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 چکيده
 27،  49،  15،  94موارد فسخ عقد بیع در کنوانسیون بیع بین المللی کاال ، طی مواد 

پیش بینی شده است . سوال این است که موارد فسخ عقد بیع در کنوانسیون  27و 

در حقوق ایران پذیرفته شده اند یا خیر ؟ بررسی ها   (CISG)بیع بین المللی کاال 

نشان می دهد علی رغم اینکه شباهت هایی بین موارد فسخ عقد بیع در کنوانسیون 

با موارد فسخ عقد بیع در حقوق ایران وجود دارد اما مغایرت های قابل توجهی هم به 

  چشم می خورد .

 -کنوانسیون بیع بین المللی کاال  -موارد فسخ عقد بیع  :يديکل واژگان

 .حقوق ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لـه
مج

ی 
علم

ی 
ف

جزا
وم 

 عل
ق و

قو
 ح

قه،
  

م(
دو

ل 
سا

(
 

ره 
ما

ش
6  

ن  
ستا

زم
  /

69
36

 
ص 

 /
756- 

666
 

   2 مراد مقصودي ، 1 مصطفی انصاري نژاد

 .مدرس دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهلران 5
 .استادیار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم 7
 

   نام نویسنده مسئول:
 مصطفی انصاري نژاد

بررسی  تطبيقی موارد فسخ عقد بيع در کنوانسيون بيع 

 ) وین ( با حقوق ایران 1891بين المللی کاال 
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 قدمهم
فصل و  9کنوانسیون بیع بین المللی کاال یک کنوانسیون مهم در زمینه قرارداد های خرید و فروش بین المللی است که در چهار 

پیش  27و  27،  49،  15،  94( . در این کنوانسیون موارد فسخ عقد بیع طی مواد 9، 5747ماده تنظیم شده است)صفایی و دیگران  505

ناب فروشنده از قرارداد ، عدم اجرای بخشی از قرارداد ، اجتناب خریدار از قرارداد ، نقض احتمالی قرارداد و قراردادهای بینی شده است . اجت

 در بیع عقد فسخ موارد که است این مقاله بحث مورد اقساطی مواردی هستند ممکن است باعث ایجاد حق فسخ قرارداد شوند . موضوع

 . پردازیم می آن به مقاله این در که ؟ خیر یا اند شده پذیرفته ایران حقوق در کاال المللی بین بیع کنوانسیون

 

 (98ماده)قرارداد از فروشنده اجتناب فسخ حق-1

 موضوع طرح-1-1
 :داردمی مقرر کاال المللی بین بیع کنوانسیون94ماده

 :کند اعالم را قرارداد فسخ تواندمی خریدار(5) »

 یا ؛ آید شمار قراردادبه اساسی حاضرنقض کنوانسیون یا قرارداد طبق فروشنده تعهدات از کهری ایفای عدم چنانچه(الف)

 یا نکند تسلیم92 ماده(5)بند طبق خریدار توسط شده تعیین اضافی مهلت ظرف را کاال فروشنده چنانچه تسلیم، عدم مورد در(ب)

 .نمود نخواهد تسلیم مزبور مهلت ظرف که نماید اعالم

 او اینکه مگر دهد،می دست از را قرارداد فسخ اعالم حق خریدار است، نموده تسلیم را کاال فروشنده که مواردی در جود،و این با(7)

 :کند فسخ اعالم زیر نحو به

 کاال؛ تسلیم از آگاهی از پس معقول مهلت ظرف تسلیم، در تاخیر با ارتباط در(الف)

 :معقول مهلت ظرف تسلیم، در تاخیر از غیر نقضی گونه هر با ارتباط در(ب)

 ؛ است شدهمی مطلع بایستمی یا شده مطلع نقض از اینکه از پس(اول)

 اینکه بر مبنی فروشنده اعالم از پس یا92، ماده(5)بند طبق خریدار سوی از شده تعیین اضافی مهلت گونه هر انقضای از پس(دوم)

 یا ؛ نمود نخواهد ایفا را تعهداتش مزبور اضافی مهلت ظرف

 اینکه بر مبنی خریدار اعالم از پس یا ،94ماده(7)بند طبق فروشنده سوی از شده تعیین اضافی مهلت گونه هر انقضای از پس(سوم)

 . «پذیرفت نخواهد را تعهد اجرای او

 کنوانسیون، منظا در که نبوده بینی پیش دیده زیان از حمایت برای را اجراهایی ضمانت گذار قانون و نبوده پاسخ بی قرارداد نقض

 آن در که خاصی موارد برای تنها قراردادرا فسخ اجرای ضمانت94ماده در کنوانسیون.بود خواهد متفاوت نقض شدت حسب بر جبران طریقه

 ینیب پیش سازد،می محروم اساساً داشته قرارداد طبق را آن انتظار استحقاق که آنچه از را زیاندیده71ماده طبق و بوده اساسی قرارداد نقض

 فسخ به نسبت اضافی مهلت انقضای با توانست خواهد خریدار کاال، تسلیم در تاخیر صورت در94ماده5بند ب شق طبق همچنین.است نموده

 .نشود تلقی اساسی نوع از نقض اینکه ولو نماید اقدام قرارداد

 سوی از تعهد ایفای عدم و94ماده 5 دبن ب شق طبق اضافی مهلت انقضای و نقض بودن اساسی شرط دو تحقق با خریدار بنابرین

 با و کند مراجعه دادگاه به قرارداد فسخ نفوذ برای که نیست الزم راستا این در و نماید فسخ را قرارداد تواندمی مزبور مهلت ظرف فروشنده

 .بود خواهد نافذ فسخی چنین74ماده موضوع اخطار ارسال

 

 الغا جهات-1-2

 :کندمی بیان نماید، ملغی قراردادرا اساس برآن تواندمی خریدار که را ینهزم دو ،94 ماده از یک پارگراف

 .باشد قرارداد بنیادین نقض ی منزله به تعهداتش از هریک اجرای در فروشنده قصور که زمانی(الف

 را کاال ستا شده تعیین92 مادهNachfristاعالمیه براساس که اضافی مدت طی فروشنده که حالتی در تحویل عدم خصوص در(ب

 .ندهد تحویل

 به اخطاری طی که اعالم یک با تنها قرارداد، الغای.ندارد دادگاه به مراجعه به نیازی قراردادی، تعهد از رهایی برای متضرر طرف

 برای تالش نهگو هر باشد، نداشته مجوز کنوانسیون قرارداددر الغای چنانچه البته(74ماده.)خواهدبود موثر و نافذ شود،می ابالغ دیگر طرف

 معامالت در خصوصا که فرایندی افتدنمی تاخیر به دادرسی ی دوره در ضمان، انتقال که است این اساسی ی نکته.بود موثرخواهد غیر الغا

 .فرساست طاقت و مشکل المللی بین
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 قرارداد اساسی نقض خاطر به الغا-1-2-1

 اساسی قرارداد نقض که درصورتی:اینکه بر مبنی شودمی عمالا کلی قاعده یک تعهداتش اجرای در فروشنده قصور خصوص در

 برای ضرری چنان به که است اساسی زمانی(الف شخص)قراردادتوسط نقض خالصه، بطور.داشت خواهد الغا حق خریدار شود، محسوب

 مبتنی متن، این چهارچوب.یدنما محروم داشت را انتظارش قرارداداستحقاق طبق آنچه از اساسی طور به را وی که شود منتهی(ب شخص)

 دلیل به تنها نباید باشندکهمی برخوردار طرفین برای اهمیتی و پیچیدگی چنان از معموال اللملی بین قراردادهای که بود نتیجه این بر

