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Abstract
Numerous provisions are connected to the notion of "the fundamental
breach of the contract" in the International Convention on the International
Sale of Goods (ICISG) among which are the right to cancel of the seller and
buyer, right of the buyer to request the substitute goods, transferring the
transactional guarantee and the predictable breach. The aforementioned
concept is one of the most important and challenging concepts in the said
Convention. Other international documents have used "fundamental nonperformance of the contract" instead of that concept. The present article aims
to answer this question that whether "fundamental breach of the contract"
and "fundamental non-performance of the contract" are a single concept or
are two distinct concepts, and if they are two different concepts, what are
their similarities and distinctions? In order to answer this question, these two
concepts are studied and analyzed in terms of definition, elements and
effects. In the end, we will examine whether these concepts or similar cases
are mentioned in Iranian civil law, and if not, to what extent are Iranian legal
entities closely associated with these concepts? The Through this study it is
determined that despite the difference in the definition, elements and effects
of these two concepts, there is no substantive and basic difference between
them. Furthermore, however the concept of a fundamental breach is not seen
in the Iranian civil law, the mechanism embedded in the law of Iran
(options) is close to the mechanism of the ICISG. In addition, the external
instances of termination under Iranian civil law are far less than the external
instances of termination under International Sale Convention.
Key Words: ICISG, PECL, UNIDROIT, DCFR, Fundamental Breach,
Fundamental Non-Performance, Options.
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مقررات متعددی در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال با مفهوم «نقض اساسی
قرارداد» پیوند خورده است که از جملة آنها حق فسخ فروشنده و خریدار ،حق مطالبة
کاالی جایگزین توسط خریدار ،انتقال ضمان معاوضی و نقض قابلپیشبینی است.
مفهوم مذکور یکی از مهمترین و چالشبرانگیزترین مفاهیم درکنوانسیون مزبور
است .در دیگر اسناد بینالمللی به جای این مفهوم ،تعبیر «عدماجرایاساسی قرارداد»
به کار رفته است .این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا «نقض
اساسی قرارداد» و «عدم اجرایاساسی قرارداد» مفهوم واحدی هستند یا دو مفهوم
متفاوت و اگر دو مفهوم متفاوتاند نقاط اشتراک و افتراق آنها چیست؟ جهت
پاسخگویی به این سؤال ،این دو مفهوم از حیث تعریف ،عناصر و آثار مورد مطالعه و
تجزیه و تحلیل قرار میگیرند .در انتها به بررسی این امر میپردازیم که آیا این
مفاهیم یا نظائر آنها در حقوق مدنی ایران پیشبینی شده است یا خیر ،و اگر پیشبینی
نشده ،نهادهای حقوقی ایران تا چه اندازه با این مفاهیم قرابت دارند؟ از خالل این
تحقیق معلوم میشود که علی رغم وجود اختالف در تعریف ،عناصر و آثار این دو
مفهوم ،تفاوت ماهوی و اساسی بین آنها وجود ندارد .همچنین ،اگرچه مفهوم نقض
اساسی در حقوق مدنی ایران دیده نمیشود ،اما سازِکار موجود در حقوق ایران
(خیارات) به سازِکار کنوانسیون بیع بینالمللی کاال نزدیک است و مصادیق خارجی
فسخ طبق قانون مدنی ایران به مراتب کمتر از مصادیق خارجی فسخ طبق کنوانسیون
بیع است.

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب– سال ششم – شماره چهارم – زمستان 159-190 : 1398

نییبت مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد
(رد کنوانسیون بیع نیبالمللی کاال  ،1980ساری اسناد نیبالمللی و مقایسه با حقوق اریان)

واژگان کلیدی :کنوانسیون بیع بین المللی کاال ،DCFR ،UNIDROIT ،PECL ،نقض -
اساسی قرارداد ،عدم اجرای اساسی قرارداد ،خیارات.
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مقدمه
1

مادهی ( )25کنوانسیون سازمان ملل راجع به بیع بینالمللی کاال به تعریف نقضاساسی
قرارداد میپردازد .این مفهوم علیرغم آنکه در بسیاری از نظامهای حقوقی ملی ناشناخته
است ،جایگاه مهمی در نظام جبرانی کنوانسیون بیع دارد و در مواد مختلف این کنوانسیون
به کار رفته است .مادهی ( )46( )2راجع به مطالبهی کاالی جایگزین ،مادهی (الف) ()1
( ،)49مادهی ( )51( )2و مادهی (الف) ( )64( )1به ترتیب در مورد خریدار و فروشنده در
خاتمه دادن به قرارداد ،مادهی ( )70راجع به انتقال ضمان معاوضی ،مادهی ( )72( )1راجع
به نقض قابلپیشبینی و مادهی ( )73( )1راجع به تعهدات اقساطی با نقض اساسی مرتبطاند.
مادهی ( )25بین نقض ساده و نقض اساسی قائل به تفکیک میشود .این تمایز دارای
اهمیت اساسی در نظام جبرانی کنوانسیون است چرا که حیات و ممات قرارداد وابسته به
تحقق یا عدم تحقق نقضاساسی است .در خالل کارهای مقدماتی تنظیم قانون یکنواخت
بیع بینالمللی کاالها 2در الهه در سال  ،1951یکی از حقوقدانان دانمارک نظر کام ً
ال
جدیدی ارائه کرد .وی مفهوم نقض قرارداد را به هرگونه نقضی نسبت به هر گونه تعهدی

توسط هر یک از طرفین تعمیم داد و نقض اساسی تعهد را جایگزین نقض تعهد اساسی
کرد ( .(Will in Bianca & Bonell, 1987: 205مادهی ( )10قانون الهه مقرر میداشت:
«از نظر قانون حاضر ،نقض قرارداد زمانی اساسی تلقی میشود که طرف ناقض در زمان
انعقاد قرارداد میدانسته یا میبایست میدانسته که یک شخص متعارف در همان موقعیت
اگر نتایج نقض را پیشبینی میکرد ،مبادرت به انعقاد قرارداد نمیکرد» .این مفهوم،
مفهومی واحد بود بدین معنی که برای آنکه زیاندیده بتواند به قرارداد خاتمه دهد ،می-
با یست بررسی شود که آیا نقض ارتکابی اساسی بوده است یا خیر؟ در اینجا بر خالف
نظامهای حقوقی ملی ،نشانی از مفاهیمی چون تدلیس ،غبن و غیره نیست.
که از این 1. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1980.
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به بعد «کنوانسیون بیع» نامیده میشود.
2. Uniform Law on the International Sale of Goods.

در طی مذاکرات مطرح در آنسیترال ،دو نوآوری نسبت به ماده ( )10قانون الهه حاصل

زاده .)2001 ،با عنایت به اینکه سایر اسناد بینالمللی مؤخّر التصویب از کنوانسیون بیع بین-
المللی به جای اصطالح «نقض اساسی» از تعبیر «عدم اجرای اساسی» استفاده کردهاند و
تعریف مفهوم اخیر در اسناد مذکور ،اختالفاتی با تعریف «نقض اساسی قرارداد» دارد ،لذا
باید ابتدا مشخص شود که آیا این دو تعبیر دو مفهوم متفاوتاند یا یک مفهوم و اگر دو
مفهوم متفاوت اند نقاط اشتراک و افتراق آنها چیست .در این مقاله ،مهمترین و معتبرترین
اسناد بینالمللی (پیایسیال ،اونیدُروا ،دیسیافآر) که در کتب ،مقاالت و رسالهها

مورد ارجاع قرار میگیرند ،طرح و با کنوانسیون بیع بینالمللی کاال مورد مقایسه قرار می-
گیرند.
الزم به ذکر است که در خصوص نقض اساسی قرارداد ،مقاالت چندی ،نگاشته شده
است؛ بحثی پیرامون مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال (1980

وین) با مطالعه تطبیقی از سوی آقای دکتر میرزانژاد جویباری  ،1381بررسی نظری و عملی
نقض اساسی در قراردادهای بین المللی از سوی آقای دکتر زاهدیان  1384و نقض اساسی
قرارداد در معاهده بیع بینالمللی کاال از سوی آقای دکتر طالب احمدی  .1393همانطور

نییبت مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (رد کنوانسیون بیع نیبالمللی کاال  ،1980ساری اسناد نیبالمللی و مقایسه با حقوق اریان)

شد و چنانکه خواهیم دید ،در ماده ( )25کنوانسیون بیع گنجانده شد .اولین نوآوری،
مفهوم «محرومیت عمده» 1و نوآوری دوم افزودن تعبیر شرطی «مگر اینکه» 2بود (جعفر-



که مالحظه میشود در مقالههای یادشده ،مفهوم متناظر نقض اساسی در اسناد بینالمللی،
عناصر و آثار آن و مقایسه این اسناد با یکدیگر و با کنوانسیون بیع بینالمللی کاال و نقاط
اشتراک و افتراق آنها ،بحثی دیده نمیشود .لذا موضوع حاضر ،موضوعی کامالً بدیع و
ابتکاری است که نشانی از آن در سایر تحقیقات مربوط به نقض اساسی دیده نمیشود.
در ادامه ،تعریف نقض اساسی و عدم اجرای اساسی ،عناصر نقض اساسی و عدم اجرای
اساسی و مقایسه با یکدیگرو آثار نقض اساسی و عدم اجرای اساسی و مقایسه بایکدیگر،
طرح و بررسی می شوند و در انتها به بیان موضع حقوق ایران در باره این مفهوم
میپردازیم.
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1. Substantial Deprivation.
2. Unless Clause.



