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 چکیده
هـاي حقـوقی در جهـت حفـظ      قضایی که در برخی سیسـتم  یکی از ضمانت اجراهاي غیر

بینی گردیده حق فروش مجـدد   حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات از سوي خریدار پیش
یز چگونگی اعمال آن توسط فروشنده شرایط ایجاد این حق و ن. باشد کاال توسط فروشنده می

حقـوق   يباشـد امـا جـوهره اصـلی آن، اسـتیفا      هاي مختلـف حقـوقی، متفـاوت مـی     در سیستم
مسـأله مهـم در ایـن خصـوص     . فروشنده بدون لزوم مراجعه او به دادگاه و اقامه دعـوي اسـت  

ر در حقـوق آمریکـا و انگلسـتان منفعـت مـذکو     . تعیین تکلیف سود حاصل از بازفروش است
. داند المللی کاال این سود را متعلق به خریدار می متعلق به فروشنده است اما کنوانسیون بیع بین

در حقوق ایران این نهاد جایگاهی ندارد و فروش مجدد کـاال توسـط فروشـنده قبـل از فسـخ      
تصرف در مال غیـر و تـابع احکـام معـامالت      معامله اولیه به یکی از طرق قانونی یا قراردادي،

  .ضولی استف

    .JEL: L42 , F51بندي  طبقه
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  مقدمه
هاي حقوقی اسـت، بسـیار اتفـاق     ترین عقود در تمام سیستم در عقد بیع که یکی از شایع

افتد که طرفین عقد یعنی، فروشنده و خریدار از انجـام تعهـدات قـراردادي خـود امتنـاع       می
بـه همـین دلیـل،    . آورنـد  مـی ین وسیله موجبات اضـرار طـرف مقابـل را فـراهم     ه انموده و ب

نظامهاي حقوقی مختلف ضمانت اجراهـاي گونـاگونی جهـت حفـظ و حمایـت از حقـوق       
یکی از این ضمانت اجراها که بـراي حفـظ حقـوق فروشـنده در     . اند متعهد له در نظر گرفته

توسـط   1بینی گردیده است، حـق بـازفروش کـاال    مقابل نقض تعهدات از سوي مشتري پیش
ین معنی که اگر به طور مثال، خریدار از پرداخت ثمـن و یـا قـبض مبیـع     ه ابفروشنده است؛ 

امتناع نماید، فروشنده حق خواهد داشت که کاالي مورد معامله را که در تصـرف دارد، بـه   
شـود ایـن اسـت کـه      در مورد بازفروش کاال سؤالی کـه مطـرح مـی    2.شخص ثالث بفروشد

ر این مقاله به مطالعه تطبیقـی ایـن موضـوع در    د. شرایط بازفروش، آثار و مبناي آن چیست
المللـی   حقوق آمریکا، انگلستان، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بیع بـین 

هـاي   و حقوق ایران پرداخته و با روش توصیفی تحلیلی به پاسخ سـؤال   19803کاال مصوب 
  .پردازیم مطروحه می

شود کـه یـک    وضوع مورد بحث جایی ظاهر میشایان ذکر است که ثمره پرداختن به م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Resale. 

بر فروشنده، به حق بـازفروش کـاال توسـط خریـدار نیـز اشـاره       هاي مختلف حقوقی، عالوه  البته قابل ذکر است که در سیستم . 2
، اگر پس از رد کاال توسط خریدار، کاال در اختیـار  2-603ماده ) 1(به طور مثال، درحقوق آمریکا براساس بند. گردیده است

ر موظـف اسـت در صـورت    اش به کاال دسترسی نداشته باشد، خریدا وي باشد و فروشنده، نیز نه مستقیماً و نه از طریق نماینده
عدم وجود دستورات فروشنده درخصوص چگونگی نگهداري از کاال، درصورتیکه کاال فاسد شـدنی باشـد و یـا در معـرض     

همچنـین در حقـوق انگلسـتان بـر اسـاس قـانون       . خطر کاهش قیمت باشد، نسبت به فروش آن از طرف فروشنده اقـدام نمایـد  
را که هنوز ثمـن آن را نپرداختـه بـه    اي  خریدار وجود دارد که مال خریداري شده، این امکان براي 1979فروش کاال مصوب 

صـفایی و  : (بـه . ك.بـراي دیـدن توضـیحات بیشـتر ر    . صورت بیع و یا به هر شکل قانونی دیگر به شخص ثـالثی منتقـل نمایـد   
عالوه بـر فروشـنده، بـه     88ماده در  1980المللی کاال مصوب  همچنین در کنوانسیون بیع بین .) 433-439، ص 1384دیگران، 

حق بازفروش کاال توسط خریدار نیز اشاره گردیده است؛ اما باید گفت بازفروش به معناي اخص خود، صرفاً ناظر بـر فـروش   
بنابراین، بازفروش کـاال توسـط خریـدار، در ایـن      (Schlechtriem, 1998 , p. 680 )مجدد کاال توسط فروشنده است 

  .گیرد رار نمیمقاله مورد بررسی ق
3.UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). 

  .شود نامیده می» کنوانسیون«که از این پس در این مقاله به اختصار 
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طرف قرارداد، ایرانی بوده و طرف دیگر، آمریکایی، انگلیسی و یا از اتبـاع کشـوري باشـد    
، طرفین قرارداد قانون یکی از ثانیاً. ، به کنوانسیون ملحق شده باشداوالًکه دولت متبوع آنها 

آشنایی تجـار  . خود حاکم کرده باشندون را بر قرارداد یاین کشورها را و یا مقررات کنوانس
هــاي دولتــی کــه طــرف معاملــه بــا اتبــاع کشــورهاي مزبــور و یــا از اتبــاع  ایرانـی و شــرکت 

الملل نقـش بسـیار مهمـی را ایفـا      کشورهاي ملحق شده به کنوانسیون باشند، در تجارت بین
ست و در صورت از طرفی، با توجه به اینکه دولت ایران به کنوانسیون ملحق نشده ا. کند می

است اهمیت موضـوع  الزمه الحاق، شناخت دقیق مقررات کنوانسیون تصمیم جهت الحاق، 
  .شود مورد بررسی در مقاله حاضر دو چندان می

  الف ـ حقوق آمریکا 
در این قسمت ابتدا بـه بررسـی شـرایط بـازفروش پرداختـه و سـپس مبنـاي آن را مـورد         

  :پردازیم بررسی آثار آن میدهیم و در نهایت به  بررسی قرار می

  شرایط بازفروش – 1
ایالـت آمریکـا آن را    50ایالت از  49، که 1(U.C.C)قانون متحد الشکل تجاري آمریکا 

اند، چندین ضمانت اجـرا جهـت حمایـت از بـایع در برابـر نقـض قـرارداد از سـوي          پذیرفته
خریـدار بـدون دلیـل    ایـن قـانون، هرگـاه     2-703به موجب ماده . مشتري، مقرر داشته است

موجه از پذیرفتن کاال خودداري نماید یا پذیرش آن را لغو کند یا از پرداخت ثمن معامله یا 
  :تواند یکی از اقدامات زیر را انجام دهد اجراي قرارداد کالً یا جزئاً امتناع کند، فروشنده می

  .از تسلیم مورد معامله خودداري کند -1
ر تسلیم به مشتري به متصدي حمل و نقل یا شخص دیگر تحویل کاال را که به منظو -2

  .سپرده است، متوقف کند
  . مورد معامله را بازفروش کند و خسارات ناشی از آن را نیز مطالبه نماید -3
براي امتناع خریدار از تحویل گرفتن کاال، خسارت بخواهد یـا عنـد االقتضـاء ثمـن      -4

  .معامله را مطالبه کند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Uniform Commercial Code.  
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   1.ه علت عدم اجراي آن از سوي خریدار، فسخ نمایدقرار داد را ب -5
هـاي دیگـر    طرق فوق قابل جمع هستند و استفاده از یکی از آنهـا بـایع را از اسـتفاده راه   

  .کند محروم نمی
مطابق ایـن  . بینی گردیده است این قانون پیش 2-706شرایط تفصیلی بازفروش در ماده 

مطـابق  (تواند مال مورد معامله را بازفروش کند  ماده، فروشندة متضرر از تخلف خریدار می
و در صورتی که قیمت بازفروش کمتـر از قیمـت قـراردادي باشـد،     ) 2- 703با شرایط ماده 

البته بازفروش کاال الزامـی نیسـت و   . تفاوت قیمت و نیز خسارات تبعی وارده را مطالبه کند
  .مایدتواند پرداخت ثمن معامله و خسارات را مطالبه ن بایع می

