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چکيده
تهاتر از نهادهاي مؤ ر در جلوگيري از اطالده فرايندد پرداخدتهداي متقابد اسدت.
وقتي دو شخص ،مبلغي پول يا اجراي تعهددي از يدک ندوع را بده هدم مدديون هسدتند،
ميتوانند آن ها را در مقاب هم تهاتر کنند .براي وقوع تهاتر در حقوج تجارت بينالمل ،
مديون بودن طرفين در مقاب يکدديگر ،يدک ندوع بدودن ،قابد اجدرا بدودن ،قطعيدت و
رسيدن موشد تعهد ،الزم است .انواع تهاتر در حقوج تجارت بينالمل به اشتبدار شديوه
اجرا شبارت است از :تهاتر يکطرفه ،تهاتر رويهاي و تهاتر قراردادي و به اشتبدار منشدأ
تعهدات ،شبارت است از :قراردادي و مستق  .در حقوج ايران تهاتر قدانوني ،قدراردادي
و قضايي مشاهده ميشود .در فقه اماميه بي تر از واژه تقاص استفاده شده و تقاص
قهري را تهاتر مي نامند .شراي و آ ار تهاتر در اين سه ن ام شباهتهاي بسدياري بدا
هم دارند؛ گرچه تفاوتهايي ني ميان آنها بهويدژه در شديوه اجدرا و آ دار آن وجدود
دارد.

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب– سال اول – شماره اول  -پايیز 3131

لمل
تهارت رد فقه امامیه ،حقوق اریان و تجارت نیبا ل

واژگان کليدي :تهاتر ،تقاص ،تهداتر يکطرفده ،تهداتر قدراردادي ،تهداتر رويدهاي يدا
قضايي

 – 3استاديار گروه حقوق خصوصي و اسالمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز(نويسنده مسئول)
رايانامهsarbazian20@gmail.com :

 – 2دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شيراز
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تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

مقدمه

تهاتر در حقوق تجارت بينالملل از تشريفات غير ضروري پرداخ بدهيهاي متقابل دو ررف بمه
يکديگر جلوگيري کرده ،وسيلهاي براي اجراي تعهدات متقابل ديان در مقابل يکديگر تلقي ميشود .با
عناي به اهمي تهاتر در رواب تجاري بينالمللي و نقش تسهيلکننده ايمن راهکمارحقوقي در سمقوط
تعهدات متقابل اشخاص در حقوق تجارت بينالملل ،مقررات آن در سطح بينالمللي مورد توجه قمرار
گرفته و در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي 3و به رور محدودتر در اصمول قراردادهماي اروپمايي
گنجانده شده اس  .استفاده فزاينده از تهاتر در رواب تجاري بينالمللي به رور عام و در داوري تجاري

2

بينالمللي به رور خاص ) (Berger, 2005: 111ضرورت وجود يک قانون يکنواخ بينالمللي را در
اين رابطه ايجاب ميکند.
اهمي و نقش ماثر تهاتر در تنظيم رواب تجاري بينالمللي باعم شمده تما نويسمندگان در اصمول
قراردادهاي تجاري بين المللي ،فصمل هشمتم از ايمن اعالميمه را بمه تهماتر اختصماص داده ،در پمنج مماده
بهتفصيل شراي  ،آثار و نحوه اجراي آن را بيان کنند .مقررات تهاتر در اسناد معتبر بمينالمللمي ديگمري
هم لحاو شده اس  ،کما اينکه اصول قراردادهاي اروپمايي و کنوانسميون سمازمان ململ درخصموص
واگذاري مطالبات در تجارت بينالملل مصوب  ،2113بسته به مورد قواعد آن را بيان کردهاند.
در اين مقاله سعي شده اس با عناي به نقش ماثر تهاتر در حقموق تجمارت بمينالململ ،ابعماد ايمن
راهکار حقوقي به رور دقيق تبيين و مقررات آن با مقررات حقوق ايران و موازين فقه اماميه تطبيمق داده
شود.
 .1مفهوم تهاتر و اقسام آن

در اين قسم  ،به مفهوم تهاتر در حقوق ايران ،فقه اماميه ،تجارت بينالملل و تممايز آن از مصماديق
مشابه پرداخته ،سپس انوا تهاتر توضيح داده شده اس .
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1- Unidroit Principles of International Commercial Contracts, 2010.
2- Principles of European Contract Law, 2000.

 .1-1مفهوم تهاتر

براي بيان ابعاد مفهومي تهاتر ،الزم اس ابتدا مفهوم آن در فقه و سپس مفهوم حقموقي آن توضميح
داده شود.



 1-1- 1در فقه

را تکذيب کردن و مساوات و برابمر شمدن اسم (مرت مي زبيمدي 333 :3311 ،معمين222 : 3121 ،
دهخدا 333 :3133 ،انصاري و راهري.)232 :3133 ،
از عنوان تهاتر در بابهاي مختلف فقهي نظير رهن ،ضمان ،نکاا ،تجارت و مساقات سخن به ميان
آمده اس و برخي از فقها تهاتر دو دين با تحقق شروط آن را امري مسلم دانستهاند .به نظر اين گروه از
فقهاي اماميه ،شرط صح تهاتر اين اس که آنچه در ذمهها اس در جنس و وصمف متحمد باشمند و
با اختالف در هر دو يا يکي ،حتي در ماجمل و حمال بمودن ،ولمو بمه اخمتالف ممدت ،تهماتر صمورت

لمل
تهارت رد فقه امامیه ،حقوق اریان و تجارت نیبا ل

تهاتر مصدر باب تفاعل و از ريشه «هم.ت.ر» اس و در لغ به معناي تبادل کاال ،پاياپاي ،هممديگر

نميگيرد ،ضمن اينکه تهاتر در مثليمات جريمان دارد و نمه در قيميمات (بحرانمي 232 :3312 ،نجفمي،
 21 ،3313خميني 22 :3323 ،يزدي.)231 :3311 ،
البته تهاتر در فقه اماميه بيشتر تح عنوان «تقاص» يا «مقاصه»مطرا شده اس  .در تعريف تقماص
گفته شده اس که تقاص ،تصاحب مال ديگري بمدون اذن وي در ازاي ممال خمود اسم (جمعمي از
پژوهشگران .)233 :3323 ،تقاص ممکن اس دو ررفه يما يکطرفمه باشمد .تقماص دو ررفمه در ممورد
وجود دو رلب از دو رلبکار اس و به عبارت ديگر ،در تقاص دو ررفه ،ايفاي دو دين به رمور متقابمل
صورت ميپذيرد که در صورت وجود شراي بمه آن تهماتر مميگوينمد (نراقمي .)322 :3332 ،تقماص
مصطلح در موردي جايز اس که انسان از ديگري رلبي داشته باشد و ررف مقابل با وجود اعتراف بمه
بدهي خود از اداي آن امتنا ورزد يا به کل منکر باشد و نتواند عين مال خمود را بمدون فتنمه بمردارد يما
اينکه رلب ،دين باشد .بنابراين ،اگر بدهکار اعتراف به بدهي داشته و در صدد پرداخ باشد يا اينکه
اگر به کل منکر اس يا قبول دارد و از پرداخ رفره ميرود ،رلب عيني اس که قادر به برداشتن آن
بدون خوف فتنه اس  ،مقاصه جايز نيس (نراقي .)321 :3332 ،مشهور فقها معتقدند که اقدام به تقاص
منوط به اذن حاکم نيس  ،حتي اگر قاضي در دسترس و بينه هم موجود باشد (نجفي.)111 :3313 ،
45



در تفاوت تقاص با تهاتر ذکر اين نکته ضروري اس که تقاص ،امري اختياري اس و بنابراين ،از
افعال قصدي به شمار ميآيد در حالي که تهاتر از احکام شرعي اس و نيازي به قصد نمدارد .چنانچمه
در بسياري موارد ،فقها از واژه تقاص قهري به جاي تهاتر اسمتفاده کمردهانمد (خوانسماري322 :3312 ،

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

رشتي ،بيتا 23 :سبزوارى )322 :3331 ،برخي نيز از آن به تهاتر عقلي ياد کردهاند و ايمن رمور عنموان
داشتهاند که نميشود کسي نسب به يک کلي مديون باشد و نسب بمه هممان کلمي و هممان رلبکمار،
مستحق باشد و اين محال عقلي اس (رشتي ،بيتا .)21 :البته برخي ديگر در اين کالم خدشمه کمرده و
گفتهاند مبناي تهاتر اگر قهري بودن و عقالني بودن باشد بايد بتوان همين معيار را در عينيات همم اعممال
کرد و هيچ کس اين را قبول نکرده و اگر مبنما روايمات باشمد روايمات ضمعيف اسم و داللتمي نمدارد
(خوانساري ،3312 ،ج .)322 :3عدهاي ديگر در مخالف گفتهاند که چون براي هر رلبي ،حق مطالبمه
وجود دارد و اشتغال ذمه يقيني ،برائ ذمه يقيني ميخواهد ،لذا تساق منتفمي اسم  .در همر حمال نظمر
مشهور فقها اين اس که تهاتر صورت ميپذيرد ،گر چه در مبنا و شراي اعمال آن اختالفنظر وجود
دارد.
 2-1-1در حقوق ايران

تهاتر در اصطالا حقوق ايران عبارت اس از تساق دو دين يا دو مجمو ديوني که دو شمخص
در برابر يکديگر به عهده دارند تا ميزان کمترين آن دو (شهيدي .)3133 :323،مماده  213ق.م .در ايمن
زمينه مقرر ميدارد« :وقتي دو نفر در مقابل يکديگر مديون باشند ،بين ديون آنها به يکديگر به رريقمي
که در موارد ذيل مقرر اس تهاتر حاصل ميشود» .در تعريف تهماتر برخمي گفتمهانمد« :تهماتر يکمي از
اسباب سقوط تعهدات اس (ماده  233ق.م)که بمه موجمب آن دو تعهمد متقابمل کمه رمرفين آن فمرق
نمي کنند و موضو آن تعهدات ،وجه نقد يا اشياي مثلمي (ماننمد گنمدم) و همجمنس اسم  ،بمه مقمدار
مساوي با يکديگر به موجب قرارداد (تهاتر قراردادي) يا قانون (تهاتر قمانوني) يما حکمم دادگماه (تهماتر
ق ايي) ساق ميشوند (ماده  212ق.م)» (لنگرودي .)332 :3133 ،در اين تعريف ،عالوه بر بيان ماهي
تهاتر که تساق دو دين متقابل اس  ،به بيان شراي و انموا آن نيمز پرداختمه شمده اسم  .در ايمن بماره
همچنين آوردهاند که« :تهاتر عبارت اس از تساق دو دين بين دو کمس کمه از سمنخ ايفماي تعهمدات
اس
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خواه قانوني باشد ،خواه قراردادي و يا ق ايي و اهم اقسام تهاتر ،تهاتر قانوني اسم » (لنگمرودي،

