايال ماتت  اوست كه بايستك باا ارائاة 

 بايع را اگا  سازد. 

اماورب كاه فارا تاا از دامول  چ ارا

 اند: متررا  كنوانسيون صارج دد 

نويسندگان مات  باه دايال ناداك از 

بينك و  س  تيثير، از اين ه تماامك واقع

 توت مربوط به بيع را مشمول كنوانسايون 

نظر كردناد و هار چناد كاه نمايند، فار 

موارد سخت دداوار اي  تعيي  و تف يك همة

ساعك  4بود  است، با اي   ال، در مااد  

افطال ا  مام و كلاك،  كردند با ب ارگيرب

سو ماواردب را كاه مشامول متاررا  از يك

دوند و از سوب ديگار، كنوانسيون واقع مك

مواردب را كه در اي  داير  داامول قارار 

 گيرند، مشخ  سازند. نمك

 7اي  تشخي  موارد براب اجراب ماد  

متررا  از نظر تعيي  موضوماتك كه مشمول 

كنوانسيون هستند، بدون اين ه فريحاا را  

 لك براب ان ا در نظر گر ته دد  باداد، 

العاد  م   اسات. باه مباار  ديگار،  وت

هاب  توقك بايستك طبق افول كلاك كاه صال 

 كنوانسيون مبتنك بر ان است، پر دوند. 
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بعااد از تصااريح بااه اين ااه  4ماااد  

موارد زيار  وانسيون منحصراا كن ناظر بار 

 بادد: مك

 يع، انعتاد قرارداد ب

بايع و   توت و تع اداتك كاه باراب 

مشترب در اثار انعتااد چناي  قاراردادب 

 دود، اي اد مك

كناد كاه كنوانسايون  وراا اضاا ه مك

ارتباطك به امور زير نخواهد دادات مگار 

 صال  ان تصريح دد  بادد: 

هر يك از دارايط امتبار قرارداد يا 

ان يااا امتبااار هرگونااه ماار  مربااوط، و 

اثارب كه مم   اسات قارارداد نسابت باه 

 مال يت كااب  روصته دد  دادته بادد. 

تاااد عنطور قطااع، تف يااك بااي  ابااه

توانااد بااا قاارارداد و امتبااار ان مك

 ترديدهائك همرا  بادد. 

طور جدب تصمي  بر اي  باود ابتدا به

ار قرارداد با مطرح كه  صلك دربار  امتب

كردن مسائلك از قبيل اداتبا ، تادليس و 

ه فااور  يااك طاارح كاااجبااار و اكاارا ، به

ت يااه دااد  بااود، بااه  ”Unidroit“بوساايله 

 كنوانسيون اضا ه دود. 
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الاذكر نادك از طرح مسائل  وت مش ال 

كه به افول كلك  توت قراردادهاا مرباوط 

ناك را بوجاود اورد كاه دود، اي  نگرامك

اب كنوانسيون باا اضاا ه دادن  صال محتو

طور محسوسك تغيير يابد و پاذيرش جديد به

تر داود. ايا  ان براب بعضك كشورها مش ل

 دد.  دست  رامودك سپرد بود كه طرح به

ترتيب، تمام مساائل مرباوط باه بدي 

امتبار قارارداد كاه بعضاك از ان اا در 

ارتباط با نظ  ممومك است، نظير ممنوميت 

 يرت اارب، از دامول متاررا    روش كااب

 كنوانسيون صارج ددند. 

باوجود اي ، در ارتباط باا انعتااد 

باه اب كاه بيشاتر راجاع قرارداد، مسئله

بادد مورد بح  قرار گر تاه امتبار ان مك

و ان ضرور  كتبك بودن قرارداد اسات كاه 

 ال بيناابينك بعد از مبا ثا  مفصل، را 

هااد، درا تشاا يل مك 12كااه موضااوع ماااد  

 پذير ته دد. 

بينك و از لحا  همچني ، به ملت واقع

ا تياط، مذاكر  كنندگان كنوانسيون بدون 

اين ااه تااالش كااا ك در اياا  مااورد بعماال 

اورند، از بح  در موضوع انتتال مال يات 

 نظر كردند. فر 
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اياا  اماار موجااب تع ااب اساات، زياارا 

انتتال مال يت موضوع افلك قرارداد بياع 

باوجود اي ، ضرر و زياان  8دود.محسوب مك

تاوج ك بسايار نااچيز اسات، مملك اي  بك

زيرا كنوانسيون مالو  بر تعيي  و تبياي  

هر يك از بايع جز  به توت و تع دا  جز  

و مشااترب،  صاال مخصوفااك را فاارا تاا بااه 

مسئلة بسيار م   انتتاال ضامان اصتصااص 

 داد  است. 

بااصر ، با و ااادارب باه افال اثار 

فاريحاا  4مااد  قراردادهاا، نسبك باودن 

قلمرو صود را باه  تاوت و تع اداتك كاه 

قاارارداد بااي  بااايع و مشااترب بوجااود 

سازد. بنابراي ، بدي ك اورد، محدود مكمك

است كه اثار قاارارداد نسابت باه اداخاص 

ثال  مشمول متاررا  كنوانسايون نخواهاد 

 بود. 

به  توت و دمااوب كنوانسيون همچني  

 بي  باايع و مشاترب كه مم   است ا تمااا 

 براساس مبانك ديگرب جز قرارداد بيع باه

معناب اص  كلمه بوجود ايد، لطمه نخواهد 

طور مثاال، مسائوليت اب صاارج از زد. به

                                                           

قانون مدنك ايتاليا و مااد   1470رجوع دود به: ماد   .8

قانون تع دا  ساوئيس  184قانون مدنك  رانسه و ماد   1583

 قانون ت ار  متحدالش ل امري ا.  2106و ماد  
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اب يااا قاارارداد )نظياار مساائوليت جنحااه

مسئوليت نادك از ارت اب اممال نامشاروع 

تواننااد در لو( مكدركااام « جرمداابه»يااا 

مسائوليت اب  ربوط باداصل سيست   توقك م

منااتج از قاارارداد، همزيسااتك دادااته 

  9بادند.

، مسئوليت باايع را 5سران ام، ماد  

در قبال مرگ يا فدما  بدنك كه باه سابب 

ا تد، از قلمرو كاا براب ا راد اتفات مك

 اجرايك كنوانسيون صارج ساصته است. 

تاوان مسلماا ملت اي  مدم دمول كه مك

اجع به بيع با مصر  ان را به مدم دمول ر

نزديك دانست، به  2كنند  مندرج در ماد  

منظور ا تراز از مواجه دادن باا مشا ال  

نادك از مسئوليت مربوط به امر توليد در 

زمينة صسارا  مادب نادك از فدما  بادنك 

موجب فادما  بادنك باه »بود  است. جملة 

دهد كه مدم دامول وضوح نشان مكبه« ا راد

ون تن ا مربوط به صسارا  متررا  كنوانسي

مادب نادك از فدما  بدنك وارد  به داخ  

مشااترب نيساات بل ااه ديگااران و مخصوفاااا 

صريداران بعدب يا ادخاص ثال  را نيز كه 

                                                           

در مورد اي  مسئلة دقيق كه موجب تفسايرهاب مختلفاك  .9

 63-62ندهاب ب John Honnoldبه ت زيه و تحليل دد  است، مخصوفاا 

 ددادت ا مراجعه دود. و يا 73-72و 
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بران صساارا  وارد  توانند به منظور جمك

 به صريدار اول ا و او نيز به  رودند  ا

 دود. مراجعه نمايند، دامل مك

ماورد باه  ها  مثال ائك كه در اي  

كنند مسلماا صسااراتك هساتند كاه صطور مك

مم   است در نتي ة توليدا  مواد داروئك 

يا  ذائك يا همچناي  در نتي اة نتا  در 

لوازم فانعتك كاه  اتااا صطرنااك هساتند 

 )مواد سمك يا راديواكتيو( وارد دوند. 

اي  مدم دمول كه به بعضك صسارا  به 

، دامول دليل طبيعت ان ا محدود دد  اسات

كنوانسيون را به بتية قارارداد مخصوفااا 

جبااران صساااراتك كااه فاار اا جنبااة مااادب 

بتت كاا كه در دارند، مثل نتي ة مدم مطا

بينااك دااد  اساات، نفااك  شكنوانساايون پااي

 كند. نمك

داود از بح   وت اي  نتي ه  افال مك

كه دو رژي   تااوقك مختلاف باراب تعياي  

فااب نتايج زيانبار نادك از ياك ماادم اي

 تع د اجرا صواهند دد. 

 

مشكالت مربةو  بةه تفسةير و نقهةانهاي  ج ة

 حقو ي 
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براب دستيابك باه ياك نظاام  تاوقك 

 متحدالشاا ل، ازم اساات كااه  تااوت واقعاااا 

فو ، تا ان ا كه مم   است از نظام اب مو

ملك كه صود با ي اديگر مباينات دارناد، 

مخصوفاا ان ا كاه موضاوع از يااك ساو باه 

ز سوب ديگر باه پار كاردن تفسير مت  و ا

هاب  توقك  يرقابل اجتناب كنوانسيون صال 

 دود، تف يك گردد. مربوط مك

 7اياا  اساات  لساافة وجااودب ماااد  

كنوانسيون كه نگارش ان موجب مبا ثاا  و 

دديدب گرديد و دو مسائلة مشاجرا  بسيار 

الذكر را در دو بناد جداگاناه ماورد  وت

 بح  و بررسك قرار داد  است. 

 

 تفسيرة 1

، تفسير بايساتك باا 7به موجب ماد  

كنوانسايون، « المللكصصيصة بي »توجه به 

و « »ضرور  اي اد هماهنگك در اجاراب ان»

يت در ت اار  بي  « المللاكرمايت  سا  ن

 بعمل ايد. 

ران اي  متررا  اساسك، قضاا  و مفسا

كند ا تا ان ا كه ميسر باداد و  مكرا دم

داا ل  از سيساات   تااوقك كااه در ان ااا

بگيرناد تاا بتوانناد اند،  افاله گر ته
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يد به دربار  فاور  متررا  جديدب كاه با

المللك گاردد متحدالش ل ناظر بر بيع بي 

و به دش زباان كاه داراب امتباار وا اد 

طر اناه بادند نگاارش يا تاه اسات، بكمك

 تعتل و استدال كنند. 

اي  صود تيكيادب بار اساتتالل  تاوت 

 10متحدالش ل است.

 دود. ها نادك مكلي  صطر از واژ او

به يتي ، نويسندگان كنوانسيون ساعك 

انااد كااه در هاار زبااان از اسااتعمال كرد 

لغاتك كاه داراب معاانك متعادد در سانت 

  توقك هر كشور هستند، صوددارب نمايند. 

هر نويساند  باتوجاه باه  اما مسلماا 

مورد نظار جزئاك را  مفاهي  م انيسم ا و

وانسايون تادارك دياد  براب ت يه كال كن

 است. 

نظياار يااك صاتم ااارب كااه از قطعااا  

دااود امااا نتي ااة ان مختلااف ساااصته مك

الملال اب جديد است،  توت بيع بي م مومه

نظر كاردن از هار ياك از بايستك با فار 

در سااصتمان  اجزا  تش يل دهناد  ان كاه

                                                           

در مورد تمام اي  ن ا  مراجعاه داود باه ت زياه و  .10

المللاك المعاار  بي در دائر  (Rene David)تحليل رنه ديويد 

« و د   تاوت صصوفاك» توت تطبيتك، جلد دوم،  صل پن  : 

 . 326ا247هاب دمار 
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اند، همچاون ياك جديد  وب و اد اام داد 

 م مومه تلتك دود. 

ضارر »، « سخ»، «اي اب»نظير كلماتك 

به نحو مطلق در بايد « تيديه»و « و زيان

نظر گر ته دوند و از تحواتك كه در زبان 

اناد  توقك  توق اب مختلف به صاود گر ته

 بدور بادند. 

از ان گذدته، اگر افطال اتك از  توت 

يك كشور به ماريه گر ته دد  است نباياد 

فسااير تفسااير ان افااطال ا  رادر قوامااد ت

  توت ان كشور جست و كرد. 

مثالا اگر كنوانسيون با اندكك تفااو  

را از  تاوت  «م لت اضاا ك»ن اد  توقك 

المان گر ته است، مسائلك را كاه تفساير 

اورد نباياد جاواب به مياان ماك 47ماد  

ان ا را در  توت المان يا ت بل ه باراب 

اي  منظور بايد به قامد  مندرج در ماد  

 راا به همي  ماد  رجوع كرد. و منحص 7

                                                           

 ."Résolution"  بطالن و انحالل نيز ب ار اي  كلمه كه به معنك

ر ته در  توت  رانسه و در اي  مت  به معنك  ساخك اسات 

كه در فور  تخلف ي ك از طر ي  از ان ام تع دا  صاويش، 

دود و اثر ان به زمان متاد بار ديگر اممال مك توسط طر 

گردد و تتريباا داراب همان اثار بطالن در  توت اياران مك

 است. 

  . Nachfrist. 
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درباار   11ه رناد ديويادكاگونه همان

“LUVI”  كه متررا  مشاب ك دارد صاطرنشاان

طور قطع ندرتاا نتي ة مطلوب كرد  است، به

دود و اي  نگرانك وجود دارد كاه  افل مك

قضا  در را  رسيدن به اي  هد  مطلوب كه 

مستتل  توت متحدالش ل  همانا تفسير كامالا 

ت، با ادا ال مواجاه داوند. بعضاك از اس

 توقدانان مدم رضاايت صااطر صاود را از 

ممل امد  در اي  زميناه نتايج تالد اب به

بااه نفااع يااك تفسااير بيشااتر ملمااك تااا 

« حدالشا لقانون بازرگانك مت»اللفظك تحت

صاود داراب  1اا102امري ا كاه در مااد  

باداد، مترراتك با همان نحو  بردادات مك

 د. ابراز نمودن

قااك و ت اماال امااا اياا  مااانع از تر

مستمر  تاوت متحدالشا ل، باا توجاه باه 

دود و ا زايش اسناد و نيازهاب مملك، نمك

ان ام اقداما  متحدالش ل كنناد  مختلاف 

المللك فور   كه زير  شار نياز ت ار  بي

 اي  مدما است.  گيرد، صود گوا مك

تري  مثال در اي  مورد، دلگرم كنند 

ط ك  نظيارب اسات كاه در م لاس درح و بس

لردها در مورد مسائل مرباوط باه تفساير 

                                                           

 . 263همان، دمار   .11
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وردو راجع به  مال  1929كنوانسيون مورخ 

 ”Fothergill“المللك در قضية و نتل هوايك بي 

به ممل امد  است. براب اتخا  تصمي ،  12

 32و  31لردهااا بااا ت يااه باار مااواد 

كنوانسيون وي  مربوط به  توت قراردادها 

به كارهاب متدماتك و تصاميما  به ترتيب 

متخذ  بوسيلة مراجع قضائك كشورهاب ديگر 

چناي  اظ اار  توجه كردند، و لرد ديپالك

 نظر نمود: 

المللااك كلمااا  يااك كنوانساايون بي »

بوسيلة نويسندگان پارلمانك انگلساتان 

دوند. كلما  مذكور از زبان انتخاب نمك

قانونگااذارب مربااوط بااه معاهاادا  در 

بااه رماياات گر تااه نشااد  و  انگلسااتان

قضاا  انگلايس تفساير  انحصاراا بوسيلة

  باراب صطااب باه دوند. اي  كلماانمك

تر و قضااائك بساايار گسااترد  مراجااع

اند تاا ياك تر درنظر گر ته داد متنوع

قانون پارلمان كه  تط باه  تاوت ملاك 

 « دود.مربوط مك

 در قضيةاا  بطوري ه لرد ويلبر ورس

James Buchanan & Com-Panie   مليهBabco Forwarding & 

                                                           

12. [1980] 2 all. E.R.696 (H.L.). 

 . Diplock. 
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Shipping (U.K.) Ltd.  (1978) A.C.141-152   متاذكر داد

ساس قواماد»است، تفساير باياد   ناه برا

ت ني ك  توت انگلايس ياا ساوابق قضاائك 

موجب افول ماام داناصته انگليس، بل ه به

 «. دد  بعمل ايد

دك، مراجعه به كارهاب متدماتك با بك

دسترساك باه مناابع ا  ا  استددوارب همر

 ماييوس كنناد  اسات ا مش ل و مخصوفااا 

ر كارهاااب متاادماتك دااركت كسااانك كااه د

دانند كاه تاا ب تر از هركس مك انددادته

چااه  ااد تصااميما   الباااا بااه نفااع سااو  

تفاهم اااب كاا  و باايش ارادب، اب ام اااب 

بسات و منظور صاروج از ب مورد توا ق باه

سيدن باه منظور رامتياز دادن اب   رب به

 اند. نتي ه اتخا  دد 

باتوجه به انچه كه گفته دد، تفساير 

دارب و تاارجيح دادن بايااد بااا صويشاات 

 ل ايك كه متضم  متل سلي ، پيوساتگك را 

 بادد، بعمل ايد. و و د  د ل مك

 باوجود اي ، بااا توسال باه كارهااب

متاادماتك و مطالعااة تاااريخك متااررا  

شاي بعضاك توان به افل و منكنوانسيون مك

                                                                                                                             

. Wilberforce. 
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نظر از متررا  كاه مم ا  اسات مي اب باه

 برد. برسند، پك

همچني  در مورد تفساير كنوانسايون، 

المللك ضارورب نيت در ت ار  بي رمايت  س

 نمايد. مك

قباال از ت يااة طاارح كنوانساايون، 

اب دربار  ا ترام طار ي  قارارداد قامد 

نيت، باتوجه به اين اه چناي  به افل  س 

ت داامار چشاامگيرب از اب در  تااوقامااد 

بينك كشورهاب قار  اروپا وجود دارد، پيش

 13دد  بود.

اب اما قامد  مذكور مورد قباول ماد 

از نمايندگان كاه  تاوت ان ااا باا ايا  

 مف وم ادنائك ندادت، قرار نگر ت. 

بااااصر  بااا كمااال تع ااب، از طريااق 

سمت متاررا   توا ق، قامد  ماذكور باه ق

نتتال و در مربوط به تفسير كنوانسايون م

 ان قسمت گن اند  دد. 

هرچند كه موضوع ديگر ارتباط مستتي  

كناد، باا ايا  با بايع ومشترب پيدا نمك

نيت  ااك  بار  ال، تع د به رمايات  سا 

روابط طر ي  است؛ زيرا ضارور  دارد كاه 

                                                           

 242قاانون مادنك  رانساه، مااد   1134مثال، مااد   .13

 قانون مدنك المان. 
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كنوانسيون، يعنك قوامد نااظر بار بياع، 

ان طورب تفسير دود كه ا ترام باه مفااد 

 تضمي  گردد. 