 (کاال المللی بین بیع کنوانسیون29 ماده.)باشند الغا قابل هستند، شدنی جبران خسارت، پرداخت با که جزئی انحرافات

 معیار، این اعمال.بود نقض شدت بر مبتنی که شودمی معیار گیری شکل به منجر ضرورتا الغا برای جزئی هایزمینه شمردن مردود

 (5749،744هانولد.او جان. )دارد موجود واقعیات تمام پرتو در(الغا) جبرانی طریق این به متضرر طرف نیاز لحاظ با مالزمه

 

 Nachfrist اعالميه در مقرر اضافی نزما مهلت طی تحویل عدم-1-2-2
 با اضافی مهلت یک تعیین به مجاز را خریدار که92(5)ماده از بحث در شود،می محسوب قرارداد الغای برای دوم مبنای که مورد این

 که آوردمی جودو به خریدار برای را فسخی حق اعالمیه، این.گرفت قرار برسی مورد نمود،می فروشنده تعهدات اجرای جهت معقول طول

 و اشاره قابل نکته.بود خواهد اعمال قابل شود،می محسوب اساسی نقض مقرر، اضافی مدت در تعهد اجرای عدم اینکه اثبات به نیاز بدون

 تحویل دمع به مربوط که گیردمی قرار الغا مبنای زمانی مذکورتنها ی اعالمیه از متابعت در فروشنده قصور که است این مقوله این در تاکید

 .باشد کاال

 نکته این بر مجددی تاکید94 ،(5()ب) ماده ابتدای به«تحویل عدم خصوص در»عبارت کردن اضافه با دیپلماتیک کنفرانس در

 زمانی مهلت این به(ال کامن اصطالح در)امر این نماید،می تعیین معقول مدت با قطعی اضافی مهلت یک خریدار که زمانی.شد گذاشته

 قراردادتلقی اساسی نقض احوال و اوضاع اساس بر کاال، تحویل در تاخیر گونه هر که صورتی در وجود، این با.بخشدمی«سیاسا اهمیت»

 مهلت اعطای بدون و(الف()5) پاراگراف اساس بر تواندمی خریدار ،(است شدیدی نوسانات معرض در کاالها قیمت که زمانی مانند)شود

 دیپلماتیک کنفرانس مذاکرات در(ب()5) پاراگراف در تحویل در تاخیر قراردادبه الغای حق نمودن محدود الیلد. نماید الغا قراردادرا اضافی

 ( 744، 5749  هانولد.او جان) .شد داده توضیح

 

 کاال تسليم از پس خریدار سوي قرارداداز فسخ-1-3
 تسلیم کاال که صورتی در مزبور اصل وجود این با.  نیست مشخص زمانی مهلت ظرف قرارداد فسخ اعالم به ملزم خریدار کلی، بطور

 را قرارداد فسخ خریدارباید مواردی چنین در. است شده بینی پیش94 ماده7بند در که است رو به رو هایی محدودیت با باشد، شده خریدار

 به نسبت خریدار که شودمی شروع نیزما از94 ماده7بند الف شق طبق تسلیم در تاخیر صورت در معقول مهلت .کند اعالم معقول زمان در

 یا نموده حاصل اطالع نقض به نسبت خریدار که شودمی شروع زمانی از معقول مهلت تعهدات سایر نقض مورد در.است شده آگاه کاال تسلیم

 (452 ،5747رحیمی و شعاریان.)  است کردهمی حاصل اطالع بایستمی

 ایران حقوق رد قرارداد از فروشنده اجتناب فسخ حق -1-9

 ارزیابی و تحلیل قابل(مدنی قانونی بعد به744مواد)قانونی خیارات محدوده در فروشنده تخلف علت به بیع عقد فسخ ایران حقوق در

 از برخی همچنین نداردو عقد مقابل طرف تخلف به ارتباطی شرط خیار و مجلس خیار مانند خیارات از برخی که است ذکر قابل.است

 موجب به حیوان خیار مانند)است خریدار مختص دیگر برخی و(.عیب خیار و غبن خیار مانند) بوده متصور عقد طرف هردو برای خیارات

 مطالب این به مفصل بطور دوم بخش در که.دارد اختصاص فروشنده به ثمن تاخیر خیار مانند خیارات از دیگر بعضی و(فقهی نظریات از یکی

 . کنیممی پرهیز آن به پرداختن از رارمباحثتک از جلوگیری برای و پرداختیم

 

 قرارداد از بخشی اجراي عدم-2
 موضوع طرح-2-1

 :داردمی مقرر کاال المللی بین بیع کنوانسیون15ماده

 اصول باشد قرارداد مطابق شده تسلیم کاالی از قسمتی فقط کندیا تسلیم را کاال از قسمتی تنها فروشنده که صورتی در-(5)»

 .گرددمی اعمال قراردادنیست مطابق یا نشده تسلیم که بخشی با رابطه در10تا94
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 کاالی تسلیم در توفیق عدم یا کاال ی همه تسلیم در توفیق عدم که کند قرارداداجتناب تمام تواندازمی صورتی در فقط خریدار-(7)

 .«گرددمی قرارداد اساسی نقض به قراردادمنجر با مطابق

 که فروشنده سوی از کاال تسلیم.گیرد قرار نقض مورد مختلف طرق به تواندمی اوست، اصلی تعهد که شندهفرو سوی از کاال تسلیم

 وَرزدیا خودداری کاال تمام تسلیم از است ممکن فروشنده مثال، عنوان به.گیرد قرار نقض مورد مختلف طرق به تواندمی اوست تعهداصلی

 کل توانست خواهد خریدار قرارداد، نقض بودن اساسی صورت در مواردی چنین در.باشد دقراردا با منطبق غیر شده تسلیم کاالی تمام

 کاالی از قسمتی تنها یا کندمی خریدار تسلیم را کاال از قسمتی تنها فروشنده احوال، و اوضاع از دیگر برخی در اما.  نماید فسخ قراردادرا

 یا کاال از بخشی انطباق عدم آیا که شودمی مطرح سوال این مواردی چنین در.کندمی تطبیق قرارداد در شده بینی پیش شرایط باتسلیمی

 تنها شده بینی پیش اجراهای ضمانت به تواندمی تنها خریدار اصوال یا دهدمی خریدار به قراردادرا تمام فسخ حق آن از بخشی تسلیم عدم

 در ممکن حد قراردادتا حفظ کلی سیاست از پیروی راستای در نوانسیونک.شود متوسل نشده تسلیم یا منطبق غیر قسمت همان با رابطه در

 کاالی از قسمتی تنها چنانچه یا نماید تسلیم را کاال از قسمتی تنها فروشنده چنانچه»که است داشته مقرر15 ماده در سوال این به پاسخ

 .«گرددمی اعمال نیست منطبق که قسمتی ای نشده تسلیم که قسمتی به نسبت10تا94مواد باشد، قرارداد با منطبقتسلیمی

 

 قرارداد از بخشی به نسبت اساسی نقض تحقق-2-2
 از خواه فروشنده سوی از شده تسلیم کاالی که صورتی در دارد حق خریدار که شودمی برداشت چنین کنوانسیون15ماده5بند از

 آن جمله از که را10تا 94مواد منطبق، غیر یا نشده تسلیم سمتق به نسبت نباشد، قرارداد با منطبق اوصاف جهت از خواه و مقدار جهت

 که است شده داده اجازه خریدار به شده، صادر داوری مراجع از یکی سوی از که رایی در.کند اعمال است، اساسی نقض تحقق دلیل به فسخ

 تصریح عدم صورت در.  کند فسخ است، اجزاءبوده رسای از مستقل کارکرد، نظر از که شده فروخته دستگاه از قسمت یک به نسبت را قرارداد

