
 8 -51، ص 5931، زمستان  2پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده

حقوق  در تعهدات در كليه عقود معاوضی تضمين اجراي حق حبس یکی از راهکاري

حق حبس بر  وضعيت حقوقی؛ در هر دواست.  یالمللنيبكنوانسيون بيع  ایران و

حق حبس و در قبال  در همزمانی و مطلق بودن تعهدات و عدم وجود استثنائات

و در  شودیماصلی اجرا  تعهدات حبس براي ، حقحقوق ایران . درعوضين استوار است

خریدار و محافظت از مبيع در  توسط خصوص تعهدات فرعی و رد مبيع و بازرسی كاال

 ، حقكنوانسيون . درتدوین نگردیده است قانونی خریدار در قبض مبيع ريتأخزمان 

این مقاله  . درحبس هم در تعهدات اصلی و هم در تعهدات فرعی قابليت اجرا دارد

 اجرا حق جهت یحلراهبررسی تا امکان ارائه نهاد حقوقی  نیا هاتفاوتو  هاشباهت

  .در حقوق ایران فراهم گردد فرعی حبس در تعهدات

، المللی كاالبيع بين ، كنوانسيونایران ، حقوقحبس حق :يديکل اژگانو

 .تعهدات تضمين، اجراي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ل(
 او

ال
)س

ق 
قو

 ح
ه و

 فق
در

ش 
وه

 پژ
صی

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

 

ره 
ما

ش
2 

ن  
ستا

زم
  /

59
31

 
ص 

 /
51- 8 

 

  2 هرمز اسدي کوه باد،  1 ام البنين درویش پوریان
 كارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(، اصفهان ایران 1
 .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(، اصفهان، ایرانخصوصیاستادیار حقوق  2

 
 نویسنده مسئول:نام 

 هرمز اسدي کوه باد

بررسی تطبيقی حق حبس در حقوق ایران و کنوانسيون بيع 

 1891بين المللی کاال مصوب 
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 مقدمه
از  . یکیدارد هاانسان قراري روابط با دیگرنياز به برخود  احتياجات و رفعبر آوردن نيازها انسان موجودي است اجتماعی و جهت 

 . چنانچهتعهدات ناشی از قرارداد است ، اجرايهر قراردادي قصد اصلی طرفين . در.قراردادها است ، انعقادابزار براي بر آوردن نيازها نیترمهم

 ییهاانیزامر سبب ورود  ، اینطرف مقابل تعهدات خود را انجام دهد ، امااجراي تعهد خود اقدام نکند ، بهرسيد قراردادیکی از طرفين در سر

جهت  نفعيذبراي وي خواهد بود كه در بعضی مواقع حتی با اقامه دعوا نيز جبران نخواهد شد و موجب صرف وقت و هزینه و زمان براي 

طرف مقابل نيز تعهدات خود را همزمان انجام دهد از  تا اگر از همان ابتدا تعهدات خود را انجام نداده ؛ امااستيفاي حقوق خود خواهد بود

هر طرف  ، كهحبس است ، حقطرق اجبار متعاملين به انجام تعهدات از یکی .ات ناشی از عدم اجراي تعهدات مصون خواهد ماندورود خسار

قانون مدنی این امر به روشنی قابل  733در ماده  شود كهاز اجراي تعهدات خود خودداري كند تا طرف مقابل حاضر به انجام تعهدات 

، افتهیتوسعهنوسانات ارزي در خصوص كشورهاي  ، خصوصاًبا توجه به گسترش مبادالت در سطح جهانی مللالنيبتجارت  . دراستنباط است

سنگين به تجار و ورشکستگی آنها  خسارات در بعضی مواقع ممکن است منجر به ورود . چوناجراي تعهدات اهميت بيشتري دارد همزمانی

داشته تا حقوق قراردادي طرفين كه عضو  ی المللنيب یجاد مقررات یکسان در زمينه بيعدر ا سعی المللنيبگردد. بنابراین كنوانسيون بيع 

بودن طبق  یالمللنيبممکن است مقررات كنوانسيون با توجه به خصيصه  كه تا جایی هستند رعایت شود و هدف آن بودهكشورهاي مختلف 

شده و در صورت صریح نبودن مقررات كنوانسيون بر طبق اصول كلی كه كنوانسيون بر آنها مبتنی است مسایل  رعایت 3بند یك ماده 

عنوان حق  تحت در این راستا 58و  58و  85همزمانی اجراي تعهدات تاكيد شده و مقرراتی در ماده  كنوانسيون بر . درقراردادي حل شود

كه در  رداجراي حق حبس در تعهدات اصلی وجود دارد و در تعهدات فرعی قانونی وجود نداحقوق ایران امکان  . درحبس تدوین شده است

 این مقاله ارائه راه حل هایی در این زمينه مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

 حق حبس در حقوق ایران  ـ1
در این معنی  حق . طرف قانون به شخصی داده شده است از به معنی قدرتی كه . حقحق حبس تركيب دو واژه حق و حبس است

با تخليه  متضاد یك واژه عربی است كه آن را اساساًنظر لغوي واژه حبس  ( از218 ، ص1738 ،جعفري لنگرودي. )ي ضمانت اجراستدارا

 .(195 :1045 منظور، ابن. )به معنی امساك كردن و ضبط نمودن است . حبسانددانسته

 :اندكردهتعریف  گونهنیاحبس را حقوقدانان حق 

تسليم مورد تعهد امتناع كند  ، ازدهدیمهر یك از طرفين معامله حق ه كه ب است بستگی و رابطه بين دو مورد عقد معوض با یکدیگر