انتخـاب   2.تواند به صورت عمـومی یـا خصوصـی باشـد     مطابق همین ماده، بازفروش می
بند (باشد  فروش عمومی یا خصوصی تابع مالحظات مربوط به نوع کاال و عرف تجاري می

  ). 4 – 706ماده  4
بسته به اینکه فروشنده، بازفروش عمومی یـا خصوصـی را انتخـاب نمایـد، تشـریفاتی را      

در هر حال در تمام موارد، دو شرط اساسـی بایـد در بـازفروش رعایـت      3.نماید باید رعایت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که قرار داد بیع هنوز فسخ نشـده و بـه قـوت    شود که بازفروش کاال ناظر بر زمانی است  چنین نتیجه گیري می 5و  3از بندهاي  .1
  .خود باقی است

یک فروش خصوصی ممکن است پس از مـذاکرات مسـتقیم یـا    «: دارد در تعریف فروش خصوصی بیان می 2-706ماده  4بند  .2
ن گفت که توا ، تعریف نگردیده است اما با توجه به همین بند می»Public sale«فروش عمومی، » ...از طریق دالل واقع شود

 .فروشی است که از طریق حراج صورت پذیرد

  :اگر فروشنده، بازفروش خصوصی را انتخاب کند باید سه اقدام ذیل را انجام دهد .3
 .مشخص کند که بازفروش مربوط به قرارداد نقض شده است -1

 .اطالع دهد) اولیه(قصد خود راجع به بازفروش را به طور معقول به خریدار -2

 .اي که از نظر تجاري معقول باشد، بازفروش نماید ا با حسن نیت و به شیوهمبیع ر -3

  :اما اگر فروشنده بخواهد کاال را به صورت عمومی بازفروش نماید، ، او باید مراحل زیر را طی کند
 مشخص کند که بازفروش مربوط به قرار داد نقض شده است -1

اي وجود داشته باشد  رارداد را بفروشد جز در موردي که بازار شناخته شدهفقط کاالهاي ساخته و اختصاص داده شده به ق -2
 .که در آن کاالهاي آینده از همان نوع فروخته می شود

شود، انجام دهد؛ البته در صورتی که چنـین محلـی وجـود     بازفروش را در محلی که معموالً فروش عمومی در آن واقع می -3
 .داشته باشد

اطالع دهد، مگر درمورد کاالهاي فاسد شدنی یا کاالهـایی کـه   ) اولیه(روش را به طور معقول به خریدارزمان و مکان بازف -4
 .در معرض تنزل سریع قیمت قرار دارند
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ثانیاً بازفروش باید به طریقـی باشـد کـه    . انجام گردد» حسن نیت«اوالً بازفروش باید با : شود
  ). 2 – 706ماده  5بند ( باشد  1»از لحاظ بازرگانی معقول«

مریکــا، محــروم شــدن ضــمانت اجــراي عــدم رعایــت تشــریفات بــازفروش درحقــوق آ
دانسته شده است اما مالکیت شخص ثالث خریدار که با  2فروشنده از مطالبه بعضی خسارات

شود و خریدار  نیت، کاالي بازفروش شده را خریداري کرده است، محترم شمرده می حسن
   3تواند هیچ گونه دعوایی علیه او اقامه کند نخستین نمی

  آثار بازفروش – 2
چه آنکه بازفروش کاال . صوص بازفروش کاال بررسی آثار آن استموضوع مهم در خ

از ایـن رو،  نحـوه   . ممکن است به قیمتی بیشتر و یا کمتر از قیمـت قـراردادي انجـام پـذیرد    
اگـر بـازفروش بـه قیمتـی کمتـر از      . تعیین تکلیف سود حاصل از بازفروش بسیار مهم اسـت 

تفاوت قیمت بازفروش و قیمت قراردادي تواند  قیمت قراردادي صورت پذیرد فروشنده می
هاي مربوط به فروش کـاال را از خریـدار دریافـت     و نیز سایر خسارات وارده از جمله هزینه

نماید؛ اما بحث اصلی جایی است که بازفروش داراي سود باشد و به عبارت دیگـر، قیمـت   
شود این است  رح میبازفروش بیشتر از قیمت قرارداد اولیه باشد سوالی که در این فرض مط

فروشـنده  «: دارد در این خصوص بیـان مـی   2-706ماده  6که این سود متعلق به کیست؟ بند 
مکلف نیست حساب سودي را که ممکن است از بازفروش حاصل شده باشـد، بـه خریـدار    

دالر بوده اسـت و بـایع    1000به عنوان مثال، اگر فرض شود قیمت قراردادي کاال . »...بدهد
دالر به شخص ثالث، بازفروش کرده باشـد،   1300تخلف خریدار، کاال را به قیمت  به دلیل
دالر است، متعلق به فروشنده خواهـد بـود و خریـدار در آن     300التفات دو قیمت، که  ما به

                                                                                                                             
کاال را در زمان بازفروش در دید مردم قرار دهد یا اگر کاال در معرض دید حاضران نیست، امکان بازدید از آن را به طور  -5

 .یداران احتمالی در محل وقوع مال فراهم آوردمعقول از سوي خر

 .اي که در نظر تجاري معقول باشد، بازفروش نماید کاال را با حسن نیت و به شیوه -6

  ). 469، ص 1386صفایی، ( ك به .جهت دیدن توضیحات بیشتر در این خصوص ر -7
1. Commercially Reasonable. 

نده فقط حق دارد تفاوت بـین قیمـت بـازار در زمـان و محـل تسـلیم مبیـع و قیمـت         ، در این فرض فروش2-708به موجب ماده  .2
  .هاي ناشی از نقض قرارداد را مطالبه نماید جوئی قرارداد به اضافه خسارات تبعی و منهاي صرفه

3. White & Summers, 1992, p.265. 
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کاال داراي سود بوده است  که بازفروش شود اما مسأله وقتی دشوار می 1.حقی نخواهد داشت
هاي فرعی دیگري نیز در جهت بازفروش متحمل شده باشد؛ مانند اینکه در  ولی بایع، هزینه
....) مثـل حمـل و نقـل و یـا حـق داللـی و       (دالر جهت هزینه بازفروش  500مثال فوق، بایع 

 شـود کـه آیـا بـایع     پرداخت کرده باشد؛ سؤال مطرح در این فرض بدین گونـه مطـرح مـی   
را بـراي خـود منظـور دارد و    ) دالر 300درایـن مثـال   (توانـد سـود حاصـل از بـازفروش      می

را نیز از خریدار اولیه مطالبه نماید و یـا  ) دالر 500در این مثال (هاي فرعی انجام شده  هزینه
هاي فرعی انجام شده کسر نماید و صـرفاً بـه    اینکه باید سود حاصل از بازفروش را از هزینه

حق مطالبه خسـارت از خریـدار اولیـه را دارد؟    ) دالر 200در این مثال (بلغ باقیمانده میزان م
این مـاده،   یکزیرا، مطابق بند . نماید احتمال اول را تقویت می 2-706ماده  6و  1ظاهر بند 
تواند خسارت ناشی از تفاوت قیمـت بـازفروش و نیـز خسـارات فرعـی را دریافـت        بایع می

دارد کـه بـایع    همین ماده مقرر مـی  ششر، همانطور که گفته شده بند نماید و از طرف دیگ
در نتیجـه، اگـر حکـم بـه     . مکلف نیست سود حاصل از بازفروش را به خریدار مسترد نماید

هاي فرعی از سود بازفروش نماییم، در واقع حکم به پـس دادن سـود حاصـل از     کسر هزینه
  . باشد ا حکم مقرر در این بند میبازفروش به خریدار نموده ایم و این مخالف ب

که مطابق (تفسیر دیگري از این مواد ارائه داده و احتمال دوم را  U.C.Cبعضی مفسرین 
تقویـت   ،)هـاي فرعـی انجـام گرفتـه، کسـر شـود       آن سود حاصل از بازفروش باید از هزینـه 

سـود  (خـالص   باید ناظر بـر سـود   2-706ماده  6اند بدین بیان که قاعده مندرج در بند  کرده
مطابق ایـن  . دانسته شود، نه سود ناخالص) هاي فرعی  بدست آمده از بازفروش منهاي هزینه

هاي فرعی را تا حدي که سود حاصل از بازفروش، آن را جبران  تواند هزینه تفسیر، بایع نمی
به بیان دیگـر، بـایع مکلـف نیسـت  حسـاب سـود خـالص         2کند، از خریدار مطالبه نماید می