 .1تعریف نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد

مادهی ( )25کنوانسیون بیع مقرر میدارد« :نقض قرارداد توسط یکی از طرفین ،زمانی
اساسی است که منجر به ورود آنچنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به طور عمده
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از آنچه انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نماید .مگر اینکه طرف ناقض
چنین نتیجهای را پیشبینی نمیکرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و
احوال مشابه چنین نتیجهای را نمیتوانسته پیشبینی کند».
مادهی ( )8:103اصول حقوق قراردادهای اروپایی (پی .ای .سی .ال 1).بیان میدارد:
«عدم اجرای یک تعهد اساسی است اگر:
الف .مطابقت دقیق با تعهد ،اساس قرارداد باشد.
ب .عدم اجرا طرف دیگر را از آنچه استحقاق آن را به موجب قرارداد داشته است به
نحو اساسی محروم کند مگر اینکه ناقض آن نتایج را پیشبینی نکرده باشد و به طور
متعارف نیز آن نتایج قابل پیشبینی نباشد.
ج .عدم اجرا عامدانه باشد و به زیاندیده دلیلی بدهد تا باور کند که نمیتواند به اجرای
آیندهی طرف مقابل اعتماد کند».
2

در مادهی ( ) 7-3-1اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی اونیدوروا آمده است:
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 Principles of European contract Law 1که از این به بعد پی .ای .سی .ال .نامیده میشود ،از مهمترین اسنادی
است که در زمینه قواعد عمومی قراردادها ،از سوی کمیسیون حقوق قراردادهای اروپایی به ریاست اوله الندو و با
همکاری گروهی از حقوقدانان برجسته کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در راستای متحد نمودن ساختار حقوق
قراردادها پس از سالها مطالعه و تحقیق طی دو مرحله در سالهای  1999و  2002در  17فصل تدوین شده است .یکی
از دستاوردهای مهم این سند ،ایجاد پل ارتباطی بین دو نظام حقوقی رومی -ژرمنی و کامن ال است .شرح رسمی آن
توسط اوله الندو و هیو بیل نگاشته شده است)Lando & Beale, 2000: xxi , xxii; Stone, 2009: 31( .
 2اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی ( UNIDROIT Principles of International Commercial
 )Contractsاز سوی موسسه وحدت حقوق خصوصی رُم فراهم آمده است .این موسسه از مهمترین موسسات
تحقیقاتی زیر نظر سازمان ملل متحد است .تالشهای این موسسه به منجر به انعقاد کنوانسیونهای متعدد شده و قانون
نمونهای برای قانونگذاران ملی و بینالمللی است( .خمامیزاده)249 :1382 ،

« .1یکی از طرفین میتواند به قرارداد خاتمه دهد اگر قصور طرف دیگر در اجرای
یک تعهد قراردادی منجر به عدم اجرای اساسی شود .در تعیین اینکه آیا عدم اجرای تعهد
الف .اینکه عدم اجرای تعهد ،زیاندیده را به نحو اساسی از آنچه که بر طبق قرارداد
استحقاق انتظار آن را داشته است به نحو اساسی محروم میکند یا خیر؛ مگر اینکه ناقض،
نتیجهی مزبور را پیشبینی نکرده و به طور متعارف نمیتوانسته آن را پیشبینی کند.
ب .انطباق دقیق با تعهدی که اجرا نشده به موجب قرارداد اهمیت داشته باشد.
پ .عدم اجرا عامدانه یا از روی سهلانگاری باشد.
ت .عدم اجرا به زیاندیده دلیلی دهد تا باور کند که نمیتواند به اجرای آتی طرف
ناقض اعتماد کند.
ث .اگر قرارداد خاتمه یابد ،طرف ناقض در اثر تهیه یا اجرا متحمل زیان نامتناسب
شود».
و باالخره مادهی ( )3:502از کتاب سوم دی سی اف آر 1میگوید« :عدم اجرای
تعهدات قراردادی اساسی است اگر:

نییبت مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (رد کنوانسیون بیع نیبالمللی کاال  ،1980ساری اسناد نیبالمللی و مقایسه با حقوق اریان)

اساسی است یا نه ،باید به امور زیر توجه کرد:



الف .این عدم اجرا طلبکار را از آنچه به موجب قرارداد استحقاق آن را داشته است به
نحو اساسی محروم سازد مگر آنکه در زمان انعقاد قرارداد ،مدیون نتواند چنین نتیجهای را
پیشبینی کند و به نحو متعارف هم از او انتظار پیشبینی آن نرود.
ب .عدم اجرا عامدانه یا از روی سهلانگاری باشد و به طلبکار دلیلی دهد تا باور کند
که نمیتوان به اجرای آتی مدیون اعتماد کرد».

 1پیشنویس چارچوب مشترک مرجع ( ،)Draft Common Frame of Referenceکه به اختصار دی سی اف آر
نامیده میشود ،پیشنویس پیشنهادی برای قانون مدنی آینده اروپا محسوب و یکی از اسناد مهم بینالمللی است
(شعاریان .) 42،1393،اندکی بعد از تدوین و انتشار ،مورد توجه دادگاههای عالی اروپا و نهادهای رسمی متولی
مدرنسازی قوانین ملی قرار گرفت و توفیق آن میتواند منجر به اروپایی شدن غیررسمی حقوق خصوصی شود
(.)DCFR, 2009: 8
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برخی از نویسندگان در تعریف عدم اجرای اساسی مینویسند« :عدم اجرای تعهد
قراردادی ،اساسی محسوب میشود اگر این عدم اجرا به نحو عمده ،طلبکار را از آنچه به
موجب قرارداد استحقاق انتظار آن را داشته محروم کند مگر آنکه مدیدن در زمان انعقاد
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قرارداد ،چنین نتیجهای را پیشبینی نمیکرده و نمیتوانسته پیشبینی کند و یا اینکه این
عدم اجرا عامدانه یا توام با سهلانگاری باشد و به طلبکار دلیل موجهی دهد که نمیتواند به
اجرای آتی مدیون اعتماد کند»(Von bar & Clive, 2009: 4784(.
 .2عناصر نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد

برای شناخت بهتر این دو مفهوم ،بررسی عناصر آن دو ضرورت دارد.
 .1-2عناصر نقض اساسی قرارداد

شارحان کنوانسیون بیع در بیان عناصر نقض اساسی قرارداد بر سه دستهاند .برخی عقیده
دارند که نقض اساسی قرارداد دو عنصر دارد :زیان عمده و عدم قابلیت پیشبینی ضرر
(صفایی 155 :1390 ،و  .)Elsaghir in: Felemegas, 2007:336برخی سه عنصر ذکر
کردهاند :زیان ،محرومیت اساسی و عدم قابلیت پیشبینی ضرر ( Koch in: Felemegas,

 2007: 125و جعفرزاده .)2001 ،دستهی سوم عالوه بر موارد فوق ،نقض یک تعهد
قراردادی را نیز بیان کرده و چهار عنصر را ذکر کردهاند (.)Koch, 1998: 68
مفهوم نقض پیشتر مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه توضیح مختصری دربارة سایر
عناصر ذکر میشود.
 .1-1-2زیان
1

مقصود از ذکر عنصر زیان خارج ساختن مواردی است که در آنها نقض اساسی تعهد
محقق میشود و لکن منجر به هیچ زیانی نمیشود .مثالً در موردی که فروشنده تعهد خود
مبنی بر بستهبندی و بیمهکردن مبیع را نقض میکند ولی کاال به نحو سالم به مقصد میرسد
هیچ زیانی واقع نشده است .اما اگر علیرغم سالم بودن کاالها ،خریدار به علت بستهبندی

166
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نبودن کاال یا بیمه نبودن آنها ،مشتریان یا فرصت فروش مجدد کاال را از دست بدهد ،زیان
حاصل شده است ()Koch in: Felemegas, 2007: 126
شارحان کنوانسیون تاکید دارند که این واژه مبهم است .این اصطالح در کامن ال ناشناخته
است .البته این مطلب در خصوص نسخهی فرانسوی ،اسپانیولی و روسی صادق نیست( .
 )Will in: Bianca & Bonell, 1987: 209ولی مانند اصطالح انگلیسی مبهم و نامفهوم
هستند و کمکی به شناخت عنصر  Detrimentنمیکنند.)Koch, 1998: 70-71( 1
با اینحال ،تفسیر غیررسمی دبیرخانهی آنسیترال دربارهی مادهی ( )23پیشنویس
کنوانسیون در سال  1978در خصوص معنا و کاربرد این واژه راهنما و راهگشا است .در
تفسیر دبیرخانه آمده است« :تعیین اینکه آیا زیان عمده است یا خیر باید با توجه به شرایط و
اوضاع و احوال هر مورد از قبیل ارزش مالی قرارداد ،زیان مالی ناشی از نقض ،درجه و
میزان خللی که در نتیجهی نقض در امور و فعالیتهای طرف غیرناقض وارد میشود
بررسی شود» (.)Secretariat Commentary, 1979: 26
از این تفسیر استفاده میشود که نویسندگان پیش نویس ،واژهی  Detrimentرا معادل

نییبت مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (رد کنوانسیون بیع نیبالمللی کاال  ،1980ساری اسناد نیبالمللی و مقایسه با حقوق اریان)

کنوانسیون بیع ،نه مفهوم زیان را تعریف کرده و نه مثالی برای آن ارائه کرده است.



