
 95-133 / صفحات1396 / پاییز54  شماره/  سیزدهم مطالعات اقتصاد انرژي/ سالي  هنام فصل

جایگاه  خام و نفتالمللی فروش حقوق حاکم بر قراردادهاي بین

  المللی کاال در این قراردادهاکنوانسیون بیع بین

  1زادهکاشانی يهد

 h.kashani@ut.ac.ir، یس فارابیدانشگاه تهران پرد خصوصی حقوق يدکتر آموخته دانش

  زانیي خوروین شیعبدالحس

  ashiravi@ut.ac.ir، یس فارابیدانشگاه تهران پردالملل تجارت بین حقوق استاد

  31/04/96تاریخ پذیرش:      19/11/95 تاریخ دریافت:

  

  دهیچک

حاکم بـر قـرارداد    حقوق ،خام نفتفروش  المللیبین يدر قراردادهامطرح  یکی از موضوعات

المللی نظیر شورون، توتال، تی بیننف يها تشرک خام نفتشروط استاندارد فروش  یاست. بررس

بـر قراردادهـاي    س رایحقوق انگل ها نشان داد که این شرکتتاسکویل و لیاوشل، استت داچ رویال

 يهـا  شرکت اند.کاال خارج نموده المللیبینع یون بیآن را از شمول کنوانس خود حاکم دانسته و

 ،رانیـ نفـت ا  یاز جملـه شـرکت ملـ    خام نفت صادرکنندهدر حال توسعه  يکشورها ینفت دولت

نظر به عدم الحاق بـه  حاکم دانسته و  خام نفتفروش  خود را بر قراردادهاي یقانون داخل عموماً

در این مقالـه پـس از مطالعـه    ون ساکت هستند. یکنوانس حکومتدر خصوص کنوانسیون وین، 

، محـدودیتی درنظـر   خـام  نفـت مشخص گردید کنوانسیون براي حکومت بر قراردادهاي فـروش  

المللی،  تی بیننف يها شرکتعلت ترجیح حقوق انگلیس بر کنوانسیون وین توسط  .نگرفته است

بینـی بـودن آثـار حکومـت     پـیش  کلی و مبهم بودن، عـدم قابلیـت بـازبینی آسـان و غیرقابـل     

 یون وین،با توجه به نقاط ضعف کنوانس. است کنوانسیون بر قرارداد در مقایسه با حقوق انگلیس

ون و حکومت آن یبه کنوانساز جمله ایران  خام نفته الحاق کشورهاي در حال توسعه صادرکنند

  د. یفا نمایاتواند نقش مثبتی ینم، خام نفتفروش  يبر قراردادها

 JEL :K3بندي طبقه

  ، قانون حاکمسیحقوق انگل وین،ون یکنوانس شروط استاندارد،: ها هکلید واژ

  

 

  مسئول . نویسنده1
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  مقدمه -1

 يهـا  شرکت، يالدیم 1970ه ده ي نفتیها بحرانل ظهور صنعت نفت تا وقوع ایاز او

 کردنـد.  یفـا مـ  یرا در بـازار نفـت ا   اي نقش عمـده  1ینفت يها غولموسوم به  یبزرگ نفت

به شـرکت   تولید،» الف«در کشور  2یوابسته غول نفت يها شرکتاز  یکیتوسط  خام نفت

ومی توسط شرکت وابسته سـ  فروخته،» ب«در کشور  وابسته دیگري با فعالیت بازرگانی

ش یگـر پـاال  یتوسط شرکت وابسته د »ج«و در کشور  که مالک نفتکش بود حمل و نقل

ل یـ ن بـه دل ید. بنـابرا یرسیبه فروش م »د«در کشور  یمحصوالت نفت عنوان بهشد و یم

و بـود  ار کـم  یمعـامالت بـه اخـتالف بسـ    این موجود، احتمال منجر شدن  يها وابستگی

ت یـ ش ظرفیبا افـزا  1960ه دهمربوط خالصه و موجز بود. در  يمتون قراردادین همچن

 يدر بازارهـا  يتـر  نقـش پررنـگ   3مسـتقل  يهـا  شـرکت ش به خصـوص در اروپـا،   یپاال

 يالدیمـ  1973سـال   ینفت بحران . در این راستادا کردندیمحموله پی نفت تکالملل نیب

ان کـرد، بـه   یـ نما خـام  نفـت و بـازار   ها قیمترا در کنترل  یکه ضعف هفت خواهران نفت

 يهـا  ویژگـی از  یکی در عین حالد. یبخش ياندهیمحرك فزا يروین ي مستقلها شرکت

بـه  اخیـر  ه مسـأل بـود.   ینفت يها غول یمعامالت يازهاین مبتنی بر يقراردادبازار، شروط 

رض تجـار را در معـ  ه یاز سرما یکه مبالغ هنگفت خام نفتمت ید قینوسانات شد يعالوه

خـود   يرا بر آن داشت تا در حقوق و تعهـدات قـرارداد   هاي نفتی غول ،دادیخطر قرار م

تـر  سـک تجـارت را شـفاف   یب دهند کـه ر یرا ترت يو متون قرارداد نموده يشتریدقت ب

 خـام  نفـت فـروش   يقراردادها 4ل شروط استانداردیمنجر به اصالح و تفص امرن یا نماید.

  )1988، 5و(د د.یگرد

 يبـرا  1970ه دهـ و عمدتاً در  1960ه ده، از خام نفت یالمللنیفروش ب يهاقرارداد

ل تفـوق  یـ ش از آن بـه دل یرا پـ یز .دا کردیمعنا و مفهوم پ خیز نفت يکشورها يها دولت

 خـام  نفتو فروش  یابیاز جمله بازار یات نفتیره عملیبر زنج ینفت يها غول تسلط کامل

فروش امکان حاکم  يدر بازار آزاد، فضا خام نفتمحدود نمودن فروش  يو تالش آنها برا

  

 

1. Oil majors 
2. major’s affiliate 
3. Independants 
4. general terms and conditions (GTCs) 
5. Davie 



    97  ... و جایگاه کنوانسیون بیع خام المللی فروش نفتحقوق حاکم بر قراردادهاي بین
  

ه دهـ امـا از اوائـل    .)1989، 1(فریـر  دادینمـ  خیـز  نفت يبه کشورها را خام نفتسودآور 

طرفـه، بـر بـازار     کیـ  صورت به خام نفتمت ین قییعضو اوپک با تع يکه کشورها 1970

شود،  ین مییط بازار تعیشرابراساس مت یکنون که قحاکم شدند و پس از آن تا خام نفت

شـود.  یمحسوب م خیز نفتي نفتی کشورهاي ها فعالیتجزء  خام نفتو فروش  یابیبازار

 يالغـا «قـانون  ب یاز زمـان تصـو   یعنـ ی )1973( 1352از سـال  ران ینفت ا یشرکت مل

 د نفتیقرارداد فروش و خر يو اجازه اجرا 1333وم مصوب سال یقرارداد نفت با کنسرس

مجلـس   1352مـرداد   2مصـوب  » یخـارج  يهـا  شـرکت و  بین دولت شاهنشاهی ایران

 ی) حق فروش بخش1558، ص 1381ران، ینفت ا یشرکت مل ی، (امور حقوقیمل يشورا

 .)1996، 2(مگیل دا کردیم و به منظور صادرات پیمستق صورت بهرا  يدیتول خام نفتاز 

 ازون کنتـا  ینفت از زمـان انقـالب صـنعت   دهد نشان می یخ نفت و معامالت نفتیتار

 یدر تجارت جهـان این کاال  .برخوردار بودر کاالها ینسبت به سا یت خاصیت و اهمیموقع

، 3(ترك است ب آن پول شناخته شدهیتنها رق و ن سهم را به خود اختصاص دادهیشتریب

ز طبیعـی و منـابع   گا مانند ير منابع انرژیسا ین با وجود گسترش نسبیهمچن .)1990

 براسـاس  شـود. یمـ  محسـوب  ين منبـع انـرژ  یتـر  مهمچنان ، نفت همانرژي تجدیدپذیر

، 5يانـرژ  یالمللـ نیو آژانس ب 4ياداره اطالعات انرژ المللی مانندنیمؤسسات ب بینی پیش

خواهد داشت. نفت  ينده روند رو به رشدیسال آ 20- 25ینفت ط يبرا یجهان يتقاضا

ن هـر  یگزیجا یهولت نسبرا دارد که با سرعت و ساین قابلیت ده، یسوخت برگز عنوان به

هـا تنهـا در    ر سوختیکه سا یدر حال گردد يگر جهت هر نوع استفاده از انرژیسوخت د

  )2007، 6(فتوح ند.نی داریگزیجاامکان نفت  ياز کاربردها یبرخ

(در حـال   يبودجـه سـاالنه کشـورها   است که  به این دلیل خام نفت یاسیت سیاهم

 یمنبـع اصـل  نفـت  شود و یم تأمین ینفت يآمدهاق دریاز طرعمدتاً توسعه) صادرکننده 

گردش و توسعه صنعت کشورهاي در نفت گر یاز طرف د باشد. میآنان  يل ارز برایتحص

 ین تلقـ یاقتصـاد نـو   يهـا  و به منزله خـون در رگ  یافته نیز نقشی حیاتی داشتهتوسعه

  

 

1. Ferrier 
2. Magill 
3. Turk 
4. Energy Information Administration (EIA) 
5. International Energy Agency (IEA) 
6. Fattouh 



  1396 پاییز/ 54 ي / شمارهسیزدهم ي مطالعات اقتصاد انرژي/ سال نامه فصل    98

 
ع یـ وزر بـوده و ت یدناپـذ یمحـدود و تجد  منـابع نفـت  کـه  اسـت   یدر حـال این  ،گردد می

 ياریبس بروز کاال عامل این. باشد مین نواختکیا یدر سطح دن خام نفتذخائر  ییایجغراف

 عنـوان یـک   بـه صادرکننده و واردکننده از آن  يا بوده و کشورهایدر سطح دن ها جنگاز 

ت یـ از ماه یموفـق، بـه خـوب    ینفتـ  يهـا  شرکت .١اندگر استفاده نمودهیکدیه یسالح عل

 یو بررسـ  سـت ر کاالهایاز تجارت سا خام نفتز تجارت یجه ممو کهتجارت نفت  یاسیس

  )1989(فریر،  .، آگاه هستنددینمایه میربط را توجیذ يمستقل قراردادها

 يبـه اختالفـات در قراردادهـا    یدگیاگرچه در خصوص قـانون حـاکم و مرجـع رسـ    

فروش  يدر قراردادها 2،عه) مطالعات متعددي انجام شده(اکتشاف و توس ینفت یباالدست

از  یکـ ی که ق نشان دادیک تحقی نتایجصورت نگرفته است.  یقیتحق خام نفت یالمللنیب

فروش آن اسـت.   يقراردادها شروط استاندارداست،  رانیا خام نفتمت یبر ق مؤثر عوامل

خیز بودن ایران و وابسـتگی بودجـه سـاالنه کشـور بـه       . با توجه به نفت)1386، يزی(عز

ت یـ فیو بهبـود ک  یابیـ توانـد در ارز ین مطالعه می، امخا اشی از صادرات نفتدرآمدهاي ن

رگـذار  یار تأثیبسـ  ،یت حفظ منـافع ملـ  یو در نها کشور خام نفتشروط استاندارد فروش 

فـروش   یالملل نیحاکم بر بازار ب يق کمک به شناخت بهتر فضاین تحقیباشد. هدف از ا

  تر و کاراتر گام برداشت. ، آگاهانهبتوان در جهت جلب بازاراست تا  خام نفت

فروشـندگان عمـده   فعلـی  کـرد  ین سؤال است که رویق در صدد پاسخ به این تحقیا

صـادرکننده)   يکشورها دولتی نفت يها شرکتو  یالمللنیب ینفت يها شرکت( خام نفت

و حاکمیـت کنوانسـیون ویـن     حاکم بـر قـرارداد   حقوقدر خصوص  یالمللنیدر سطح ب

چه مباحثی پیرامون شمول کنوانسیون وین نسبت به قراردادهاي  ؟ن چیستنسبت به آ

بر چـه مبنـایی اتخـاذ     خام نفت عمده کرد فروشندگانیرو مطرح است و خام نفتفروش 

چگونـه ارزیـابی    در ایـن خصـوص   رانیـ نفـت ا  یموضع شرکت مل همچنین ؟شده است

 شود.  می

ف مفاد قـرارداد را کنتـرل کـرده و    ک طریاست که از  یقانون حاکم بر قرارداد، قانون

را  ین تـوافق ینـد و چنـ  یآن توافـق نما  ين بر خـالف مقـررات امـر   یطرفدهد یاجازه نم

  

 

ـ   رجهت مطالعه بیشتر . 1  ,El-Khatiri)، (Fattouh (The Myth …), 2007)، (Mabro, 2002) :هجـوع شـود ب

2012) 

  )1393)، (هرویان، 1375)، (ال. ام. ریس.، 1382)، (القشیري، 1393از جمله (شیروي، . 2
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موجـود در قـرارداد را پـر کـرده و قصـد       يگر خألهایاز طرف د .داردیرمعتبر اعالم میغ

در دهـد قـرارداد را   ین امر به مرجع حل اختالف اجـازه مـ  ید. اینمایل مین را تکمیطرف

قانون حاکم بر قـرارداد  تکمیل نماید.  ضرورت حسبر و یتفس ،ریآن قانون، تعب چارچوب

محـل   یکل طور بهو  خام نفته یا تخلی يریت مقررات کشور محل انجام بارگید با رعاینبا

ن و مقررات کشور محـل  یقوان و فارغ از قانون حاکم بر قرارداد، قرارداد خلط شود ياجرا

د یـ باربط یـ توسـط طـرف ذ   )و ... یطیمحي، زیستاز جمله مقررات بندر(اد قرارد ياجرا

ن یطـرف  ير تعهدات قـرارداد یر و تفسیتعب يرا قانون حاکم بر قرارداد برایز ،ت شودیرعا

ن مقالـه،  یـ در ا خام نفتفروش  یالمللنیب يمنظور از قراردادها .)1393، يرویاست. (ش

ل و یـ است که مقصـود از آن تحو قراردادهایی  یعنی خام نفت یکیزیفروش ف يقراردادها

 .مدنظر نیست يفروش کاغذ نابراینب ،باشد خام نفتیکی زیتحول ف

 يحقـوق حـاکم در قراردادهـا   وضـعیت جـاري انتخـاب    اول  بخـش ن مقاله در یدر ا

فـروش   ين بر قراردادهایون ویدوم شمول کنوانس بخشدر خام و  نفتی فروش الملل نیب

 نمـودن  خارج و سیانگل حقوق انتخاب دالئلبه  سوم بخش .هد شدبررسی خوا خام نفت

 یالملل نیب ینفت يها شرکتتوسط  نیو ونیکنوانس شمول از خام نفت فروش يقراردادها

  د. گیري مباحث ارائه خواهد ش جهیت نتیدر نها پردازد. می

  

فروش  یالمللنیب يحقوق حاکم در قراردادهاي انتخاب ت جاریوضع -2

  خام نفت

تـوان در  در خصوص حقوق حاکم بر قرارداد را می خام نفتعمده موضع فروشندگان 

ي نفتـی دولتـی کشـورهاي در حـال     هـا  شرکتالمللی و ي نفتی بینها شرکتدو بخش 

 هـا  شـرکت ایـن   خـام  نفتبا مطالعه شروط استاندارد فروش  خام نفتتوسعه صادرکننده 

  تبیین نمود.