توانـد علیـه مشـتري بـراي      از بازفروش را به خریدار بدهد، لیکن دراین صورت نمیحاصل 
کنـد، اقامـه    مخارج فرعی تا حدي که سود ناخالص حاصـل از بـازفروش آن را جبـران مـی    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البته الزم به ذکر است که هرگاه جزئی از ثمن معامله، قبل از بازفروش پرداخت شده باشد، پس از بـازفروش بایـد بـه مشـتري      .1

  تواند آن را مانند سـود حاصـل از بـازفروش، از آن خـود تلقـی کنـد        برگردد و یا در محاسبه خسارت منظور گردد و بایع نمی
)Dobbs, 1973, P.888.(  

2. Nordstorn, 1967, p. 1302  .  
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  .1دعوي نماید

  مبناي حق بازفروش - 3
 2-706از آنجـا کـه مـاده    . مبناي حق بازفروش در حقوق آمریکا مورد اخـتالف اسـت  

U.C.C           به فسخ و انحـالل قـرارداد اشـاره نکـرده و حـق مزبـور را بـراي فروشـنده در مـواد
آیـد کـه مبنـاي حـق      ، چنـین برمـی  ) fبنـد   2-703،  2-106مـواد  (دیگري بیان کرده است 

بازفروش، انحالل معامله و بازگشت مال به مالکیت فروشنده نیست بلکه فروشنده به عنـوان  
دادگاه ها نیـز پذیرفتـه    ياین نظر در بعضی آرا. نماید فروش مینمایندة خریدار، اقدام به باز

انـد ایـن مبنـی فقـط هنگـامی       این نظریه  مورد انتقاد واقع شده و از جملـه گفتـه  . 2شده است
درست است که مـال مـورد معاملـه، قبـل از بـازفروش بـه خریـدار منتقـل شـده باشـد و در           

کند نه  نسبت به مال خود اعمال می خصوص قراردادهاي عهدي، فروشنده حق بازفروش را
توان به این نظر وارد کرد  اشکال دیگري که می. 3نسبت به مال خریدار و به نمایندگی از او

این است که اگر فروشنده به عنوان نماینده خریدار اقدام به بازفروش نمایـد، مطـابق قواعـد    
دار مسترد نماید زیرا بر آن کلی نمایندگی، فروشنده باید سود حاصل از بازفروش را به خری

شـود کـه    مـی  اسـتفاده  U.C.Cحقی ندارد، درحالی که همانطور که گفته شـد، از مقـررات   
  .سود حاصل از بازفروش متعلق به فروشنده است

  ب ـ حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان نیز مثل حقوق آمریکا به بررسی جداگانه شرایط بـازفروش، آثـار و   

  :مپردازی مبناي آن می

  شرایط بازفروش  - 1
در حقوق انگلستان به موجب قواعد کامن لو و قانون فروش کاال ، بـایع در مـوارد زیـر    

  4:حق بازفروش کاالي مورد معامله را دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dobbs, (1973), P.888.  

  .451، ص )1386(صفایی، . 2
3. Corpus Juris Secundum, 1991, P.41; Williston, 1993, P. 408. 
4. Benjamin, (1997), p. 539. 
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در موردي که حق بازفروش در صورت نقض قرار داد از سوي خریدار، صـراحتاً بـراي   
 ). 48-4ماده (بینی شده باشد  بایع پیش

 ).48-3ماده (دار از پرداخت قیمت خودداري کند و کاال فاسد شدنی باشد هرگاه خری

هرگــاه خریــدار، ثمــن معاملــه را پرداخــت ننمــوده باشــد و فروشــنده قصــد خــود را در 
خصوص بازفروش به خریدار اعالم کند و با وجود آن، خریـدار در یـک مـدت معقـول از     

 ).48-3ماده (پرداخت ثمن معامله خودداري نماید 

شـده باشـد کـه در ایـن صـورت بـه موجـب         1»نقض اساسی«مانی که خریدار مرتکب ز
 .تواند قرارداد را فسخ و مورد معامله را مانند مال خود بفروشد کامن لو، فروشنده می

هنگامی که مورد معامله یک مال کلی یا کاالي آینده باشد ولی بـایع هنـوز تعهـدي بـه     
بایع حق خواهد داشت هر یـک از کاالهـایی را کـه    صورت  تعیین آن نداشته باشد، در این

 .واجد اوصاف مورد معامله باشد، به عنوان مالک بفروشد

  آثار بازفروش  – 2
در مورد سود حاصل از بازفروش برخالف حقوق آمریکا، قاعده حقوق انگلسـتان ایـن   

شـده اسـت،   است که این سود باید از میزان خساراتی که در اثر عدم اجـراي قـرارداد وارد   
شـود؛ یعنـی    و بایع صرفاً به میزان مبلغ باقیمانده احتمالی، از خریدار طلبکار می 2کسر گردد

به طور کلی بایع باید در همان وضعیتی قرار گیـرد کـه در صـورت اجـراي قـرار داد، قـرار       
  3.گرفت می

  مبناي بازفروش – 3
یـن  اه باشـد؛ بـ   یکا میمبناي حقوقی بازفروش در حقوق انگلستان متفاوت از حقوق آمر

صورت که در حقوق انگلستان، حق بازفروش مبتنی بر انحـالل قـرارداد و بازگشـت مـورد     
که مالکیت  باشد، یعنی در هنگام بازفروش، فروشنده مال سابق خود را معامله به فروشنده می

قدنـد  در این زمینه  حتی برخی معت 4.نماید آن به او بازگشته است، به شخص ثالث منتقل می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fundamental Breach. 
2. Beale, (1980), p. 153. 
3. Robinson v. Harman (1848) 1 EX 850, No 55 9 Beale, op. cit., P.153.  
4. Benjamin, (1997), p. 281 and 482. 
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که اگر مالکیت مال به خریدار اول نیز منتقل شده باشد، به واسطه بازفروش، مالکیـت کـاال   
   1.شود گردد و سپس از وي به خریدار جدید منتقل می مجدداً به فروشنده باز می

  المللی کاال ج ـ کنوانسیون بیع بین
ست؛ اما این ماده خارج رفته ا کار به 2 75ماده  کنوانسیون تنها در در» باز فروش«اصطالح 

که بیع اولیه  باشد، زیرا بحث ما در خصوص بازفروش در جایی است موضوع این مقاله می از
کند که مبیع را مجدداً به شخص ثالث بفروشد، در  منحل نگردیده است اما بایع حق پیدا می

آن،  گردد که معاملـه اولیـه منحـل شـده و پـس از      شامل فرضی می 75حالیکه موضوع ماده 
گرچه به واژه باز فروش اشـاره   88اما ماده . فروشد بایع مجدداً کاال را به شخص دیگري می

در کنوانسیون مبناي حـق بـاز فـروش مـورد     . نکرده ولی مرتبط با موضوع مورد بحث است
  :پردازیم از این رو، در این قسمت تنها به بیان شرایط و آثار آن می. اشاره قرار نگرفته است

  ایط باز فروش شر – 1
چنانچـه  « 1به موجـب بنـد   . پردازد کنوانسیون به شرایط یاز فروش می 88ماده  2و  1بند 

هاي حفـظ کـاال    طرف دیگر در تصرف کاال یا پس گرفتن آن یا در پرداخت ثمن یا هزینه
اسـت،    کـاال  ملـزم بـه حفـظ    86یـا   85کـه طبـق مـواد     نحو غیرمتعارف تأخیر ورزد، طرفـی  به
اینکه اخطار متعارفی مبنی بر قصد فروش،  را به طرق متناسب بفروشد، مشروط بر آن تواند می

شـود بـازفروش داراي دو شـرط     چنانکه مالحظه مـی . »جهت طرف دیگر ارسال کرده باشد
، پرداخت ثمن، پس گرفتن کاال و یا )قبض(وجود تأخیر در تصرف کاال  -1: اساسی است

  .دادن  اخطار به طرف مقابل درخصوص قصد بازفروش -2 3پرداخت هزینه نگهداري کاال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ibid, p. 805. 
اي متعارف و ظرف مـدتی   هرگاه قرارداد باطل شده باشد و مشتري پس از بطالن، به شیوه«: کنوانسیون مقرر می دارد 75ماده  . 2

دیگري فروخته باشـد، طرفـی کـه مـدعی خسـارت اسـت       متعارف، کاالي دیگري به جاي مبیع خریده باشد، یا بایع مبیع را به 
تواند تفاوت قیمت مذکور در قرارداد با قیمت حاصل از معامله جانشین و همچنین هر نوع خسارت دیگر را که به موجـب   می

 .».ماده قبل، قابل وصول باشد، مطالبه و وصول نماید

ش توسط خریدار است؛ همچنـین بـازفروش بـه علـت تـأخیر در      ، مربوط به فرو»پس گرفتن کاال«بازفروش به علت تأخیر در  . 3
امـا همـانطور کـه در پـی نوشـت      . گردد هم شامل بازفروش توسط فروشنده و هم خریدار می» هزینه نگهداري کاال«پرداخت 