 (085 :1738 ،امامی. )حق حبس گویند مزبور  . حقرا انجام دهد تعهد خودتا طرف دیگر 
 

 یالمللنيبحبس در کنوانسيون بيع  حق مفهومـ 2

به خریدار  74از انعقاد بيع فروشنده موظف به تحویل اسناد و مدارك و تسليم كاال طبق ماده  پس یالمللنيبدر كنوانسيون بيع 

 .كنوانسيون موظف به تحویل ثمن به فروشنده است  87و خریدار نيز طبق ماده  باشدیم

تا زمانی كه  تواندیمقرارداد بيع زمان مشخصی براي پرداخت ثمن مشخص نشده باشد خریدار كنوانسيون اگر در  85طبق ماده 

ر فروشنده اسناد و مدارك كاال را در تصرف وي قرار نداده است از پرداخت ثمن خودداري كند و اگر فروشنده كاال و اسناد مربوط به آن را د

حق  اصطالحاًاین وابستگی تسليم هر یك از مبيع و ثمن به یکدیگر است  باید ثمن را پرداخت كند ، اختيار خریدار قرار دهد و خریدار

 و پرداخت ثمن همزمان انجام شود. .به عبارتی تسليم كاال( 223 :1792 ،)صفایی و همکاران شودیمحبس ناميده 

 

 و حقوق ایران یالمللنيببيع  ونيکنوانس حبس دربين حق  تشابه مواردـ 3

 صحيح به صورتانعقاد عقد بيع ـ 1ـ3

و  58و  58كنوانسيون از ماده  و در شودیمقانون تجارت استنباط  731قانون مدنی و  1458 و 733حبس در حقوق ایران ماده  حق

قانون مدنی بيع فاسد اثري در تملك ندارد و در نتيجه وقتی بيع صحيحی نباشد آثار آن  788ماده  و طبق شودیمحق حبس استنباط  85

عقد فاسد  . درو همچنين تعهدات ناشی از عقد بيع و از آن جمله حق حبس به وجود نخواهد آمد شدهانيبقانون مدنی  782كه در ماده 

فرض بر این است كه قرارداد بيع به نحو صحيح  كنوانسيون  ( در297 :1791 ،حق حبس نيست حتی در مقام رد عوضين )جعفري لنگرودي

كه از شرایط اعمال حق  میشویممتوجه كنوانسيون  0اما از اصل  انعقاد یافته است هر چند در این مواد ذكري از عقد صحيح نشده است

 .ست كه عقد صحيح استفرض شده ا . چونحبس وجود عقد صحيح است
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 بودن اجراي تعهدات مطلقـ 2ـ3

 موجل نبودن تعهدات 
صورتی كه قانون یا عرف در  ، درمنظور از مطلق بودن اجراي تعهدات آن است كه طرفين درباره زمان انجام تعهد توافق نکرده باشند

تعيين اجل . شودهمزمان انجام باید قانون مدنی  700طبق ماده دو تعهد عقد بيع  ، هرخصوص زمان انجام تعهد حکمی نداشته باشد

 (55: 1790همزمان مانع حق حبس نيست .)كاتوزیان ،

شرط براي  نیترمهماستنباط كرد كه  توانیمنيز  85كنوانسيون از ماده  و در  بنابراین در عقد بيع نسيه و سلف حق حبس نيست

خالف آن را مقرر  یالمللنيب يهاهیرواجراي اعمال حق حبس همزمانی اجراي تعهدات است نه حال بودن آنها مگر اینکه عرف و عادت و 

با توجه به تمليکی بودن مقررات  . البتهنيز همزمانی اجراي تعهدات قابل استنباط است 51 و 58و  58مواد  ( از124 :1797 دارد )اندرز،

حقوق ایران در صورتی كه طرفين بر تقدم و  . درتعيين اجل همزمان مانع اجراي حق حبس نيست اراده وانسيون و پذیرش اصل حاكميتكن

اگر تعهد یك طرف حال باشد یا  نی؛ بنابراقانون مدنی بر طبق تراضی عمل كنند 14اجراي تعهدات تراضی كرده باشند باید طبق ماده  تأخر

صورت نقض تعهدات توسط كسی كه باید  ، در از حق حبس استفاده نماید تا تعهد طرف دیگر انجام شود تواندینمم شود با اجل زودتر انجا

در  ؛ اماكنوانسيون نيز راجع به این امر مقررات مشخصی وجود ندارد . درتعهدش زودتر انجام شود طرف مقابل حق دریافت خسارت را دارد

  . كنوانسيون توجه كرد 3دم وتاخر اختالف شود باید به قصد مشترك طرفين و حسن نيت طبق ماده تق خصوص زمانی كه بين طرفين در

 

 اقساطی بودن یا تسليم قسمتی از تعهدـ 3ـ3
 اگر توافق خریدار و فروشنده بر قسطی بودن مبيع و ثمن باشد حق حبس به صورتهاي زیر خواهد بود .