در خصوص حقوق  یالمللنیب ینفت يها رکتش خام نفتشروط استاندارد فروش 

  بر قرارداد حاکم

 -یسـ یشـرکت انگل ( 1شلداچرویالرمجموعه یز يها شرکتاز  یکیکه  1گلوبالشل -

حقوق حاکم  عنوان بهس را یحقوق انگل 2شروط استاندارد خود 43است، در بند  )يهلند
  

 

1. Shell Global 
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شـمول کنوانسـیون بیـع    از  قـرارداد انتخـاب و قـرارداد را    يل، اعتبـار و اجـرا  یبر تشـک 

خالصـه   طور بهخارج نموده است.  19803ن) مصوب سال یون ویکاال (کنوانس یالملل بین

ن ممکن است اخـتالف را  یطرف شدهمقرر  ،به اختالف یدگیدر خصوص مرجع صالح رس

لنـدن   یدر دادگـاه عـال   ين صورت دادگـاه تجـار  یر ایدر غ ،واگذار کنند یانجیک میبه 

لنـدن   یالمللـ نیب يوان داوریقواعد دبراساس تواند ین میک از طرفی صالح است؛ اما هر

   د.ایمن يدرخواست داور

در مورد حقوق است  ينروژ که یک شرکت 5لیاواستت 4شروط استاندارد 19ه ماد -

 یط خصوصـ یاست که در شرا یکند، حقوق حاکم بر قرارداد همان حقوقیحاکم مقرر م

ورك یـ ویالت نی. ا3. نروژ؛ 2س؛ ی. انگل1از حقوق  یکیبه  اما محدود ،شودید میقرارداد ق

س ی، حقوق انگلـ یط خصوصی. سنگاپور است و در صورت سکوت شرا4ا یاالت متحده؛ یا

ن خـارج کـرده اسـت.    یـ ون وین ماده قرارداد را از شمول کنوانسین ایحاکم است. همچن

کند در مـورد  یرر ممق ر موردي که حقوق انگلیس حاکم استن ماده دیاخالصه  طور به

 طور به به رسیدگی است ولندن صالح  یدادگاه عال ،ش از صدهزار دالریبا ارزش ب يدعاو

، دادگاه کشور مربوط گانه مذکور بر قراردادک از حقوق چهاریهرصورت حکومت در  یکل

 داند.یدر همان کشور را صالح م يو در وهله بعد داور

ن قـرارداد (و  یـ کنـد ا یمقرر مـ  7،توتالنسوي شرکت فرا 6شروط استاندارد 18بند  -

س منعقد شده و از هر نظر تحت آن حقـوق  یانگل يجاب فروشنده)، تحت حقوق ماهویا

س حـاکم بـر آن اسـت و قـرارداد را از شـمول      یانگلـ  يشـود و حقـوق مـاهو   یر میتفس

بـا   به هرگونه اختالف و ادعا در رابطـه  یدگیکند. به عالوه رسین خارج میون ویکنوانس

 داند. یلندن م یدادگاه عال يت انحصاریقرارداد را در صالح

  

1. Royal Dutch Shell 
2. http://www.shell.com/business-customers/trading-and-supply/trading/general-trading-

terms-and-conditions.html 
3. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 
4.http://www.statoil.com/en/OurOperations/TradingProducts/RefinedProducts/ConditionsOfS

ales/Pages/default.aspx 
5. Statoil 
6. https://www.totsa.com/pub/about/gtcs.php?rub=6&ssrub=7 
7. Total  
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شـروط اسـتاندارد    38در بنـد   ییآمریکا یک شرکت بزرگ نفتی عنوان به 1شورون -

قـرارداد (و هرگونـه تعهـد     يل، اعتبـار و اجـرا  یمقرر نموده حقوق حاکم بـر تشـک   2خود

قــرارداد را از شــمول س اســت و ین قــرارداد) حقــوق انگلــیــمربــوط بــه ا يرقــراردادیغ

ن اختالف حـق دارنـد   یک از طرفیخالصه هر  طور بهخارج نموده است.  وینون یکنوانس

قواعد براساس  يش از صدهزار دالر، اختالف خود را نزد داوریبا ارزش ب يدر مورد دعاو

 لندن مطرح کنند.  یالمللنیب يوان داورید

 یک شـرکت روسـ  یـ که  3)یتاسکو(ل لیاولوكه عرضالمللی بازرگانی و بین شرکت -

 يل، اعتبـار و اجـرا  یس را بر تشکیحقوق انگل 4ربطیشروط استاندارد ذ 70است، در بند 

کـاال خـارج دانسـته اسـت و      یالمللـ را از شمول کنوانسیون بیع بین قرارداد حاکم و آن

ر که ارزش دعوا صـدهزا  يس و ولز در لندن را در مواردیانگل یخالصه دادگاه عال طور به

 .شتر باشد مرجع صالح دانسته استیدالر و ب

 شـروط  هیـ کل وسـته، در یپ نیـ و ونیکنوانس به سیانگل چه چنانکه مالحظه شد، اگر

ح یتصر ونین کنوانسیشمول ا از خام نفت فروش قرارداد خروج به یبررس مورد استاندارد

ـ    ییبعضـاً در کشـورها   ینفتـ  يهـا  شـرکت  نیا محل تجارت ده است.یگرد  هاسـت کـه ب

توانند قرارداد خـود  یم نیطرف ،ونیکنوانس 6ه ماد طبق اند وشده ملحق نیو ونیکنوانس

 انتخاب صرف ایآ که است بحث محل موضوع نیا کنند. اما خارج ونیکنوانس را از شمول

 شـمول  از قـرارداد  کـردن  یتلقـ  خـارج  يبـرا  وستهینپ ونیکنوانس به که يکشور حقوق

 نظـر  به. شود حیتصر ونیکنوانس شمول از خروج موضوع به دیبا ای است یکاف ونیکنوانس

 در صـراحت  بـه  ها شرکت نیا استاندارد شروط شبهه، گونه هر از اجتناب جهت رسد یم

  .است کرده فیتکل نییتع خصوص نیا

ح یقـانون حـاکم، تصـر    عنـوان  بـه س یانگل» يماهو«در شروط استاندارد توتال قانون 

را یـ ه اسـت ز یـ فاقـد توج » يمـاهو «د یـ نمـودن ق رسـد اضـافه   یده است. به نظر میگرد

مطرح شود و آن دادگاه خود را صالح بدانـد،   یسیرانگلینزد دادگاه غ يکه دعو یصورتدر

ن بر قرارداد حاکم باشـد  یطبق قواعد حل تعارض مقر دادگاه، قانون مورد توافق طرف اگر

  

 

1. Chevron  
2. https://www.chevron.com/operations/supply-trading 
3. Lukoil International Trading & Supply Company (LITASCO) 
4. http://www.litasco.com/_library/LITASCO-SA-GTCs-2014-edition.pdf 
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ز قانون یرالذکر نید اخقواع چونس مراجعه کند، یو دادگاه ابتدا به قواعد حل تعارض انگل

» يماهو«د ین قی)، بنابرا1384کبخت، یداند (نین را حاکم بر قرارداد میمورد توافق طرف

بر نظـر غالـب، احالـه در قواعـد حـل تعـارض نـاظر بـه         مورد نیاز نیست. ضمن اینکه بنا

 1قراردادها وجود ندارد.

 ینفتـ  يهـا  فعالیـت  گفته از بعـد شیپ یالمللنیب ینفت يها شرکتگاه یح جایدر توض

 زبـان، یدر نقاط مختلف جهان با انعقاد قرارداد با کشـور م  ها شرکتن یان ذکر است ایشا

 ینفتـ  يهـا د فـرآورده یـ ش و تولیو پـاال  يبـردار ات اکتشاف، توسعه، بهـره یعملاقدام به 

 يات اکتشاف و توسـعه در کشـورها  یمعموالً در قبال انجام عمل ها این شرکت ند.ینما یم

نـوع   براسـاس شـود،  یانجـام مـ   هـا  شرکتن یخود ا يگذارهیکه عمدتاً با سرما یزخ نفت

زان یـ )، مسـتحق برداشـت م  يمانکـار یا پیـ ، اجـاره  يازید، امتیقرارداد (مشارکت در تول

و فـروش آن   یابیـ افتـه بـوده و بـه بازار   ی تولیدي از میدان توسـعه  خام نفتز ا یمشخص

از  خـام  نفـت د یـ مستقل اقدام به خر صورت به ها شرکتن ین، ایکنند. همچنیم مبادرت

توسـط شـرکت شـل از     خـام  نفـت د یـ ند که نمونه آن خرینما یصادرکننده م يکشورها

  ران است.ینفت ا یشرکت مل

س ین حقـوق انگلـ  یـی در کنـار تع  یالمللـ نیبـ  ینفت يها شرکتچنانکه مطالعه شد، 

ا یلندن  ی، دادگاه عال)رداختم پیکه به دالئل آن خواه(حقوق حاکم بر قرارداد  عنوان به

حقـوق   انـد. نظـام  دهیـ بـه اخـتالف برگز   یدگیمرجـع رسـ   عنوان بهس را یدر انگل يداور

ن کشـور اعـم از   یبه اختالف در ا یدگیاست و مراجع رس یکه نظام حقوق عرف ،سیانگل

از اعتبار و  یاساس ي، در خصوص حل و فصل اختالفات مربوط به کاالهايا داوریدادگاه 

ـ   برخوردار هستند یت خاصشهر س بـه  یعـدم الحـاق انگلـ    یل اصـل . شـاید یکـی از دالئ

 یاساسـ  يس در خصوص کاالهایانگل یالمللنیع بیب یحقوقنظام ن قدرت یون ویکنوانس

خـود را حفـظ کـرده     ینـ یبشیت پـ یت و قابلیون، قطعیباشدکه با عدم الحاق به کنوانس

  )2010، 2(وینسور. است

ت یـ ش قابلیو افـزا  ی مذکور جهت کاهش ریسـک معـامالت  نفت يها شرکتبنابراین 

انـد.  گرفتـه  یدر خصوص مرجع حل اختالف چنین تصـمیم جه اختالفات، ینت ینیبشیپ

  

 

 )1384زاده، ت مطالعه بیشتر ر.ك.: (خمامیجه. 1

2. Winsor 
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، فقـط شـامل   »اسـت  یف قاضـ یقانون تکل« يقاعدهي حقوقی ها نظامعالوه، در اغلب  به

ت. سـ ین یمتوجـه قاضـ   یفـ ین تکلیچن یاست و در خصوص قانون خارج ین داخلیقوان

 یبـه عهـده کسـ    يو مـاهو  یر امور موضوعیمانند سا یجه آن که اثبات قانون خارجینت

  ) 1389، ی. (الماسين دعویطرف یعنیکند یاست که به آن استناد م

 اي کـه بـا آن  کننـده نون خـارجی نـزد مرجـع رسـیدگی    ن از آنجا که اثبات قایبنابرا

ن یـ ا یحقوقه رابطک یطرف است طبیعی  د،یافزایم یدادرس یدگیچیندارد بر پ ییآشنا

  .شدیندوع را در نظر داشته و به منظور اجتناب از این امر تدابیري بیموض

ه صادرکنند يکشورها یدولت ینفت يها شرکت خام نفتشروط استاندارد فروش 

  در خصوص حقوق حاکم بر قرارداد خام نفت

قـانون حـاکم   ، 1ومیـ شـرکت قطرپترول  خام نفتد و فروش یدر شروط استاندارد خر -

ن یـ اسـت. در ا  شدهن خارج یون ویاز شمول کنوانس و قراردادبوده ن و مقررات قطر یقوان

به  یدگیق دوستانه، مرجع رسیشروط استاندارد در صورت عدم امکان حل اختالف از طر

دان یم خام نفتن شرکت مربوط به فروش یاست. در شروط استاندارد ا يداور ،اختالفات

قانون قطر مقرر شده و مرجع حل  ،نیون ویاکم بدون اشاره به کنوانسن، قانون حیالشاه

 2است. يصالح قطریاختالف دادگاه ذ

، حقـوق  3هیـ جرینفـت ن  یشـرکت ملـ   خام نفتد و فروش یدر شروط استاندارد خر -

به اختالف در صورت  یدگیه بوده و مرجع رسیجریفدرال ن يجمهور يحاکم قانون ماهو

ن شـروط  یـ در ا 4ده اسـت. یـ ن گردیـی تع يداور ،دوسـتانه  صـورت  بـه عدم حل اخـتالف  

 ن نشده است.یون ویبه کنوانس يااستاندارد اشاره

یـا محصـوالت نفتـی     و خـام  نفـت در شروط استاندارد فروش  5شرکت نفت ونزوئال -

حقوق جمهوري ونزوئال را بر قـرارداد حـاکم و حـل اخـتالف را بـه داوري ارجـاع        6خود