؛ باشـد  گفته شد، موضوع این مقاله، صرفاً بررسی بازفروش توسط فروشـنده، یعنـی بـازفروش بـه معنـاي اخـص، مـی        1شماره 
  .گردند بنابراین موارد بازفروش توسط خریدار بررسی نمی
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گردد، تأخیر بایـد   درخصوص شرط اول باید گفت همانطور که از متن ماده استفاده می
اند، تعیین یـک   نیز بیان کرده 1همانطور که برخی از مفسرین کنوانسیون. باشد» متعارف غیر«

بسیار مشکل است و این امر بستگی به اوضاع و احـوال  » تأخیر غیرمتعارف«معیار کلی براي 
البته، امتناع صریح یکـی از طـرفین در خصـوص اجـراي قـرارداد، بـه       . هر مورد خاص دارد

ع صـریح  ین معنی  کـه در صـورت امتنـا   ه ا؛ ب2عنوان تأخیر غیر متعارف تلقی گردیده است
یکی از طرفین از اجراي قرارداد، لزومـی بـه گذشـت مـدت زمـانی جهـت صـدق و ایجـاد         

  .نیست» متعارف تأخیر غیر«
تواند با توجه بـه اطـالق مـاده بـه صـورت کتبـی و یـا         درخصوص شرط دوم، اخطار می

تنها محـدودیتی کـه ایـن بنـد درخصـوص اخطـار مقـرر داشـته اسـت، لـزوم           . شفاهی باشد
، صرف ارسال اخطار، بـراي  3کنوانسیون 27با توجه به ماده . باشد اخطار می» نمتعارف بود«

، 15) 1(در واقع، بر خالف ایجاب و قبول که مطـابق مـواد    4.شروع به بازفروش کافی است
نظریه وصول درخصوص آنها پذیرفته گردیده است، در مورد اخطـار،   48)4(و  22، 18)2(

و در نتیجه، وصول اخطار از این جهت نباید منشـأ اثـر    نظریه ارسال مالك عمل خواهد بود
  .دانسته شود

فلسفه دادن این اخطار، اعطاء فرصت به متخلـف جهـت اجـراي تعهـداتش و در نتیجـه      
و یا حضور در جلسه بازفروش و اطمینـان از فـروش کـاال بـه      5جلوگیري از وقوع بازفروش

   6.باشد باالترین قیمت می
امـا در  . نت اجراي عـدم ارسـال اخطـار را بیـان ننمـوده اسـت      مقررات کنوانسیون، ضما

نویس کنوانسیون، دادن اخطار به عنوان پیش شرطی براي اعتبار بـازفروش تلقـی شـده     پیش
. ین معنی که بازفروش بدون دادن اخطار، بایداز لحاظ قانونی غیرمعتبر تلقی گـردد ه ابود، ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Schlechtriem, (1998), p. 681. 
2. Ibid. 

در مواردي که هر نوع اخطار، تقاضا یا سایر انواع مراسالت توسـط یکـی از طـرفین، مطـابق     «: دارد کنوانسیون بیان می 27ماده  .3
شود، تأخیر یا اشتباه در ارسال یا عـدم وصـول آن، او را از    این فصل و با وسایلی متناسب با اوضاع و احوال، صادر یا انجام می

  .»سازد، مگر اینکه در این فصل از کنوانسیون طور دیگري تصریح شده باشد ر محروم نمیحق استناد به مراسالت مذکو
4. Enderlein & Maskow, (1992), p. 362; Schlechtriem, (1998), p. 682. 
5. Schlechtriem, (1998), p. 682. 
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یی کنوانسیون ایـن بـود کـه متخلـف از     علت عدم پذیرش ضمانت اجراي مزبور در متن نها
در نتیجه، بازفروش انجام شده باید . دادن اخطار، صرفاً یک تعهد فرعی را نقض کرده است

عالوه بر این، با اسـتناد  . صحیح تلقی و صرفاً حکم به جبران خسارت طرف مقابل داده شود
کشـورها درایـن   گفته شده است کـه در صـورت رجـوع بـه قـوانین داخلـی        1 7به بند ماده 

بـه نظـر    2.خصوص، این قوانین بیشتر تمایل به حفظ حقوق شخص ثالث با حسن نیت دارند
رسد با توجه به عدم تعیین ضمانت اجراي عدم ارسال اخطـار در مقـررات کنوانسـیون و     می

صـراحتاً حکـم بـه     3لزوم رجوع به قوانین داخلی کشـورها و اینکـه قـوانین برخـی کشـورها     
اند و نیز لزوم حمایت از حقوق شخص ثالث بـا حسـن نیـت،     روشی نمودهصحت چنین بازف

  .نظر اخیر ارجح باشد
نظریه غالب در کنوانسیون وین این بوده اسـت کـه اخطـار ممکـن اسـت قبـل از اینکـه        

وجود داشته باشد، داده شود، یعنی، چنین اخطاري اگرچه قبل از تأخیر » متعارف تأخیر غیر«
هم باشد، براي اجراي بازفروش کافی است و در نتیجه، لزومـی بـه    متعارف طرف مقابل غیر

لـزوم  (شـرط اول و دوم بنـد اول    بـه دیگـر بیـان، بـین    . اخطار مجدد در این خصوص نیست
ترتبی وجـود نـدارد و آنچـه اهمیـت دارد، وجـود هـر دو       ) وجود تأخیر و لزوم دادن اخطار

تـوان از طرفـی کـه     بـه سـختی مـی   ... «در تأیید این دیدگاه گفته شده است که . شرط است
العمل طـرف   متعهد به نگهداري کاال شده است انتظار داشت که در دو نوبت، منتظر عکس

   4.»مقابل بماند
هـاي   برخـی سیسـتم  . اما نکته آخر درخصوص این بند، چگونگی انجام بازفروش اسـت 

به عنوان . اند ههایی در نظر گرفت در خصوص چگونگی انجام بازفروش، محدودیت 5حقوقی
. اند که بازفروش باید به وسیله دالل یا حراجـی رسـمی انجـام شـود     عنوان مثال، مقرر نموده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسائل مربوط به موضوعات تحت حاکمیـت کنوانسـیون حاضـر کـه تکلیـف آنهـا صـراحتاً در ایـن         «: دارد مقرر می 7)2(ماده  . 1

کنوانسیون تعیین نشده، طبق اصول کلی که کنوانسیون مبتنی بر آن است و در صورت فقدان اینگونه اصول، طبق قـانونی کـه   
 .».و فصل خواهند شدالملل خصوصی حاکم است، حل  حسب قواعد حقوق بین

2. Schlechtriem, (1998), p. 682. 
قانون متحدالشکل تجاري آمریکا عدم رعایت تشـریفات بـازفروش را صـرفاً محـروم شـدن فروشـنده از مطالبـه          2-708ماده  . 3

  .ها می داند برخی خسارات
4. Schlechtriem, (1998), p. 682. 
5. cf. Warekaufs, (1989), pp. 9 - 82. 



 194 پژوهشنامه بازرگانی

. فروختـه شـود   1»طـرق متناسـب  «توانـد بـه    دارد که کاال مـی  کنوانسیون در این بند مقرر می
بنابراین، با توجه به مقررات کنوانسیون، لزومی به فروش از طریق دالل یـا حراجـی رسـمی    

برخـی مفسـرین از   . تواند شخصاً مبادرت به بازفروش کاال نماید ندارد و فروشنده می وجود
، لزوم متعارف بودن شرایط فروش، خصوصاً قیمـت، را اسـتنباط نمـوده و    »متناسب«عبارت 

امر، روشی متناسب  اند که فروشنده مجاز است کاال را براي خود بخرد زیرا این نتیجه گرفته
   2.براي فروش است

هرگاه کاال در معرض فساد سریع باشد یا نگهداري آن مستلزم « 88ماده  2ه موجب بند ب
ملـزم بـه حفـظ آن اسـت، مکلـف       86یـا   85متعارف باشد، طرفی که مطابق مواد  هزینه غیر

مشارالیه حتی االمکان مکلـف اسـت   . است جهت فروش آن، اقدامات متعارفی معمول دارد
  .»طرف دیگر ارسال نماید اخطاري مبنی بر قصد فروش جهت

تفاوت اصلی این بند با بند قبلی، این است که باز فروش در بند قبل اختیاري بود امـا در  
و در بنـد دوم   3این بند، اجباري است؛ به دیگر بیان، باز فروش در بند اول یک حق و امتیـاز 