واژههای انگلیسی ( Injuryآسیب)( Damage, ،ضرر) و ( Lossتلف) به کار بردهاند و این
واژه میتواند به ضرر مالی و خلل در سایر امور و فعالیتهای طرف غیرناقض تفسیر شود.
به سخن دیگر ،مفهوم زیان نباید به ضرر و زیان مادی و بالفعل محدود شود بلکه میبایست
به معنای موسع تفسیر شود .از این رو ،زیانهای غیرمادی و بالقوه مانند از دست دادن
مشتری ،از دست دادن امکان بازفروش و از دست دادن شهرت و اعتبار تجاری را نیز در بر
میگیرد (.)Will in: Bianca & Bonell, 1987:211; Al-Hajaj, 2015: 93
به عقیدهی نویسنده بر خالف اصرار شارحان ،واژهی ( Detrimentزیان) فینفسه
ابهامی ندارد .بلکه برخی از تعاریف مذکور باعث مبهم شدن مفهوم این اصطالح شده
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 1نسخه ی فرانسوی از لفظ  ،préjudiceنسخه ی اسپانیایی از لفظ  Perjuicioو نسخه ی روسی از لفظ bpeg

استفاده کرده است.



است .برخی فرهنگهای عمومی واژة مذکور را مرادف  Injuryو  Harmدانستهاند
( .)Longman, 2010: 462برخی از فرهنگهای حقوقی نیز دو معنای  Lossو  Harmرا به
عنوان مترادف آن ذکر کرده اند ( .)Garner, 2009: 534اینکه شارحان کنوانسیون به
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دنبال استقالل و همشکلی در تفسیر هستند درست نیست .اساساً کنوانسیون برخی واژهها
مانند ( Saleبیع) و ( Breachنقض) را تعریف نکرده است لذا نباید به دنبال این بود که
کنوانسیون برای هر اصطالح تعریف خاص و متفاوتی از حقوق داخلی ارائه کند.
 .2-1-2محروميت عمده

طبق مادهی ( )25برای آنکه نقض اساسی باشد ،زیاندیده میبایست آنچنان زیانی را
متحمل شده باشد که به نحوعمده از آنچه به موجب قرارداد استحقاق انتظار آن را داشته
است محروم شود (محرومیت عمده .)1از سابقهی تقنینی کنوانسیون استفاده میشود که
کنوانسیون به درجهی خسارت نظر ندارد بلکه در عوض به اهمیت منافعی که قرارداد و
تعهدات فردی برای متعهدله ایجاد میکند توجه دارد ( Elsaghir in: Felemegas, 2007:

 .)337به سخن دیگر ،مادهی ( )25تکیه بر میزان زیان واقعی ندارد بلکه منافع خاص و
ویژهی متعهدله معیار سنجش شدّت نقض است ( Schlechtriem, 1986: 177؛ Al-Hajaj,

 .)2015: 96معنای این سخن این است که اگر زیاندیده بعد از نقض قرارداد ،دیگر نفعی
در اجرای قرارداد نداشته باشد ،نقض ،اساسی محسوب میشود .از این رو ،برای تحقق
مفهوم نقض اساسی الزم نیست که نقض صرفاً اساسی یا عمده باشد یا قرارداد را در نظر
زیاندیده کم ارزش جلوه دهد ،بلکه نقضی که به ریشه و اساس قرارداد نفوذ میکند را نیز
در بر میگیرد (.)Elsaghir in: Felemegas, 2007: 337
عبارت «به موجب قرارداد» در مادة ( )25روشن میسازد که معیار نقض قرارداد را باید
در درجهی اول ،در ماهیت ،شروط صریح و ضمنی خود قرارداد یافت (زاهدیان:1384 ،
 .)11اگر قرارداد به گونه ای تنظیم گردد که تا حدودی دست متعهد را در اجرای تعهد باز
گذارد و به او آزادی عمل بدهد ،متعهدله استحقاق انتظار مطابقت دقیق تعهد اجراشده با
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مفاد قرارداد را ندارد .بالعکس ،اگر قرارداد مطابقت دقیق با برخی شروط را مقرر کند،
طل بکار استحقاق انتظار چنین مطابقت دقیقی را خواهد داشت .ولکن ،درجه و میزان آسیب
بر روابط قراردادی طرفین نیز یافت میشود ( & Babiak, 1992: 120; Will in: Bianca

 .)Bonell, 1987: 213; Schlechtriem, 1986: 177اگر اوضاع و احوال خاصی برای
یکی از طرفین مهم باشد ،او باید آنها را در زمان انعقاد قرارداد به اطالع طرف مقابل
برساند .لذا منصفانه است گفته شود که کنوانسیون تعیین درجهی یک زیان معین و ترسیم
مرز بین محرومیت عمده و غیرعمده را به تشخیص انحصاری و مطلق دادرس واگذار
نکرده بلکه دادرس را ملزم کرده است که در چارچوب قرارداد و اوضاع و احوالی که در
زمان انعقاد قرارداد موجود بوده است تصمیم بگیرد .دادگاه باید در هر مورد با در نظر
گرفتن ارزش کاال ،هدفی که خریدار از خرید کاال داشته و میزان و درجهی زیان بالقوه و
بالفعل ناشی از نقض و سایر اختالالت ایجادشده در فعالیتها و امور طرف غیرناقض
تصمیمگیری کند (.)Chengwei, 2003
 .3-1-2عدمقابليتپيشبينی

نییبت مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (رد کنوانسیون بیع نیبالمللی کاال  ،1980ساری اسناد نیبالمللی و مقایسه با حقوق اریان)

به انتظارات طرف را نمیتوان صرفاً در الفاظ قرارداد یافت بلکه در اوضاع و احوال حاکم



به موجب بخش اخیر مادهی ( )25کنوانسیون ،اگر طرف ناقض ،محرومیت اساسی
طرف مقابل در اثر نقض را پیشبینی نکرده و یک شخص متعارف در صنف و رشتهی
بازرگانی او نیز در همان اوضاع و احوال نمیتوانسته چنین نتیجهای را پیشبینی کند ،نقض
اساسی محقق نشده است .از این رو ،بخش مذکور حاوی هر دو عنصر شخصی و عینی
است.
شمار قابل توجهی از شارحان کنوانسیون ،قابلیت پیشبینی را به عنوان یکی از عناصر
نقض اساسی قرارداد مطرح کردهاند ( Chengwei, 2003; Jafarzadeh, 2001; Ferrari,

)2006: 498؛ درحالیکه این عدمقابلیتپیشبینی است که عنصر نقض اساسی محسوب
میشود (شعاریان 331 :1395 ،و  .)Will in; Bianca & Bonell, 1987: 214این مطلب
نه تنها از ظاهر مادهی ( ) 25به روشنی قابل استنباط است بلکه با دقت و تامل بیشتر به این
حقیقت دست مییابیم که عدمقابلیتپیش بینی ضرر ،عنصر نقض اساسی نیست بلکه نقض
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اساسی با تحقق عناصر دیگر ،محقق میشود و نقش عدم قابلیت پیشبینی صرفاً معاف
ساختن طرف ناقض از ضمانت اجرای نقض اساسی است (طالب احمدی126 :1393 ،؛
 .)Schroeter, 2010: 416به تعبیر علم اصول فقه ،محرومیت اساسی زیاندیده از انتظارات
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قراردادی مقتضی نقض اساسی است و عدم قابلیت پیشبینی ،مانع تاثیرگذاری این مقتضی
است.
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر طرف ناقض واقعاً نتایج وخیم نقض
را پیشبینی نکرده باشد و شخص متعارف نیز نمیتوانسته این نتایج را پیشبینی کند ولکن
از شخص ناقض ،به علت دانش و مهارت خاص او و این حقیقت که علم و اطالع او به
مراتب بیشتر از یک شخص متعارف بوده است ،انتظار میرفته که نتایج نقض را پیشبینی
کند ،آیا طرف ناقض میت واند با اثبات دو عنصر شخصی و عینی مانع اثرگذاری نقض
اساسی شود؟ برخی از شارحان کنوانسیون عقیده دارند که ناقض نمیتواند پشت این دو
ضابطه پنهان شود و از آن سود ببرد چرا که این امر با حسن نیت سازگاری ندارد (شعاریان،
 .)335 :1395ولکن این عقیده صحیح به نظر نمیرسد چرا که اوالً از عبارات صریح
کنوانسیون استفاده میشود که طرف ناقض میتواند به صرف اثبات عنصر شخصی و عینی،
مانع اثرگذاری نقض اساسی شود ،و تفسیر ارائهشده با متن کنوانسیون سازگاری ندارد؛
وانگهی در این فرض ،طرف ناقض مرتکب قصور شده است و ارتکاب قصور یا حتی
تقصیر مالزمه با سوء نیت داشتن ندارد.
 .2-2عناصر عدم اجرای اساسی قرارداد در دیگر اسناد بينالمللی

عدم اجرا ،محرومیت اساسی و عدمقابلیتپیشبینی عناصر مشترک نقض اساسی و عدم
اجرای اساسی هستند .لذا توضیح مجدد آنها ضرورتی ندارد .در ادامه ،به بیان و توضیح
عناصر اختصاصی عدم اجرای اساسی میپردازیم.
 .1-2-2لزوم مطابقت دقيق

