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چکیده
وظیفههه لوهیههه نههرفی ههرلردلد ،لجههرلت تداههنلش اشههی لس .ن لسههتی درصههورتیکههه
فروشننه بهدرستی و به صورش کامل به تدان خود عمل نماین خرینلر میتول ن با تحقه
شرلیطی رلردلد رل فسخ کرده و به لدلمه رلبطه حقو ی پایان دهن؛ لمها لماهان دلرد ها
رلردلد تمایل به رفع قه دلشهته باشهن و بهولههن لیهرلد موجهود در لجهرلت هرلردلد رل
برنرف ماینی لعالم .مادگی فروشننه لی سولل رل مطرح میکنن که .یا ح ترمیم برلت
رلردلد وجود دلرد و لگر ائل بر پذیرش .ن باشیم چطور میتولن بی ح ترمیم و
ا
ح فسخ تدادل بر رلر کردی لی تحقی در ظر دلرد به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی
موضوع در کنول سیون بیع بهی لهمللهی کها  ،لصهول یو یهنرول و حقهوق لیهرلن ب هردلسد و
بهلجمال می تولن گفت در کنول سیون وی حه تهرمیم شناسهاییشهنه وههی در خصهو
لرتباط .ن با فسخ لباام وجود دلرد درحاهیکه در لصول یو ینرول ح ترمیم بر فسخ مقنم
لستی در حقوق لیرلن لس حقی با عنولن ترمیم بحث شنه لستی در کل ،پذیرش رویاهرد
شناسایی ح ترمیم بر فروشننه ا در هماهنگی با لصهل حفهر رلبطهه حقهو ی ،حسه
یت و وظیفه هماارت در تقلیل خسارش لست.
واژگان کلیدی :ق

 ،ترمیم ،فسخ ،کنول سیون ،لصول یو ینرول و لیرلن

 8دل شیار حقوق خصوصی دل شگاه شاین من ی .ذربایجان
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مقدمه
یای لس مامتری لصول حاکم بر رلردلدها لصل هزوم لست و مطاب لی لصل ههی یه
نرفی میتول نن بهصورش ی

لس

جا به به رلردلد خاتمه دهنن؛ لما لی لصل بها لسهتانائاتی مولجهه

لست که در .ن رلردلد یا ا ون به یای لس نرفی و یا هر دو لجاسه هغو رلردلد رل مهیدههنی در
کنول سیون بیع بی لهمللی کا ( )8310در صورتی شهص میتول هن هرلردلد رل فسهخ کنهن کهه
ق

لساسی محق شنه باشن و ق

رلردلد توسه یاهی لس نهرفی هنگهامی قه

لساسهی

محسوب میشود که منجهر بهه ورود چنهان خسهارتی بههنهرف دیگهر گهردد کهه لو رل لس .هه
لستحقاق ل تظار .ن رل بهموجب رلردلد دلشهته ،لساسها محهروم کنهن ،مگهر لیه کهه نرفهی کهه
مبادرش به ق

رلردلد موده لست چنی تیجهلت رل پیشبینی میکرده و ی

فهرد متدهارف

هما نن لو یز در لوضاعولحولهی مشابه ،میتول سته لست .ن لمر رل پیشبینی کنن (می )72ی
یای لس تدانلش لصلی بایع ،تسلیم کا ت منطب با رلردلد لستی درصورتیکه بهایع لس تسهلیم
کا ت منطب و تولبع .ن لمتناع ورسد ق

 ،لساسی بوده و نرف مقابل ح فسهخ دلردی بنهن لهه

می  93در مقام بیان مولرد لعالم فسخ رلردلد مقرر دلشته لست« :درصورتیکه عنم لیفات هر یه
لس تدانلش بایع بهموجب رلردلد یا لی کنول سهیون ،قه

لساسهی هرلردلد محسهوب مهیشهود»ی

سولهی که مطرح میشود لی لست که .یا در چنی فرضی ا

رلردلد حقی مبنی بر رفع قهص

رل دلرد و لگر ائل به پذیرش چنی حقی باشیم چگو ه میتولن .ن رل بها حه فسهخ نهرف مقابهل
ساسگار کرد؟ .نهایی که بر حفر رلردلد ،حس یت و تداهن هماهارت توجهه دلر هن تمایهل بهه
لرجح دل ست ترمیم بر فسخ دلر نی در مقابل. ،نهایی که باوردلر ن ح فسخ بدن لس تحق ولبسهته
به لمر دیگرت یست بر لوهویت ح فسخ تایه میکنننی لیه لخهتالف و تهی بیشهتر مهیشهود کهه
سیاق می  91کنول سیون وی رل مشاهنه کنیم که لعمال ح ترمیم رل بها رعایهت حه فسهخ مماه
دل سته و بنی ترتیب سمینه رل برلت ظاور .رلء متفاوش فرلهم ساخته لستی
لی تحقی در ظر دلرد با گاه به کنول سیون وی  ،لصول یو ینرول و حقوق لیرلن ح تهرمیم
و شرلی .ن رل موردبررسی رلر دهنی در همی رلستا تحقی در چنن بنن تنظهیمشهنه لسهت :در
بنن لول ح ترمیم و مبنات .ن لرلئه میشودی بنن دوم به ترمیم بل لس موعن لجرل لختصا

دلردی

بنن سومترمیم بدن لس موعن رل همرله با شرلی لستناد و .ثار لعهالمتهرمیم بررسهی مهیکنهنی بنهن
چاارم رلبطه ح ترمیم و فسخ رل مورد لرسیابی رلر میدهنی بنن پهنجم یهز بهه بررسهی جایگهاه
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دلرد و در اایت یافتههات پژوهش لرلئه میشودی

 -1حقترمیم و مبنای آن
مطاب اعنه نرفی رلردلد باین بهه تداهنلش ملتهزم باشهننی لیه اعهنه در تمهام ظهامههات
حقو ی به رسمیت شناختهشنه لستی در همی رلستا لهزلم بهه لجهرلت عهی تداهن در بسهیارت لس
سیستمهات حقو ی بهعنولن ضما ت لجرلت لوهیهه شهناختهشهنه و حه فسهخ بههعنهولن .خهری
رلهاار موردعنایت لست 8لما ق

تدان لمرت لست که در ههر رلبطهه حقهو ی متصهور بهوده و

ا ونگذلرلن تالش کرده ل ن تا با شناسایی رلهاارهات حقو ی لشها

رل بهه لجهرلت تداهنلش

ملزم کرده و یا سیان دینه رل لس لدلمه دلدن به رلبطه حقو ی مداف ساس نی ح فسخ رلردلد یای
لس لی ضما ت لجرلها لست؛ سیاندینه میتول ن برلت مقابله با ضرر رلبطه حقهو ی رل هغهو کنهنی
در کنول سیون وی با توجه لی که لصل حفر لعتبار رلردلد در .ن شناساییشنه فسخ هرلردلد
به لستناد می  72محنود به مولردت شنه لست که ق

رلردلد سیاندینه رل لس .ه کهه بههنهور

متدارف میتول سته لس رلردلد ل تظار دلشته باشن محروم میکننی
در مهولردت ها

هرلردلد مشهتاق لسهت کهه قهص موجهود رل برنهرف مایهنی در چنهی

مولردت دو منفدت با یانیگر برخورد میکننهن :ها

هرلردلد بهه د بهال حفهر .ن و نهرف

مقابل در پی بر هم سدن رلبطه لستی در دورلن گذشته سیستم همهیاهی فسخ پذیرفتهشهنه بهود
بنی صورش که با تحق ق

سیاندینه حاکم بر رلبطه میشود و .مهادگی ها

تهرثیرت بهر

ح نرف مقابل بر فسخ میگذلردی هیا  ،لمروسه با هحاظ مصاهح تجارت و بهمنظور مقابلهه بها
هزینههات ل تصادت لی رویارد لتهاذ میشود که سم لست ح ترمیم ها

شناسهایی شهودی

در لی رویارد حفر لعتبار رلردلد بر ح فسخ سیاندینه لوهویت دلردی
لصل حفر رلردلد یای لس لصول مام کنول سیون وی لست که لصهل پایبنهنت بهه هرلردلد رل
منداس میکننی 7مطاب لی لصل در وضع ولعن و تفسیر .ن رویاردت ل تهاب میشهود کهه بهه
8ی سم به ذکر لست در حقوق ل گلیس لجرلت عی تدان به حو بسیار محنودت پذیرفته شنه لست ،مال موردت کهه کها عهی
مدی باشن و دلدگاه .ن رل منصفا ه تشهیص دهن (می  27ا ون بیع کا ت ل گلیس) و ضما ت لجرلت لوهیه ت عنم لجهرلت تداهن،
لماان مطاهبه خسارش لستی
2. Pacta Sunt Servanda:Ney, Frederic, The Cases where the Buyer has Acquired the
Right to Avoid the Contract but Loses it Due to its Own Behaviouror other
Circumstances (Art. 49(2), 82 CISG), 2014, p. 6- Fountoulakis, Christiana, Remedies for
breach of contract under the United Nations Convention on the International Sale of
Goods, 2010, p. 12. Available at:
https://www.unifr.ch/ius/assets/files/ chaires/
CH_Fountoulakis/files/Remedies.pdf
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حفر رلردلد کم

ماینی بیترثیرت تغییرلش جزئهی در بهول لیجهاب (می  ،)83حه مشهترت در

درخولست کا ت جایگزی (بنن  7می  8)94و ح فروشننه برترمیم (می  92 ،99و  )91مو ههلت لس
لتهاذ چنی سیاستی لستی مطاب لی ح فروشننه با تحق شرلیطی لس لی لختیار برخوردلر لسهت
که قص در لجرل رل برنرف ساسد تا بنی نری تدانلش رلردلدت سرپا بما نی