در معرض  -1: ، باز فروش منوط به حصول دو شرط است2مطابق بند  5.است 4یک تکلیف
دادن اخطـار بـه طـرف     -2معرض فساد سریع بودن کاال یا هزینـه نامتعـارف نگهـداري آن    

  .مقابل
افتد کـه کـاال جـزء کاالهـاي فاسـد شـدنی از قبیـل         فساد سریع کاال در جایی اتفاق می

شود این است کـه آیـا    سؤالی که در این خصوص مطرح می. ا و سبزیجات تازه باشده میوه
طـور مثـال کـم شـدن ناگهـانی ارزش کـاال، منجـر بـه ایجـاد تکلیـف            ، به6»فساد اقتصادي«

کـاال   7»فسـاد فیزیکـی  «شود و یا اینکه ایـن مـاده صـرفاً شـامل      بازفروش مقرر در این بند می
تـوان   با تفسیر موسـع فسـاد سـریع، مـی    ... «است؟ در پاسخ به این سؤال گفته شده است که 

اما باید گفت این  8.»... شود  ضرر هم اعمال میدر مورد  88)2(چنین استنباط کرد که ماده 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Appropriate Means. 
2. Schlechtriem, (1998), p. 682. 
3. Privilege. 
4. Duty. 
5. Honnold, (1991), p. 584. 
6. Economic Deterioration.  
7. Physical Deterioration.  
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نویس اولیـه   این نظر با توجه به سابقه این ماده در کنوانسیون، قابل قبول نیست؛ زیرا در پیش
درج شده بود کـه   1»در معرض ضرر یا فساد سریع«کنوانسیون، درخصوص این بند، عبارت 

برخــی مفســرین . درهنگــام مــذاکرات نهــایی، حــذف گردیــد» در معــرض ضــرر«عبــارت 
کنوانسیون نیز حذف این عبارت را دقیقاً به دلیل خارج کردن فساد اقتصادي از شـمول بنـد   

بنابراین، باید گفت که مطابق مقررات کنوانسیون، فساد اقتصادي کاال  2.اند دانسته 88ماده  2
  .نماید کاال براي متصرف آن، ایجاد تکلیف به بازفروش نمی

یی کـه هزینـه نگهـداري کـاال نامتعـارف اسـت، بایـد        درخصوص بازفروش کاال در جا
اسـت؛ زیـرا مطـابق ایـن      85کننده مقـرره مـاده    تعدیل گفت که مفاد این بند از کنوانسیون،

ماده، تأخیر خریدار در پرداخت ثمن یا قبض کاال، فروشـنده را از تکلیـف نگهـداري کـاال     
کـه تکمیـل کننـده     88ند، امـا مـاده   ما نماید و او ملزم به نگهداري از کاال باقی می نمی يبر

کند در صورت نامتعـارف بـودن هزینـه نگهـداري،      باشد به فروشنده تکلیف می می 85ماده 
همین استدالل و تعدیل درخصـوص تـأخیر خریـدار در پرداخـت     . فروش برساند ه کاال را ب

ري، اغلـب  نامتعارف بودن هزینه نگهـدا . هم وجود دارد 88ماده  1ثمن یا قبض کاال در بند 
ناشی از خصوصیات کاال مانند لزوم نگهداري به صورتی خاص و یا لزوم نظارت و مراقبت 

   3.باشد خاص بوسیله اشخاص متخصص، می
برخالف بنـد اول ایـن مـاده کـه دادن اخطـار بـه طـرف مقابـل را در هـر صـورت الزم           

. الزم اسـت   4»االمکان حتی«نماید که دادن اخطار به طرف مقابل،  داند، بند دوم مقرر می می
وظیفـه دادن اخطـار راجـع بـه     «: دارد دبیر کل کنوانسیون درخصوص علت این امر بیان مـی 

اگـر کـاال بـه    . قصد فروش، فقط تاحدي وجود دارد که دادن چنین اخطـاري ممکـن باشـد   
سرعت درحال فساد باشد، ممکن اسـت قبـل از فـروش، فرصـت کـافی بـراي دادن اخطـار        

ید گفت این توجیه، صرفاً در مورد بازفروش کاالهـایی کـه در معـرض فسـاد     اما با 5.»نباشد
باشد و در مـورد بـازفروش در فـرض غیرمتعـارف بـودن هزینـه        سریع هستند، قابل قبول می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Subject to Loss or Rapid Deterioration 
2. Keritzer, (1989), p. 546 Schlechtriem, (1998), p. 683. 
3. Ibid. 
4. To the extent Possible. 
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رسد همانطور که بعضی از مفسـرین نیـز بیـان     باشد؛ بنابراین به نظر می نگهداري، بالوجه می
ینه نامتعارف کاال باشـد، اخطـار قصـد فـروش بـه طـرف       اند، اگر بازفروش به دلیل هز کرده

برخالف بند اول این ماده که بـه لـزوم   . مقابل باید به صورت مطلق و غیر مشروط داده شود
 کند، بند دوم فاقد چنین قیدي است؛ اما توجیهی براي چنـین  متعارف بودن اخطار اشاره می

  .طار، در این بند هم باید لحاظ شودبنابراین، ضابطه متعارف بودن اخ 1.حذفی وجود ندارد
اقـدامات  «دارد که شخص باید  در خصوص چگونگی انجام بازفروش، این بند مقرر می

در نتیجه، همانند بند اول، صرف متعـارف بـودن   . »متعارف را براي فروش کاال معمول دارد
نکته  مهم در اما . باشد و لزومی به فروش از طریق دالل یا حراجی  نیست اقدامات کافی می

بـه  . باشـد  خصوص متعارف بودن اقدامات، وابستگی این امر به شرایط خاص هر مـورد مـی  
المللـی داوري اقتصـادي ـ     در دیـوان بـین   1996مـارس   8اي کـه در   طـور مثـال، در پرونـده   

در مقابل دعـواي  ) شرکت هلندي(تجاري کشور چین مورد رسیدگی قرار گرفت، خوانده 
تـر از   ، نسبت به عمل خواهـان در خصـوص فـروش کـاال بـه پـایین      )شرکت چینی(خواهان 

اعتراض نمود؛ اما خواهان در پاسـخ بـه ایـن ایـراد، اظهـار داشـت کـه امکـان         » قیمت بازار«
فروش کاال به قیمت بازار، در محل کاال وجود نداشته و انتقال کاال به محل دیگر و فـروش  

نبی زیـادي بـوده کـه در نتیجـه، ایـن عمـل را       هـاي جـا   در آنجا به قیمت بازار، داراي هزینه
نموده؛ بنابراین عمل او در آن زمان و بـا توجـه بـه شـرایط موجـود، عملـی        غیراقتصادي می

متعارف بوده است، که دیوان داوري نیز نهایتاً این استدالل خواهان را مـورد پـذیرش قـرار    
االهاي فاسد شدنی کـافی  براي فروش ک» تالش متعارف«شاید به همین علت نیز،  2.دهد می

توان  کاالي در معرض فساد سریع را مشکل می...«دانسته شده و در توجیه آن گفته شده که 
بـازفروش   در خصـوص قصـور در انجـام    3.فروخت و یا حتـی فـروش آن غیـرممکن اسـت    

توان تصور نمود، لزوم جبران خسـارت توسـط    موضوع این بند، تنها ضمانت اجرایی که می
کنوانسیون هم مـورد   ؛باشد؛ این ضمانت اجرا توسط مفسرین انجام بازفروش میمتخلف از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .همان .1

2. HYPERLINK "http://unilex.info/cases/960308. 
  .195، ص )1374(جمعی از نویسندگان،  .3

http://unilex.info/cases/960308
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، پایان بخـش توضـیحات ایـن    2کنوانسیون 62ارتباط این بند با ماده  1.تأیید قرار گرفته است
تواند از خریدار، پرداخت ثمن، قبض مبیع و یا  ، فروشنده می62مطابق ماده . باشد قسمت می

ایـن نتیجـه حاصـل     88از جمع این مـاده بـا بنـد دوم مـاده     . بخواهد انجام دیگر تعهداتش را
شود که اگر بایع، درخواست مطالبـه ثمـن و یـا قـبض مبیـع را از خریـدار نمـوده باشـد،          می

گیري نماید که اوالً کاال در معرض فساد سریع و یا  تواند تقاضاي خود را پی درصورتی می
اجـراي عـین   (اً قـانون هـم اجـازة اجـراي اجبـاري      متضمن هزینۀ باالي نگهداري نباشد، ثانی