 

 كاستيهاي حقو ي ة 2

بيناااك داااد  در تف ياااك دقياااق پيش

سو و پر كردن كنوانسيون بي  تفسير از يك

هاب  تاوقك از ساوب ديگار در مر لاة صال 

ن ايك كنفرانس ديپلماتيك ويا  باه ممال 

 امد. 

ت يه دد  بود  ”CNUDCI“طر ك كه توسط 

مااد   علاك  1اب نظيار بناد دامل مااد 

را بوجاود  كنوانسيون باود و ايا  تصاور

تواند، ه  باراب تفساير اورد  بود كه مك

متررا  مب   و ه  براب  ال مشا التك كاه 

بينك نشاد   ل ان ا در كنوانسيون پيشرا 

 بود، راهنما بادد. 

“LUVI” هاا را مااد  ، در موض،  تط صال

موجب دهاد و باهصود مورد بح  قرار مك 17

مسائل مربوط به موضوما  تحت  اكميت »ان 

ون  اضر كه ت لياف ان اا فارا تاا در قان

اي  قانون تعيي  نشد  اسات، طباق افاول 

بادد اب كه كنوانسيون مبتنك بر ان مككلك

 «.  ل و  صل صواهد دد
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اي  مطلب ميناا در وي  در قسامت اول 

م ادداا باه رداتة تحريار  7مااد   2بند 

 درامد است. 

كنفرانس با وجود اي  معتتد بود كاه 

ديگار، هار چناد كاه در بايستك يك جاز  

اب اي اااد نظمااك قاباال مال ظااهسيساات  بك

كنااد، اضااا ه نمايااد. جااز  مااذكور در مك

متابل مف وم ممومك استتالل كامل يك  توت 

متحدالش ل كاه از سيساتم اب  تاوت ملاك 

اب پاياهمنتج گردياد ، مف اوم سسات و بك

 است. 

فااور  در و اقااع، اياا  جااز  كااه به

ست، فارا ت متررا  ثانوب اضاا ه داد  ا

كلااك « فااور   تاادان افااولدر»دارد كااه 

بايستك به قانونك كه  ساب قواماد  تاوت 

الملل صصوفك قابل اجرا است، مراجعاه بي 

 كرد. 

ازم به ياداورب است  نظر از اي  نتطه

منوان ياك باه ”LUVI“ 2كه، برم س، مااد  

پذيرد كه جز در مواردب كه به افل كلك مك

قواماد  تاوت »ت اسا نحوديگرب تصريح دد 

بر اجاراب قاانون الملل صصوفاك نااظربي 

، ي اك از تنكو اندر «  اضر نخواهد بود

                                                           

 . André Tunc. 
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، در تفسايرب كاه  ”LUVI“بنيانگذاران    

بنا به تتاضاب بانيان كنفارانس اهاه در 

نمود  چني  اظ ارنظر كرد   17مورد ماد  

 : 14است

در فور   تدان اي  متررا ، در واقع، »

تواند ادما كند هميشه مكي ك از طر ي  

كه متررا  قانون متحدالش ل كاه مااورد 

استناد طر  ديگر قرارداد قرار گر تاه 

اساات، ابااداا واضااح يااا قاباال انطبااات 

 برصصوص مورد نيست. 

گيرب از اي  طر  مذكور همچني  با ب ر 

تواند صواستار اجااراب اب ام يا صال  مك

 توت ملك صود بشود كه براب او متضام  

 بيشترب است. نفع 

بااراب ا تااراز از يااك چنااي  سااو  

اب، بايستك تيكيد كارد كاه در استفاد 

 موضوما  مشمول قانون متحدالش ل، تن ا

  .«همي  قانون قابل اجرا صواهد بود

 

ضعگيرب  جاب بسك تيسف است كه اي  مو

تدماتك م افولك كه در تمام جريان كارهاب

گيارب ادامه دادت، ناگ ان در جرياان ريب

                                                           

 انتشارا  وزار  دادگسترب، اهه.  .14
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د عتاا در كنفارانس ويا  بعمال اماد،  كه

 كنار گذادته دد. 

مش ل، در واقع، جديد نيست و تمايال 

اجراكنندگان  توت هار كشاور در اساتدال 

كردن س ل و اسان باتوسل به  توت داصلاك 

مربوط، تا قبول صطار اساتناد باه افاول 

 توت متحدالش لك كه زياد ه  قاطع نيست، 

ي اب موجااب مبا ثااا  بساايار و ساارصوردگ

مخصوفاا دربار  اجراب كنوانسايون  15زيادب

  ژنو دربار  برا  و سفته دد  است. 1930

در اي  مورد ب تري  كار ان است كاه 

  ديويد بپردازي :به نتل نودتة اقاب رنه

انچه به ان اام رسايد  تن اا تادوي  »

قواني  متحدالش لك است كاه معار  ياك 

جدياد اسات باا  (jus commune) توت مشاترك 

الش ل، كشورها نشاان قبول قواني  متحد

را  « jus commune»دهند كه امتبار ايا  مك

سند. ايا  صاود بارصال  دنابه رسميت مك

قصدكشورهاب متعاهد و  تك تغيير مف وم 

 توت متحدالش ل است كاه  تاوت موفاو  

                                                           

المعاار  مخصوفاا به بحثك كاه رناه ديوياد در دائر  .15

المللك  توت تطبيتك نمود  اسات مراجعاه داود: جلاد بي 

 . 269دوم،  صل پن  ، دمار  

 . م لاة  براب مال ظة اي  كنوانسايون رجاوع كنياد باه

، 12المللاك، دامار   توقك، نشرية د تر صدما   توقك بي 

 ه بعد. ب 275، ففحا  «المللكاسناد بي »، بخش 69سال 
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منوان قانون ملك بي  سااير قاواني  به

هر كشور تلتك داود. توسال باه تعااارض 

دك براب تنظي  روابط  تااوقك قواني  رو

مللااك اساات و تنظااي  قااواني  البي 

 ل روش ديگرب است. متحدالش 

هايك كاه قاواني  متحدالشا ل در زمينه

وجود دارد و در روابط باي  كشاورهائك 

اناد، ديگار كه اي  قواني  را پذير ته

جائك براب توسل به تعارض قواني  وجود 

ندارد: قانون متحدالشا ل تعاارض رادر 

ز بااي  اهاب مااورد داامول ينااهمااام زمت

  .«بردمك

 

نه تن ا توسل به قوامد  توت داصلاك 

هااب قاانون متحدالشا ل براب پركردن صال 

  يرمنطتك است بل ه  تاوت داصلاك  البااا 

ضك اوقاا  كاامالا   يرقابال  نامناسب و بع

 اجرا است. 

در واقااع، موضااوع تن ااا مبااار  از 

داد بياع، ارهايك است كه در اجراب قرصال 

ان ه   تاط در موضاوما  مشامول متاررا  

 دود. كنوانسيون، پديدار مك
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ها كه اميد است نادر باداند اي  صال 

ه  ا تمااا در جزئياا ، به ن ا  صافك، ان

 دوند. مربوط مك

رسد كه ياك نظر مكبنابراي ، بعيد به

را   ل مناسب را بتوان در يك سيست  ملك 

 صارجك پيدا كرد. 

ي  را   لاك، ماالو  بار ايا ، يك چن

الش ل باودن اسات و لزوماا مغاير با متحد

در هر مورد به قانون قابل اجرا وابساته 

 صواهد دد. 

هار باار به ايا  ترتياب، ياك صاال  

 بوسيلة قواني  مختلف پرصواهد دد. 

قطعااة گمشااد  يااك تصااوير در قطعااا  

دود بل ه مربوط به ساير تصاوير پيدا نمك

وجه به هماهنگك با سااير بايد ان را بات

 قطعا  ان تصوير يا ت. 

ي ، بايد اميداور بود كه اي  بنابرا

بااه قامااد  ثااانوب كااه بااه  تااوت  توساال

دهد،  تط جنباة الملل صصوفك ارجاع مكبي 

هائك تئوريك دادته بادد ودر ممل اگر صال 

ه  وجود دارد، با توسل به قامد  اول كه 

ك بار به افول كلك كااه كنوانسايون مبتنا

 دهد، پر دوند. ان ا است مراجعه مك
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دك، هميشه اسان نيست كه افول كلك بك

اناد را مشخ  كرد و بعضك نيز ادماا كرد 

 كه چني  افولك وجود ندارند. 

باوجود اي ، بعضاك از افاول ماذكور 

نيت، اند: افل رمايت  سا فريحاا امالم دد 

فل اولويات  افل ازادب طر ي  قرارداد، ا

 به  يمابي .   و روية معمول  مر  و ماد

بعضااك ديگاار از م مومااة متااررا  

دوند: ادار  دائا  كنوانسيون استخراج مك

بودن ر تار طار ي ، توجاه باه به متالئك 

تار، بينك و در يك سطح كلكاثار قابل پيش

 ل ائك قائل ددن مزيت افولك در مورد را 

دهند كاه تع ادا  قاراردادب كه اجاز  مك

محفو  بماند تا اين اه ان  وافل قرارداد

  16ب ر  سازند.را از اثر بك

 ل ااب بناد باه را دك، قاضاك پاببك

ح ج ان پيوسته، در كنوانسيون و در روب  

دمولك كه كنوانسيون مبتناك باار ان اسات 

منظور ت ميال كاردن ان ادارا  ازم را به

صواهد يا ت؛ درست نظير يك بناب هماهناگ 

                                                           

در  J.Bonellاقااب  در اي  مورد رجاوع داود باه نوداتة .16

المللك، متالاة هفات ، دامار  تفسيرب بر قانون بيع بي 

ل بااااراب الشاااا : قااااانون متحدJ.Honnold. اقاااااب 2.3.2.2

 . 102ا97المللك، دمار  بي بيع
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ن ان، باه ملات كه  ضاب صالك در سااصتما

 بينك طرا ان، باقك ماند  بادد. مدم پيش

 

 ساير مقررات كلي دة 

در  صاال مربااوط بااه متااررا  كلااك 

كنوانساايون، مااالو  باار متااررا  مربااوط، 

قوامدب نيز راجع به ارزيابك روية متارر 

بيناك طر ي ، اممال و قصاد ان اا پيشبي 

(. همچني ، توضيحا  ازم 8دد  است )ماد  

وقتك كااه حاال ت ااار ، مخصوفاااا در مااورد م

 10محل اب موفو  متعدد بادند، در مااد  

 داد  دد  است. 

 96مااد   با 13و  12، 11تركيب مواد 

دهاد، باا كه اجاز  قائل ددن دارط را مك

 اال بينااابي  صااود گوياااب اصااتال  را 

بار  لازوم متيد  هاب زيادب هستند كه در

يا مدم لزوم كتباك باودن قارارداد بياع 

 دادته است. وجود 

كالسايك  [ يررسمك] ل اب مادب به را 

ارجحيت داد  دد ، اما ازادب قائال دادن 

درط نياز باراب كشاورهايك نظيار اتحااد 

دوروب كه طر دار كتبك بودن قرارداد بيع 

 ست. اند، درنظر گر ته دد  ابود 
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بااط صيلااك نااادر اساات كااه در روا

المللك، از ناوع روابطاك كاه مشامول بي 

دااود، انعتاااد وانساايون مكمتااررا  كن

قرارداد بدون ت يه يك مات  كتباك تحتاق 

به اي  افطالح مف ومك  13يابد و در ماد  

وساايع كااه متناسااب بااا روابااط ت ااارب 

  المللك است داد  دد  است.بي 
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 بخش سوم 

 انعقاد  رارداد

 

قوامد مربوط به انعتاد قرارداد بيع 

 كه قسمت ممد  ان ا از قوامد كنوانسايون

اقتبااس داد   ”LUF“اهه معارو  باه  1964

است، موضوع  صل دوم كنوانسيون را تش يل 

 دهند. مك

قوامد مذكور به قوامد مربوط به بيع 

به معناب اص  كلمه پيوند صاورد  و  صال 

 92اند؛ اماا مااد  وجود اورد سوم را به

به هر كشور مضو كاه مايال باداد اجااز  

 اب  صال اباب اجردهد با فدور امالميهمك

 دوم و سوم را رد كند. 

در ممل، براب نفك  صل دوم اساات كاه 

در كنوانسيون گن انيد  دد  باا  92ماد  

اي  هد  كه به كشورهائك كه متررا  راجع 

به انعتااد قارارداد را  يرقابال قباول 

دانند يا اكرا  دارند كه رژي  مخصوفك مك

براب انعتاد بيع، متمايز با قراردادهاب 

اي  ام ان داد  دود وجود اورند، هديگر ب

تااا تن ااا بااه متااررا  راجااع بااه اثااار 

سمت اساساك كنوانسايون را  قرارداد كه ق

 دهد، ملحق دوند. تش يل مك



  ...353 حقوق جديد متحدالشكل 

تاااكنون، در بااي  كشااورهاب متعاهااد 

تن ااا  نالنااد و سااوئد از اياا  اصتيااار 

 اند. استفاد  كرد 

طبق يك دماب بسايار سانتك پذير تاه 

بااه ]ب اروپااايك دااد  در  تااوت كشااورها

، كنوانسيون [استثناب انگلستان و ايرلند

را كه در ان قبول  كبا كر جزئيا ، درايط

دود، تشاريح اي اب موجب تحتق قرارداد مك

 كند. مك

مت  اي  متررا  نظير يك بناب كا  و 

رسااد و نظر مكباايش مطلااق و تئوريااك بااه

اهتمام در ورود به جزئيا ، براب رمايات 

، متااررا  مزبااور را  ااداكثر دقاات مم اا 

 دهد. بظاهر پيچيد  جلو  مك

امد  است كه  23متررا  افلك در ماد  

اب كه قباول قرارداد از لحظه»موجب ان به

يك اي اب مطابق متررا  ايا  كنوانسايون 

 «. گردددود، منعتد مكنا ذ مك

« وفاول»طور كلك، تئورب مش ور به به

مورد قبول كنوانسيون قرار گر تاه اسات. 

ي اب از زمان وفول توساط مخاطاب نا اذ ا

اب كاه ( و قبول از لحظه15گردد )ماد  مك

داود، امالم رضا به اي اب كنند  وافاال مك

 (. 18يابد )ماد  تحتق مك
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اب كاه اين ا هستند افول اماالم داد 

دتوت مختلاف و متناومك را در صاود جماع 

 اند. كرد 

باوجود اي ، يك استثناب محادود باه 

بيناك پيش 18مااد   3در بند  تئورب وفول

دد  است كه به موجب ان، در  اا  صااص و 

باه د  و روية معمول  ويژ  اگر مر  و مابه

طور باه طر ي  اجاز  دهد، ان ام مملك ا

تواند مك كاا يا تيدية ثم  ا مثال ارسال

 به تن ائك موجب نا ذ ددن قبول گردد. 

تعرياف داد  و ان  14اي اب در مااد  

 است از پيشن ادب كه: مبار  

نشان دهناد  اراد  اي ااب كنناد  ا 

است كه در فاور  قباول طار  ديگار، باه 

 بادد؛ اي اب صود ملتزم مك

به يك يا چند  رد معي  صطاب داد   ا

 بادد؛ 

باه اناداز  كاا ك دقياق و مشاخ  ا 

 بادد. 

نظر، كاا را اي اب بايد از اي  نتطه

ر و داطور فريح يا ضمنك متمشخ  كند و به

قيمت را تعيي  نمايد يا اطالماااتك بدهاد 

 برد. كه بتوان به متدار و قيمت پك
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اي  ضرور  تعيااي  قيمات منطبااق باا 

 توق ائك است كاه، مثال  تاوت  رانساه، 

تعيي  كردن قيمت را ي ك از منافر ضرورب 

 17دانند.قرارداد بيع مك

 55بعااداا صااواهي  ديااد كااه ماااد  

ض دارد و در تنااق 14كنوانسيون با ماد  

 رسند. ال مع به نظر مكظاهر مانعه

 تعريف دد  است.  18قبول در ماد  

بت كاه  قبول باياد باا ياك ممال مث

بيانگر رضاايت اسات، نشاان داد  داود و 

س و  ياا مادم اقادام، دالات بار قباول 

 ندارد. 

راجع به م لتك اسات  20بااصر ، ماد  

كه اي اب كنند  براب قبول تعياي  كارد  

  است.

اي  م انيسم اب ك  و بيش ت ريدب كه 

گن انيدن ان ا در قارارداد نياز متالئاك 

كه واقعيات است هميشه اجااز  نمك دهناد 

روابط پيچيد  طر ي  در مر لاة متادماتك 

مناسبت مذاكراتك كه در مورد قرارداد، به

اي اب در  روش يا اي ااب در صرياد باي  

 طر ي  جريان دارد، مشخ  دود. 

                                                           

 . ] رانسه[قانون مدنك  1583ماد   .17
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سعك كرد  اسات  19يل، ماد  همي  دلبه

ازم را باا تف ياك مااوارد زيار كه تنوع 

 ارائه دهد: 

اي ااب متتابال، پاساخك اسات كاه  ا

ظاااهراا قبااول اي اااب بااود  ولااك متضاام  

اضااا ا ، محاادوديت ا يااا ساااير افااال ا  

 بادد؛ مك

قبولك كه متضام  تغييراتاك جزئاك  ا

سريع اي ااب  بادد، اگار موجاب امتاراض 

 دود. عتبر تلتك مككنند  نگردد، م

ويژ  اي  متررا  صواهند توانست، باه

در فور  وجود تناقض بي  درايط كلك  روش 

 و صريد، به مورد اجرا گذادته دوند. 

 

 بخش چهارم 

 آثار  رارداد

 

الشاا ل قساامت اساسااك قوامااد متحد

كنوانسيون، موضوع  صل ساوم تحات مناوان 

 ست. ا( 88تا  25)مواد « كاابيع

دادب متررا  كلك كه قسامت بعد از تع

افلك ان ا راجع باه تعرياف نتاض اساساك 

( و مش ال  موجود در ارتباط باا 25)ماد  

بادااد، ( مك28تع ااد )ماااد  اجااراب مي 
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طور متاوالك تع ادا  باايع كنوانسيون به

 53(، تع دا  مشترب )مواد 52تا  30)مواد 

تاا  66( و سپس انتتال ريسك )مواد 65تا 

دهد و ساران ام   قرار مك( را مورد بح70

منوان بااه بررسااك يااك مبحاا  ديگاار تحاات

متررا  مشترك ناظر بر تع ادا  باايع و »

 پردازد. ( مك78تا  71)مواد « مشترب

 

 تعهدات بايعالف ة 

 فورتك كاامالا تع دا  بايع، متدمتاا به

ا صااا  دااد  اساات:  31كالساايك، در ماااد  

تسلي  كااا، انتتاال مال يات كااا و در 

 ر  اقتضا تحويل مدارك مربوط. فو

جديدتري  و م متاري  ايا  متاررا ، 

مواد راجع به مطابتت كااب تسلي  دد  با 

انچه كه در قرارداد مترر گردياد  اسات، 

بادااد: مف ااوم ماادم مطابتاات كاااا و مك

داود، نتي اة مسئوليتك كه از ان نادك مك

ت ربة مملك تادوي  كننادگان كنوانسايون 

 تيت اااب ان محسااوب بااود  و ي ااك از مو

 دود. مك

 

 تحويل كاال و تسليو مدارك مربو  ة 1
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محل تسلي  كاا را مشخ   32و  31مواد 

 كند. مك

البته، وقتاك كاه در قارارداد محال 

همان ترتيب تسلي  كاا معي  دد  بادد، به

 ممل صواهد دد. 