طبق بند ( )1مادهی ( )8:103پی ای سی ال و مادهی (ب)( )7-3-1( )2اونی دوروا،
شدّت واقعی نقض اهمیت ندارد بلکه آنچه اهمیت دارد عبارت است از :توافق طرفین در
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مورد ضرورت انطباق دقیق با قرارداد و اینکه کوچک ترین انحرافی از تعهد قراردادی به

اساس قرارداد لطمه وارد می سازد و به طرف مقابل اختیار خاتمهدادن به قرارداد را میهد.
این توافق از شروط صریح یا ضمنی قرارداد استنباط میشود .بدین ترتیب میتوان در
قرارداد خاتمه دهد.
اثر این توافق این است که هرگونه قصور در اجرا ،عدم اجرای اساسی تلقی میشود.
حتی بدون چنین تصریحی نیز برخی از تعهدات به عنوان تعهداتی که باید انطباق دقیق با
قرارداد داشته باشند محسوب میگردند .برای مثال در بسیاری از نظامهای حقوقی این یک
قاعده است که در معامالت بازرگانی زمان تحویل کاال یا ارائهی اسناد ،اساس قرارداد
است .وظیفهی انطباق دقیق ممکن است از الفاظ قرارداد ،ماهیت یا اوضاع و احوال حاکم
یا عرف و عادت و یا جریان داد و ستد بین طرفین نیز استنباط گردد ( Lando & Beale,

)2000: 364
 .2-2-2عدم اجرای عامدانه

حتی اگر شرط قراردادیِ نقضشده کم اهمیت باشد و نتایج عدم اجرا موجب
محرومیت زیاندیده از منافع دادوستد نشده باشد ،باز هم ممکن است این عدم اجرا اساسی

نییبت مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (رد کنوانسیون بیع نیبالمللی کاال  ،1980ساری اسناد نیبالمللی و مقایسه با حقوق اریان)

قرارداد تصریح کرد که در صورت هرگونه نقض توسط یک طرف ،طرف دیگر بتواند به



تلقی شود منوط به این که عامدانه 1باشد و به زیاندیده دلیلی بدهد تا باور کند که نمی-
تواند به اجرای آتی متعهد اعتماد کند .به عنوان مثال ،الف قراردادی با ب منعقد میکند تا
توزیعکنندهی انحصاری محصوالت او باشد و کاالهایی را که رقیب آن محصوالت هستند
نفروشد .با اینحال ،الف با ج قراردادی منعقد میکند تا کاالهای او را نیز که کاالهای
رقیب کاالهای ب است بفروشد .حتی اگر الف نتواند محصوالت ج را بفروشد ،بمیتواند
رفتار الف را عدم اجرای اساسی تلقی کند () Von bar & Clive, 2009: 874
بدیهی است در جایی که اجرای آتی از سوی طرف ناقض وجود ندارد یا جایی که
عدم اجرای متعهد دلیلی به زیاندیده نمیدهد تا باور کند که نمیتواند به اجرای آتی
متعهد اعتماد کند ،زیاندیده نمیتواند به بند  3استناد کند .به عنوان مثال ،الف تعهد میکند
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که یک سوپر مارکت برای ب به مبلغ صد و پنجاه هزار یورو بسازد .الف کار را انجام
میدهد و به دلیل اختالف در مورد یک معاملهی غیرمرتبط ،از ساخت یک پوشش بر روی
کمپرسور اجتناب میکند .اگر ب بتواند قراردادی به مبلغ سیصد یورو با پیمانکار دیگر
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برای ساخت پوشش منعقد کند ،عدم اجرای الف اساسی محسوب نمی شود ( & Lando

.)Beale, 2000: 366
 .3-2-2زیان نامتناسب

درصورتیکه طرف ناقض با اعتماد به قرارداد ،مقدمات اجرا را فراهم کرده باشد ،باید
بررسی شود که اگر عدم اجرا اساسی تلقی شود آیا متحمل زیان نامتناسب میشود یا خیر؟
برخالف اجرای پیش از تهیه مقدمات اجرا ،اجرای با تأخیر یا پس از تهیة مقدمات اجرا
نمیتواند عدم اجرای اساسی محسوب شود .به عنوان مثال ،الفدر روز اول ماه می ،تعهد
میکند تا نرمافزاری که فقط برای ب مفید است را تا قبل از سی و یکم دسامبر تحویل
دهد .الفتأخیر میکند و در سی و یکم ژانویه ،پیشنهاد تحویل میدهد .در این زمان ب
هنوز به نرمافزار نیاز دارد .الف نیز نمیتواند آن را به دیگری بفروشد .ب میتواند مطالبهی
خسارت کند ولی نمیتواند به قرارداد خاتمه دهد ( UNIDROIT Principles, 2010:

.)252
 .3-2مقایسة عناصر

نقض قرارداد در کنوانسیون بیع و معادل آن (عدم اجرا) در اسناد بینالمللی تقریبا
یکسان هستند .محرومیت اساسی نیز در کنوانسیون و اسناد بینالمللی به یک معنی به کار
رفته است .در ادامه ،سایر عناصر مذکور در کنوانسیون و اسناد بینالمللی مقایسه میشوند.
 .1-3-2زیان
1

عنصر زیان  ،ویژهی کنوانسیون بیع است و در سایر اسناد بینالمللی ذکری از آن به
نیامده است .به موجب کنوانسیون ،نقض در صورتی اساسی محسوب میشود که موجب
ورود زیان به طرف غیرناقض شود و این زیان نیز منجر به محرومیت اساسی زیاندیده از
انتظارات قراردادیاش شود .لذا برای تحقق این مفهوم ابتدا باید بررسی گردد که آیا در اثر
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1. Detriment

نقض زیانی وارد شده است یا خیر ،و اگر وارد شده ،منجر به محرومیت اساسی شده است
یا خیر؟
نقض اساسی قرارداد نیست بلکه برای احراز شدّت زیان وارده مورد توجه قرار میگیرد
(میرزا نژاد جویباری.)305 :1381 ،
همانطور که قبالً نیز اشاره شد ،اصطالح  Detrimentابهامی ندارد و لکن حق مطلب
این است که زیان در تحقق مفهوم نقض اساسی هیچ نقشی ندارد و عنصر اصلی در تحقق
این مفهوم ،محرومیت اساسی است .چه ضرورت دارد گفته شود که نقض هنگامی اساسی
است که موجب زیان شود و این زیان موجب محرومیت اساسی طرف غیرناقض گردد .این
شیوهی تحلیل به اکل از قفا میماند .اگر متعهد مرتکب نقض قرارداد شود ،در درجهی اول
باید بررسی شود که آیا این نقض باعث محرومیت طرف غیرناقض شده است یا خیر و در
درجه ی دوم باید بررسی شود که آیا این محرومیت اساسی است یا خیر؟ تمام دعاویای
که در آنها نقض قرارداد رخ داده و اختالف بر سر تحقق یا عدم تحقق مفهوم نقض اساسی
قرارداد است ،به مدد عنصر محرومیت اساسی به نتیجه میرسند .عنصر زیان نه تنها تاثیری

نییبت مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (رد کنوانسیون بیع نیبالمللی کاال  ،1980ساری اسناد نیبالمللی و مقایسه با حقوق اریان)

برخی از نویسندگان عقیده دارند که محرومیت اساسی شرط مستقلی برای تحقق مفهوم



در تحقق این مفهوم ندارد بلکه چه بسا ممکن است موجب ابهام و پیچیده شدن موضوع
گردد .همانطور که ذکر شد ،عنصر  Detrimentدر اسناد بینالمللی به کار نرفته است و این
امر مطلقا خللی وارد نکرده است (شعاریان.)330 :1395 ،
 .2-3-2عدم قابليت پيشبينی ضرر

علیرغم آنکه عدم قابلیت پیشبینی ضرر عنصر مشترک نقض اساسی و عدم اجرای
اساسی است ،با کمی دقت ،اختالف کنوانسیون و دیگر اسناد بینالمللی روشن میشود.
اسناد بینالمللی فقط بر روی جنبهی شخصی تاکید دارند .طبق این اسناد اگر طرف ناقض
شدت نتیجهی عدم اجرا را پیشبینی نکرده و به نحو متعارف نیز نمیتوانسته پیشبینی کند،
زیاندیده نمیتواند به عدم اجرای اساسی استناد کند.
در مقام ارزیابی باید گفت :ایراد اسناد بینالمللی این است که اگر طرف ناقض پایینتر
از استاندارد یک بازرگان متعارف باشد و اثبات کند که اوالً شدت نتیجهی عدم اجرا را
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پیشبینی نکرده و ثانیاً نمیتوانسته هم پیشبینی کند ،زیاندیده از استناد به عدم اجرای
اساسی محروم میشود .لذا شرح پی ای سی ال که بیان میدارد ضابطة قابلیتپیشبینی این
است که یک شخص در همان وضعیت طرف ناقض و با به کارگیری مهارت و سعی و
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تالش متعارف نتایج نقض را میدانسته یا میتوانسته پیشبینی کند ( Lando & Beale,