.)221 :3133

البته تعاريف ديگري هم وجود دارند که کم و بيش بيانکننده يک مفهوم هستند ،هرچند در تعابير
اتخاذ شده تفاوتهايي وجود دارد 3.لذا ميتوان نتيجه گرف که به رور کلي تهماتر در حقموق ايمران،
يکي از اسباب سقوط تعهداتي از يک نو اس که موجب تساق دو دين متقابل ميشود و به تصريح

ميتواند به تهاتر ق ايي شبيه باشد مقايسه شده ،وجوه شباه و افتراق اين دو نهاد حقموقي بمه صمورت
مجزا بيمان شمود .تهماتر ربمق مماده 213ق.م .يکمي از اسمباب سمقوط تعهمدات اسم و براسماس ممواد
32،33و332ق.آ.د.م .از ررق دفاعي دانسته شده اس  .ولي از تعريف دعواي متقابل اسمتنباط مميشمود
که دعوايي راري اس و عالوه بر جنبه دفاعي ،واجد حال تهماجمي بموده ،مميتوانمد حماوي مطالبمه
چيزي اضافه از خواهان دعواي اصلي نيز باشد .بهعالوه ،وقمو تهماتر در صمورت اجتمما شمراي آن،
قهري و بدون دخال اراده ررفين صورت ميگيرد اما دعواي متقابل حتي در صورت اجتما شراي
آن به اقدام ق ايي نياز دارد و محتاج تقمديم دادخواسم و پرداخم هزينمه دادرسمي اسم (حسمني،
 .)33 :3131برخي نويسندگان در دعواي تهاتر در صورتي که اصل و ميمزان رلمب ادعمايي خوانمده از

لمل
تهارت رد فقه امامیه ،حقوق اریان و تجارت نیبا ل

ماده  233ق.م .مشرو و قانوني قلمداد شده اس .
براي تبيين دقيق مفهوم اصطالحي تهاتر الزم اس اين نهاد حقوقي با دعواي متقابمل کمه بمه نموعي



خواهان براساس اسناد غير قابل انکار ،مسلم يا مورد قبول وي نباشد ،با اجتما شراي دعواي متقابمل ،از
جمله وحدت منشأ يا ارتباط کامل دعواي خوانده با دعواي اصلي ،خوانده را نماگزير از رمرا دعمواي
متقابل و تقديم دادخواس ميدانند (شمس.)332-331 :3112 ،
بنابراين ،از حي دادرسي و مسائل شکلي ،ررا دعواي متقابل مستلزم تقديم دادخواس اس  ،در
حالي که ادعاي تهاتر ،بهعنوان يکي از ررق دفاعي خوانده ،علياالصول نيازي بمه دادخواسم نمدارد
م افاً اينکه «اظهار دعواي تهاتر قهري بهعنوان دفا برخالف دعواي متقابل ،محدود بمه اولمين جلسمه
رسيدگي نيس و در هر مرحله از دعواي بدوي باشد يا تجديدنظر و حتي مرحلمه اجمراي حکمم قابمل
استناد اس در حالي که دعواي متقابل خاص مرحله بدوي و آن هم محدود بمه جلسمه اول رسميدگي
اس » (حسني.)23 :3131،

 -3نويسنده ديگري در تعريف تهاتر بيان مي دارد« :تهاتر هنگامي محقق ميشود که دو نفر متقابالً داين و مديون باشمند
و به حکم قانون يا به موجب قرارداد يا به حکم دادگاه هر دو دين متقابالً ساق گمردد» (صمفايي )233 :3113،يما بمه
بيان برخي ديگر« :تهاتر سقوط تعهد به سبب بدهکار بمودن رمرفين معاملمه بمه هممديگر اسم » (انصماري و رماهري،
.)232 :3133
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عليرغم تفاوتهاي مذکور ،تهاتر و دعواي متقابل از حي فايده با يکمديگر شمباه دارنمد زيمرا
تهاتر تأديه دين و ايفاي تعهد اس و مان ،از پرداخ مکرر ديون و صرف وق و هزينه ايفاي تعهدات
متقابل اس (شهيدي .)22 :3132 ،در دعواي متقابل نيز بينيازي خوانده از ررا دعواي مستقل موجب

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

صرفهجويي در وق اس  .همچنين خواهان دعواي متقابل مانند ممدعي تهماتر بما محکمومٌعليمه معسمر
مواجه نميگردد (صدرزاده افشار ،3122،ج.)122 :1
 3-1-1در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي

نويسندگان اصالحيه اصول قراردادهاي تجاري بمينالمللمي ،فصمل هشمتم از ايمن سمند را بمه تهماتر
اختصاص دادهاند .ماده  3-3از فصل هشتم ابتدا بمه تعريمف تهماتر پرداختمه ،سمپس شمراي آن را بيمان
ميکند« :هنگامي که دو ررف يک قرارداد مبلغي پول يا اجراي تعهدي از يک نو را بمه همم ممديون
هستند ،هريک از آنها (ررف اول) ميتواند تعهد خود را در مقابل تعهد ذينف ،آن تعهد (ررف ديگر)
تهاتر کند» .فرهن

حقوقي آکسفورد در بيان تعريف اصطالا تهاتر3ممينويسمد« :تهماتر يمک مطالبمه

متقابل مالي و نيز نوعي دفا در مقابل ادعايي اس که توس خواهان ميشود .در دعماوي ممدرن ،همر
ادعايي که توس خوانده به ميزان مشخص يا نامشخص بهعنوان دفا مطرا ميشود ،مي تواند با ادعاي
خواهان دعوا تهاتر شود» .همچنين در فرهن

حقوقي بلک ،تهاتر عبارت اس از مطالبه متقابل خوانده

عليه خواهان ،ناشي از معاملهاي که ارتباري به قرارداد مبناي مطالبه خواهان ندارد يا حق بمدهکار نسمب
به کاهش بدهي در مقابل ميزان رلبي که از خواهان دارد (.)Alsop, 2010, P.2
اين عبارت بيانگر حقي اس که تح عنوان تهاتر ديون متقابل در حقموق تجمارت بمينالململ بمه
رسمي شناخته شده اس « .مطابق اصول ،هرگاه دو ررف ،براساس قرارداد يا عل ديگري کمه منشمأ
دعوا اس به يکديگر بدهکار باشند ،هرکدام ميتواند تعهد خود را در مقابل تعهد رمرف ديگمر تهماتر
کند .با کاهش متقابل ميزان ديون دو ررف در مقابل هم ،به ميزان تعهدي که مبلغ آن کمتمر اسم  ،دو
دين از بين ميرود .تهاتر مان ،لزوم اجراي جداگانه تعهد توس هريک از ررفين ميشمود ( Unidroit,
 .)2010, p.331بنابراين ،از نظر اصول مذکور ،تهاتر دو رمرف دارد :متعهمد کمه از او پرداخم مبلغمي
مطالبه ميشود و به تهاتر استناد ميکند «ررف اول» خوانده ميشود ،و ذينف ،تعهد ابتدايي که حق تهماتر
عليه او اجرا ميشود ( .)Unidroit, 2010, P.331در اصول قراردادهاي اروپايي هم بح تهاتر مطمرا
شده و در دو ماده جداگانه شراي تهاتر بيان شده اس (ماده  31:312و .)31:313
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7- Set off

نويسندگان حقوقي هم در آثار خود در زمينه تجارت بينالملل ،فصلي را تح عنوان تهاتر مطمرا
ساخته ،ابتدا به تعريف آن پرداخته و سپس مقررات آن را بيان کردهاند .يکي از اين نويسمندگان معتقمد
اس « :اصطالا تهاتر در محدوده تجاري از يک مفهوم وسي ،و پردامنه برخوردار اس و گاه بهغل و

عبارت اس از مبادله کاالها در قبال کاالها يا خدمات مثل اينکه شکر کوبا در قبال پيچ صنعتي توليد
شده در بريتانيا مبادله شود» (اشميتف .)221 :3123 ،به نظر ميرسد اينگونه تعريمف از تهماتر بما مفهموم
لغوي آن سازگار اس

زيرا همانرور که گذش  ،تهاتر در لغ به معناي تبمادل کماال اسم  .روشمن

اس که در اين تعريف از تهاتر بهعنوان يکي از اسباب سقوط تعهدات ياد نشده ،بلکه تهاتر مبادله کاال
در قبال کاال يا خدمات ناميده شده اس  .بنابراين ،در حقوق تجمارت بمينالململ بما دو نمو تعريمف و
مفهوم از تهاتر مواجه هستيم )3 :در اولين مفهوم ،تهاتر بهعنوان يکي از اسمباب سمقوط تعهمدات اسم ،
چنانکه در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي بيان شد  )2در مفهوم ديگر به معناي مبادله کاال با کاال
يا خدمات در نظر گرفته شده اس .