محل تسلي  كاا  الباا باا رجاوع باه 

“INCOTERMS” كاااا  دااود )تحوياالتعيااي  مك

دركارصانه، تحويل كاا روب واگ ، تحويال 

 (. ”FOB“يا  ”CAF“كاا به طريتة 

باه طار ي  مر  و ماد  و روية معمول  

اب در ايا  زميناه باازب نيز نتاش مماد 

ا تمااا در  9كند و متررا  موضوع ماد  مك

بسيارب از موارد به اجرا گذادته صواهاد 

 دد. 

كاا  درفورتك كه بايع م لف به تسلي 

در محاال معينااك نبااود  و قاارارداد بيااع 

متضم   مل كاا باداد، تسالي  مباار  از 

ل كاا به اولي  مؤسساة  مال و نتال يتحو

 صواهد بود. 

در  الت م اس، تسالي  تحات داارايطك 

ان ام صواهاد داد، مثال تسالي  در محال 

ت ار  بايع يا در محلاك كاه كااا وجاود 

 (. 31دارد )ماد  
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تع ادا  باايع  32در ماد  كنوانسيون 

را در مورد ممليا  مربوط به تسلي  كااا 

كاا، اماالم تشريح مك كناد: مشاخ  كاردن 

ارسال ان،  مل كاا درفور  اقتضا و كماك 

به مشترب در بيمه كردن كااا در چاارچوب 

 يك قرارداد بيمه. 

تاريخك كه كااا باياد تسالي  داود، 

 بيشتر اوقا  در قرارداد مشخ  دد  است. 

د اي ، كنوانسايون در ماواردب باوجو

كه تاريخ تسلي  كااا در قارارداد مشاخ  

بيناك نبادد يا افاواا چناي  تااريخك پيش

 33نشد  بادد، ضوابطك را به دارح مااد  

 پذير ته است. 

بينك درايطك را پيش 34سران ام، ماد  

كند كه تحت ان درايط، بايسااتك مادارك مك

تضاا  مربوط به كاا تحويل داود و مندااق

 تحويل مدارك مذكور نظير تسلي  كاا است. 

در اين ا نيز بايستك اهميات مار  و 

باه طار ي  و همچناي  روية معمول  ماد  و 

نيت مورد توجه قرار گيارد افل رمايت  س 

 (. 7)ماد  

 

 مطابقت كاال ا ة 2
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قابال دامنة دمول مملك اي  متاررا  

در واقااع، ت ربااه نشااان  18مال ظااه اساات.

 بيشتر اصتال ا  در موضاوع بياع كههد دمك

از امتراضاتك كه در مورد مطابتت كاا در 

بيناك متايسه با انچه كه در قرارداد پيش

 دود. دد  است، نادك مك

 توق اب ملك با اي  مسئله به طرياق 

 كنند: برصورد مكمختلف 

مف وم تع د تضمي  داد  باايع گا  به

را اممال مختلف ضمانت اجبوسيلة كه  الباا 

 دوند. كند، متوسل مكپيدا مك

مف وم كلك مدم اجراب قرارداد گا  به

وابسااته باه تع اد مرباوط باه  كه  الباا 

 جويند. تحويل كاا است، تمسك مك

كنوانسيون ياك روش بسايار مملاك را 

مااد   10پذير ته و بخشك كامل متش ل از 

را كه موجد رژي   توقك وا اد، مارتبط و 

  مسئله اصتصاص داد  كاملك گرديد  به اي

كناد است؛ رژيمك كه  رودند  را م بور مك

به تع دا  صود طورب ممل كناد كاه كاااب 

 تسلي  دد : 

                                                           

در مطابتت و تضمي   Jacques Ghestinمراجعه دود به تفسير  .18

 (. L.G.D.J ،1983، )228ا 219در بيع، ف  
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بيناك داد  با انچه در قارارداد پيش

 (؛35است مطابتت دادته بادد )ماد  

هرگونه  ق ]« ميب  توقك»مصون از هر 

و  41باداد )ماواد  [يا ادماب داخ  ثلا 

42 .) 

تع اادا  مشااترب را از  36و  35مااواد 

 كنند. لحا  كيفيت كاا تعريف مك

نحو  اقداماتك را كاه  40تا  37مواد 

بايستك در فور  نتصان ياا مادم انطباات 

 اند. كاا ان ام داد، تعيي  كرد 

به موضوع مدم انطباات  43تا  41مواد 

 توقك كاا )ادماب مربوط به مال يت داخ  

ل يات ثال ، كه داامل  تاوت ناداك از ما

 اند. دود( پرداصتهمعنوب نيز مك

م انيس  سختگيرانه  44سران ام، ماد  

در مورد مشترب را كه درفور  مدم انطبات 

كاا استفاد  او را از  توت صود منوط به 

امالم رسمك مراتب به بايع نمود  است، در 

 كند. بعضك موارد تعديل مك

 

  عدم انطباق مادي كاالاول ة 

 ريفتعيك ة 

ابتت كااب تسلي  دد  با انچه كاه مط

بينااك گرديااد  اساات، در در قاارارداد پيش
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رابطااه بااا كيفياات، كمياات، وفااف و نيااز 

بندب يا ظر  بندب كااا تعرياف داد  بسته

 است. 

مف وم كيفيت بايستك باتوجه به نحو  

كااا باه اب كه معمواا از ان نوع استفاد 

و مندااقتضا  با توجاه باه  19ايدممل مك

هاب صافك كه مم   است باه اطاالع فاد است

بايع در زماان انعتااد قارارداد رسايد  

 20بادد، مورد ارزيابك قرار گيرد.

مالو  بر ان، كاا بايستك مطاابق باا 

نمونه يا مدلك بادد كه ا تماااا از قبال 

 به مشترب ارائه دد  است. 

بناادب بندب يااا ظر سااران ام، بسااته

 گن انياد  فريحاا در ارزيابك مطابتت كاا

دد  است كه اي  صاود ياك ناواورب قابال 

توجيه باتوجه به تحول درايط ت ارب دادن 

موجب كااهاب توليادب اسات. درواقاع، باه

، كاااب تسالي  داد  منطباق باا 35ماد  

داود مگار اين اه باه قرارداد محسوب نمك

ترتيب متعار ، باا درفاورتك كاه ترتياب 

                                                           

  متحدالشا ل قانون ت اار 2-314مراجعه دود به ماد   .19

 . 2Cاياا  متحد  امري ا، بند 

المللاك تحت اي  منوان اصتال ا  زيادب در ت ار  بي  .20

نادك از مدم مطابتت كااا باا توجاه باه قاواني  كشاور 

 مشترب، مخصوفاا در مورد قوامد مربوط به امنيت و ب دادت

 ايد. ممومك، بوجود مك
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و  متعار ك موجود نبادد، به نحوب كه بتا

سالمت كاا تيمي  دود، در ظار  گن انياد  

 بندب دد  بادد. يا بسته

 

 ةرايط تحميل ضمانتهاي اجرائي  دوة

تن ا تحتق مدم انطبات كاا، و مستتل 

موجب رژيمك كه از هر صطاب ديگر بايع، به

نزديك به رژيا  تضامي  اسات، موجاد  اق 

 دود. جبران صسار  براب مشترب مك

صسار ، باااوجود  اجراب اي   ق جبران

 اي ، مستلزم تحتق درايط زير است: 

تعريف دد،  اواا، مدم انطباقك كه قبالا 

درفااورتك كااه مشااترب در زمااان انعتاااد 

قرارداد از مدم انطبات مذكور اگا  بود  

اطالع بادد، تحتق توانسته از ان بكيا نمك

 (. 35ماد   3كند )بند پيدا نمك

طابتات اي  قامد  با قامد  تعرياف م

كااب تسلي  دد  با انچه كه در قارارداد 

نيت، نيز با افل  س بينك دد  بود، و پيش

 كند. ارتباط پيدا مك

تواناد ماورد ثانياا، مدم انطبات نمك

استناد قرار گيارد مگار اين اه قبال از 

زمان انتتال ريسك به مشترب وجود داداته 

 بادد. 
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اي  نفس مدم انطبات كاا است كه باه 

ايد، هرچند كه مدم انطبات پس از مك ساب 

 ان زمان اد ار دود. 

 ل نظير را   لك است كاه در اي  را 

 توت  رانسه در موضوع ميوب مخفاك وجاود 

 دارد. 

مشك دوراب باازار مشاترك درباار  صط

 لك از مسئوليت نادك از توليدا  نيز را 

همي  نوع را نسبت به زمان انتتال كاااب 

 ه است. توليد دد  پذير ت

ثالثااا، ب ااز در مااوردب كااه بااايع 

(، مشاترب 40نيت دادته باداد )مااد  سو 

تواند به مدم مطابتات اساتناد كناد، نمك

 مگر با مال ظاتك و رمايت موامدب چند: 

مشترب بايد باا توجاه باه اوضااع و 

تري  مد  مم   كااا ا وال، در ظر  كوتا 

را بازرسك يا موجبا  بازرساك را  اراه  

اگر قرارداد متضم   مال كااا ياا كند و 

تواناد  مل اب م دد بادد، امر بازرسك مك

 تا وفول كاا به تعويق ا تد. 

پاس از مشترب بايد ظر  مد  متعار ك 

اين ه مدم انطبات كاا را كشاف كارد ياا 

كرد، مراتب را به باايع بايستك كشف مكمك

 امالم نمايد. 
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(، 44بااوجود اياا  )بااه موجااب ماااد  

تواند  ق تتليل ثم  يا مطالباة كمشترب م

صسار  را براب صود  فا  كناد باه داراط 

براب مدم امالم دادته « مذر موج ك»اين ه 

 بادد. 

هر  ال، اگر مشاترب  اداكثر ظار  به

مد  دوسال از تاريخك كه كاا ممالا باه او 

تحويل دد  است، مدم انطبات را به باايع 

امالم ن ند،  اق او در اساتناد باه مادم 

 (. 39دود )ماد  نطبات ساقط مكا

اهميت قابل مال ظة اي  قاماد  موجاب 

دود كه بح  بيشترب در مورد ان به ممل مك

 ايد. 

مفاد اي  قامد  بوضوح به اي  معناا 

است كه در مورد  تدان متررا  قاراردادب 

ب نادك از مادم انطباات امغاير، هيچ دمو

دمواب راجع به ميوب مخفاك  مخصوفاا  ـ كاا 

تواند وقتك كااه دو ساال نمك -طور مثالبه

از تاريخ تسلي  كاا گذداته باداد ملياه 

 بايع طرح دود. 

اياا  م لاات دو ساااله، يااك م لاات 

 ال در ماوردالش ل است كه به هار  امتحد

صوا  ماسات باداد  كااب موضوع قرارداد ا

اسات و اگار قاماد  فادت  ا يا ل وموتيو
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ان ر بادد كه فادركنندگ وت متضم  اي  صط

تفاااو  ميااو  و ساابزي ا  را نساابتاا بك

هااب نمايد، در موض، براب  رودندگان كاا

جا باة  ويژ  وسايل سانگي  افنعتك ا به

وسايل مذكور پاس از اب دارد: قابل مال ظه

گذدت دو سال از تاريخ تحويل كاا از هار 

تضمينك راجع به صسارا  ا تمالك نادك از 

در نتصان، مادم انطباات ياا مياوبك كاه 

تاريخ انتتال ريساك وجاود داداته اسات، 

معا  صواهند بود )البته، ضم  توجاه باه 

اي  مطلب كه صسارا  نادك از فدما  بدنك 

از قلماارو داامول متااررا  كنوانساايون 

اند( و زمان اد ار ددن ان اا ماؤثر صارج

 در متام نيست. 

تواند من اار باه اجراب اي  قامد  مك

مااورد اورب دااود، زياارا در نتااايج دااگفت

واردا  ناداااك از بيع ااااب متاااوالك، 

 توت داصلك است م لف ثانوب كه تابع بايع

تر از انچاه است تضمين اب بيشتر و طوانك

تواند مليه  رودند  صارجك به ان ا كه مك

استناد كند بسپارد، البته به درط اين ه 

 قرارداد مشمول كنوانسيون بادد. 

البته، اجراب ا تمالك  تاوت صاارجك 

وقتااك كااه كنوانساايون قاباال اجاارا  نيااز
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تواند موجب پيچيدگي اب مشاابه نبادد، مك

 دود. 

در ممل، رژي  و مد  تضامي ، م ارراا 

موضوع متررا  مخصاوص واقاع و  البااا در 

 دود. درايط ممومك بيع گن انيد  مك

بدي ك اسات ايا  متاررا  قاراردادب 

بر متررا  كنوانسايون  6باتوجه به ماد  

توانناد قلمارو دادت و مك اولويت صواهند

تضاامين ا را در متايسااه بااا متااررا  

 كنوانسيون گسترش داد  يا محدود سازند. 

تاوان باوجود اي ، مش التك را نيز مك

درصصوص مورد پيش بينك كرد، چااون قلمارو 

طور محساوس دمول مف وم مادم انطباات باه

تر از قلمرو دمول تضمين اب مطرو اه سريع

 در قرارداد است. 

تضاامين اب صاااص ترتيب، بعضااك ي بااد

 ند موضوع يك نظام قراردادب بادندتوانمك

رد تضمي ، قائل دادن محادوديت زماانك  ا

كمتر از دو ساال، ياا بارم س، پاذير ت  

بينااك داد  در م لات پيشمدتك بيشاتر از 

اي  فور ، كنوانسيون در  دركنوانسيون ا 

ماااورد رژيااا  مااادم انطباااات ب اااز در 

ل متااررا  صاااص قراردادهااائك كااه مشاامو

 نيستند، اجرا صواهد دد. 
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رابعاا، اگر باايع ساو  نيات داداته 

بادد، به مبار  ديگر، اگر مادم انطباات 

كاا مستند به ممل او بادد و اگر مشاترب 

موقع اگااا  را از ماادم انطبااات كاااا بااه

توان به ملت مدم بازرسك ن رد  بادد، نمك

كاا در م لت تعيي  دد  و يا امالم ن ردن 

در انتضاااب م لاات ماادم انطبااات، مخصوفاااا 

دوساله از تاريخ تحويل كاا، باه مشاترب 

 ايراد گر ت. 

تواناد باه مناوان ياك اي  قامد  مك

ضاامانت اجااراب واقعااك تلتااك دااود كااه 

كنوانساايون در مااوارد نتااض تع ااد كلااك 

نيت كاه طار ي  ملازم باه رمايات ان  س 

موجب كناد، و باههستند به ان ا تحميل مك

را مواملك كه مم ا  ع بايد مشترب ان باي

است مطابتت كاا را از بي  بباارد، اگاا  

 سازد. 

قلمرو اجراب مملك مم   است با توجه 

به مف وم نسبتاا وسيع مدم انطبات كاا كه 

تر از تضاامين اب طور محسوسااك گسااترد بااه

تر از ان باداد قانونك معمولك است، وسيع

 رسيد. نظر مككه در ابتدا به
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قو ي: حقةوق و ادعا ةاي اةةخا  عدم انطباق ح م ةدو

  ثالث

 ة تعريفيك 

به موازا  لزوم انطبات ماادب كااا، 

سازند كاه بايع را ملزم مك 42و  41مواد 

تاوان ان اا را كاا را بدون انچه كاه مك

نامياد باه مشاترب تسالي  « ميوب  توقك»

 41نمايد وميوب مذكور با توجه به ماواد 

 دوند: سي  مكبه دو نوع تت 42و 

«  توت و ادماهاب ادخاص ثالا »اواا، 

( نظير  ق مال يت،  ق دراصتيار 41)ماد  

 دادت  مال  ير مثل ره . 

 توت و ادماهااب ماذكور موجاب مادم 

انطبات كااب تسلي  دد  با انچاه كاه در 

داوند، بينك گرديد  اسات، مكقرارداد پيش

تاااد قاارارداد داارط اين ااه هنگااام انعبه

مشااترب اطالماااتك درصصااوص مااورد ندادااته 

بادد، درست نظير انچه كه در ماورد مادم 

 انطبات مادب كاا گفته دد. 

 توت و ادماهاب ادخاص ثالا  ثانياا، 

 (. 42نادك از مال يت فنعتك )ماد  

نظااام تضاامي  در اياا  مااورد بيشااتر 

ديگار،  مباار  محدود كنند  است، يا باه

 بيشتر به نفع بايع است: 
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ند  در فورتك ضام  اسات كاه از  رود

بلاك داداته قالاذكر اگااهك ادماهاب  وت

 بادد؛ 

تضمي  در مورد  توت وادماهاب موفو  

براساس قانون كشورب است كه طر ي  باراب 

 روش م دد كاا يا استفاد  از كاا درنظر 

بينك كشاور اند، و در فور  مدم پيشگر ته

معي ، براساس قانون كشور محال اساتترار 

 مشترب صواهد بود؛ 

در فورتك كه  توت و ادماهاب اداخاص 

هاب ثال  نادك از تبعيات باايع از نتشاه

 نك مشخ  ت يه دد  بوسيلة مشترب باداد، 

 بايع ضام  نخواهد بود. 

  دوة ةرايط بكار بستن ضمانتهاي اجرا

نظام ب اربست  ضمانت اب اجرا نظيار 

نظامك است كه در مورد مدم انطبات ماادب 

گفته دد، با اي  اصتال  كه در اين ا  كاا

ديگر محدوديتك از نتطه نظر زمانك نظيار 

 39مااد   2اب كاه در بناد م لت دوسااله

 د. بينك دد  بود، وجود ندارپيش

 ة ضمانت اجراي تعهدات بايعسه 

سيست  ضمانت اب مدم اجراب كامل ياا 

جزيك تع دا  بااايع در اطارا  ايا  طارز 

موجب ان بايساتك زند كاه باهتف ر دور مك
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هركارب ان ام داد تاا قارارداد امتباار 

 صود را  ف  كند. 

كنوانساايون، درواقااع، محاارك طاار ي  

قرارداد در  ائق امدن بر مش ال   يمابي  

است، با اي  هااد  كاه ن ايتااا كااا باه 

مشترب تسلي  دود و مورد قباول او قارار 

 گيرد. 