 :مورد وجود دارد 2 نجایادر 

پرداخت هر قسط طرف مقابل حق  ، باجداگانه و مستقل باشد به طور از اقساطاگر اراده طرفين این باشد كه هر كدام  مورد اول(

 . حبس ندارد

قسمتی از تعهد موجب  ي، اجرااگر اراده طرفين بر این باشد كه هر قسط تعهد مستقل نباشد و ارتباط به هم داشته باشد مورد دوم(

  (.129 :1797)اندرز،  از حق حبس استفاده نماید تواندیمطرف مقابل  افتادهعقباستناد قسط  به، شودینماسقاط حق حبس 

بين طرفين در یك تحویل توافق حاصل نشود اما  ، اگردر كنوانسيون اگر توافق شده باشد كه هر تحویل باید جدا از هم صورت گيرد

تسليم قسمت به قسمت  اگر Maskow, 2005: 2))شود كاال نيز باید توسط فروشنده انجام  لی، تحوهزینه تحویل بعدي پرداخت شود

كه  ییهاميتسلدر مورد  فقط قاعده نی، اپرداخت فقط در مورد قسمتی خواهد بود كه تسليم شده است فهيوظ موضوع تعهد توافق شده باشد

 این صورت در ، قسمتی از تعهد حال و قسمتی دیگر موجل باشد . اگر(294 :1791،است )بيانکا و همکاران  ، صادقرديگیمپياپی صورت 

همزمانی در اجراي تعهدات وجود  ( چون174 :1797 ،حبس نسبت به تعهد حال براي هر یك از بایع و مشتري به وجود دارد )اندرز حق

 .دارد

 

 استثنائات حق حبس ـ 4

 اعطاي مهلت ـ 1ـ4
انب هر یك از خریدار و فروشنده به دیگري براي پرداخت ثمن یا تحویل مبيع موجب سقوط حق در حقوق ایران اعطاي مهلت از ج

 .حبس خواهد بود

كه در  اندكردهاما برخی فقها تصریح  شودیمساقط  نسيه در فقه اماميه اگر چه نظر مشهور قایل به این است كه حق حبس در بيع

 .(891 :1012 ،با تمسك به نظریه التقاص فی االمساك از حق حبس استفاده نمود )تبریزي توانیمصورت خوف عقالیی مشتري 

  :1797)شهيدي ،.مدیون مهلت دهد حق حبس ساقط نخواهد شد به قانون مدنی 233اما اگر دادگاه طبق ماده 

مذكور بر طلبکار تحميل  بيترتكه به  اجلی تعيين اجل در سر رسيد مسقط حق حبس نيست زیرا ومهلت قضایی  اعطاي(135

در صورت  ( و1108 :1995 ،حق حبس ندارد )سنهوري بر سقوطدر پرداخت نيست و هيچ اماریتی  ريتأخحاكی از رضاي او به  شودیم

  .شودیمچون بر اساس تراضی این امر واقع  شودیمق حبس استصحاب ح يبقا تردید

لت مه به یکدیگر  جهت ایفاي تعهدات تواندیم خریدار و فروشنده  87ماده  1و طبق بند  03اصل  1بند  به موجبدر كنوانسيون 

 و 090 ، مادهتکليف ایشان مثل این اصول نه لذا این حق بایع و مشتري است و استفاده كرده است تواندیم مواد از واژه نی. ااضافی بدهد 

 .بررسی است قابل قانون مدنی  881
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 از طریق ضمان و حوالهانتقال دین ـ 2ـ4

قانون مدنی حق حبس بایع ساقط  895اگر شخص ثالثی پرداخت ثمن توسط بایع را ضمانت كند و بایع قبول كند طبق ماده 

 .شودیم

از عقد ضمان حق  و بایع پس  ی شود ،ماثر عقد ضمان در قانون مدنی نقل ذمه به ذمه است و در اثر ضمان ذمه مدیون اصلی بري 

 894اینکه مضمون له طبق ماده  ( مگر275 :1797 ،چون عقد ضمان تبدیل تعهد است كه از موارد سقوط تعهدات است )اندرزحبس ندارد 

 .قانون مدنی عقد ضمان را فسخ كند

ت كه در نظریه فوق عقد یکی از طرق سقوط تعهدات تبدیل تعهد اسقانون مدنی  280ماده  0بند  كه در ایراد نظر فوق این است 

 ، جداكندیمحقوقدانان آنچه در عقد ضمان تحقق پيدا  نظر طبق كهیدرحالاز طریق تبدیل مدیون تصور شده است  تعهد ضمان تبدیل

 لیزا قیاینکه رابطه حقو ، بدونبه ذمه دیگر ياذمهانتقال دین از  یعنی، شدن دین از ذمه مدیون اصلی و قرار گرفتن آن در ذمه ضامن است

نيز انتقال دین است كه فقط رضایت طلبکار در ایجاد آن شرط است بدون اینکه مانند  . حوالهگردد و رابطه حقوقی جدیدي به وجود آید

 ، بلکهشودینممنتقل  ، ضامنذمه ، بهمدیون اصلی نی، دضمان ناقل ذمه ( در181 :1792 ،شهيدي. )تبدیل تعهد انشاي قرارداد الزم باشد

حواله نيز  (248 :1753 ،جعفري لنگروديشود )یم ، ساقطو حق مطالبه از مدیون اصلی گرددیمبه ضامن  ، منحصرحق مطالبه بستانکار

فروشنده براي ثمن حواله براي خریدار صادر كرده و خریدار  اگر قانون مدنی  374مانند ضمان موجب انتقال دین است چون طبق ماده 

 .قبول كند در حکم ایفاي تعهد و ایفاي ثمن است

بر این است كه ضمان در حکم تسليم عوضين و اجراي تعهد است نه از این حيث  یمبتن ضمان و حواله قیاز طراسقاط حق حبس  

و بر همين  رديگینمو تبدیل تعهدي صورت  ماندیمر ضمان دین اصلی باقی كه موجب سقوط تعهد از طریق تبدیل تعهد باشد چون د

از فقها معتقدند كه در ضمان وثایق دین از  ياعدههر چند  ماندیمدر ضمان تضمينات بقوت خود باقی  قانون مدنی   297اساس طبق ماده 