لمل
تهارت رد فقه امامیه ،حقوق اریان و تجارت نیبا ل

بدون توجه به ماهي حقوقي توافقهاي ررفين ،در مورد تمام انوا تجارتهماي متقابمل بمه کمار بمرده
ميشود» (اشميتف .)221 :3123 ،وي در ادامه در تعريف تهماتر بيمان مميدارد« :از نظمر حقموقي تهماتر



 2-1اقسام تهاتر

در اين قسم به بيان انوا تهاتر پرداخته ميشود .البته برخي از انوا تهاتر هم وجود دارد که چمون
خاص برخي کشورها اس از بيان آنها صرفنظر ميکنيم.
 1-2-1در فقه و حقوق ايران

در فقه اماميه ،باب خاصي به اين عنوان اختصاص داده نشده و تهاتر را در اثناي بح هاي ديگر بايد
جستجو کرد .در اين خصوص ،برخي به صمراح بمه دو نمو تهماتر قمراردادي و تهماتر قهمري اشماره
کردهاند( 3حلي .)111 :3331 ،اما آنچه در ميان فقها مشهور شده اين اس که چنانچه دو دين کلي ،اما
با هم متفاوت باشند ،تقاص با شرايطي که گفته شد ميتواند محقمق گمردد و تهماتر انجمام نمميپمذيرد.
بنابراين ،در فقه تهاتر تنها به حالتي ارالق ميشود که دو دين کلي و آنهم کامالً يکسان وجمود داشمته
باشد که در اين صورت قهراً تساق اتفاق ميافتد (نجفي ،3313 ،ج .)133 :13
از منظر نويسندگان حقوقي ،تهاتر غالباً به سه نو قهري (قمانوني) ،اختيماري و ق مايي تقسميم شمده
اس (جعفري لنگرودي 3113 :3132 ،شهيدي 333 :3133،و امامي ،بيتا )132 :با اين توضيح که بمه
موجب ماده  212ق.م .تهاتر اصوالً قهري اس و بدون اينکه رمرفين در ايمن موضمو تراضمي کننمد
 -3و من عليه حق و له مثله تساقطا ،و إن کان مخالفا افتقر إلى التراضي.
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حاصل ميگردد .لذا توافق ررفين يا حکم قاضي فق زمينهساز وقو تهماتر قهمري اسم  ،نمه ايمنکمه
اقسامي را در مقابل آن به وجود بياورد .بنابراين ،هرجا به رور مطلق بمه کمار رود ،مقصمود هممان تهماتر
قهري اس (حسني« .)33 :3131 ،قيد» بدون اينکه ررفين در اين موضو تراضي کننمد بمراي رد نظمر

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

فقيهاني اس که وقو تهاتر را منوط به تراضي دو ررف کردهاند .از تقابل قهمري بمودن بما نفمي لمزوم
تراضي اين فکر نيز القا ميشود که نويسندگان قانون مدني ،تهاتر قهري را در برابر اختياري و قمراردادي
نهادهاند و مقصود اين نبوده اس که تهاتر به هر دو ررف تحميل شمود و نيماز بمه درخواسم و اسمتناد
هيچيک از دو رلبکار نداشته باشد (حسني .)33 :3131 ،ولي لحن بخش دوم ماده به گونهاي اس کمه
تهاتر خود به خودي و قانوني از آن بمهخموبي بمر مميآيمد (کاتوزيمان .)323 :3132 ،از ايمن رو برخمي
نويسندگان حقوقي در تعريف تهاتر ميگويند« :تهاتر قهري اس و از تاريخ ايجاد دو ديمن متقابمل ،بمه
شرط درخواس يکي از دو رلبکار ،به حکم قانون ايجاد ميشود .اراده درخواس کننده عاممل ايجماد
تهاتر نيس و در ساختار دروني آن دخال ندارد ،بلکه عامل بيروني و شرط متأخر اس کمه بمه آنچمه
واق ،شده اعتبار ميبخشد .بدين ترتيب استناد به تهاتر نيز به حکم منطق ،در زمره شراي تهاتر قهمري در
ميآيد (کاتوزيان .)323 :3132 ،لذا ميتوان نتيجه گرف در صورتي که اين شرط متأخر ايجاد نشمود،
تهاتر عليرغم وقو قهري در رواب بين ررفين نافذ نيس

چنانکه به گفته برخي« :خودداري رلبکار از

درخواس و استناد به تهاتر ،مان ،تحقق شرط متأخر سقوط دو تعهد ميشود و لذا يکي از مموارد شماي،
انصراف از تهاتر موردي اس که مديون با علم به اينکه معادل بدهي خود را از مطالبمهکننمده رلبکمار
اس  ،آن را بپردازد يا تعهد به پرداختن کند» (کاتوزيمان .)323 :3132 ،بنمابراين عليمرغم وقمو قهمري
تهاتر ،در صورتي که دو مديون متقابل بخواهند جداگانه دين خويش را به ديگري تأديه کنند ،اين اممر
مان ،از تحقق شرط متأخر سقوط دو تعهد ميشود و لذا اين تهاتر نافذ نبوده ،بياثر اس  .چنانکه به نظر
ميرسد در اين حال اگر مديون پول را پرداختمه باشمد مميتوانمد مسمترد کنمد زيمرا رمرفين از تهماتر
انصراف دادهاند و ديون متقابل آنها همچنان باقي و الزمالوفا اس  .در فقه اماميه نيز مشهور معتقدند که
تهاتر زماني امکانپذير اس که مديون از پرداخ خودداري کند يعني اين رمور نيسم کمه تهماتر بمه
اجبار بر دو مديون تحميل شود (شهيد ثاني.)333 :3331 ،
در آثار نويسندگان حقوق مدني از دو نو تهماتر ديگمر نيمز نمام بمرده شمده اسم  :نمو اول تهماتر
قراردادي اس که اراده ررفين سبب و موجد آن نيس و اين تهاتر نيز به حکم قانون ايجماد مميشمود،
منتهمما رممرفين بمما يکسممان کممردن وضممعي دو ديممن متقابممل ،شممرط وقممو تهمماتر را فممراهم ممميسممازند
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(شهيدي .)332 :3133،در بيان سقوط دو دين در تهاتر قراردادي گفته شمده کمه در صمورت اخمتالف

جنس دو دين ،ررفين با توافق يکديگر ،مبادرت به تبديل تعهد از رريق تبديل موضو تعهد ميکنند و
در نتيجه يکسان شدن جنس دو دين ،تهاتر قهراً واق ،ميشود .همچنين در صورت اختالف زمان تأديمه
دو دين ،ررفين ميتوانند با حذف مدت دين ماجل و يا يکسان کردن مدت هر دو دين ،شراي وقو

(شهيدي .)331 :3133،در مقابل اين نظر که تهاتر قراردادي را فميالواقم ،تهماتري قهمري مميدانمد کمه
ررفين از رريق توافق تنها زمينه ايجاد آن را فراهم کردهاند ،عمدهاي ديگمر معتقدنمد« :تهماتر قمراردادي
ناشي از توافق دو ذينف ،اس و اين در موقعي اس که شراي تهاتر قهمري (م 213ق.م) حاصمل نشمده
باشد و حکم دادگاه بر تهاتر صادر نشده باشد» (شهيدي .)331 :3133،لذا ربق اين تعريمف منشمأ تهماتر
قراردادي توافق و تراضي ررفين اس  ،نه تهاتر قانوني .برخي نيز مبناي امکان تراضي بر تساق ديوني را
که از حي زمان يا مکان تأديه متفاوت هستند ،اصل آزادي قراردادها و حاکمي اراده و تصريح مماده
 213ق.م .دانستهاند (صفايي.)233 :3113 ،
نو دوم تهاتر ،تهاتر ق ايي اس  « .ايمن نمو تهماتر در مموردي اسم کمه دادگماه در معمرض دو

لمل
تهارت رد فقه امامیه ،حقوق اریان و تجارت نیبا ل

تهاتر قهري را فراهم سازند .در صورت اختالف مکان تأديه دو دين همم مميتموان از رريمق پرداخم
هزينممه حمممل و تغييممر محممل پرداخ م ديممن بممه محممل واحممد ،زمينممه تهمماتر قهممري را فممراهم سمماخ



درخواس متقابل واق ،شود(راج ،به دو دين) که يکي از دو ديمن ممورد انکمار باشمد .دادگماه پمس از
رسيدگي و احراز مقدار آن دين ،حکم به تهاتر به مقمدار مسماوي از دو رمرف مميکنمد» (لنگمرودي،
 .)332 :3133به بيان برخي ديگر «ت هاتر ق مايي تهماتري اسم کمه حصمول آن بما رأي ق مايي اثبمات
ميگردد» (شهيدي .)332 :3133 ،نو ديگري از تهاتر نيز مطرا شده که تهاتر ايقاعي 3ناميده ميشمود.
«تهاتر ايقاعي عبارت اس از تساق ديون دو شخص که متقابالً مديون هستند به اراده يکمي از ايشمان»
(شهيدي .)333 :3133 ،تهاتر ايقاعي تنها وقتي واق ،ميشود که «يکي از دو مديون ،دو يا چنمد ديمن بما
وثيقههاي متفاوت داشته باشد و مجمو آن ديون از ديني که مديون ديگر به او دارد بميشتمر باشمد .در
اين صورت تهاتر به اراده مديوني که ديون متعدد دارد واق ،مميشمود چمون حکمم بمه سمقوط قهمري
هريک از دو دين با دين ررف ديگر ترجيح بالمرجح خواهد بود» (شهيدي.)333 :3133،
 2-2-1در حقوق تجارت بينالملل

به رور کلي در حقوق تجارت بينالملل تهاتر را از دو حي ميتوان تقسيم کرد:
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1- unilateral set off



 1-2-2-1تقسيم تهاتر از حيث منشأ تعهدات
3

تهاتر از حي منشأ تعهداتي که متقابالً ساق ميشوند به دو دسته تقسيم ميشود :تهماتر قمراردادي
(ناشي از يک معامله) که معموالً براي اجراي تعهدات به وجود آمده از يک معامله به کار برده ميشود
و تهاتر مستقل 2که براي اجراي تعهدات ناشي از معامالت متفاوت بمه کمار بمرده مميشمود ( Rodner,

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

.)2011, P. 1
 2-2-2-1تقسيم بندي تهاتر از حيث شيوه اجرا

 .3تهاتر يکطرفه( 1که تهاتر خودکار 3يما قمانوني 2همم ناميمده شمده اسم ) :تهماتر يکطرفمه کمه در
کشورهاي داراي حقوق موضوعه (رومي-ژرمني) و اکنون در اصول قراردادهماي تجماري بمينالمللمي

امکانپذير اس تهاتري اس که با ارسال يک اخطاريه از ررف تهاترکننده به ررف ديگر واقم ،ممي-

شود .اين نو تهاتر که با خواس يکي از ررفين و بدون رضاي ررف ديگر انجام ميشود ،در بع ي
قوانين موضوعه ،تهاتر خودکار ناميده ميشود اما اين يک نامگذاري اشتباه اس  ،زيرا اين نمو تهماتر،
خودکار نيس و نياز مند اعم الم تمايمل ررفمي اسم کمه در پمي سمقوط تعهمداتش در مقابمل رمرف
ديگراس (.)Rodner, 2011, P. 3
 .2تهاتر تشريفاتي :3تهاتر تشريفاتي نيازمند آن اس که دعوا اقامه شده باشد .اين نمو تهماتر بمر دو
قسم اس :
الف) تهاترتشريفاتي ساده (تهاتر ماهوي ) :تنها يک تهاتر يکطرفه اس  ،اما در آن به جاي ارسمال
2

3

اخطاريه تهاتر ،از تهاتر بهعنوان نوعي دفا ماهوي استفاده ميشود.
ب) تهاتر در قالب يک دعواي متقابل( 1تهاتر ق ايي :)31نتيجمه ق ماوت نهمايي دادگماه يما ديموان
داوري در مورد ادعاي تهاتر اس .