7

مقصود لس ترمیم غیر لس ترمیمی لست که توس سیاندینه تحت عنولن لهزلم بههلجبهار عهی تداهن
خولسته میشودی لستناد به ترمیم موضوع تحقی با ا

رلردلد لست درحاهیکه لستناد بهه تهرمیم در

مدنات لهزلم به لجرلت عی رلردلد با سیاندینه لست9ی هم نی  ،ترمیم غیر لس تقلیل ثم لسهت کهه در
ماده  20کنول سیون پیشبینیشنه؛ تقلیل ثم لس منظر منهافع خریهنلر مترهرر پهیشبینهیشهنه لسهت؛
درحاهیکه ترمیم لس منظر نرف ا

رلردلد مقررشنه لستی اته مام لیناهه مهاده  20کنول سهیون

مقرر میدلرد تهرمیم موضهوع مهولد  92و  91بهر تقلیهل ثمه لوهویهت دلرد؛ بنهابرلی درصهورتیکهه
فروشننه قص رل لصالح ماین و یا خرینلر لس تجویز لصالح لمتناع ورسد ثم میتول ن تقلیل یابنی
ح ترمیم فروشننه به همه تدانلتش مربوط میشود؛ وت میتول ن کسهرت کها رل تحویهل
دهههن ،کهها رل تدمیههر مایههن ،کهها ت جههایگزی تحویههل یهها لجههزلت .ن رل تحویههل دهههنی وههی
درصورتیکه مطاب پارلگرلف دو ماده  94خرینلر درخولست کا ت جایگزی ماین فروشننه
میتول ن عنم ل طباق رل لس نری تدمیر کردن کا لصالح ماینی
ح ترمیم بر توسیع ریس

 ،رعایت حس یت ،حفر لعتبار رلردلد و مقابلهه بها ههنر رفهت

ل تصادت مبتنی لست9ی لی ح یای لس مامتری ل حرلفاش اظر به دکتهری مسهلوهیت اشهی لس
ق

لست 2و ح خرینلر در تحصیل تمام تایج اشی لس ق

هرلردلد رل محهنود مهیکنهنی

4
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لی مبا ی در توضیح ذیل ماده  2 -8 -9لصول یو ینرول بیانشنه لست :لو  ،حه تهرمیم ها
رلردلد لس لصل تفسیر به فع دولم رلردلد تبدیت میکننی ثا یا ،لی ح منداسکننهنه سیاسهت
تقلیل هزینههات ل تصادت لستی ثاهاا ،لی ح مصنل ی لس تدان تقلیل خسارش موضوع ماده -1
 2 -9و لصل حس یت موضوع ماده  8-2لستی
 -2ترمیم پیش از موعد
فروشننه تا موعن رلردلد فرل رسینه لست تالیفی بر لجرلت رلردلد نلرد و درصورتیکهه تداهن
رلردلدت رل بهصورش ا ص لجرل کنن ح دلرد بل لس سررسین ،قص رل برنهرف مایهنی بهاهداس،
خرینلر یز میتول ن لس پذیرش لجرل بل لس موعن لمتنهاع ورسدی بنهن یه

مهاده  27کنول سهیون مقهرر

دلرد خرینلر میتول ن عمنل لس تحویل پیش لس موعن لمتناع ورسد و برلت رد مبیع لرلئهه دهیهل و توجیهه
سم یستی 8هیا  ،برخی با لستناد به بنهن یه

مهاده  2سهنن در بهاب رعایهت حسه یهت و وظیفهه

محافظت لس کا ت موضوع می  14کنول سیون لختیار مشترت در رد کا رل محنود میکنننی

7

در توضیحاش دبیرخا ه کنول سیون بیانشنه برلت لیه کهه فروشهننه بتول هن لس عهنم ل طبهاق
مطلع شنه و بتول ن ح ترمیم خود رل به لجرل بگذلرد ،نب ماده  91خرینلر ملزم به بررسی کها
در کوتاهتری منتی لست که در چارچوب لوضاعولحولل ،عملی و نب ماده  93ملزم به لعالم
لخطار عنم ل طباق به فروشننه لستی

9

ماده  92کنول سیون مربوط به لی وع ترمیم لست9ی مطاب لی ماده ،فروشننه میتول هن بهل لس
تاریخ تحویل ،هرگو ه عنم ل طبا ی رل جبرلن ماینی بهعالوه ،ماده  99در خصو

لسهناد مربهوط

3ی صفایی ،سین حسی و هماارلن ،حقوق بیع بی لهمللهی بها مطاهدهه تطبیقی،موسسهه ل تشهارلش و چهاگ دل شهگاه تاهرلن8919 ،
چاگ لول ،تارلن899 ، ،ی
10. Keller, Bertram, Early Deliveryand Seller,s Right to Cure Lack of Conformity:Article
37 CISG and UNIDROIT Principles Comparative, 2004, p. 1. Available at: cisg. Pace.
Edu.
ری ک :می  4-8-2لصول یو ینرولی
11. Agapiou, Nevi,Buyer,s Remedies under the CISG and English Sales Law: A
Comparative
Analysis,
2016,
p.
97,
Available
at:
https://www.researchgate.net/.../228275166_The_Buyer's_Right_to_Avoid_the_Contract
87ی بر خالف کنول سیون ،ا ون بیع کا ت ل گلهیس ( )8323مقهرره مشهصهی در خصهو .سلدت فروشهننه در تهرمیم هنلردی
هیا  ،رویه رایی لی کشور ح تحویل مجند فروشننه بل لس موعن لجرلت رلردلد رل می پذیردی
Gartner, Anette, Britain and The CISG: The Case for Ratification- A Comparative
Analysis with Special Reference to German Law, available at: www. CISG. Last Visit:
2018/ 11/ 29.
بنن ی می  7 :201مجموعه مقررلش متحنلهشال تجارت .مریاا (یو سی سی) یز حامی مشابه می  92کنول سیون دلردی
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به کا لعمال میشودی 8لی لسناد عبارتنن لس :بار امه ،فاکتور ،لورلق بیمه ،گولهی مربهوط بهه منشهر
کا و کیفیتی 7در تدیی لی که تحویل چه لسنادت ضرورش دلرد شروط رلردلدت ،رویه مسهتقر
بههی نههرفی و لسههتفاده لس شههروط تحویههل موجههود در تجههارش بههی لهملههل حههائز لهمیههت لسههتی
درصورتیکه تولف یا عرفی در خصو

سمان و ماان تحویل لسناد باشهن نبه می  2کنول سهیون

سم لست لسناد بهگو هلت تحویل دلده شو ن که به خرینلر لجاسه دهن کا رل تحویل بگیردی

9

ح ترمیم فروشننه به منزهه لعطات مالت به وت در محنود کردن خسهارش بهه بهار .مهنه و
لمرو نرق جبرل ی لست که در غیر لی صورش در دسترس سیاندیهنه بهوده و لمتنهاع لس بهول
تدانلش حس یت لستی 9تصمیم در خصهو

.ن در حام ق

ماهیهتتهرمیم بها فروشهننه

لست وهی لی ترمیم باین منتای به سحمهت یها هزینهه غیرمدقهول بهر خریهنلر شهودی مو ههلت لس
سحمت غیرمتدارف فرضی لست که لهزلم دلرد کا به محل فداهیت فروشننه تحویل دلده شهود
و خرینلر تول ن ترتیب تحویل گرفت کا رل در سمان مناسب بنهنی
در خصو

2

لیناه عنم ل طباق موضوع می  92چهه ول صهی رل دربرمهی گیهرد لخهتالف ظهر

وجود دلردی برخی بر لی ظر ن که عنم ل طباق هرگو ه قص موضوع می  92و لدعاها یا حقوق
لشها

ثاهث موضوع مولد  98و  97کنول سیون رل دربرمی گیردی 4در مقابهل ،گفتههشهنه عهنم

ل طباق ،عیوباش حقو ی رل شهامل مهی شهودی یاهی لس .ثهار ماهم تهرمیم لیه لسهت کهه ل تهنلر
سیاندینه در فسخ به علت پیشبینی ق

رل محنود میکنن 2.درصورتیکه بل لس موعن لجهرل

روش شود یای لس نرفی مرتاب ق

) و عهنم

لساسی هرلردلد مهیشهود (پهیشبینهی قه

ل طباق می تول ن ه لس نری لجرلت جایگزی و هه لس نریه تدمیهر تهرمیم شهود ،نهرف دیگهر
میتول ن نب بنن ی

ماده  27کنول سیون رلردلد رل فسخ کننی

1

8. Keller, op. cit.
14. Corinne, Widmer, Obligations of Seller: Article 34 in Ingeborg, Schwenzer (ed),
Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 3rdEdn,
OUP, 2010, P. 561.
15. Singh, L, The United , An Examination of the Buyers Remedy of Avoidance under
the CISG: How is the Remedy Interpreted, Exercised and what are the Consequences of
Avoidance?.p. 264. Available at: http: eprints. Uwe. Ac. Uk/ 25534.
16. Yovel, op. cit, p. 3.
17. Bianca, Cesare Massimo &Bonell, Michael Joachim, Commentary on the
International Saless Law, Giuffre, 1987, p. 292.
18. Agapiou, op. cit, 96.
19. Yovel, op. cit, p. 3.
20. Agapiou, Ibid.
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سم به ذکر لست ح خرینلر بر مطاهبه خسارلش اشی لس تحویل کها ت غیهر منطبه نبه
بنن ب سمت ی

ماده  92کنول سیون مترثر لس ترمیم فروشننه میشودی ضرر و سیهان لسجملهه

شامل هرگو ه هزینههایی می شود که خرینلر در لرتباط با تالش و ل نلماش فروشننه در تهرمیم
عنم ل طباق متحمل شنه لستی