قانون مدنی با حاضر كردن  370كفالت فقط تضمين طلب است نه انتقال دین چون طبق ماده  ؛ اما(184 :1785 ،نجفی. )بين می رود

از حقوقدانان معتقدند كه عقد كفالت از  ياعدهچند  . هربنابراین كفالت موجب سقوط حق حبس نخواهد بود ؛ وشودیممکفول كفيل بري 

 و دهد ، قراربه نفع طرف دیگر ، معلومياقهي، وثآن یك طرف موجب بهكه معنی  نی( بد214 :1753 ،جعفري لنگرودي. )عقود وثيقه است

 (199 :1753 ،او را در وصول طلب استوار كند، مانند مورد عقد ضمان و كفالت )جعفري لنگرودي ، وضعیا با التزام ثالث به نفع بستانکار

صریحی وجود ندارد،  ، قانونشودیمدر مورد اینکه اگر از متعهد ضمانت شود یا حواله صادر شود، حق حبس ساقط  در كنوانسيون 

این مورد با توجه به تکميلی  . دراحتمالی براي اجراي تعهد تضمين بدهد حق تعليق از بين می رود كنندهنقضاگر  31ماده  7فقط در بند 

.این (279 :1797 ،اندرز)چه اثري بر عقد ضمان مترتب است كه قوق داخلی طرفين قرارداد مراجعه كردكنوانسيون باید به ح مقررات بودن

  امر با قياس نقض فعلی كه حق حبس است  به نقض احتمالی كه تعليق است قابل توجيه است .

 

 منافع و نمائات در مدت حق حبسـ 3ـ4
هر یك از طرفين از حق حبس استفاده  . اگرمالکيت مبيع براي خریدار و مالکيت ثمن براي فروشنده خواهد بود یران در حقوق ا

و در صورت استفاده بایع از منافع  در مال محبوس تصرف كند و منافع و نمائات در مدت حق حبس متعلق به مشتري است تواندی، نمنماید

از  تواندیمآن را تسليم كند، ولی  تواندینم ، امادر مدت حق حبس مبيع را بفروشد تواندیم داریخر. باید مثل یا قيمت آن را تادیه نماید

حابس ضامن منافع فائته در »( و 325 :ق1777 ،مالك تسليم را تقاضا كند اما مالك الزامی به قبول درخواست مشتري ندارد )حسينی عاملی

 .(290 ، ص1791، )جعفري لنگرودي «ایام حق حبس نيست

كنوانسيون استنباط  58از ماده  .می شود كه زمان انتقال مبيع به موجب حقوق داخلی مشخص می شود استنباط   3و  0از ماده  

و از خود خریدار در زمانی كه مالك است  ی. حتفروشنده وظيفه نگهداري مال را دارد، نه حق استفاده از منافع مال مورد حبس كه شودیم

 .باید از كاال محافظت كند و حق استفاده از منافع را ندارد كندیماستفاده   58حق رد طبق ماده 

 

 حق حبس در قبال عوضينـ 4ـ4
. قانون مدنی 735اگر كاال طبق ماده  .وار استو اقباض عوضين بر همزمانی است ، قبضقانون مدنی 733در حقوق ایران طبق ماده 

 و حق استرداد ندارد مگر اینکه به حيله و اكراه و اشتباه در اختيار مشتري باشد عی، باشده باشد قرار دادهتيار مشتري از عقد بيع در اخ قبل

آنچه در نتيجه عقد باطل یا فسخ شده در تصرف دو  ،گرددیممالکيت به بایع بر  ، چونمورد فسخ . دریا در موردي كه بيع فسخ شده باشد

كه در  شودیمقهري شمرد و در این مورد حق حبس وجود ندارد چون تقاص محسوب  ضمان آن را باید طرف است تعهد قراردادي نيست و

نسبت به مبيع است نه ناشی از  این مورد حق استرداد ناشی از اعاده مالکيت بایع ( در58 :1790 ،كاتوزیان. )است نشدهینيبشيپقوانين 
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پس از فسخ عقد  (87 :1071 ،فسخ نيز حق حبس باقی است )نائينی از از فقها معتقدند كه پس ياعده ( اما38 :1755 ،ییحق فسخ )صفا

حق حبس وجود ندارد چون حق حبس مربوط به تعهدات متقابل است كه همبستگی بين اجراي تعهدات وجود دارد و مربوط به هر دو 

اما حق فسخ با انشاي یك طرف به وجود می آید و طرف مقابل به حکم قانون اجبار به  باشدیمقانون مدنی  733طرف تعهد طبق ماده 

فروشنده براي تسليم اسناد و ،  85ماده  1طبق بند كنوانسيون  . دراست اعمالقابلدر خصوص ثمن نيز این موارد  .اهد بودانجام تعهد خو

دیگر حق حبس خریدار  مورد .برخوردار است 85ماده  1نيز از حق حبس طبق مفهوم مخالف بند  يمشتر كاال و مدارك حق حبس دارد .

