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چکیده
زمینه و هدف :مطابق ماده  342قانون مدنی ایران ،مقدار ،جنس و وصف مبیع باید معلوو بادود ،در یور
یدوود ،همچنوین طبوق مواده 35
این صورت حسب مورد باعث بطالن و یا ایجاد حق فسخ برای خریودار مو 

کنوانسیون بیع بینالمللی کاال مصوب  ،1980فرودنده بایود کاالهوایی را تحویو خریودار دهود کود دارای
مقدار ،کیفیت و وصف مقرر در قرارداد بادند و در صورتی مقدار ،کیفیت و همچنوین وصوف منودرد در
قرارداد با کاالی ارائددده مطابقتی ندادوتد بادود ،خریودار حوق اجورای عوین قورارداد و یوا فسوخ و مطالبود
خسارت خواهد دادت .در مقالد حاضر ،معلو بودن مبیع در حقوق ایران با مطالعد تطبیقوی کنوانسویون بیوع
بینالمللی کاال مصوب  1980و نظا حقوقی کشورهای اروپایی انجا دده است.
روش :پژوهش حاضر با روش توصیفی -تحلیلی از طریق مطالعات کتابخاندای انجا دده است.

یافتهها و نتایج :با وجود دباهتهای زیاد در دو قانون مورد بررسی ،افتراق زیادی بین دو قانون یاد دوده
وجود دارد و هر کدا از دو قانون راهکارهای خاص خود را مقرر دادتداند .با این وصف ،در حقوق ایران
یدوود ،درحوالیکود در
عد تعیین مقدار ،جنس و وصف باعث بطوالن و یوا اعموا خیوار و فسوخ عقود مو 
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،درخواست اجباری قرارداد کد خود دام اجرای عین قورارداد ،درخواسوت
کاالی جانشین و درخواست اصالح یا تعمیر کاال میبادد .همچنین فسخ قرارداد ،درخواست تقلی ثمون و
درخواست جبران خسارت بد عنوان سایر ضمانت اجراها پیشبینی دده است.
کلیدواژهها :معلو بودن مبیع ،انطباق کاال ،بیع بینالمللی کاال ،مقدار و جنس مبیع ،وصف مبیع.
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مقدمه
طی سا های اخیر ،هیچ ردتدای از ردتدهای حقوق بد اندازه حقوق تجارت بینالمل توسعد و
تحو ندادتد است؛ این تحو و توسعد ،معلو پیشرفتهای سریع علو و فنون و تکنولوژی و بد
ویژه ارتباطات بینالمللی بوده است .مقایسد حقوق داخلی با کنوانسیون بیع بینالمللی و حقوق سایر
کشورها و بهرهمند ددن از تجربیات سایر کشورها و مؤسسات بینالمللی حائز اهمیت زیادی است
(ادمیتوف.)22 :1392 ،
یکی از موضوعات مهم در این خصوص بحث انطباق کاال با قرارداد ،در کنوانسیون بیع
بینالمللی مصوب  1980و مقایسد آن با معلو بودن مبیع در حقوق مدنی ایران است .بررسی
تطبیقی همین موضوع در سایر کشورها نیز مفید فایده میبادد.
در سا های اخیر جامعد حقوقی بینالمللی با دناخت ناهمگونی در حقوق داخلی کشورهای
مختلف ،حرکتی بدسوی یکسانسازی حقوقی را در پیشگرفتد است (داراب پور.)3 : 1395 ،
در حقوق ایران ،معلو بودن مبیع یکی از درایط اختصاصی مورد معاملد است کد خود دام
مقدار ،جنس و وصف مبیع میدود .در صورت ابها در مقدار مورد معاملد ،عقد منعقده باط و
همچنین در صورتیکد جنس خاصی مورد نظر خریدار بادد معاملد دچار همین سرنودت میدود.
برخالف دو مورد یاد دده اختالف در وصف ،خیار تخلف وصف را ،در صورتیکد صفت
خاصی در عقد درط دده بادد ،بد دنبا دارد .موضوع مذکور در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال نیز
بد دک دیگری در مواد  35تا ( 37انطباق مادی) و همچنین مواد  41تا ( 43انطباق حقوقی) مورد
اداره قرار گرفتد است .در این مقالد ،انطباق مادی در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال مصوب 1980
با معلو بودن مبیع در حقوق ایران و سایر کشورها مورد بررسی تطبیقی قرار گرفتد است و اینکد
آیا معلو بودن مبیع در قوانین مختلف بد یک مفهو مورد نظر بوده است و یا تفاوت جدی دارد؟
همچنین در حقوق سایر کشورها ،معلو بودن مبیع بد همان مفهو مندرد در قانون ایران و یا
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال میبادد و یا دامند گستردهتری را دام میدود .دیدگاه حقوقدانان
و روید قضایی در این خصوص نیز مورد بررسی قرار گرفتد است.
 .1مقدار
مقدار مبیع نقش کلیدی در عقد بیع دارد .جه بد مقدار ،باعث بطالن عقد بیع میدود .هم در
قانون مدنی ایران و هم در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال مصوب  1980بد مقدار مبیع توجد خاصی
دده است کد در این فص مورد بررسی قرار میگیرد.
ماده  216قانون مدنی ایران مقرر کرده است «مورد معاملد باید مبهم نبادد مگر در موارد خاصد
کد علم اجمالی کافی است» .در حقوق ایران فرودنده ملز بد تحوی کمیت مورد توافق میبادد.
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بدیهی است در حقوق ایران چنانچد مقدار مبیع مجهو بادد باعث بطالن عقد بیع خواهد دد
(رسولی .)298 :1396 ،منتهی چنانچد مقدار مبیع معلو بوده ،ولی زمان تسلیم کمتر یا بیشتر درآید
ضوابط خاصی مورد نظر قانونگذار قرارگرفتد است کد در ذی بد آن اداره میدود.
ماده  351قانون مدنی ایران اداره بد مقدار مبیع نموده است «در صورتیکد مبیع کلی یعنی
صادق بر افراد عدیده بادد؛ بیع وقتی صحیح است کد مقدار ،جنس و وصف مبیع ذکر دود».
درنتیجد عد تعیین مقدار مبیع باعث بطالن عقد بیع میبادد.
در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،یکی از موارد انطباق مادی کاال با قرارداد منعقده ،کمیت یا
مقدار معاملد است .فرودنده کاال متعهد و ملتز بد تسلیم مقدار کاالیی میبادد کد طبق قرارداد آن
را بد خریدار فروختد است.
کوتاهی در تسلیم مقدار دقیق مبیع در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال از موارد نقض قرارداد
تلقی دده است .این کوتاهی حتی دام تسلیم کاالی بیشتر از مقدار مورد تعهد نیز میدود؛ یعنی
مثالً اگر قرار بر تسلیم  100تن برنج بوده و فرودنده  101تن برنج تحوی خریدار دهد بد نوعی
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 .1-1مقدار مورد توافق
طبق ماده  342قانون مدنی ایران ،مقدار مبیع باید معلو بادد و تعیین مقدار آن بد وزن یا کی یا
عدد یا زرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