بنابراین اگر کاال در معرض فسـاد سـریع باشـد و یـا هزینـه نگهـداري آن،        3.را بدهد) تعهد
تواند درخواست قبلی خـود   نامتعارف باشد، بایع مکلف به بازفروش کاال خواهد بود و نمی

 62ســتثنایی برقاعــده مــاده ، ا88گیــري نمایــد؛ در نتیجــه بایــد گفــت بنــد دوم مــاده   را پــی
  . 4باشد کنوانسیون می

 آثار باز فروش  - 2

نمایـد، حـق دارد از محـل     طرفی که اقدام به فـروش کـاال مـی   « 88ماده  3به موجب بند 
هاي متعارف نگهداري کاال، براي خود منظـور   فروش، مبلغی معادل مخارج فروش و هزینه

 .»را به طرف دیگر بدهدمشارالیه مکلف است حساب باقیمانده . نماید

باشـد، وضـعیت سـود حاصـل از      ، کـه نـاظر بـر هـر دو بنـد قبلـی مـی       88این بند از ماده 
هـاي پیشـین گفتـه شـد کـه درحقـوق        در قسمت. نماید بازفروش در کنوانسیون را تعیین می

آمریکا و نیز انگلستان، سود حاصل از بازفروش متعلق به بایع خواهد بود، با این تفاوت کـه  
تواند سود حاصـل از بـازفروش را در میـزان خسـارتی کـه از       رحقوق آمریکا فروشنده مید

بایـد در   نماید محاسبه نکند، برخالف حقوق انگلستان کـه ایـن سـود مـی     خریدار مطالبه می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Schlechtriem, 1998, p. 683-84; Keritzer, (1989), p. 546. 
تواند تأدیه ثمن، قبض مبیع یا ایفاي سایر تعهدات مشـتري را از وي بخواهـد    بایع می«: دارد کنوانسیون مقرر می 62ماده  .2

  .».مگر اینکه به یکی از طرق جبران خسارت که با این درخواست وي منافات داشته باشد، متوسل شده باشد
ز درخواست اجراي عین قرارداد در کنوانسیون پذیرفتـه گردیـده اسـت امـا تکلیـف      اصل جوا. 46) 1(و  28مطابق مواد  .3

دادگاه در پذیرش این درخواست در صورتی است که قانون متبوع دادگاه در موارد مشابه داخلـی، چنـین درخواسـتی را    
، 1384دیگـران،   صـفایی و : (ك.جهت توضیحات بیشتر در این خصوص و تفسیر این دو مادة ظاهراً معـارض ر . بپذیرد

  ).به بعد 220ص 
  .432، ص )1384(صفایی و دیگران،  .4
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از عبارات بعضی نویسندگان . تعیین میزان خسارت وارده به بایع، منظور و از آن کسر گردد
که معتقدند موضع کنوانسیون در این خصوص، همانند موضع حقوق شود  چنین استنباط می

ین معنی که مطابق مقررات کنوانسیون نیز سـود حاصـل از بـازفروش    ه اباشد؛ ب انگلستان می
بایست این سـود را در میـزان خسـارتی کـه از خریـدار مطالبـه        متعلق به بایع است، اما او می

اسـتناد   88ود بـه قسـمت اخیـر بنـد سـوم مـاده       نماید، محاسبه کنـد و در تأییـد گفتـه خـ     می
در مـورد احتسـاب سـود    «: کنـد  این نویسنده در قسمتی از عبارات خـود بیـان مـی   . اند نموده

المللی پذیرفتـه شـده    رسد طبق اصولی که در قراردادهاي بین حاصل از بازفروش به نظر می
 1980قرارداد  88ماده  3 جمله اخیر بند. است، این سود باید در تعیین خسارت منظور گردد

اما باید گفت  این نظر قابل تأمل است؛ زیـرا مطـابق ایـن بنـد، تنهـا       1.»...مؤید این نظر است
حقی که بایع بر قیمت بازفروش دارد این است که قسمتی از آن را به جهت هزینه بازفروش 

کـه مـابقی قیمـت از    و یا نگهداري کاال، نزد خود نگه دارد و در ادامه صراحتاً بیان گردیده 
جمله سود حاصل از بازفروش، بایـد بـه خریـدار مسـترد گـردد؛ نـه اینکـه سـود حاصـل از          
بازفروش متعلق به بایع باشد اما او تکلیف به منظور نمودن این سود در میزان خسارتی که از 

بـه   کنوانسـیون، فروشـنده   88در واقع، با توجه بـه مـاده   . کند، داشته باشد خریدار مطالبه می
نماید و در نتیجه، سود حاصل از بازفروش،  نمایندگی از خریدار اقدام  به بازفروش کاال می

بــا توجــه بــه قواعــد کلــی نماینــدگی و عــدم تصــریح بــه حکمــی خــاص درایــن زمینــه در  
از عبارت بعضی دیگـر از نویسـندگان   . کنوانسیون، متعلق به خریدار خواهد بود نه فروشنده

اي کـه قـرارداد را فسـخ نکـرده      اند فروشـنده  گردد چه آنکه نوشته اط مینیز همین نظر استنب
هـاي متعـارف    تواند براي گرفتن ثمن شکایت کند اما عایدات بیع را کـه از هزینـه   است می

بنـابراین، موضـع کنوانسـیون    . 2حفظ و فروش کاال متجاوز است، به حساب خریدار بگذارد
البتـه،  . باشـد  ز حقوق آمریکا و انگلستان میدرخصوص سود حاصل از بازفروش، متفاوت ا

باید توجه داشت که در فرض بازفروش کاال توسط فروشنده به علـت عـدم پرداخـت ثمـن     
بـه دیگـر   . 3معامله از جانب خریدار، لزوم رد مابقی قیمت، مانع از تهاتر ثمـن معاملـه نیسـت   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .461، ص )1386(صفایی،  .1

2. Flechtner, (1988), 53-108. 
3. Warenkaufs, (1989), p. 9 - 82; Schlechtriem, (1998), p. 684. 
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ار، کاالي مورد معامله که فروشنده به دلیل عدم پرداخت ثمن از طرف خرید بیان، در جایی
هاي بازفروش و نگهداري کاال، تـا   تواند پس از احتساب هزینه را بازفروش نموده است، می

. میزان ثمن معامله، از قیمت بازفروش کسر گذارد و در این خصوص به تهاتر اسـتناد نمایـد  
ثمن، به صـرف  حتی از این هم فراتر رفته و به امکان تعویق رد مابقی  1اي از نویسندگان عده

  . اند وجود هر دعوا قراردادي که فروشنده علیه خریدار اقامه نموده، نظر داده
، در مورد شکایت 28/7/1989در رأي صادره از دیوان داوري ایران و آمریکا در تاریخ 

یک شرکت آمریکایی علیه دولت ایران و بانک صادرات، دیوان بدون اعـالم اینکـه سـود    
هـاي متعـارف    به بایع است، مقرر داشـت کـه بـایع حـق دارد هزینـه     حاصل از فروش متعلق 
هاي تکمیل و اصـالح وسـایل مخـابراتی را از عایـدات بیـع کسـر        اجراي بیع از جمله هزینه

  2.کند

  حقوق ایران: د
بررسی وضعیت حقوق ایران در مـورد حـق بـازفروش کـاال توسـط فروشـنده، مسـتلزم        

گفتـه شـده اسـت    . باشد راهاي مقرر براي آنها میشناخت تعهدات خریدار و نیز ضمانت اج
که تعهدات اصلی خریدار در حقوق ایران، همانند کنوانسیون، عبارتند از تأدیه ثمن و قبض 

عقد بیـع مشـتري را   «: دارد قانون مدنی در ذیل مبحث آثار بیع بیان می 362ماده  4بند  3.مبیع
فــی در خصــوص ایــن تعهــد ذکــر ضــمانت اجراهــاي مختل. »کنــد بــه تأدیــه ثمــن ملــزم مــی

حق حبس، الزام به پرداخت ثمن، حق فسخ از جهت خیار تـأخیر  : اند که عبارتند از گردیده
بینـی حـق فسـخ، انفسـاخ  و      ثمن و یا خیار تفلیس و ضمانت اجراهاي قراردادي مانند پـیش 

تـأخیر   بینی خسـارت  تواند به صورت پیش البته، وجه التزام در این خصوص می 4.وجه التزام
اما در خصوص تعهد خریدار نسبت به قبض مبیع، صـراحتی در   5.و یا عدم انجام تعهد باشد
اي از حقوقدانان این تعهد را به طور ضمنی مورد اشاره  عده. شود مواد قانون مدنی دیده نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Vilus, (1986), p. 239 – 264.  
2. www.unilex.info/Art.88.    