 اي به کنوانسیون وین نشده است.ستاندارد نیز اشارهدهد. در این شروط ا می

  

 

1. Qatar Petroleum 
2.https://www.tasweeq.com.qa/EN/ConductingBusiness/Pages/GeneralTermsAndConditions.

aspx 
3. Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) 
4.http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/GeneralConditionsforNNPCOilSales

TermContract2011.pdf 
5. Petroleum of Venezuela (Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)) 
6. http://sch.pdvsa.com/sch/tender/maintain/form/Contrato_FOB.pdf 
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در شـروط اسـتاندارد فـروش     2کیـ رمجموعه شرکت نفت مکزیز 1یگانرشرکت باز -

 يک و مرجع حـل اخـتالف را داور  یحقوق حاکم بر قرارداد را حقوق مکز 3خود خام نفت

ر شـروط  پیوسـته، امـا د  ن یـ ون ویک به کنوانسـ ینکه مکزیا با وجودن نموده است. ییتع

 نکرده است. ياون اشارهین کنوانسیبه ا خود استاندارد

ن، یـ ون ویبدون اشاره به کنوانس 5در شروط استاندارد خود 4رانینفت ا یشرکت مل -

حاکم دانسته و مرجع حـل اخـتالف را دادگـاه     خام نفتران را بر قرارداد فروش یحقوق ا

 ن نموده است.ییتع یرانیصالح ا

انـد؛ از  خود را بـر قـرارداد حـاکم دانسـته     یعمدتاً قانون داخل یدولت يها شرکتن یا

جز در موارد خاص (مثل نفت عمان و  ها شرکتن یتواند آن باشد که ایه مین رویدالئل ا

جـه  یو در نت نبـوده  يارهیـ ر معامالت زنجیشود)، درگیمعامله م يکه در بازار کاغذ یدب

خـود را   خـام  نفـت مت یست. آنها قیك نآنها چندان مال يس برایحقوق انگل يها ویژگی

کننـد و صـرفاً فروشـنده    ین و اعـالم مـ  یـی جانبـه تع  کیـ  صورت به ییارهایمعبراساس 

تسـلط بـر    يجاد تخصص الزم در مجموعه خود بـرا ینکه معموالً توان ایضمن ا ٦هستند.

  را ندارند.  یحقوق خارج

ل لی نفـت بـه دالئـ   ي مها شرکت، خام نفتدر حال توسعه صادرکننده  يدر کشورها

ن یـ انجام امور صـنعت نفـت از ا   يبرا ها دولتبه وجود آمدند.  یاسیو س يمتعدد اقتصاد

س شـرکت نفـت   یکردند. به عالوه تأسـ یاستفاده م ییک شبکه اجرای عنوان به ها شرکت

س یمـوارد تأسـ   ینمـود. در برخـ  یجاد مـ یرا ا یابیرا ارضا و حس کام ی، غرور ملیدولت

بوده و عموماً در پاسخ بـه   ینفت خارج يها شرکتکردن  یمراه با ملنفت ه یشرکت مل

نمـودن   یگرفـت. امـا اقـدام بـه ملـ     یصورت م یتیچندمل ینفت يها شرکت يها فعالیت

آن و منبعـث از   يج اقتصادیدر خصوص نتا یکاف یصنعت نفت همراه با پشتوانه مطالعات

اد سـهامدار،  یـ ار زیا تعـداد بسـ  بـ  یالمللـ نیبـ  ینفتـ  يها شرکتبازار نبود.  يها ضرورت

  

 

1. P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 
2. Mexican Petroleums (Petróleos Mexicanos (Pemex)) 
3.http://www.pmi.com.mx/Public/Paginas/Precioscomerciales_En.aspx?IdSec=27&IdPag=13

0 
4. National Iranian Oil Company (NIOC) 
5. http://www.nioc-intl.ir 
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امـا   ،ول استآن اصوالً در برابر سهامداران مسئت یریمستقل هستند که مد ییها سازمان

 ي خود را اجرا نماینـد و ها دولتنفتی  يها سیاستد ینفت با یمل يها شرکتران در یمد

کنـد.  یمت آنها را کنترل یفعال يبه نحو مؤثر ها شرکتن یتنها سهامدار ا عنوان بهدولت 

  )1989(فریر، 

کـرد  یقـانون حـاکم بـر قـرارداد، عمـدتاً بـا رو       عنوان به ین انتخاب قانون داخلیبنابرا

 يجـز کسـب درآمـد بـرا     یدولتـ  يهـا  شرکتن یصورت نگرفته بلکه ا يتجار يسودآور

ز بـه دوش  یـ را ن یتیحـاکم  -یکشور، الزامات مربوط بـه تعصـبات ملـ    يهانهیهز تأمین

له اول پاسخگویی به در وه یمل يها شرکتن یل ایکه هدف از تشک طور همانکشند؛  یم

 یالت ملـ یتمـا  براسـاس از ابتـدا   ها شرکتن یبوده است. از آنجا که ا یطلبنیاز استقالل

توانـد  یخود که مـ  يبر قراردادها یاند، حاضر به حاکم نمودن حقوق خارجوجود آمده به

  ستند.یشد، نگرا بای از عدم خودباوري و تفکر وابستهنشان

 ير کشـورها یسـا میـان  ر و گـابن و از  یـ عضو اوپـک، عـراق، الجزا   يکشورهامیان از 

و  نروژ ،آمریکاه متحدروسیه، کانادا، ایاالت  پرو،ل، یک، برزیمکزه، ین، سوریبحر خیز نفت

در حـال توسـعه صـادرکننده     ياز کشـورها  1انـد. ن ملحـق شـده  یون ویبه کنوانس چین

ک بـه  یـ اند، تنهـا مکز خود را منتشر نموده خام نفتدارد فروش که شروط استان خام نفت

خـود را از   خام نفتفروش  ين کشورها قراردادهایا عموماً وسته است.ین پیون ویکنوانس

ن یـ ون ویر کشورها به کنوانسیک، سایاند. به جز مکزن خارج نکردهیون ویشمول کنوانس

حقـوق حـاکم بـر قـرارداد در نظـر       نعنـوا  بـه گر حقوق خود را یاند و از طرف دوستهینپ

شـود و  یون نمیکنوانس 1ه ماد)(الف) 1آنها مشمول بند ( ين قراردادهایرند. بنابرایگ یم

ن حقوق حاکم را در شروط استاندارد یز چون طرفی)(ب) همان ماده ن1در خصوص بند (

عد حقوق کننده به اختالف، قوامال اینکه از دیدگاه مرجع رسیدگیکنند، احتیانتخاب م

 ٢رسدیبر قرارداد شود، به حداقل م يگریت حقوق دیمنجر به حاکم یالملل خصوصنیب

  

 

1. http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html 

یی کـه  هـا  طـرف این کنوانسیون بر قراردادهاي فروش کاالها بـین  «کند کنوانسیون وین مقرر می 1ماده  1بند . 2

شود: (الف) در موردي که این کشورها متعاهد هسـتند؛  محل تجارت آنها در کشورهاي متفاوتی است اعمال می

  »شود.الملل خصوصی منجر به اعمال حقوق یک کشور متعاهد میحقوق بین یا (ب) در موردي که قواعد
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ن بـر قـرارداد   یقواعد حل تعارض غالب کشورها حقوق مـورد توافـق طـرف    يرا بر مبنایز

  ١حاکم است.

  

  خام نفتفروش  يکاال بر قراردادها یالمللنیع بیون بیشمول کنوانس -3

شـود و  یتجارت مـ  یالمللنیب ياغلب در بازارها یاساس يهاکاالمانند سایر  خام نفت

در بازار فیزیکـی،  د. وجب انواع قراردادهاي فیزیکی و کاغذي به فروش برسد به متوانیم

شـوند. در  یتجـارت مـ   2تیاسناد مالک اسناد نماینده کاالها یا لهیبه وس یاساس يکاالها

ون یکنوانسـ  2ه مـاد ال اسـت. بنـد (د)   ن قابل اعمیون ویکنوانس ،تجارت اسنادي کاالها

امـا از زمـان    ،سـت یون نسبت به فروش اسناد بهـادار قابـل اجـرا ن   یکند کنوانسیمقرر م

اسـناد   اخـراج روشن بود که منظور از  (ULIS)کاالها  یالمللنیکنواخت فروش بیحقوق 

گـر  یدر یمستلزم پرداخت پول مانند چک و بـرات بـود و هرگونـه تفسـ    تنها اسناد  بهادار

  )2007، 3. (لیسینگرون استیکنندگان کنوانسمیر با مقصود تنظیمغا

نکه ممکن است در زمان انعقاد عقد کاالها هنـوز موجـود نباشـند، مـانع     یاهمچنین 

 تـأمین  يون، قراردادهـا یکنوانسـ  3ه مـاد ) 1ست. طبـق بنـد (  ین نیون ویاعمال کنوانس

ن یشـوند. بنـابرا  یمـ  یفـروش تلقـ   ياد شـوند قراردادهـ  یا تولید ساخته یکه با هاییکاال

که هنـوز   یاساس ير کاالهایا ساید رشد کرده و کشت شوند یکه با يمحصوالت کشاورز

 انند مشمول کنوانسیون وین باشند. تو ی، مخام نفتاند مثل د نشدهیتول

از  ییبه صـراحت کاالهـا   2ه مادکاال، اگرچه به موجب  یالمللنیع بیون بیدر کنوانس

نکه یارائه نشده است. در خصوص ا» کاال«از  یفیچ تعریون خارج شده، هینسشمول کنوا

 غیرمنقـول یـا ملمـوس/    ردي را (از جمله منقـول/ ون چه مواین کنوانسیدر ا» کاال«واژه 

ه یـ ن زاویصورت گرفته است. از جمله موضوع از ا ییهایرد، بررسیگیمغیرملموس) دربر

چون نفـت و گـاز    ینقول است مانند مواد معدنرمیشده که آنچه متعلق به مال غ یبررس

ن یـ انـد اگـر در ا  الت کشاورزي که هنوز برداشت نشدهکه هنوز استخراج نشده و محصو

د کاال محسـوب  یا بایدارند و آ ین چه حکمیون وی، از نظر کنوانسبرسندفروش  بهحالت 

  

 

المللـی و نظریـات   هـاي بـین  جهت اطالع از وسعت پذیرش این قاعـده در قـوانین کشـورها، اسـناد و عهدنامـه     . 1

  )1384 حقوقدانان ر.ك.: (نیکبخت،

2. documents of title 
3. Leisinger 
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وع ارائـه  ن موضـ یـ ا يبـرا  ین پاسـخ یـ ون وین. از آنجا که کنوانسـ یاز زم یا بخشیشوند 

ن یـ ن ابهام استفاده شده است. طبـق ا یرفع ا يون برایکنوانس 3ه ماد) 1ننموده، از بند (

فـروش   يد شـوند، قراردادهـا  یـ ا تولید ساخته و یکه با ییهاکاال تأمین يقراردادها«بند 

از  ياقسمت عمده تأمینکاالها را داده تولید که دستور  ینکه طرفیشوند مگر ایم یتلق

ن یـ ا ١ه جـان هونولـد  یبنابر نظر». رد.ید را بر عهده گیا تولیساخت  يه الزم برایمواد اول

ن اسـتخراج  ید مواد را از زمـ یشود که در آن فروشنده بایز مین ییشامل قراردادها مقرره

شود که از ینگونه استنباط مین ایدار قرار دهد. بنابرایا برداشت و آن را در دسترس خری

دار است، طبق یا استخراج به عهده خریکه در آن برداشت  ییدهانظر جان هونولد قراردا

  )2014، 2. (دیویسون خارج استیاز شمول کنوانس 3ه ماد) 1بند (

ش یپ يش از استخراج و محصوالت کشاورزیپ یه فروش مواد معدنین نظریابراساس 

ن یاند اتویست و آنچه که میفروش ن يون بر قراردادهایاز برداشت، مانع حکومت کنوانس

ا استخراج توسـط  یون خارج کند، برعهده گرفتن برداشت یقراردادها را از شمول کنوانس

فـروش   یالمللـ نیبـ  يت در قراردادهـا ین وضـع یـ کـه ا  ،دار به موجب قرارداد اسـت یخر

  شود.یبه ندرت مشاهده م خام نفت

 سینـو شیم پـ یتنظـ  یخیده دارد سابقه تـار یعق 3دسونیوین دیمارت یدر مقابل قاض

، محصوالت یفروش مواد معدن يدهد که عدم شمول قراردادهاین نشان میون ویکنوانس

م و نگارش نبوده اسـت  یا استخراج، سهو در تنظیش از برداشت یو مانند آن پ يکشاورز

ا برداشت صورت یش از استخراج یکه فروش پ یکند در صورتیه میو به حقوقدانان توص

ح ین توضیمحتاطانه رفتار کنند. با ا ،ن اموالیکردن ارمنقول محسوب یگرفته باشد، با غ

ون را در مورد اعتبـار قراردادهـا بـدون    یکنوانس 11ه ماد آمریکاه متحداالت یکه اگرچه ا

االت متحـده  یا يهادادگاه اما ده است،کردر خصوص انعقاد آن، رد ن یاز به مدرك کتبین

در معـامالت مربـوط بـه امـوال      یاز بـه مـدرك کتبـ   یـ ن نظر باشند کـه ن یتوانند بر ا یم

چ حکـم  یکـه هـ   یتیسـت؛ آن هـم در وضـع   یار مهم بوده و قابل تـرك ن یرمنقول، بسیغ

یرمنقول را مربوط به اموال غ ين وجود ندارد که فروش کاالهایون ویدر کنوانس یحیصر

  

 

1. John Honnold 
2. Davies 
3. Susan J. Martin-Davidson 
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ن نظــر شــمول یــطبــق ا ).2009-2008، 1(دیویدســون ردیــگپــیش از جداســازي دربر

تواند با چالش مواجه یم خام نفتفروش  ياز قراردادها ياریبه بس ن نسبتیون ویکنوانس

  شود.