 شده انجام نقض که مواردی در فقط قرارداد کل فسخ کنوانسیون منظر از که کردیممی استدالل شکل این به بایستمی مزبور حکم به

 با منطبق کاال از قسمتی یا کندنمی تسلیم را کاال از قسمتی فروشنده کههنگامی بنابرین است، مجاز گردد،می تلقی اساسی کل به نسبت

 قراردادو کل قبول به ناگزیر خریدار شود،نمی محسوب اساسی قرارداد کل به نسبت هم جزئی نقض این و نیست قرارداد در مندرج اوصاف

 .ندارد فسخ قح و بوده قرارداد اجباری اجرای یا ثمن تقلیل یا خسارات مطالبه نظیر نقض از ناشی اجراهای ضمانت سایر از استفاده

 وجود با اکنون حال هر به.نیست اعمال قابل موارد سایر در و دارد اقساطی قراردادهای ویژه فرض به اختصاص نیز27ماده عالوه به

 نباشد برخوردار شدت اندازه آن از نشده اجرا بخش این نقض چند هر است جایز قرارداد از بخشی فسخ گفت توانمی راحتی به15ماده5بند

 (704، 5747 جویباری نژاد میرزا. )گردد قرارداد کل به نسبت اساسی نقض تحقق جبمو که

 

 قرارداد کل به نسبت اساسی نقض تحقق-2-3
 با مطابق غیر کاالی دادن تخصیص به مجبور را خریدار یک، پارگراف که است نکته این تبیین ،15 ماده7 پارگراف اهداف از یکی

 وجود به اساسی ضرری چنان خریدار برای فروشنده، توسط قرارداد از بخشی نقض که صورتی در.نمایدنمی نهجداگا ی استفاده برای قرارداد،

 ( .کاال رد) نماید الغا را قرارداد کل تواندمی خریدار باشد، قرارداد اساسی نقض ی منزله به که آورد

 نظر مد قرارداد الغای از که دارد اهدافی با ارتباط در مورد، هر واقعیات دقیق بررسی با مالزمه ،71ماده در«اساسی نقض»تعریف

 قابلیت یا استفاده مخل کاال، از بخشی تطابق عدم آیا که است مسئله این تعیین قرارداد، جزئی الغای خصوص در اساسی مولفه یک.است

 .خیر یا باشدمی کاالها ی بقیه فروش

 اضافه را جدیدی ی نکته باشد،می پذیر امکان قرارداد اساسی نقض مبنای بر تنها قرارداد، کل الغای که امر این بیان با دوم بند

 قصور مبنای بر تواندنمی خریدار وجود، این با((.ب()5)94ماده)باشدمی اساسی مذکور، نقض که نماید اثبات خریدار نیست نیازی.نمایدمی

 قرارداد کل(دیگر طرف به طرفین از یکی قراردادتوسط اجرای برای اضافی فرصت دادن)Nachfrist اعالمیه وی درخواست انجام در فروشنده

 ((.7)1 و( الف()5)94مواد.)شودمی محسوب قرارداد کل اساسی نقض شده، انجام قصور که نماید ثابت باید کار این برای بلکه نماید ملغی را

 کل تواندمی صورتی در تنها خریدار ،(7)15 ماده راساسب گفت توانمی قرارداد کل الغای در خریدار حق موضوع باب در خالصه، طور به

 (5749،744هانولد.او جان.)باشد شده واقع واحد، کل یک عنوان به قرارداد اساسی نقض که نماید الغا را قرارداد

 

 ایران حقوق در قرارداد از بخشی اجراي عدم -2-9

 تعهد از قسمت آن به نسبت تواندمی خریدار نماید، اجرا را خود هدتع از بخشی فروشنده هرگاه ایران حقوق در کلی قاعده عنوان به

 مشهور نظر طبق ایران حقوق در .شود متوسل تعهد مانده باقی ایفای به الزام جمله از موجود اجراهای ضمانت به است، شده نقض که
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 را قرارداد جزئی فسخ امکان که است مقرراتی جمله از مدنی قانون975و722مواد.ندارد وجود قرارداد از بخشی فسخ امکان فقها، و حقوقدانان

 از مرکب منعقده قرارداد طرفین، نظر از که شود استنباط قراین و احوال و اوضاع از هرگاه که معتقدند نویسندگان از برخی اما پذیرد،نمی

 داد اختیار عقد طرف به و دانست تلقی تجزیه قابل را آن باید است، شده گنجانده عقد یک ضمن مختلف دالیل به که است قرارداد چندین

 توجه باید اما.است شده بینی پیش مدنی قانون957 ماده در که مواردی مانند کند، فسخ حق اعمال قرارداد شده نقض بخش به نسبت تا

 شده رد صراحت به فسخ انامک مذبور ماده موجب به زیرا رسد،نمی نظر به صحیح جزیی فسخ توجیه برای مذکور ماده به استناد که داشت

 ( 417 ،5747رحیمی و شعاریان.)است

 

 (49 ماده)قرارداد از خریدار اجتناب فسخ حق-3

 موضوع طرح-3-1
 :داردمی مقرر کاال المللی بین بیع کنوانسیون49ماده

 .است کرده اجتناب قرارداد از که نماید اعالم[ ذیل موارد در] تواندمی فروشنده»

 قرارداد اساسی نقض کنوانسیون این یا قرارداد موجب به تعهداتش از کدام ایفاءهر در خریدار توفیق دمع که صورتی در-الف

 یا ؛ شود محسوب

 بر دائر را خود تعهدات است شده تعیین47 اصل از(5)پارگراف براساس فروشنده توسط که اضافی مهلت ظرف خریدار چنانچه-ب

 .پوشاند نخواهد عمل جامه تعهداتش به مذکور مهلت ظرف در که نماید الماع یا ایفاءنکند کاال قبض یا ثمن پرداخت

 او اینکه مگر داد خواهد دست از را قرارداد از اجتناب اعالم حق فروشنده باشد پرداخته را ثمن خریدار که مواردی در معهذا،-(7)

 :دهد انجام ذیل طریق به را کار این

 یا ؛ شود تعهد ایفای به واقف فروشنده اینکه از قبل یدار،خر ایفاءتعهد در تاخیر با رابطه در-الف

 :که متعارفی مدت ظرف خریدار، طرف از ایفاء در بجزتاخیر دیگری نقض هرگونه با رابطه در-ب

 یا ؛ است شده نقض قرارداد که دانستمی باید یا دانست او اینکه از بعد-(یک)

 کرد اعالم خریدار اینکه از بعد یا است، شده تعیین فروشنده توسط47اصل(5) پارگراف مطابق که اضافی انقضاءمهلت از پس-(دو)

 .کرد نخواهد عمل تعهداتش به نیز اضافی مهلت در او که

 فرض در حتی که داشت توجه باید اما.نماید فسخ را قرارداد تواندمی بایع ،49 ماده در شده بینی پیش شرایط تحقق صورت در

 کنوانسیون47ماده طبق یا نماید تقاضا کنوانسیون47ماده طبق را تعهداتش ایفای به خریدار الزام تواندمی انهمچن وی مزبور شرایط تحقق

 .داد نخواهد دست از49 ماده طبق را قرارداد فسخ اعالم حق او نیز وضعیتی چنین در البته.کند تعیین وی تعهدات ایفای برای اضافی مهلت

 

 49(1)ماده ب و الف شقوق تحت قرارداد فسخ اعالم-3-2
 از هم مورد این در حتی تواندمی او.کند فسخ را قرارداد(ندارد وظیفه اما) است مجاز قانوناً فروشنده شد محقق49 اصل شروط اگر

 در را خود وظایف تا بخواهد وی از اینکه یا(47 اصل)نماید دعوی اقامه وی علیه ایفاءتعهد برای یا کند عمل تعهداتش به که بخواهد خریدار