 .در خصوص درخواست بدل كاالست 08مربوط به ماده  ،در مورد ثمن

دستور دهد كه كاال  ونقلحملبه متصدي  تواندیم ، فروشندهارسال شود ونقلحملنيز اگر كاال توسط متصدي  85ماده  2طبق بند 

 وي ثمن را پرداخت كند  كه را زمانی به تصرف خریدار دهد

تاریخ پرداخت هم به نفع وي  ، بلکهنه تنها مستحق دریافت خسارت است داری، خركند ريتأخاگر فروشنده در اجراي تعهدات خود 

 . (51 :1791 )بيانکا و همکاران ، كندیمتغيير 

 

  یالمللنيبتفاوت حق حبس در حقوق ایران و کنوانسيون بيع ـ 5
 حق حبس براي طرفينـ 1ـ5

: كندیمبيان  كه م.ق 733 ماده عبارات . ازاست شدهینيبشيپهر دو طرف قرارداد  يبرا حبس حقی است كه ، حقدر حقوق ایران

در  قانون مدنی  1458 ، مادهكه فقط یك طرف حق حبس دارد یی. جااین امر قابل استنباط است یروشن یك از بایع و مشتري به هر

 .در تجارت رعایت تساوي حقوق طرفين است ، چونبا عقود دیگر مقایسه نکرد و باید این ماده را تفسير مضيق كرد كه خصوص عقد نکاح

كاال را منوط به تادیه ثمن نماید و از مشتري سخنی  ميتسل تواندیمقسمت آخر بيان می كند كه بایع  85ماده  1در كنوانسيون بند 

خریدار براي بازرسی كاال و  این ماده به حق حبس 7در بند  . البتهبه ميان نياورده است و به الزام مشتري به تادیه ثمن اشاره كرده است

در مورد حق وي در تحویل گرفتن كاال در مواردي كه  ی، ولشده، اشارهثمن را نپردازد تا اینکه امکان بازرسی فراهم شود تواندیماینکه وي 

 :1792 ،فایی و همکارانكنوانسيون استنباط كرد. )ص 31آن را از بند یك ماده  توانیمچند  ؛ هرنشده است حیتصر نيازي به بازرسی نيست

 است . متعهد استفاده كرده كه هم شامل خریدار و هم شامل فروشنده واژهاز  31یك ماده  ( بند280

 

 حق حبس در بازرسی کاالـ 2ـ5
یك امتياز  نی. ابه تادیه ثمن نيست ، ملزمتا زمانی كه فرصت بازرسی كاال داشته باشد داری، خر85ماده  7بر اساس بند  در كنوانسيون

اگر قبل از بازرسی  و مفصل بيان شده است  به طوركنوانسيون  75خریدار براي بازرسی كاال در ماده  . تعهدشودیمبراي خریدار محسوب 

 (Schlechtriem, 1998, 302. )ضمانت اجراي عدم مطابقت برخوردار خواهد شد ، ازكاال معيوب باشد ، اگركاال را رد كند

باشد  نداشته كاال مطابقت با قرارداد . اگرباید جبران خسارت نماید و مانع بازرسی كاال شود مطابق قرارداد عمل نکردهاگر فروشنده 

كاال را تحویل گرفته و راه  ای( 50 ، ص1757،يآق مشهد ي، اصغرنوري، )ثمن كسر گذارد از گرفته لیتحو ایرا رد كند،  كاال تواندیمخریدار 

اقدامی به  و (Maskow, 2005: 4) قبول كند را ، كاالعدم مطابقت در اركان اساسی نباشد اگررارداد را اتخاذ كند و یا فسخ كامل یا نسبی ق

 .عمل نياورد

متوسل به راه دیگري یعنی فسخ قرارداد شود كه در  تواندیم ، خریداركوتاهی كند محمولهاگر فروشنده در پذیرش بازدید و كنترل 

. حق خریدار در آزمایش شودینمطرف دیگر حق آزمایش كاال از طرف خریدار شامل حق تصرف در كاال  . ازدیده شود 08این خصوص ماده 

ریدار یك آزمایش سطحی است و خ ( آزمایشMaskow, 2005: 4) نيست 75همانند تعهدات او در بررسی كاال مندرج در ماده  لزوماًكاال 

بازرسی نماید كه كليه عيوب با  چنانآنملزم نيست كاال را  ( خریدارHonnold, 1999: 424. )نيست 79 و 75مانع اقامه دعوا مطابق ماده 

ب شروط قرارداد از سوي خریدار باید با توجه به اوضاع و احوال متعارف باشد و این بازرسی بر حس ، بازرسینقایص احتمالی كشف گردد

 .(243 :1753 ،الري اي و همکاران. )خدمات فنی و تخصص و مهارت طرفين متفاوت است و كاال ، نوعتجاري ، عرفمورد نظر

، چون در حقوق ایران قاعده مطابق عرف است ی. ولدر حقوق ایران راجع به بازرسی كاال قبل از پرداخت ثمن قانونی وجود ندارد 

كاال را ندیده باشد  قبالًدر یك فرصت متعارف كاال را بررسی كند به شرط آنکه  تواندیم ؛ وعرفا از چنين حقی برخوردار است داریخر

اگر  ني. همچناست قانون مدنی  017و  014خصوص وجود دارد ماده  در حقوق ایران در این ( آنچه278 :1792 ،)صفایی و همکاران

عقد  تواندیمقانون مدنی  008تا  022د خيار عيب طبق مواد استنا ، بهكه معيوب بوده ولی از آن مطلع نباشد خریدار كاالیی را دریافت كند

 ، چونكند ینيبشيپقوانين  در از عرف را در زمينه مطابقت نداشتن كاال يريگبهرهقانونگذار باید  ( البته181 :1797 ،اندرز) . را فسخ كند

با توجه به اینکه حق  ، اماكه در نتيجه اعمال خيار حق فسخ است وجود دارداین مبحث در حال حاضر در حقوق ایران تحت عنوان خيارات 
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 08اصل از  يريگبهرهحق حبس كه ضمانت اجرایی سبك تر استفاده نموده و با  تواند ازمی  ، قانونگذارفسخ ضمانت اجرایی سنگين است

 بدل از طرف خریدار قبول شود. ، درخواستمورادي هم به جاي فسخ ، دركرده ینيبشيپخواست بدل را كنوانسيون كه در

 