8

 -3ترمیم بعد از موعد
ماده  91کنول سیون در خصو

ترمیم بدن لس موعن لست7ی لی حه در بنهن یه

مهاده 99

ا ون متحنلهشال بیع بی لهمللی 9یز مقررشنه و در لی سنن ح فسهخ خریهنلر بهر حه تهرمیم
فروشننه غاهب بودی در فرلینن تنوی کنول سیون لیرلد شن که بها توسهده حه فسهخ خریهنلر در
ماده  93کنول سیون در مقایسه با  ULISتقنم فسخ برترمیم باعث عقیم شنن .ن میشودی همهی
لختالفاش باعث شن در مت اایی لرجاع به ماده  93به ماده  91لضافه شودی در جلسه کنفهرل س
دی لماتی

عبارش لبتنلیی پیش ویس با عبارش

[u]nless the buyer has declared the contract

 avoidedلس ماده  91حذف شن و بهجات .ن عبارش مبام  Subject to Article 49جایگزی شهن
که مدنهات .ن لخهتالف در خصهو
پارلگرلفهات  7تا  9ماده 91

حه تهرمیم فروشهننه رل بهه بهار .ورده لسهتی 9هم نهی ،

و.ورت جنین کنول سیون لست که در می ULIS99

بهودی ههنف

لی بود که وظیفه هماارت و پاسخ به درخولستترمیم فروشننه رل بر عانه خرینلر رلر دهنهن
که در هماهنگی با رعایت لصل حس یت و حفر رلردلد در کنول سیون لستی

2

ح ترمیم در می 9ی 8ی  2لصول رلردلدهات تجارت بی لهمللی 4یز پهیشبینهیشهنه لسهتی در
21. Enderlein, Fritz, Rights and Obligations of the Seller under the UN Convention on
Contracts for the International Sale of Goods, 1999, p. 166.
77ی سیستم حقو ی ل گلیس در خصو تنلوم ح ترمیم به بدن لس ل قرات موعن تحویل لس وضوح کافی برخوردلر یست لگهر
چه برخی مفسری با لسنتناد به پرو نه  Bernstein v Pamson Motors (Golders Green) LTDلعالم می دلر هن
Gartner, op. cit
که فروشننه لس ح ترمیم بدن لس ل قرات موعن تحویل یز برخوردلر لست:
بنن  7می  7-201یو سی سی .مریاا یز در خصو ترمیم بدن لس موعن لجرلت رلردلد می باشنی
23. Uniform Law on the International Sale of Goods (ULIS).
24. Huber, The CISG: A NewTextBook for Students and Practitioners, Sellier European
Law Publishers, 2007, p.219.
25. Hillman, Robert, Applying the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods: The Elusive Goal of Uniformity, 1995, Cornell Review of
The Convention on Contracts for the International Sale of Goods, p. 21- Schlechtriem,
Peter, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG),
2rd edn, Clarendon, 1998, p. 176- Powers, Paul, Defining the Undefinable: Good Faith
and the United Nations Convention on Contracts for , 1999, 18 J L & Com, p. 33, 34.
74ی نرف مسلول عنم لجرل می تول ن به هزینه خود ،هر گو ه عنم لجرلیی رل جبرلن کنن به شرط لیناه :لهه -بهنون تهاخیر غیهر
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مقایسه کنول سیون و لصول میتولن گفت:
له -در لصول برخالف کنول سیون که در .ن ضم دو ماده مستقل بههحه تهرمیم بهل لس
موعن (ماده  )92و بدن لس تحویل (ماده  )91پردلختهشنه ،بهصورش کلهی ضهم مهاده 2 -8 -9
ح کلی ترمیم بنون توجه به موضوع و یا سمان پیشبینیشنه لستی
ب-برخالف ماده ( 91و هه مهاده  )92کهه در .ن صهرفا حه تهرمیم قه
پیشبینی شنه در لصول برلت هر ی

لس نرفی ها

بهرلت فروشهننه

هرلردلد پهیشبینهیشهنه لسهتی بهه ظهر

می رسن محنود شنن ترمیم به فروشننه به لی دهیل لست که در ضم فصل مربوط به تدانلش
فروشننه پیشبینیشنه لست بنابرلی درصهورتیکهه خریهنلر هرلردلد رل پهیش لس موعهن قه
ماین ،برلت ماال لس نری لفتتاح کارش لعتبارت ادرست ،میتول ن خأل رل با توسل بهه مهاده 92
کنول سیون و با در ظر گرفت می  2-8-9یو ینرول حل کننی

8

ج-نب لصول فروشننه باین بل لس لعمال ترمیم ،لخطارت به خرینلر بنهن ،وههی مهاده 91
به فروشننه بنون یاس به چنی لعالمی ،ح ترمیم میدهنی
د -در لصول یو ینرول ،رد ترمیم لس نهرف خریهنلر بایهن موجهه و مشهروع باشهنی بههعهالوه،
پارلگرلف دوم ماده بیان میدلرد ح ترمیم با لعالم خاتمه رلردلد منهع مهیشهودی درحهاهیکهه
ماده  91مقرر میدلرد ح ترمیم فروشننه منوط بهح فسخ خرینلر در ماده  93لستی
روش لست درصورتی که در رلردلد سمهان قهش لساسهی دلشهته باشهن بحهث لس تهرمیم مطهرح
میشود چرلکه نرفی بهصورش ضمنی پذیرفتهل ن که لجرلت رلردلد بدهن لس موعهن مهن ظر یسهتی
لی موضع در یای لس .رلء ( )8313موردتوجه رلرگرفتهه لسهت :موضهوع هرلردلد  200طدهه خه
جنین محصو ش موسوم به  Air Bubbleمابی نرفی لیتاهیایی و سوئیسهی بهودی دلدگهاه لس مااتبهاش
فیمابی و رلردلد لستنباط کرد موعن مدی شنه جات تحویل کا لهمیت لساسی دلرد مه جملهه بهه
لی دهیل که خرینلر خولستار تحویل کا ها در ظرف  80لهی  82روس بودی کا ها در مهنش بهیش لس
دو ماه بدن تحویهل دلده شهن نی دلدگهاه لعهالم کهرد محهنوده سمها ی مدهی شهنه لس لهمیهت لساسهی
موجه ،لخطارت مبنی بر حوه پیشناادت جبرلن عنم لجرل و سمان بننت .ن رل به نرف دیگر بنههن؛ ب-ل هنلم جبرل هی مزبهور در
لوضاع و لحولل مورد ظر مناسب باشن؛ ج-نرف سیا نیهنه فهع مشهروعی در رد ل هنلم جبرل هی مزبهور نلشهته باشهنی د-ل هنلم
جبرل ی بالفاصله ل جام شودی
27. Ibid, p. 2.
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سمت ی
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ماده  93مجاس به فسخ رلردلد بوده لستی

8

-3-1شرایط استناد

بالیناه در کنول سیون و لصول لس ترمیم یادشنه وهی لی حه مطله بهوده و مسهتلزم جمهع
شرلیطی لستی بنن  8ماده  91مقرر میدلرد« :با رعایهت مهاده  ،93بهایع مهیتول هن حتهی پهس لس
موعن تسلیم ،هر وع صور در لیفات تدان رل به هزینه خود جبرلن مایهن بههشهرط  .اهه بتول هن
لی کار رل بنون ترخیر غیرمدقول و بنون لیناه موجب سحمت غیرمدقول مشهترت شهود ل جهام
دهن و باعث عنم لعتمهاد مشهترت سهبت بهه باسپردلخهت هزینههههائی کهه مشهترت بههصهورش
پیشپردلخت ل جام دلده لست ،شودییی»ی
با توجه به ماده  91درمییابیم سم لست لجرلت ح ترمیم سحمت غیرمتدارفی به سیاندینه
به وجود یاورد و پذیرش ترمیم مدقول باشنی فروشننه بسته به ماهیت ق
چطور ق

در خصو

لیناهه

رل برنرف ماین .سلد لست با لی شرط که تهرمیم ،بههول هع مماه باشهن و قهص

بتول ن بهصورش کامل برنرف شودی درصورتیکه دو گزینه بهصورش برلبر مناسهب باشهنن و لس
منظر خرینلر ابل بول باشن ل تهاب یای لس دو گزینه با فروشننه لستی
-3-1-1بدون تأخیر غیرمتعارف

مطاب بنن ی

ماده  91فروشننه در صورتی میتول ن ق

رل ترمیم ماین که بتول هن .ن رل

بنون ترخیر غیرمتدارف ل جام دهنی هم نی  ،مطاب بنن د (9 )8ی 8ی  2لصول تهرمیم مهیبایسهت
فورل ل جام شودی بهنورکلی ،با ترمیم سه وع ترخیر مما لست به وجود .ین:
له  -ترخیرت که موجن ق

لساسی رلردلد میشود که در بنهن لهه

( 93 )8موردتوجهه

رلرگرفته لستی
ب -ترخیرت که بهمنزهه ق

لساسی یست وهی غیرمدقول لستی

ج -ترخیرت که غیرمتدارف یستی لس بی سه وضدیت تناا فهر
باس میکننی

.خهر رله رل بهرلت تهرمیم

7

28. Schlechtriem, Peter, Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the
International Sale of Goods, p. 78, Available at: www.cisg. Law. Pace. Edu- Permats,
op.cit, p. 34.
73ی جمدی لس ویسننگان ،تفسیرت بر حقوق بیع بی لهمللی ،ترجمه مارلب دلرلب پور،کتابها هه گهنج دل هش ،ج  ،7تاهرلن، ،
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روش لست در خصو

مدیار تدیی غیرمدقول بهودن تهرخیر مهیتهولن حاهم کلهی دلد و

موضوع ولبسته به مولردت چون ماهیت کا  ،کاربرد مورد ظر لس .ن و ییی دلردی هیا  ،مهیتهولن
گفت ترخیر غیرمدقول و تی به وجود می .ین که عنم رعایت تاریخ تحویل لس بل موجن ق
لساسی لست یا ترخیر بدنت منتای به ق