 .آورد در اجرا مرحله به ،47 اصل در مذکور اضافی زمانی ی دوره یک ظرف

 .دهدنمی دست از49اصل بموجب قرارداد فسخ اعالم بر مبنی را خود حق کاری چنین انجام با فروشنده قطعا

 اضافی روطش اینکه مگر کند اعالم شده فسخ را قرارداد خریدار توسط قرارداد نقض بخاطر تواندنمی فروشنده

 فسخ زمان و نقض، کیفیت یعنی است نشده آنها اجرای به موفق خریدار که وظایفی به مربوط شروط این.گردد محقق49(5()الف()ب)اصل

 .باشدمی قرارداد،

 :است این بر مشروط49(5()الف)اصل بموجب فروشنده توسط قرارداد فسخ اعالم

 و نشود، است کنوانسیون یا قرارداد در مذکور که تعهداتش از کدام هر اجرای به موفق خریدار-(الف

 .شود قرارداد اساسی نقض به منجر اجرا در خریدار توفیق عدم-(ب

 .شود واقع موثر قرارداد نقض از بعد فورا قرارداد فسخ اعالم بر مبنی فروشنده حق آن در که باشد موجود شرائطی-(ج

 :کندمی ایجاب49(5()ب)اصل بموجب فروشنده توسط قرارداد فسخ اعالم

 نه اما نکند، پیدا را کاال قبض بر دائر ایفاءتعهدش در توفیق یا نشود ثمن پرداخت بر مبنی تعهدش اجرای به موفق یا خریدار-(الف

 و دیگر، وظایف
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 یا ودنش است، مذکور47اصل در که فروشنده توسط شده تعیین اضافی مهلت ظرف در مذکور، وظایف از یکی اجرای به موفق او-(ب

 ؛ کرد نخواهد اجرا شده تعیین مهلت ظرف در را وظایفش او که دهد خبر فروشنده به

 .خیر یا بشود قرارداد اساسی نقض به منجر کاال قبض یا ثمن تادیه بر مبنی خریدار توفیق عدم که ندارد اهمیتی حال هر به(ج

 :کند فسخ ذیل موارد در را ادقرارد تا است مجاز فروشنده ننماید عمل خود تعهدات به خریدار اگر

 وظیفه انجام موعد اینکه از بعد روز یعنی، قرارداد، اساسی نقض بعد تاریخ از است شده ذکر49(5()الف)اصل در که مواردی در-(الف

 آن؛ از بعد روز هر یا باشد رسیده فرا

 فروشنده توسط شده تعیین اضافی مهلت ی دوره روز آخرین از بعد که تاریخی از -5؛ 49(5()ب) اصل در مذکور موارد در-(ب

 امتناع اعالم مورد، حسب بر که، تاریخی از یا-7؛ باشد شده تعیین آنچنان که اضافی مهلت ی انقضاءدوره از بعد روز یعنی ،47 اصل بموجب

 .برسد فروشنده به خریدار توسط تعهد ایفاء از

 باید فسخ اعالم که است این آن معنی باشدو خریدار به اخطار با مراهه که است موثر وقتی فقط فروشنده توسط قرارداد فسخ اعالم

 خیر، یا است باقی خود قوت به هنوز قرارداد آیا اینکه در ابهام هرگونه از اجتناب برای.شود فرستاده وی آدرس به و باشد خریدار به خطاب

 قرارداد فسخ روشنگر که شود بیان عباراتی با باید فسخ که است این کالم این مفهوم و معنی.باشد واضح و صریح باید قرارداد فسخ اعالم

 ( 799 ،5745داراب پور.)باشد

 

 ایران حقوق در قرارداد از خریدار اجتناب فسخ حق -3-3

 بینی پیش فروشنده برای را ثمن پرداخت عدم جهت به بیع فسخ امکان صریح نحو به که است ای مقوره مدنی قانون 907  ماده

 ندارد وجود آن به استفاده امکان عمالً الملل بین تجارت ی حوزه در که است دشوار ای اندازه به مزبور فسخ حق تحقق شرایط.تاس نموده

 اتفاق ندرت به ثمن نقدی پرداخت الملل بین تجارت در که است بدیهی و است بیع بودن نقد ثمن، تاخیر خیار شرایط از که چرا

 .است کلی معموال مبیع المللی بین تجارت در حالیکه در باشد، معین عین مبیع که است آن مزبور خیار تحقق دیگر شرط همچنین.افتدمی

 معینی مال معامله ثمن هرگاه که شودمی مطرح سوال این بنابراین باشد، نقد وجه از غیر تواندمی ثمن ایران حقوق در اینکه به نظر

 فسخ امکان آیا باشد، منطبق غیرتسلیمی ثمن دیگر عبارت به و نیست اوصاف با مطابق که شود متوجه فروشنده تسلیم، از بعد و بوده

 قرارداد فسخ امکان وصف تخلف خیار باب از فروشنده که گفت توانمی دیگرآیا عبارت نه؟به یا دارد وجود جهت این از فروشنده برای قرارداد

 داشت؟ خواهد را

 در زیرا است، نموده مبیع به منحصر را فسخ تخلف خیار استناد به قرارداد فسخ ظاهراً  957 و 955 ،950 مواد در ایران مدنی قانون

 ضرر رفع در مذکور مواد مالک به توجه با که اند داشته بیان حقوقدانان از برخی اما.است نشده برده ثمن ازنامی مذکور مواد از یک هیچ

 ثمن هرگاه همچنین .ندارد وجود نیست منطبق مقدره اوصاف با که ثمنی به نسبت وصف تخلف خیار بودن جاری در شکی دیده زیان

 و شعاریان.)نماید فسخ را قرارداد مدنی قانون972 ماده استناد به تواندمی فروشنده نباشد، قرارداد با مطابق و بوده معیوبتسلیمی

 ( 5747،214رحیمی

 

 (22ماده)احتمالی نقض از ناشی فسخ-9

 موضوع طرح-9-1
 :داردمی مقرر کاال المللی بین بیع کنوانسیون27ماده

 مقابل طرف شد، خواهد قرارداد اساسی نقض مرتکب طرفین از یکی که شود روشن قرارداد، اجرای تاریخ از قبل چنانچه(5)»

 .نماید اعالم را قرارداد فسخ تواندمی

 طرف به تا کند ارسال دیگر طرف به را معقولی اخطار ایدب دارد، را قرارداد فسخ اعالم قصد که طرفی کند، ایجاب زمان چنانچه(7)

 .سازد فراهم را تعهدش اجرای برای کافی اطمینان ارائه امکان مزبور

 .«گرددنمی اعمال پیشین بند شرایط نمود، نخواهد ایفا را خود تعهدات که باشد نموده اعالم دیگر طرف چنانچه(7)

 متعهد آنکه مانند شد نخواهد اجرا تعهد شود آشکار معقولی نحو به تعهد اجرای موعد رسیدن از قبل چنانچه ماده این موجب به

 و نماید اعالم قرارداد فسخ بر را خود تصمیم اخطاری ارسال با تواندمی مقابل طرف نمود، خواهد خودداری تعهداتش ایفای از کند اعالم

 .داشت خواهد را قرارداد فسخ حق له متعهد نگردد ادقرارد اجرای برای مناسب تضمین ارائه به حاضر متعهد چنانچه
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 کاال المللی بين بيع کنوانسيون در نقض بينی پيش دليل به فسخ حق ایجاد شرایط بررسی-9-2

 :کرد بیان ذیل شرح به توانمی را نقض بینی پیش دلیل به قرارداد فسخ شرایط کاال، المللی بین بیع کنوانسیون27ماده به توجه با