ر یم آن و ســاین، ســابقه تنظــیــون ویطــه شــمول کنوانســیح یدر خصــوص بررســ

خالصـه در   طـور  بـه . باشدرساننده یاريتواند  میربط یها و مجموعه مقررات ذ ونیکنوانس

 المللـی  نیبـ ه مؤسسـ ، 1920ه دهـ د گفـت اواخـر   یـ ن بایون وینه کنوانسیشیخصوص پ

حکومت بـر   يکنواخت برایحقوق  يسازشروع به آماده 2یحقوق خصوص يسازکنواختی

در الهـه   1964کـه در سـال    یکیپلمـات ینمود. کنفرانس د یالمللنیفروش ب يقراردادها

کنواخت فروش یرا در دو مجموعه مقررات ه مؤسسن یت حاصل کار ایبرگزار شد، در نها

ـ   کنویداد؛ حقـوق   يجا ل یکنواخـت تشـک  یو حقـوق   3کاالهـا  یالمللـ نیاخـت فـروش ب

دو  5ترال)یالملل سـازمان ملـل (آنسـ   نیون حقوق تجارت بیسی. پس از آن کم4قراردادها

 یالمللـ نیع بیون بیکنوانس يکرد که مبنا یسیک متن بازنویگفته را در قالب شیمتن پ

  )1990، 6(وینشیپ کاال شد.

ته را از شـمول خـود خـارج کـرده     یسـ یروش الکترف ،گفتهدو مجموعه مقررات پیش

کاالهـا   یالمللـ نیکنواخت فروش بـ یحقوق  1956س سال ینوشیکه پاینح یبودند. توض

ارسال شد. در  يمتعدد يبه کشورها یم و جهت نظرخواهیتنظ یون خاصیسیتوسط کم

 االتیـ ارائـه شـد، از جملـه ا    1964ک یـ پلماتیش از کنفـرانس د یکه بالفاصله پ ینظرات

ته] مشـکالت  یسین نوع [فروش الکتریاز ا یمعامالت«ن موضع را اتخاذ کرد که: یمتحده ا

جـاد  ین حمل ایل و از دست رفتن در حیرا (از جمله) در خصوص تحو يمنحصر به فرد

ل یـ بات تحویکننده باشد. ترتآن چندان کمک يتواند برایس نمینوشین پیکند که ایم

در خصـوص  ». جاد کنـد. یا یتواند مشکالت مشابهیه مق خط لولیگاز، نفت و آب از طر

ت یـ وجود ندارد. در نها یانجام شد، سوابق چندان 1964که در خود کنفرانس  ییها بحث

  

 

1. Davidson 
2. UNIDROIT 
3. Uniform Law on the International Sale of Goods (ULIS) 
4. Uniform Law on the Formation of Contracts (ULF) 
5. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 
6. Winship 
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. کند، موافقت کردندیته را استثنا میسیکه فروش الکتر يندگان با اضافه نمودن بندینما

  )1990(وینشیپ، 

م گرفـت  یترال تصـم ی، آنس1964انس کنفر یباً به محض انتشار مستندات رسمیتقر

ایـن  ترال کارگروه خـود در  یت قرار دهد. آنسیکاالها را در اولو یالمللنیمطالعه فروش ب

از  يترقبولکه بتواند متن قابلبپردازد رهایی ها و ابزا روشبه بررسی  را موظف کردمورد 

در خصوص  ر همان زمان آنسیترال کارگروهی. دبه دست دهد 1964کنواخت یمقررات 

جـاد نمـود.   یکـاال ا  یالمللـ نیدر فروش بـ  1»ها محدودیتسایر و  یزمان يها محدودیت«

ان رسـاند. هـر دو کـارگروه نـوع     یش از کارگروه اول به پایفه خود را پیر وظیکارگروه اخ

نمودنـد. کـارگروه    یابیـ ارز را خارج شـود  یالمللنیع بیون بید از کنوانسیکه با ییکاالها

کنواخت یکه توسط حقوق  یه معامالتین جلسه موافقت نمود که کلیر اولد ها محدودیت

س ینوشیپ درل قراردادها استثنا شده، یکنواخت تشکیکاالها و حقوق  یالمللنیفروش ب

رش یپذ يکه برا 1974ک یپلماتیز استثنا شود. در کنفرانس دین 2تیون محدودیکنوانس

قابل درك نبود که چرا فـروش   ينده شورویت برگزار شد، از نظر نمایون محدودیکنوانس

ایـن  فروش گـاز  در مورد ون خارج شود اما ید از شمول کنوانسیته بایسیالکتر یالمللنیب

وارد  يبـرا  يگریرد شد و تالش د 3ته اولیشنهاد حذف در کمی. پکند مسئله صدق نمی

  )1990. (وینشیپ، صورت نگرفت کتریسته به شمول کنوانسیون محدودیتنمودن ال

ت شـرکت  یون محـدود یس کنوانسـ ینـو شیم پـ یکـه در تنظـ   یندگانیاز نما ياریبس

 یالمللـ نی. کارگروه فروش بداشتندز مشارکت ین نیون ویس کنوانسینوشینمودند، در پ

ترال ارائـه نمـود، فـروش    یآنس 1977خود که به جلسه سال  ییس نهاینوشیکاالها در پ

ترال ی، آنسـ 1977. در جلسـه سـال   کـرد سـتثنا  گفته اشیته را با استدالالت پیسیالکتر

تـه کـل   یرفت و در مقابل، گـزارش کم ین خصوص نپذیفنالند و نروژ را در ا يها مخالفت

 دارایـی ته یسیالکتر یحقوق يها نظاماز  ياریداد، در بسیح میرا قبول کرد که توض 4کی

سته را یش الکترن پاراگراف لزوماً فرویجه حذف ایشود و در نتینم یتلق 5ملموس منقول

  

 

1. time-limits and limitations (prescription) 
2. Limitation Convention 
3. First Committee 
4. Committee of the Whole I 
5. corporeal moveable 
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قابل ممکن است به ابهـام منجـر شـود.    دهد بلکه در میون قرار نمیتحت شمول کنوانس

  )1990(وینشیپ، 

خــروج گــاز از شــمول شــوروي مبنــی بــر شــنهاد یتــه کــل پیکم در همــان جلســه،

تعـداد قابـل   فـروش   بایدشنهاد ین پیبه موجب ا که کرد رد توضیحن یا باون را یکنوانس

ون یاز شـمول کنوانسـ   گاز، مـایع و یـا جامـد    صورت بهیبی ا ترکیل ساده از اموا یتوجه

ن نظـر  یته بر ایکم و کندیرا مطرح م ینینابیموارد باینگونه اموال ا حداقل یخارج شود 

ه یاسـت کـه توصـ    یطـوالن  ينـد ین، فرآینابین موارد بیاز ا یستیاست که آماده کردن ل

ن تحـت  یسـت، طـرف  یبر فروش گاز مطلوب نون یکه اعمال کنوانس يشود. در مواردینم

 ,UNCITRAL)ر دهنـد ییـ ک از مقررات را تغیتوانند اثر هری] میکنون 6 یعنی[ 5ه ماد

1977). 

ته بدون یسین، خروج الکتریون ویدر خصوص کنوانس 1980ک یپلماتیدر کنفرانس د

سـوابق   طبـق ون موضوع بحث قرار گرفـت.  یرش و شمول نفت در کنوانسیبحث مورد پذ

ـ    ، نماینده عراقونیکنوانس 2ه مادمربوط به  ار ینفـت را بسـ   یالمللـ نیموضـوع فـروش ب

رد و معتقد بود با اضافه نمـودن  یون قرار گیاز آن دانست که تحت شمول کنوانس تر مهم

ون خارج نمـود  ید آن را از شمول کنوانسی، با2ه ماد ياز بندها یکی عنوان بهفروش نفت 

تواننـد بـا   یاوپـک نمـ   ياز اعضـا  یخاصـ  يشـود، کشـورها  رفتـه ن ین اصـالح پذ یو اگر ا

ترال موضوع تجارت نفت را ینشان کرد آنس س جلسه خاطرییون موافقت کنند. ریکنوانس

ار سـخت  یمند کـردن آن بسـ  د که قاعدهیجه رسین نتیکرده و به ا یمفصل بررس طور به

دار یروم نمودن خره مدنظر به منظور محیا اصالحینده کشور نروژ سؤال کرد آیاست. نما

نده عراق پاسخ داد اتفاقاً کامالً برعکس اسـت؛ نفـت بـا    یون است؟ نمایکنوانس يایاز مزا

 يریـ گدر شـکل  یخاصـ  يهـا  سـازمان سـت.  یسـه ن یقابـل مقا  يگـر ید يچ نوع کـاال یه

م یتنظـ  ییارهـا یبـر مع  ین قراردادهـا مبتنـ  یفروش نفت متخصص بودند و ا يقراردادها

 یالمللنیفروش ب ير کاالها نبود. به عالوه قراردادهاینسبت به ساشد که قابل اعمال  یم

ل نفت لی است. بر مبناي مجموعه این دالئالملنیاز روابط ب یابعاد خاصتأثیر  نفت تحت

د از آنجـا کـه مقـررات    ینـده آلمـان پرسـ   یون خـارج شـود. نما  ید از شـمول کنوانسـ  یبا

قواعـد حـاکم بـر     عنـوان  به یواعد خاصست که قین ین کافیا ایست، آیون آمره نیکنوانس

نده عراق پاسـخ داد تنهـا بـه    ید؟ نمامقررات کنوانسیون تفوق داشته باشتجارت نفت بر 

شـوند، اخـراج آن از   یاداره مـ  یفروش نفت تحت قواعد خاصـ  يل که قراردادهاین دلیا
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ت آن یـ فیف کیاست. مسائل مربوط به حمل و نقل نفت و تعر یون منطقیشمول کنوانس

ار یموضـوع بسـ   یکلـ  طـور  بـه رد که یگیون قرار میر از مقررات کنوانسیغ یتحت مقررات

 يرأ 20موافـق و   يرأ 4 ،مخـالف  يرأ 19شنهاد عراق بـا  یت پیاست. در نها يادهیچیپ

  1ممتنع رد شد.

تجـارت  قـانون   یه دائمـ یـ ریأت تحریـ توسـط ه  شـده  تعیـین  یک گـروه مطالعـات  ی

قـانون   2ه مـاد در خصوص شـمول   ی خودمقدمات رشدر گزا 1990در سال  2،کنواختی

 1980مشـابه بـا کنفـرانس     ياجـه ی، به نتيانرژ يکنواخت نسبت به قراردادهایتجارت 

ه مـاد از  يانرژ يخروج قراردادها«... کند: یعنوان م ین گزارش در قسمتیافت. ایدست 

ع هسـتند کـه   ن موضـو یـ ا ییازمند شناسـا ین قراردادها نیست. بلکه برعکس، ایالزم ن 2

موجود در هر  يها تفاوتفروش کاالها وجود دارند و  يدر قراردادها یمهم یم فرعیمفاه

» سـازد. یمطـرح مـ   2ه مـاد  يرا در اعمال استانداردها مداومی يها ، چالشیمفهوم فرع

  )1990(وینشیپ، 

عـت منحصـر بـه فـرد     یطب يدارا بـرق  ن استدالل که چونیا در دکترین آمده است،

ز یـ ن يگرید يرا کاالهایز ،ستیرش نیقابل پذون خارج شود یاز شمول کنوانسد یبااست 

و  خـام  نفتمانند فروش  ،کندیجاد میرا ا يهستند که فروش آنها مسائل منحصر به فرد

 یحقـوق  يها نظامکه  این عقیده نیز ابراز شده .)2004، 3(فراري ير منابع انرژیگاز و سا

کننـد؛   ینمـ  يبندکسان طبقهی صورت بهون را ینوانس، موارد استثنا شده از شمول کیمل

 دشـواري نشده اسـت.   مطرح» کاال«ن موارد استثنا تحت عنوان یا ها نظاماز  ياریدر بس

قاعـده   يروشن در خصوص کاالها به جاه قاعدک یاز به ارائه یانگر نیموارد، ب يبندطبقه

مـوارد   بـودن مشـکالت   ه فردبر منحصر ب یاستثناکننده است. به عالوه هرگونه ادعا مبن

نفت و گاز و معـامالت احشـام زنـده را    ه عرض ير موارد مانند قراردادهای، سااستثنا شده

ه یـ اول يهـا  سینـو شیشتر موارد استثنا شده، از پید گفت بیت بایرد. در نهایگیده میناد

  

 

1. Legislative History, 1980 Vienna Diplomatic Conference, Summary Records of the Plenary 
Meetings,  6th  plenary  meeting  (continued),  http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/ 
plenarycommittee/summary6.html 

2. Permanent Editorial Board for the Uniform Commercial Code 
3. Ferrari 
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 وین در صدد بود گسترش استثنائات را محدود ون خارج شده بودند و کنفرانسیکنوانس

  )1986، 1)، (شلشتریم1984. (وینشیپ، نماید

ن شـامل  یـ ون وینکـه اگـر کنوانسـ   ینده عراق بـا اظهـار ا  یاشاره شد، نما همانطور که

ن یـ به الحاق به ا یلیعضو اوپک تما ياز کشورها یشود، برخ خام نفتفروش  يقراردادها

امـا   ،ج شودون خاریاز شمول کنوانس خام نفتشنهاد نمود یون نخواهند داشت، پیکنوانس

دهـد  یکـه سـوابق نشـان مـ     یمواجه شـد. در حـال   ییاروپا يکشورها یبا مخالفت برخ

از همـان   هستند، یکه عمدتاً بازماندگان هفت خواهران نفت یالمللنیب ینفت يها شرکت

ن خـارج  یـ ون ویخـود را از شـمول کنوانسـ    خـام  نفتفروش  یالمللنیب يابتدا قراردادها

  )1989، 2. (پگادونمودند

  

از  خام نفتفروش  يس و خارج نمودن قراردادهایدالئل انتخاب حقوق انگل -4

 یالمللنیب ینفت يها شرکت توسط نیون ویشمول کنوانس

حقوق حاکم بر قرارداد و خارج کـردن آن از شـمول    عنوان بهس یانتخاب حقوق انگل

 عنـوان  هبـ در آن کشـور   يا داوریـ  یسـ ین انتخاب دادگـاه انگل ین و همچنیون ویکنوانس