1- Transaction set off
2- independent set off
3- unilateral set off
4- automatic set off
5- legal set off
6- procedural set off
2- simple procedural set off

3- substantive set off
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1- set off in the form of a counter claim
31- judicial set off

 .1تهاتر قراردادي( 3ناشي از توافق) :تهاتر همواره ميتواند در اثر توافق بمين رمرفين اخمتالف واقم،
شود که در اکثر نظامهاي حقوقي پذيرفته شده اس  .اگر شراي تهاتر از جمله نقمدينگي و لمزوم حمال
بودن تعهدات محقق نشوند ،ررفين ميتوانند با توافق به آثار تهاتر دس يابند .ررفين بمه رمور مشمابهي

باشد.
نو ديگري از تهاتر که در حقوق تجارت بينالملل و برخالف حقوق ايمران پذيرفتمه شمده ،تهماتر
ارزي 2اس  .اين نو تهاتر در حقوق ايران به عل يکسان نبودن جنس دو دين قابل پذيرش نيس  .اما
تهاتر ارزي بهصراح در ماده  3-2اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي ،مجاز دانسته شده اس  .ربمق
اين ماده «هنگامي که قرار اس ررفين مبالغي را به ارزهاي مختلف پرداخ کنند ،حق تهاتر مميتوانمد
اعمال شود به اين شرط که هر دو ارز به رور آزادانه قابل تسعير (نرخ گمذاري) باشمد و رمرفين توافمق
نکرده باشند که ررف اول بايد فق به ارز مشخصي مبلغ تعهد خود را پرداخ کند» .پس لزوم امکمان
تسعير آزادانه و عدم توافق درخصوص لزوم پرداخ مبلغ تعهد به ارز مشخص ،دو شمرري اسم کمه

لمل
تهارت رد فقه امامیه ،حقوق اریان و تجارت نیبا ل

ميتوانند توافق کنند که تعهدات متقابل آنها به رور قهري و در يک تاريخ مشخص يا در رمي ممدت
3
زماني معين تهاتر شوند .اين توافقنامه ميتواند دوسويه 2و چندررفه 1يا به صورت شبکهاي از تعهمدات



در اين ماده براي جواز تهاتر ارزي پيشبيني شده اس .
«عالوه بر اين ،در اصول قراردادهاي اروپايي هم تهاتر ارزي واق ،ميشود ،اما بمراي امکمان اجمراي
آن الزم نيس که ارزها به راحتي و بدون هزينه قابل تسمعير باشمند .ايمن بمدان علم اسم کمه اصمول
قراردادهاي اروپايي مرتب با حقوق قراردادها در اروپا اس و در ايمن قماره پمول واحمد (يورو)حماکم
اس و ارزهاي ديگر به راحتي و بدون هزينمه ،قابمل تسمعير هسمتند در حمالي کمه اصمول قراردادهماي
بينالمللي بيان دوباره حقوق بينالمللي قراردادها اس و بدين نکته توجه دارد که در سمطح بمينالمللمي
ارزهايي ياف ميشوند که بهراحتي و بدون هزينه قابل تسعير و نرخ گمذاري نيسمتند» Pavice, 2005,
).)P.105

3- contractual set off
2- bilateral
1- multi-party
3- netting agreements
2- foreign currency set off
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شرايط تهاتر

در اين قسم  ،شراي تهاتر را ابتدا در حقوق ايران و سپس در حقموق تجمارت بمين
الملل مورد مطالعه قرار مي دهيم.

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

 1-3در حقوق ايران

در حقوق ايران با الهام از قانون مدني ،هش شرط براي تهاتر مطرا گشته اس که به رور خالصه
عبارتند از :مديون و رلبکار بودن همزمان دو شخص نسب به يکديگر ،کلمي بمودن دو ديمن ،يکسمان
بودن جنس ديون ،همزمان بودن ،مکان يکسان براي تأديه،آزاد بودن دو ديمن يما عمدم وجمود ممان ،در
پرداخ دو دين ،قابل استما بودن ،و باالخره تقابل دو دين ،بدين معنما کمه يکمي از دو رمرف تهماتر
مردد بين دو يا چند دين نباشد .در غير اين صورت ،تهاتر نسب به هر دو مديون قهمري نخواهمد بمود و
براي حصول آن اراده مديوني که چندين دين دارد و تعيين ديني که مقابل دين مديون ديگر بايمد قمرار
گيرد الزم اس (تهاتر ايقاعي) (شهيدي .)321-321 :3133 ،برخي نويسندگان حقوقي بر ايمن شمروط
هشتگانه شرطهايي را افزودهاند .براي مثال يکي ديگر از شراي تهاتر قانوني را متعدد بودن منشأ دو دين
ميدانند .پس دو ديني که از يک عقد معوض نشأت ميگيرند قابمل تهماتر نيسمتند (لنگمرودي:3133 ،
 .)223البته به نظر ميرسد منظور ايشان اين اس که بين عوض و معوض اينگونه عقود تهاتر صمورت
نميگيرد واال در اينکه تهاتر ميتواند بين تعهدات ناشي از يک قرارداد يا دو قرارداد متفاوت صمورت
بگيرد ،ترديدي نيس  .براي مثال ميتوان بين تعهد به پرداخ اجرت و خسارت تأخير در انجمام تعهمد
اجير،در صورت اجتما شراي ديگر ،تهاتر را جاري دانس  .اين گروه از حقوقدانان معتقدند« :همر دو
دين بايد داراي ضمان اجرا باشد و از جمله مستثنيات دين نباشد (لنگرودي.)223-222 :3133 ،
برخي در مقام بيان شراي تهاتر معتقدند که دو دين بايد محقق و ثاب باشد ،امما ايمن شمرط ممورد
پذيرش عدهاي ديگر قرار نگرفته ،زيرا به عقيده آنها،محقق بودن دو دين ،بمرخالف حقموق ايمران ،از
شراي تهاتر در حقوق فرانسه اس  .همچنين بيان ميدارند« :ربق مقررات حقوقي ايمران ،محقمق بمودن
در مرحله اثبات وقو تهاتر الزم اس  ،نه در مرحله ثبوت .بدين جه بين دو ديني که در واق ،موجود
اس تهاتر حاصل ميشود ،هرچند که وجود يک يا هر دو دين پيش از رسيدگي ق ايي ،مشکوک و
غيرمسلم باشد (شهيدي.)321-331 :3133 ،
 2-3در حقوق تجارت بينالملل
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از آنجا که اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي يکي از مهمترين اسناد حقوق تجارت بمينالململ
اس  ،شراي تهاتر را با امعان نظر به اين اصول بيان ميداريم:

ماده  3-3از فصل هشتم اين سند ،پس از تعريف تهاتر به بيان شراي آن ميپردازد که ايمن شمراي
به نحو اختصار عبارتند از:
 .3تعهدات متقابل دو ررف (مديون بودن در مقابل يکديگر) :اصوالً شرط تقابل مطالبات در هممه

به يکديگر ،رلبکار و بدهکارند .در اين خصوص الزم اس :
الف) هر ررف در مقابل ررف ديگر به رور همزمان بايد متعهد و ذينف ،تعهد باشد.
ب) متعهد و ذينف ،تعهد بودن يک ررف بايد در سم واحدي براي آن ررف محقق شود .مماده
 3-3اصول مذکور ،صراحتاً بيان ميدارد کمه رمرفين بايمد رلبکمار و بمدهکار بما صمالحي يما سمم
يکسان 3باشند .بنابراين ،اگر يکي از ررفين ،رلبکار ررف ديگر از باب امين بودن باشد ،تهماتر صمورت
نميپذيرد .براي مثال ،شرک «الف» باب فروش ماشينآاالت ،ششصد هزار ين ژاپن رلبکار شمرک
«ب» اس  .شرک «ب» به مناسب فعالي تجاري با «ج» که يکي از شرک هاي فرعي «المف» اسم ،
پانصد هزار ين ژاپن رلبکار اس  .شرک «ب» نميتواند در مقابل شرک «الف» ادعماي تهماتر کنمد،

لمل
تهارت رد فقه امامیه ،حقوق اریان و تجارت نیبا ل

نظامهاي حقوقي وجود دارد ( .)Sweigar, 2010, P.2اين موضو به مباني حسنني در دفا تهماتري
برميگردد که هدف از آن ،تسهيل اجراي تعهدات در مواردي اس که دو ررف تعهد متقابالً نسمب



ولو اينکه کليه سهام شرک «ج» براي «الف» باشد زيرا شرک «ج» يک شخصي حقموقي مسمتقل
اس

(.)Unidroit, 2010, P.288

قاعده تقابل تعهدات ،همسمو بما بنمد  2مماده  33کنوانسميون سمازمان ململ درخصموص واگمذاري
مطالبات در تجارت بينالملل اس  .به محض ارال از واگذاري مطالبات ،متعهمد مميدانمد کمه ديگمر
نميتواند از حق تهاتر ،به دليل فقدان شرط تقابل بهرهمند شود .اصول قراردادهاي اروپمايي همم ،مشمابه
اين قاعده را در پاراگرافهاي «المف» و «ب» از بنمد  2مماده  33-112گنجانمده اسم امما حمايم از
بدهکار را توسعه داده اس  ،به اين صورت که به بدهکار اجازه ميدهد عليه منتقلٌاليه اعالم تهاتر کنمد،
به شرط اينکه مطالبه وي کامالً مرتب با مطالبه واگذار شده باشد .بمه عبمارت ديگمر ،براسماس اصمول
قراردادهاي اروپايي ،حقوق تهاتري ناشي از قرارداد اصملي يما يمک قمرارداد ممرتب را مميتموان عليمه
واگذارشونده مطرا کرد حتي در صورتي که حقموق ممذکور بعمد از ارالعيمه واگمذاري در اختيمار
متعهد قرار گرفته باشد .بند  3ماده  31کنوانسيون مذکور ،بيان ميدارد که متعهد ميتواند بما واگذارنمده
توافق کند که حق تهاتري عليه واگذارشونده مطرا نکند .در اين صورت ،متعهد از حمايم مقمرر بمه