لساسی میشودی در چنی فرضی فروشننه میتول هن

بهح ترمیم لستناد ماین و به رضایت خرینلر محتاج لست8ی
 -3-1-2نبود زحمت غیرمعقول

لگر ترمیم باهفور یز به عمل .ین ،درصورتیکه لعمال .ن سحمت غیرمتدارفی به سیاندیهنه
لیجاد ماین ح ترمیم در دسترس هولهن بودی روش لست تشهیص لی موضوع یز لس موردت
به مورد دیگر فرق میکننی بهعنولن مو هه درصهورتیکهه تهرمیم مسهتلزم دسترسهی گسهترده و
نو ی منش به محل تجارت خرینلر باشن لی لمر میتول ن بهنهور غیرمتدهارفی بهرلت خریهنلر
لذیت کنننه باشنی هم نی  ،هزوم تارلر برخی لعمال جاهت تدمیهر کها و لصهالح .ن مماه
لست لس مصادی سحمت امدقول باشن که به مشترت تحمیل میشودی

7

-3-1-3نبود ابهام در بازپرداخت هزینههای متحمله خریدار

شهصی که حقی رل به لجرل میگذلرد میبایست هزینهههات .ن رل متقبهل شهود ،لمها لماهان
دلرد خرینلر یز در جریان لعمال ح متحمل هزینه شود برلت ماال هزینه باسگردل نن کها یها
هزینه تدمیر کار محلیی 9پردلخت لی هزینهها یز با فروشننه لستی نب بنن  8می  91سم لست
لباامی در باسپردلخت هزینههات متحمله خرینلر باشن ،بی  .اه مقنلر .ن حائز لهمیت باشنی با
لیناه میزلن هزینه موردعنایت رلر میگیرد وهی لی میزلن مما لست برلت خریهنلر سحمهت
غیرمتدارفی به وجود .وردی در تفسیر دبیرخا ه بیانشنه :صرف تقبل هزینه به خریهنلر مجهوست
برلت مهاهفت میدهن وهی لگر میزلن هزینههات متحمله ،سحمت غیر ابل بوهی بهرلت خریهنلر
لول839 ،ی
30. Enderlein, Fritz &Maskow, Dietrich, International Sales Law: United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Oceana Publication, 1992,
p. 186. Available at: www. Cisg. Law. Pace. Edu.
98ی صفایی و هماارلن ،پیشی 799 ،ی
97ی همانی
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لیجاد ماین یا تردین غیرمتدارفی در جبرلن به وجود .ورد خرینلر میتول هن بها تهرمیم مهاهفهت
کننی
برخالف کنول سیون ،بنن ب (9 )8ی 8ی  2یو ینرول مقرر کرده که تهرمیم در لوضهاعولحهولل
مربوط مناسب باشنی مناسب بودن ترمیم لسجمله ولبسته به لی لست کهه .یها بها در ظهر گهرفت
ماهیت رلردلد ،لجاسه دلدن به ا

جات تالش مجند در لجرل مدقول لست؟ بهعالوه ،در بنن

 cبیانشنه ترمیم سما ی مجاس لست که سیان دینه در عنم پذیرش تهرمیم فهع مشهروعی نلشهته
باشنی در توضیحاش لصول .منه  :لگر سیان دینه بتول ن فع مشروع خود رل در مما دت لس ترمیم
میتول ن ترمیم کننی وهی لگر لعالمترمیم بهدرستی دلدهشنه و ترمیم ههم در

لثباش ماین ا

لوضاع ولحولل مربوط متناسب بوده ،فر
توضیحی لصول لسلی رلر لست :له

بر لی لست که ا

مجاس بهه تهرمیم لسهتی مو هه

تولفقی میکنن جادهلت در مل

ب بساسدی و تی ساخت

جاده به لتمام میرسن ب درمییابن شیب جاده بیشتر لس حنت لست که در رلردلد مجهاس شهنه
لست؛ هم نی درمییابن که در نول منش ساخت جاده ،کهامیونههات لهه
خسارش سدهل نی له

بهه هردهههات ب

لخطارت مبنی بر ل نلم جبرل ی ،بهرلت تغییهر درجهه شهیب جهاده بههنهرف

مقابل میدهنی در لی حاهت ،حتی لگر در لوضهاعولحهولل مزبهور ،ل هنلم جبرل هی در غیهر لیه
وضدیت مناسب باشن ،باسهم تمایل ب به جلوگیرت لس ولرد .مهنن خسهارش بیشهتر بهه هردههها
مما لست منفدتی مشروع رل برلت رد جبرلن عنم لجرلت تدان فرلهم .وردی

8

هم نان که لشاره شن حوه لجرلت ترمیم بسته به وع تقصیر در لجرل ،ماهیت و نبیدت کا
دلرد و مدمو فروشننهترمیم رل لس نری تدمیر ،تدوی

و یا تحویهل طدهه غیهر موجهود ل جهام

میدهنی وهی درصورتیکه در رلردلد وجه لهتزلم برلت لجهرلت بها تهرخیر پهیشبینهیشهنه باشهن
ترمیم فروشننه رل لس پردلخت وجه لهتزلم لس همان روس لول ترخیر مداف میساسدی

7

 -3-2آثار اعالم مؤثرترمیم

در بنن له

می(9 )8ی 8ی  2بیانشنه :لستناد کنننه به ترمیم بایهن بهنون تهرخیر ابجها ،لعالمهی

99ی لخال ی ،باروس و لمام ،فرهاد ،لصول رلردلدهات تجارت بی لهمللی،موسسهه مطاهدهاش و پژوهشهاات حقهو ی ،8923 ،چهاگ
لول ،تارلن772 ،ی
34. Uncitral Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods, 2016, p. 228. Available at: www.uncitral.org.
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حاکی لس شیوه پیشنااد و سمان بننت مورد ظر بهرلت تهرمیم رل لرلئهه دههنی در توضهیح دبیرخا هه
بیانشنه :لگر فروشننه می خولهن عنم ل طباق رل ترمیم ماین باین لی لمر رل بهه خریهنلر لنهالع
دهنی وت باین بررسی کنن که .یا خرینلر ترمیم فروشننه رل بول خولهن کردی بهعالوه ،کهافی
یست که فروشننه .مادگی خود بر تحویل یا ترمیم رل در اههب عبهارلش کلهی لعهالم کنهن؛ لو
باین موعن سما ی مورد ظر رل لعالم کننی لگر منتی لعالم شود و صهرفا پیشهنااد تهرمیم مطهرح
شود فروشننه میتول ن حقی رل لس کوتاهی خرینلر در پاسخ دلدن به دست .وردی
در کنول سیون شرط لعالمترمیم پیشبینی شهنه لسهتی وههی مطهاب بنهن  7می  ،91فروشهننه
می تول ن لس خرینلر در خصو

پذیرش یا عنم پذیرش پیشنااد ترمیم کسب ظر کنهنی مطهاب

بنن  9لی ماده درخولست یا لعالم ترمیم فروشهننه ،مهرثر یسهت تها لس نهرف خریهنلر دریافهت
شودی لی بنن لستانایی بر حام می  72کنول سیون مبنی بر پذیرش اعنه لرسال لستی با لیناه در
می  2-8-9یو ینرول مادهلت مشابه بنن  9می  91یافت میشود ،هر دو بهعنولن ی

اعنه ،لصهل

دریافت یا وصول 8رل میپذیر نی بنن  7می 3ی  8یو ینرول مقرر میدلرد :لعالم مو دی مرثر لسهت
که به شهصی که به وت دلدهشنه برسنی
پس اعنه لی لست که نرف میتول ن به لعالم لرسال بهنرف دیگر لتاا کنن مگر لیناهه
برسن و ریس

ل تقال همیشه بر عانه نرفی لست که مرتاب قه

شهنه لسهتی 7وههی پاسهخ

خرینلر نب بنن  9می  91دلخل در لمرو اعنه می  72لست یدنی درصورتیکه پاسهخ لس نریه
وسایلی بهعمل.منه که در لوضاع ولحولل مربونه مناسب لست ،حتهی لگهر پاسهخ رسهن یها بها
ترخیر برسن و یا مترم لشتباهاتی در ل تقال باشن ،باس مرثر در رلبطه لستی
لعالم مرثرترمیم مترم دو لثر مام لست:
 -3-2-1تعهد زیاندیده به تجویز ترمیم

کنول سیون ماده  91بهگو هلت تنظیمشنه که تالی

بول پیشنااد ترمیم رل بر عانه خریهنلر

مقرر ارده و پذیرش پیشنااد در اایت با خرینلر لست با لی ین که وت ملتزم بهه پاسهخ دلدن
35. Receipt.
36. Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations
Conventions, 2d ed, Kluwer, 1991, p. 314- The secretariat Commentary on article 44 of
the 1978 Draft, available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg (Visited on July, 13,
2015).
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بوده و لگر لس پاسخ دلدن لمتناع ورسد ساوش بهمنزهه بول پیشنااد تلقی خولهن شنی مطاب بنهن
 7و  9می  91لگر خرینلر لعالم .مادگی ماین که سمان درخولستی فروشننه مبنی برترمیم ق
رل لجاسه دهن ،خرینلر لس نرق جبرل ی اساسگار م جمله فسهخ ،منهع مهیشهودی هم نهی  ،لگهر
خرینلر لس پاسخ به درخولست لمتنهاع ورسد یها لس لعهالم موضهع در مهنش متدهارف خهوددلرت
ورسد ،فر