هـم   یاساسـ  ير کاالهـا یبه اخـتالف، در شـروط اسـتاندارد فـروش سـا      یدگیمرجع رس

آن دسته از کاالها مانند گنـدم، بـرنج، قهـوه،     ٣یاساس يشود. منظور از کاال یمشاهده م

ک یو تحت  بودهه یمواد اول صورت به... است که عمدتاً  و سنگ، فلزات،ته، زغالیسیالکتر

ن کاالهـا در  یـ شـوند. ا یفله معامله مـ  صورت بهو فروش نشده و  دیخاص، خر ينام تجار

 ياسـتانداردها براسـاس  دکنندگان متعدد عرضه شـده و اگرچـه   یاد توسط تولیر زیمقاد

  شوند.یم یض تلقیو تعو ینیگزیهستند، قابل جا يبندمشخص قابل طبقه

دچـار   خـام  نفـت قیمت  که 1973در سال  رژیم اشغالگر قدسپس از جنگ اعراب و 

معامالت  ،متیسک نوسان قیربه منظور کاهش آن با کمبود مواجه شد، ه عرضو  نوسان

از  یخطــ يارهیــزنج ين قراردادهــایــ. ایافــتتوســعه  يارهیــزنج يســلف و قراردادهــا

سـلَف بـه انتظـار     ياست که بر مبنا خام نفتاز  يداران محموله واحدیفروشندگان و خر
  

 

1. Schlechtriem 
2. Do Rego Pinto Pegado 

شـده اسـت.    انتخاب "goods"با مفهوم  "commodity"این ترجمه جهت اجتناب از اختالط کاال در مفهوم . 3

  )419، ص 1379(بنی یعقوب، 
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عـالوه بـر    يارهیـ شود. معامالت زنجیمت تجارت میقمدت ت کوتاهکسب سود از نوسانا

 يایدر برنت خام نفتمعتبر (مانند ه عرضموضوع معامله و منبع  عنوان بهاستاندارد  يکاال

در  جهت اسـتفاده استاندارد  يک فرم قراردادی)، به آمریکاه متحداالت یا WTIا یشمال 

 ياسابقه يدارا یاساس يروش کاالهااستاندارد ف يها فرم از دارد.یر نیزنج يهاتمام حلقه

ارتقاء فرم اسـتاندارد   همیتا شوند.یمداوم در پرتو تجربه اصالح م طور بهبوده و  یطوالن

کـه   یتـ یقطع ي خصوصی در زمینـه یـک فعالیـت تجـاري بـه همـراه      به مثابه قانونگذار

ق حقـو  سـت. یده نیپوشـ  یبر کسـ آورد، یبه همراه م يا داوری ییکسان قضایمات یتصم

جـاد  یا يارهیـ زنج يها را در فروش یج مشابهید بتواند نتایبا و مرجع حل اختالف حاکم

ره مجاز، امـا فسـخ   یقراردادها در زنج یست که فسخ بعضیمطلوب ن عنوان مثال نماید. به

، 1. (تاکاهاشـی رمجاز باشدیغ يهمان نقض قرارداد يره برایر قراردادها در همان زنجیسا

  )2003، 2(بریج )،2003

ن یـ سـت. ا یتجـار برخـوردار ن   يت الزم بـرا یل متعدد از جذابدالئن به یون ویکنوانس

اصـول عـام و شـروط     يروشن و قواعد مشـخص، دارا  ياستانداردها يون به جایکنوانس

 يآن را در عمل بـرا  ينحوه اجرا ینیبشیت پین خصوصیاست. ا ياریبس یانتزاع یقانون

 یابیـ ن ارزیون وینمونه کنوانس یش از سیبدر ثال م عنوان بهکند. یار مشکل میتجار بس

خاص را  يهاهیا اخطاریا لزوم اقدامات یا تعهدات و یف حقوق ین قرارداد، تعریرفتار طرف

کنـد.  یمقـرر مـ   3»رمتعارف بـودن یغ«ا ی» متعارف بودن«، »انسان متعارف«با ارجاع به 

مطالبـه خسـارات را    است که به طرف قرارداد حـق فسـخ و   4»ینقض اساس«گر یمورد د

در  اسـت  ين عبارت ضـرور یاز ا یف روشنیت فسخ قرارداد، تعریدهد. با توجه به اهمیم

 یحیسازد و متن توضـ یرا برطرف نم يازین نیون چنیکنوانس 25ه ماد تعریف که یحال

 یح اصول کلـ یل ترجدالئ ٦نیست. 25ه مادی و روشنی براي عمل يز راهنماین 5ترالیآنس

  

 

1. Takahashi 
2. Bridge 
3. "a reasonable person", "reasonableness", or "unreasonableness" 
4. fundamental breach 
5.  Explanatory  Note  by  the  UNCITRAL  Secretariat  on  the  United  Nations  Convention  on 

Contracts for the International Sale   of Goods 

ارتکاب یافته، اساسی اسـت اگـر    ها طرفنقض قرارداد که توسط یکی از «کند کنوانسیون وین مقرر می 25ماده . 6

منجر به چنان زیانی به طرف دیگر شود که اساساً او را از آنچه حق دارد تحت قرارداد انتظار داشته باشد محروم 
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ـ    یابیدسـت  :نـد از ن از جملـه عبارت یـ ون ویص در کنوانسبر مقررات مشخ ن یبـه توافـق ب

ن اصـول بـا لحـاظ    یـ ر ایپـذ انعطاف يمختلف، امکان اجرا یحقوق يها نظامبا  يکشورها

ون یکننـدگان مـتن کنوانسـ   مینکـه تنظـ  یمختلف و ا يکشورها یحقوق مل یقواعد سنت

تواند به انحاء  یو شروط مبهم م یان و کارکنان دولت بودند. اصول کلیعمدتاً از دانشگاه

ن یون ویتواند مقررات کنوانسیم ير شود چنانکه هر کشوریتفس يریمغا یمختلف و حت

ن عوامـل  یـ داشته باشد. ا یاو همخوان یشتر با حقوق داخلیر کند که بیتفس يرا به نحو

و رد گسترده آن توسط  ها دولتن توسط یون ویرش گسترده کنوانسین پذیب یناهماهنگ

  ٢)2014، 1. (دي متیودهدیح میتجار را توض

 ي، حقـوق قراردادهـا  تـاکنون  نیـ ون ویب کنوانسـ یش از تصویها پ مدتاز  در مقابل

را  گـر  تیهـدا  نقشـی و  هگسترده مورد استفاده تجار قرار داشـت  صورت بهس یفروش انگل

د. یـ نمایمـ فـا  یا یاساسـ  يکاالها یالمللنیفروش ب يحقوق حاکم بر قراردادها عنوان به

چگونـه  یاسـت کـه ه   ییها طرفگزارش شده، مربوط به معامالت و  يایبخش عمده قضا

ن یدر اثر تعامل بـ  1979مصوب  3قانون فروش کاالهابا انگلستان ندارند.  یکیزیارتباط ف

 يحقوق قراردادهـا  يریگافته است. تجار در شکلیصدها سال توسعه  یقضات و تجار ط

 س،یانگلـ  1979و  1893 ين فروش کاالهـا یداشتند. قوان یاساس یس نقشیفروش انگل

از  ياریدار شدند. نه تنهـا بسـ  یپد یاست که در حقوق عرف يایقواعد حقوق يسازمدون

مـداوم نقـش    طور به یماند، بلکه حقوق عرف ین باقین قوانیدر ا یات حقوق عرفیخصوص

 يبـاز  یواقع يایرات دنییدر توسعه حقوق و روزآمد شدن آن در برابر تغ ياکنندهنییتع

س در مـوارد ابهـام در   یانگلـ  ين، قـانون فـروش کاالهـا   یون ویکند. بر خالف کنوانسیم

نکـه قواعـد مـبهم در حقـوق     یا تـر  مهـم را ارائه نموده اسـت.   ییها مقررات، دستورالعمل

ده اسـت.  یـ روشن گرد یق توسعه حقوق عرفیج از طریس به تدریفروش انگل يقراردادها

از حقـوق   یم جزئـ ین تصـم یشود، ایم يریگمیتصم يک دعوینکه در مورد یبه محض ا

 )2014. (دي متیو، استآور معامالت آتی الزامشده و در مورد 

  

بینی ننموده و یک شخص متعارف از همان نوع در همـان  طرف متخلف پیشي را ا هکند، مگر اینکه چنین نتیج

  »  نمود.بینی نمیاوضاع و احوال پیش

1. DiMatteo 

  (G. Bridge, 2003) و  (Takahashi, 2003) براي مالحظه عقاید مشابه ر.ك.:. 2

3. Sale of Goods Act 
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بـه اشـکال    یحقـوق ه قاعـد ک یـ ممکن اسـت   ین حال با گسترش حقوق عرفیدر ع

 با طـرح موضـوع نـزد دیـوان    ن حالت یر شود. در ایعرض تفسهم يهادر دادگاه یمتفاوت

د. در گردیو ابهامات مربوط برطرف م یتال يهار توسط دادگاهیدر تفس ی، ناهماهنگعالی

 يکشـورها  یملـ  يهـا دادگـاه  ییر قضاید توسط تفاسین بایون ویابهامات کنوانس ،مقابل

ه قاعداز  یر متعارضیعضو تفاس يکشورها یمل يهادادگاه يعضو برطرف شود. در موارد

کشـورهاي   .١ن بـوده اسـت  یون چنـ یکنوانسـ  9ه مـاد ر یر تفساند؛ چنانکه دواحد داشته

 يبـرا  يالهیوسـ  عنـوان  به عادتافته انعطاف در قراردادها را با استفاده از عرف و یتوسعه

آنهـا   يهـا جه دادگاهیدهند و در نتیح میترج ياقتصاد یو بازده يش انعطاف تجاریافزا

ه متحـد االت یا يهامثال دادگاه عنوان هباند. ر کردهیرا به نحو موسع تفس 9ه مادمقررات 

موجـود در تجـارت    عـرف و عـادت  ، شروط مصرح در قـرارداد و  یدر موارد مقتض آمریکا

عکس از هماهنگ و قابل جمع باشد. بریکدیگر ا کردند که بیر میتفس يمربوط را به نحو

زه ش از انـدا یبـ  9ه مـاد ر یکرد موسع نسبت بـه تفسـ  یدر حال توسعه رو ينظر کشورها

تنها بر قواعد مکتوب و توافقـات مصـرح    دادندیح میت بود. آنها ترجیهمراه با عدم قطع

ر یافته و در حال توسـعه در تفسـ  ی، کشورهاي توسعه9ه مادعالوه بر  ه کنند.ین تکیطرف

ن اخـتالف در  یـ گر اختالف نظـر دارنـد. ا  یکدیز با یون نیکنوانس 79و  55، 29، 11مواد 

شـده و هـیچ نهـاد     ون را موجـب یکنوانس يت در اجرایز عدم قطعا ییر، سطح باالیتفس

ون یکه کنوانسـ ین تفاسیر متعارض را حل کند. اینز وجود ندارد که این ییاتکاقانونی قابل

نـزد دادگـاه کـدام کشـور      يدارد که دعو ین بستگیر خواهد شد عمدتاً به ایچگونه تفس

ن یـ ون ویکنوانس مواجهه با به هنگام بایدن قرارداد ین طرفیعضو مطرح شده است. بنابرا

عضـو   ير متفـاوت در کشـورها  ین تفاسـ یدر مورد ا ی، اطالعات کافقانون حاکم عنوان به

جسـتن تجـار از    ياز عوامـل دور  بـوده و تخاب کنند که کار دشـواري  را ان یکیداشته و 

 نین بـد یـ ون ویکنوانسـ  یبانیپشـت  يواحد برا یینهاد قضاوجود ون است. عدم یکنوانس

  

 

داد به هرگونه عرف و عادت کـه نسـبت بـه آن توافـق     ي قرارها طرف) 1«(کند کنوانسیون وین مقرر می 9ماده . 1

) جز در صورت توافق خالف، اینگونه 2اند ملتزم هستند. (اي که بین خود تأسیس نمودهاند و هرگونه رویهنموده

داشتند شود که طرفین به طور ضمنی عرف و عادتی را که طرفین از آن اطالع داشته یا باید اطالع میتلقی می

ي هـا  طـرف المللی نسبت به آن آگـاهی وجـود دارد و بـه طـور مـنظم توسـط       سترده در تجارت بینو به طور گ

گیرد، نسبت به قـرارداد خـود یـا انعقـاد آن     قراردادهاي از همان نوع در آن تجارت خاص مربوط مدنظر قرار می

  » اند.حاکم نموده
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در  یرات اساسییماند. با وجود وقوع تغیم یک سند راکد باقیون یاست که کنوانس یمعن

 ینیچ بـازب یون هیب کنوانسیک، از زمان تصویل رواج تجارت الکترونیتجارت از قب يایدن

ـ  یـ ن یون ویدر آن صورت نگرفته است. از آنجا که کنوانس اسـت،   یالمللـ  نیک معاهـده ب

الملـل و بـا اتفـاق آراء    نینامه مربوط در حقوق بوهیاً طبق شقید دقیهرگونه اصالح آن با

ون همگـام بـا توسـعه تجـارت     یکنوانسـ  ینین بـازب یعضو انجـام شـود. بنـابرا    يکشورها

  1)2014. (دي متیو، رسدیرممکن به نظر میباً غیالملل تقر نیب

نانکـه  پاره بودن آن است. چیت کنوانسیون وین براي تجار، پارهگر عدم جذابیل دیدل

د که ملزم بـه  یتواند اعالم نمای... م کشورمتعاهد) 1«(ون مقرر شده یکنوانس 92ه ماددر 

ن بـه  یهمچنـ » سـت. یون نین کنوانسیا ملزم به بخش سوم ایون ین کنوانسیبخش دوم ا

اعالم نماید که ملزم به بنـد   تواندی] ... ممتعاهد[ کشورهر «ون یکنوانس 95ه مادموجب 

کشـور  «ن مجموعـه  یـ ا 96ه مـاد به عالوه طبق » ست.یون نین کنوانسیا 1ه ماد(ب) )1(

ا یـ منعقـد شـوند    یکتبـ  صورت بهفروش  يداند قراردادهایکه مقررات او الزم م متعاهد