3- In the same capacity
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موجب اصول حاکم بر واگذاري و تهاتر صرفنظر ميکند زيرا آزادي اشخاص ،رکن اساسمي اصمول
قراردادهاي اروپايي و اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي اس .
 .2يک نو بودن تعهدات :اين شرط نيز که مطالبات دو ررف بايد در لحظهاي که تهاتر انجام مي-

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

گيرد ،مشابه باشد ،به اصل حسنني برميگردد .تسهيل اجراي تعهدات ،از رريق جلموگيري از تبمادل
غير ضروري تعهدات بين ارراف تعهد ،تنها در صورتي معنا پيدا ميکند کمه ماهيم تعهمدات يکسمان
باشد و تهاتر بتواند ب ا يک معيار عرفي استاندارد صمورت پمذيرد .بمه هممين دليمل ،ايمن شمرط در اکثمر
نظامهاي حقوق وجود دارد.
تهاتر ميان مطالبات پولي ،در تجارت بينالملل معمول اس و معموالً بهسمادگي انجمام مميپمذيرد
مگر در مورد بدهيهاي پول رايج که در ماده  3.2اصول قراردادهاي تجاري بينالمللمي ممورد بررسمي
قرار گرفته اس  .البته تهاتر در برخي کشورها نظير انگليس ،به دليمل ماهيم اجمراي خمود قمرارداد در
حقوق اين کشور صرفاً در مورد تعهدات پولي پذيرفته ميشود (.)Berger, 2005, P.3
 3-3طرف اول بايد حق اجراي تعهدش را داشته باشد

الف) تعهد ررف مقابل بايد قطعي شده باشد .در اين خصوص الزم اس تعهد ررف ديگمر ،اوالً
محقق شده باشد و ثانياً ميزان آن معلوم باشد .ادعاي تحقق تعهد ررف مقابل را زمماني مميتموان قطعمي
تلقي کرد که مبتني بر قرارداد معتبر و منجز يا قطعي و نهايي باشد.
ب) تعهد ررف اول بايد حال باشد .به عبارت ديگر ،موعد اجراي تعهد رسيده باشد.
ماده  3-3پس از بيان شراي تهاتر ،در بند  2استثنايي را در نظر ميگيمرد کمه بمر مبنماي آن ،هرگماه
تعهدهاي دو ررف ناشي از قرارداد واحدي باشد ،ررف اول مجاز اسم کمه تعهمد خمود را در مقابمل
تعهد ررف ديگر تهاتر کند حتي هنگامي که تعهد ررف ديگر از جه تحقق يافتن تعهد و ميزان آن
قطعي نباشد .بنابراين ،درخصوص تعهدات متقابل ناشي از قرارداد واحد ،شراي وقو تهاتر را سمهلتمر
کرده اس .
شراي مذکور ،عالوه بر اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي ،در اصول قرار دادهاي اروپمايي همم
مطرا گشته اس با اين تفاوت که:
 .3در اصول اروپايي شراي تهاتر در دو ماده جداگانه بيان شمده (مماده  31:313و  ،)31:312امما در
اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي در يک ماده مطرا گشته اس (ماده .)3-3
 .2در اصول اروپايي نيز مانند اصول تجاري بينالمللي ،الزم اس تعهدات رمرف ديگمر از لحماو
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وجود و ميزان ،قطعي شده باشد .البته اصول اروپايي استثنايي در اين خصوص قائل شده و آن اين اس

که اگر وجود و ميزان تعهد قطعي نباشد ،اما تهاتر به مناف ،ررف مقابل لطممه وارد نکنمد ،تهماتر بالممان،
خواهد بود و در ماده  31:312به اين موضو اشاره شمده کمه اگمر مطالبمات دو رمرف ناشمي از رابطمه
حقوقي واحد باشد ،فرض بر اين اس که تهاتر به مناف ،ررف مقابل لطمهاي وارد نميکند.

 .)P.5لذا در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي ،تهاتر وسيله سمقوط تعهمدات متقابمل رمرفين دانسمته
شده ،در حالي که در اصول اروپايي ،از تهاتر بهعنوان وسيله سقوط مطالبات متقابل ديان نام بمرده شمده
اس .
 .4اجراي تهاتر

با توجه به وجود تفاوتهايي در نحوه اجراي تهاتر در نظامهاي مختلف حقوقي ،در اين قسم شميوه
اجراي تهاتر در اين نظامها مورد بررسي قرار مي گيرد.

لمل
تهارت رد فقه امامیه ،حقوق اریان و تجارت نیبا ل

 .1اصول يونيدروا ،تعهد را از ديدگاه متعهد توصيف و از تعهدات ررفين 3صمحب مميکنمد امما
اصول اروپايي از منظر متعهدٌله به تهاتر نگريسته ،لفظ ادعا (مطالبات)2را به کار ميبرد ( Berger, 2005,



 1-4نحوه اجراي تهاتر در حقوق ايران

همانرور که گفته شد در نظام حقوقي ايران اصوالً تهاتر قهري اس و بمراي اعممال آن نيمازي بمه
اعمال اراده يکطرفه متعهد نيس و خود به خود و حتي بدون ارال ررفين ممکن اس اتفاق بيفتد .امما
درخصوص اينکه دعواي تهاتر در حقوق ايران به چه نحوي مطرا ميشود ،بايد گفم کمه «دعمواي
تهاتر را نمي توان نسب به دعواي اصلي ،دعموايي مسمتقل دانسم  ،بلکمه ماهيتم ًا نموعي دفما در مقابمل
دعواي اصلي اس و لذا به تصريح ماده  332ق.آ.د.م .نيازي به تقديم دادخواس بمه صمورت مسمتقل
ندارد (شهيدي .)3133:333،درخصوص امکان ررا دعواي تهاتر به صورت دعواي متقابمل ،يکمي از
نويسندگان ميگويد« :چنانچه اصل و ميزان رلب ادعايي خوانده از خواهمان براسماس اسمناد غيمر قابمل
انکار ،مسلم يا مورد قبول وي بوده ،ساير شراي نيز به همين ترتيب محمرز باشمد ،تنهما در ايمن صمورت
صرف اظهار تهاتر توس خوانده در مقام دفا کافي اس و دادگاه ملزم به لحاو آن در حکمم اسم
اما در غير اين صورت با اجتما شراي از جمله وحدت منشأ يا ارتباط کامل دعواي خوانده بما دعمواي
اصلي ،وي راهي جز اقامه دعواي متقابل ندارد و از اين رو مستلزم تقديم دادخواسم اسم » (شممس،
.)331-321 :3112

1- parties' obligations
2- claim
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لذا ربق مقررات مطرا شده در باب تهاتر در قانون مدني ايران و با امعان نظر به قهري بمودن تهماتر،
ساز و کاري براي ارسال اخطاريه و اعمال يکطرفه تهاتر در حقوق ايران پيشبيني نشده اس  ،مگمر در
مورد تهاتر ايقاعي که آن هم از ديدگاه اکثر نويسندگان حقوقي مغفول مانده اس  .لذا با توجه به قهري

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

بودن تهاتر ،اگر حکمي هم از جانب دادگاه صادر شود ،کاشف از وقو تهاتر از زمان حصول شمراي
اس و جنبه اعالمي دارد ،نه تأسيسي.
 2-4نحوه اجراي تهاتر در ساير کشورهاي داراي حقوق موضوعه (بهويژه فرانسه وآلمان)

در اين نظام ،تهاتر يک دفا ماهوي اس که ميتواند قبل و بعد از ايمنکمه فراينمد دادرسمي آغماز
گردد به کار گرفته شود .پس الزم نيس به صورت دفا در مقابل دعواي اول مطرا شود .در اين نظام
(بهويژه در کشورهاي فرانسه و آلمان) تهاتر عطف به زماني ميشود که شراي براي وقو تهاتر مستقل
فراهم بوده اس ( .)Rodner, 2011, P.20تهماتر در کشمورهاي داراي حقموق موضموعه مميتوانمد از
رريق يک اخطاريه ساده اعالم يا بهعنوان يک دفا در جريان دادرسي به کار بمرده شمود .در صمورت
ارسال اخطاريه ،تهاتر خود به خود در زمان وصول اخطاريمه بمه رمرف ديگمر واقم ،مميشمود .عليمرغم
شباه هاي فوقالذکر ،تفاوتهايي هم بين دو سيسستم فرانسمه و آلممان وجمود دارد .براسماس تفسمير
کالسيک از قانون مدني فرانسه ،تصور بر اين اس که تهاتر زماني که شمراي ايجمادش فمراهم شمود،
صرفنظر از اينکه يک نفر تقاضاي تهاتر کرده باشد يا نکرده باشد ،خمود بمه خمود واقم ،مميشمود امما
براساس قانون مدني آلمان تهاتر تنها در صورتي واق ،ميشود که يک ررف با ارسال اخطاريه به ررف
ديگر ،به صورت آشکار ادعاي تهاتر را مطرا سازد .الزم به ذکر اس کمه ايمن تفماوت همم در حمال
حاضر کمرن شده اس  ،زيرا دکترين معاصر فرانسه معتقد اس کمه تهماتر در حقيقم بمه صمورت
خودکار واق ،نميشود و لذا در کشورهاي داراي حقوق موضوعه (همر دو سيسمتم آلممان و فرانسمه بمه
رور خاص) تهاتر تح قواعد يکساني عمل ميکند و ميتواند به صورت يکطرفمه بما يمک اخطاريمه
ساده يا به صورت دفا تهاتر در يک فرايند دادرسي ادعا شود .در اکثر اين کشورها اثر تهاتر عطف بمه
ماسبق ميشود ،يعني اثر تهاتر به زماني بر ميگردد که شراي آن فمراهم بموده اسم
).)P.8

Rodner, 2011,

 3-4نحوه اجراي تهاتر در کشورهاي کامنال

در نظام حقوقي عرفي ،تهاتر معموالً به صورت دفا در مقابل ادعا به کار ميرود و تنها زماني ماثر
اس که رأي يا حکم نهايي صادر شود .به عبارت ديگر ،تهاتر بايد بهعنوان يک دفا رويهاي از ررف
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متهم يا خوانده اظهار شود و نميتواند در قالب يمک اخطاريمه سماده اظهمار شمود .در ايمن نظمام ،تهماتر

خودکار نيز همانند آنچه در کشورهاي داراي حقموق موضموعه وجمود دارد يافم نمميشمود و تهماتر
صورت گرفته عطف به ماسبق نميگردد .لذا دفا تهاتر تا زماني که ق اوت نهايي صمورت نگرفتمه و
حکم و رأي نهايي صادر نشده باشد ،هيچگونه اثر ماهوي بر تعهد نخواهد داش  .البته گفته شمده دفما