باه باايع  48به اي  ترتيب كه مااد  

دهد، تحت درايطك،  تااك بعاد از اجاز  مك

صود قصاور ناداك از تسلي  كاا، به هزينة

مدم انطبات كاا را جبران نمايد و م لات 

اضا ك براب ايفاب تع دا  مربوط پيشن اد 

 كند. 

منوال، باا ياك تناساب منطتاك، بدي 

 ل اااب متعاادد و متنااومك بااه منظااور را 

تشويق مشترب بااه رسايدن باه توا اق باا 

ر موضع ضعف قرار دارد، ارائه بايعك كه د

 ال دد  است تا مشااترب از توسال باه را 

ن ائك كه هماان ابطاال قارارداد باداد، 

 منصر  گردد. 

با پيروب از اي  منطق، ازم است كاه 

ت زيه و تحليلك دربار  افطالح معنك دارب 

كنوانسايون  3بخاش  2كه در منوان مبحا  

جبران صسارا  نادااك از نتاض »تحت منوان 
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ب ارر ته است، بعمل « ارداد توسط بايعقر

 ايد. 

دود كه در هار ابتدا بايد صاطرنشان 

فااور ، هاار راهااك كااه مشااترب از بااي  

 ل ائك كه متعاقباا باه ان اا اداار  را 

صواهد دد انتخاب كند،  ق مطالبة جباران 

صسااار  را درفااور  اثبااا  ضاارر و زيااان 

وارد  صواهد دادت،  تك اگر قاارارداد را 

 1بناد « ب»اجارا نماياد )قسامت قبول و 

 . (41ماد  

رجاوع ]اواا، اجراب اجبارب مي  تع د 

 . [به مح مه

ماورد  46وجب مااد  ماي  ام ان كه به

ك قرار گر ته بام  بروز مش ال  صاف تيييد

 منع س دد  است.  28دود كه در ماد  مك

، در واقع، از اجراب قرارداد 46ماد  

صواسته داود  كه مم   است از طريق تتاضا

يا براب اجراب تع د به  روداند  اصطاار 

رود. ماااد  مااذكور، در دااود،  راتاار مااك

 تيتاات، ناااظر بااه مراجعااه بااه دادگااا  

منظور گر ت    مك است كه ضمانت اجراب به

ان توسط متام اب ممومك تضمي  دد  اسات. 

اب اسات كاه در سيسات  اي  هماان قامااد 

                                                           

 .  فحيح است.  45ماد   1بند « ب»قسمت 
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 specific)« اجراب مي  قارارداد»لو به كام 

performance)  معرو  است. قاماد  مااهوب باا

صاورد و ائي  دادرسك طرت اجرا پيوناد مك

است وقتك كاه در قواماد دا لك ياا واضح 

سيست   توقك اي  نوع ضمانت اجرا به اي  

دليل كاه اجاراب اجباارب ماي  تع اد را 

عادل اسات، نمك پذيرد و موا ق اجاراب مت

صاود را وجود ندادته بادد، سيست  مذكور 

قاادر باه  در موقعيتك صواهد ديد كه ممالا 

نخواهاد  46 اجراب متاررا  موضاوع مااد 

اثاار  28 بود. به اي  دليل است كه ماد 

را بااا ارجاااع  يرمتعااار  بااه  46ماااد  

ساازد اليه محادود مكمرجوعقانون دادگا  

كنااد كااه تصااريح مك 28در واقااع، ماااد  

اب م لف به فدور     نسبت به اجردادگا  

مي  تع د نيست، مگر اين ه مطابق قاانون 

سبت باه قراردادهااب بياع  متبوع صاود ن

مشاااب ك كااه مشاامول متااررا  كنوانساايون 

نيستند،     به اجراب مي  تع د دهاد، و 

در واقع، تن ا دراي   الت است كه قاضاك 

منظور فاادور و همااة ام انااا  ازم را بااه

 اجراب     در اصتيار صواهد دادت. 

 تعويض كاا.  ثانياا،
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توانااد از بااايع تتاضاااب مشااترب نمك

تسلي  بدل كاا را بنماياد، مگار اين اه 

مدم انطبات، نتض اساسك قارارداد محساوب 

كنوانسايون  25دود؛ مف ومك كه در مااد  

مندرج است و در زير مورد ت زيه و تحليل 

 قرار صواهد گر ت. 

نتض اساسك داراب اي  صصوفيت است كه 

دهااد و باراب رارداد را مكاجاز  ابطال ق

اجتناب از ابطال و باا بردن دانس اجراب 

ام اان تسالي   46است كه مااد  قرارداد 

بيناك كارد  اسات. اگار بدل كااا را پيش

 2مشترب با استناد باه  تاوقك كاه بناد 

برايش قائال اسات باراب گار ت   46ماد  

كااااب جانشااي  بااه قاضااك مراجعااه كنااد، 

را صواهاد باود، قابل اج 28متررا  ماد  

منظور اصذ   ا  ج ات زيرا اي  مراجعه به

 گيرد. اجراب مي  تع د فور  مك

 ثالثاا، تعمير كاا. 

مشاترب  46مااد   3با استناد به بند 

تواند از بايع بخواهد كه مدم انطباات مك

را با تعمير كاا جبران كند، مگر اين اه 

باا توجاه باه اوضااع و  كچني  درصواسات

تول باداد. تتاضااب ماذكور ا وال،  يرمع
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بدون توجه به اهميت و طبيعت مدم انطبات 

 قابل طرح است. 

بدي  ترتيب، اي  قاماد  باه مشاترب 

دهد كه از بايع بخواهد تا مالو  اجاز  مك

ره  نسابت باه  اك بر تعميرا  مادب، مثالا 

كاا يا ازاد كردن كاا از  توقك كه داخ  

دارد، ثال  براساس مال يت فنعتك بار ان 

 اقدام نمايد. 

 رابعاا، م لت اضا ك. 

 دهد كه بهاجاز  مك به مشترب 47ماد  

بايع يك م لت اضا ك براب اجراب تع داتش 

 امطا كند. 

اي  قامد  كه در بسيارب از نظام اب 

توت الماان سابته مك توقك بك باداد از  

(Nachfrist)  .اقتباس گرديد  است 

ي  ت مشاخ  و معتاولك كاه باددر م ل

دود، مشترب ديگرب بايع داد  مك ترتيب به

تواند به هيچيك از طرت جبران صساار  نمك

)به طور مثال، ابطال يا اجبار بايع باه 

اجراب تع د از طرياق رجاوع بااه مح ماه( 

متوسل دود. باوجود اي ، مشترب از هيچيك 

 از  توقك كه مم   است در ماورد مطالباة

ع اد صسار  ناداك از تايصير در ايفااب ت

 دادته بادد، محروم نخواهد دد. 
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 21سادساا، تتليل ثم .

درفاورتك كاه كاااب  50موجب مااد  به

تسلي  دد  منطباق باا قارارداد نباداد، 

نسبت باه »طور ي  انبه تواند بهمشترب مك

تفاااو  ارزش كااااب تساالي  دااد  در روز 

تساالي  و ارزدااك كااه كااااب منطبااق بااا 

ثم  را  «قرارداد در روز تسلي  دارا است

 تتليل دهد. 

اي  ام ان تتليل ي  انبة ثم  توساط 

مشترب بيشتر از اي  ج ت م يب است كه به 

هيچوجه محدود به صساارا  نادااك از مادم 

دااود و مااالو  باار ان ام ااان انطبااات نمك

مطالبااة صسااار ، در فااور  ورود صسااار  

جااب  45مااد   2اضا ك، وجود دارد. بند 

باااقك  هيچگونااه تردياادب در اياا  مااورد

 گذارد. نمك

تعيي  ميزان تتليل ثم  كاه از  نحو 

طريااق محاساابه ان ااام ودر زمااان تساالي  

تواند به ياك دود، درفورتك مكارزيابك مك

نتي ة دقيق برساد كاه كااا ارزش مشخصاك 

دادته بادد. مبلغاك كاه پاس از محاسابه 

                                                           

م انيس  تتليل ثما  در بعضاك از  ار  وجاود دارد.  .21

قوامدو مر  معمول در ت ار  بي   35طور مثال، به ماد  به

ن قاانو»زمينك معارو  باه كشورهاب اروپايك در مورد سيب

Rucip » .مراجعه دود 
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طور محسااوس ايااد مم اا  اساات بااهبدساات مك

ناوان متفاو  از مبلغك باداد كاه تحات م

جبران صسار ، باا اجاراب ضاوابط مختلاف 

 دود. ، براورد مك74مندرج در ماد  

دراي  فاور ، مشاترب نفعاش در ايا  

صواهد بود تا در مورد ام انك كاه مااد  

گذارد بدقت توجاه كناد؛ دراصتيارش مك 50

چون ام ان تتليال ثما  در بعضاك ماوارد 

تواند بيش از ساير طرت جبران صساراتك مك

بينك كرد  اسات مناا ع نسيون پيشكه كنوا

او را تضمي  كند و بايع نخواهد توانسات 

مانعك در را  اجراب اي  م انيسا ، ب از 

 48و  37توسل به اقداماتك كاه در ماواد 

بينك داد  اسات، شبراب جبران نت  بيع پي

 اي اد كند. 

 سابعاا،  سخ قرارداد. 

 ل ن اائك به منوان را  سخ قرارداد 

شترب ناراضك قرار داد  داد  در اصتيار م

است. كنوانسيون  ساخ را، جاز در ماوارد 

 پذيرد. محدود، نمك

 سخ بايد بدواا به موقع اماالم داود: 

مشترب  ق صود را در امالم  سخ قارارداد، 

در فورتك كه در ظر  ماد  معتااولك اماالم 

 دهد.  سخ ن ند، از دست مك
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 2)بناد « ماد  معتاول»ادار  به يك 

يك سو با انعطا  همرا  است  ( از49ماد  

امااا، از سااوب ديگاار، موجااب نااومك ماادم 

اجرا يعنك از دسات دود. ضمانت قاطعيت مك

دادن  ق اماالم  ساخ پاس از مااد  موفاو  

سختگيرانه است، اماا باه مشاترب ام اان 

قتضا از راه اب ديگار ادهد كه درفور  مك

جبران صسار  ا كه قبالا دربار  ان ا فحبت 

درط اين اه ام اان كند، بهاستفاد   دد ا

جبران صسار  از راه اب مذكور وجوددادته 

 بادد. 

 سخ مالو  براي  متضام  صطارب باراب 

مشترب اسات، زيارا باه م اد  اوسات كاه 

ابت ار ممل را بدست گيرد و  سخ قرارداد 

را امالم نمايد و امالم  سخ به موجب بناد 

پاذير  تاط در دو ماورد ام ان 49ماد   1

 است: 

اول: درفورتك كه مدم ايفاب هر   الت

يااك از تع اادا  بااايع تخلااف ساانگي  از 

 قرارداد محسوب دود. 

كنوانسايون  25تخلف سانگي  در مااد  

قدرب مب   تعريف داد  اسات كااه ا تيااط 

كند تا مي  مت  ماد  مذكور  يالا اي اب مك

 اورد  دود: 
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تخلف از قرارداد توسط ي ك از طار ي  »

داود كاه ساوب مكهنگامك تخلف سنگي  مح

من ر به ورود چنااان صساارتك باه طار  

ديگر گردد كه او را از انچه اساتحتات 

موجب قارارداد داداته انتظار ان را به

است اساساا محروم كند، مگر اين ه طر ك 

كه مبارد  به نتض قرارداد نمود  اسات 

كارد  و بيناك نمكاب را پيشچني  نتي ه

يااك  اارد متعااار  هماننااد او نيااز در 

توانساته اوضاع و ا اوالك مشاابه، نمك

 22«بينك كند.است ان امر را پيش

 

تعريف تخلاف ساانگي  ي اك از ن ااتك 

كارهاب متادماتك بود  كه در طول د  سال 

مورد بيشتري  بح  و مذاكر  قرار گر تاه 

است. با تيسف بايد ا مان كرد تعريفك كه 

نظر مااورد قبااول ن ايتاااا پااس از ت ديااد

تري  و نه ع دد  نه جامعكنفرانس وي  واق

تري  تعريف در مياان سااير تعااريف  صيح

 مب   ارائه دد  بود  است. 

                                                           

توانساته اسات ان نمك»د  بود: در مت  افلك نودته د .22

هيئاات نمايناادگك  رانسااه در «. بينااك كنااداماار را پيش

كنفرانس وي  تتاضاب تصحيح ادتبا  نحوب منادرج در ايا  

ماد  را نمودو به اي  مطلاب نياز در فورت لساا  توجاه 

گرديد، اما در تصحيح ان مسامحه دد و اساتعمال نافاحيح 

 فرانس باقك ماند. زمان درطك بغلط در امالمية ن ائك كن
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و  ”éssentielle“نزدي ك معاانك كلماا  از 

“substantiellement”   تصور استعمال م رر كلماا

كند. واقعيت ايا  صطور مك  متراد  به  ه

نيست ب ز ان اه رود   است كه تعريف كامالا 

نتي ة نتض  ورود صسار  م   در اوب ايد  

است و به محق بودن طاار  صساار  قرارداد 

  به انچه كه استحتات انتظاار ان را ديد

موجب قاارارداد دادااته و همچنااي  بااه بااه

بينااك ورود صسااار  از جانااب قابلياات پيش

طر ك كه به تخلاف مباادر  كارد  اسات و 

اهميت نتايج زيانباار  افاله از تخلاف، 

 ادار  دارد. 

هاب راهنمااب منادرج در ا اياد اين 

ماد   وت هستند كه بايستك در هار ماورد 

مينك، اساسك بودن تخلف را مشااخ  كنناد، 

نه از طريق تفسير تحليلك متون؛ تفسايرب 

كه به ملت تنوع زبان اب ب ار گر ته دد  

 رسد. نظر مكدر كنوانسيون مب  به

همه چيز اجاز  قبول اي  طارز تف ار 

مف وم باه ترتيباك كاه  دهد كه اي را مك

رسد تاا ر به نظر مكتواضح گفته دد بسيار

، و مادم قاطعيت اا 25تعريف م رد مااد  

دوند. اي   تط به چند مورد صاص محدود مك

كه  اد ان  م د  مفسران كنوانسيون استبه
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 7ماد  را در محدود  تعيي  داد  بوسايلة

 ترسي  و مشخ  كنند. 

 الات  الت دوم: برم س  الت قبل، ا 

بند « ب»فورتك كامالا واضح در قسمت بهدوم 

مشخ  دد  اسات: درفاور  مادم  49ماد   1

تسلي  كاا، هرگا  بايع ظر  مااد  اضاا ك 

توساط مشاترب  47مااد   1كه مطابق بناد 

تعيي  دد  است كاا را تسالي  ن ناد ياا 

امالم دارد كه ظار  ماد  مزباور كااا را 

 تواناادتساالي  نخواهااد كاارد، مشااترب مك

 قرارداد را  سخ امالم نمايد. 

توان از ايا  مااد  چناي  نتي اه مك

گر ت كه تن ا مادم تسالي  كااا در ماد  

صودب صود تخلف سنگي  از قرارداد مترر به

تواند يك دود: اي ، در واقع، مكتلتك نمك

تيصير ساد  در تسلي  كاا باداد كاه باا 

توجه به اوضاع و ا وال لزوماا موجب ورود 

صسارتك كه موجب محروميت مشترب از چنان »

موجب انچااه اسااتحتات انتظااار ان را بااه

 گردد. ، نمك«قرارداد دادته است

چيز بستگك به اوضاع و ا اوال در همه

هر مورد صاص دارد. مشترب كه كاا باه او 

تسلي  نشد  توجه صواهد دادات كاه ب تار 

است در مواردب كه ترديد دارد، در فاور  
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پايااان دادن بااه هاار  منظورام ااان، بااه

 امتراض، م لتك اضا ك به بايع بدهد. 

 

 تعهدات مشتري  ب ة

تر از تع ادا  تع دا  مشترب كه ساد 

بايع هستند، با روداك نسابتاا كالسايك در 

 اند. كنوانسيون مورد بح  قرار گر ته

تع دا  مزبور كه موضاوع مبحا  ساوم 

كنوانسيون هستند به همان فاور  تع ادا  

مبحاا  دوم مال ظااه گرديااد،  بااايع كااه در

 اند. تنظي  دد 

 53اي  تع دا  به فورتك كلك در ماد  

 اند: كنوانسيون امالم دد 

مشترب م لف است باه ترتياب متارر در »

ا را قرارداد و اي  كنوانسيون ثم  كاا

  .«تيديه و كاا را قبض نمايد

 

 تأديح ثمن ة 1

معمواا ثم  در قرارداد بوسيلة طر ي  

 د  است. معي  د

ثم  يك منصار اساساك قارارداد بياع 

بود  و البته تيدية ان تع د افلك مشترب 

است. تيدية ثم  كه در نظرية  توقك مملك 

دود، در كنوانسايون، نسبتاا ساد  تلتك مك
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منظور توجه بيشتر به واقعيت اب مملاك به

مورد درح و بسط قارار المللك، ت ار  بي 

 گر ته است. 

 

  و تشريفات مربو  به تأديح ثمن ا دامات اول ة

كنوانسيون، تع ادا   54به موجب ماد  

مشترب در مورد تيدية ثم ، دامل اقداما  

و رمايت تشريفاتك است كه  ساب قارارداد 

باراب يا هر نوع قانون و متررا  ديگار، 

 ام ان تيدية ثم  ازم دانسته دود. 

توانااد اياا  اقااداما  و تشااريفا  مك

فا  ازم باراب باازكردن طور مثال تشريبه

امتبار اسنادب يا براب دادن ضامانتنامة 

بان ك و يا بااصر  اجاراب اقااداما  ازم 

به متاررا   براب تبديل اس ناس، باتوجه 

 مربوط به كنترل تعويض پول، بادد. 

اي  قامد  از ايا  ج ات كاه اجاراب 

تشااريفا  را جااز  اينفااك تع اادا  افاالك 

ه مباار  داناد، جالاب اسات. بامشترب مك

ديگر، مشترب كه از كااب تحويل دد  راضك 

دهد از تيدية ثم  صوددارب نيست ترجيح مك

كند، و در نتي ه، به بايع اي  ام ان را 

دهد كه درفور  مدم اجاراب تع ادا  از مك
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جانب مشاترب، از تماام  تاوقك كاه دارد 

 استفاد  كند. 

 

 دوم ة تعيين ثمن

رقة اي  مسئله در طول سال ا موجب تف

هيئت اب نمايندگك دركت كنند  در كارهاب 

متاادماتك دااد  بااود، چنان ااه در صااود 

 كنفرانس وي  نيز اي  تفرقه وجود دادت. 