 ،)2000: 365به وضوح مغایر متن پی ای سی ال است.
مسئلة دیگر ،زمان عدم قابلیت پیشبینی ضرر است .در دی سی اف آر زمان قابلیت
پیش بینی ضرر ،زمان انعقاد قرارداد است .در اونی دروا و پی ای سی ال ،بسان کنوانسیون
بیع ،این امر مسکوت مانده است ،هر چند که شرح پی ای سی ال تصریح به زمان انعقاد
قرارداد کرده است ( )Lando & Beale, 2000: 365و از این حیث قابل انتقاد است چرا
که این تفسیر از متن استفاده نمیشود .ظاهر مادهی ( )25کنوانسیون بیع مشخص نمیکند
که آیا زمان انعقاد قرارداد باید مطمح نظر قرار گیرد یا زمان ارتکاب نقض .مادهی ()25
تاب تفاسیر متعدد و مختلفی را دارد و بحث و جدلهای زیادی را دامن زده است .برخی از
شارحان عقیده دارند که زمان انعقاد قرارداد میبایست مبنا قرار گیرد .برخی دیگر عقیده
دارند اگر یک نتیجهی زیانبار در زمان انعقاد قرارداد قابل پیشبینی نباشد ولی بعد از آن
قابل پیشبینی باشد طرف ناقض نمیتواند ادعا کند که نتایج نقض غیر قابل پیشبینی بوده
است (.)Chengwei, 2003
عدم تصریح به زمان انعقاد قرارداد در مادهی ( )25کنوانسیون ،سهوی نیست بلکه به این
علت است که نویسندگان پیشنویس به طور خاص ،پیشنهاد زمان انعقاد قرارداد را رد
کردند .این امر به وضوح نشان میدهد که زمان پیشبینی محدود به زمان انعقاد قرارداد
نیست .لذا این سوال تعمداً بدون پاسخ گذاشته شد و پاسخ آن به تشخیص محاکم واگذار
گردید .به سخن دیگر ،دلیلی وجود ندارد که از عدم قابلیت پیشبینی تفسیری ارائه شود
که پیشامدهای بعد از انعقاد قرارداد را نادیده بگیرد .اطالعات مربوط ،اغلب بعد از انعقاد
قرارداد به طرفین منتقل میشوند و نویسندگان پیشنویس کنوانسیون نیز میخواستند
مقررهای منعطفتر برای دادگاهها وضع کنند .پیشینهی تقنینی کنوانسیون نیز نشان میدهد
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که حذف زمان انعقاد قرارداد تعمدی بوده است تا دادگاهها با توجه به اوضاع و احوال

قضیه تصمیم بگیرند .لذا به نظر میرسدکه از این جهت کنوانسیون بیع بسیار بهتر و دقیقتر
از سایر اسناد بینالمللی تنظیم شده است.
مطابقت دقیق اجرا با تعهد قراردادی ،اگر رکن و اساس قرارداد باشد ،منجر به عدم
اجرای اساسی میشود .به لزوم مطابقت دقیق در کنوانسیون بیع اشاره نشده است اما
شارحان کنوانسیون به آن توجه کرده و در آراء محاکم نیز ذکر شده است .مطابقت دقیق
به دو نحو است گاهی صریح و گاهی ضمنی .صریح بدین شکل که طرفین در قرارداد
خود تصریح میکنند که نقض کدامیک از تعهدات قراردادی ،اساسی تلقی میشود؛ در
این صورت تکلیف روشن است (داراب پور19 :1391 ،؛ میرزانژاد جویباری: 1381 ،
 .) 303برخی تعهدات اقتضای اجرای دقیق را دارند .به عنوان یک قاعده ،اجرای با تأخیر
به خودی خود منجر به نقض اساسی قرارداد نمیگردد .تأخیر در اجرا تنها درصورتی منجر
به نقض اساسی میگردد که زمان اجرای قرارداد اهمیت اساسی داشته باشد 1.در یک
قرارداد که طرفین بر سریعترین زمان ممکن برای تحویل توافق کرده بودند ،تأخیر در
تسلیم مبیع پس از اینکه خریدار بخشی از ثمن را به صورت پیش پرداخت کرده بود ،نقض

نییبت مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (رد کنوانسیون بیع نیبالمللی کاال  ،1980ساری اسناد نیبالمللی و مقایسه با حقوق اریان)

 .3-3-2لزوم مطابقت دقيق



اساسی تلقی شد 2.همچنین ،در مبادالت اعتبار اسنادی ،اسناد ارائه شده به بانک باید
مطابقت دقیق با شروط مذکور در قرارداد داشته باشند ( UNIDROIT Principles, 2010:

.)251
.4-3-2عدم اجرای عمدی منجر به عدم اعتماد به اجرای آتی متعهد

این امر در بند ج ماده ی ( )8:103پی ای سی ال ذکر شده است .براساس این بند ،یکی
از شروط تحقق عدماجرای اساسی این است که «عدم اجرا عامدانه باشد و به زیاندیده
دلیلی دهد تا باور کند که به اجرای آتی طرف مقابل نمیتواند اعتماد کند» .بندهای پ و

1. Case No. 6 u 87/96[Oberlandesgericht Düsseldorf,Germany,24.4.97]available at:
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&id=292
1. Case No.03-CV-23776 SR[Ontario Supreme Court of Justice, Canada,06.10.2003]available
at:http://www.unilex.info/case.cfm?pid=18&do=case&id=1189.
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ت مادهی ( ) 7:3:1اونی دروا نیز مقررات مشابهی دارند .در بند پ آمده است که عدم اجرا
عامدانه یا از روی سهلانگاری باشد و در بند ت عدم اعتماد به اجرای آتی ذکر شده است.
روش پی ای سی ال که این دو شرط (عدم اجرای عمدی و منجر شدن به عدماعتماد

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب– سال ششم – شماره چهارم – زمستان 1398

به اجرای آتی متعهد) را در یک بند جمع کرده بهتر است .صرف عدم اجرای عامدانه یا از
روی سهلانگاری منجر به عدم اجرای اساسی نمیشود .به همین دلیل است که در شرح
رسمی اونی دروا ،بر این بند ایراد شده است که اگر عدم اجرا کم اهمیت باشد و متعهدله
در اثر این اختیار بتواند به قرارداد خاتمه دهد ،با اصل حسن نیت در تنافی است
( .)UNIDROIT Principles, 2010: 251امتیاز اونیدروا بر پی ای سی ال این است که
سهل انگاری در اجرا را نیز ملحق به عدم اجرای عامدانه کرده است چرا که ممکن است
متعهدله از سهل انگاری متعهد به نحو متعارفی نتیجه بگیرد که متعهد در آینده نیز تعهد را
اجرا نخواهد کرد.
این امر (عامدانه بودن عدم اجرا و منجر شدن به بی اعتمادی نسبت به اجرای آتی به
عنوان مصداق نقض اساسی) در کنوانسیون ذکر نشده است بلکه طبق مادهی ()71
کنوانسیون اگر متعهدله در قراردادهای اقساطی از نحوهی رفتار متعهد در تهیة مقدمات
اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد بتواند پیشبینی کند که متعهد مرتکب نقض خواهد
شد ،میتواند اجرای تعهدات خود را معلق کند .بدیهی است در اینجا نقض اساسی محقق
نشده است و طرف غیر ناقض نیز حق خاتمه دادن به قرارداد را نخواهد داشت .با این حال،
شارحان کنوانسیون بیع در تفسیر مادهی ( )71عقیده دارند که اگر نقض قرارداد به زیان-
دیده دلیلی بدهد که باور کند به اجرای آتی متعهد نمیتواند اعتماد کند ،نقض اساسی
قرارداد محقق شده است .مثالً حتی اگر شرط قراردادیِ نقضشده کماهمیت باشد و نتایج
نقض زیاندیده را به نحو اساسی از انتظارات قراردادیاش محروم نسازد ،او باز هم می-
تواند درصورتی که عدم اجرا عامدانه باشد ،نقض ارتکابی را اساسی تلقی کند ( koch,

 .) 1998: 34از این گذشته ،اگر یک طرف به نحو متعارف از رفتار طرف مقابل به این
نتیجه برسد که او بخش عمدهای از تعهدات خود را اجرا نخواهد کرد ،میتواند از طرف
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مقابل تقاضا کند که تأمین کافی برای اجرا دهد و ندادن تأمین ،نقض اساسی تلقی خواهد
شد (.)koch, 1998: 34
شرط ورود زیان نامتناسب 1فقط در مادة ( )7:3:1()2()eاونیدروا به کار رفته است و در
مادهی ( )25کنوانسیون و پیشینهی پیشنویس مادهی ( )25ذکر نشده است .در پی ای سی
ال نیز نشانی از آن دیده نمی شود .به موجب این شرط ،اگر در اثر عدم اجرای اساسیِ
متعهد ،زیاندیده به قرارداد خاتمه دهد و طرف ناقض به علت تهیهی مقدمات یا اجرای
تعهد متحمل زیان نامتناسبی شود ،عدم اجرای اساسی محقق نشده است 2.این فرض در
جایی است که متعهد به تعهد خود عمل نکرده است ولی با تکیه بر حق اصالح ،مقدمات
اجرا را فراهم کرده یا پیشنهاد اجرا میدهد (.)UNIDROIT Principles, 2010: 252
شرط دانستن ورود زیان با این ایراد مواجه است که اگر زیاندیده در اثر عدم اجرای
اساسیِ متعهد به قرارداد خاتمه دهد و به این علت زیان نامتناسبی به ناقض وارد شود این
ورود زیان در واقع در اثر عمل خود ناقض بوده است و زیاندیده نباید از حق خود در
خاتمه دادن به قرارداد محروم شود .به همین دلیل است که این شرط در پی ای سی ال

نییبت مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (رد کنوانسیون بیع نیبالمللی کاال  ،1980ساری اسناد نیبالمللی و مقایسه با حقوق اریان)

 .5-3-2ورود زیان نامتناسب به متعهد



منعکس نشده است.
 .3آثار نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد و مقایسة آنها

حق خاتمه دادن به قرارداد ،مطالبه کاالی جایگزین ،تقاضای تامین کافی برای اجرای
دقیق قرارداد و غیره آثار نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد هستند که در ادامه
آثار این دو بررسی میشود.
 .1-3آثار نقض اساسی قرارداد در کنوانسيون

نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع دارای دو اثر است:
1 Disproportionate loss.