منصفانهاش را نشان بدهد .تهاتر منصفانه 3در نظام حقوقي انگليس يک دفا ماهوي اس  ،نمه شمکلي و
معممادل آن در نظممام حقمموقي رومممي-ژرمنممي مشمماهده نممميشممود ( European Financial Market
 .)Lawyers Group, 2004, P.25در حقوق آمريکا به تب ،نظام حقوق انگليس ،تهماتر بمهعنموان يمک
دفا در فرايند دادرسي اقامه ميگردد .تهماتر خمارج از دادرسمي حقموقي در مقابمل دادگماه يما ديموان
داوري ،تنها با توافق بين ررفين ممکن اس  .در حقوق آمريکا ،تهاتر ساده2در قالمب دفما تهماتر ،تنهما
براي بدهيهايي ممکن اس که از يک قرارداد به وجود آمده اس  .البته در قانون متحدالشکل تجاري
آمريکا ،1يک نو تهاتر وجود دارد که ميتواند با ارسال اخطاريه و خارج از دادرسمي حقموقي کاممل
شود .بر اساس اين قانون ،خريدار با ارسال اخطاريه براي فروشنده ميتواند تمام يا هر بخشي از خسارات

لمل
تهارت رد فقه امامیه ،حقوق اریان و تجارت نیبا ل

تهاتر در حقوق انگلستان تا حدي آثار ماهوي دارد زيرا تأثير تهاتر تا زمان صدور رأي قطعمي بمه رمور
کامل به تعويق نميافتد .در اين سيستم براي ايجاد حق تهاتر ،ررفي که مدعي تهاتر اس بايد زمينههاي



را که ناشي از هر نو نقض قرارداد اس از هر بخشي از قيم که قابمل پرداخم اسم  ،تحم يمک
قرارداد يکسان ،کسر کنمد ( .)UCC, Section 2-717بمراي داشمتن حمق کسمر خسمارت وارد شمده،
خريدار بايد اخطاريهاي براي فروشنده صادر کند که حاکي از قصد وي براي تهاتر باشمد ( , Official
 .) comment N2UCC, Section 2-717اخطاريه بر ربق اين قانون نياز به هيچ تشريفاتي ندارد.
 4-4نحوه اجراي تهاتر در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي

مقررات تهاتر مندرج در اين اصول ،راه ميانهاي را ميان سيستم حقموق موضموعه و سيسمتم حقموق
عرفي 3اتخاذ کرده اس  .براساس اين اصول ،تهماتر مميتوانمد در فراينمد دادرسمي يما خمارج از فراينمد
دادرسي ادعا شود .ماده  3-1از فصل هشتم اين مقررات بيان ميدارد« :حق تهاتر کردن با ارسال اخطمار
براي ررف ديگر اعمال ميشود» .لذا اين حق به رور قهري يا با اعالم دادگاه اجرا نمميگمردد« .رمرف
اول بايد ررف ديگر را از اين مطلب آگاه کند که وي تعهد خود را با انجام تهاتر ساق ميکند .اخطار
3- equitable set off
2- recoupment
1- uniform commercial Code
3common law system
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به ررف ديگر نبايد مشروط باشد .براي اينکه اخطار نافذ باشد بايد آن را پمس از تحقمق تهماتر ارسمال
کرد .اخطار هنگامي نافذ مي شود که توس شخصي کمه اخطمار بمراي او ارسمال شمده وصمول شمود»
( .)Alsop, 2010, P.6لذا برخالف تصريح قانون مدني ايران که تهاتر قهمري را پذيرفتمه اسم  ،تهماتر

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

براساس اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي تنها با اعالم اراده يکي از ررفين (ررف اول) قابمل اعممال
اس « .براي اجراي تهاتر الزم اس ررفي که ادعاي تهاتر ميکند ،اخطاريهاي که حاکي از قصمد وي
باشد براي ررف ديگر ارسال کند و اگر زماني که اخطاريه ارسال ميشود ،شراي تهماتر فمراهم باشمد،
تهاتر زماني اثر ميکند که ررف ديگر اخطاريه تهاتر را درياف کرده باشد (.)Rodner, 2011, 222
درخصوص اين که محتمواي ايمن اخطمار چمه بايمد باشمد ،مماده  3-3اصمول قراردادهماي تجماري
بينالمللي دو نکته را متذکر ميشود )3« :اخطار بايد تعهدهايي را که مرتب با آنها اس مشخص کند
 )2اگر اخطار تعهدي را که تهاتر نسب به آن اعمال ميشود مشخص نکند ،ررف ديگر مميتوانمد در
يک مدت معقول و متعارف به ررف اول اعالم کند که تهاتر در ارتباط با کدام تعهد اس  .اگر چنمين
اعالمي انجام نشود ،تهاتر نسب به تمام تعهدات به نسب تقسيم ميگردد» .اين بدان معنا اس که هممه
تعهدهاي ررف ديگر با تهاتر متناسباً و تا ميزان مبلغ تعهد ررف اول ساق ميشوند .اصول اروپمايي در
اين خصوص راهکار متفاوتي را در نظر گرفته و بيان ميدارد که اگر تعهداتي کمه قمرار اسم بما تهماتر
ساق شود در اعالميه تهاتر توس ررف اول مشخص نشود ،تهاتر بياثر اس  .در ايمن صمورت خطمر
ابهام و عدم وضوا تعهدات بر ررف اول که خواهان تهاتر اس بار ميشمود ( European Financial
.)Market Lawyers Group, 2004, P.32
اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي در فرض تعهدات چندگانه ررف ديگر (برعکس فرض سابق

که در مورد تعهدات چندگانه ررف اول بود) ساک اس لکن اصول اروپايي در اين زمينه بيان مي-
دارد که ررف اول در فرض تعهدات چندگانه ررف ديگر بايد ابتدا مشخص کند که تهماتر نسمب بمه
کداميک از تعهدات صورت ميگيرد .در صورت عدم تعيين تعهدات توس ررف اول ،ررف ديگر

تعهدات مربوط را انتخاب ميکند ،به شرط اينکه تعهدات حمال باشمند و غيمر قمانوني و ممورد ترديمد
نباشند و در صورت عدم اعالم ررف ديگر ،اين تعهدات براساس شيوهاي که در بند  1ماده  2:311اين
قانون بيان شده اس تهاتر ميشوند ( .)Alsop, 2010, P.10بند  1ماده  2:311اين قمانون بيمان مميدارد:
«تهاتر نسب به تعهدي صورت ميگيرد که يکي از معيارهاي ذيل را به ترتيبي که بيان شده اس تأمين
کند:
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تعهدي که حال اس يا اولين تعهدي که حال خواهد شد.

تعهدي که متعهدٌله براي آن کمترين ميزان وثيقه را دارا باشد.
تعهدي که (پرداختش) براي متعهدٌله دشوارتر از بقيه تعهدها اس .
تعهدي که زودتر از بقيه ايجاد شده اس .

اثر تهاتر ربق اصول يونيدروا ،برخالف حقوق عرفي ،زمان وصول اخطاريه اس  ،نه زممان صمدور
حکم .در فرايند داوري ،تأثير تهاتر در صورتي که اخطاريه تهماتر قبمل از آغماز داوري دريافم نشمده
باشد ،زماني اس که تهاتر ادعا ميشود .تهاتر تح شمول مقررات اين سند نيازمند تشريفات خاصمي
نيس و تنها با بيان رضاي ررف اول واق ،خواهد شد .از آنجا که ربق اصول مذکور ارسال اخطاريمه
ضروري اس  ،بنابراين نهادي شبيه تهاتر خودکار در آن مشاهده نميگردد .اخطاريه بايد بمراي رمرف
مقابل ارسال شود ،دال بر اينکه ررف ديگر از قصد ررف اول براي تهاتر آگاهي پيدا کند .ربمق ايمن

لمل
تهارت رد فقه امامیه ،حقوق اریان و تجارت نیبا ل

در صورتي که هيچکدام از معيارهاي فوق محقق نشود ،تهاتر بين تمامي تعهدات به نسمب تسمهيم
خواهد شد».



اصول اخطاريه بسته به اوضا و احوال ممکن اس به هر وسيلهاي ارسال شود .اما اخطاريمه تهماتر بايمد
زماني ارسال شود که شراي تهاتر فراهم باشد .براي مثال اگر ررف اول ،مبمادرت بمه ارسمال اخطاريمه
کند ،اما تعهدش هنوز حال و قابل پرداخ نشده باشد ،تهاتر واق ،نخواهد شد (.)Rodner, 2011, 220
 .4-5اجراي تهاتر در صورت واگذاري حقوق ،انتقال تعهدات و واگذاري قراردادها

واگذاري حقوق ،انتقال تعهدات و واگذاري قراردادها در فصل نهم اصول يونيدروا ممورد بررسمي
قرار گرفته اس  .در اين قسم از مقاله ،به بيان اجراي تهاتر در هريک از اين موارد خواهيم پرداخ .
 1-4-4اجراي تهاتر در صورت واگذاري حقوق

مطابق ماده  1.3.3اصول يونيدروا ،واگذاري حق به معناي انتقال توافق آن از سوي يک شخص بمه
شخص ديگر اس  .مطابق ماده  ،1.3.31متعهد اصلي تا زماني که اخطار واگذاري دريافم مميشمود،
ميتواند هر گونه حق تهاتر را عليه ررف واگذاري اعمال کند .به عبارت ديگر ،بايد شراي تهماتر قبمل
از وصول اخطار واگذاري فراهم شده باشد .مطابق نمونه توضيحي يونيدروا ،چنانچه شرک «الف» حق
درياف صد هزار يورو از شرک «ج» را به شرک «ب» واگذار کند و شرک «ج» شص هزار يورو
از «الف» رلبکار باشد ،در صورتي که شراي تهاتر قبل از اخطار واگذاري فراهم شده ،اما اخطار تهماتر
داده نشده باشد ،شرک «ج» همچنان ميتواند با دادن اخطاريه به شمرک «ب» ،حمق تهماتري خمود را
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اعمال کند .در اين صورت ،شرک «ب» براي باقيمانده رلب ميتواند به شرک «الف» مراجعمه کنمد.
البته مطابق بند «هم» ماده  ،1.3.32واگذارکننده حق ،متعهد ميشود که خودش و متعهد ،اخطار تهماتري
درباره حق واگذار شده نداده و نخواهند داد.