فاور  امار به تاب كه در ن اياقامد 

پذير ته دد  به درح زير انشاا   55ماد  

 دد  است: 

هرگا  قراردادب به نحو فاحيح منعتاد »

ا طور فاريح يادد  بادد، ولك ثما  باه

ضمنك تعيي  نگرديد  ياا ضاوابطك ج ات 

بينك نشد  بادد، درفور  تعيي  ثم  پيش

دود كه  تدان دليل مخالف، چني   رض مك

طور ضمنك ثمناك را كاه در متعاملي  به

زمان انعتاد قرارداد براب  اروش ايا  

قبيل كاا در اوضاع و ا وال مشاابه در 

نوع ت اار  مرباوط راياج باود  اسات، 

  .«ندادرنظر دادته

 

 رض بر اي  است  كدر يك چني  متررات

ع كه،  داقل در بعضك موارد، قرارداد بيا
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تواند منعتد دود بدون اين ه ثم  توسط مك

طر ي  تعيي  دااد  باداد؛ ماوردب كاه در 

لو بعضك نظام اب  توقك به ويژ  در كاام 

اما ديگر سيساتم اب . 23پذير ته دد  است

وفااااا اناااد، مخص تاااوقك ان را نپذير ته

كشورهاب سوسياليست و قانون مدنك  رانسه 

ثم  بايد توسط طار ي  »كند: كه تيكيد مك

 . 24«تعيي  و مشخ  دد  بادد

صودب صود اثر چندانك ندارد، قضيه به

توانناد بادون هد مكدك كشورهاب متعاو بك

گرانك از ورود صسارا  ا تمالك، رضاايت ن

جاب ديگر  اب بدهند كه دربه اممال قامد 

تواناد در ت اار  بخوبك اجارا دااد  و مك

ست ساايري  بي  المللك مورد قباول و صوا

بادد؛ ولك اي  درفورتك اسات كاه تنااقض 

كنوانسيون وجود  55و  14اد ار بي  مواد 

 ندادته بادد. 

در چارچوب انعتااد  14در واقع، ماد  

كناد كاه پيشان اد قرارداد بيع تصريح مك

ر  تاوقك انعتاد قرارداد درفورتك از نظا

دود كه به اناداز  كاا ك اي اب محسوب مك

مشخ  بادد و يك پيشن اد وقتك مشخ  اسات 

                                                           

قاانون تع ادا   212همچني  مراجعاه داود باه مااد   .23

 سوئيس. 

 . 1591ماد   .24
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كه كاا را مشخ  نمايد و به نحو فريح يا 

ضمنك، متدار كاا و ثم  را تعيي  كند يا 

 ضوابطك ج ت تعيي  ان دو مترر دارد. 

توان پذير ت كاه مم ا  ، چطور مك ال

موجب ه باهاست مواردب وجود دادته بادد ك

طور فحيح منعتاد به»بيع بتواند  55ماد  

دود بدون اين ه قيمات كااا در قارارداد 

   «شخ  دد  باددمطور فريح يا ضمنك به

 اي  يك مش ل واقعك است. 

اوب اي  مش ل، در واقع، بياانگر تنا

تدهاب تنظاي  و مش ال  مربوط به م مذاكر 

و پذيرش معاهدا  است كه با ريب گيري اب 

تواند به بعضك تضادها در منطق الك مكمتو

 من ر دود. 

همان الااذكر بااهمتااون دو ماااد   وت

فورتك است كه درح داد  دد. اما ازم است 

منظور باتوجه به تناقضا اب موجاود و باه

كه مم ا  اسات سازش با ي ديگر، تا ان ا 

 ان ا را تفسير نمود. 

ست كاه اولي  را   ل مبار  از اي  ا

نحو فحيح منعتد به»از جملة گيرب با ب ر 

، 55منادرج در ابتاداب مااد  « دد  بادد

گفته دود كاه در اين اا مسائلة امتباار 

« الف»موجب قسمت قرارداد مطرح است كه به
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صاارج از قلمارو و دامول  فاريحاا  4ماد  

 متررا  كنوانسيون قرار دارد. 

بدي  ترتيب، با توجه به توضيح  وت، 

ا به موجب قوامد اي  قانون ملك قابل اجر

 مربوط به تعارض قواني  است كه در مر لة

اول بايد راجع به فحيح منعتد دادن بياع 

اظ ااارنظر كنااد و باتوجااه بااه اوضاااع و 

قابال  55ا وال مشخ  سازد كه ايا مااد  

 اجرا است يا صير. 

معذلك، اي  تفسير كاه مسائلة لازوم 

تعيااي  قبلااك ثماا  را از داياار  داامول 

را بااه ساااصته و ان كنوانساايون صااارج 

موارد  هد، بادامتبار قرارداد ارتباط مك

 زير كمتر سازگار است: 

كه فريحاا اي  مسئله را  14با ماد  ا 

در مبح  انعتاد قرارداد مورد بح  قارار 

دهد و در نتي ه ان را داصل اي  طبتاه مك

 كند.مك

كه متاررا  كنوانسايون  4با ماد  ا 

ارداد بياع را دقيتاا ناظر بر انعتاد قار

كند كه متررا  ماذكور داند و تصريح مكمك

صاال  »دود مگار دامل امتبار قرارداد نمك

 «. دد  باددان تصريح 
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مبار  ديگر، اگر مسئلة تعيي  ثم  به

طوركلك نااظر بار به  تاوت ملاك كاه باه

دد  باداد،  امتبار قرارداد اسات محاول 

بايساااتك در مبحااا  انعتااااد  14مااااد  

مشامول حثك كاه فاريحاا قرارداد، يعنك مب

متررا  كنوانسيون اسات، باه ايا  مطلاب 

 بپردازد. 

بسات اي  تفسير كار را به ب معذلك، 

و  55شاند: همزيستك نزديك بي  ماد  كنمك

 پذير است. بامال ظا  زير ام ان 14ماد  

تااوان قباال از هرچيااز،  ااداقل در مك

طور يا به تئورب، پندادت كه طر ي  فريحاا 

انااد: را رد كرد  14راب ماااد  ضاامنك اجاا

ر   ماد   وت قرارداد، در اي  فور ، ملك

 است.  طور فحيح منعتد دد به

اب است كه تر  رضيهبينانه رضية واقع

، قارارداد 9موجب ان با اجاراب مااد  به

منعتاد  14طور فحيح بدون رمايت مااد  به

 ارض باراي   9ماد   2موجب بند گردد. به

ماابي  به  كهاب معمول  ويهاست كه طر ي  ر

يا مر  و مادا  مورد توا ق و يا مار  و 

طور وساايع در ت ااار  ماااداتك را كااه بااه

طور المللك كاامالا داناصته داد  و باهبي 
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ماانظ  در ان نااوع ت ااار  صاااص مرامااا  

 اند. دود،  اك  بر قرارداد ساصتهمك

اي  ا اله به مر  و ماد  بايستك در 

در بسيارب از  55اد  ممل اجاز  دهد كه م

موارد قابل اجرا بادد؛ مواردب كه اجراب 

ماد  مذكور، باتوجه به مت ، قابل توجيه 

 صواهد بود. 

ا تري  طارز اجارسران ام ا اي  كامل

 92 رامااوش ن نااي  كااه ماااد  اساات ا

كنوانسيون به كشورهائك كه مايال باداند 

دهد تا از طريق فادور امالمياه، اجاز  مك

 14وم كنوانسيون را كه ماد  اجراب  صل د

 نيز در ان گن انيد  دد  است، رد كنند. 

بنابراي ، تا ان ا كاه باه كشاورها 

دود، اي  قانون ملك قابل اجارا مربوط مك

موجب ماد  است كه معي  صواهد كرد ايا به

، قرارداد فحيح منعتاد داد  اسات ياا 55

 صير، هرچند كه ثم  معي  نشد  بادد. 

توانند در هستند كه مكاين ا مش التك 

اجااراب اياا  متااررا  صودنمااائك كننااد؛ 

مترراتك كه، در واقاع، بيشاتر ناداك از 

 دوگانگك مفاهي  است تا يك توا ق واقعك. 

 

 سوم ة محل تأديح ثمن
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بيشااتر اوقااا  محاال تيديااة ثماا  در 

 قرارداد مشخ  دد  است. 

به افل صصوفيت مملاك تيدياة  57ماد  

توجااه دارد: ثماا  در محاال ت ااار  بااايع 

مشترب بايد در محل ت ار  باايع ثما  را 

تيديااه كنااد. در فااور  وجااود چنااد محاال 

محل مورد نظر را تعياي   10ت ار ، ماد  

 كرد  است. 

با اي   ال، درفورتك كه تيدية ثما  

منوط به تسلي  كاا يا اسناد بادد، بايد 

ان را در محل تسلي  كاا يا اسناد تيديه 

 كرد. 

 

 تأديح ثمن يختار چهارم ة

در اياا  مااورد نيااز بناادر  اتفااات 

 دد. ا تد كه قرارداد ساكت بامك

 ل ااااب پذير تاااه داااد  توساااط را 

( هماااان 59و  58 دكنوانسااايون )ماااوا

 ل ائك هساتند كاه طار ي   البااا در را 

كنند. يك رابطه باي  بينك مكقرارداد پيش

تسلي  كاا يا اسناد و تيدية ثما  وجاود 

، در افاال، بااا هاا  دارد. اياا  منافاار

اند و مم   است ان ام ي اك موكاول متارن

به ان ام ديگرب باداد. هرگاا  قارارداد 
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تواند كااا متضم   مل كاا بادد، بايع مك

را با قيد اي  درط كاه تسالي  كااا ياا 

اسناد موكول به تيدية ثم  صواهاد باود، 

 ارسال نمايد. 

 58د  ماا 3موجب بند   بر اي ، بهمالو

هميشه تحت منوان متررا  متم   تهو الب ا

در موردب كه طر ي  هيچ دارطك از ايا  ا 

اافاول نظر ن رد  بادند، مشاترب ملكنتطه

ملزم به تيدية ثم  قبل از ام ان بازرسك 

 كاا نيست. 

ازمتل  در واقع، اي  قامد  هرچند كه

گيرد، اماا دامناة دامول سلي  سرچشمه مك

 نظرهمملك ان به انداز  كاا ك محادود با

رسد؛ زيرا در بسيارب ماوارد، متاررا  مك

قراردادب مربوط به چگونگك تسلي  كااا و 

 تيدية ثم ، الزامك صواهد بود. 

 كناد كاهتصاريح مك 59سران ام، ماد  

مشترب م لف است ثم  را در موماد متارر، 

بدون اين اه مساتلزم تتاضاا ياا رمايات 

دد، تيدياه  تشريفاتك از نا ية باايع با

ي  تاريخ، تاريخ داروع ا تسااب نمايد. ا

در فاور   78بينك دد  در مااد  ب ر  پيش

تيصير تيديه است. چناي  مترراتاك داراب 

دامول مملاك اسات، زيارا متاررا  دامنة 
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دار را كه در مذكور مطالبة  ال تع د مد 

بعضك از سيستم اب  توقك وجاود دارد، رد 

 كرد  است. 

 

  بض كاال ة 2

ماااد  اياا  بخااش تن ااا دااامل يااك 

 . 60ماد  است:

مشااترب بايااد درفااور  اقتضااا كليااة 

منظور قاادر اقداما  مادب و  توقك را به

باار تساالي  ان ااام دهااد و  ساااصت  بااايع

 همچني  كاا را قبض نمايد. 

اقداماتك كه مشترب م لف باه ان اام 

انااد ب از در ان ا است نسبتاا كاهش يا ته

 مل كاا را مواردب كه مشترب بايد ترتيب 

ياا  اروش باه  ”FOB“فاور  بدهد ) روش به

فااور  تحوياال كاااا در كارصانااه(، يااادر 

مواردب كه تعيي  مشخصا  كااا باه م اد  

 (. 65مشترب است )ماد  

 

 تعهد بازرسي كاال ة 3

كاه در  الذكراابر تع ادا   وتمالو  

مشترب باياد مبح  مربوط امالم دد  است ا 

كلاك فورتك كه به 38موجب ماد  همچني  به

كه  تري  مدتكظر  كوتا »نودته دد  است، 
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باتوجه به اوضاع و ا وال ممالا مم   است، 

كاا را بازرسك يا موجبا  بازرساك ان اا 

تواناد ايا  بازرساك مك«. را  راه  كناد

درفورتك كه قرارداد متضم   مل كااا ياا 

ارسال م ادد ان باه متصاد ديگار باداد، 

 فور مختلف ان ام گيرد. به

مشااترب بااه بازرسااك از ج اات  الاازام

همي  بينك دد  و مسلماا بهانطبات كاا پيش

دليل است كه اهميت بسيار دارد. بااوجود 

اي ، همي  كه به فور  متررا  كلك انشا  

توان چني  نتي اه گر ات كاه دد  است، مك

ام ااان دارد اثااارب  راتاار از اصتال ااا  

نادك از مدم انطباات كااا اي ااد كناد. 

در تيتت، تصور كارد كاه ام اان توان، مك

دارد مدم ايفاب تع اد در ماورد بازرساك 

در موردب  كاا موجب صسار  بايع دود؛ مثالا 

كه بتوان از صراباك تادري ك تماامك ياك 

محموله ياا قسامتك از ان باا بازرساك و 

 ان ام اقداما  متتضك جلوگيرب كرد. 

بااي   ال، در رابطه با مدم انطبات 

مشترب در مورد بازرساك  كاا است كه تع د

كند و در كاا اثار افلك صود را اي اد مك

چارچوب اي  متررا ، تع د مذكور بايساتك 

 مورد ت زيه و تحليل قرار گيرد. 
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 ضمانت اجراي تعهدات مشترية 4

ضمانت اجراب صاااص در ماورد تع ادا  

بخاش ساوم تحات  65تا  61مشترب در مواد 

ف نسبت جبران صسارا  نادك از تخل»منوان 

بينك داد  پيش« مشترب به قرارداد بوسيلة

 است. 

اي  ضمانت اجرا كامالا مشاابه ضامانت 

اجرائك است كاه در ماورد تع اادا  باايع 

 61بينك دد  بود و نحو  نگارش مااد  پيش

 است.  45ميناا نظير ماد  

فورتك كاه در تواند بهبايع هميشه مك

مورد ت زيه و تحليل قرار  77تا  74مواد 

 صواهد گر ت، تتاضاب جبران صسار  نمايد. 

در فااور  توساال بااايع بااه ي ااك از ]

راه اب جبران صسار  نادك از تخلف نسابت 

ام ان امطاب يك م لت اضا ك  [به قرارداد

به مشترب از طريق قاضك يااداور رد داد  

است. در ممل، اي  قامد  م ماك اسات كاه 

تر گر ت  تع ادا  در ت اار  منظور جدببه

المللك، با توجه به مدم قاطعيت نادك بي 

از چندگانگك نظام اب  توقك و قضائك كاه 

مم   است درصصوص مورد دصالت داد  دوند، 

بينك دد  است. امطاب م لت تن اا باا پيش
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رضايت بايع، در درايط مخصوفك كاه بعاداا 

مورد ت ريه و تحليال واقاع صواهاد داد، 

 پذير است. ام ان

 65تااا  62ام انااا  صافااك در مااواد 

دراصتيااار بااايع گذادااته دااد  اساات كااه 

مبارتنااد از: اجااراب اجبااارب قاارارداد 

،  اق امطااب ياك م لات [رجوع به مح مه]

اضا ك،  اق امااالم  ساخ قارارداد، و  اق 

تعيي  مشخصا  كاا توساط باايع باه جااب 

 مشترب. 

 

 اجراي اجباري ول ةا

اجراب اجبارب، البته از درايط كلاك 

درصصوص ماورد تعياي   28موجب ماد  كه به

كند، به اي  معنا كه دد  است، متابعت مك

اجااراب اجبااارب تع ااد بايسااتك در نظااام 

قضائك مرجع فاال يتدار باراب فادور   ا  

رسد كه اي  نظر نمكبينك دد  بادد. بهپيش

م  مش لك اي اد نماياد امر براب تيدية ث

اجااراب توانااد مااانع ، مكامااا، در مااوض

مشاترب )تع اد باه اجبارب ساير تع ادا  

 ان ام ممل( گردد. 

 

 ة حقوق بايع در اعطاي مهلت اضافي دوم
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كه ام ان امطاب م لت اضاا ك  63ماد  

بينك كرد  ودر بسيارب از نظام اب را پيش

داود، هماان  توقك ياك اباداع محساوب مك

را در مااورد  47قامااد  مناادرج در ماااد  

تع دا  مشترب برقرار ساصته است. ازم به 

تواند در م لات ب است كه بايع نمكياداور

مشخ  و معتولك كاه باراب مشاترب تعياي  

طور مثاال، كرد  است به راه اب ديگر )به

 سخ قرارداد يا اجراب اجبارب ان( متوسل 

 دود. 

اگاار در انتضاااب م لاات تعيااي  دااد  

مشترب تع دا  صود را ان ام ندهاد،  تاك 

درفور  سنگي  نباودن تخلاف نياز، باايع 

  سخ قرارداد را امالم نمايد.تواند مك

 

 ة فسخ  رارداد سوم

راجاع باه  ساخ  49درست نظيار مااد  

دو ماوردب  64قرارداد توسط مشترب، ماد  

تواند  سخ قارارداد را اماالم كه بايع مك

 نمايد صاطرنشان كرد  است. 

وقتك است كه مدم اجراب  الت اول،  ا

تع د مشترب، باتوجه به مف وم تعريف دد  

كاه در ماورد تع ادا  باايع  25  در ماد
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بررسك دد، تخلف سنگي  از قرارداد محسوب 

 دود. 

در ممل، براب بايع، مدم تيدية ثما  

دك ياك درفورتك كه تيصير ساد  نبادد، بك

تخلف سنگي  نساابت باه قارارداد از طار  

 دود. مشترب محسوب مك

بعضك از نحو  پرداصت ا مثالا پرداصات 

ي تواناد ز مكبا پاول  يرقابال تباديل ن

ا تمااا تخلاف سانگي  از قارارداد تلتاك 

 دود. 

 الت دوم، درفورتك است كه مشاترب ا 

ر   موا تت بايع با امطاب ياك م لات ملك

 اضا ك، ي ك از تع دا  افالك صاود )ماثالا 

 تيدية ثم  يا قبض كاا( را ايفا ن ند. 