 آن از ناشی تعهد اجرای موعد و عقد انعقاد زمان بین زمانی فاصله تعهد، موعد نرسیدن فرا از منظور:  موعدتعهد نرسیدن راف-الف

 خسارت جبران هایحل راه به توسل امکان له متعهد کند خودداری تعهدات انجام از متعهد و باشد رسیده فرا تعهد موعد اگر که چرا.است

 که صورتی در طرفی از .دارد قرارداد در موجود شرایط به بستگی کدام هر گزینش که داشت خواهد را کنوانسیون رد مقرر تعهد اجرای عدم

 آن مدت عقد ضمن در ولی کشید خواهد طول روز50 تعهد انجام که باشد معلوم مثال باشد آشکار آن از پیش یا عقد زمان در نقض وقوع در

 نموده اسقاط قرارداد فسخ به نسبت ضمنی طور به را خود حق واقع در آن، به علم با نقض از متضرر تگف توانمی باشند داده قرار روز9 را

 .است

 این در که سوالی.باشد«نقض بودن آشکار»به مربوط کنوانسیون27ماده در بحث مهمترین شاید:  آینده در نقض بودن آشکار-ب

 متقاعد متعارف شخص آیا که است این27 ماده در قاطع معیار معتقدند ؟برخیچیست بودن آشکار معیار که  است این شودمی مطرح زمینه

 که چرا بود، خواهد نوعی معیار قبول مورد مالک خصوص این در دیگر عبارت نه؟به یا داد خواهد رخ قرارداد نقض مطمئنا که داشت خواهد

 ،4 ماده 7بند ،4ماده 7 بند نظیر مواردی و است آن رد مندرج حقوقی کلی اصول کنوانسیون، تفسیر معیار ،2 ماده7 بند اساس بر

 .اند داده قرار توجه مورد را نوعی معیار نیز...و 97ماده5بند ،74ماده5بند

 نقض تعریف در71ماده و داندمی نقض بودن اساسی را قرارداد فسخ برای الزم شرط کنوانسیون27ماده:  نقض بودن اساسی-پ

 طرف به خسارتی چنان ورود به منجر که شودمی محسوب اساسی نقضهنگامی طرفین از یکی توسط قرارداد نقض:»داردمی مقرر اساسی

 نقض به مبادرت که طرفی اینکه مگر کند، محروم اساساً است داشته قرارداد موجب به را آن انتظار استحقاق آنچه از را او که گردد دیگر

 آن است توانستهنمی مشابه، احوالی و اوضاع در نیز او همانند متعارف فرد یک و کردهنمی نیبی پیش را ای نتیجه چنین است نموده قرارداد

 .«کند بینی پیش را امر

 موارد به توانمی کرد، فسخ اجرا زمان از پیش را قرارداد آن مبنای بر و شده تلقی قرارداد اساسی نقض میتوان که اقداماتی جمله از

 :کرد اشاره ذیل

 آن وسیله به را کاال تا بود کرده تعهد فروشنده که تولیدی آالت ماشین فروش یا ؛ است شده آن تحویل به تعهد که کاالیی فروش

 برای رااقدامی هیچ ولی دهد تحویل مشخص زمان در و کرده تولید را کاالیی متعهد است قرار که وقتی طور همین.نماید تولید خریدار برای

 .دانست اساسی نقض بینی پیش موارد از توانمی نیز را متعهد شکستگیور ؛ است نداده انجام تولید

 انتظار کماکان دیگر طرف که شد خواهد سبب قبلی اعالن بدون آن اجرای عدم نتیجتا و قرارداد فسخ:  معقول اخطار ارسال-د

 ضروری قرارداد فسخ بر مبنی قبلی اخطار باشد، هداشت وجود کافی زمان اگر کنوانسیون27 ماده7بند مطابق لذا.باشد داشته را قرارداد اجرای

 زمان اگر قطعا.سازندمی پذیر امکان دیده زیان طرف عمل آزادی در اخالل بدون را اخطاری چنین ارسال ارتباطی نوین وسایل البته.است

 .بود خواهد نیت حسن لوازم از اخطار این ارسال باشد، داشته وجود کافی

 اعالمات کلیه شدن اصل و» کنوانسیون در کلی ی قاعده بلکه نیست ارسال صرف اخطار ارسال از رمنظو که است ذکر به الزم

 تضمین ارائه برای کافی فرصت متعهد که نحوی به باشد معقول بایستمی اخطار این کندمی اشاره نیز 27 ماده که طور همان .است«اراده

 شرایط لحاظ با البته نوعی، ضابطه معیار، و مالک گفت باید کنوانسیون مختلف مواد ممفهو به توجه با نیز مورد این در.باشد داشته مناسب

 .بود خواهد متعهد، شخص هایتوانایی و قرارداد اجرای بر حاکم خاص

 هایزیانتمامی جبران یا و قرارداد اجرای به نسبت که است آن مناسب تضمین معنی:  متعهد سوی از مناسب تضمین ارائه عدم-ه

 با اجرای است ممکن عبارتی به نماید، تضمین را قرارداد کامل اجرای تضمینات، نیست الزم البته.شود حاصل اطمینان اجرا عدم از شینا

 این»اما.داشت نخواهد وجود قرارداد فسخ امکان قطعا نباشد اساسی نقض  تاخیر با اجرای چنانچه صورت، این در.شود تضمین تاخیر،

 این برای عملی اقدامات یا و ارائه مستند مدارک باید واقع، در.«شود قرارداد طرف رضایت و اطمینان موجب که باشد صورتی به باید تضمین

 مواد تامین با و بوده اولیه مواد نبود علت به تولید توقف که این اثبات یا بانک توسط کاال قیمت پرداخت تضمین مانند ؛ گیرد صورت کار

 حاکی باید اجرا ضمانت باشد کارگران اعتصاب از ناشی اجرا، عدم به ظن علت که مواردی در یا ؛ یافت خواهد ادامه تولید دیگر منبع از اولیه

 ی اجازه گرفتن است صادرات در مصنوعیت علت، که مواردی در.دارد وجود آن برای جایگزینی منبع یا شده مرتفع اعتصاب که باشد این از

 ( 72 ،5740برج چهاراعظمی و مافی و امینی.)دباش مناسبی تضمین تواندمی صدور
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 ایران حقوق در احتمالی نقض از ناشی فسخ -9-3

 انجام عدم اجرای ضمانت کارگیری به برای له متعهد چون شود،نمی مشاهده کنوانسیون 27 ی ماده شبیه مقرراتی ایران، حقوق در

 یا باشد شده سپری زمان را آن و شده مشخص زمانی تعهد ایفای برای یعنی.باشد تعهدات انجام موعد رسید سر تابع باید قراردادی تعهدات

 اختیار در تعهد اجرای زمان تعیین که این به مشروط البته.باشد نکرده عمل خویش تعهد به متعهد و کرده مطالبه را تعهد انجام له متعهد

 ی مطالبه امکان آن، رسیدن ازفرا قبل و است برخوردار اهمیت از رانای حقوق در تعهد انجام موعد و زمان عنصر واقع به.باشد له متعهد

 .نیست فراهم نقض بینی پیش علت به قرارداد فسخ یا خسارات

 مگر است، االتباع الزم آنها مقام قائم و متعاملین بین باشد، شده واقع قانون طبق بر که عقودی:»مدنی قانون754 ی ماده اساس بر

 باید ابتدا له متعهد آن، اجرای عدم و تعهد انجام موعد رسیدن فرا با دیگر سوی از.«شود فسخ قانونی علت به یا اقاله طرفین رضای به اینکه

 متعهد به نبود، ممکن هم کار این اگر نهایت در و پذیرد صورت متعهد خرج به و دیگر شخص ی وسیله به تعهد یا شود متوسل وی اجبار به