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

 2-4-4اجراي تهاتر در فرض انتقال تعهد به ثالث

مطابق ماده  1.2.3اصول يونيدروا ،تعهد را ميتوان به موجب توافق ميان متعهمد ابتمدايي (اصملي) و
متعهد جديد يا به موجب توافق ميان متعهدًله و متعهد جديد منتقل کرد .در فرضمي کمه رمرف ديگمر،
تعهد ررف اول را به شخص ثالثي واگذار کرده اس  ،اگر حق تهاتر پيش از اينکه واگذاري تعهد بمه
شخص ثال به ارال متعهد رسانده شود در مقابل واگذارنده تعهد موجمود باشمد ،عليمرغم واگمذاري
انجام شده ،ررف اول مي توانمد در مقابمل تعهمد رمرف ديگمر بمه تهماتر تعهمد خمويش مبمادرت کنمد
(اخالقي .) 131 :3132،تهاتر تعهدي که به ثال واگمذار شمده اسم اسمتثنايي بمر اصمل متقابمل بمودن
تعهدات اس و روشن اس که در فرض واگذاري تعهد به شخص ثال  ،تقابل دو سويه بين تعهدات
ررفين اصلي از بين خواهد رف  .راهکار پيشبيني شده در اين خصوص منطقي به نظر مميرسمد زيمرا
قائل ش دن اين حق براي جلوگيري از آسيب ديمدن رلبکماري کمه رلمبش واگمذار شمده و اکنمون بمه
بدهکار خويش مديون گشته ،اس و حق تهاتر را البته به صورت مشروط براي او قابل اعمال ميداند.
اصول قراردادهاي اروپايي هم در ماده 33:112براي حفاظ از حقوق بمدهکار بمه وي اجمازه داده
اس که در مقابل منتقلٌاليه تعهد ،در مورد ادعايي که به رور نزديک مرتب با تعهمد واگمذار شمده بمه
ثال اس  ،بدون توجه به زمان درياف اعالميه واگذاري ،اعالم تهاتر کند (.)Berger, 2005
بر ربق ماده  33کنوانسيون سازمان ملل درخصوص انتقال مطالبات در تجارت بمينالململ ،بمدهکار
ميتواند در مقابل منتقلٌاليه کليه دفاعيات و حقوق مرتب با تهاتر را که از قرارداد اصلي يا هر قمراردادي
که جزئي از يک معامله مشابه اس ناشي شمده ،اقاممه کنمد دفاعيمات و حقموقي کمه اگمر واگمذاري
صورت نميگرف و دعوا توس واگذارکننده اقامه شده بود براي متعهد موجود ميبود .همچنين ماده
 31کنوانسيون مذکور ،با پذيرش امکان توافق دوررفه بيمان مميدارد کمه متعهمد و واگذارکننمده تعهمد
ميتوانند توافق کنند که متعهد حق تهاتر تعهدات خمويش در قبمال منتقملٌاليمه را نداشمته باشمد .در ايمن
صورت متعهد از حقي که قوانين مربوط برايش قائل شدهاند صمرف نظمر مميکنمد ( Aeberli, 1998,
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.)P.10

 3-4-4اجراي تهاتر در فرض واگذاري قرارداد

براساس ماده  1.1.3اصول قراردادهاي يونيدروا ،واگذاري قرارداد به معناي انتقال توافقي حقموق و



تعهدات واگذارنده (ناشي از قرارداد وي با شخص ديگر) به ررف واگذاري اس  .واگمذاري قمرارداد
نبايد بر وضعي ررف ديگر قرارداد اصلي تأثير بگذارد ( )1.2.2و ضمناً ررف واگذاري بايد در همان
الزمالرعايه اس

اما ماده  1.1.3در مورد تعهداتي که به ررف واگذاري منتقل مميشمود الزم نيسم ،

يعني ررف واگذاري نميتواند حقوق تهاتري را که واگذارنده از آنهما برخموردار بموده اعممال کنمد
(.)Unidroit, 2010, P.316
 5-4اجراي تهاتر در مورد ادعايي که مشمول مرور زمان شده است

با توجه به اينکه مرور زمان مسق حق نيس  ،بلکه صرفاً مان ،اجرا ميشود ،ررف اول که مجاز به
الزام تعهد مشمول مرور زمان شده نيس  ،ميتواند تعهدي را که مشمول مرور زمان شمده اسم تهماتر

لمل
تهارت رد فقه امامیه ،حقوق اریان و تجارت نیبا ل

وضعي ررف واگذارنده قرار بگيرد .بنابراين ،مماده  1.3.31درخصموص حقموق تهماتري در ايمنجما

کند ،با اين شرط که متعهد ،انق اي مدت مرور زمان را اعالم نکند .مطابق ماده  31.31اصول يونيدروا،
متعهدٌله تا زماني که متعهد ،انق اي مدت مرور زمان را اعالم نکرده ،ميتوانمد حمق تهماترش را اعممال
کند.
 6-4اجراي تهاتر در صورت ادعاي اعسار طرف ديگر

در اصول يونيدروا ،تأثير فرايند رسيدگي به اعسار بر حق اعمال تهاتر مطرا نشده اس و در نتيجه،
تکليف اين موضو بايد بر ربق قانون حاکم مشخص شود .اغلب قوانين داخلي حتمي پمس از ايمنکمه
ررف ديگر در فرايند رسيدگي به اعسار وارد شده اس  ،به ررف اول حق اجراي تهماتر را مميدهنمد.
بدين ترتيب ،قوانين مزبور از اصل برابر بودن رلبکاران در فرايند رسيدگي به اعسار فاصمله مميگيرنمد،
زيرا قائل شدن امکان تهاتر در صورت ادعاي اعسار ررف مقابمل بمه معنماي تمرجيح يمک رلبکمار بمر
رلبکار ديگر اس ( )Unidroit, 2010. P. 291چرا که وي ميتواند با اعممال تهماتر ديمن خمويش را
ساق کند .البته با توجه به عدم من ،بدهکار معسمر از دخالم در امموال خمويش در حقموق بسمياري از
کشورها از جمله ايران ،جايز دانستن تهاتر پس از ثاب شدن اعسار بدهکار ،منطقمي بمه نظمر مميرسمد.
لکن در صورت ورشکسته شدن بدهکار به دليل محجور شدن وي و ممنوعيتش از دخال در اموال و
حقوق مالي خويش (ماده 333ق.ت) و همچنين بارل و بالاثر بودن تأديمه همر قمرض ،اعمم از حمال يما
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ماجل (بند  2ماده  321ق.ت)،چنانچه يکي از رلبکاران تاجر ،پس ازتوقف او بمه وي بمدهکار گمردد،
بين دين جديد وي با رلب سابقش از تاجر تهاتر واق ،نميگردد .لذا مديون جديد بايد دينش را به تاجر
بپردازد ،اما براي وصول رلب خويش داخل در غرما گردد.

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

 7-4اسقاط حق تهاتر

اين حق از اصل آزادي قراردادي 3نشأت ميگيرد و لذا ررفين ميتوانند از باب توافق ،حق اعممال
تهاتر را از يکديگر سلب کنند ( .)Berger, 2005: 111البته اين اسقاط حق در صورتي قابل اجرا اسم
که دو ررف کلمات واضح و آشکاري را به کار برده باشند.
«در نظام حقوقي ايران هم توافق ررفين بر ابقاي ديمن معتبمر اسم

زيمرا اصمل حاکميم اراده در

قراردادها آن را اقت ا ميکند .قهري بودن تهاتر بيش از اين دالل ندارد که بمراي وقمو تهماتر نيماز بمه
رضاي ررفين نيس  ،اما ديگر نميتوان وقو تهاتر برخالف تراضمي رمرفين را اسمتفاده کمرد .توافمق
ررفين هنگامي ميتواند مان ،تهاتر شود کمه پميش از اجتمما شمراي تهماتر فمراهم آيمد و در غيمر ايمن
صورت ،اثري بر آن مترتب نخواهد شد زيرا در اولين لحظه پس از جم ،شراي  ،دو دين سماق ممي-
شود و ديگر ديني نيس که ررفين به بقاي آن توافق کنند» (شهيدي.)333 :3133 ،
برخي درخواس تهاتر را عامل بيروني و شرط متأخر تهاتر دانستهاند که به آنچه واقم ،شمده اعتبمار
ميبخشد (کاتوزيان .)323 :3132 ،لذا با اين تعبير از تهاتر قهري ،انصراف از آن با هيچ اشکالي روبمهرو
نميشود ،هرچند که اعراض پس از تقابل دو دين صورت پذيرد زيرا فرض بر اين اس کمه پميش از
تحقق شمرط اعتبمار و نفموذ تهماتر ،از آن صمرفنظر شمده اسم  .بمه بيمان ديگمر ،خمودداري رلبکمار از
درخواس و استناد به تهاتر ،مان ،تحقق شرط متأخر سقوط دو تعهد ميشود (کاتوزيمان.)321 :3132 ،
لذا در حقوق ايران ميتوان گف اسقاط تهاتر از رريق توافق امکانپذير اس

اما عمدهاي اعراضمي را

که پس از تقابل دو دين صورت ميگيرد معتبر دانستهاند ،در حالي که عدهاي ديگر توافق بر اسمقاط را
در صورتي معتبر ميدانند که پيش از اجتما شراي تهماتر فمراهم آممده باشمد (شمهيدي 333 :3133،و
کاتوزيان.)321 :3132،
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3- general principle of freedom of contracts

در حقوق تجارت بينالملل از آنجا که تهاتر با اعمال اراده يکطرفه فرد مدعي واق ،ميشود (م-1 .
 3اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي )2131،لذا در اينکه بتوان توافمق برعمدم اسمتفاده از حمق تهماتر



کرد ،ترديدي وجود ندارد .در اين صورت ،ررفين حق اعمال تهاتر را از يکديگر سلب ميکنند و لمذا
اين توافق معتبر و غير قابل خدشه اس .
به رور کلي ادعاي تهاتر در حقوق تجارت بينالملل به دو نحو صورت ميپذيرد:
 .3به عنوان يک دفا ساده :3تهاتر در يک فرايند داوري وقتي بمهعنموان يمک دفما سماده پديمدار
مي شود که در زمان ادعاي تهاتر توس خوانده دعوا ،تممامي شمراي تهماتر محقمق شمده باشمد .تهماتر
بهعنوان يک دفا ساده نيازمند اين اس که تقابل تعهدات وجود داشمته باشمد .همچنمين ديمون بايمد از
حي تحقق و ميزان ،قطعي باشند و در زمان ادعاي تهاتر ،تعهدات سررسيده و قابل پرداخ باشمند .در
سيستم تاب ،حقوق موضوعه( 2بهويژه فرانسه و آلمان) حين دفا توس خوانده ،تهاتر فميالواقم ،محقمق