اب اجحا اا  از پار  64بند دوم ماد  

ر فااورتك كااه ا تمااالك نادااك از  سااخ، د

مشترب ثم  را تيديه كرد  بادد، جلوگيرب 

 كند. مك

تواند قارارداد موجب ان، بايع نمكبه

ملت تيصيردر ايفااب تع ااد، پاس از را به

وقو  به ان ام ان توسط مشترب،  سخ امالم 

 نمايد. 
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تواناد  ساخ را باا همچني  بايع نمك

امالم  [صارج از مد  متعار ]تيصير بسيار 

 (. 64ماد   2بند « ب» كند )قسمت

 

مشخهةات كةاال از آن  حقو ي كه تعيين كنند  ة چهارم

 برخورداراست

گيارد مورد صافك را درنظر مك 65ماد  

كه مشترب بايد مشخصاا  كااا را بعاد از 

انعتاد قرارداد تعيي  كند )مثال: تعيي  

انااداز  لباااس يااا كفااش، تعيااي  رنااگ و 

ور  ير (، اما او در ان ام اي  امار قصا

ورزد و در نتي ااه تساالي  كاااا را مااك

 سازد.  يرمم   مك

موجب را   ال اماالم دراي  فور  و به

بايع بدون الذكر، ماد   وت 2دد  در بند 

اب وارد داود اين ه به ساير  توقش صدداه

هاب باتوجااه بااه صواسااته توانااد دخصاااا مك

مشترب كه مم   است باراو معلااوم باداد، 

 نمايد.  مشخصا  كاا را تعيي 

 

 انتقال ريسك  ج ة

 4مااد  « ب»كنوانسييون كه در بناد 

انتتال مال يت را از دمول متااررا  صاود 
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صارج ساصته، يك مبح  كامل را به مسائلة 

 م   انتتال ريسك اصتصاص داد  است. 

دراين ا بايد متدمتاا صصوفيت ثاانوب 

بودن متررا  كنوانسيون نسبت به متاررا  

باه و روياة معمول   مااد قراردادب، مر ، 

طر ي  ياداورب دود؛ زيرا انتتال ريساك، 

بحق ي ك از ادتغاا    رب طر ي  است كاه 

ك ان در قرارداد منعتد  يا در درايط كلا

ويژ  با به ا م رراا مترراتك درصصوص مورد

بينااك پيش ااا ”INCOTERMS“اسااتناد بااه 

 كنند. مك

نباودن مترراتاك  بناابراي ، درفاور 

، قواماد كنوانسايون قابال درصصوص ماورد

 اجرا صواهد بود. 

 

 دامنح ةمول  اعده ة 1

قبالا يااداورب كناي  كاه كنوانسايون 

انتتال ريسك را به مف ااوم تسالي   فريحاا 

فااورتك كااه ان را تعريااف كاارد  كاااا به

همي  دليل است كاه وابسته ساصته است. به

در مواد موضوع مبح  چ اارم، باه تحويال 

 ان ادار  دد  است.  جاب تسلي كاا به

ماد  اب م يب است كه مبح  چ ارم با 

كه باهدروع مك يف انتتاال داود  جاب تعر
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ريسك، تن ا به اثار مترتب بران پرداصته 

است و به اي  مطلب ادار  دارد كه پس از 

انتتال ريسك به مشاترب، تلاف ياا زياان 

وارد  به كاا موجب برائات او از تيدياة 

ه تلاف ياا زياان دود مگاار اين اثم  نمك

وارد  نادااك از  عاال ياااترك  عاال بااايع 

 بادد. 

بنابراي ، تن ا از ج ت تيدياة ثما  

است كه متررا  مربوط باه انتتاال ريساك 

دوند: اي  مااد  ارتبااطك ايفاگر نتش مك

به ساير تع دا  طار ي  نادارد، مخصوفااا 

تع داتك كه ايفاب ان ا تحت منوان  ف  و 

بينااك داد  در شنگ دارب كاا در موارد پي

به م د  بايع گذادته دد   88تا  85مواد 

 است. 

سازد كه اگر تلف صاطرنشان مك 66ماد  

ممال »يا زيان وارد  باه كااا ناداك از 

بادد، انتتاال ريساك تحتاق پيادا « بايع

 كند. نمك

اهميت چندانك ندارد كه ممال ماذكور 

نادااك از صطااا بادااد يااا نبادااد، و در 

مشترب تحتق ممال را نتي ه، كا ك است كه 

از جانب بايع ثابت كند تا از تع اد باه 
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 تيدية ثم  مبرا دود،  تك اگر ريسك قابالا 

 منتتل دد  بادد. 

 

 تعيين لحظح انتقال ريسك ة 2

كنوانسيون سه  الت مختلف را كاه در 

طور متوالك مورد درح و بساط سه ماد ، به

 اند، درنظر گر ته است. واقع دد 

 

 من حمل كاال استمتض  رارداد اول ة

در اين ا ازم است كه دو مورد را از 

 ي ديگر تف يك نمود: 

اگر هيچ محل معيناك باراب تحويال  ا

كاا در قرارداد پيش بيناك نشااد  باداد، 

ريسك از تااريخ تحويال كااا باه اولاي  

متصاادب  ماال و نتاال، بااه مشااترب منتتاال 

 دود؛ مك

اگر محل مشخصك تعيي  داد  باداد، ا 

ور ، ريسك از تاريخ تحويال كااا دراي  ف

به متصدب  مل و نتل در محل مزباور، باه 

 گردد. مشترب منتتل مك

بااصر ، ازم است كه در هر دو  الات 

الذكر، كاا برابر با مفااد قارارداد  وت

مشخ  دود )مالمتگذارب، فادور بارناماه و 

 يا اصطار به مشترب(. 
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بدي  ترتيب، اگر كااب چند مشترب به 

منظور تتسي  باي  متصدب  مل و نتل به يك

ان ا در متصد تعياي  داد  تحويال داود، 

 ريسك به مشترب منتتل نخواهد دد. 

 

 [در راه ]كاالي فروخته ةد  در حال حمل ة  دوم

قامد  براي  است كاه ريساك در ايا  

فور  از لحظة انعتاد قرارداد به مشاترب 

 دود. منتتل مك

باه ان  بنابراي ، بايستك با مراجعه

 صل از كنوانسيون كه به انعتاد قرارداد 

مربوط است، اي  لحظه را مشخ  نماود. در 

قاارارداد بيشااتر مااوارد، زمااان انعتاااد 

اب است كه امالم رضا به اي اب كنند  لحظه

 (. 23  و ماد 18گردد )ماد  وافل مك

مورد كشاورهائك كاه باوجود اي ، در 

 صال دوم مدم الزام صاود را باه رمايات 

، اي  قاانون 25اند.كنوانسيون امالم كرد 

الملال موجب قوامد  توت بي قابل اجرا به

صصوفك است كه لحظة انعتااد قاارارداد را 

 كند. مشخ  مك

قامد  كلك مطرو ه در قسمت اول ماد  

، بال افااله بااا اسااتثنائك كااه موجااب 68

                                                           

 در  ال  اضر  نالند و سوئد.  .25
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موجاب »دود همارا  اسات. باهسرگردانك مك

وضااع و از ا فورتك كهدر»استثناب مذكور 

، از تاريخ تحويل كاا «ا وال چني  برايد

به مؤسسة  مل و نتلك كه اسناد مربوط به 

كناد، ريساك باه قرارداد  مل را فادر مك

 مشترب صواهد بود.  م د 

اگر اي  متررا  داراب انعطا  زيادب 

ه  بادند كه اجاز  دهند استثناب ماذكور 

  ل اائكبه موقع در موارد منت ك باه را 

كه جوابگوب نيازهاب مملاك باداند اجارا 

گردد، موجب پيدايش ترديادهائك در ماورد 

 دود. تعيي  لحظة انتتال ريسك نيز مك

اي  درست است كه بنابر ظااهر امار، 

قامد  افلك نيز مم   است ممالا از قاطعيت 

كا ك برصوردار نبادد، زيرا وقتك كه كاا 

در جريان  مل اسيب دياد  بادااد، تشاخي  

در موقع رسيدن كااا باه  مر معمواا ا   اي

متصد ميسر است، كاه ام اان دارد تعياي  

اين ه زيان وارد  مربوط به قبل يا بعاد 

سيار مشا ل  از انعتاد قارارداد اسات، ب

 بادد. 

دامنة مدم قاطعيات  68جملة اصر ماد  

را تا ان ا كه ام اان دارد، باا ارائاة 

و داود اب كه از متل سلي  ناداك مكقامد 
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نيت اسات، كا  منتج از افال رمايات  سا 

موجب ان چنانچاه اب كاه باهكند؛ قامد مك

بايع در زمان انعتاد قرارداد نسابت باه 

تلف كاا يا زيان ديدن ان اطالع دادته يا 

داداات و مراتااب را بااه بايااد اطااالع مكمك

اگاهك مشاترب نرسااند  اسات، ريساك باه 

 دود. مشترب منتتل نمك

ويسندگان كنوانسيون سردرگمك اد ار ن

در مورد م مومة متررا  مربوط به انتتال 

ريسك راجع به كااهايك كه بايستك موضاوع 

و نتاال بادااند يااا هسااتند، گوياااب  ماال 

پيچيدگك و اصتال  وضعيت اب مينك اسات، و 

 ل اب ارائه دد  توسط  توق اب داصلك را 

نيز معمواا در اي  زمينه وا ك به متصاود 

 نيست. 

 بر ان، بايد توجه دادت كه ممالا مالو  

منظور  ال اصتال اا  راجاع باه مشا ال  به

مربوط باه مسائوليت متصادب  مال و نتال 

ومسايل مربوط به بيمه، قوامد صافاك كاه 

المللك نشاي   الباا از كنوانسيون اب بي 

تك كه  مال و نتال البته درفور -گيرندمك

 اند. پذير ته دد  -المللك باددبي 

ه كااه متااررا  صشااك موجااب گونااهمان

داود، ناسازگاري ا و تناقضاا  بسايار مك
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پاذير متيسفانه قوامد بيش از  اد انعطا 

يا زياد مب   نيز به نوبة صود موجب مدم 

 گردد. قاطعيت مك

توان ارزيابك كرد كه تن ا در ممل مك

 ل اااب پذير تااه دااد  متضاام  ايااا را 

توقك كاا ك  راهنمائي اب ازم و امنيات  

باداد كاه پاساخگوئك باه دمااوب مك براب

اصتال  و پيچيدگك وضعيت اب مختلف، تحتاق 

 سازد.  ان ا را  يرقابل اجتناب مك

 

كةه  ةرارداد متضةمن انتقال ريسك در مواردي  سوم ة

 نباةد حمل كاال

داامل سااير  69متررا  موضاوع مااد  

 68و  67مااواردب اساات كااه مشاامول مااواد 

بار  ديگار، مااد نمك ماذكور  دود. به م

مربوط به موردب است كه مشترب بايد كااا 

 را هر جا كه هست تحويل بگيرد.

اناد مثالا موردب كه طر ي  توا ق كرد 

كه مشترب كاا را در كارصانه ياا انباار 

 بايع قبض نمايد. 

ريسااك، دراياا  فااور ، وقتااك منتتاال 

كند، ياا كاا را قبض مك»دود كه مشترب مك

م باه قابض چنانچه در مومااد متارر اقادا

ننمايد، از زمانك كه كاا در اصتياار او 
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قرارداد  دد  است، و به لحاا  قصاور در 

 «.گرددقبض، مرت ب نتض قرارداد مك

صاطر داري  كه قبض كااا، درواقع، به

درست نظير تيدية ثم ، فريحاا تع د ديگار 

داود مشترب است كه از قارارداد ناداك مك

 (. 60)ماد  

  ماذكور، در تغييارب در مااد 2بند 

موردب كه مشترب م لاف باه قابض كااا در 

محلك  يار از محال ت اار  باايع باداد، 

 اورد. بوجود مك

ريسك، در اي  فور ، تن ا باه تحتاق 

 دود: دو درط منتتل مك

 مومد تسلي   را رسيد  بادد؛ ا 

مشترب اطالع دادته بادد كه كاا در ا 

محل مزبور دراصتياار او قارارداد  داد  

 است. 

كاا در  به منوان مثاال، وقتاك كاه 

انبارب كه متعلق باه باايع نيسات قابال 

تحويل بادد، يا انچه كاه بيشااتر معماول 

است كااب  روصته دد  در دست داخ  ثالا  

بادد، يا همچني  زمانك كاه بااايع باياد 

كاا را در محل معينك تحويل دهد كه تع د 

نمود  به ان ا  مل كند، وضاعيت بارهمي  

 اهد بود. منوال صو
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مورد اصار ماوردب اسات كاه در ممال 

يع بهمتداول فاور  تر است، مثل اناواع ب

« ق اتحويل كاا در بندر متصد ماورد توا»

)يا تحويال كااا در روب سا وب باارگيرب 

 «. تحويل در مرز»كشتك يا ترن(، يا 

مرباوط باه تف ياك و  3بااصر ، بند 

همان فورتك است كه در ماد  تشخي  كاا به

راجع به قرارداد بيعك كه متضم   مال  67

 بينك دد  بود. كاا است، پيش

 

 چهارم ة انتقال ريسك و تخلف سنگين

 70در يك  رمول ك  و بيش ناق ، ماد  

پردازد كاه اب مككنوانسيون به بيان ايد 

طور فريح نيز امالم نشد  بود،  تك اگر به

همي  نتي ة منطتاك از ماواد مرباوط باه 

ه دراصتيار مشترب درفور  مدم ام اناتك ك

باايع گذاداته داد  اسات،  اجراب تع دا 

 د. د افل مك

واقع، تلاف ياا زياان وارد  باه  در

كاا،  تك اگر بعد از انتتاال ريساك باه 

مشترب  ادث دود، نبايستك مانع از توسال 

مشترب به راه اب جبران صساار  ناداك از 

يك تخلف سنگي  نسبت باه قارارداد توساط 

طور مثاال، درفاور  مادم دد )باهبايع گر
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انطبات اساسك كااا ياا تايصير زيااد در 

 تسلي  ان(. 

نظر ازم به ياداورب است از اي  نتطه

كند كه باايع تصريح مك 36ماد   1كه بند 

مساائول هاار نااوع ماادم انطبااات در لحظااة 

 انتتال ريسك به مشترب است. 

مشترب، هرچند كه كااا بعاداا صساار  

د،  توت قبلك صود را در ببيند يا تلف دو

يا امالم  [جانشي ]مورد مطالبة كااب بدل 

كند، مشروط بر اين ه  سخ قرارداد  ف  مك

 2و بناد  39بينك دد  در مواد درايط پيش

كنوانسايون  82و مخصوفااا مااد   46ماد  

 راجع به  سخ رمايت دد  بادد. 

 تط موردب  70سران ام، هرچند كه ماد 

كاه باايع مرت اب تخلاف را درنظر گر ته 

سنگي  از قرارداد دد  است، معلوم نيسات 

چرا نتوان نسبت به موردب كه تخلف سنگي  

نيست اما باوجود اي  موجد  تااوقك باراب 

مشترب دد  است، همي  اساتدال را نماود؛ 

تواند در لحظة انتتال ريساك  توقك كه مك

 به منوان  توت م تسبة مشترب تلتك دود. 

كه باه   ا  مك منطق در اين ا كناد 

بااه ساااير  مشااترب اجاااز  داد  دااود تااا

جوياد )باراب  راه اب جبران صسار  توسال
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مثال، تتليل ثم  در ماورد مادم انطباات 

ر تاه از بي كااا كاا،  تاك اگار بعاداا 

 بادد(. 

 

مقررات مشترك ناظر بر تعهدات بةايع و  د ة

 مشتري 

تحت اي  منوان كه موضوع مبح  پان   

باداد، ( مك88تاا  71)ماواد از  صل سوم 

كنوانسيون در دش قسمت متررا  مختلفك را 

پيش بينك كرد  است كه تن ا وجاه مشاترك 

اجرا، ها  نسابت باه ان ا دادت  قابليت 

 بايع و ه  نسبت به مشترب است. 

اياا  متااررا ، بااه ترتيبااك كااه در 

كنوانسيون امد  است، در زير مورد ت زيه 

يكيد بيشاتر و تحليل قرار صواهندگر ت. ت

در مورد قوامدب صواهد بود كه باه دليال 

وسعت قلمرو و مملك يا صصوفايت ناواورب، 

 از اهميت صافك برصوردارند. 

 

 تخلف از پيشة 1

مف وم تخلف از پيش و نتاايج مترتاب 

بر ان، به يتي  ي اك از وجاو  ابت اارب 

 ”LUVI“بادد كه مساتتيماا از كنوانسيون مك

 اقتباس دد  است. 



    چهةةارد و و مجلةةح حقةةو ي ا ةةةمار

 پانزد و 

410 

ايد كاه ، وقتك مش ل بوجود مكدر ممل

بعد از انعتااد قارارداد، امااا قبال از 

كه ي ك از طر ي  ا  اجراب ان، معلوم دود

باه تع ادا  قاراردادب  بايع يا مشترب ا

 صود ممل نخواهد كرد. 

ايا بايد در اي   الت چشم ا را بست 

ديگر را م بور نماود كاه بااوجود  و طر 

صود باه طور اي ، به تع ادا  قاراردادب 

طور مثال، كاا معمول و مادب ممل كند  به

را تسلي  نمايد،  تك درفورتك كاه مشاخ  

بادد كه ثم  تيديه نخواهد دد  ياا  تاك 

اگر مسل  بادد كه كاائك تسالي  نخواهاد 

يا در درايطك تسلي  صواهد دد كه گرديد، 

به هيچوجه باا دارايطك كاه در قارارداد 

ثما  را ارد، بينك دد  است مطابتت ندپيش

 تيديه كند  

 توق اب ملاك باه ايا  ساؤاا ، باا 

كه بعضاك اوقاا  پراكناد   بررسك متونك 

دهند )مراجعاه هستند، پاسخ اب متفاو  مك

قااانون ت ااار   2-609دااود بااه ماااد  

متحدالش ل اياا  متحد  امري ا(، ياتوسل 

به ائين اب رسيدگك صاص تحت داارايط صااص 

ر ماورد كنند )اجاز  قاضاك درا ت ويز مك

معلق كردن اجراب تع د، توقياف ا تيااطك 
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كاائك كه در اصتيار متع د به تسالي  ان 

 است توسط صود او(. 

مزيت كنوانسيون در اي  اسات كاه در 

طور بااه اياا  وضااعيت بااه  72و  71مااواد 

 سيستماتيك نزديك دد  است. 

متفااو ،  اي  دو ماد ، با دو درجاة

بااا  در متام پاسخگوئك به موردب كااه در

 ايند. درح داد  دد، برمك

  ازاجابه يك طار  قارارداد  71ماد  

گار بخاش دي دهد كه اگر معلوم دود طر مك

اساسك تع دا  صود را ايفا نخواهد كارد، 

او نيز اجراب تع دا  صود را معلق كناد. 

رود و باه او اجااز   راتار ماك 72ماد  

دهد كه  سخ قرارداد را اماالم نماياد. مك

 بضاايه نياااز بااه بحاا  بيشااتراياا  دو  ر

 دارند. 