 تواننمی نقض بینی پیش خصوص در اولی طریق به رو این از(.مدنی قانون774و774 مواد از استنباط)شد هدخوا داده معامله فسخ حق له

 .کرد اعطا را فسخ حق وی به

 اساس بر را قرارداد فسخ امکان بتوان عقد ضمن شرط و شروط قاعده مبنای بر که شود مطرح نظریه این است ممکن همه این با

 شرط صورت به چه و ابتدایی صورت به چه طرفین میان که شروطی و تعهدات نماید،می مقرر شروط قاعده .آورد فراهم نقض بینی پیش

 عقد مقتضای خالف و مجهول بودن، منجز بودن، مقدور بودن، مشروع) باشند برخوردار را اعتبار شرایط چه چنان شده منعقد عقد ضمن

 و(5آیه/مائده ی سوره)«بالقعود اوفوا»ی آیه.رود طفره آنها انجام از تواندنمی(متعهد)علیه مشروط و است االجرا الزم و نافذ...( و نبودن

 .است قاعده این دلیل(شرطهم عند المومنون) معروف روایت جمله از فراوانی احادیث

 اجرای رکت و انجام عدم به تصمیم پیش از مقابل طرف گاه هر که کند مندرج را شرط این قرارداد در له متعهد ترتیب بدین

 انجام موعد در تواندنمی یا خواهدنمی متعهد که شود احراز مسلم شواهد و قرائن پایه بر له متعهد بر و بگیرند خود قراردادی تعهدات

 طی شود، قراردادی عمده و اساسی نقض مرتکب طرف یک که شود معلوم تاریخ این از پیش یا ورزد، مبادرت آنها اجرای به تعهدات،

 .شود ایجاد له متعهد برای فسخ یا تعلیق حق(اخطار و اعالم ظیرن)مراتبی

 چه چنان که داردمی مقرر طرف یک آن موجب به که شروطی واقع به است، شروطی چنین بودن مجهول در نظر این اشکال لیکن

 در شود، ایجاد او برای تعلیق یا فسخ حق شود،می قرارداد اساسی نقض مرتکب مقابل طرف که شود معلوم قرارداد اجرای تاریخ از قبل

 .گیرد قرار سوءبرداشت و نادرست استفاده مورد و شخص و علم مستند تواندمی که است مجهول و مبهم نامعین، مواردی ی بردارنده

 توسط هدتع نقض بینی پیش با که کرد مالحظه تجارت قانون و مدنی قانون در توانمی را مواردی ایران حقوق در گذشته، ها این از

 مورد حقوق و فقه در که است تسلیم تعزر مواردخیار این جمله از.کند فسخ را قرارداد که شده داده حق مقابل دیگر طرف به طرف یک

 بیع قرارداد دارد حق دیگر طرف شوند معتذر ثمن یا مبیع تسلیم به نسبت خریدار یا فروشنده اگر که توضیح بدین.است گرفته قرار عنایت

 (مدنی قانون 179 و 774،790،740مواد.)کند مسترد متعذر فرد از است کرده تسلیم را ثمن یا مبیع اگر و کرده فسخ را

 آید،می پدید افالس اثر بر خریدار سوی از ثمن تسلیم تعذر خصوص در که است مطرح تفلیس خیار در دیگر ای گونه به مطلب این

 استرداد حق بایع باشد، موجود او نزد مبیع عین و شود مفلس مشتری که صورتی در:»است داشته مقرر باره این در مدنی قانون740 ی ماده

 زمان رسیدن فرا از پیش اگر که شودمی استنباط چنین لذا.«کند امتناع آن تسلیم از میتواند باشد نشده تسلیم هنوز مبیع اگر و دارد را آن

 بود نخواهد قادر مقابل طرف که برسد نتیجه این به پسند محکمه و قوی شواهد و یلدال به بنا طرف دو از یکی ثمن پرداخت یا مبیع تسلیم

 تسلیم بر قدرت عدم یا تسلیم بر تعذر مبنای بر داشت خواهد حق وی کند، تسلیم را ثمن یا مبیع و نماید عمل خود تعهد به مقرر موعد در

 .«نماید فسخ قراردادرا

 داشته مقرر اساس این بر و کرده توجه تعهد نقض بینی پیش به گذار قانون تجارت انونق774 ی ماده در رسدمی نظر به همچنین

 کرده قبول شخص همان که نیز ی دارنده.شود تادیه عدم اعتراض نپرداخته را آن وجه ولی کرده، قبول را براتی که کسی علیه اگر:»است

 نحو به را آن پرداخت یا دهد ضامن آن وجه پرداخت برای که نماید تقاضا کننده قبول از تواندمی است نرسیده آن پرداخت موعد هنوز ولی

 .است نشده بیان ماده این در آن برای مناسب تضمین ارائه عدم یا ضامن معرفی عدم اجرای ضمانت لیکن.«کند تضمین دیگری

 بینی پیش سبب به تعهد، اجرای زمان دنفرارسی از قبل له متعهد ی ناحیه از قرارداد فسخ ی نظریه که پذیرفت باید ترتیب این با

 قانون740مواد به توانمی توجیه ای پاره با هم آن موردی، صورت به تنها و است نشده پذیرش قاعده یک صورت به ایران حقوق در نقض

 ( 77 ،5744مقدادی.)کرد اشاره تجارت قانون177 یا مدنی
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 (23ماده)اقساطی هايقرارداد فسخ-5

 موضوع طرح-5-1
 :داردمی مقرر کاال المللی بین بیع کنوانسیون27 ادهم

 قسط، هر با رابطه در تعهداتش از کدام هر ایفاء به نسبت طرف یک توفیق اگرعدم اقساط، نحو به کاال تسلیم قرارداد مورد در»-الف

 .نماید قسط آن با رابطه در دادقرار از اجتناب اعالم تواندمی دیگر طرف باشد، قسط آن با رابطه در قرارداد اساسی نقض متضمن

 استنباط که بدهد دیگر طرف به را مناسبی هایزمینه اقساط از هریک به نسبت تعهداتش ایفاء در طرف یک توفیق عدم اگر-ب

 نماید الماع مفسوخ آینده به نسبت را قرارداد تواندمی(اخیر طرف)او گرفت خواهد صورت آتی اقساط با رابطه در قرارداد اساسی نقض نماید

 .نماید امری چنین به اقدام متعارفی مدت ظرف اینکه بر مشروط

 به نسبتاعالمی چنین با همزمان تواندمی نمایدمی شده تسلیم اقساط از هریک با رابطه در قرارداد از اجتناب اعالم که خریداری-ج

 نتوان یکدیگر به کاال اقساط متقابل وابستگی بعلت اینکه بر وطمشر نماید فسخ اعالم نیز آتی اقساط یا است نشده تسلیم تابحال که اقساطی

 .«کرد استفاده بوده ملحوظ قرارداد انعقاد زمان در که طرفین نظر مورد مقاصد در شودمی یا شده تسلیم که هائی کاال از

 ضمانت زیاندیده حقوق تعیین در و است نموده اساسی نقض موارد به محدود را قرارداد فسخ امکان مختلف دالیل به کنوانسیون

 تفکیک قابل طبیعی لحاظ به قرارداد موضوع کاالی که صورتی در حتی.است کنوانسیون نظر مد راهکار آخرین عنوان به مذکور اجرای

 .است ساخته محدود نیست، منطبق قرارداد با که کاال از قسمت آن به فقط را قرارداد فسخ امکان ،(کنوانسیون15ماده)باشد

 اقساط نحو به کاال تسلیم بیع قرارداد موضوع چنانچه است، داشته مقرر کنوانسیون27ماده سیاست، همین از پیروی استایر در