نقض قرارداد تلقی میدود بد همین لحاظ حداق و حداکثر مقدار کاالی مورد تعهد ،تعیین
میگردد (دعاریان.)3 :1393 ،
بند  1ماده  35کنوانسیون بیع بینالمللی کاال مقرر دادتد است :فرودنده باید کاالیی را کد
مقدار ،کیفیت و وصف آن در قرارداد مشخص دده ،تسلیم نماید و بدنحویکد در قرارداد مقرر
دده است آن را بستدبندی یا ظرف بندی نماید.
در اینکوترمز در بحث تحوی روی عردد کشتی ( )FOBفرودنده را ملز بد تحوی کاال
مطابق قرارداد فروش کرده است .1هرچند بانکها در مقاب اسناد عم میکنند و بد کاالها کاری
ندارند 2و حتی ضامن بر اساس اسناد عم میکند و ند کاال.3
در ماده  355قانون مدنی ایران ،کمتر و یا بیشتر بودن مبیع را مورد اداره قرار داده است .این
ماده مقرر دادتد است «اگر ملکی بد درط دادتن مساحت معین فروختد دده بادد و بعد معلو دود
کد کمتر از آن مقدار است؛ مشتری حق فسخ معاملد را خواهد دادت و اگر معلو دود کد بیشتر
است بایع میتواند آن را فسخ کند ،مگر اینکد در هر دو صورت طرفین بد محاسبد زیاده یا نقیصد
تراضی نمایند.
 .1بند الف  1وظایف کلی فرودنده در مبحث فوب اینکوترمز 2020

2 . ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 2007 REVISION
3 . ICC Uniform Rules for Demand Guarantees 2010
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همچنین ماده  385قانون مدنی ایران ،تکلیف موردی کد مبیع قاب تجزید نبوده از قبی فرش یا
مطالعد تطبیقی «معلو بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کاال» در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال /نویسندگان :رضا نخعی ،ابراهیم تقیزاده

خاند را مشخص کرده است « .اگر مبیع از قبی خاند یا فرش بادد کد تجزید آن بدون ضرر ممکن
نمیدود و بد درط بودن مقدار معین فروختد دده ،ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید در
صورت اولی مشتری و در صورت دو بایع حق فسخ خواهد دادت.
ماده  384نیز بد مبیع قاب تجزیدای کد در زمان تسلیم ،نسبت بد زمان انعقاد بیع ،ناقص بوده
است ،اداره کرده است« .هرگاه در حا معاملد مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم
کمتر از آن مقدار درآید ،مشتری حق دارد کد بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدید حصدای
از ثمن بد نسبت موجود قبو نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین بادد ،زیاده ما بایع است.
موارد مندرد در ماده  385 ،384و  355قانون مدنی در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال از موارد
نقض قرارداد تلقی میدود.
در ماده  5-1-7اصو یونیدروا -موسسد یکنواختسازی حقوق خصوصی -در زمانیکد مبلغ
بدطور قطعی مشخص نمیدود؛ چنین تلقی میدود کد قیمت مث کاال مورد نظر است (اخالقی،
.)202 :1396
در حقوق انگلستان قاعده اساسی این است کد اگر فرودنده دقیقاً مقدار درست را تسلیم نکند،
خریدار حق عد پذیرش کاال را دارد و در صورتیکد فرودنده مقدار کاالیی کمتر از آنچد تعهد
بد فروش آن کرده بد خریدار تسلیم کند ،خریدار میتواند آن را رد کند ،اما اگر خریدار کاالیی
را کد بد این صورت تسلیم دده قبو کند ،باید بهای آن را بد قیمت قراردادی بپردازد.
درصورتیکد فرودنده مقدار بیشتری از کاال را تسلیم خریدار کند ،خریدار میتواند مازاد را یا ک
کاال را قبو نکند ،ولی اگر ک کاال را قبو کند ،باید بهای قراردادی را پرداخت کند (فرمستون،
.)120 :1397
حقوق انگلستان بد کنوانسیون بیع بینالمللی کاال دباهت بیشتری نسبت بد حقوق ایران دارد.
 .2-1تسلیم بیش از مقدار توافق شده
در حقوق ایران تسلیم بیش از مقدار توافق دده در مواد  355،384و  385مورد اداره قرار گرفتد
است.
مطابق ماده  ،355اگر ملکی بد درط دادتن مساحت معین فروختد دده بادد و بعد معلو دود
کد بیشتر از آن مقدار است ،بایع میتواند آنرا فسخ کند و همچنین مطابق ماده  384قانون مدنی،
اگر مبیع (قاب تجزید ) زیاده از مقدار معین بادد زیاده ما بایع است.
ماده  385در خصوص مبیع زیادی و یرقاب تجزید از قبی خاند یا فرش را مورد اداره قرار
داده است کد در صورت زیادی ،بایع حق فسخ عقد را بد همین دلی خواهد دادت.
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در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،تسلیم زائد بر مقدار قراردادی ،نقض قرارداد تلقی دده و از