د هـر  تواند اعالم کنیم 12ه ماددر ارتباط با  یمستند به سند مکتوب باشند، در هر زمان

ک قرارداد یدهد یون که اجازه مین کنوانسیا بخش دوم ای 29ه ماد، 11ه ماداز  يامقرره

کـه محـل تجـارت     صورتیدر  ،مکتوب انجام شود صورت بهجز  یا ... به هر شکلیفروش 

ون یکنوانس 94ه ماده رابطن یدر ا» شود.یاعمال نم داد در آن کشور استک طرف قراری

داده شـد   ياون جـ یل در کنوانسین دلیبه ا ،ن حقوق رزرو گستردهیز قابل ذکر است. این

 يمثـال کشـورها   عنـوان  بـه قابل قبـول باشـد.    کشورهااز  يشتریتعداد ب يکه بتواند برا

ون (مقررات حاکم بر انعقاد قرارداد) را از شـمول تعهـد   یبخش دوم کنوانس يناویاسکاند

و ...  یچک، سنگاپور، اسـلواک  ين، جمهوری، چآمریکاه متحداالت یخود خارج نمودند و ا

کشورهاي  نیارائه کردند. همچن 1ه ماد)(ب) 1در خصوص عدم اعمال بند ( ییهاهیاعالم

کـاال   یبازرسـ  ياز به اسناد مکتوب و زمان الزم برایدر مورد ن یعموم طور بهافته یتوسعه

 یاز سواد و مهارت فن ییسطوح باال يرا تجار آنها دارایدهند زیح میقواعد مطلق را ترج

هـا  نـه ین زمیـ را در ا يتـر ل توسـعه مقـررات آزادانـه   در حا يهستند. در مقابل کشورها

ل یبـد تخته یک مجموعه مقررات از هـم گسـ  ین به یون ویکنوانس جه،یپسندند. در نت یم

  

 

المللی توسط کنوانسیون دادهاي بیع بینجهت مطالعه بیشتر در خصوص علل عدم تأمین قطعیت کافی در قرار. 1

   (Nicholas, 1993)   وین از نظر حقوقدانان انگلیسی ر.ك.:
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براي تجار کـاهش   یاساس طور بهن را یون ویت کنوانسیجذاب ،تین خصوصی. اشده است

 ينمودن قراردادهاخارج  اقدام تجار بزرگ کاالهاي اساسی به يدیل کلداد و یکی از دالئ

  )2014. (دي متیو، ن استیون ویخود از شمول کنوانس

بـاال و   زهیـ تواند انگیل می، چهار دلیاساس يکاالها یالمللنیفروش ب يدر قراردادها

دار ینکه خریل اول ایح دهد. دلیاز معامله بد را توض ییرها يدار برایاد خریز يهافرصت

را تعهدات فروشنده در یز ض قراردادي فروشنده داردري از نقبردابهره يبرا یشانس خوب

فروش است.  ير قراردادهایتر از سانیسنگ یاساس يفروش کاالها یالمللنیب يقراردادها

ف تعهد کرده اسـت، در ارتبـاط بـا    یل سیشرط تحو يکه بر مبنا يامثال فروشنده يبرا

ن یـ ا يفـا یاسـت و ا  يادو هم اسـن  یکیزیتعهدات ف يمه آن، هم دارایکاالها و حمل و ب

فـروش   یالمللنیب ينکه در قراردادهایل دوم ایگر هماهنگ باشد. دلیکدید با یتعهدات با

ک معامله یک معامله خوب را به یتواند یخود م يمت به خودی، نوسان قیاساس يکاالها

ک یـ  یط یا حتیدر معرض نوسانات هر روزه و  یاساس يکاالها يل کند. بازارهایبد تبد

دهنـد.  یعرضه و تقاضا واکنش نشـان مـ   زیرا به سرعت در برابر تغییرات درهستند روز 

، یعـ یطب يایـ ماننـد بال  یخارج عواملاز  یتواند ناشیرات در عرضه و تقاضا خود مییتغ

تـر بـوده و   نسبتاً سخت ها قیمتر ییتغ ینیبشیل پین دلیبحران و مانند آن باشد. به هم

مـت  ینکه نوسـان ق یل سوم ایرتر است. دلیگآالت چشمنیمت ماشیر قییسه با تغیدر مقا

فـروش   ير قراردادهـا یتـر از سـا  شفاف یاساس يفروش کاالها یالمللنیب يدر قراردادها

یـا  مشـابه و   یاساسـ  يمت کاالهـا یقتأثیر  در بورس تحتاست؛ قیمت کاالهاي اساسی 

ل چهارم یعکس]. دلشوند [و بالیخارج از بورس معامله مهمان کاالهاي اساسی است که 

دار یـ ن امکان را به خریباال ا 1یا نقدشوندگیت یالیبا درجه س یاساس ينکه بازار کاالهایا

مـدنظر داشـته    يد مجـدد کـاال  یخر يبرا یخوب يها، فرصتقراردادفسخ با دهد که  یم

  )2003. (تاکاهاشی، باشد

» هـم شـرط م «ک یـ س اگـر فروشـنده   ی، تحت حقـوق انگلـ  یکله قاعدک ی عنوان به

 ناشـی از  حتـی اگـر زیـان    ،قرارداد را فسخ کندتواند یدار میرا نقض کند، خر ٢يقرارداد

زیرا خریدار مجبـور  فسخ قرارداد نباشد.  يدار برایزه خریز بوده و انگیناچ ينقض قرارداد

  

 

  )240، ص 1394است برگرفته از: (کاملی،  "liquidity"ترجمه واژه » نقدشوندگی«یا » سیالیت«اصطالح . 1

2. condition 
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، را به او وارد نموده است. نقض شـرط مهـم   یانینقض تعهد فروشنده ز نیست اثبات کند

بـه   است زیـرا بـا تفسـیر قـرارداد (کـه      از انجام تعهد یاستنکاف اساس بر لزوم استثنایی

مهـم   يک شـرط قـرارداد  ینکه یتوان در خصوص ای) مممکن استمحض انعقاد قرارداد 

که تخلف از  یت نقض شرط (که تا زمانیم گرفت و درنظرگرفتن اهمیر، تصمیا خیاست 

 ي. قراردادهـا دخیل نیسـت  )تغیرممکن اسست یا در شرف وقوع نیفتاده یتعهد اتفاق ن

را تحـت عنـوان    يادیتعهدات زکه ا فوب یف یل سیبا شرط تحو یاساس يفروش کاالها

ي، دادگـاه  متعـدد  يایهستند. در قضا رند، در معرض فسخ ناسزاواریگیشرط مهم دربرم

زه یـ فسخ قرارداد بـا انگ  احتمال داشتاگرچه  ه استقرارداد را دادفسخ به خریدار اجازه 

فـرار   ،داریخر یزه واقعیبلکه انگباشد صورت نگرفته  يحاصل از نقض تعهد قرارداد انیز

  ١)2003(تاکاهاشی،  .بوده استاز معامله بد 

ویکـردي مطلـق را   ر یعمـوم  طور به یاساس ينه فروش کاالهایس در زمیحقوق انگل

اعمـال   هـاي زهیـ انگ یبه بررس یسیانگل يهال دادگاهیعدم تمااتخاذ نموده که نمونه آن 

بـا   ین خصـوص حقـوق عرفـ   یـ . در ااسـت  با نقض شـروط مهـم قـراردادي    حقوق فسخ

و  ٢دوم حقوق قراردادهـا  شرحت و رفتار منصفانه که از جمله در یحسن ن ياستانداردها

حقـوق   يسـاز کنواخـت ی المللـی نیبـ ه مؤسسـ  یالمللـ نیبـ  ي بازرگـانی اصول قراردادها

ل یـ کرد مطلـق مـذکور بـا تما   ین رویمچنست. هیر نیپذیآشت ،دهیمطرح گرد ٣یخصوص

 یمصـلحت  يهـا دگاهیق دیاز طر یبر قواعد حقوق يس به اثرگذاریدر حقوق انگل یعموم

ـ   گفتتوان ین میست. بنابرایز هماهنگ نین ییقضا  يفـروش کاالهـا   یالمللـ نیحقـوق ب

مانده حقوق قراردادهـا و فـروش اسـت.    یمستقل از بخش باق یاتیخصوص ي، دارایاساس

بـه موقـع    يعمـدتاً در اجـرا   یاساس يفروش کاالها قراردادهايگسترده فسخ در  حقوق

 ٤يک دعـو یـ شـود. چنانکـه در   یتعهدات و ارائه اسناد مطابق با مفاد قرارداد مشاهده م

 يبـرا  یه آمـادگ یـ کرده بود، در ارسال اخطار يداریفوب خر صورت بهدار که کاال را یخر

ش یجه فروشنده قرارداد را فسخ نمود. سؤال پینت ر کرد و دریروز تأخ 4 یکشت يریبارگ

  

 

1. Bowes v Shand (1877) 2 App. Cas. 455 (HL)., Re Moore and Landauer [1921] 2 K.B. 519 
(CA)., Arcos v Ronaasen [1933] A.C. 470., Vargas Pena Apezteguia y Cia v Peter Cremer 
[1987] 1 Lloyd's Rep. 394. 

2. Restatement Second of Contracts 
3. International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) 
4. Bunge NV v Tradax Export SA[1981] 2 All ER 513 (HL). 
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 يجـد  یج واقعـ یدار نتـا یـ نکـه نقـض عهـد خر   یمجلس لردها آن بود که با وجود ا يرو

د و بر آن ییر. دادگاه حق فسخ فروشنده را تأیا خیا فروشنده حق فسخ داشت ینداشت، آ

  )2003. (بریج، ه کردیتک نمودیجنبه حقوق که وجود حق فسخ را مقرر م

ن یـ حق فسخ در صورت عدم انجام تعهدات در موعـد مقـرر، بـازار پرنوسـان ا     يمبنا

نفع است یدار در فسخ قرارداد ذیدارد خر یر نزولیس ها قیمتکه  یطیکاالهاست؛ در شرا

کـه   یطید خود را انجام دهد و در شرایخر يمت کمتریتواند با قیرا با فسخ قرارداد میز

 يتوانـد کـاال  یرا مـ ینفع است زینده در فسخ قرارداد ذدارد فروش ير صعودیس ها قیمت

  )2007. (لیسینگر، به فروش برساند يمت باالتریخود را به ق

ـ با درنظر  يفـروش کاالهـا   یالمللـ نیگرفتن حقوق گسترده فسخ قرارداد در حقوق ب

. بـه  ه استخسارات اجتناب شد یابیو مسائل غامض ارز یطوالن يهای، از دادرسیاساس

ا فروشـنده اسـت   یـ دار یـ نکه به نفـع خر یل ایتواند به دلیکرد مطلق مذکور نمیوعالوه ر

هسـتند  دار و هم فروشنده ی، تجار هم خریاساس يرد. در بازار کاالهایمورد انتقاد قرار گ

ک محمولـه  یـ در خصـوص  دار و فروشنده بودن را یت خریظرف يارهیو در معامالت زنج

بـه   يت تعهـدات متعـدد قـرارداد   یریدر مدن حقوق فسخ مشخص، یدارند. همچنخاص 

 يک شرط خاص در فرم اسـتاندارد قـرارداد  رساند. اگر تجار بدانند نقض ییم ياریتجار 

تواند ی، مکاهش لزوم حضور وکیلل یدل حق فسخ را به همراه دارد، به یطیتحت هر شرا

  )2003. (بریج، گردد ی کمتردادرس يهانهیهز موجب

از  يتعـداد س، یفـروش انگلـ   يشـده در حقـوق قراردادهـا    رات اعمـال ییبا وجود تغ

بـا   یاساسـ  يفـروش کاالهـا   يم خاص قراردادهـا یکه رژ گرفته انجامنحوي  بهاصالحات 

ت و مناسب یفیف، کیدر حال حاضر در خصوص شروط ناظر به توصد. مواجه نشومشکل 

قـرارداد   سبک باشد که فسخ متعارف نباشد، فسخ يبودن کاالها، اگر نقض شرط به حد

 يفـروش کاالهـا   يرمجاز است. در قراردادهـا یغ يدار در قرارداد فروش تجاریتوسط خر

شود یبرخورد م يت و مناسب بودن به نحویفیف، کیاغلب با امور مربوط به توص یاساس

مـت  یالتفـاوت ق افت مابهیبا در ملزم به تحویل گرفتن کاال ی،ایطدار تحت هر شریکه خر

از پرداختن به تعهـدات مربـوط بـه زمـان انجـام تعهـدات و اسـناد         1یاست. اصالح قانون

  

 

 Sale and)که به موجـب قـانون فـروش و عرضـه کاالهـا       1979مصوب   (Sale of Goods Act). قانون فروش کاالها  1

Supply of Goods Act)  تکمیل گردیده است. 1994مصوب  
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م به فسخ قـرارداد در برابـر   یاست که تصم یتعهداتهمان قاً ین دقیکند و ایم يخوددار

 ين قراردادهـا یرد. بنـابرا یـ گیطلبانه صـورت مـ  ا فرصتیک ینقض آنها به دالئل استراتژ

  )2003(بریج،  .استجدا شده  یاز اصالحات قانون یاساس يفروش کاالها

شـروط   يبنـد بـه طبقـه   یس در مورد فسـخ قـرارداد متکـ   یکه حقوق انگل یحال در

را اتخـاذ نمـوده اسـت. در     یار متفـاوت یدگاه بسـ یـ ن دیـ ون ویاسـت، کنوانسـ   يقرارداد

تر کسر فیخف يها جبرانشامل ( ها جبرانن ین ملجأ در بیآخر 1ون جبران فسخیکنوانس

دار حق فسخ قرارداد را ی، خریعمومه قاعدک ی عنوان بهت. اس )از ثمن معامله و خسارت

و چنانکه  ون)یکنوانس 49ه ماد)(الف) 1باشد (بند ( ینکه نقض قرارداد اساسیندارد مگر ا

ک نقـض  یـ نکـه  یا یابیـ جهـت ارز  .اشاره شد نقض اساسی خود یک اصطالح مبهم است

پـردازان  هیـ که توسط نظر یعوامل. را باید درنظر گرفت زیادي عواملر یا خیاست  یاساس