 2توضیح این که :برا ی ارزیابی اساسی بودن یا نبودن نقض ارتکابی ،به ورود یا عدم ورود زیان نامتناسب به متعهد نیز
باید توجه کرد .در اینجا چون خاتمه دادن به قرارداد باعث ورود زیان نامتناسب به متعهد میشود لذا نقض ارتکابی
اساسی نیست.
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 .1-1-3حق خاتمه دادن به قرارداد

نقض اساسی میتواند پیش یا پس از فرارسیدن موعد اجرا باشد و نیز میتواند در مورد
کاالهایی باشد که یکجا یا به صورت اقساطی تسلیم میشوند .در تمامی این صور ،نقض
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اساسی به زیاندیده اختیار خاتمهدادن به قرارداد را میدهد .صور مذکور در چند مقررة
کنوانسیون منعکس شده است.
مادهی (الف) ( )49( )1مقرر میدارد« :چنانچه عدم ایفای هر یک از تعهدات فروشنده
طبق قرارداد یا کنوانسیون حاضر نقض اساسی قرارداد به شمار آید ،خریدار میتواند
خاتمهی قرارداد را اعالم دارد».
مطابق مادهی (الف) («: )64( )1چنانچه عدم ایفای هر یک از تعهدات خریدار طبق
قرارداد یا کنوانسیون حاضر نقض اساسی قرارداد محسوب شود ،فروشنده میتواند به
قرارداد خاتمه دهد».
طبق مادهی ( )51کنوانسیون بیع« :چنانچه فقط بخشی از مبیع تحویل شود یا کل مبیع
تحویل شود ولی فقط بخشی از آن منطبق با قرارداد باشد ،خریدار تنها در صورتی میتواند
کل قرارداد را خاتمه دهد که عدم تسلیم کاملِ کاال یا عدم انطباق با قرارداد نقض اساسی
قرارداد محسوب گردد».
طبق مادهی (« : )72( )1چنانچه قبل از تاریخ اجرای قرارداد روشن شود که یکی از
طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد ،طرف مقابل میتواند فسخ قرارداد را
اعالم نماید».
به داللت مادهی ( )73در مورد قرارداد تسلیم کاال به نحو اقساطی ،چنانچه عدم ایفای
هر یک از تعهدات یکی از طرفین نسبت به هر بخش از آن ،نقض اساسی قرارداد در رابطه
با همان قسمت محسوب شود ،طرف مقابل میتواند فسخ قرارداد را نسبت به بخش مزبور
اعالم نماید.
چنانچه عدم ایفای هر یک از تعهدات یکی از طرفین نسبت به هر بخش دالیل موجهی
در اختیار طرف دیگر قرار دهد تا او به این نتیجه برسد که نقض اساسی قرارداد نسبت به

178

اقساط آتی اتفاق خواهد افتاد ،او میتواند فسخ قرارداد را برای آینده اعالم نماید مشروط
بر اینکه اعالم فسخ ظرف مهلت متعارفی صورت گیرد ()Karollus, 1995
حال قرارداد را نسبت به بخشهایی که تسلیم شده است یا در آینده تسلیم خواهد شد فسخ
نماید مشروط بر اینکه به دلیل همبستگی آنها بخشهای مزبور نتواند برای مقاصدی که
طرفین در زمان انعقاد قرارداد مد نظر داشتهاند مورد استفاده قرار گیرد Bennett in:

).)Bianca & Bonell, 1987: 517
 .2-1-3مطالبهی کاالی جایگزین

بند ( )2مادهی ( )46کنوانسیون بیع مقرر میدارد« :در صورت عدم انطباق کاال با
قرارداد ،خریدار تنها در صورتی میتواند تسلیم کاالی جایگزین را مطالبه کند که عدم
انطباق نقض اساسی قرارداد محسوب شود.»...
نکتهای که در اینجا باید متذکر شد ،ارتباط نقض اساسی با انتقال ضمان معاوضی است.
برخی از نویسندگان عقیده دارند که نقض اساسی نقش مهمی در انتقال ضمان معاوضی
دارد (طالب احمدی .) 115 :1393 ،اما برخالف نظر نویسنده مذکور ،نقض اساسی هیچ

نییبت مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (رد کنوانسیون بیع نیبالمللی کاال  ،1980ساری اسناد نیبالمللی و مقایسه با حقوق اریان)

خریداری که فسخ قرارداد را نسبت به هر بخش از تسلیم اعالم میکند میتواند در عین



نقشی در انتقال یا عدمانتقال ضمان معاوضی ندارد .توضیح این که طبق مادهی ()70
کنوانسیون بیع ،اگر فروشنده مرتکب نقض اساسی قرارداد شود ،مواد ( )68( ،)67و ()69
مانع از توسل مشتری به طرق جبران خسارت ناشی از نقض که در دسترس او است نخواهد
بود .مواد مذکور موارد انتقال ضمان معاوضی از فروشنده به خریدار را بیان میدارد .مفاد
مادهی ( )70این است که اگر فروشنده مرتکب نقض اساسی قرارداد شود انتقال ضمان
معاوضی به خریدار مانع توسل او به اختیارات حاصل از نقض اساسی (مطالبهی کاالی
جایگزین و خاتمه دادن به قرارداد) نخواهد بود .به سخن دیگر ،علیرغم آنکه ضمان
معاوضی به خریدار منتقل شده است ،او در فرض تحقق نقض اساسی از سوی فروشنده
میتواند کاالی جایگزین را مطالبه کند یا حتی به قرارداد خاتمه دهد.
 .2-3آثار عدم اجرای اساسی قرارداد در اسناد بينالمللی

آثار عدم اجرای اساسی قرارداد به شرح زیر است.
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 .1-2-3حق خاتمه دادن به قرارداد

عدم اجرای اساسی میتواند حقیقی یا پیش از موعد باشد و نیز میتواند در مورد
کاالهایی باشد که یکجا یا به صورت اقساطی تسلیم میشوند .در تمامی این صور ،عدم
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اجرای اساسی به زیاندیده اختیار خاتمه دادن به قرارداد را میدهد.
طبق مادهی ( ) 9:301پی ای سی ال :اگر عدم اجرای یک طرف اساسی باشد ،طرف
دیگر میتواند به قرارداد خاتمه دهد .همچنین به موجب مادهی ( )9:304اگر قبل از
فرارسیدن زمان اجرای قرارداد مشخص باشد که طرف مقابل مرتکب عدم اجرای اساسی
خواهد شد ،طرف دیگر میتواند به قرارداد خاتمه دهد.
اگر قرارداد باید در بخشهای متعدد انجام شود و نسبت به یک بخش که باید در مورد
آن اجرای متقابل انجام شود عدم اجرای اساسی اتفاق بیفتد ،زیاندیده میتواند قرارداد را
فقط نسبت به همان بخش خاتمه دهد و اگر عدم اجرا نسبت به کل قرارداد اساسی
محسوب شود ،میتواند به کل قرارداد خاتمه دهد (مادهی .)9:302
مواد ( )7.3.1و ( )7.3.3اونیدروا و مواد ( )3:502و ( )3:504دی سی اف آر دارای
مقررات مشابهی است اال اینکه بحث قراردادهای تحویل اقساطی مورد تصریح قرار نگرفته
است که البته اصل حکم بر قراردادهای بیع تحویل اقساطی نیز صدق میکند.
 .2-2-3حق تقاضای تأمين کافی برای اجرای دقيق تعهد

اگر یکی از متبایعین به نحو متعارف به این باور برسد که طرف مقابل مرتکب نقض
اساسی خواهد شد ،می تواند تقاضای تأمین کافی برای اجرای تعهد در زمان مقرر کند و نیز
میتواند اجرای تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد .اگر در زمان متعارف تأمین داده
نشود و طرفی که آن را تقاضا کر ده هنوز به نحو متعارف باور داشته باشد که طرف مقابل
مرتکب عدم اجرای اساسی خواهد شد ،میتواند بدون درنگ اخطار خاتمهی قرارداد را
برای طرف مقابل ارسال کند و به قرارداد خاتمه دهد.
مواد ( )7.3.4از اونیدروا و مادهی ( )3:505از کتاب سوم دی سی اف آر دارای احکام
مشابهی هستند.
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 .3-2-3حق رد کردن اجرای دیرهنگام