صورت مقدار زائد بدون پرداخت ثمنی بد خریدار منتق خواهد دد) در این صورت فرض
میدود قرارداد بدصورت ضمنی اصالحدده است).
 .3-1بستهبندی و ظرف بندی
بستدبندی در تجارت بینالمل بد دلی فاصلد بین کشورها نقش مهمی دارد .قسمت دو بند  1ماده
 35کنوانسیون بیع بینالمللی کاال بد این موضوع پرداختد است کد طبق آن ،کاال بد همان نحو کد
در قرارداد مورد توافق قرارگرفتد است باید مورد بستدبندی یا ظرفبندی قرار گیرد.
هرچند کنوانسیون در خصوص نحوه ظرف بندی ادارهای نکرده است ،ولی بد نظر میرسد هر
کاالیی بد نحو مناسبی باید مورد بستدبندی قرار گیرد ،واِال نقض قرارداد محسوب خواهد دد.
بدیهی است کد چنانچد کاالها باعث صدمات بدنی و یا خسارات بد اموا دوند بایع مسئو تلقی
خواهد دد (علومی یزدی.)237 :1395 ،
اگر کاال بد طریقی کد در قرارداد تعیین گردیده است ،بستدبندی نشود؛ نقض قرارداد صورت
خواهد گرفت در یکی از ارای کد فرودنده از قصد خریدار بد فروش همان کاال در فرانسد مطلع
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مصادیق عد مطابقت میبادد و در صورت تسلیم زیادی کاال ،خریدار مختار است مقدار زائد را
قبو یا رد کند و در صورت قبو مقدار زائد ،موظف بد پرداخت ثمن قراردادی است (کد در این