 و ثمنمحل پرداخت مبيع ـ 3ـ5
آن را در  دیبا م.ق 254طبق ماده  داری، خرگاه توافق خاصی صورت نگرفته باشد ، هردر حقوق ایران در رابطه با محل پرداخت ثمن

فروشنده نيز ملزم به تحویل مبيع در همان  كه است این محل با محل تسليم مبيع متفاوت باشد . ممکنمحل انعقاد قرارداد پرداخت نماید

در  ؛ اماشوندیمو ثمن همزمان در محل انعقاد قرارداد مبادله  عيمب كه م مطابقت دارد.ق 733قاعده با حق حبس ماده  نیا .محل است

باید در محلی كه  ، ثمنصورت همزمانی تحویل مبيع و ثمن ، دركنوانسيون هر گاه توافقی راجع به محل پرداخت ثمن صورت نگرفته باشد

 و شودیمشامل شرایط قصور در پرداخت كنوانسيون  83 ماده.( 278 :1792 ،شود )صفایی و همکاران ، پرداختگرددیمتسليم  در آنمبيع 

 كنوانسيون 14ماده  موجب به .تلویحی مکان تحویل قيد نشده باشد به صورتروشن و نه  به صورتربرد دارد كه در قرارداد نه تنها زمانی كا

در  ، پرداختپرداخت نشود يانهیهزهر حال اگر در قبال تسليم كاال یا اسناد و مدارك  . بهپرداخت همان محل تجارت  فروشنده است محل

پرداخت  به خریدار را تواندیم ، فروشندهتوافق برسند ، بهطرفين در مورد زمان در تاریخ دیگر . اگررديگیماد صورت نقطه تحویل كاال یا اسن

 .(Gabriel, 2005: 3اسناد مربوطه توسط خود خریدار ملزم كند ) و كنترل حق تصرف كاال بعد ازهزینه فقط 

 

 حق حبس در قبال هزینه نگهداري مبيعـ 4ـ5
كند و به وظيفه خود مبنی بر پرداخت ثمن عمل  ريتأخدر صورتی كه خریدار در تحویل گرفتن كاال  58طبق ماده در كنوانسيون 

حق  ،و  مالکيت مبيع به مشتري انتقال یافته است ، چونجهت حفظ مبيع انجام دهد را این حالت باید فروشنده اقدامات الزم ، درنکند

مبيع هنوز در تصرف یا در كنترل بایع است مثل  ، كهنگهداري تا زمانی بر عهده بایع است . وظيفه.فروش و دخل و تصرف در آن را ندارد

 حبس فروشنده در این ماده در . حقاما هنوز به خریدار تسليم نشده باشد 85ماده  2تحویل داده طبق بند  ونقلحملموقعی كه به متصدي 

 :ستمورد ا 7

  .نگهداري مبيع يهانهیهزعدم پرداخت  -7 .در قبض كاال ريتأخ -2 .در قبال عدم پرداخت ثمن -1

 :Schlechtriem, 1998.را تحویل بگيرد كاال در قبال ارائه تضمين كافی تواندی، مرا نداشته باشد هانهیهزاگر خریدار توان پرداخت 

 دریافت ثمن باید از طرق دیگر استفاده كند. ، برايكاال را بدون اعمال حق حبس تحویل نماید تی كه فروشنده ( در صور(669

متعهد به حفظ كاال  فروشنده وجود ندارد كه نشان دهد يا، مادهكند ريتأخصورتی كه خریدار در قبض كاال  ، دردر حقوق ایران

 و باید اظهارنامه رسمی مبنی بر تحویل كاال به خریدار بفرستد ، فروشندهنیقانون آیين دادرسی مد 183این صورت بر اساس ماده  ؛ باشدیم

چون ماده  ( البته97 :1757،نوري. )این صورت فروشنده تعهدي به حفظ كاال ندارد . درمبيع را به اجراي دادگاه تسليم كند حالنيدرع

حابس باید كليه اقداماتی را كه عرفا براي نگهداري مال  ین. بنابراقانونی در خصوص وظيفه نگهداري مبيع وجود ندارد مالك عرف است

نظر اول با  ، چوناست نظر اول كنندهليتکمنظر با موازین حقوقی مطابقت دارد و  ( این241 :1797 ،محبوس الزم است، انجام دهد )اندرز

 بعضی موارد در ، اماصحيح است داردیمبه دادگاه جهت تسليم مبيع را مقرر  فروشنده م كه رجوع .ق 753توجه به قسمت دوم ماده 

 ريتأخخریدار در پرداخت ثمن و تحویل مبيع  ، كهفرض كنيد مبيع یك راس گوسفند باشد ، یادسترسی به دادگاه را ندارد ، امکانفروشنده

قانون  753طبق ماده  . حتیعرف موظف به نگهداري است ، طبقهفروشند مسلماًجایی براي محافظت از مبيع ندارد و  ، دادگاهداشته است

قبل از قبض مبيع توسط  فروشنده نظر قانونگذار این بوده كه ، كهبر این است ، دالكندیمقاعده تلف مبيع قبل از قبض را بيان  كهمدنی 

باید  و مدنی بایع ضامن است تيمسئولقواعد  ، طبقودمواردي هم كه مبيع با تقصير و اهمال بایع تلف ش . درخریدار از كاال محافظت نماید

نگهداري مبيع  . هزینهنگهداري مبيع در حقوق ایران اشاره نشده است يهانهیهزبه حق حبس در قبال  .از عهده مثل یا قيمت مبيع بر آید

 :نظر وجود دارد 2 هانهیهزو در حقوق ایران در خصوص حق حبس در قبال  باشدیمجز تعهدات فرعی عقد بيع 