طبق مادهی ( )8:104پی ای سی ال ،طرفی که اجرایش از سوی طرف مقابل به علت
به گونهای نیست که منجر به عدم اجرای اساسی قرارداد گردد ،اجرای جدید و منطبق با
قرارداد انجام دهد .بر عکس ،طبق اونیدروا اصالح و تعمیر مشروط به عدم تحقق عدم
اجرای اساسی نیست بلکه حق خاتمه دادن هنگامی محقق میشود که زمان اصالح منقضی
شده و عدم اجرای اساسی اصالح نشده باشد (مواد  7.1.4و .)7.2.3
اختیار مذکور با استثنائاتی مواجه است .طبق مادهی ( )3:203از کتاب سوم دی سی اف
آر ،از جمله مواردی که زیاندیده میتواند به طرف مقابل فرصت اصالح ندهد این است
که عدم اجرای تعهدات قراردادی در زمان مقرر منجر به عدم اجرای اساسی قرارداد شده
باشد.
 .3-3مقایسة آثار نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد

اختیار خاتمهدادن به قرارداد اثر مشترک کنوانسیون و اسناد بینالمللی است .مطالبهی
کاالی جایگزین در مادهی (  )9:102پی ای سی ال و مادهی ( )7.2.2اونیدروا و مادهی

نییبت مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (رد کنوانسیون بیع نیبالمللی کاال  ،1980ساری اسناد نیبالمللی و مقایسه با حقوق اریان)

عدم انطباق با قرارداد پذیرفته نمیشود ،میتواند تاهنگامی که زمان اجرا فرانرسیده یا تأخیر



( ) 3:302از کتاب سوم دی سی اف آر مذکور است ولی اجرای آن مقید به تحقق نقض
اساسی قرارداد نیست و این تفاوت بسیار قابل توجهی است که بین کنوانسیون و دیگر اسناد
بینالمللی وجود دارد.
تقاضای تأمین کافی برای اجرای عین تعهد ،در کنوانسیون پیشبینی نشده است .طبق
مادهی ( )71کنوانسیون ،هرگاه بعد از انعقاد قرارداد معلوم گردد که یکی از طرفین بخش
اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد نمود ،طرف مقابل میتواند اجرای تعهدات خویش را
معلق کند .البته برخی از شارحان کنوانسیون در شرح مادهی ( ،)71ندادن تأمین علیرغم
تقاضای طرف مقابل را نقض اساسی قرارداد دانستهاند Bennett in: Bianca & Bonell,

).)1987: 524
اجرای جدید و منطبق با قرارداد طبق مادهی ( )48کنوانسیون مشروط به این است که
بدون تأخیر نامعقول و نیز بدون زحمت نامتعارف برای خریدار باشد ،در حالیکه طبق
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مادهی ( ) 8:104پی ای سی ال مشروط به این است که تأخیر منجر به نقض اساسی قرارداد
نشود.
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 .4مقایسه با حقوق ایران و فقه اماميه

قانون مدنی ایران نقض اساسی را از نقض غیراساسی تفکیک نکرده است؛ چراکه
اساساً اصطالح نقض اساسی قرارداد یا معادل آن در این قانون به کار نرفته است .برخی از
نویسندگان عدم تقسیم نقض قرارداد به اساسی و غیراساسی را یکی از نواقص قانون مدنی
به شمار آوردهاند (شعاریان و رحیمی .)1395: 349 ،برخی دیگر (میرزا نژاد جویباری،
 )330 :1381نیز معتقدند که قانونگذار ما با بیتوجهی به نقض اساسی دچار افراط و تفریط
شده است؛ از جمله این که :در حالی که کوچکترین نقض عهد در بیع عین معین سبب
ایجاد حق فسخ برای متعهدله است (مواد  422 ،411 ،410 ،235قانون مدنی ایران) ،در بیع
کلی ،نقض قرارداد هر چقدر هم مهم و اساسی باشد ،موجب ایجاد حق فسخ نیست.
چنان که مالحظه شد ،تحقق نقض اساسی در کنوانسیون بیع منوط به این است که
متعهدله متحمل چنان زیانی شده باشد که موجب محرومیت عمدة وی از انتظارات
قراردادیاش گردد و متعهد چنین محرومیتی را پیشبینی نکرده باشد .اثر مهمی که بر این
مفهوم واحد مترتب می شود عبارت است از :حق متعهدله در مورد فسخ قرارداد یا مطالبه
کاالی جایگزین.
نقض یک عقد تملیکی مانند بیع ممکن است بدین صورت باشد که موضوع معامله
اصالً تسلیم نشود یا در تسلیم آن تأخیر شود یا آنکه مبیعِ تسلیمشده منطبق با قرارداد نباشد.
مشابه این مسائل در عقود عهدی نیز وجود دارد .میخواهیم بدانیم موضع قانون مدنی ایران
در این موارد چیست و زیاندیده از کدام شیوه جبرانی میتواند بهره بگیرد؟ حالتهای
مختلف نقض و حکم آنها در حقوق ایران به شرح زیر است.
 .1-4عدم تسليم مورد معامله

اگر مورد معامله عین معین باشد ،خریدار میتواند فروشنده را الزام به تسلیم آن کند.
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در این مورد ،به صرف تحقق بیع ،مبیع وارد ملکیت خریدار شده است و مالک فعلی مبیع

خریدار است (بند  1مادهی 362قانون مدنی) .خریدار دارای حق تعقیب است بدین معنی
که میتواند مال خود را نزد هر شخصی بیابد مطالبه و توقیف کند .در خصوص ثمن نیز
اگر مبیع کلی فی الذمه باشد خریدار میتواند فروشنده را ملزم به انتخاب مصداق
خارجی و تسلیم مبیع کند و در خصوص عدم پرداخت ثمن ،فروشنده با تحقق شرایط خیار
تأخیر ثمن (مواد  )409-402دارای حق فسخ است.
 .2-4تأخير در تسليم مبيع

در این صورت خواه مبیع عین معین باشد یا کلی فی الذمه ،خریدار صرفاً میتواند
فروشنده را الزام به تسلیم مبیع کند مگر آنکه مبیع در زمان مقرر از نوع وحدت مطلوب
باشد که در این صورت خریدار حق فسخ خواهد داشت (امامی .)505 :1381 ،در خصوص
ثمن ،بسان فرض فوق ،فروشنده حق دارد که خریدار را ملزم به تأدیة ثمن نماید (مادة
 )395یا با تحقق شرایطی (مواد  )409-402قرارداد را فسخ کند.
 .3-4عدم انطباق مبيع تسليمشده با قرارداد

ممکن است مبیع تسلیمشده با قرارداد منطبق نباشد .عدم انطباق میتواند دالیل و اَشکال

نییبت مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (رد کنوانسیون بیع نیبالمللی کاال  ،1980ساری اسناد نیبالمللی و مقایسه با حقوق اریان)

اگر عین معین باشد همین مطلب صادق است.



متعددی داشته باشد مانند تسلیم مبیع معیوب ،یا تسلیم مبیع غیرمطابق به دلیل وجود تدلیس،
اختالف در جنس ،وصف و مقدار (تسلیم کمتر و بیشتر از مورد تعهد).
اگر مبیع عین کلی باشد ،خریدار حق فسخ ندارد (مواد  437 ،414و  439قانون مدنی) و
می تواند الزام فروشنده به تحویل مبیع منطبق با قرارداد را بخواهد .اگر مبیع عین معین باشد،
خریدار با تحقق شرایطی حق فسخ خواهد داشت (مواد  396-413قانون مدنی).
در عقود عهدی حکم مواد ( 237تا  )239قانون مدنی مجری است .یعنی در صورت
تخلف ،متعهد ابتدا باید اجبار به اجرای تعهد شود 1.در صورت امتناع ،چنانچه موضوع
 1امکان یا عدم امکان الزام ،در فقه محل بحث است و در این خصوص چهار نظر وجود دارد :اول ،اجبار مطلقا ممکن
است؛ دوم ،اجبار مطلقا ممکن نیست؛ سوم و چهارم ،قول به تفصیل ،نک :انصاری .70 :1432 ،همچنین ،نک :شهید
اول130 : 1406 ،؛ نجفی ،1981 ،ج 218 :23؛ طباطبایی یزدی .127 :1421 ،الزم به ذکر است که این بحث در فقه
در قسمت شروط ضمن عقد مطرح می شود ولی اختصاص به شروط ضمن عقد ندارد و بلکه حکم شروط ضمن
عقد ،حکم اصل عوضین است .نک :مراغی.281 :1429 ،
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تعهد قائم به شخص نباشد ،حاکم میتواند به خرج متعهد موجبات انجام تعهد را فراهم
کند و هرگاه اجبار ممکن نباشد یا موضوع تعهد قائم به شخص باشد ،متعهدله حق فسخ
خواهد داشت.
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چنان که گفته شد ،یکی از کارکردهای مهم مفهوم نقض اساسی این است که حق فسخ
متعهدله را در چهارچوب واحدی قرار میدهد .در حقوق ایران حق فسخ قرارداد در قالب
چندین خیار پیش بینی شده است .در ادامه به بررسی موضع قانون مدنی ایران در این مورد
میپردازیم.
 .1خیار مجلس ،حیوان و تاحدودی خیار تأخیر ثمن ،تعبدی هستند .خیار شرط زادهی
تراضی طرفین است لذا حکم مادهی ( )399قانون مدنی در مورد این خیار خالف قواعد
نیست ،همانطورکه در بیعهای بینالمللی نیز طرفین میتوانند مواردی را که برای آنها از
اهمیت خاصی برخوردار است به عنوان مصداق نقض اساسی قرارداد ذکر کنند و در
صورت تخلف به راحتی قرارداد را فسخ کنند (میرزانژاد جویباری .)305 :1381،خیار تعذر
تسلیم (ماده  240قانون مدنی) و خیار تفلیس (ماده  380قانون مدنی) تا حدود زیادی منطبق
با مفهوم نقض اساسی قرارداد هستند و اساسا مصداق بارز تحقق نقض اساسی ،ناتوانی در
اجرای قرارداد و ورشکستگی خریدار است.