بوده است ،ملز گردید تا کاال را بد طور معمو بستدبندی نماید (دعاریان.)434 :1393 ،
نکتدای کد قاب تأم است اینکد اگر کاالیی بدون بستدبندی مناسب بد نحو سالمی بد مقصد
رسید ،نقض قرارداد طرفین تحقق پیدا کرده است؟
بد نظر میرسد اگر نوع بستدبندی در قرارداد تعیین نشده بادد طبق بند 2ماده  35باید ،بستدبندی
بد نحو «معمو » بادد و اگر در توافق طرفین نوع بستدبندی مشخص دده بادد در هر صورت نقض
قرارداد خواهد بود.
در رویدهای استاندارد بانکداری بینالمللی کد در نشرید دماره  681در اجرای  ucp600منتشر
دده است؛ اسناد صورت بستدبندی ،صورت وزن و  ...مورد توجد قرار گرفتد است.1
در قانون تجارت ایران بد عد بندی در مواد  379تا  381اداره دده است .در قانون مدنی ایران
اداره صریحی در خصوص بستدبندی و یا ظرفبندی کاالی مورد معاملد نشده است.
ولی با عنایت بد ماده  220قانون مدنی ایران ،طرفین ملز بد نتایج عرفی عقد منعقده میبادند و
بستدبندی مناسب توسط فرودنده از نتایج عرفی عقد منعقده فیمابین است .همچنین طبق ماده 225
قانون مدنی ،متعارف بودن امری در عرف وعادت ،بدمنزلد ذکر در عقد تلقی دده است.
1. International standard banking practice for the examination of Documents under UCP 600
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 .2وصف
مطابق ماده  342قانون مدنی ایران ،وصف مبیع باید معلو بادد .درعینحا چنانچد مبیع مطابق
وصف مورد توافق نبادد در عین معین ،سبب ایجاد خیار تخلف وصف دده کد بد خریدار اختیار
فسخ عقد را میدهد و در سایر موارد ،خریدار میتواند از قبو مبیعی کد مطابق وصف معهود
نیست خودداری نموده و الزا فرودنده را بد تحوی مبیع مقصود بخواهد.1
اختالف در وصف مورد معاملد ،باعث بطالن عقد نیست و اگر مبیع برخالف اوصافی کد
معاملدکننده تصور میکرده درآید ،عقد بیع صحیح خواهد بود؛ مگر اینکد اوصاف مزبور ،در عقد
درط دده بادد ،کد مشروط لد خیار فسخ پیدا میکند.
در حقوق انگلستان ،اگر کاال از طریق توصیف مورد معاملد قرار گرفتد بادد ،درط ضمنی دا
بر اینکد کاال باید مطابق با آن وصف بادد ،وجود دارد.
در دعوای  Beale v Taylirکد در آن فرودنده آگهی کرد کد یک اتومبی ترایمف هرالد
 1961برای فروش دارد و درواقع اتومبی مذکور دو اتومبی ترایمف هرالد بود کد از وسط بد هم
چسبانده دده بود ،رأی داده دد کد فرودنده مسئو است؛ زیرا اتومبی با وصف مطابقت
ندارد(فرمستون ،همان).
در حقوق انگلستان مبیع را در گذدتد دارای وصف «قابلیت تجاری» میدانستداند کد امروزه
«کیفیت رضایتبخش» جانشین آن دده است.
در حقوق فرانسد از نظر کیفیت ،مبیع باید مطابق دروط قرارداد بادد و فرودنده بایستی کاالی
مطابق با قرارداد را تحوی خریدار دهد.
طبق بند 1ماده  35کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،فرودنده باید کاالیی را از لحاظ کیفیت بد
خریدار تسلیم کند کد در قرارداد مورد توافق قرار گرفتد است ،بد نظر میرسد در حقوق ا لب
کشورها چنین وضعیتی وجود دادتد بادد.
دکی در اینکد کاالی تسلیمی از سوی فرودنده بایستی دارای کیفیت مطابق قرارداد بادد،
نیست؛ اما سؤالی کد مطرح است اینکد چنانچد کیفیت کاال ارائد دده از طرف فرودنده باالتر از
کیفیت کاالی مندرد در قرارداد بادد ،آیا باز هم قرارداد نقض دده تلقی میدود؟ بد نظر میرسد
در این حالت نیز قرارداد نقض گردیده است (هانولد )204 :1394 ،البتد درح کاال در سیاهد آورده
میدود.2
هرچند در حقوق ایران ادارهای بد این موضوع نشده است و فرودنده موظف بد تحوی نوع
 .1ماده  355قانون مدنی ایران بد فرودنده و یا خریداری کد ملکی را بد درط مساحت معین معاملد کرده و بعد از آن وصف
مذکور موجود نبوده ،اداره کرده است.
 .2در حم ونق رسم است کد حم کننده مسئولیت درح کاال را بد ترتیبی کد در بارنامد آمده است ،بر عهده نمیگیرد (پژوهشهای موردی
بر اساس نظریات رسمی کمیسیون بانکداری .)ICC
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متوسط از کاالی مورد معاملد است ،ولی بد نظر میرسد برخالف کنوانسیون بیع بینالمللی کاال،

دستباف بدعنوان بافت تبریز معرفی دده است؛ چنانچد بعداً مشخص دود بافت تبریز نبوده است
بر فرضی کد چنین درطی در عقد ذکر دده بادد ،میتواند از موارد فسخ عقد بد دلی خیار تخلف
از درط صفت تلقی دود.
در قرارداد بیعی کد فرودنده هلندی مقداری کبالت بد خریدار آلمانی فروخت .خریدار آلمانی
بد دلی اینکد کبالت بدجای آمریکا در افریقای جنوبی تولید دده بود از پذیرش آن خودداری و
فسخ قرارداد را اعال کرد کد در رأی صادره تفاوت در مبدأ تولید کاال نیز نقض وصف تلقی دده
است.
 .1-2فرد متوسط (متناسب بودن کاال با استفاده عرفی از آن)
مطابق قانون مدنی ایران ،چنانچد موضوع تعهد عین معین بادد ،تسلیم آن بد صاحبش بد کیفیتی کد
حین تسلیم دارد ،کفایت میکند (ماده  ،)278ولی چنانچد موضوع تعهد کلی فیالذمد بادد ،متعهد
ملز بد تحوی کاال با کیفیت متوسط میبادد (ماده  279قانون مدنی ).
در حقوق انگلستان ،کاالی مورد معاملد بایستی دارای «کیفیت رضایتبخش» بادد در بند 2

فصلنامد علمی تحقیقات حقوقی بین المللی ،دوره چهاردهم /دماره  /53پاییز 1400

تحوی کاالی با کیفیت باالتر نقض قرارداد نبادد.
مح تولید کاال نیز میتواند بد عنوان یک وصف تلقی دود ،مثالً در عقد بیعی کد یک قالی

الف ماده  14قانون بیع انگلستان کیفیت رضایتبخش ،وصف کاال ،قیمت و سایر اوضاعواحوا

واجد معیاری بادد کد یک دخص متعارف آن را رضایتبخش تلقی کند.1
و جنبدهای تناسب با اهداف ،ظاهر و رنگ ،سالمت از عیوب ،ایمنی و دوا ؛ کیفیت محسوب