 با رابطه در قرارداد نقض چنانچه اما.است نشده تسلیم یا نیست منطبق قرارداد با که است بخشی به منحصر اصوال قرارداد فسخ امکان باشد،

 فسخ تواندمی وی افتاد، خواهد اتفاق نیز آتی اقساط به نسبت قرارداد اساسی نقض که بدهد زیاندیده به ای هکنند قانع دالیل قسط یک

 را بینی پیش قابل نقض و بالفعل نقض مورد هردو کنوانسیون27ماده7بند شرایط تحت حتی.نماید اعالم نیز را آتی اقساط به نسبت قرارداد

 .دهدقرارمی پوشش تحت

 ماده که شود استنباط اینگونه...« اقساطی نحو به کاال تسلیم قرارداد مورد در»است داشته مقرر که ماده بیان نحوه از است ممکن

 با رابطه در کنوانسیون27ماده که داشت توجه باید اما.است اعمال قابل شود،می قرارداد نقض مرتکب فروشنده که هایی وضعیت در منحصرا

 از خریدار اما کند، تسلیم اقساط نحو به را کاال تا که بوده متعهد فروشنده که موردی مانند.است اعمال قابل نیز خریدار سوی از تعهد نقض

 تواندمی فروشنده شود، محسوب اساسی نقض کاال موقع به قبض عدم اگر وضعیتی چنین در.کندمی خودداری کاال از قسط یک قبض

 آتی اقساط به نسبت قرارداد نقض که دهد قرار وی اختیار در خوبی دالیل نقض چنین هچنانچ و کند فسخ قسط همان به نسبت را قرارداد

 ( 497 ،5747رحیمی و شعاریان.)افتاد خواهد اتفاق نیز

 

 کاال المللی بين بيغ کنوانسيون23ماده بررسی-5-2
 قسط هر اجرای مورد در تعهد ایفای عدم که گیردمی نظر در را حالتی ابتدائاً کاال المللی بین بیع کنوانسیون27ماده اول بند در

 .دارد فسخ اعالم اختیار قسمت آن با رابطه در دیده زیان طرف صورت این در ؛ شودمی محسوب اساسی نقض طرفین، از یکی توسط

 کهمیهنگا اگر شود، داده تحویل مرحله50در که شود فروخته یک درجه ذرت تن هزار قرارداد، یک موجب به اگر:مثال عنوان به

 قراردادچنان مجموع در چه اگر نباشد، انسان غذایی مصارف برای مناسب شده داده تحویل مرحله این  شود،می داده تحویل پنجم مرحله

 را قرارداد کاال، المللی بین بیع کنوانسیون27اصل از5بند به استفاده با تواندمی خریدار نشود، محسوب قرارداد تمام اساسی نقض تحویلی

 .شودمی تبدیل و اصالح آن قیمت تناسب به و تُن400 تسلیم قراردادبرای یک به عمل در قرارداد نتیجه، در و کند فسخ

 شده متعهد مذکور قرارداد براساس الف شرکت گردیده منعقد ب و الف شرکتهای بین ما فی که قراردادی موجب به اگر دیگر، مثال

 ماه در کاال تحویل اگر حال بدهد ب شرکت به مارس و فوریه ژانویه، ماه سه در را سازی اشینم کارخانه یک از دستگاه یک قطعات که باشد

 از کنوانسیون27 اصل از5بند موجب به خریدار و فروشنده نشود، ژانویه تحویل اقساط پرداخت به قادر خریدار یا و باشد ناقص شدیدا ژانویه

 برای قرارداد طرف دو هر قصور صورت در که پردازدمی مسائلی به27ماده از5 رگرافپا که رسدمی نظر باشد؟بهمی برخوردار حقوقی چه

 توانمی چنین این شده، مطرح مسئله خصوص در بنابرین.کندمی اشاره آیدمی وجود به بزرگتر قرارداد از قسط5مورد در تعهداتش انجام

 در خریدار اگر یا نمایدو رد را ژانویه ماه تحویل بود خواهد مجاز خریدار باشد ناقص ژانویه ماه در شده داده تحویل کاالی اگر که داد پاسخ

 .نماید خودداری ژانویه در کاال تحویل و تسلیم از که است مجاز فروشنده کند قصور ژانویه ماه قسط پرداخت

 :نمود توجه ذیل نکات به باید بند ابن اجرای جهت کاال، المللی بین بیع کنوانسیون27 اصل5بند و فوق مطالب به توجه با بنابراین،
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 اعمال قابل قسط هر برای جداگانه بطور قرارداد ضروری نقض مورد در را قوانینی است، شده تشریع5بند در که مطلبی-الف

 این طبق باشد مثبت جواب است؟اگر داشته وجود قست آن مورد در قرارداد ضروری نقض یک آیا که است این مهم دیگر، عبارت به.سازدمی

 مفهوم که است آن اصل این اساسی مقرره دیگر، تعبیر به.بنماید قسط آن مورد در را قرارداد فسخ ادعای است مجاز قرارداد دیگر طرف بند،

 نقض اینکه به است منوط امر این در کندومی مطرح داده رخ قرارداد در که نقصی با رابطه در و خاص قسط یک با رابطه در را قرارداد فسخ

 .باشد اساسی بحث، مورد قسط با رابطه در

 باشدنمی ملزم دارد را قرارداد از قسط یک فسخ حق که طرفی که باشدمی آن است توجه قابل اول بند در که دیگری مهم نکته-ب

 را شد گفته که شرایطی طبق را خاص قسط یک فسخ حق راسا و بدهد را نظر مورد قسط فسخ بر مبنی قبلی اخطار مقابل طرف به

 (  7 ،5747حسنی.)دارد

 یک فروشنده که است این مستلزم فروشی قرارداد:مثال :نمود ترسیم صورت بدین توانمی پردازدمی آن به7بند که را وضعیتی

 جموعهم که بودند شده طراحی ای گونه به دستگاه سه.مارس ماه در راسومی و فوریه ماه در رادومی و دهد تحویل ژانویه ماه در را دستگاه

 ژانویه در.نبود سازگار ها کارخانه دیگر توسط شده شناخته هایدستگاه با دستگاهها از هیچکدام.دهند انجام را مرتبط تولیدی عملیات از ای

 تنتوانس فروشنده که بود معیوب آنچنان فوریه ماه در شده داده تحویل دستگاه اما بود قرارداد مطابق دادکه تحویل را دستگاهی فروشنده

 .نبود ممکن نیز دیگر دستگاهی با آن جایگزینی و نماید عیب رفع

 آن به نسبت داردیعنی مسترد را فوریه ماه در را شده داده تحویل دستگاه است قادر خریدار ،5 بند مطابق نمود فرض توانمی

 باید که دستگاهی پذیرفتن از تواندمی همچنین و ندگردا باز را ژانویه در تحویلی دستگاه تواندمی خریدار7بند برحسب.نماید فسخ را قرارداد

 در که طرفین نظر مورد مقاصد برای تواندنمی ها محموله آن آنها، متقابل وابستگی دلیل به که چرا نماید امتناع گردد، تحویل مارس ماه در

 نقض به مربوط معیار از تر سخت حتی معیاری«گیرد رارق استفاده مورد تواندنمی» گیرد قرار استفاده مورد بوده ملحوظ قرارداد، انعقاد زمان

 و اند بوده عیبی گونه هر از خالی که بابدمی گسترش کاالهایی به فسخ اینجا در که است واقعیت این کننده منعکس و(74ماده)است اساسی

 فسخ اینکه خالصه.اند شده گرفته تحویل اعتراضی هیچ بی که گیرد بر در را(ژانویه در تحویلی هایدستگاه مثال) کاالهایی است ممکن