 (94 :1790 ،كاتوزیان) باشدینم اجراقابلو در تعهدات فرعی  رديگیمبه تعهدات اصلی تعلق  صرفاًمعتقدند كه حق حبس  يا. عده1

 .(188 :1797 ،)شهيدي اندرفتهیپذحق حبس را خالف قاعده دانسته و فقط در موارد منصوص قانونگذار  و فراتر رفته ياعدهحتی  و

یکی از آنها از انجام برخی تعهدات امتناع  و معتقدند كه اگر در عقد واحدي هر یك از طرفين چندین قصد داشته باشند ياعده. 2

در تعهدات فرعی نيز  و دیآینمطبق این نظر حق حبس هميشه در تعهدات اصلی به وجود  ؛ ودیگر حق حبس خواهد داشت ، طرفورزد

قانون تجارت  731اثبات مطلب به ماده  . براياندنهادهقانون در تعهدات مرتبط نام  یا است و آن را به عنوان نظریه نقض قرارداد اعمالقابل

 العملحقانجام عمل توسط  كهدارد اشکال را  این نظریه فوق در قانون تجارت  731به ماده  استناد .( 55 :1797 ،اندرز) رده اندكاستناد 

همزمان دو مورد  يهامبادلهحبس كه  حق منشأو این وضعيت با  توسط آمر انجام شده است هانهیهزه فوق زودتر از پرداخت كار در ماد
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م كه .ق 733در حقوق ایران ماده  كهی، درحالحق حبس براي یك طرف وجود دارد و ندارد ، سازگاريقرارداد بر اساس مفهوم معاوضه است

شروط  مثل مواردي . درنکرده است يااشارهبه تعهدات فرعی  و دارد وجود در تعهدات اصلی براي هر دو طرف و  ،مستند حق حبس است

و چنانچه اجبار طرفين ممکن  نماید قانون مدنی  275و  273از اجبار طبق ماده  تواندیمله  ، مشروطباشندیمكه تعهدات فرعی در عقد 

عدم حق  ، اصلاست و با توجه به عدم تصریح قانونگذار داده فسخ به متعهد له حقانون مدنی ق 204 و 279طبق ماده  ، قانونگذارنباشد

فروشنده را چنانچه وي به دادگاه  يهانهیهزمکلف است كليه خسارات و  ، خریداراز باب تسبيب ، ولی. باشدیمحبس در تعهدات فرعی 

بر  كه شودیم ، استنباطبه منزله تصریح است عرفا ق م كه قيد شده است تعهد 221همچنين بر اساس ماده  ؛ ومراجعه كند پرداخت نماید

نگهداري مبيع و مخارج آن را در زمان حق حبس به  يهانهیهز ، كهحسب عرف و عادت این تعهد در ضمن عقد براي خریدار وجود دارد

 د.فروشنده بپرداز
 

 رد کاال در حق خریدارـ 5ـ5
وي حق دارد در صورتی كه  ، كهبه آن معنی است شدهینيبشيپختيار رد كاالي دریافتی توسط خریدار كه در قرارداد یا كنوانسيون ا

كنوانسيون از تحویل گرفتن آنها خودداري كند )صفایی و  28و  28و  09مواد  ، طبقكاالي دریافتی را موافق مشخصات قراردادي نيافت

)بيانکا و  كنوانسيون خریدار حق رد دارد 75حتی اگر كاال از نظر حقوقی هم مطابقت نداشته باشد طبق ماده  و( 715 :1792 ،همکاران

اگر كاال در تصرف وي باشد از كاال محافظت  58ماده  1براي اینکه بتواند از حق رد استفاده كند باید طبق بند  اما.( 208 :1791 همکاران ،

كند و از آن  تصرفرا  ، كاالاال را دارد و نماینده فروشنده یا خود وي در محل جهت تحویل كاال نيستاگر قصد رد ك 2كند و طبق بند 

حق حبس  ، كهاین است براي  58حق حبس در ماده . شودینماعمال  58ماده  2 ، بنداگر نماینده فروشنده در محل باشد و محافظت كند

 .رديگیمبه تعهدات فرعی هم تعلق 

. نشده است ینيبشيپقوانين  ، درحبس دارد حق امر كه خریدار بایستی از مبيع محافظت كند و در قبال آن ، ایندر حقوق ایران

 ، طبقدر این مورد كه كاال مطابق قرارداد نيست . ولیرديگینماین امر مربوط به تعهدات فرعی قرارداد است و حق حبس به آن تعلق  چون

خریدار  ، بهكه خيار عيب را بيان كرده استقانون مدنی  028و  022طبق ماده  و را بيان كرده است كه خيار رویتقانون مدنی  017ماده 

از زمان  ، چنانچهبا توجه به اصول كلی حقوقی ؛ امانگهداري مبيع اشاره نکرده است يهانهیهزحق فسخ داده است و به حق حبس در قبال 

تعهد ضمن  این قانون مدنی  221 و 224استنباط از ماده  ، باع مخارجی را نموده باشدبابت محافظت از مبي ، خریدارفسخ تا زمان تحویل

به خریدار  بابت چنانچه خسارتی هم از این ،خریدار را پرداخت نماید يهانهیهزباید كليه  ، كهعقد به طور عرفی براي فروشنده وجود دارد

 .ا جبران كندتسبيب خسارات ر از بابوارد شود 
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 يريگجهينت
ماده  در بار طرفين به انجام آنتضمين انجام تعهدات و اج جهت .هاستآنتعهدات مربوط به  ، اجرايهدف اصلی از انجام قراردادها