میدوند در مقایسد حقوق ایران و انگلستان بد نظر میرسد کد کیفیت رضایتبخش جنبد بهتری از
کیفیت متوسط بادد.
در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،مطابق با دق الف بند  2ماده  ،35برخی ضوابط نوعی را برای
تعیین انطباق کاال با قرارداد مشخص کرده است ازجملد ضوابط مذکور انطباق کاال با مصرف
معمو  ،مصرف خاص یا مقصود مشخص ،مطابقت با نموند یا مد میبادد.
اولین ضابطد نوعی کد در کنوانسیون بد آن اداره دده است ،مصرف معمو است کد منظور از
آن این است کد کاال باید متناسب با مقاصدی بادد کد عرفاً کاالهای با همان اوصاف برای مقاصد
مزبور مورد استفاده قرار میگیرند کد میتوان آن را کاالیی با کیفیت متوسط در نظر گرفت.
در پروندهای فرودنده اتریشی و خریدار صربستانی قرارداد بیعی برای فروش گودت منعقد
میکنند کد در آن در خصوص کیفیت گودت مورد معاملد تصریحی وجود ندادتد است ،خریدار
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از مقررات خاص صربستان در خصوص واردات گودت ،بد فرودنده اتریشی چیزی نگفتد است و
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صربستان بد دلی همین مقررات خاص از ورود مبیع امتناع میکند ،دادگاه با متناسب بودن مبیع با
استفاده معمو از آن ،ادعای داکی را رد میکند.

دیوان عالی ،حداق  ،کیفیت «نوعی» را برای مبیع ضروری میداند 1و تأکید میکند کد

نمیتوان از فرودنده انتظار دادت مقررات حقوق عمومی کشور خریدار را مطلع بادد.
در حقوق انگلستان کاالیی کد رضایتبخش بادد را حالت معمولی و متعارف «کاال» تلقی
میکنند کد کاالیی با کیفیت باالتر از متوسط تلقی میدود.
دادتن استانداردهای متوسط برای کاالی مورد معاملد در جایی کد در قرارداد تصریح نشده
بادد نیز میتواند مورد توجد قرار گیرد .بدیهی است کاالیی کد در قرارداد مقاو عنوان دده است
باید در طو یک زمان عرفی دارای مقاومت و سالمت بادد.
در قانون متحدالشک بازرگانی آمریکا ،تعهدات فرودنده در تسلیم کاالی منطبق از لحاظ
کیفی تحت عنوان تضمینات بیان دده است کد دام تضمینات صریح ،تضمین ضمنی کیفیت

قاب عرضد و تضمین ضمنی انطباق با هدف خاص میبادد.2
در حقوق فرانسد ،مبیع باید مطابق دروط قرارداد بادد و فرودنده ملز بد تسلیم کاال مطابق با
قرارداد است و در صورت اختالف در کیفیت کاال و عد وجود توافق یا عرف مسلم ،فرودنده
باید از نوع متوسط کاال تحوی مشتری بدهد (دعاریان.)45 :1393 ،
 .2-2شرط بنایی (مطابقت کاال با هدف خاص خریدار)
عالوه بر اموری کد در متن عقد بد آن تصریح دده است مواردی کد از جهت عرف الزمد عقد
است و با استنباط از اوضاع و احوا و قراین و امارات در چارچوب تراضی دو طرف عقد
میگنجد نیز الز الوفا است .درط تبانی یا بنایی درطی است کد قب از عقد ،طرفین بر التزا بد آن
توافق کرده و عقد را بر اساس آن واقع میکنند ،ولی در متن عقد بدان تصریح نمیدود (صابریان،
)3 :1388
در قانون مدنی ایران درط بنایی مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفتد است ،ولی در فقد دیعد
بدصورت مفص بد آن اداره دده است.
ماده  1128قانون مدنی ایران مقرر میدارد :هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی درط دده
و بعد از عقد معلو دود کد طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقاب حق فسخ
خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح دده و یا عقد متبایناً بر آن واقع دده بادد.
در بند ب قسمت  2ماده  35کنوانسیون بیع بینالمللی کاال بیان دده است «متناسب با هر مقصود
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1. http://www.unilex.info/case.cfm?id=1175

خاصی بادد کد صراحتاً یا بد طور ضمنی در زمان انعقاد قرارداد بد آگاهی فرودنده رسیده ،مگر

در صورتی کاال میبایستی با هدف خاص خریدار هماهنگی و تطابق دادتد بادد کد اوالً ،چنین
موضوعی بد صورت صریح یا ضمنی بد خریدار اطالع داده دده بادد .این موضوع با درط بنایی
مطروحد در فقد همخوانی ندارد؛ چراکد درط بنایی درطی است کد بدون تصریح در عقد ،بنای
ضمنی طرفین با توجد بد قرائن و امارات و اوضاع و احوا بر آن قرار گرفتد است.
خریدار بد فرودنده کد تولیدکننده متد است مینویسد«:لطفاً یکدست متد با نمره فالن بفرستید
کد برای سوراخ کردن فوالد سخت مناسب بادد» فرودنده یکدست متد با سایز مشخصدده
برای خریدار ارسا میکند کد برای فوالد معمولی مناسب بوده ،ولی برای سوراخ کردن فوالد
سخت ،بد اندازه کافی محکم نمیبادند .خریدار بد مهارت فرودنده اعتماد کرده است.
ثانیاً ،اوضاع و احوا حکایت از این دادتد بادد کد خریدار بد مهارت فرودنده اعتماد کرده
است؛ واِال چن انچد خریدار بداند کد فرودنده در خصوص کیفیت کاال مهارت خاصی ندارد و
بالعکس مهارت خود خریدار بیش از فرودنده بادد نمیتوان بد بند ب قسمت 2ماده  35کنوانسیون
بیع بینالمللی تمسک جوید.
ثالثاً ،اتکای خریدار بد فرودنده معقو و منطقی بادد مثالً اطالع فرودنده از مقررات ورود
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اینکد اوضاع و احوا دا بر این بادد کد خریدار بد مهارت و تشخیص فرودنده اعتماد نکرده یا
اعتماد او بد مهارت و تشخیص فرودنده ،یرمعقو بوده است».