 ،5749هانولد.او جان)باشدمی فوریه در تحویلی معیوب دستگاههای با آنها متقابل وابستگی مبنای بر تنها ومارس ژانویه اقساط به نسبت

942 ) 

 

 ایران حقوق در اقساطی هايقرارداد فسخ -5-3
 مواد از بعضی از استفاده با اما ؛ ندارد وجود اقساطی قرارداد اساسی نقض صخصو در روشنی و صریح مقررات و مواد ایران، حقوق در

 را ای ماده تنها شاید ایران مدنی قانون در .نماییم استنباط را اقساطی قرارداد اساسی نقض توانیممی تجارت قانون مواد در خصوصا قانونی

 موجود او نزد بیع عین و شود مفلس مشتری اگر: »ماده این مطابق.ستا مدنی قانون740ماده داد تطبیق کنوانسیون27 اصل با بتوان که

 0«نماید امتناع تسلیم از دارد حق بایع باشد نشده تسلیم مبیع اگر و دارد را آن استرداد حق بایع باشد

 بصورت چه و باشد اقساطی بصورت قرارداد چه.است شده داده قرارداد نقض حق بایع به مشتری افالس صورت در فوق، ماده در

 :دارد را قرارداد نقض حق قسمت دو در بایع دیگر عبارت به کامل؛ و یکجا

 به البته.کند امتناع آن تسلیم از تواندمی بایع باشد نشده تسلیم مبیع هنوز و باشد شده منعقد مشتری و بایع بین قرادادی اگر-الف

 .باشد رسیده اثبات به محکمه در مشتری افالس آنکه شرط

 .داشت خواهد را آن استرداد حق بایع مدنی قانون740 ماده باشدمطابق موجود او نزد مبیع عین و شود مفلس مشتری اگر-ب

 الی174مواد) شد پرداخته آن به تجارت قانون از دهم فصل در که استرداد دعوای مبحث بتوان شاید ایران تجارت حقوق در

 تطبیق قابل که تجارت قانون مواد از بعضی توضیح به ذیل در که.داد تطبیق کاال المللی بین بیع کنوانسیون27 اصل با را(تجارت قانون171

 .پردازیممی است27 اصل با

 بود شده داده شکسته ور تاجر به فروش برای که ای التجاره مال از قسمتی یا تمام اگر که است شده مقرر تجارت قانون175 ماده در

 تاجر نزد اینکه از اعم است استرداد قابل مال صاحب طرف از باشد نشده احتساب ورشکسته تاجر و ارخرید بین نحوی هیچ به و شده معامله

 همچنین .است استرداد قابل باشد موجود ورشکسته تاجر نزد در که دیگری به متعلق مال هر عین کلی طور به و باشد خریدار یا شکسته ور

 به که کسی به نه و شده تسلیم ورشکسته تاجر خود به نه جنس آن هنوز ولیکن باشد فروخته ورشکسته تار به ای التجاره مال کسی اگر

( تجارت قانون177ماده)نماید امتناع التجاره مال تسلیم از نگرفته را آن وجه که ای اندازه به تواندمی کس آن بیاورد، او حساب

 ( 1 ،5747حسنی.)
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 نتيجه گيري 
 طبق فروشنده تعهدات ایفای عدم چنانچه کنوانسیون در ،(  کنوانسیون 94 ماده)  راردادق از فروشنده اجتناب فسخ حق خصوص در

 علت به بیع عقد فسخ ایران حقوق در ؛ نماید اعالم را قرارداد فسخ تواند می خریدار آید شمار به قرارداد اساسی نقض ، کنوانسیون یا قرارداد

در مورد عدم اجرای بخشی از  . است ارزیابی و تحلیل قابل(  مدنی قانون بعد به 744 مواد)  قانونی خیارات محدوده در فروشنده تخلف

 تنها چنانچه یا نماید تسلیم را کاال از قسمتی تنها فروشنده اگر کاال المللی بین بیع کنوانسیون نظر کنوانسیون ( از 15قرارداد ) ماده 

 نیست منطبق که قسمتی یا نشده تسلیم که قسمتی به نسبت را قرارداد تواندیم خریدار باشد قرارداد با منطبقتسلیمی کاالی از قسمتی

 اجراهای ضمانت به تواندمی خریدار ندهد، انجام را خود تعهد از قسمتی فروشنده اگر کلی قاعده یک عنوان به ایران حقوق در اما.کند فسخ

 فسخ امکان مدنی قانون زیرا ندارد، وجود قرارداد از بخشی فسخ مکانا و شود متوسل تعهد ی مانده باقی ایفای به الزام جمله از موجود

 که نماید فسخ را قرارداد کل تواندمی صورتی در تنها خریدار کاال المللی بین بیع کنوانسیون نظر از همچنین. پذیردنمی را قرارداد جزئی

 انجام عدم که حالتی در مذکور کنوانسیون در یعنی گردد سوبمح قرارداد اساسی نقض قرارداد، با انطباق یاعدم کاال کامل تسلیم عدم

 دیگر قسمت تواندمی صورتی در خریدار ایران حقوق در اما نماید فسخ را عقد کل تواندمی خریدار باشد قرارداد اساسی نقض تعهد از قسمتی

 کنوانسیون در ،(  کنوانسیون 49 ماده)  قرارداد از رخریدا اجتناب فسخ حق زمینه در.  . باشد باطل عقد از قسمت یک که کند فسخ را عقد

 اعالم را قرارداد فسخ تواند می فروشنده آید شمار به قرارداد اساسی نقض ، کنوانسیون یا قرارداد طبق خریدار تعهدات ایفای عدم چنانچه

 فروشنده برای را ثمن پرداخت عدم جهت به بیع سخف امکان صریح نحو به که کرد اشاره ثمن تاخیر خیار به توان می ایران حقوق در ؛ نماید

 از قبل چنانچه کاال المللی بین بیع کنوانسیون ، در(  کنوانسیون 27 ماده)  قرارداد احتمالی نقض از ناشی فسخ مورد کند . در می فراهم را

. نماید اعالم را قرارداد فسخ تواندمی مقابل طرف شد، خواهد قرارداد اساسی نقض مرتکب ازطرفین یکی که شود روشن قرارداد، اجرای تاریخ

 ابتدا در بودن واقعی صورت در حتی قرارداد نقض بلکه است نشده بینی پیش قرارداد اساسی نقض تنها نه ایران حقوق و امامیه فقه در لیکن

 خرج به نتواند هم دیگری شخص و نباشد ممکن اجبار که کرد فسخ را عقد توانمی حالتی در و کندنمی ایجاد فسخ حق متعهدله برای

 مورد در کاال المللی بین بیع کنوانسیون ، در(  کنوانسیون 27 ماده)  اقساطی های قرارداد فسخ زمینه در.  .برساند سرانجام به را تعهد ملتزم

 در قرارداد اساسی نقض آن از بخش هر به نسبت طرفین از یکی تعهدات از یک هر ایفای عدم چنانچه اقساطی، نحو به کاال تسلیم قرارداد

 در اقساطی قراردادهای اصطالح نماید، اعالم مزبور بخش به نسبت را قرارداد فسخ تواندمی مقابل طرف شود، محسوب قسمت همان با رابطه

 در باید مبیع هک قراردادهایی خصوص در اما است پرداخت قابل قسط چند در آن ثمن که است قراردادهایی بر ناظر ایران حقوقی ادبیات

 ایران حقوق در قرارداد جزئی فسخ حقوقی وضعیت مورد در همچنین.  نیست رایج اصطالحی چنین شود تسلیم متعدد هایزمان و دفعات

 .ندارد وجود امکان این ایران حقوق در که شود گفته باید
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