 

 (71 هان تعليق اجراي تعهدات )مادامك اول ة

ام ان تعليق مستلزم جمع ددن دارايط 

 زير است: 

 ؛(becomes apparent)معلوم دود ا 

 بعد از انعتاد قرارداد؛ا 

كه طر  ديگر، بخش اساساك تع ادا  ا 

 صود را ايفاد نخواهد كرد. 
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ب كه قبل با اي  ترتيب، برم س، مورد

از انعتاااد قاارارداد معلااوم بااود  اساات 

ار گياارد. توانااد مااورد اسااتناد قاارنمك

بيناك بخاش همچني ، مدم اجراب قابال پيش

 71 يراساسك تع ادا  نياز اجاراب مااد  

 كند.راتوجيه نمك

تواناد به همان  صارب كاه مك 71ماد  

ند، اداار   نگرانك طلب اار را توجياه ك

 دارد: 

وانائك متع اد صوا  نتصان  ا ش در ت

به ان ام تع د يا امتبار او  افال داود 

طور مثال، ورد ستگك يا مواردب نظيار )به

 ان(؛ 

صااوا  نحااو  ر تااار او در تم يااد 

متدما  اجراب قرارداد ياا در اجاراب ان 

اي  مطلب بادد كه تع دا  صود  دهند نشان

طور مثاال، مادم را ايفا نخواهد كرد )به

در گذدته، مادم  اجراب قراردادهاب مشابه

سيستماتيك كااهائك كه در گذداته انطبات 

 تسلي  كرد  است(. 

ارش اي  ماد  و محدوديت ائك گنحو  ن

ساازد كه بر ان وارد است بوضوح مشاخ  مك

 كه در موارد استثنائك بايد اجرا دود. 
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همچني ، ازم بااه يااداورب اساات كاه 

براسااااس را   ااال پذير تاااه داااد  در 

نحو  ر تاار طار ي ،  كنوانسيون راجع به

كند كه مدم ام ان ايفاب ديگر تفاوتك نمك

ادب، قابل اسناد نسابت باه دتع دا  قرار

طر ك كه قادر به ايفاب تع د نيست باداد 

 يا نبادد )تحري  اقتصادب،  الت جنگ(. 

اگر اي  درايط جمع دوند، طر ك كاه 

ساازد، م لاف اجراب تع د صود را معلق مك

ج ت طر  ديگر ارسال است اصطار تعليق را 

در زميناة »كند. درفورتك كه طر  مزباور 

ايفاب تع د صاود اطميناان كاا ك  اراه  

)ضمانتنامة بان ك(، تعليق ديگار « نمايد

مم   نيست و تع د باياد اجارا داود. در 

متاباال، اگاار هيچگونااه اطمينااان كااا ك 

رساد نظر مكدرصصوص مورد داد  نشاود، باه

اند تا زمانك موضع به همان فور  باقك مك

كه مثالا ي ك از طر ي ،  ساخ قارارداد را 

 امالم دارد. 

 

بينةي داد از طريةق پيشامكان اعالم فسخ  ةرار دوم ة

 (72)ماد  
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در اين ااا ترمينولااوژب ديگاارب كااه 

بادد ترب از  اا  قبل مكمتضم  صواست جدب

 ب ار گر ته دد  است. 

ابتاادا ان ااا كااه مربااوط بااه  سااخ 

بينك داد  مدم اجراب پيشدود، قرارداد مك

، و ناه «تخلف سانگي »بايست متضم  يك مك

تع ادا ، « بخش افالك»فر اا مربوط به يك 

بادد. درثانك، تحتاق ايا  تخلاف سانگي  

كاه در مااد  مرباوط  كبايستك به ترتيبا

اگار قبال از تااريخ »منع س است، بادد: 

اجراب قرارداد معلاوم داود كااه ي اك از 

اورب اساات كااه ازم بااه ياااد«. طاار ي ...

ازم  72موجب ماااد  ، بااه71باارم س ماااد  

نيست كه مدم ام ان اجراب قرارداد بعداز 

 انعتاد ان معلوم دود. 

در كنفرانس وي  به بند  3و  2بندهاب 

رسااد كااه نظر نمكاول اضااا ه داادند و بااه

 استفاد  مملك چندانك دادته بادند. 

متررا  راجع به تخلف زودرس، موجبا  

يندگان بعضك از كشورها را در نگرانك نما

كنفرانس وي   راه  ساصت. اي  نگراني اا 

اب است كاه رويهدر ارتباط با استفاد  بك

توانند از متررا  موفو  در سطح طر ي  مك

المللك در بعضك موارد نادااك از تانش بي 
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يا مدم ثبا  بعمال اورناد؛ طر يناك كاه 

مايلند برا تك صاود را از دساات تع ادا  

الص كنند. روح اي  متون با تمايل سنگي  ص

كلك كنوانسيون كه هماناا  اراه  سااصت  

اجااراب قاارارداد قباال از هرچيااز ديگاار، 

منظور  فاا  امنياات مبااادا  ت ااارب بااه

 المللك است، هماهنگك ندارد. بي 

توان اميدوار بود كاه ياك تفساير مك

مضاايق در اينااد  اجاااز  صواهااد داد كااه 

وارد بسايار اجراب اي  متررا  تن ا در م

صاص، كه براب همان موارد درنظار گر تاه 

 اند، محدود گردد. دد 

 

  رارداد متضمن تحويل تدريجي كاال ة 2

بااراب سااؤاا  راجااع بااه  73در مااد  

قراردادهائك كه تسالي  كااا را باد عا  

اند، پاساخ اب مفياد وجاود بينك كرد پيش

دارد. ايا براب ارزيابك اجاراب تع ادا  

تك اجراب قارارداد را در كال طر ي  بايس

مطمح نظر قرار داد، يا هر تحويال جزئاك 

  طور جداگانه درنظر گر ت را به

كنوانسيون ابتادا  االتك را درنظار 

گيرد كاه مادم ايفااب تع اد در ماورد مك

اجراب هر قسط توسط ي ك از طار ي ، نتاض 
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فور ، طار  اساسك محسوب مك دود. درايا  

سمت اصتياار زيان ديد  در رابطه با ان ق

 امالم  سخ دارد. 

بعالو ، اگر مدم تحويل يك قسمت كااا 

اي    ار را تتويات كناد كاه نسابت باه 

تخلاف سانگي  فاور  صواهاد تع دا  بعدب 

تواند براب ايند   ساخ گر ت، قرارداد مك

گردد. پس، اي  قامد ، از تخلف زودرس در 

 دود. يك  رض بخصوص نادك مك

سااتگك بااااصر ، اگاار بااه دلياال واب

م مومة كااها به ي ديگر، مشاترب پاس از 

امالم  سخ نسبت به ي اك از ان اا، ديگار 

تواناد نفعك در قرارداد ندادته بادد، مك

 نسبت به كل بيع امالم  سخ نمايد. 

 

 ضرر و زيان ة 3

المللاك متررا  كنوانسايون بياع بي 

تاا  74كاا درصصوص ضارر و زياان )ماواد 

نان متايثر از ويژ  براب  توقادا(، به77

  توت رومك، به قدر كفايت ادنا است. 

 lucrum)النفع  تط مادم 74موجب ماد  به

cessans)   و زيان وارد(damnum emergens)  ماورد

اند، ان ه  درفورتك كاه توجه قرار گر ته

به منوان اثار مم ا  الحصاول تخلاف، در 
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بينااك لحظااة انعتاااد قاارارداد قاباال پيش

 بادند. 

تي  بودن زياان ناداك از صصوفيت مست

 قرارداد درط نشد  است. 

بدي  ترتيب، صسار   يرمساتتي  نياز 

بينك بادد، بايساتك درفورتك كه قابل پيش

طور مثال، صسار  اقتصاادب جبران دود )به

نادك از توقف توليد يك كارصانه به سابب 

تسلي  يك مادي  معياوب و صساار  ت اارب 

نتي اه نادك از تسلي  كااب معياوب و در 

دادن مشتري ا(، بدون  راموش كردن از دست

، متاررا  5موجب مااد  اي  مطلب كاه باه

كنوانسيون دامل مسئوليت باايع در قباال 

كاا باراب  بمرگ يا فدما  بدنك كه به سب

دااود: چنااي  ا تااد نمكا ااراد اتفااات مك

صساراتك بايستك طبق قانون ملااك كاه باه 

 موجب قوامد سانتك تعاارض قاواني  قابال

 گردد.  ناجرا دناصته دد  است، جبرا

 ل ااائك متالنااك و را  76و  75مااواد 

تفصيلك براب محاسبة صساارا  و ب ار  در 

و در  رضاك  [جانشي ] ل رض صريد كااب بد

كه قيمت راي ك براب كااا موجااود باداد، 

 اند. ارائه داد 
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، طر ك كه به 77موجب ماد  بااصر ، به

ناد م لاف اسات كتخلف قرارداد استناد مك

اقداما  متعار  را در ج ات كاااهش زياان 

طر  ديگر بعمل اورد. ايا  همااان  رماول 

“duty to mitigate”   است كه مورد ا تارام قضاا

 بادد.لو مككام 

 

 بهره ة 4

كه به ب ر   78مت  نسبتاا كوتا  ماد  

اصتصاااص يا تااه موضااوع مبا ثااا  پايااان 

 ناپذير نمايندگان بود  است. 

نظااي  ماات ، ب اارا ، كودااش هنگااام ت

 راوانك بعمل امد تا نارخ ب اار  تعياي  

دود، يا م انيسمك كه اجاز  تعياي  نارخ 

 26بينك گردد.ب ر  را بدهد پيش

تمامك اي  كودش ا باه د سات منت اك 

گرديد و تن ا افل استحتات دريا ت ب ار  

 پذير ته دد.  78در ماد  

بادون »باوجود اي ، بوضاوح از جملاة

ق او در ادماب صساار  موضاوع اين ه به  

، ايا  نتي اه «صللاك وارد اياد 74ماد  

دود كاه اگار تايصير در پرداصات  افل مك

                                                           

در تفساااير قاااانون  B. Nicholasداااود باااه  همراجعااا .26

 . 571-568المللك، ف  بي بيع
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موجب صسار  صافك دد  باداد، مم ا  اسات 

ب ر  با صساارا   افاله از ماادم اجاراب 

 تع د جمع دود. 

 لك است كه دايستة صاطرنشان اي  را 

كردن است، زيرا قامد  ديگرب كاه بارم س 

، در تعدادب از كشورها و به ويژ  ان است

قاانون  1153در  رانسه وجود دارد. ماد  

بااه منااوان افاال  ماادنك  رانسااه فااريحاا 

پذيرد كه تيصير در پرداصت مبلغك پاول مك

تن ا مستلزم پرداصت ب ر  به نرخ قانونك 

 صواهد بود. 

اجراب اي  افل، درفور  جمع ددن باا 

وجاب تواناد مجبران صسار   يرمستتي ، مك

  ا لگيرب تعدادب از مديونان دود. 

صطر بروز مش التك در مورد تعيي  نرخ 

ب ر  نيز وجود دارد؛ موضومك كه با  توت 

ارتبااط اسات و بايساتك از طرياق بيع بك

الملل قانونك كه به موجب قوامد  توت بي 

صصوفك قابل اجرا دناصته دد  است، مشاخ  

ك گردد. در كشورهائك كه نرخ ب ر  قاانون

وجااود ناادارد، ب تاار اساات مشاا ل را بااا 

مراجعه به مر  موجود و توسل باه تفساير 

  ل كرد. 
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 [موارد رفع مسئوليت]معافيتها ة 5

اي  افطالح ك  و بيش مب   كه مناوان 

را تشاا يل  80و  79بخااش چ ااارم و مااواد 

دهد، دامل معاا يرب اسات كاه ي اك از مك

 ه ان اتواند با توسل بطر ي  قرارداد مك

 مدم اجراب تع دا  صود را توجيه كند. 

طر ك كه براب توجيه مدم مسئوليت به 

دود، بايد ثابت كند )ماد  مذرب متوسل مك

79 :) 

كه مدم ايفاب تع اد بواسالطة  ا اول

اب صارج از اقتدار واراد  او وقوع  ادثه

 بود  است؛ 

تااوان مر اااا از او كااه نمك دوم ا

د قرارداد انتظار دادت كه در لحظة انعتا

 ان  ادثه را ملحو  دادته بادد؛ 

توان فار اا از او انتظاار نمك سوم ا

دادت كه بتواند از ان  ادثاه ياا اثاار 

 بر ان اجتناب نمايد؛ مترتب

از او  تاوان مر ااا كاه نمك چ ارم ا

انتظار دادت كه بتواند  ادثه ياا اثاار 

 مترتب بران را د ع نمايد. 

 ، ترجمان اي  متررا ، با كمك انعطا

مف ااوم ادااناب قااو  قاااهر  در نظام اااب 

  توقك مشتق از  توت رم است. 
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بينك داد  اسات پيش 79ماد   2در بند 

كه اگر قصاور طار  ناداك از قصاور داخ  

ثالثك بادد، طر  مزبور تن ا درفورتك كه 

از مسئوليت مبرا است كه دارايط مطرو اه 

در مورد ر ع مسئوليت، ه  در ماورد او و 

 ورد دخ  ثال ، فادت بادد. ه  در م

ست كاه  از سوب ديگر، تصاريح داد  ا

الاذكر، ظار  معا يت متارر در مااد   وت

مدتك كه  ادثاه جرياان دارد واجاد اثار 

صواهد بود و درفور  ر ع  ادثااه، ايفااب 

 دود. تع د قابل مطالبه مك

مااد ، طر اك كاه در  4موجب بناد به

ورزد، م لف اسات اجراب تع د صود قصور مك

طك اصطارب مراتب را به اگاهك طر  ديگار 

 قرارداد برساند. 

مااد   5در مورد اثار معا يت، بناد 

كند كه موجاب اصاتالل اب را امالم مكقامد 

 دود.در افل مك

رسااد كااه كلمااة نظر مكدر واقااع، بااه

كااه  1و اولااي  كلمااا  بنااد« معا ياات»

طر ك كه هر يك از تع دا  صاود »گويد: مك

ساات مساائول نخواهااد را ايفااا ن اارد  ا

دود كه طر ك كه اينطور تعبير مك« بود...
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طور كناد، باهبه وقوع  ادثاه اساتناد مك

 كامل از ايفاب تع د معا  است. 

ساازد: صاطرنشان مك 5در الك كه بند 

متررا  مندرج در اي  ماد  مااانع از ان »

نيست كه طر  قرارداد بغير از  ق مطالبة 

 توت ون، همةصسارا  به موجب اي  كنوانسي

 «. صود را اممال كند

دااك، تالداا اب زيااادب بايااد بااراب بك

گيرب از ماوارد تفسير كنوانسيون با ب ر 

مينك براب تعيي   د و مرز اياا  متاررا  

كه موجاب سارگردانك بسايارب از مفساران 

 27اند، بعمل ايد.دد 

بايستك به  رمول منفك ب اار گر تاه 

كه مك « نادكمناع نمك»گوياددد  در ماد  

توجه دادت و از ان نتي ه گر ت كاه ايا  

دهاد له اجاز  نمكمتررا  لزوماا به متع د  

كه به ملت تع دا  ان ام نشد  باه تماام 

ام اناتك كه در دارايط ماادب دراصتياار 

 دارد، متوسل دود. 

بدي  ترتيب، مثالا اگر بيع مربوط باه 

يك دك  معي  كه تلف دد  اسات باداد ياا 

طور قطاع و ل ديگرب، باهدليتسلي  ان، به

                                                           

در تفسير قانون بيع  D.Tallonرجوع دود به ياددادت اب  .27

 . 595ا588مللك، ف  البي 
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ور معلاوم نيسات چطايتي   يرمم   بادد، 

مشااترب صواهااد توانساات تتاضاااب اجااراب 

 اجبارب مي  تع د را بنمايد. 

رساد كاه در باوجوداي ، باه نظار مك

بعضك اوضاع و ا وال، مادم اجااراب كامال 

قرارداد به دليل مادم انطباات ناداك از 

بتواناد بناا  79وقوع  ادثة موضوع ماد  

درصواست مشترب منت ك به تعميار كااا  به

گردد، درفاورتك كاه چناي  تعميارب، بار 

از طر  مشترب قابل  46ماد   3مبناب بند 

 مطالبه و مم   بادد. 

از سوب ديگار، در االتك كاه  ادثاه 

طور تواناد باهلاه مكد   موقتك باداد، متع

فااب يبا امطاب م لت اضا ك براب ايتي ، 

بيناك داد  پيشتع دا ، باتوجه به درايط 

 ، موا تت كند. 47در ماد  

همچني ، مم ا  اسات تصاور كارد كاه 

طور كامل اجرا نشد  له تع دب كه بهمتع د  

بااراب تتلياال ثماا   50از مفاااد ماااد  

 استفاد  نمايد. 

بااصر ، طر ك كه قارارداد را اجارا 

كرد  است،  ق صود را در مورد امالم  سخ، 

در مااد  بينك داد  باتوجه به درايط پيش

، از دست نخواهاد داد و اثاار مترتاب 82
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 2بر سخ، درفور  اقتضا باتوجه باه بناد 

، امااد  كااا صواهاد 84و ماد   81ماد  

 بود. 

 

 آثار فسخ ة 6

 سخ قارارداد، طار ي  را از ان اام 

كناد. بااوجود ايا ، تع داتشان معاا  مك

بينك دد  در قارارداد درباار  درايط پيش

ار   تاوت و تع ادا   ل اصتال ا  يا دربا

جاب صااود باااقك طاار ي  درفااور   سااخ بااه

 ماند. مك

طر ي  بايستك متتابالا نسبت به اماد  

انچااه كااه در نتي ااة اجااراب ا تمااالك 

 2اند )بند قرارداد تحويل يا تيديه كرد 

( و نيز استرداد ب ار  و مناا ع 81ماد  

 (. 84 افله اقدام نمايند )ماد  

گيرد كاه ر مك التك كه در نظ 82ماد  

براب مشترب اماد  كاا به هماان وضاعيتك 

كااه ان را تحوياال گر تااه متاادور نيساات. 

فااور ، او ديگاار  ااق امااالم  سااخ دراي 

قرارداد يا الزام بايع باه تسالي  بادل 

 2كاا را، ب ز در موارد مطرو ه در بناد 

هرچناد كاه ايا  ، نخواهد دادت. 82ماد  

« اثاار  ساخ»متررا  در بخش مرباوط باه 
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اند امااا، در واقااع، بااه گن انيااد  دااد 

اممال  ق مشترب در اماالم  ساخ قارارداد 

ارتباط دارند. اي  محدوديتك است كه باه 

وارد  49ماد   1افل پذير ته دد  در بند 

 دد  است. 