نقـض شـده در    يت شـرط قـرارداد  یـ رفته شده شامل اهمیها پذدادگاه يو از سو مطرح

زان تناسـب  یـ سه با ارزش کل قرارداد، میان وارده در مقایسه با کل قرارداد، ارزش زیمقا

شـنهاد  ین، نبـود پ یگزیمتعارف جا يها جبران یت دسترسیکاالها با هدف مورد نظر، قابل

که قـرارداد   ین رفتن اعتماد در طرفیا رفع نقص، از بیا رفع نقص، امکان اصالح ی اصالح

  )2003. (تاکاهاشی، گرددیج نقض مینتا ینیبشیت پیرا نقض کرده و قابل

 یون، اگر فروشنده در مهلـت اضـاف  یکنوانس 49ه مادل طبق یر در تحویدر مورد تأخ

 یل نخواهد داد حتیاعالم کند که تحوا یل ندهد یدار کاال را تحویتوسط خر ن شدهییتع

مهلـت  توانـد قـرارداد را فسـخ کنـد.     یدار مـ ینشود، خر یر منجر به نقض اساسیاگر تأخ

متعـارف باشـد. بـه     47ه مـاد ) 1د طبق بند (یشود باین مییدار تعیکه توسط خر یاضاف

رفـع   یرا از جمله سـخت  یعواملد یدار باین مدت، خرینان از متعارف بودن ایمنظور اطم

 مسـأله ن یـ به موقع تعهد در نظر داشـته باشـد. ا   ياج به اجرایزان احتینقص از کاال و م

تواند قرارداد را فسخ یم ید که چه زمانیعاً بگویقاً و سریتواند دقندار یخر شودیموجب م

بینی نحوه اعمال مقررات کنوانسیون است. رویـه  پیش اي از عدم قابلیتو این نمونه کند

ت ین در خصوص شرط زمان حمایون ویدگاه کنوانسی، از دیاساس يش کاالهافروعملی 

 کـم بـودن  ل یـ بـه دل  یاساسـ  ين مقررات بر فـروش کاالهـا  یا چگونگی اعمالکند. ینم

که  ياستاندارد قرارداد يها فرمتست. استفاده گسترده از یگزارش شده روشن ن يایقضا

  

 

1. avoidance 
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ربط در یذ يایتواند علت کمبود قضایم ،کنندین را از شمول خود خارج میون ویکنوانس

  )2003. (تاکاهاشی، باشد یاساس يخصوص فروش کاالها

ن یـی تع يمـت، بـرا  یمخصوصاً نوسـان ق  با توجه به خصوصیات تجارت کاالي اساسی

ن از یطـرف  يت بـرا یـ نـه قطع ین زمیـ در ا زیـرا از است ین یاستاندارد خاص ،ینقض اساس

اثبات عدم انطباق کـاال را   يازهاینشین پیون ویکنوانس 35ه مادت برخوردار است. یاهم

وجود  یمتفاوت ي، استانداردهاکاالهاي اساسین عدم انطباق ییتعکند. در مورد یمقرر م

د یـ دار بایـ بـودن نقـض عهـد اسـت. خر     یندارد بلکه آنچه متفاوت است استاندارد اساس

 76تـا   74 ن محاسـبه خسـارات در ارتبـاط بـا مـواد     ینسبت به حق فسخ خود و همچن

برخوردار باشـد. در   ییباال اطمینانرمنطبق، از یغ يل کاالهایون در صورت تحویکنوانس

دار با آن مواجه یکه خر خسارت زیاديابد، ییش میافزا یاساس يمت کاالیکه ق یطیشرا

 یبه درسـت نها در صورتی که بداند تخریدار دهد. یت باال را نشان میاز به قطعیشود نیم

او د. یـ نمامیگر ید دیک قرارداد خریبه انعقاد  فوراً مبادرت، رارداد را فسخ کندتواند قیم

 نباید احساس خطر کند که با فسخ قرارداد، ممکن است خود مرتکب نقض اساسی شده

دار در خصوص کـاهش خسـارات   یخر ،ونیکنوانس 77ه مادفروشنده ادعا کند طبق  یا و

د مجـدد  یـ سـت، خر ین یه نقض قـرارداد اساسـ  دار بداند کیاگر خر .ننموده است یاقدام

. (لیسـینگر،  ردیـ بگ پـس  هاي انجـام شـده را بـاز   نهیتواند هزیداند نمیکند چون م ینم

2007.(  

 يسازد که بـا قراردادهـا  یرا آشکار م يفلسفه قرارداد یک نیون ویبر کنوانس يمرور

فـارغ از   ییای، دنیگانه است. فسخ قرارداد به خاطر نقض اساسیب یاساس يفروش کاالها

کشـد. حـق   یر مـ ینقض شرط مهم تعهدآور را بـه تصـو   يطلبانه قرارداد برافسخ فرصت

و اجتنـاب از   يانگر فلسفه تداوم قـرارداد یناقص تعهدات، ب يفروشندگان در اصالح اجرا

. (بـریج،  ، حـادث شـود  الوصـول سـهل به واسطه حقوق فسخ  داردن امکااسراف است که 

2003(  

ده یـ چیپ يهـا فـروش دسـتگاه   يقراردادهـا  يکـه بـرا   ییها جبراناشت د توجه دیبا

ست. چنانکه در یمناسب ن یاساس يفروش کاالها يمناسب است، در قراردادها یسفارش

وارد  يب جـد یآسـ ، فسخ قرارداد بـه فروشـنده   یسفارش يهافروش دستگاه يقراردادها

 يد صبر کند تـا کـاال  یبا ها را مدتیز ،ستیدار هم چندان مطلوب نیخر يد و براساز یم

ن جز در مـوارد حـاد،   یل شود؛ بنابرایمدنظر او پس از سفارش مجدد ساخته و به او تحو
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ن یاصـالً چنـ   یاساسـ  يکه در فروش کاالها ین قراردادها نامناسب است. در حالیفسخ ا

  )2006، 1. (سینگستیحاکم ن یطیشرا

 یقصـر بـه منظـور اساسـ    ه به طرف میون حق دادن اخطاریمسلماً به موجب کنوانس

ل یـ ر در تحویل تـأخ یـ به دل ود دارد، اما این حق با حقوق فسخمحسوب کردن زمان وج

ت یـ نحسن يون اگر در راستایار متفاوت است. مقررات کنوانسیس بسیتحت حقوق انگل

ن در یش محبـوس نمـودن طـرف   یش از پـ یب يبرا یر شود، مشتمل بر قلمرو مکنونیتفس

  )2003یج، (بر .حصار قرارداد است

نــه در تجــارت یون، اصــل اجتنــاب از حمــل و نقــل پرهزیکنوانســ 25ه مــاد يمبنــا

، ضـرورت  یاساسـ  يبـاال در تجـارت کاالهـا    یبازار با درجه نقدشـوندگ الملل است؛  نیب

خود تنها بمانـد   يبا کاالفروشنده نکه یرا خطر ایدهد زیت از فروشنده را کاهش میحما

ازمنـد  یشه نیباً همیآالت و کفش تقرنیمانند ماش ییالهاکه کا یدر حالار کم است. یبس

ن کاالهـا را در محـل   یـ مسترد شدن به فروشنده هستند و ممکن است فروشنده نتواند ا

ل مورد توافق، انبار ید در محل تحونتوانیم یاساس يرد، کاالهایدار به کار گیتجارت خر

ن کاالها بـه  ین اگر اید. همچننوارسال ش يگریا به مکان دیفروخته  يگریدار دیو به خر

د. در مسیر مورد فروش مجدد قرار گیرند توای، مشودنده کاالها معامله یموجب اسناد نما

 يل کاالهـا یـ است که مرتکـب تخلـف از قـرارداد شـده و در قبـال تحو      یفروشنده کس

را تحمـل   هـا  قیمـت سک افت ید رینظر مصلحت باول است و بنابراین از ئطبق مسرمنیغ

رد یـ گیحقوق مورد استفاده قرار م يل اقتصادیکه در تحل ییها استداللد. به عالوه اینم

نسبت  ينه کمتریتواند با هزیرا فروشنده میز ،دکن یم تحمیلفروشنده  هسک را بین ریا

. (لیسـینگر،  اجتنـاب کنـد   یعنی تحویل کاالهاي غیرمنطبـق دار از نقض قرارداد یبه خر

2007.(  

نظام  صورت بهها نهیزم یس در برخیفروش انگل يحقوق قراردادهاشد، چنانکه اشاره 

اي نمونـه  عنـوان  بـه  .کندیعمل م یاساس يفروش کاالها يقراردادها شده براي طراحی

ا یفروشنده  يل از سویخسارات در موارد عدم تحو یابیارز توان از قواعد ناظر بر میدیگر 

کنواخـت  یقـانون تجـارت    2ه مـاد ف مقـررات  خال. برنام برددار یافت توسط خریعدم در

معـامالت   يرا بـر مبنـا   یابیـ ن کـه ارز یـ ون ویکنوانسـ  75ه مادو  ٢آمریکاه االت متحدیا
  

 

1. Singh 
2. Uniform Commercial Code (UCC) 
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بـر   یس مبتنـ یخسارات حقـوق انگلـ   یابیارزه قاعددهد، یپوشش و فروش مجدد قرار م

  ژوئنل اوخ یک فروشنده در تارید یاست. فرض کن يل قراردادیخ تحویبازار حاکم در تار

 ژوئـن م چهـار در دار، یـ کند و خرل کاال امتناع یاز تحو ،ل استیتحو يخ قراردادیکه تار

دار در یر خریتأخبه ، خسارات بدون توجه ییکند. جز در موارد استثنا یقرارداد را فسخ م

بـر  ، کندیدار صرف میرا از خر یزمانمدتن چه یگزید جاینکه انجام خریفسخ قرارداد و ا

د یـ دار قـرارداد خر یـ سـت خر ی. در واقـع الزم ن شـود یمـ  یابیـ ارز ژوئـن زار اول با يمبنا

 یالتفـاوت مـال  پرداخت مابه ابزار عنوان بها تواند قرارداد رید و میرا منعقد نما ینیگزیجا

ک معاملـه  یـ بـر   یمبتنـ  یدگاه انتزاعیک دیدگاه نسبت به خسارات، ین دید. اینما یتلق

اسـت   یبر اقدامات یا مبتنیتعهد منعقد شود  يخ اجرایرتوانست در تایاست که م یفرض

ش انجام دهد تـا در  ی، از پمعامله خرید تیمصون تأمینتوانست به منظور  یدار میکه خر

   )2003(بریج،  حفاظت کند.از خود فروشنده  یج نقض عهد احتمالیبرابر نتا

کننده است. نییتع اریز بسیعالوه بر موارد فوق، حقوق حاکم از جهت انعقاد قرارداد ن

س بـر انعقـاد و اعتبـار    یعموماً در شروط استاندارد مورد مطالعه، به حکومت حقوق انگلـ 

 يبـه موجـب آنچـه قراردادهـا     خـام  نفـت ح شـده اسـت. صـنعت تجـارت     یز تصریعقد ن

اسـت)   خـام  نفـت محموله فروش تک درکه روش غالب ( خوانده شده 1یتلکس یالملل نیب

دکننده کـه  ییبه انضمام تلکس تأ یک توافق تلفنیمعامالت از ن یا .است متحول گردیده

ق ارجـاع در  یـ شود. شروط استاندارد از طریل میکند، تشکیح میات معامله را تشریجزئ

د ییـ تأ شود و مشـروط بـه بررسـی و   یدکننده فروشنده در قرارداد گنجانده مییتلکس تأ

احتمال دارد تلکس جوابیه  ن روش آن است کهیا یاز مشکالت اساس یکیاست.  داریخر

تـاجر   یتلکسـ  يهـا  یهـا و قبـول   جابیباشد. ا یرنده شروط اساساً متفاوتی، دربرگخریدار

 یافـت قبـول  ید درییتأ یشود. در مواقعیخلط م یموارد با روابط عموم یدر برخ خام نفت

 يها در تلکس یجزئ صورت به ید و شروط مشخصدرگیشونده درخواست مجابیتوسط ا

 دهـد. یمـ  یا قبولیکند یجاب میا ایشود که آیک طرف مردد میشود و یتکرار م يبعد

آن بـروز  زمان و مکان  و انعقاد قرارداد در ارتباط با ین صورت ممکن است مشکالتیدر ا

  )1986، 2. (اسکلتونکند
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اسـت.   یم حقـوق نوشـته و حقـوق عرفـ    یاز مفـاه  یقـ ین تلفیـ ون ویمقررات کنوانس

رجـوع هسـتند    ها غیرقابـل  ض حقوق نوشته که ایجابن فریف از اک طریون از یکنوانس

ت رجوع یقابل آمریکاه متحداالت یس و ایمشابه حقوق انگل 16ه ماددر  و کندینم يرویپ

 1یصـندوق پسـت  ه قاعدگر یدر خود گنجانده است. از طرف د یجاب قطعیرا با استثناء ا

شـود کـه قبـول بـه     یمنعقـد مـ   یانک قرارداد زمـ ینکه یرا با مقرر نمودن ا یحقوق عرف

 یکه قبول یکننده از زمانجابیاکند ین مقرر میکند اما همچنیکننده برسد، رد مجابیا

ون، شروط قبـول  یکنوانس 19ه مادطبق  جاب خود رجوع کند.یتواند از ایارسال شد، نم

حظـه  مالشـند.  نبا یرات اساسییکه تغ يجاب باشد جز در مواردید منطبق با شروط ایبا

ن هـر کـدام موضـع    یون ویس و کنوانسیز حقوق انگلینه انعقاد عقد نیکه در زم شودیم

ا یجاب و قبول یتطابق کامل اه قاعدس یاند؛ چنانکه در حقوق انگلرا اتخاذ کرده یمتفاوت

ز یـ ران نیـ در حقـوق ا  .)1392رفته شده است (پارساپور، یپذ 2»يانهیر آیتصو«اصطالحاً 

ن یـ ر ایـ د و شـرط باشـد در غ  یـ د مطلق و بدون قیقبول با ،ن مدنیقانو 194ه مادطبق 