کاال بد کشور خریدار ،اتکایی معقو و منطقی نیست.
بار اثبات دلی با مدعی عد انطباق میبادد .خریدار میتواند ادعای عد انطباق کاالی
خریداری دده با مصرف خاص خود را مطرح کند و اثبات درایط مذکور با وی خواهد بود.
در حقوق انگلستان ،درصورتیکد فرودنده کاال از هدف خاصی کد کاال برای آن خریداری
میدود را اعال کرده بادد ،این درط مهم ضمنی وجود دارد کد کاالی عرضد دده بد موجب
قرارداد عرفاً متناسب با آن هدف است ،جز درصورتیکد اوضاع و احوا نشان دهد کد خریدار بر
مهارت یا نظر فرودنده یا دال اعتباری اعتماد نکرده یا برای وی متعارف نبوده کد اعتماد کند.1

 .3-2نمونه و مدل
ماده  354قانون مدنی ایران ،یکی از راههای رفع ابها از مبیع را ،ارائد نموند یا مد دانستد است.
ممکن است ،برای معلو ددن مبیع مقداری از آن بد عنوان نموند ،ارائد دود در این صورت ،رفع
ابها بدعم آمده و عقد بیع ،صحیح خواهد بود (دهیدی .)24 :1391 ،این ماده مقرر کرده است
« ممکن است بیع از روی نموند بد عم آید در این صورت باید تما مبیع مطابق نموند تسلیم دود و
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اال مشتری خیار فسخ خواهد دادت».
مطالعد تطبیقی «معلو بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کاال» در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال /نویسندگان :رضا نخعی ،ابراهیم تقیزاده

موقعی کد فرودنده نموندای از کاالی مورد معاملد را بد خریدار ارائد میکند ،خریدار تصور
خرید چنین کاالیی را در ذهن خویش میپروراند و بر همین اساس ،قصد او روی خرید چنین
کاالیی تمرکز پیدا میکند .البتد فروش از روی نموند مخصوص بیع کلی فی الذمد است (بیات،
 )273 :1396و بد نظر برخی از حقوقدانان دام عین معین و کلی در معین نیز میدود.
مقررات متحدالشک ایاالتمتحده امریکا نیز تأکید بر این موضوع دارد ،طبق ماده د (-313)1
 2این کشور «هر نموند یا مدلی کد بخشی از مبنای معاملد را تشکی میدهد؛ تضمین صریحی
خواهد آفرید کد طبق آن تما کاالها منطبق با نموند یا مد ارائد دده ،خواهند بود».
در ماده  15قانون بیع کاال مصوب  1979انگلستان مقرر دده است ،قرارداد بیع از روی نموند
است؛ در صورتیکد درط صریح یا ضمنیای بدین مضمون در قرارداد وجود دادتد بادد.
در مورد بیع از روی نموند ،این درط ضمنی وجود دارد کد کاالی کلی از لحاظ کیفیت با
نموند مطابق است و همچنین کاال از هر عیبی کد موجب رضایتبخش نبودن کیفیت آن میدود بد
دور است .اگر بیع هم از روی نموند و هم با توصیف بادد ،کافی نیست کد کاالی کلی با نموند
مطابق بادد اگر با وصف مطابق نبادد.
بند «د» از قسمت دو ماده  35کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،فرودنده را ملز بد تحوی
کاالی با کیفیت مطابق نموند یا مد ارائد دده ،نموده است کد البتد روش مذکور بد نوعی توصیف
کاال در جهت رفع ابها و معلو نمودن مبیع مورد استفاده قرار میگیرد.
در دعوای فرودنده بلژیکی علید خریدار هلندی در خصوص عد تطابق برودورهای ارسالی
با نموند بد دلی اینکد عد تطابق باید بدصورت معقو مورد بررسی قرار گیرد و تفاوت جزئی در
رنگ و برخی خطوط کوچک نمیتواند نقض اساسی قرارداد تلقی گردد ،ولی خریدار مستحق
تقلی ثمن میبادد.
در رأی دیگری در خصوص گودت منجمد فروختد دده از سوی فرودنده اسپانیایی کد
میبایستی در کشور اکراین تسلیم خریدار میدد و گودت مزبور مطابق مقررات کشور اکراین
نبوده است ،دادگاه استیناف صرف درایط خاص در یک کشور بد معنی عد انطباق کاال تلقی

نمیدود را مورد رأی قرار داده است.1

 .4-2علم مشتری به عدم انطباق کاال
در حقوق ایران ،علم مشتری در مواد مختلفی از قانون مدنی مورد اداره قرار گرفتد است از جملد
در ماده  263قانون مدنی ،علم خریدار بد عد مالکیت فرودنده در مورد معاملد فضولی کد حق
1 . http://www.unilex.info/case.cfm?id=1199
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رجوع خریدار بد فرودنده فضولی را در محدوده ثمن و ند خسارات دانستد است و یا ماده 325