میشود که به فروشننه فرصتی جات ترمیم مطاب با شروط درخولسهت یها لعهالم

رل لجاسه میدهنی 8در همی رلستا در پرو نه  AGNordhorn 14 Jun. 1994دلدگهاه بها لسهتناد بهه
بننهات  7و  9ماده  91لظاار دلشت :خرینلر بهه لیه دهیهل کهه لس جهولب دلدن بهه درخولسهت
فروشننه جات لجرلت رلردلد در منش لضافی لمتناع کرده لست مجاس به فسخ رلردلد یست7ی
بنابرلی  ،لگر فروشننه لعالم کنن هرلردلد رل در بهاسه سمها ی مشهصهی لجهرل خولههن کهرد،
پارلگرلف  9ماده  91کنول سیون مقرر مهیدلرد خریهنلر بایهن تصهمیم لش رل مدلهوم سهاسد و ل
ملتزم به شروط لعالمی فروشننه خولهن بود مگر لیناه لثباش ماین لعالم فروشننه باین بهمنزهه
ت درخولستی تلقی شود که مستلزم پاسخ دلدن لستی وهی درصورتیکهه خریهنلر درخولسهت
فروشننه رل در منشسمان مدقوهی رد ماین بنن  7می  91تهرثیرت بهر وجهود حه تهرمیم هولههن
دلشتی
در لصول یو ینرول با توجه به لیناه ح ترمیم ولبسته بهح فسخ یست هذل ها
.گاهی لس ظر سیاندینه در خصو
ا

یهاست بهه

ترمیم نلردی سیاندینه مطاب می  2-9ملزم لست بها نهرف

هماارت کننی برلت ماال درصورتیکه عملی شنن ترمیم ولبسته به ولرسی متدارف باشن

سیاندینه باین .ن رل لجاسه دهنی درصورتیکه وت لس تجویز ترمیم لمتنهاع ورسد هرگو هه لعهالم
فسهی بیلثر میشودی
 -3-2تعلیق طرق جبرانی ناسازگار

در دوره ترمیم سیاندینه لس توسل به نرق جبرل ی اساسگار منع میشودی لی اته در جملهه
دوم بنن  7می  91بیانشنه :خرینلر میتول ن در نول .ن دوره سما ی ،بهه نهرق جبرل هی توسهل
جوین که اساسگار با لجرلت فروشننه لستی هم نی  ،بنن  9می 9ی 8ی  2لصول میگوین :با لعالم
37. Huber, Peter and Mullis, Alastair, The CISG: A New Textbook for Students and
Practitioners, Sellier European Law Publishers, 2007, p. 221.
38. Bygum, op. cit, p. 50.
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مرثرترمیم ،حقوق نرف سیان دینه که در تراد با لجرلت نرف ا

لست مدله مهیشهود تها

لی که سمان ترمیم منقری شهودی نهرق جبهرلن اسهاسگار شهامل لعهالم خاتمهه هرلردلد ،ل دقهاد
رلردلدهههات جههایگزی و لسههتردلد لسههتی هههیا  ،مطههاب جملههه دوم بنههن  8می  91ح ه مطاهبههه
خسارلش برلت خرینلر محفوظ میما نی برلت ماال ،خرینلر میتول ن به لیه دهیهل کهه تول سهته
لست لس ماشی در منش ترخیر لستفاده ماین مطاهبه عنم لهنفع کننی لی موضع در بنن  2می 9ی 8ی
 2یو ینرول یز مهورد تصهریح رلرگرفتهه؛ بنهابرلی  ،حتهی لگهر ها

رل

هرلردلد بتول هن قه

برنرف ماین وت مسلول هرگو ه خسارش بل لس ترمیم ،در تیجه تهرمیم ،تهرخیر اشهی لس .ن و
هرگو ه خسارتی لست که ترمیم تول سته لست لس .ن مما دت ماینی
-4رابطه حقترمیم و فسخ قرارداد
کنول سیون وی یای لس موف تری لسناد حقهوق تجهارش در سهطح جاها ی لسهتی 8ههیا ،
منلخله  47کشور با پیشینههات متفاوش حقو ی 7در تهنوی سهنن ،مصهاهحه در خصهو

مهولد

مترم موضوعاش لختالفی رل اگزیر ساخته لستی رلبطه حه تهرمیم و حه فسهخ مو ههلت لس
چنی وضدیتی لست9ی مطاب صنر ماده  91ح ترمیم فروشهننه بها رعایهت حاهم مهاده  93کهه
بهح فسخ خرینلر لختصا

یافته لستی لی لرجاع موجن سولل میشود که چهه رلبطههلت بهی

ترمیم و فسخ در کنول سیون وجود دلرد؟ بنیای لست درصورتیکه عمال لماهان تهرمیم باشهن
در لی که ق

 ،لساسی لست و خرینلر ح فسخ دلرد بحای یسهتی در رلت دلورت لس روسهیه

( )7002لعالمشنه عیهب نرلحهی غیر ابهلتهرمیم کهه مها ع لس لسهتفاده رولن و بهنون ل قطهاع لس
دستگاه مورد مدامله میشود ق
روش لست نرفی

لساسی تلقی میشودی

9

رلردلد میتول نن به لستناد ماده  4در خصو

لی که فروشننه در لجهرل

39. Permats, christoffer, Seller,sRight to Cure under the United Nations Convention for
the International Sale of Goods (CISG), , 2011, Lund University, p.9.Available at:
lup.lub.lu.se/student-papers/record/2335781/file/2596272.pdf
40. Stone, Bradford, Contracts for the International Sale of Goods: The Convention and
The UCC, Michigan State International Law Review, 2015, Vol. 23. 3, P. 753- Honnold,
O. John,TheSales Conventions: Background, Status, Application, page 4, Available at:
http:// www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/honnold-background.html
41. Schneider, Eric C, The Seller,s Right to Cure under the Uniform Commercial Code
and the United Nations Convention on Contracts for the Internatinal Sale of Goods, 7
Arizona Journal of International and Comparative Law, 1989- 1990, p. 72.
42. Muller-Chen, Markus & M. Pair, Lara, Avoidance for Non-Conformity of Goods
under Article 49 (1)(A) CISG, Liber Amicorum Bergsten, p. 671.
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ح ترمیم عیب رل دلرد پیشبینی ههات سم رل ل جهام دهنهن؛ لمهرت کهه در رلردلدههات صهندتی
مدمول لستی 8وهی پهیش بینهی ههر مو دیهت محتملهی لو  ،دشهولر لسهت و ثا یها ،مماه لسهت
رلردلدت مترم ین مذکور باشنی
لگر به ظاهر لی دو ماده توجه شود مدلوم لست که لرجاع ترمیم بهح فسخ ولضهح یسهت:
سو ،مطاب می  91فروشننه لس لی لختیار برخوردلر لست که هرگو هه قرهی رل برنهرف

لس ی

ساسدی ظاهر ماده عام لست و ق

لساسی و غیرلساسی رل دربرمی گیردی لس سوت دیگر ،مطهاب

می  93خرینلر میتول ن درصورتیکه ق

لساسی باشن ،صرف ظر لس پیشنااد ترمیم فروشهننه،

رلردلد رل فسخ کننی مطاب می  72کنول سیون سما ی ق

لساسی لست کهه بهه یاهی لس عناصهر

لصلی رلردلد و هنف ل تصادت نرفی در لثر عنم لجرل خلل ولرد .ین خوله مربهوط بهه تسهلیم
کا باشن یا پردلخت ثم ی

7

لباام موجود در تقهنم فسهخ و تهرمیم بهر یاهنیگر 9باعهث شهنه دیهنگاهههات متفهاوتی در
خصو

موضوع مطرح شودی برخی لظاار میدلر ن در فرلینن تهنوی سهنن تولفه گسهتردهلت

وجود دلشت که در لرسیابی لی که ق

 ،لساسی لست یها خیهر ،مهیبایسهت پیشهنااد فروشهننه

برترمیم موردعنایت رلر گیرد و ح فسخ خرینلر باین ح ترمیم رل بیلثر کننی 9در تائیهن لیه
ول میتولن گفت لگر عنم ل طباق میتول ن بهرلحتی ترمیم شود لساسا خرینلر لس .ه که وت
نب رلردلد ل تظار دلشهته لسهت محهروم مهیشهودی 2لیه رویاهرد در برخهی .رلء موردتوجهه
رلرگرفته لست :خرینلر سوئیسی هولسم لتاق شیم رل به مشترت محلی بهاس فهروش مهیکنهن و
بدنل لعالم می شود کا هات دریافتی مدیوب لستی در بهشی لس رلت .منه خرینلر به لی دهیهل
43. Felemegas, An International Approach to the Interpretation of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) As Uniform Sales
Law, p. 131.
44. Enderlein, Fritz, Maskow, Dietrich, International Sdales Law: United Nations
Convention on Contract for the International Sale of Goods Convention on the Limitation
Period in the International Sale of Goods, Oceana Publications, 1st Edition, 1992, p. 113.
45. Huber, The CISG ANew Text Book for Students and Practitioners, Sellier European
Law Publishers 2007, page 222.
46. Lookofsky, Joseph, The 1980 United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods, p. 121- Schwenzer, Ingeborg, Avoidance of the Contract in
Case of Non-Conforming Goods (Article 49 (1) (A) CISG), Journal of Law and
Commerce, Vol. 25, 2005- 2006, p. 439.
47. Honnold, O. John, , Uniform Law for International Sales under the 1980 United
Nations Convention, p. 320- Al-Hajaj, Amir, The Concept of Fundamental Breach and
Avoidance
under
CISG,
2015,
p.
48,
Available
at:
bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/12043/1/FulltextThesis
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مجاس به هغو رلردلد یست که پیشنااد فروشننه لیتاهیایی خود مبنهی برتهرمیم قهص رل رد کهرده
لستی 8مو ه دیگرت در لی خصو

پرو نه  HG Aargau 5 Nov. 2002لستی در لی پرو هنه

دلدگاه لعالم دلشت :لگر عیب لساسی بتول ن با ترمیم یا جایگزینی برنرف شود ،میتولن گفت
لجرلت رلردلد لس نرف فروشننه هنوس مما لست و فع لساسهی خریهنلر در لجهرلت هرلردلد
بهصورش طدی در مدر
در لی نی