لمل
تهارت رد فقه امامیه ،حقوق اریان و تجارت نیبا ل

 8-4شيوههاي ادعاي تهاتر در حقوق تجارت بينالملل

شده اس  ،زيرا اثر تهاتر در اين نظام حقوقي عطف به زمان تحقق شراي مميشمود ( Rodner, 2011,

.)222
 .2به عنوان يک دعواي متقابل :1در صورتي که زمان ادعماي تهماتر توسم خوانمده ،شمراي الزم
براي آن موجود نباشد ،تهاتر همچنان يک دفا سماده نيسم  ،بلکمه بمه صمورت يمک دعمواي متقابمل
آشکار ميشود که در اين حال داور بايد در مورد الزام و مسئولي ررف ديگر تصميم بگيمرد .بمراي
مثال در دعوايي که توس کارگر و عليه کارفرما اقامه شده اس ممکن اس خوانمده (کارفرمما) ادعما
کند که کارگر تعهداتش را در مورد قرارداد بهدرستي انجام نداده اس و ادعاي خسارت کند .در ايمن
حال داور بايد در مورد مسئولي خواهان و ميزان آن تصميمگيري کند .در ايمن ممورد بمدهي رمرف
ديگر در زماني که ادعاي تهاتر صورت گرفته ساق نميشود ،بلکه اين اتفاق زماني ميافتد که حکم يا
رأي نهايي صادر شود .در نظام حقوقي عرفي ،زماني که تهاتر بهعنوان يک دعواي متقابل مطرا شمود،
قاضي يا داور بايد براي هر ادعا به صورت جداگانه وارد ق اوت شود زيرا با همر ادعما بمهعنموان يمک
3-as a simple defence
2- civil law system
1- as a counter claim
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دعواي مستقل برخورد ميشود .در اين حال  ،خوانده فق به دفا تهاتر نميپردازد ،بلکه يک ادعماي
جديد را مطرا ميسازد که بايد ثاب شود و در مورد آن ديوان داوري بايد يک تصميم ماهوي اتخماذ
کند .ديوان قبل از تصميمگيري بايد نو تهاتر را معين کند (.)Alsop, 2010, P.5

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

 .5آثار تهاتر
 1-5در حقوق ايران

در سيستم حقوقي ايران مهمترين و اصليترين اثر تهماتر ،سمقوط دو ديمن متقابمل و ت ممينات آن
چرا که براساس ماده  233ق.م .تهاتر يکي از اسباب سقوط تعهدات شمرده شده اس  .تهاتر اگر

اس

به نحو قراردادي هم صورت پذيرد ،از حي آثار مترتب بر آن با تهاتر قانوني يکسان خواهد بود اما در
باب اثر تهاتر ق ايي اين ساال مطرا اس که رأي دادگاه در اين زمينه اعالمي اس يما تأسيسمي؟ بمه
عبارت ديگر آيا دادگاه اعالمکننده تهاتري اس که سابقاً واق ،شده يا با صدور ايمن رأي ،تهماتر واقم،
ميشود؟ در پاسخ بايد گف « :رأي دادگاه در اين مورد اعالمي اس  ،نه تأسيسي .رأي دادگماه موجمد
تهاتر نيس و صرفاً داراي جنبه اعالمي و کاشف از حصول قبلي تهاتر اس  .پس زمان پيدايش اثر اين
تهاتر تاريخي اس که شراي آن در واق ،موجود بوده ،نه تاريخ صدور رأي ق ايي» (شهيدي:3133 ،
.)333
 2-5در حقوق تجارت بينالملل

ماده  3-2از فصل هشتم اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي به اثر تهاتر اختصاص پيدا کرده اس .
اين ماده حاوي سه نکته اس  )3«:تهاتر تعهدها را ساق ميکند  )2اگر ميمزان تعهمدها متفماوت باشمد،
تهاتر تعهدها را تا ميزان تعهدي که مبلغ آن کمتر اس ساق ميکنمد  )1تهماتر از زممان اخطمار تهماتر
نافذ ميشود» .بنابراين ،اصليترين اثر تهاتر در حقوق تجمارت بمينالململ هماننمد حقموق ممدني ايمران،
سقوط تعهدات متقابل اس و به تصريح اين ماده در صورتي که ميزان تعهدات متفاوت باشد تما ميمزان
تعهدي که مبلغ آن کمتر اس تساق ميکنند.
درخصوص تأثير تهاتر بايد گف که تعهدهاي ررفين در زمان اخطار ساق ميشموند ،امما شمراي
تهاتر بايد در آن زمان فراهم آمده باشد .برخالف نظام حقوقي روممي ژرمنمي ،در اصمول قراردادهماي
تجاري بينالمللي اثر تهاتر عطف به ماسبق نميشود و همواره اثرش معطموف بمه آينمده اسم  .بمديهي
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اس در زمان فراهم آمدن شراي تهاتر و صدور اخطاريه ،هم تعهدهاي اصلي و هم حقموق ممرتب بما
آنها مثل حق وثيقه ديون ساق خواهند شد.



به رسمي شناختن تهاتر در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي پيامدهايي به شرا زير دارد:
« .3پرداخ هايي که پس از تهاتر صورت گرفتهاند ،تح مفهوم دارا شدن بالجهم بايمد مسمترد
 .2خسارت تأخير تأديه در صورتي که تاريخ سررسيد تعهد پيش از زمان اعمالم تهماتر باشمد ،بايمد
پرداخ شود ) .)Berger, 2005, P.12لذا در صورتي که اين تاريخ پمس از زممان اعمالم تهماتر باشمد
خسارت به متعهد تعلق نخواهد گرف

زيرا قبل از رسيدن سررسيد ،دين وي از رريق تهاتر ساق شده

اس و فيالواق ،تأخيري در پرداخ اتفاق نيفتاده اس .
 .1خسارتهاي توافق شده براي عدم انجام تعهد تا لحظهاي که تهاتر مماثر واقم ،شمده اسم بايمد
پرداخ شود ،نه پس از آن ( .)Sweigar, 2010, P.2عل اين اس که پمس از تهماتر ،ديمون سماق

لمل
تهارت رد فقه امامیه ،حقوق اریان و تجارت نیبا ل

شوند زيرا چنين اجراي تعهدي بدون زمينه قانوني صورت گرفته اس .

شده و تعهدي وجود ندارد تا براي عدم انجامش خسارت پرداخ شود.
نتيجه گيري

همانرور که مالحظه شمد تهماتر در فقمه بمهعنموان فرعمي از تقماص مطمرا و در صمورتي اعممال
ميگردد که دو دين کلي و از هر لحاو با هم مماثل باشند .شرط اثرگذاري آن هم اين اس که بمدان
استناد شود و مديون درصدد پرداخ دين بر نيامده باشد .اما در هر صورت ،تهماتر بمه صمورت قهمري
انجام ميپذيرد و همين امر در حقوق ايران نيز پذيرفته شده اس .
عليرغم قهمري بمودن تهماتر در حقموق ايمران ،در حقموق تجمارت بمينالململ بمه تصمريح اصمول
قراردادهاي تجاري بينالمللي ،اين نهاد به صورت يکطرفه اعمال ميشود و لذا اعممال اراده رمرف اول
در آن شرط اس  .شراي تهاتر در حقوق داخلي و حقوق تجارت بينالململ مشمترکات زيمادي دارد
هرچند برخي شراي از جمله لزوم يکسان بودن زمان و مکان تأديمه دو ديمن ،در اصمول ممذکور بيمان
نشده اس  .اثر تهاتر براساس ماده  3-2اصول قراردادهاي تجماري بمينالمللمي و بنمد  1مماده  233ق.م.
ايران ،سقوط تعهدات متقابل ررفين و ت مينات آن اس  .ربق ماده  3-1اصول مذکور ،تهاتر با ارسمال
اخطاريه اعمال ميشود و از زمان ارسال نيز نافذ ميگردد .تهاتر در حقوق ايران به عل قهري بمودن (م
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 212ق.م) واقعه حقوقي محسوب ميشود ،هرچند در اصول قراردادهاي تجماري بمينالمللمي در زممره
اعمال حقوقي يکطرفه قرار گرفته اس .
تصريح به تهاتر در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي و اصمول قراردادهماي اروپمايي و همچنمين

تطبی
فصلناهم ژپوهش قی حقوق اسالم و رغب

کاربرد آن در حل و فصل دعماوي در ديموان داوري بمينالمللمي ،تمأثيرات مطلموبي بمر تسمري ،فراينمد
پرداخ ديون تجارتي در سطح بينالمللي گذاشته و از تشريفات غيرضروري پرداخم ديمون متقابمل
جلوگيري کرده اس .
منابع

 .3اخالقي ،بهروز3132،ش ،اصول قراردادهاي تجاري بمينالمللمي ،تهمران ،ماسسمه شمهردانش،
چ.22
 .2اشميتوف ،کاليو ام3123،ش ،حقوق تجارت بينالمللي ،ترجمه بهمروز اخالقمي و همکماران،
تهران ،انتشارات سم .
 .1امامي ،سيد حسن3122،ش ،حقوق مدني ،تهران ،انتشارات اسالميه ،چ ،33ج .3
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 .2ايزانلو ،محسن و ميرشکاري ،عباس 3131،ش ،تقاص ،مطالعات فقه و حقوق اسمالمي ،س،2
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الطاهره ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،ج.31
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3133،،________________________ .1ش ،الفارق ،تهران ،کتابخانه گنج دانش.
 .31حاتمي ،علي اصغر3133،ش ،تقاص مال ،مجله دانشکده علوم انساني ،سمنان ،ش.32
 .33حسني ،عليرضا3131،ش ،مقايسه تهاتر با دعواي متقابل در حقوق ايران ،آموزههماي حقموقي،
دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،ش .33
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 .32حلّى ،حسن بن يوسف بن مطهر اسدى3331،ق ،إرشاد األذهان إلى أحکام اإليمان ،قم ،دفتمر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
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لمل
تهارت رد فقه امامیه ،حقوق اریان و تجارت نیبا ل
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