اعم از اینکد این عد علم نادی از آن بادد کد عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکد ظاهر بوده،
ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
این ماده قانون مدنی با بند  3ماده  35کنوانسیون بیع بینالمللی کاال دباهت زیادی دارد بد این
مفهو کد اگر مشتری عالم بد عد انطباق کاال (عیب) با قرارداد بوده است یا نمیتوانستد نسبت بد
آن جاه بادد ،مسئولیتی متوجد فرودنده از این بابت نخواهد بود.
بند مذکور مقرر کرده است« :چنانچد مشتری در زمان انعقاد قرارداد ،از عد انطباق کاالها با
اوصاف قراردادی آگاه بوده یا نمیتوانستد ناآگاه بادد ،فرودنده مسئولیتی در باب مقررات
بندهای الف و د این ماده نخواهد دادت».
نکتدای کد در خصوص آگاهی خریدار از عد انطباق کاال با قرارداد ،مهم بد نظر میرسد این
است کد چنانچد در متن قرارداد اوصاف و کیفیت کاال ،مورد اداره صریح قرار گرفتد بادد،
فرودنده حق نخواهد دادت بد آگاهی خریدار در این خصوص استناد کند و مسئولیت قراردادی
او پابرجا خواهد بود.
در ماده  424قانون مدنی ایران بد نکتد مذکور در خیار عیب اداره دده است و علم مشتری از
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قانون مدنی در خصوص جه اصب بد مغصوب بودن ما خریداری دده و همچنین در ماده 424
بد صراحت بیان دده است :عیب وقتی مخفی است کد مشتری در زمان بیع عالم بد آن نبوده است

عیب موجود را ،باعث انتفاع خیار عیب دانستد است.
ماده یاد دده بیان میدارد « عیب وقتی مخفی محسوب است کد مشتری در زمان بیع عالم بد آن
نبوده است؛ اعم از اینکد این عد علم نادی از آن بادد کد عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکد
ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است».
در صورتیکد بایع و خریدار ،هر دو ،آگاه بد عیب بادند؛ وجود خیار عیب در حقوق ایران در
این خصوص منتفی است .ولی در کنوانسیون بیع بینالمللی ماجرا متفاوت است ،در رأیی بیان دده
است کد خریدار مسامحدکار دایستد حمایت بیشتری نسبت بد فرودنده متقلب است.
در خصوص ضمانت اجرا عد مطابقت کاال ،خریدار میتواند بد استناد ماده  45و مواد بعدی
آن استناد جوید کد در آن طرق عا جبران خسارت پیشبینیدده است کد در مباحث بعدی بد آن
اداره خواهد دد.
 .3جنس
منظور از جنس ،ماده متشکلد و ماهیت مورد معاملد و مبیع است .برای مثا جنس یک دستبند
ممکن است طال ،نقره یا مس بادد.
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کد چنانچد کاال از آن جنس نبادد ،قصد انشاء خریدار را مخدوش و باعث بطالن عقد میدود.
گاهی اوقات جنس ،علت تمای واقعی خریدار بد انجا معاملد نمیبادد؛ بلکد سایر اوصاف
مبیع مهم میبادند .برای مثا کاسد عتیقدای کد بد دلی عتیقد بودن و ند بد خاطر ماده متشکلد آن
مورد معاملد قرار گرفتد است کد در این وضعیت جنس مورد معاملد نقش ثانوی خواهد دادت و بر
فرضی کد در محدوده درط مندرد در عقد قرار گرفتد بادد ،خیار تخلف از درط صفت برای
خریدار بد وجود خواهد آورد.
ماده  342قانون مدنی ایران در خصوص جنس مورد معاملد بیان دادتد است ،مقدار و جنس و
وصف مبیع باید معلو بادد.
مطابق ماده  353قانون مدنی ایران ،در صورتیکد چیزی بد عنوان جنس خاصی فروختد دود و
درواقع از آن جنس نبادد ،بیع باط خواهد بود و اگر بعضی از مبیع یر از جنس بادد ،معاملد
نسبت بد آن بعض باط و نسبت بد بقید از طرف خریدار قاب فسخ خواهد بود.
در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال بدصراحت در این خصوص سخن گفتد نشده است و
بدصورت کلی فرودنده را ملز بد تحوی کاالی منطبق با قرارداد کرده است کد این موضوع،
دام جنس مورد توافق هم میدود.
 .1-3تسلیم کاالی کامالً متفاوت
در حقوق ایران ،مبیع ممکن است عین معین یا کلی در معین و یا کلی فی الذمد بادد کد انتقا
مالکیت در دو مورد او در زمان انعقاد عقد بیع و در کلی فیالذمد در زماند تسلیم یا تعیین صورت
میپذیرد.
در عم تسلیم کاالی کامالً متفاوت جایگاه خاصی ندارد؛ مگر اینکد خریدار راضی بد قبو
کاالی متفاوت از مورد معاملد بادد کد در این صورت نیز تبدی تعهد از تسلیم کاالی مورد عقد بد
کاالی جدید تحقق پیدا کرده است .بد بیان دیگر در صورت رضایت خریدار ،توافق جدیدی بین
طرفین منعقد دده است.
بند  1ماده  292در همین خصوص مقرر نموده است :تبدی تعهد در موارد ذی حاص میدود:
وقتیکد متعهد و متعهد لد بد تبدی تعهد اصلی بد تعهد جدیدی کد قائممقا آن میدود بد
سببی از اسباب تراضی نمایند؛ در این صورت متعهد نسبت بد تعهد اصلی بَری میدود.
در حقوق ایران ،تسلیم کاالی کامالً متفاوت ،تسلیم مبیع محسوب نمیدود و خریدار حق الزا
فرودنده بد کاالی مورد معاملد را دارد.
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همچنین طبق ماده  342قانون مدنی ایران ،مقدار ،جنس و وصف مبیع باید معلو بادد؛ بدیهی