 

 محافظت از كاال ة 7

م مااوع قوامااد موضااوع بخااش دااش بااه 

دهد نگراني اب مملك درصصوص مورد پاسخ مك

كه بر متل سلي  مبتنك است،   ل ائكو را 

 كند. ارائه مك

بااراب هاار يااك از  87تااا  85مااواد 

تع اد  -ربباايع ياا مشات -دارندگان كاا

مراقبت در محا ظت كااائك كاه دراصتياار 

باداد، دارد يا تحت كنترل اوست، قائل مك

 تك در موردب كه ريسك تلف يا زياان باه 

م ااد  طاار  ديگاار بادااد. همچنااي  اساات 

مشااترب نسابت باه قابض كااا  درفورتك كه

تيصير نمايد يا وقتك كه قصاد رد كااائك 

را كه قبالا  تحويال گر تاه اسات، داداته 

بادد. البته، هزينة نگ ادارب باه م اد  

 سااب او نگ ادارب طر ك است كاه كااا به

 دود. مك



  ...427 حقوق جديد متحدالشكل 

تر در ارتباط با مسئلة دقياق 88ماد  

 روش كااب نگ دارب دد  به  ساب و هزينة 

بادد. اي   روش وقتاك مملاك يگر مكد طر 

ديگر در تصار  كااا ياا پاس  است كه طر 

كند يا كااا در معارض گر ت  ان تيصير مك

  ساد سريع است. 
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 بخش پنجو 

 مقررات نهائي

 

متررا  ن ائك دامل قوامد سنتك راجع 

ااجارا  دادن ، نحو  ازم[اسناد]به امي  

كنوانساايون، متااررا  معاارو  بااه  اادرال 

بااه كشااورهائك كااه داراب وا اادهاب عراج

سرزمينك متعددب هستند ونظام ااب  تاوقك 

ها و مختلفك بر ان ا  اك  اسات، امالمياه

 بااصر  رد كردن كنوانسيون است. 

موضوع صاص بايستك در اين ا مورد  سه

 توجه قرار گيرد: 

 

 مسئلح تعارض كنوانسيونها الف ة

مسئلة تعارض كنوانسيون ا از يك ساو 

 99و از سوب ديگار در مااد   90ماد  در 

 مورد بح  قرار گر ته است. 

گيارد كاه  التك را درنظر مك 90ماد  

المللك متضم  مترراتك يك موا تتنامة بي 

راجع به موضوما  مشمول كنوانسيون اسات. 

سااازد كااه، ماااد  مااذكور صاطرنشااان مك

فور ، متررا  كنوانسيون نسابت باه دراي 

 اكميتك نخواهد دادات موا تتنامة موفو  

مشااروط براين ااه محاال ت ااار  طاار ي  در 
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اب واقاع كشورهاب مضو چناان موا تتناماه

  28دد  بادد.

جمع بي  متاررا  ايا  مااد  كاه از 

قلمرو اجرائك نسبتاا محدودب برصودار است 

اجرائاك كنوانسايون با قوامدب كه قلمرو 

 ال جزئاك كنند، تن ا يك را را تعريف مك

اب كاه بيشاتر باه ه مسائلهان ه  راجع ب

داود، ارائاه  توت قراردادهاا مرباوط مك

 دهد. مك

توجه صافك به سرنودت دو كنوانسايون 

ست كه هر دو در رقابت باا ا اهه دد 1964

المللاااك كااااا و كنوانسااايون بياااع بي 

 ااجرا هستند. ازم

كشورهاب مضاو كنوانسايون اب  99ماد  

ياع الذكر را كه مضاويت كنوانسايون ب وت

انااد متع ااد المللااك كاااا را پذير تهبي 

سازد كاه كنوانسايون اب مزباور را رد مك

  29كنند.

                                                           

در لحظة تصويب، م ارستان امالم كرد كه دارايط كلاك  .28

تسلي  كاا بي  سازمان اب كشورهاب مضاو داوراب كم  ااب 

كنوانسايون  90اقتصادب متتابال را تاابع متاررا  مااد  

 داند. مك

وضع براب ايتاليا به همي  منوال بود كه موجاب داد  .29

المللك كاااا از مضااويت بي بااراب قبااول كنوانساايون بيااع

 كنوانسيون اهه صارج دود. 
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پيچيدگك ظاهرب مت  نادك از توجه به 

موارد كامالا نظرب راجع به ام ااان تلفياق 

بااي   صااول دوم و سااوم كنوانساايون بيااع 

 ”LUVI“و  ”LUF“ساو و المللك كاا از يكبي 

 از سوب ديگر است. 

 

 و  مجاز ةرة  ب

، هيچگونه درطك ب از 98به موجب ماد  

دااروطك كااه فااريحاا در كنوانساايون م اااز 

 دناصته دد  است، پذير ته نخواهد دد. 

 دروط چ ارگانة  وت مبارتند از: 

 

وضع كشور ائي كه  واعةد حقةو ي يكسةان يةا ة 1

 مشابه دارند 

وقتك كه دو كشور  توق اب ي سان ياا 

توانناد در اا مككامالا مشابه دارند، قانون

روابااط بااي  طاار ي  قااراردادب كااه محاال 

ت ارتشان در سرزمين اب ان دو كشور است، 

جاب مرجحاا  توت ي اك از دو كشاور را باه

المللاك كااا، متررا  كنوانسيون بيع بي 

كه ناهمگونك بيشترب باا  توق ااب ان دو 

 كشور دارد، اجرا نمايند. 

بي   رانسه و بلژياك و طور مثال، به

لوكزامبورگ، ا تمااا بي  سوئيس و تركيه، 
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يا همچني  بي  بعضاك از كشاورهاب دامال 

 نحو ممل كرد. توان بدي اروپا مك

كنوانساايون بااه اياا  مطلااب  94مااد  

پردازد و به كشورهائك كه مايل باداند مك

اب اجراب دهد تا با فدور امالميهاجاز  مك

قوامد ي نواصت را در رواباط متتابال رد 

 د. كنن

اا ياا توانند مشاتركها مكاي  امالميه

 ل فادر دوند. طر ه و متتابيكفور  به

اب، درماي   اال، مم ا  چني  امالميه

است بوسيلة يك كشور متعاهد در متابل يك 

منظور رد اجراب مفااد كشور  يرمتعاهد به

 1بناد « ب»كنوانسيون با توجه به قسامت 

 30فادر گردد. 1ماد  

 

  1ماد   1بند  «ب»رد  سمت ة 2

اثار اي  درط قابالا در مبحا  قلمارو 

اجراب كنوانسيون به تفصيل ماورد بحا  و 

 بررسك قرار گر ت. 

 

                                                           

به همي  نحو، كشورهاب ساوئد و  نالناد ضام  تصاويب  .30

كنوانسيون از ايا  ازادب ممال اساتفاد  نماود ، اماالم 

كردند كه مفااد ان در ماورد قراردادهااب منعتاد  باي  

طر ينك كه محل ت ارتشاان در  نالناد، ساوئد، دانماارك، 

 بادد قابل اجرا نخواهد بود.  ايسلند و يا نروژ
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  [ رارداد]لزوم كتبي بودن ة 3

هركشورب كه كتبك باودن قراردادهااب 

تواند المللك را ضرورب بداند، مكبيع بي 

اب اماالم با فدور امالميه 96موجب ماد  به

ب ان قساامت از متااررا  كنااد كااه اجاارا

كنوانسيون كاه اجااز  انعتااد قارارداد 

دهد، دامل طر ك كه فور   يركتبك را مكبه

در ان كشااور محاال ت ااار  دارد، نخواهااد 

 31بود.

ت ميال  12اثر اي  متررا  توسط ماد  

كه تحت  دهددد. ماد  مذكور اجاز  مكگرمك

درايطك، در ماورد اجاراب كنوانسايون در 

دب كاه اقادام باه فادور كشورهاب متعاها

 اند، توا ق دود. امالميه ن رد 

 

 رد فهل دوم )يا فهل سوم( كنوانسيون ة 4

تن ا يك دليل توازن منطتاك، ام اان 

كناد. در واقاع، رد  صل سوم را توجيه مك

ائل دادن دارط منادرج در از ام ان ق هد 

اي  است كاه باه كشاورهائك كاه  92ماد  

را يون اجراب  صال دوم كنوانسا 32مايلند

                                                           

هائك در ايا  ماورد در لحظة انعتاد قرارداد امالميه .31

 توسط كشورهاب ارژانتي ، چي  و م ارستان فادر دد  است. 

 ،  نالند و سوئد. 1988مارس  15در  .32
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نپذيرند، تا ان ا كاه باه ان اا مرباوط 

 اب داد  دود. دود، چني  اجاز مك

در چنااي  فااورتك كشااورهاب مزبااور، 

كنوانسيون راجع به  1ماد   1موجب بند به

مسايل موضوع  صل دوم، ديگر كشور متعاهد 

 دوند. محسوب نمك

اي  بدان معنا نخواهد بود كه قوامد 

قارارداد، كنوانسيون راجاع باه انعتااد 

درفورتك كه محل ت ار  ي ك از طار ي  در 

كشورب بادد كه  صال ماذكور را رد كارد  

«  ب»تواند اجرا دود: قسمت است، هرگز نمك

تواناد موجاب ، در واقع، مك1ماد   1بند 

 ه قوامد دود به درط اناجراب كنوانسيون 

الملاال صصوفااك ، قااانون كشااور  تااوت بي 

ن رد  است  متعاهدب را كه  صل دوم را رد

 به منوان قانون فال يتدار تعيي  كند. 

طور منوال صواهاد باود، باهوضع بدي 

مثال، در التك كه محال ت اار  باايع در 

موجب  رانسه و مشترب در سوئد اسات و باه

بينك دد  در قرارداد ياا باا يك درط پيش

اهااه در مااورد  1955اجااراب كنوانساايون 

ك، المللاقانون قابال اجارا در بياع بي 

منوان قااانون ناااظر قااانون  رانسااه بااه

 برقرارداد تعيي  گردد. 
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المللاك كااا، در كنوانسيون بيع بي 

طور كامل انطور كاه توساط چني   رضك، به

كشور  رانساه پذير تاه داد  اسات اجارا 

 صواهد دد. 

 

 زمان اجراي كنوانسيون ج ة 

ااجارا  جداب از قوامد راجع باه ازم

تعاهد، كنوانسايون ددن در بي  كشورهاب م

نظير يك قانون ملك، چگونگك زماان اجارا 

را بي  طر ي  و نيز در مورد قراردادهاب 

بيعك كه مشمول متررا  ان هستند، تعياي  

 كند. مك

به دو بناد، باتوجاه  100تتسي  ماد  

ساو به لزوم تشخي  انعتاد قرارداد از يك

معناب اص  كلمه از سااوب ديگار، و بيع به

رسااد، زياارا كااه نظر مكبااهقاباال توجيااه 

تواننااد  صااول دوم يااا سااوم كشااورها مك

 كنوانسيون را رد كنند. 

موجب اي  تاريخ پيشن اد است كاه بااه

كنوانسيون در انعتااد قارارداد  14ماد  

مورد توجه قارار دارد: كنوانسايون بياع 

 درفورتك  اك  بر انعتااد المللك كاابي 

يااك قاارارداد اساات كااه تاااريخ پيشاان اد 

 عتاد ان: ان
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ااجاارا  داادن پااس از تاااريخ ازمااا 

دو كشور متعاهدب كاه محال بي كنوانسيون 

ت ار  طر ي  قرارداد درصاكشان واقع دد  

كه باهاست، بادد )ياداورب مك موجب داود 

كشورب كه اجراب  صل مرباوط باه  92ماد  

انعتاد قرارداد را رد كرد  است، در اي  

 تلفاكمنوان ياك كشاور متعاهاد مورد باه

 دود(؛ نمك

دادن   ااجارايا پاس از زماان ازما 

شاور متعاهاد كنوانسيون در مورد تن اا ك

 بادد.  1ماد   1بند  «ب»موضوع قسمت 

همان است كاه در ماورد استدال ميناا 

به معناب اصا  كلماه  قوامد ناظر بر بيع

گفته دد. زمان مورد نظر نيز همان زماان 

 انعتاد قرارداد است. 

اي ، لحظة انعتاد قارارداد، باوجود 

 تط در  صل دوم كنوانسيون كه راجاع باه 

بادد تعريف دد  اسات: انعتاد قرارداد مك

اب اسات كاه قباول اي  تاريخ همان لحظاه

 (. 23دود )ماد  اي اب نا ذ مك

از انچه گفته دد ايا  نتي اه  افال 

گردد كه اگر قسمتك از كنوانسايون كاه مك

بادد باتوجاه مكراجع به انعتاد قرارداد 

 92به دارايط و م انيسامك كاه در مااد  
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بينك دد  است با فدور يك امالمياه رد پيش

دود، ازم صواهد باود كاه لحظااة انعتااد 

كه باه موجب قرارداد طباق  تاوت داصلاك 

قوامد مربوط به تعارض قواني  قابل اجرا 

 دناصته دد  است، تعيي  گردد. 

درموض، در موارد مادب درفاورتك كاه 

كشااورهاب متعاهااد كنوانساايون را در كاال 

پذير ته بادند، اجراب كنوانسيون مداومت 

صواهد دادات و  تاوت متحدالشا ل كاه در 

باود امر ناظر بر انعتاد قارارداد بادب 

به نظار  بر بيع نيز ادامه صواهاد داد، 

البته ب ز موارد استثنائك كاه پيشان اد 

انعتاد قرارداد قبل از اجراب كنوانسيون 

  )درمورد اولي  يازد  كشور متعاهد، بود

( اما قارارداد بعاد 1988قبل از ژانوية 

 از ان تاريخ منعتد دد  بادد. 

در اي   الات اصار، و هار چنااد كاه 

هيچيك از كشورهاب مورد بح  مباادر  باه 

ن رد  اسات،  92فدور امالمية موضوع ماد  

تن ا ان قسمت از كنوانسيون كه راجع باه 

كلمه است، قابل اجارا  بيع به معناب اص 

 صواهد بود. 
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موجب تفسيرب كه در زماان كوتااهك به

، اقااب 33پس از كنفرانس وي  منتشار داد

نتي ه گر ت كه نظير ساناريوب  كان يليپ

تاوان دو هاد ، ي اك بعضك از  يلم ااا مك

بيناناه، را هنگاام بدبينانه وديگرب صوش

گيرب از  رجام  يل  كه موجب تصويب نتي ه

المللك كاا داد  اسات، بي ون بيعكنوانسي

 درنظر گر ت. 

ل، اياا  صطاار موجب سااناريوب اوبااه

دربار  مت  كنوانسيون ا كاه ايرادهاايك 

وجود دارد كاه باه  ه  به ان وارد است ا

بساايارب از كنوانساايون اب ديگاار كااه در 

 اند، ملحق دود. د نيت بايگانك دموز   س 

 صطر مذكور قبالا منتفك دد  است. 

اد و كيفياات كشااورهائك كااه بااه تعااد

اند المللك كاا پيوساتهبي كنوانسيون بيع

ااجارا  دادن ان در ج ات و جنبشك كه ازم

جلب ساير كشورها موجاب داد  اسات، ايا  

داد كه بيش از پيش نسابت باه نويد را مك

سرنودت سناريو كه از كنوانسيون وي  كاه 

المللاك طور وسيع از جانب جامعاة بي به»

                                                           

نساابت بااه  1980اورياال 11كنوانساايون وياا  مااورخ » .33

، فا  Rev. Int. dr. Comp. ،1981«: المللك كااقراردادهاب بيع بي 

951-993 . 

  Ph. Kahn.  
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استتبال قرار گر ته، يك سند ماؤثر مورد 

و فلح ويانه در مذاكرا  دمال و جناوب و 

 بي  بادي . ، صوش«درت و  رب ساصته است

طور قطااع، ايرادهاااب متعاادد، بااه

اب ام اب ازاردهناد  و مادم قاطعيت ااب 

 نگران كنند  در ان وجود دارد. 

استفاد  كنندگان از كنوانسيون دامل 

ران ومفسااران اجراكنناادگان، قضااا ، داو

بايااد تااالش مظيمااك بعماال اورنااد تااا از 

كنوانسيون كه در  ال  اضر جاز ياك طارح 

اوليااة ناداايانه نيساات، م مومااة  تااوقك 

 اب بوجود اورند. پيوستههماهنگ و ب  

صطرا  نادك از انحرا  بازرگ اسات و 

 جانبه بعمل ايدضرور  دارد كه كودشك همه

ة بينك داد  در متدماتا اهدا  ن ائك پيش

توسااعة ت ااار  »كنوانساايون كااه همااان 

المللك براساس برابرب ونفع متتابل و بي 

« المللاكر ع موانع  توقك در مبادا  بي 

 است، تحتق يابد. 

الااذكر بااراب رساايدن بااه اهاادا   وت

نيت بسيار و تف ي  و تفاه  كامل ازم  س 

صواهد بود، اما بايد روح هم ارب متتابل 

و طرز تف ار مااد  كه ما وت منا ع  ردب 

 دد  قبلك است نيز وجود دادته بادد. 
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ازم اساات ان ااائك كااه تاااكنون در 

اند متوجاه تالد اب بعمل امد  س مك دادته

ااجارا  دادن بادند كه باا تادوي  و ازم

 كنوانسيون كاردان پايان نيا ته است. 

هنوز كارهاب زيادب براب ان ام دادن 

 ت و شارماند تا سال به ساال، پيباقك مك

بااا توسااعة كنوانساايون تاايمي  گااردد و 

گيرب از افطال ا  صاص صود كنوانسيون ب ر 

« و د  اجراب ان بيش از پيش  راه  داود»

افول كلك كاه كنوانسايون » و موجب توسعة

 گردد. « مبتنك بر ان ا است

اي  م   است كه مخصوفااا ساازمان اب 

ريازب و تادوي  المللك كه ا تخار طرحبي 

مثال  ا يون به ان اا تعلاق داردكنوانس

“Unidroit” متحاد  و كميسيون ساازمان ملال

در ايا  اا  الملالبراب  توت ت اار  بي 

 مورد اگاهك كامل دادته بادند. 

مخصوفاا ضرورب اسات كاه در كشااورهاب 

متعاهد كه بايستك در اي  ماورد هم اارب 

 عااال دادااته بادااند، يااك سيساات  مااؤثر 

وياة قضاائك اورب، ترجمه و انتشاار رجمع

صيلااك سااريع ب ااار بيفتااد تااا بااراب 

كنندگان كنوانسااايون، اجااارا اساااتفاد 

كننااادگان، مفساااران، داوران و قضاااا ، 
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ام انا  ازم براب ر ع نارساائي اب مات  

 راه  دود و  تك، درفور  ام ااان، ا االط 

 ان تصحيح گردد. 

اندازهاب در اياا  مااورد نيااز چشاا 

را يااب ارائه دد  اسات، زاميداور كنند 

“CNDUCI”  تصمي  گر ت كاه قسامت م ماك از

صود را به بررسك رود اب صاص  1988جلسا  

منظور انتشااار  تااوت متحدالشاا ل و بااه

ويژ  انتشار روية قضائك كه در ارتباط به

باكنوانسيون بوجود اماد  اسات، اصتصااص 

 دهد. 