زیر  به شرحتشابه و تفاوت هر دو  موارد . كهشده است تدوین حق حبس كنوانسيون مقرراتی تحت 58و  58و  85ق.م ایران و اصل  733

 :باشدیم

 :از اندعبارتو كنوانسيون  ایران تشابه حق حبس در حقوق موارد

 .باشدیمكنوانسيون ناظر بر این امر  0و اصل  . مق 788صحيح كه ماده  به صورتانعقاد بيع یا قرارداد  .1

لی همزمان اگر تعهدات موجل و ، امامطلق بودن اجراي تعهدات بدین معنی كه موعدي براي تادیه ثمن و مبيع مقرر نشده باشد. 2

اگر قسمتی از تعهد حال و قسمتی موجل باشد نسبت به  ؛ وباشد مانع اجراي حق حبس نيست چون اصل همزمانی در اجراي تعهدات است

 .حبس وجود دارد حق د حالتعه

 03ماده  1از اعطاي مهلت توسط طرفين به دیگري كه در بند  اندعبارتحق حبس موجب زوال این حق خواهد بود كه  استثنائات. 7

 . م باعثق 320و  895ماده  طبق دیگر انتقال دین از طریق ضمان و حواله . موردكنوانسيون به صراحت بيان شده است 87ماده  1و بند 

سقوط تعهد از طریق  موجب كه ضمان و حواله موجب انتقال دین و در حکم اجراي تعهد است نه اینکه ،سقوط حق حبس از این حيث

كنوانسيون براي  . درماندیمدر این دو دین اصلی باقی  كهی، درحالدر تبدیل تعهد دین اصلی از بين می رود ، چونندتبدیل تعهد باش

نقض فعلی به نقض  با قياس  موجب سقوط حق حبس گردیده، كه ینيبشيپكنوانسيون تضمين  31ماده  7تعهدات طبق بند  كنندهنقض

  . است احتمالی 

 حق حبس در قبال عوضين  . 0

 :از اندعبارتحق حبس در حقوق ایران و كنوانسيون  يها. تفاوتخریدار است به منافع در زمان اعمال حق حبس متعلق .8

حق حبس  85در كنوانسيون در ماده  ، اماشدهینيبشيپبراي طرفين  قانون مدنی  733بس در حقوق ایران در ماده ح حق( 1

به الزام مشتري به تادیه ثمن در  ؛ وكاال اشاره شده است یبازرسبراي  صرفاً 85ماده  7به حق حبس خریدار در بند  و شدهانيبفروشنده 

براي وي نيز حق حبس قایل  و مفسران این ماده را مربوط به مشتري نيز دانسته ؛ امانيست اشاره نشده است یبازرسمواردي كه نيازي به 

 .شودیمكنوانسيون از واژه متعهد استفاده كرده كه هم شامل خریدار و هم شامل فروشنده  31ماده  1اینکه بند  . ضمنانددهیگرد

این حق را احراز  توانیموجود ندارد ولی طبق عرف و عادت  يامقرره حقوق ایران در خصوص حق حبس در قبال بازرسی كاال در (2

 .ازرسی كاال قيد شده استحق خریدار در ب 85ماده  7طبق بند  صراحتاًدر كنوانسيون  ؛ امانمود

در  . مق 254ماده  طبق حقوق ایران اگر محل پرداخت ثمن و تسليم مبيع در قرارداد قيد نشده باشد و عرف و عادتی نباشد در (7

مگر در صورت توافق  شودیمهم پرداخت  ن، ثمشودیمكنوانسيون محلی كه مبيع تسليم  در انجام می گيرد . مبادله محل انعقاد قرارداد

سایر موارد  . درشودیماگر مکان در قرارداد مشخص نشده باشد در محل تجارت فروشنده تحویل و پرداخت انجام  14طبق ماده  و خالف آن

 .كنوانسيون جهت تحویل باید رعایت شود 71ماده 

حق  ، فروشندهنگهداري مبيع يهانهیهزدر قبض كاال و پرداخت ثمن توسط خریدار و  ريتأخكنوانسيون در صورت  58ماده  در (0

اي  هنهیهزحبس در قبال  حق حقوق ایران . درشودیمتعهدات اصلی و  فرعی اعمال حق حبس در  در كنوانسيون دارد .چون حبس مبيع 

بعضی مواقع امکان دسترسی به  . چونمالك عرف است اما  آشودیمحق حبس فقط در تعهدات اصلی اعمال  ندارد ووجود محافظت مبيع 

كه تلف مبيع قبل از قبض بر عهده فروشنده است دال بر وظيفه  قانون مدنی  753مبيع وجود ندارد و طبق ماده تحویل  جهت دادگاه

. ولی عهدات اصلی این حق وجود داردوجود ندارد و فقط در ت هانهیهزحبس در قبال  حق حقوق ایران در . فروشنده به نگهداري مبيع است

 فقط اخت نماید.محافظت را پرد يهانهیهزعقد وجود دارد كه خریدار باید  ضمن تعهد در این قانون مدنی  221طبق ماده  تسبيب باب از

 يهاطلبحق حبس در قبال مخارج كه تعهدات فرعی است قابليت اعمال دارد كه این امر امتيازي است براي  قانون تجارت  731در ماده 

الزم است در زمينه تعلق حق حبس به . رديگیممقابل هم قرار  در یتعهد اصلحبس باشد كه دو  حق مستندي براي تواندینمتجاري و 

پردن تضمين  در حقوق ایران  قانونی تدوین گردد تا حقوق طرفين قرارداد تامين و رفع حق حبس با س ي نگهداري مخارج و هزینه ها

 گردد .
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