  .305، ص )1384(صفایی و دیگران،  .3
  .222-221 صص ،)1378(کاتوزیان،  .4
  .212همان، ص  .5
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ارد کـه  بر مبناي قرارداد، خریدار نیز وظیفـه د ... «اي دیگر با بیان اینکه   و عده 1اند قرار داده
صراحتاً  قائل بـه  » تسلیم کاالي معهود را بپذیرد و درخواست الزام او از دادگاه ممکن است

توان گفت بـا توجـه    در خصوص ضمانت اجراي این تعهد می. 2اند وجود این تعهد گردیده
به اینکه قبض، مالزمه با تسلیم دارد و تا وقتی از طرف خریدار، قبض انجام نگیرد، به منزلـه  

امتناع صاحب  3تحقق تسلیم از جانب بایع است و نیز اینکه مطابق مقررات قانون مدنی، عدم
گــردد، بــایع  نمــی) بــایع(، باعــث برائــت ذمــه مــدیون )تســلیم(از قبــول آن ) خریــدار(حــق 
بایست به حاکم رجـوع و مبیـع را بـه تصـرف او دهـد و از آن تـاریخ مسـئول خسـارات          می

البته تسلیم مبیع به حاکم و یـا قـائم او در صـورتی سـبب     . بوداحتمالی وارد بر کاال نخواهد 
گـردد کـه خریـدار یـا نماینـده او از قبـول تسـلیم         سقوط تعهد بایع در خصوص تسـلیم مـی  

خودداري نمایند و در نتیجه، اگر بایع بدون مراجعـه بـه خریـدار یـا نماینـده او، مبیـع را بـه        
شـود و مسـئول خسـارات احتمـالی      قط نمـی تصرف حاکم یا قائم مقام او دهد، تعهـد او سـا  

بینـی حـق    همچنـین پـیش  . 4وارده بر مبیع در مدت تصرف حاکم یا قائم مقام او خواهد بـود 
 10فسخ معامله ضمن عقد بیع در صورت عدم قبض مبیع توسط خریدار، بـا توجـه بـه مـاده     

  .قانون مدنی و نیز عدم منع قانونی ممکن خواهد بود
تـوان گفـت،    اهایی که درخصوص تعهدات خریدار بیان شد مـی با توجه به ضمانت اجر

تواند کاالي مورد معامله را به علت عدم پرداخت ثمـن و یـا عـدم قـبض      بایع درصورتی می
مبیع توسط خریدار، بازفروش نماید که عقد بیع با توجه به خیارات قانونی یا قراردادي فسخ 

درخصوص معناي اخـص بـازفروش، گفتـه    گردیده باشد و بدیهی است این امر با آنچه که 
شد، که عبارت است از حق فروش مجدد کاال توسط بایع به دلیل نقض تعهدات قـراردادي  

بنابراین بایـد گفـت کـه حـق     . توسط خریدار بدون نیاز به انحالل بیع منعقده، متفاوت است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .305، ص )1384(؛ صفایی و دیگران، 461/1، )1377(امامی،  .1

  .1/167، )1378(کاتوزیان،  .2
بوسیله تصرف دادن آن اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد «: دارد قانون مدنی در این خصوص مقرر می 273ماده  .3

شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی کـه ممکـن اسـت بـه موضـوع حـق وارد آیـد         به حاکم یا قائم مقام او بري می
  .»نخواهد بود

 .35، ص )1383(؛ شهیدي، 244، ص )1381(کاتوزیان،  .4
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ن باشـد، درحقـوق ایـرا    بازفروش کاال در معنـاي اخـص خـود کـه موضـوع ایـن مقالـه مـی        
جایگاهی ندارد و در نتیجه اگر بایع قبل از انحالل بیع به یکی از طرق قانون یاقراردادي، بـه  
دلیل تخلف خریدار در پرداخت ثمن یا قبض مبیع اقدام بـه بـازفروش کـاال نمایـد، معاملـه      

بعضـی  . 1باشد اخیر تصرف در مال غیر محسوب و در نتیجه تابع احکام معامالت فضولی می
مگر اینکه ایـن عمـل را از بـاب    ... « :اند ضمن قبول این نظر، در ادامه بیان نموده دانان حقوق

رسد این نظر قابل تأمل باشد؛  به نظر می. 2»تقاص که در فقه پذیرفته شده است، مجاز بدانیم
زیرا اگر بنا بر اجراي قاعده تقاص باشد دیگر چه نیازي بـه پـیش  بینـی ضـمانت اجراهـاي      

ار، از جمله خیارات قانونی و قراردادي است؟ هنگـامی کـه قانونگـذار    نقض تعهدات خرید
ضمانت اجراهایی از قبیل خیار تـأخیر ثمـن و یـا    ) قانون مدنی  380و ماه  409تا  402مواد (

نمایـد، بـه طـور     بینی و شرایط اعمال آنها را معـین مـی   خیار تفلیس را در این خصوص پیش
وارد، عقد بیع انجام گرفته الزم خواهد بود و هیچ کدام نماید که در سایر م ضمنی اعالم می
جانبـه آن را بـر هـم زننـد؛ زیـرا در غیـر ایـن صـورت          توانند به صـورت یـک   از طرفین نمی

اصـل لـزوم عقـود و    . بینی چنـین خیـاراتی و شـرایط اعمـال آنهـا بیهـوده خواهـد بـود         پیش
علت عدم جـواز تمسـک بـه اصـل      از آنچه گفته شد.  باشد قراردادها نیز مؤید همین امر می

در امور (قانون آئین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب   3و نیز ماده  3قانون اساسی 167
گردد، زیرا همان طور که گفتـه شـد    در خصوص اجراي قاعده تقاص نیز معلوم می 4)مدنی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .263تا  247به مواد  جوع شودر. 1

 .440، ص )1384(صفایی و دیگران،  .2

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابـد  «: دارد قانون اساسی مقرر می 167اصل  .3
اجمـال یـا   تواند به بهانه سکوت یا نقص یا  با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوي معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی

قضـات  « : دارد قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می 3ماده . »دعوا و صدور حکم امتناع ورزد تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به
که قـوانین   در صورتی. ها موظفند موافق قوانین به دعاوي رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند دادگاه

مطروحه وجـود نداشـته باشـد، بـا اسـتناد بـه منـابع معتبـر          موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصالً قانونی در قضیه
 . »....اسالمی یا فتاوي معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند 

کم مقتضی قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوي رسیدگی کرده، ح« : قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد 3ماده . 4
در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصالً قـانونی در قضـیه   . صادر و یا فصل خصومت نمایند

مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوي معتبر و اصول حقـوقی کـه مغـایر بـا مـوازین شـرعی نباشـد،        
 .اي مشابه در این زمینه دارد قانون آیین دادرسی کیفري نیز مقرره 214الزم به ذکر است ماده . »....مایند حکم قضیه را صادر ن
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ا فتـاوي  در این خصوص ابهام، اجمال و یا سکوتی وجود ندارد تا مجوز تمسک به منـابع یـ  
معتبر شود، چه آنکه قانونگـذار در ایـن خصـوص بـا بیـان اصـل لـزوم عقـود و قراردادهـا،          

ن نمود   . استثنائات آن را نیز بیان نموده و درخصوص استثنائات نیز باید اکتفا به قدر متیقّ
اي از حـق   رسـد، ارتبـاط گونـه    اي که در انتهاي این بحث ذکر آن مفید به نظر مـی  نکته

بازفروش توسط فروشنده درجایی که کـاال  (کنوانسیون  88ماده  2کاال، یعنی بند بازفروش 
اداره فضـولی  «با نهـاد  ) باشد در معرض فساد سریع است یا هزینه نگهداري آن نامتعارف می

سـت کـه   ا علت طرح این موضوع از آنجا. باشد می 1قانون مدنی 306موضوع ماده » مال غیر
دهد تا اموال بعضی از اشخاص ازجملـه شـخص غائـب، بـا      زه میقانونگذار در این ماده اجا

کننده ملزم بـه دادن حسـاب زمـان تصـدي خـود       اداره. شرایطی توسط دیگران، اداره گردد
کننـده   خواهد بود و اگر عدم دخالت یا تأخیر در آن موجب ضرر صاحب مـال باشـد، اداره  

اگـر در بـازفروش،   . باشـد  مـی  مستحق اخذ مخارجی که براي اداره کـردن مـال الزم بـوده،   
در نظر بگیریم، با توجـه بـه   » کننده اداره«و فروشنده را به عنوان » غائب«خریدار را به عنوان 

باشـد و   مـی ) مالـک ( اینکه در بازفروش نیز مبلغ حاصل از فروش مجدد، متعلق بـه خریـدار  
ي بـازفروش و اداره  تواند مخارج فروش را از این مبلغ کسـر نمایـد، نهادهـا    فروشنده نیز می