دیگر ،تحوی مبیع محسوب نمیدود.
ماده  35کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،فرودنده را ملز بد تحوی کاالهایی کد دارای مقدار،
کیفیت و وصف مقرر در قرارداد بادد ،کرده است.
در حقوق فرانسد طبق ماده  1265قانون مدنی ،تبدی تعهد قراردادی است کد موضوع آن
جایگزینی تعهدی کد ساقط میدود با تعهد متفاوتی است کد بد وجود میآید (دعاریان:1393 ،
.)599
در خصوص تحوی کاالی متفاوت از کاالی مقرر در قرارداد ،کنوانسیون بیع بینالمللی کاال
چنین تسلیمی را عد تسلیم تلقی نکرده است ،بلکد بد استناد ماده  30کنوانسیون ،عد انطباق در
وصف تلقی دده است کد ضمانت اجرای خاص خود را دارد.
 .2-3تسلیم کاالی جایگزین
در حقوق مدنی ایران ،تسلیم کاالی جانشین جایگاه خاصی ندارد و خریدار میتواند از تسلیم
کاالی ارائد دده توسط فرودنده ،خودداری کند و الزا او را بد تحوی مبیع درخواست نماید.
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است تحوی کاالی متفاوت دارای جنس و یا وصف متفاوت بوده و نقض ماده یاد دده میبادد.
در حقوق انگلستان ،فرودنده ملز بد تحوی کاالی مورد توافق بد خریدار بوده و تحوی کاالی

در ماده 46کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،درصورتیکد عد انطباق ،نقض اساسی قرارداد
محسوب دود و درخواست کاالی جایگزین بد همراه اخطار موضوع ماده  39یا ظرف مهلت
معقولی پس از آن انجا گیرد ،خریدار میتواند درخواست تسلیم کاالی جایگزین را مطالبد کند.
درخواست تسلیم کاالی جایگزین مستلز نقض اساسی قرارداد است .همچنین خریدار
درخواست تسلیم کاالی جایگزین را از طریق اخطار موضوع ماده  39یا ظرف مهلت معقولی پس
از آن بد بایع ارسا دارد.
بدیهی است در صورتی مبیع کلی فیالذمد بادد ،درخواست کاالی جایگزین در آن مفهو
خواهد دادت؛ واِال در جاییکد مبیع عین معین بادد ،درخواست کاالی جایگزین نسبت بد آن
منطقی بد نظر نمیرسد ،همانطور کد در حقوق ایران نیز بد همین روا است.
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بحث و نتیجهگیری
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال مصوب 1980مقررات دقیقی در خصوص انطباق کاال با قرارداد را از
نظر مقدار ،کیفیت و وصف پیشبینی کرده است .در حقوق ایران نیز با وجود قدمت نسبتاً زیاد
آن ،مقررات مناسبی در همین خصوص وضع دده است و دباهتهای زیادی هم در همین
خصوص وجود دارد .در مورد مقدار مبیع ،کنوانسیون بیع بینالمللی کاال مصوب ،1980تحوی
مقدار مورد توافق را مورد تأکید قرار داده است؛ حتی تحوی مقدار بیشتر را نقض قرارداد دناختد
است.
حقوق مدنی ایران ابها در مقدار مبیع را باعث بطالن عقد بیع دانستد است و تحوی مقدار
بیشتر و یا کمتر را باعث نقض قرارداد ندانستد است و حاالت مختلفی را مورد نظر قرار داده است.
در بیع کلی ،مقدار اضافی متعلق بد بایع و جبران کسری مقدار ،بد عهده فرودنده میبادد .در بیع
عین معین یرقاب تجزید ،کسری مقدار بد خریدار حق فسخ میدهد و زیادی آن بد فرودنده حق
فسخ میدهد.
هرچند جنس در کنوانسیون بد معنی کیفیت کاال مورد نظر بوده است و تحوی جنس مغایر با
قرارداد از موارد نقض قرارداد تلقی میدود .در حقوق ایران در بیع کلی ،تحوی جنس مغایر
توافق ،عد تحوی بوده و خریدار حق الطا بد تحوی جنس مندرد در قرارداد را دارد و در بیع
عین معین ،بطالن عقد را بد دنبا دارد .در خصوص وصف مبیع ،تشابد زیادی بین قوانین مذکور بد
چشم میخورد.
درعینحا تفاوتهای خاصی هم بین مفاد قوانین مذکور پیشبینی دده است .حقوق
کشورهای اروپایی مانند انگلستان و فرانسد دباهت بیشتری بد مفاد کنوانسیون بیع بینالمللی کاال
تا حقوق ایران دارند .در خصوص ضمانت اجراها نیز مقایسد حقوق ایران با کنوانسیون بیع
بینالمللی کاال نشانگر تفاوتهای جدی در دو قانون است.
در حقوق ایران ،عد تعیین مقدار ،جنس و وصف باعث بطالن و یا اعما خیار و فسخ عقد
میبادد؛ در حالیکد در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،درخواست اجباری قرارداد کد خود دام
اجرای عین قرارداد ،درخواست کاالی جانشین و درخواست اصالح یا تعمیر کاال میبادد.
همچنین فسخ قرارداد ،درخواست تقلی ثمن و درخواست جبران خسارت بد عنوان سایر ضمانت
اجراها پیشبینی دده است.
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