خطر یست7ی

برخی دیگر مدتقن ن و تی سمان ،رکه یسهت فروشهننه مهیبایسهت حتهی در

تحویل غیر منطب جنت یز لس ح تهرمیم برخهوردلر باشهنی 9ویهل بیهان مهیدلرد قه

لساسهی

درصورتیکه ترمیم .ن مما باشن ،میبایست لس نرف فروشننه ابل تهرمیم باشهنی لیهرلد لیه
رویارد لی لست که لماهان دلرد خریهنلر در خصهو

.مهادگی فروشهننه برتهرمیم در لباهام

باشنی 9هذل مما لست رلردلد هرهحظه لس حاهت فسخشنه به ابل ترمیم تغییهر وضهدیت دههنی

2

لی ویسننه لظاار میدلرد درصورتی که خرینلر لعالم فسخ کرده باشن ،لگر بدنل محهرس شهود
ق

ابل جبرلن لست فسخ میبایست مدل شود و لگر فروشننه لس تهرمیم قه

رلردلد دوباره فسخشنه تلقی میشودی

لمتنهاع ورسد،

4

لی دینگاه در برخی .رلء ( )8332موردتوجه رلرگرفته لستی در لی پرو نه هرلردلد بیهع
پتو لس وع لهیاف .کریلی

مابی فروشننه هلننت و خرینلر .هما ی مطرح شنی بدهن لس تحویهل

کا ها خرینلر منعی شن پنج حلقه پتو کهم بهوده و کا ههات تحویهل دلدهشهنه فا هن کیفیهت
مورد ظر لست و بر همی لساس فسخ رلردلد مهورد خولسهت وت بهودی فروشهننه تمایهل خهود
مبنی برترمیم عیوباش رل به خرینلر لعالم کردی دلدگاه در رد دعول بیان دلشت :حتی لگهر لثبهاش
شود که عیوباتی در کا بوده لست ،ق

لساسی میتول ن بنون عنایت به .مهادگی فروشهننه

برترمیم مورد تصمیم رلر گیردی دلدگاه لعالم دلشت بالیناه عموما ماده  93بهر مهاده  91مقهنم
لست ،وهی لی تقنم در صورتی لست که تحویل کا ت مدیوب در حن ق

لساسی باشن کهه

48. See also the decision of Pretura di Locarno-Campagna (Switzerland), 27 April 1992,
No. 6252, reported [at <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920427s1.html.
49. Bygum, op. cit, p. 45.
50. Lookofsky, The 1980 United Nations Convntion on Contracts for the International
Sale of Goods : Intenational Encyclopedia of Laws, Blanpain, Gen. ed, Kluwer, 1993, p.
94.
51. Will, Michael, in Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Giuffrè:
Milan (1987), p. 350.
27ی دلرلب پور831 -833 ،ی
53. Ibid, p. 357.
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 ،بلاه به .مادگی فروشننه در ترمیم ولبسته لستی

برخی دیگر لظاار میدلر ن در تدیی ق

لساسی و فسخ میبایست لماهانپهذیرت تهرمیم

موردتوجه رلر گیرد ،وهی مو دیت هایی وجود دلرد که خرینلر فع مشهروعی دلرد کهه بهنون
توجه به جبرلن پذیرت ق

 ،رلردلد رل فسخ کننی لی توجیه یا لس شنش ق

یا فرضی که لعتماد بی نرفی به علت ق

اشی میشهود و

فروشهننه سهلب شهنه لسهت 8خصوصها و تهیکهه

فروشننه با دغل باست عمل کرده یا فروشننه ادر به لجرلت تدان یستی لیرلدت که بر لی ظهر
ولرد لست مربوط به بنن  7ماده  94کنول سیون میشودی لی بنن به خرینلر درصورتیکهه قه
فروشننه ،لساسی باشن ح مطاهبه کا ت جایگزی رل میدهنی درصورتیکه فروشننه حتهی در
فرضی که ق

لساسی لست لس ح ترمیم برخهوردلر باشهن بها حه خریهنلر بهر مطاهبهه کها ت

جایگزی برخورد میکنن؛ یدنی خرینلر ،هتناا لس فسخ رلردلد منهع مهیشهود ،بلاهه لس مطاهبهه
کا ت جایگزی یز منع میشهود و لماهان تحویهل جهایگزی بهه مهولردت تقلیهل مهییابهن کهه
خرینلر چنی تلقی میکنن که ق

ابل جبرلن یستی

برخی یز به موضوع لس منظر لصل حس یت توجه کردهل نی مطاب لی ول نرفی هرلردلد
متدان به رعایت حس یت هستنن و حس یت لیجهاب مهیکنهن نهرفی در رفهع عهنم ل طبهاق
هماارت دلشته باشنن؛ 7خرینلر متدان لست فروشننه رل لس عهنم ل طبهاق مطلهع سهاسد یها در .ن
لخطار دههن و فروشهننه متداهن بهه پاسههگویی لسهتی لسلیه رو خریهنلر مهیتول هن

خصو

درصورتی که عیب ابل رفع باشن بل لس لعطات فرصت به فروشهننه ،هرلردلد رل فسهخ

مایهنی9

هیلم بیان میدلرد سیاندینه باین بهنور متدارف در جات تقلیل ضرر عمل ماین و لیه تداهن
سیاندینه رل ملزم کنن کهه پیشهناادهها ت جنیهن ها
ب ذیردی

هرلردلد رل حتهی بدهن لس قه

لساسهی

9

در برخی .رلء به حس یت در تبیی موضوع توجهه شهنه لسهتی پرو هنه لیتاهیهایی ()7008
54. Sing,Lachmi, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods (1980) [CISG]: An Examination of the Buyer's Right to Avoid the Contract and its
Effect on Different Sectors of the (Product) Market, 2006, p. 59.
55. Permats, op. cit, p. 51.
56. Koch, Robert, The Concept of Fundamental Breach under the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Review of the Convention
on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1998, Kluwer Law International
(1999), page 140.
57. Ibid, p. 141.
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مو هلت لس لی .رلء لسهت :شهرکت لکهولدورت دسهتگاهی رل لس فروشهننه لیتاهیهایی خریهنلرت
میکننی بدن لس تحویل مدلوم میشود کا مدیوب لست و تالشهات فروشننه در تهرمیم بهنون
تیجه ما نه و خرینلر رلردلد رل فسخ میکنهنی در بهشهی لس رلت دلدگهاه لظاهار دلشهته لسهت:
حس یت یای لس لصول حقوق بی لهملل لست و فسخ هرلردلد بهنون منتظرشهنن بهرلت تهایج
اشی لس ل نلم فروشننه در ترمیم ،ا

لصل حس یت لستی

8

برخههی دیگههر لس مفسههری لعههالم مههیدلر ههن تههاریخ تقنههی مههاده شههان مههیدهههن لکاریههت
مشارکتکنننگان در کنفرل س با لی رویارد که میبایست لرجحیت مطل بهح تهرمیم دلده
شود مهاهفت کرد ن و عبارلش لبتنلئی می  91یز بر لساس لیه بردلشهت عمهومی پذیرفتهه شهن
لست7ی کو لظاار میدلرد لگر به سمت لول ماده  93مدنی عادت خود دلده شود ح خریهنلر
بر فسخ ،بر ح ترمیم مقنم لستی 9به ظر لیشان ح ترمیم محنود به وضدیتهایی میشهود کهه
در .ن ق

 ،لساسی شنه یا مو دیتهایی که در .ن خرینلر رلردلد رل هغو اهرده لسهتی 9در

تقویت ول میتولن گفت سیاق ماده  20که بیان میدلرد ترمیم بر تقلیل ثم مقنم لست شهان
می دهن لگر مایننگان کنفرل س لوهویت ترمیم بر فسخ رل میخولستنن باین به همی ترتیهب .ن
رل پیشبینی می کرد نی سم به ذکر لست لی ویسننه با لیناه تائین میکنن عبارش بنهنت مهاده
 72کنول سیون لس لی رویارد حمایت میکنن کهه قه

لساسهی مهیبایسهت در سهایه لیجهاب

ترمیم موردعنایت رلر گیرد ،هیا لعالم میدلرد تاریخ تنوی کنول سیون شان مهیدههن حه
فسخ میبایست بر ح ترمیم مقنم باشنی
در تقویت لی رویارد میتولن گفت در کنول سیون مقرره لت یسهت کهه خریهنلر رل ملهزم
ساسد بل لس فسخ ،فرصتی جات ترمیم به فروشننه لعطها کنهن2ی بههعهالوه ،پهارلگرلف  7می 91
بهصورش ضمنی به خرینلر لجاسه میدههن تها درخولسهت تهرمیم رل ظهرف مالهت متدهارف رد
ماینی مطاب لی ماده خرینلر لس ح توسل به نرق جبرل هی اسهاسگار بها لجهرلت فروشهننه در
58. Ibid, p. 53.
59. Ibid, p. 146-Jafarzadeh, Mirghasem, Buyers Right to Withhold Performance and
Termination of Contracts: A Comparative Study under English Law, Vienna Convention,
Iranian and Shi,ah Law, 2001. www. Cisg, pace. Edu.
60. Wesler, Rudolf &Wesler, Irene, Legal Remedies in Breach of Contract by the Seller
under CISG, P. 141.
61. Koch, op. cit, p. 128.
62. Ziegel, Buyer,s Remedies in International sales, Galston and Smith ed, 1984, 9-22.
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صورتی محروم میشود که وت درخولست فروشننه رل ب ذیرد یا سهاوش کنهن وههی مقهررهلت
یست که وت رل بهصرف پیشنااد ترمیم لس ح فسخ محروم ساسدی
لی رویارد در برخی .رلء موردتوجه رلرگرفته لسهت :لیه پرو هنه کهه در دیهولن دلورت
.ت سی سی مطرح شن مربوط به خرین  10هزلر طده بست دلربست توس خرینلر لتریشهی لس
فروشننه چینی بودی بهش هایی لس لی طداش مطهاب هرلردلد بهود و خریهنلر تصهمیم گرفهت
مدامله رل فسخ کنن وهی فروشننه پیشنااد تحویل کا ت جایگزی لرلئه کرد ههیا هزینههههات
تهمینی جنلساست طداش بن لس خوب خیلی پرهزینه بود :بیش لس ی
رلت دلد :عنم ل طباق بهش مامی لس کا ت تایهشنه بهمنزهه ق