1

 .2برخالف ادعای برخی از نویسندگان (میرزانژاد جویباری ،)330: 1381 ،طبق قانون
مدنی ایران کوچکترین نقض عهد منجر به حق فسخ نمیگردد .به داللت ماده ()479
قانون مدنی ،عیبی موجب فسخ اجاره میشود که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در
انتفاع باشد .شبیه این حکم در مادهی ( )1641قانون مدنی فرانسه نیز مقرر شده است این
حکم مختص اجاره نیست لذا در صورتی که نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع محقق
نشود ،حق فسخ به وجود نمیآید .مطلق غبن نیز ،سبب به وجود آمدن خیار نیست بلکه
غبنی که فاحش باشد موجب پدید آمدن خیار است (مادهی  416قانون مدنی .همچنین،

184

 1یکی از دالیل مهم برای ثبوت خیار تعذر تسلیم ،قاعده الضرر است (نجفی،1981 ،ج )81 :27؛ و عمده دلیل خیار
تفلیس صحیح عمر بن یزید از حضرت ابوالحسن امام علی بن موسی الرضا علیهالسالم و مرسل جمیل و صحیح ابی
والد از امام صادق علیهالسالم است (نجفی ،1981 ،ج.)296 :25

نک :عاملی .) 493 :1384 ،دلیل شرعی بر خیار غبن و عیب ،عالوه بر عقالیی بودن و امضا
از سوی شارع (به عدم ردع) ،قاعده نفی ضرر است .طریق استدالل بدین نحو است که این
است .اگر در مورد خیار غبن ،عقیده بر عقالیی بودن آن نداشته باشیم ،قاعده الضرر کافی
برای اثبات خیار است چرا که لزوم معامله در فرض غبن ،ضرری است؛ ولی وجود خیار
عیب بدون ادعای عقالیی بودن آن ،ممکن نیست چرا که عیب مالزمه با ضرر مالی ندارد و
اگر ضرر مالی نیز محقق شد ،داخل در عنوان غبن میشود و وجود خیار ،به علت تحقق
عنوان غبن خواهد بود( 1حسینی حائری .)512 :1431،مبنای خیار تدلیس نیز عقالیی بودن
آن و امضای این ارتکاز عقالیی (با سکوت و عدم ردع) از سوی شارع و نیز قاعده الضرر
است( 2حسینی حائری .)526 :1431،مبنای مواد ( 411 ،410و  )413قانون مدنی تغایر
مقصود عاقد و چیزی است که در عالم خارج محقق شده است ،و خیار فسخ برای دفع
ضرر است زیرا در عقد بیع مقداری از ثمن در مقابل اوصاف مبیع قرار داده نشده است
(امامی 504 :1381 ،و انصاری.)283 :1432،

3

 .3مبنای وجود مفهوم نقض اساسی قرارداد ،بقای قرارداد و حفاظت از کیان قرارداد در

نییبت مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (رد کنوانسیون بیع نیبالمللی کاال  ،1980ساری اسناد نیبالمللی و مقایسه با حقوق اریان)

خیار ،حقی است عقالیی و سلب آن از زیاندیده ،ضرر است که به قاعده نفی ضرر ،منفی



مقابل خطر فسخ است .بیعهای بینالمللی بسیار پرهزینهتر از بیعهای داخلی هستند .در این
قراردادها نقل و انتقال کاال ،بسته بندی کاال ،بیمة کاال و غیره بسیار هزینهبر هستند و
بنابراین ،فسخ قرارداد منجر به نتایج غیرقابل جبران میگردد .لذا مفهوم نقض اساسی در

 1این در حالی است که یکی از شارحان بزرگ مکاسب تصریح میکند که حدیث نفی ضرر داللتی بر خیار ندارد:
«قد مرّ مراراً عدم داللته [حدیث نفی الضرر] علی الخیار» (شهیدی تبریزی .)359 :1386 ،این نظر از سوی برخی
نویسندگان حقوقی مورد تایید قرار گرفته است« :اما قاعده الضرر به تنهایی مثبت هیچ یک از خیارات نیست :اگر در
موردی پا به میان میگذارد باید زیر بغلش را بگیرند زیرا به تنهایی قادر به حرکت نیست» (جعفری لنگرودی:1381 ،
.)165
 2برای ثبوت خیار تدلیبس به روایات موجود که برای خریدار حیوان مصرّاه و یکی از زوجین که در اثر تدلیس طرف
مقابل زیان دیده است نیز استناد میکنند :بحرانی92-93 :1405 ،
 3برخی از فقیهان برای خیار ناشی از تخلف وصف مبنای دیگری ذکر میکنند .نک :حسینی حائری491 :1431،
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کنوانسیون بیع کاال تعبیه شد تا موارد فسخ را محدود و در نتیجه میزان خسارت را تقلیل
دهد (میرزا نژاد جویباری301 :1381 ،؛ شعاریان.)328 :1395 ،
حال که مقتضیات حاکم بر بیعهای بینالمللی و بیعهای داخلی یکسان نیست ،به چه
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دلیل باید قواعد یکسانی بر هر دو حاکم باشد کما اینکه روش بسیاری از نظامهای حقوقی
ملی نیز چنین است .وانگهی ،مورد معامله در بیعهای بینالمللی غالباً کلی فی الذمه است و
طبق قانون مدنی ایران ،اگر مبیع تحویلشده غیرمنطبق با اوصاف قرارداد باشد ،خریدار حق
فسخ نخواهد داشت و این امر با مبنای قاعدة نقض اساسی قرارداد که تقلیل موارد فسخ
است بسیار هماهنگتر است .لذا موضع قانون مدنی ایران و حقوق اسالم بسیار قابل دفاع
است.
نتيجهگيری

 .1نقض اساسی قرارداد متشکل از دو عنصر است :نقض قرارداد و محرومیت اساسی.
عنصر خسارت دخالتی در تحقق نقض اساسی ندارد .عنصر عدم قابلیت پیشبینی نیز مانع از
اثرگذاری نقض اساسی قرارداد است نه از عناصر نقض اساسی .عناصر عدم اجرای اساسی
قرارداد نیز عبارتان د از :عدم اجرای قرارداد و محرومیت اساسی .نقض شرط لزوم مطابقت
دقیق و نیز عدم اجرای عامدانه ای که منجر به عدم اعتماد به اجرای آتی متعهد شود،
درحکم محرومیت اساسی هستند .ورود زیان نامتناسب و عدم قابلیت پیشبینی نیز مانع
اثرگذاری عدم اجرای اساسی هستند نه از عناصر عدم اجرای اساسی.
 .2علی رغم وجود اختالف در تعریف ،عناصر و آثار مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای
اساسی قرارداد ،این دو مفهوم تفاوت ماهوی و اساسی با یکدیگر ندارند.
 .3اسناد بینالمللی به جای تعریف عدم اجرای اساسی ،مصادیق آن را برشمردهاند لذا
وضوح بیشتری از کنوانسیون بیع دارند .درخصوص عدم قابلیت پیشبینی ضرر ،کنوانسیون
بیع که حاوی هر دو ضابطهی عینی و شخصی است از اسناد بینالمللی که فقط دربردارنده-
ی عنصر شخصی هستند بهتر تنظیم شده است.
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 .4حق ردکردن اجرای دیر هنگام که از آثار عدم اجرای اساسی است در کنوانسیون
بیع ذکر نشده است ولکن از تقدم حق خریدار در خاتمه دادن به قرارداد در مادهی ( )49بر
کافی برای اجرای دقیق تعهد در فرض عدم اجرای اساسی قرارداد امتیاز اسناد بینالمللی بر
کنوانسیون بیع است.
 .5مطالبه ی کاالی جایگزین در کنوانسیون منوط به تحقق نقض اساسی است ولی در
اسناد بین المللی چنین شرطی وجود ندارد .علت این امر ،تقدم حق فروشنده در مورد
اصالح بر حق خریدار در مورد درخواست کاالی جایگزین در کنوانسیون بیع است .لذا به
نظر می رسد از این حیث نیز موضع کنوانسیون بیع قابل دفاع است.
 .6مفهوم و آثار نقض اساسی در حقوق مدنی ایران و فقه دیده نمیشود بلکه خیارات
متعددی پیشبینی شده است که مجوز فسخ و خاتمهی قرارداد هستند ولکن سازوکار
تعبیه شده در قانون مدنی به تبع فقه امامیه نتیجتاً با سازوکار کنوانسیون بیع نزدیک و بلکه
مصادیق خارجی فسخ طبق قانون مدنی ایران به مراتب کمتر از مصادیق خارجی فسخ طبق
کنوانسیون بیع است چرا که غالب خیارات در حقوق ایران مربوط به جایی است که مبیع

نییبت مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (رد کنوانسیون بیع نیبالمللی کاال  ،1980ساری اسناد نیبالمللی و مقایسه با حقوق اریان)

حق اصالح فروشنده در مادهی ( )48همین نتیجه به دست میآید .حق درخواست تأمین



عین شخصی باشد و در عین کلی خیار وجود ندارد ،در حالی که مبیع در بیعهای بینالمللی
معموالً کلی است نه عین شخصی.
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