آیند؛ خصوصاً اینکه بعضی حقوقدانان فروش مال غائب بـه   فضولی مال غیر مشابه به نظر می
مـال او و در نتیجـه،   » اداره«منظور حفظ آن، ماننـد فـروش کـاالي فاسـد شـدنی، را نـوعی       

و هـا، ایـن د   اما باید گفت علی رغم ایـن شـباهت  . 2اند قانون مدنی، دانسته 306مشمول ماده 
نهاد متفاوت از یکدیگرند؛ زیرا اوالً تعهدهاي موجود در نهاد اداره فضولی مال غیـر، یعنـی   
تعهد اداره کننده به دادن حساب زمان تصدي به مالک و تعهد مالک بـه پرداخـت مخـارج    

گونـه رابطـه    کننده، ریشه قراردادي ندارند، چه اینکـه بنـا بـه فـرض، هـیچ      این دوره به اداره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگر کسی اموال غائب یا محجور و امثال آنهارا بدون اجازه مالک یا کسـی کـه حـق اجـازه     «: قانون مدنی مقرر می دارد 306ماده  .1

را بدهد؛ در صورتیکه تحصیل اجازه در موقع مقـدور بـوده یـا تـأخیر در دخالـت      دارد، اداره کند باید حساب زمان تصدي خود 
موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت، موجب ضرر صـاحب مـال   

 .»کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که براي اداره کردن الزم بوده است باشد، دخالت

 .181، ص )1382(اتوزیان، ک .2



 203 )مطالعه تطبیقی(حق باز فروش کاال 

در حالی که تعهد بایع به بازفروش کاالیی . 1اداره کننده و مالک وجود ندارد ننمایندگی بی
که در معرض فساد است یا کاالیی کـه هزینـه نگهـداري نامتعـارفی دارد، جنبـه قـراردادي       

ثانیاً اقـدام بـه اداره   . 2باشد بایع و خریدار می داشته و در واقع، ناشی از قرارداد بیع منعقده بین
گونـه اجبـار    بـه اختیـاري دارد؛ بـه ایـن معنـا کـه چنـین اقـدامی بـدون هـیچ          مال دیگري جن

پـذیرد، در نتیجـه اگرشخصـی براسـاس تعهـد قـراردادي یـا         قراردادي یا قانونی صورت می
؛ 3است نه اداره فضولی مال غیـر » وفاي به عهد«قانونی به اداره مال دیگري بپردازد، عمل او 

کنوانسیون، جنبـه اجبـاري داشـته و عمـل بـه آن       88ه ماد 2درحالیکه بازفروش موضوع بند 
  . 4جزء تکالیف بایع است نه اختیارات او

شایان ذکر است با توجه به اینکـه در حقـوق ایـران تلـف مبیـع قبـل از قـبض بـه عهـده          
، عدم وجود حق بازفروش کاال در مـواردي کـه فروشـنده    .)م. ق 387ماده (فروشنده است 

ضرر فروشنده و به نوعی حمایت از خریدار متخلف خواهد  داراي حق فسخ نیست، موجب
تواند با تسلیم مبیع به حـاکم ضـرر تلـف     گرچه ممکن است گفته شود که فروشنده می. بود

مبیع از خود را دفع نماید ولـی ضـرر عـدم دسترسـی بـه ثمـن علیـرغم تسـلیم مبیـع جبـران           
باز فروش مبیع را بـراي فروشـنده    از این رو، شایسته است که قانونگذار ایران حق. شود نمی

المللی هم باید گفت با توجه به اینکه کشور ایران تاکنون به  از لحاظ بین.به رسمیت بشناسد
تواند براي تجـار ایرانـی    ملحق نگردیده است این موضوع میکاال المللی  کنوانسیون بیع بین
صورت که در دعاوي ناشی المللی فعالیت دارند مشکل ساز گردد؛ به این  که در عرصه بین

تاجر ایرانی  و خـارجی عضـو ایـن کنوانسـیون، در صـورتی کـه قـانون         المللی بین از بیع بین
متبوع آن کشور به عنوان قانون حاکم بر دعوا تعیین گردد یـا صـالح شـناخته شـود و تـاجر      

ط ایرانی در مقام خریدار نسبت به پرداخت ثمن قراردادي یـا تحویـل گـرفتن کـاالي مربـو     
تاخیر نماید، این خطر وجود دارد که تـاجر خـارجی مسـتند بـه قواعـد کنوانسـیون مزبـور،        
نسبت به بازفروش کاالي مورد نظر اقدام نماید؛ اما در جهت عکـس، اگـر قـانون ایـران در     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .157همان، ص  .1

 .441-426 ص، ص)1384(صفایی و دیگران،  .2

  .165، ص )1382(کاتوزیان،  .3
4. Schlechtriem, (1998), p. 680. 
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فرض چنین دعوایی به عنوان قانون حـاکم بـر دعـوا شـناخته شـود و تـاجر ایرانـی در مقـام         
جـه  اتاجر خـارجی در خصـوص پرداخـت ثمـن یـا تحویـل کـاال مو        فروشنده کاال با تأخیر

تواند نسبت به بازفروش کاال اقدام نمایـد زیـرا مقـررات موضـوعه ایـران چنـین        گردد، نمی
جهت جلـوگیري از وقـوع ایـن مشـکالت     . حقی را براي فروشنده به رسمیت نشناخته است

المللی خود که با اتبـاع کشـورهاي    ینگردد اوالً تجار ایرانی در قراردادهاي بیع ب پیشنهاد می
اي نماینـد  نمایند، در خصوص تعیین قانون حاکم توجه ویـژه  عضو این کنوانسیون منعقد می

نماینـد و قـانون چنـین     و مخصوصاً در جایی که به عنوان خریدار اقدام به انجـام معاملـه مـی   
بت بـه وجـود چنـین    نمایند، آگاهی کامـل نسـ   کشوري را به عنوان قانون حاکم انتخاب می

حقی براي تاجر طرف مقابل و شرایط ایجاد آن داشته باشـند کـه ایـن مقالـه از ایـن جهـت       
تواند یاریگر تجار ایرانی باشد؛ ثانیاً پیوستن اکثر قریب به اتفاق کشورهاي جهان به ایـن   می

ن المللـی، الحـاق ایـران بـه ایـ      کنوانسیون و اسـتفاده گسـترده از مقـررات آن در سـطح بـین     
کنوانسیون را غیرقابل اجتناب نموده است چه اینکـه در غیـر ایـن صـورت تجـار ایرانـی بـه        

گردنـد؛ بنـابراین    صورت یکطرفه از بسیاري مزایاي موجود در این کنوانسـیون محـروم مـی   
 .گردد الحاق به این کنوانسیون دردستور کار مراجع مربوطه قرار گیرد مؤکداً توصیه می

  بندي و مالحظات جمع
المللـی کـاال در صـورتی کـه خریـدار       در حقوق آمریکا، انگلیس و کنوانسیون بیع بـین 

بدون دلیل موجه از پذیرفتن کاال یا از پرداخـت ثمـن خـودداري نمایـد و کـاال در معـرض       
تواند  مورد معامله را بازفروش کند و خسـارات ناشـی از آن را نیـز     فساد باشد، فروشنده می

بازفروش در صورتی که کاال در معرض کاهش سریع قیمت باشد، وجود حق . مطالبه نماید
  .بینی نشده ولی در حقوق آمریکا پذیرفته شده است در حقوق انگلیس و کنوانسیون پیش

قـانون متحدالشـکل    2 – 706مـاده    6اگر بازفروش داراي سود باشـد، بـه موجـب بنـد     
البتـه، در صـورتی کـه    . تجاري آمریکا ، فروشـنده مکلـف نیسـت آن را بـه خریـدار بدهـد      

بازفروش داراي هزینه باشد طبق نظر برخی مفسرین قانون مزبور فروشنده باید هزینه ها را از 
در حقوق انگلیس نیز سود حاصل از فروش متعلق به فروشنده است . سود حاصل کسر کند
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و   ولی باید از میزان خسارتی که در اثر عدم اجراي قرارداد وارد شـده اسـت، کسـر گـردد    
در کنوانسـیون سـود   . شـود  بایع صرفاً به میزان مبلغ باقیمانده احتمالی، از خریدار طلبکار می

  .حاصل متعلق به خریدار است
از مقررات اداره . بینی نشده است در حقوق ایران حق بازفروش کاال براي فروشنده پیش

  .توان چنین حقی را براي فروشنده قائل شد فضولی مال غیر نیز نمی
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