سوم یمهت خریهنی دلور
رلردلد لست که مطاب ماده

 72لساسی لستی خول نه بنون رضایت خولهان مجاس به ترمی کا ت جهایگزی بدهن لس موعهن
تدیی شنه در رلردلد یست و خرینلر مستنن به بنن له

سمت ی

مهاده  93و بنهن  7مهاده 27

در فسخ مجاس لعالم شنی
برخی یز بی ح فسخ و لعالم فسخ تفای

ائل میشو ن :ح تهرمیم در صهورتی مماه

لست که سیاندینه رلردلد رل فسخ ارده باشنی 8لس نرف دیگر ،میتولن بهصرف لیناه قه
بهمنزهه عنم لجرلت لساسی لست ح فروشننه برتهرمیم رل رد کهردی 7درول هع ،بههشهرط لساسهی
بودن ق

 ،خرینلر مستح فسخ لست وهی ملزم به لعمال .ن یستی لسلی رو تا هرلردلد فسهخ

شنه میتولن حه تهرمیم فروشهننه رل رد کهردی وههی لگهر قه

تهرمیم شهود خریهنلر دیگهر

میتول ن رلردلد رل فسخ کننی
هم نان که مالحظه شن ظرلش در خصو
گفت جز در مولردت کهه قه

رلبطه دو ماده مهتل

لستی هیا  ،مهیتهولن

مهورد ظر لس نریه لبزلرههات متدهارف غیر ابهلتهرمیم لسهت،

پیشنااد با حس یت فروشننه باین لس نری ح فسخ خرینلر بیلعتبار لمنلد شودی

9

رویارد لصول یو ینرول متفاوش لستی بنن  7ماده 9ی 8ی  2مقرر دلرد :فسخ رلردلد لس نرف
63. Miniter, Buyer,s Right of Rejection: A Quarter Century under the Uniform
Commercial Code, and Recent International Developments, 13 GA. L.REV, 1979, P.839.
64. SadeghiMoghadam, Mojtaba, The Buyer,s Right to Avoid the Contract due to NonConformity of the Goods under the CISG, International Journal of Law, V.2, Issue 3,
2016, p. 37.
65. See Huber in Schlechtriem, Commentary (1998) pp. 406-410 and Honnold, Uniform
Law (1999) pp. 319-322 [available at <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/
schlechtriem.html. Courd,Appel de Grenoble, No. RG 93/ 4879, France, April 26, 1995,
available at: http://www.unilex.info/case.cfm?id=109.
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خرینلر بر ح ترمیم فروشهننه هطمههلت ولرد مهیکنهنی در توضهیحاش لصهول بیهانشهنه :لگهر
سیاندینه نب مولد 8 83ی 9ی  2و (7 )8ی 9ی  2به رلردلد خاتمه دهن. ،ثار خاتمه رلردلد (می 2ی
9ی  )2با لعالم مرثرترمیم مدل میشهودی درصهورتی کهه عهنم لجهرل تهرمیم شهود ،لعهالم خاتمهه
رلردلد باللثر میشودی وهی درصورتی که موعن ترمیم منقری شود و عنم لجرلت لساسی ترمیم
شود ،خاتمه رلردلد مرثر می شودی لیرلد مام رویارد لصول لی لست کهه فسهخ غیهر مهرثر بهه
هحاظ ماهوت ولجن لشاال لستی
 -5جایگاه موضوع در حقوق ایران
حقوق لیرلن لس دو جات با کنول سیون و لصول متفاوش لست :لو  ،لس حقی با عنولن تهرمیم
یاد شنه لستی ثا یا ،هر قری لعم لس لساسی و غیرلساسهی مهیتول هن موجهن حه فسهخ باشهنی
باوجودلی میتولن بی دو فر

ائل به تفای

شن:

له ) فروشننه میتول ن قص رل بل لس موعن برنهرف مایهن چرلکهه تها موعهن فرل رسهینه
فروشننه حاکم بر لجرلت تدان خویش لست و صرف ل جام پیش لس موعن ،حقهی بهرلت نهرف
مقابل لیجاد میکننی سولهی که مطرح میشود لی لست که .یا نرف مقابل بل لس موعن لجرل
لهزلمی به بول لجرلت تدان لس سوت فروشننه دلرد؟ حقهوق لیهرلن در لیه خصهو

صهرلحتی

نلردی وهی پاسخ به سولل مستلزم تدیی ذینفع لجل لست؛ لگر ذینفع لجهل ،متداهن (بهایع) باشهن
وت میتول ن به لعتبار لیناه هر ذیحقی میتول ن ح خود رل سا

کنن (می  799قی می) لس لجهل

گذشته و کا رل تحویل دهن و مشترت ملزم به بهول .ن لسهت 8،درصهورتیکهه ذینفهع لجهل،
متدان هه و یا هر دو باشن تسلیم کا بل لس موعن مشترت رل ملزم بهه بهول .ن مهیکنهن و وت
مهیر در بول یا عنم بول .ن لستی
ب) فروشننه به تدان خود درست عمل ارده و موعن رلردلد گذشته لست:
 -8فرضی که موعن لجرلت رلردلد موضوعیت دلردی در لی فر

لماان توسل بهحقهی بها

عنولن ترمیم و لهزلم خرینلر به بول .ن یست چرلکه لجهرلت تداهن خهارج لس موعهن ،موضهوع
رلردلد یست و با منقری شنن موعن ،رلردلد ساهبه به ل تفات موضوع میشودی
 -7فرضی که موعن لجرلت رلردلد موضوعیت نلردی حقوق لیرلن مقهررهلت در خصهو
44ی کاتوسیان ،اصر ،ظریه عمومی تدانلش ،شر دلدگستر ،چاگ لول ،تارلن ،ش ،30

873ی
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نلردی هیا در مولردت به عنم لماان فسخ با رفع مبنهات .ن لشهارهشهنه ،می  921قی

می مقرر دلشته لست« :هرگاه مدلوم شود عی مسهتاجره در حهال لجهاره مدیهوب بهوده ،مسهتاجر
می تول ن لجاره رل فسخ کنن یا به همان حوت که بوده لست لجاره رل با تمام لجهرش بهول کنهن
وهی لگر موجر رفع عیب کنن به حوتکه به مستاجر ضررت رسن مستاجر ح فسخ هنلرد»ی بها
تحق عیب مستاجر ح فسخ هرلردلد رل دلرد وههی لگهر مهوجر عیهب موجهود رل بهنون لیناهه
ضررت به مستاجر ولرد شود برنرف ماین مسهتاجر حه فسهخ هولههن دلشهت چرلکهه مبنهات
لختیار مستاجر وجود عیب در مورد لجاره لست بنابرلی لگهر عیهب بهه حهوت لس ل حها (لعهم لس
لرلدت یا غیرلرلدت) برنرف شود دیگر مبنایی بر بقات خیار با ی میما نی برخی لس محققهی بها
لستناد به لی ماده و می  272 ،918و  292قی م؛ و با در ظهر گهرفت لیناهه فسهخ جنبهه لسهتانایی
دلرد بر لی ظر هستنن که ح ترمیم بر ح فسخ مقنم لستی

8

در تائین لی ول دو دهیل دیگر میتولن لرلئه کرد:
لو  ،لهزلم به لجرلت عی تدان در حقوق لیرلن ضما ت لجرلت لوهیه لست و توسهل بهه فسهخ
بهعنولن .خری رلهاار عمل میکنن؛ بنهابرلی درصهورتیکهه ها

هرلردلد ،خهود ،در مقهام

عمل به لجرلت عی تدان لست در جات لصل اعهنه عمهل مهیکنهن و توسهل بهه فسهخ دیگهر
مدنایی نلردی ضرورش لجرلت عی تدان در ضم می  924قی می یهز مهنداسشهنه لسهتی لیه
ماده مقرر میدلرد« :در صورش ترخیر در تسلیم مبیع یا ثم ممتنهع لجبهار بهه تسهلیم مهیشهود»؛
یدنی حتی در فرضی که مورد مدامله عی مدهی لسهت و نهرف مقابهل لس تسهلیم مهورد مداملهه
لمتناع میورسد ضما ت لجرلت لوهیه فسخ رلردلد یست؛ فسخ در صورتی محقه مهیشهود کهه
لماان لهزلم به لیفات تدان میسر باشن7ی
ثا یا ،با محرس شنن تحق ح فسخ و حنوث تردین در بقات .ن بها لعهالم .مهادگی ها
برترمیم ،مطاب لصل لستحصاب 9حام به بقات لمر یقینی ساب یدنی ح فسخ دلده میشودی
42ی همانی
41ی مستانا بودن ح فسخ لس نرف برخی محققی مورد لیرلد ول ع شنه و لس لی تلورت دفاع شنه لست که فسخ هرلردلد منهوط
به لهزلم متدان به لجرلت لصل تدان یسهت :شهیروت ،عبنلهحسهی « ،فسهخ هرلردلد در صهورش لمتنهاع متداهن لس لجهرلت تداهن در
حقوق لیرلن» ،مجله مجتمع .موسش عاهی م ،سال لول ،شماره لول ،سمستان 93-28 ،22؛ صهاد ی شهاط ،لمیهر« ،حه فسهخ
رلردلد با وجود لماان لهزلم به لجرل در حقوق لیرلن» ،فصلنامه حقوق ،مجله دل شانه حقهوق و علهوم سیاسهی ،دوره  ،93شهماره
 ،9سمستان 732 -989 ،11ی
43ی صفایی ،سین حسی  ،دوره مقنماتی حقوق من ی ،شر میزلن ،8917 ،ج  ،7چاگ لول ،تارلن -717 ،اسم سلده ،مرترهی
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بالیناه رویارد تقنم ترمیم بر فسخ در تطاب با لصل حفر لعتبار رلردلد لست وهی بهغیهرلس
می  921قی می مولرد دیگرت وجود دلرد که در .ن حامی مغهایر موردتوجهه رلرگرفتهه لسهتی
برلت مو ه میتولن به می  978قی می لشاره کردی مطاب لی ماده «لگر کسهی کهه نهرف خهود رل
مغبون کرده لست تفاوش یمت رل بنهن خیار غب سا

میشود مگهر لیناهه مغبهون بهه لخهذ

تفاوش یمت رلضی شود»ی برخی ویسننگان در توجیه لی حام بیهان مهیدلر هن مبنهات خیهار
غب هزوما ورود ضرر یست که با دلدن تفهاوش یمهت برنهرف شهود ،بلاهه مبنهات لیه خیهار
تهل

لس شرط ضمنی مربوط به تدادل عوضی لستی 8لی حام مولفه بها ظهر مشهاور فقاهی

لست که ترمیم کا و رفع .ن توس بایع یا سولل نبیدی و خودبههخهود قهص تهرثیرت بهر حه
فسخ مشترت نلشته و ما ع لس لعمال .ن میشودی
تیجه رویاردهات مهتل

7

لی لست که میتولن به لعتبهار حاهم می  921قی می بههصهورش

کلی رلت به تقنم ترمیم بر فسخ دلد خصوصا که ظر مشاور فقای هم بهر تقهنم فسهخ برتهرمیم
لستی بهعالوه ،مولد مورد لستناد ادر به پوشش دلدن تمهام بحهث یسهت چرلکهه مهاده  921قی
میلو  ،اظر به فرضی لست که مهورد مداملهه عهی مدهی لسهت و مهورد مداملهه کلهی رل شهامل
می شودی ثا یا ،ماده در لی لمر صرلحت دلرد که با رفع عیب به حهوتکهه ضهررت بهه مسهتاجر
رسن لساسا ح فسهی برلت وت لیجاد میشودی
با هحاظ رویاردهات مذکور باین بی دو فر

9

ایل به تفای

شن:

له ) در فرضی که مورد مدامله کلی لست تحویل کا ت غیر منطب فهی فسهه موجهن حه
فسخ یست چرلکه لماان لیفات تدان لس نری دلدن کا ت منطب وجود دلرد ههذل لجهرلت عهی
تدان بر هر چیزت مقنم لست مگر لیناه لساسا لماان لیفهات تداهن باشهن کهه در لیه صهورش
بحث لس ح ترمیم منتفی لست و فسخ بهعنولن .خری رلهحل لتهاذ مهیشهودی می  917قی می بهه
 -840شاینت ،مانت ،حقوق مهن ی  ،4مجمهع

و هماارلن ،تفسیر ا ون من ی ،ل تشارلش سمت ،8939 ،چاگ ششم ،تارلن،
علمی و فرهنگی مجن ،8917 ،چاگ لول ،تارلن881 ،ی
20ی کاتوسیان ،اصر ،ولعن عمومی رلردلدها ،ل تشارلش بانشر ،8941 ،ج  ،2لول892 ،ی
28ی جویبارت ژلد ،لکبر« ،تاثیر درخولست تدمیر کا لس سوت فروشننه در لعمال ح فسخ خرینلر» ،پژوهشنامه حقهوق و علهوم
سیاسی ،سال لول ،شماره لول،تابستان -809 ،8912ترحینی لهدهاملی ،سهین محمهن حسه  ،لهزبهنه لهفقایهه فهی شهرح لهروضهه
لهبایه ،دلرلهفقه هلطباعه و لهنشر 8972 ،ق ،ج  ،9چاگ چاارم ،م -231 ،جفی کاشه لهغطهاء ،محمهن حسهی به علهی به
محمن رضا ،وجیزه ل حاام ،موسسه کاش لهغطاء ،8944 ،جلن  ،9چاگ دوم ،ج 84. ،
27ی لمامی ،حس  ،حقوق من ی ،کتابفروشی لسالمیه ،8920 ،ج  ،7چاگ ششم ،تارلن92 ،ی
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لی اته لشاره دلردی مطاب لی ماده «لگر مورد لجاره عی کلی باشهن و فهردت کهه مهوجر دلده
مدیوب در.ین مستاجر ح فسخ نلرد و می تول ن موجر رل مجبهور بهه تبهنیل .ن مایهن و لگهر
تبنیل .ن مما باشن ح فسخ خولهن دلشت»ی

8

ب) در فرضی که مورد مدامله عی مدی لست بهصرف ق

وهو جزئهی حه فسهخ لیجهاد

می شودی مبنات تحلیلی حام لی لسهت کهه در صهورش وجهود قهص در عهی مدهی مشههص
میشود که مورد مدامله ولجن شرلی مورد ظر یست و عی دیگرت یز میتول ن جایگزی .ن
شودی لی رویارد حتی در خصو

شرط که فرع بر لصهل عقهن لسهت موردتوجهه رلرگرفتهه

لستی می  792قی می مقرر می دلرد هرگاه شرنی که در ضم عقن شنه لست شرط صفت باشن
و مدلوم شود .ن صفت موجود یست کسی که شرط به فع لو شنه لسهت خیهار فسهخ خولههن
دلشتی
یای لس اادهات مرثرت که میتول ن در حفر لعتبار رلردلد و مقابله بها فسهخ بهیفایهنه .ن
مفین ول ع شود تلورت ممنوعیت سوءلستفاده لس ح لست که در لصهل  90قی لساسهی و می 870
قی من ی شناساییشنه لستی بالیناه در خصو

مدیار تشههیص سوءلسهتفاده لس حه وحهنش

ظرت وجود نلرد وهی به ظر میرسن درصورتیکه قهص هرلردلدت بهنون سحمهت و تهرخیر
غیرمتدارف میتول ن به حوت ترمیم یابن که دیگر فاینهلت بهر فسهخ بهار شهود مهیتهولن فسهخ
رلردلد بنون توجه به پیشنااد ترمیم مرثر قص رل سوءلستفاده لس ح تلقی کهرد و لس شناسهایی
.ن لمتناع کردی فاینه توسل به لی ظریه لی لست که صرفا مها ع لسهتفاده لس فسهخ در صهورش
جمع شرلی ترمیم لست و باعث سقوط .ن مهیشهود بنهابرلی درصهورتیکهه ها

هرلردلد

تول ن یا هولهن قص رل فورل و بهنون هرگو هه سحمهت غیرمتدهارف و ییی جبهرلن مایهن مها ع،
برنرف شنه و سیاندینه میتول ن رلبطه موجود رل بر هم س نی
نتیجهگیری
شناسایی ح ترمیم لبزلرت لست که در رلستات حفر لعتبار هرلردلد ،رعایهت حسه یهت و
تدان هماارت لیفات قش میکننی شناسایی چنی حقی بهمنزهه دور شهنن لس تلقهی هرلردلد بهه
ماابه ی

کارسلر مح

و پذیرش .ن به عنولن ی

پروژه مبتنهی بهر هماهارت متقابهل نهرفی

29ی ری ک :می  7ا ون حمایت لس حقوق مصرف کنننگان مصوب 8911 /02 /82ی
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رلردلد لستی کنول سیون وی با لیناه در ظر دلشته به یانولختی در تجارش بی لهمللهی کمه
کنن وهی لتهاذ رویارد ساسشی در .ن باعث شنه که سنن در رسینن به لی هنف ماهم موفه
باشن و لستفاده لس عبارش مبام باعث ظاور .رلء و ظرلش متفاوش در خصو

رلبطه تهرمیم و

فسخشنه لست ،درحاهیکه رویارد لصول یو ینرول بها ذلش حه تهرمیم و فلسهفه حهاکم بهر .ن
یدنی ضرورش حفر لعتبار رلردلد تا جایی که مما لست ساسگار لستی
در حقوق لیرلن بالیناه لصل هزوم یای لس لصول حاکم بر رلردلدها لست وهی در خصو
هزوم حفر لعتبار رلردلد بدن لس ق

.ن رویارد منسجمی موجود یسهتی رویاهرد غاههب بهه

تبدیت لس فقه لی لست که فسخ بر هر حقی مقنم لسهت و پیشهنااد تهرمیم مهیتول هن مها دی در
لعمال لختیار فسخ باشنی هیا در مولرد محنودت به بود ح فسخ با سولل مبنات .ن لشارهشنه
لست که به ظر ابلیت تسهرت بهه سهایر مهولرد عهنم ل طبهاق رل هنلردی وههی تلهورت ممنوعیهت
سوءلستفاده لس ح که در ا ون لساسی کشور یز منداسشنه لست میتول ن با شهرلیطی سمینهه
کنترل ح فسخ سیان دینه رل فرلهم ساسد تا لعمال مطل لی ح به برهم خهوردن بهنون فایهنه
رلبطه حقو ی منتای شودی با هحاظ لیناه رویارد رلیج در کنول سهیون بهر تقهنم فسهخ برتهرمیم
لستولر لست لهحاق کشورمان به لی سنن مام بی لهمللی در تراد با سیستم حقو ی لیرلن یسهت
لگرچه شناسایی چنی حقی به تقویت لعتبار رلردلد ،حس یت و هماارت در رلردلد کمه
میکنن و به تبع وجاه حقو ی کشور رل در تجارش بی لهمللی لفزلیش میدهنی
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