رسد یجاب متقابل صورت گرفته است. به نظر میگردد و صرفاً ایمنعقد نم يصورت عقد

، با ابهـام  شخیص انعقاد یا عدم انعقاد عقددر ت یسیو انگل یرانیا هايدادگاهاز این جهت 

یـت بیشـتر در قراردادهـاي فـروش     قطع تـأمین هستند و ایـن بـه معنـی    روبرو  يکمتر

  است. خام نفت

 يکاالهـا  در تجـارت ن یون ویکنوانس ترجیح حقوق انگلیس بهکه بر  یدر برابر نظرات

 یاند. به گفته آنها بحثـ را اتخاذ نموده يگریدگاه دیمحققان د ید دارد، برخیتأک یاساس

ل به موقع باشـد،  یومربوط به تح مسأله اگر، مخصوصاً یاساس يست که در بازار کاالهاین

ـ  یـ ن لـزوم تحو یشود. بنـابرا یمطلق اعمال م ياستانداردها د و شـرط در  یـ قیل اسـناد ب

داشـته و امکـان رفـع نـواقص اسـناد       یجنبه اساسـ  یاساس يفروش کاالها يقراردادها

ـ  ه قاعدداشته باشد.  يتسر یاساس يکاالها يتواند به بازارها ینم ب و یـ عیارائه اسـناد ب

و  8مواد ن، تحت یو قصد طرف یه عرفیتواند با درنظر گرفتن رویم یرفنقص در حقوق ع

  

 

1. "Mail Box" rule 
2. "mirror image" rule 
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راه حـل  3یپیوسیو ٢نکوترمزیون به همراه ایکنوانس ١ز اعمال گردد.ین نیون ویکنوانس 9

 )2008، 4. (زلرکندیارائه م یاساس يرا به تجار کاالها يقابل اعتماد

ل کـاال توسـط   یـ ودار در صـورت عـدم تح  یـ در خصوص نحوه محاسبه خسـارات خر 

 يل قـرارداد یـ خ تحویت بازار در تـار یس وضعیفروشنده، چنانکه گفته شد در حقوق انگل

در صـورت   خریـدار  پـردازد کـه  یم ییها جبرانن به یون ویکنوانس 45ه مادمالك است. 

ار دارد. اگر جبران خسـارت  یتوسط فروشنده، در اخت يهرگونه تخلف از تعهدات قرارداد

ون یکنوانسـ  74ه مـاد تواند با اسـتناد بـه   یدار میمقرر نشده باشد، خر مدنظر در قرارداد

دار تنهـا  یـ النفع را داشته باشـد. البتـه خر  برابر با مبلغ خسارت شامل عدم یمبلغ يادعا

 ینـ یبشید پـ یـ ا بایـ نموده  ینیبشیتواند مطالبه کند که طرف متخلف پیرا م یخسارات

که قرارداد فسـخ   یتین خسارات در وضعییتع بهن یون ویکنوانس 76و  75نمود. مواد یم

در نظـر نبـوده اسـت،     ینیگزیجـا  ایگزین آن شده و یا خریدد جیک قرارداد خریشده و 

دار ملزم یس، خریحقوق انگل همانند نیون ویکنوانسبنابراین طبق کند. یشتر کمک میب

مـت باشـد.   یتفـاوت ق التواند تنها به دنبال مابهیمنعقد کند و م ینیگزیست قرارداد جاین

رسـاند. در وهلـه   یمـ  يارین اطالعات ییدر تع 9و  8ق مواد ین ابتدا از طریون ویکنوانس

ه اقدامات الزم جهت کاهش یکل نمایدیده را ملزم میاندیون طرف زیکنوانس 77ه مادبعد 

که در آن  يت بازاریاز وضع ییدار را از سودجوی، خرسارات را انجام دهد که این مقررهخ

د یـ ن بایگزید جایجه هرگونه قرارداد خریکند؛ در نتیش است، منع میرو به افزا ها یمتق

را  يشـتر یت بینان و قطعیس اطمین مورد حقوق انگلیرد. در ایدر اسرع وقت صورت پذ

ن کند ییرا تع ین در تالش است خسارات واقعیون ویکه کنوانس یکند در حالیم تأمین

توسـعه   يدهـد، در راسـتا  یر قانون توسـعه نمـ  یدر تفست را ین تالش اگرچه قطعیکه ا

  

 

) از نظر این کنوانسیون اظهارات و سایر اعمال یک طرف بایـد مطـابق   1«(کند کنوانسیون وین مقرر می 8ماده . 1

) 2نسبت به آن جاهل باشـد. ( قصد وي تفسیر شود اگر طرف دیگر نسبت به آن قصد علم داشته باشد یا نتواند 

در صورت عدم قابلیت اعمال بند پیشین، اظهارات و سایر اعمال هر طرف طبق استنباط انسان متعـارف از نـوع   

) در مقام تشخیص قصد هر طرف یـا اسـتنباط انسـان    3شود. (طرف مقابل، در همان اوضاع و احوال تفسیر می

انـد،  امل مذاکرات، هرگونه رویه که طرفین بین خود تأسیس نمودهمتعارف، باید به کلیه اوضاع و احوال مورد ش

  »توجه کافی مبذول داشت. ها طرفعرف و عادت و هرگونه اعمال متعاقب 

2. International Commercial Terms (INCOTERMS) 
3. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) 
4. Zeller 
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در فـرض عـدم   مـت  یس، تفـاوت ق یکند. به هر حال برخالف حقوق انگلیعدالت عمل م

شـود امـا هـم    یمت حاکم در زمان فسخ قرارداد محاسبه مـ یقبراساس قرارداد جایگزین 

د کـه هرگونـه   دهنین اجازه را میده ایاندیون به طرف زیکنوانس 76ه مادو هم  75ه ماد

  )2008. (زلر، مطالبه است را ادعا کندکنوانسیون قابل  74ه مادر که تحت گیخسارات د

س اگـر تخلـف از   یگر آن است که در حال حاضر بـه موجـب حقـوق انگلـ    یموضوع د

تواند قرارداد را فسخ کنـد.  یدار نمیت و مناسب بودن کاال سبک باشد، خریفیف، کیتوص

ارزش یتواند کاالها را اساسـاً بـ  یتخلفات سبک م یموارد حت از ياریکه در بس یدر حال

 راده یـ د انیـ طـرف ز  یبـر خسـارات واقعـ    یمبتن يکرد اقتصادین رویون ویکند. کنوانس

سخت بر اعمال سفت و  يات اقتصادیمالحظات مربوط به واقعح یترجح داده است. یترج

را به همراه نداشـته   یختکنوایت و یاست اگر چه ممکن است قطع يدگاه بهتری، دقانون

دار یـ اگر خر کند کهاین امکان را فراهم میس ین همانند حقوق انگلیون ویباشد. کنوانس

مـت را مطالبـه   یسـت، کـاهش ق  یل گرفته که مطابق با مفاد قـرارداد ن یرا تحو ییکاالها

  )2008. (زلر، دنمای

 يهـا  نظـام ز ا ياریاست که در بسـ  یحقوق یاز اصول کل يان مجموعهیون ویکنوانس

ستند و با وجـود  ین یاساس یتین اختالفات از نظر ماهیقابل مالحظه است. بنابرا یحقوق

بـه راه حـل    یابیـ ي اساسی و فـروش سـایر کاالهـا، دسـت    در فروش کاالها ییها تفاوت

 يانـه یزمت پـس یـ موقع ين در قراردادهـا دارا یون ویر است. از آنجا که کنوانسیامکانپذ

داننـد در شـروط   یآنچـه را کـه الزم مـ    یتوانند به راحتیم یاساس ياست، تجار کاالها

  )2008(زلر،  ون واگذار کنند.یرا به کنوانس یاستاندارد خود مقرر کنند و مسائل کل

فروش  يقراردادها يبرا 9و  6ن با وجود مواد یون ویکنوانس گر،ید ياسندهینظر نو از

ن قراردادهـا از شـمول   یـ کـردن ا و خـارج   ١مناسـب اسـت   یاساسـ  يکاالهـا  یالملل نیب

ي یعنـی  جـار سـنتی  ه یـ دهد که آنهـا بـا رو  ین توسط تجار، تنها نشان میون ویکنوانس

  

 

، اثـر  12ماده توانند اعمال این کنوانسیون را استثنا کنند یا با رعایت می ها طرف«وانسیون وین کن 6ماده طبق . 1

  »هر یک از مقررات آن را تغییر دهند یا از آن عدول کنند.
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رش قواعـد  یپـذ  يبـرا  يانداشـته و عجلـه   یمشـکل  حکومت حقوق انگلیس بر قراردادها

  ١)2010. (وینسور، ندارند یالمللنیکنواخت بی

  

  وپیشنهادات گیري جهینت - 5

دهد که ید نشان مینفت گرد یمل يها شرکتل و گسترش یه تشککه منجر ب یعیوقا

داشته  ها شرکتن یر تحول ایخ و سیدر تار ینقش مهم یو خارج یداخل یاسیالزامات س

 يتوانند تنها بر مبنـا یدر حال توسعه نم خیز نفت ينفت کشورها یمل يها شرکتاست. 

از  یو اجتمـاع  یاسـ یامـور س  ،يرنـد. در مـوارد  یقرار گ یابیمورد ارز ياقتصاد يارهایمع

ک شـرکت  یـ رد کـه اصـوالً   یـ گیقـرار مـ   هـا  شرکتن یبر دوش ا متبوع يها دولت يسو

نفـت و   یملـ  يهـا  شرکتن منظر تفاوت ین کارها ندارد. از ایبه انجام ا یلیتما یخصوص

نفـت در تجـارت    یملـ  يهـا  شرکتن است که دخالت یدر ا یالمللنیب ینفت يها شرکت

 ینفت يها شرکتت یزه فعالیکه انگ یدر حال ،ک کشور استیمنافع  ینتأمنفت در جهت 

  )1989. (فریر، ي در سطح جهانی استگسترش سودآور یالمللنیب

در حال  خیز نفت ينفت کشورها یمل يها شرکتد توجه داشت که یگر بایاز طرف د

ت بـه  دسـ  يواحد يتجار يایبا معادالت دن یهمگ یالمللنیب ینفت يها شرکتتوسعه و 

 خـام  نفت یجهان ياز تقاضا يشتریبه منافع ب یابیدست يبان بوده و هر دو دسته برایگر

د یـ سـت کـه مرکـز ثقـل تول    ین 1970ه دهط بازار همانند یدر تالش هستند. امروزه شرا

ش ریجـز پـذ   ياکننـده چـاره  مصـرف  يجـه کشـورها  یانه بوده و در نتیرموخا ،خام نفت

وسط کشورهاي رانه تیشگیر پینداشته باشند، بلکه تداب ي ابالغی از سوي اوپکها سیاست

تـر شـده و    ار متنوعیا بسیدر سطح دن خام نفتد یتول ییایع جغرافیو توزواردکننده اتخاذ 

 يهـا  فعالیـت شتر وارد یز جهت جلب بازار بیگفته نشینفت پ یمل يها شرکتالزم است 

  روزآمد شوند. یرقابت

ن توسـط  یـ ون ویاز شـمول کنوانسـ   خـام  تنفـ فروش  يج قراردادهاودر خصوص خر

و مقـررات   هـا  شـرکت ن یـ سـه شـروط اسـتاندارد ا   ی، بـا مقا یالمللنیب ینفت يها شرکت

بـر حقـوق    یان مبتنـ یـ کرد و بین شروط استاندارد رویشود در ایون مالحظه میکنوانس

  

 

ــی      . 1 ــاي اساس ــروش کااله ــاي ف ــا نیازه ــو ب ــن همس ــرات در تفســیر کنوانســیون وی ــایر نظ ــه س ــت مطالع جه

  (K. Leisinger, 2007)و   (Takahashi, 2003):ر.ك.
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 جانبـه  کیـ  فسخ يبرا "avoidance" از اصطالح  ونیمثال کنوانس عنوان بهاست.  یعرف

 يبرا ""termination از شروط استاندارد مورد مطالعه در  که یدرحال است کرده تفادهاس

. اسـت  یعرفـ  حقـوق  دردر ایـن خصـوص   ج یـ اصطالح را که شده استفاده قرارداد فسخ

 لیـ تاو ااست ل) ویاو تاسکو (لوكیشل، شورون، ل يها شرکتدر شروط استاندارد  نیهمچن

 حـق  کـه  سخن گفتـه شـده   ياع شروط قرارداداز انو یکی عنوان به »شرط مهم«نقض از

ن یمرسـوم اسـت. همچنـ    ین اصطالح هم در حقـوق عرفـ  یو ا آوردیم همراه به را فسخ

مـورد   يهـا  شـرکت ه یـ )، در شروط اسـتاندارد کل 1364، ییس (صفایمطابق حقوق انگل

 کـه  یدرحـال  است نشده محسوب ماژور فورس اوصاف از بودن ینیبشیپ رقابلیمطالعه، غ

 در نیـ و ونیکنوانسـ . است گرفته درنظر را یژگیو نیا نیو ونیکنوانس 79ه ماد )1( بند

 نیعـ  ياجـرا  درخواسـت  لامثعنوان  به ز با شروط استاندارد فاصله دارد،ین يگرید موارد

 آن گـرفتن  لیـ تحو در داریـ خر که يمورد در فروشنده توسط کاال ينگهدار لزوم تعهد،

همچنین مشابه رویـه   دار جهت انجام تعهد پرداخت.یبه خر مهلت دادنکند و یم ریتأخ

یـت قـراردادي   فیتخلـف از ک  مقـرر شـده  در شروط اسـتاندارد  حاکم در حقوق انگلیس، 

  ، موجد حق فسخ براي خریدار نیست.خام نفت

ن در مـورد فـروش   یـ ون ویس و کنوانسـ ین حقوق انگلیبا مطالعه اختالفات موجود ب

 ینفتـ  يهـا  شرکت خام نفتسه شروط استاندارد فروش یقان میو همچن یاساس يکاالها

ن یـ ون ویشود که اگرچه کنوانسـ یجه حاصل مین نتیون، ایبا مقررات کنوانس یالمللنیب

ا جزئاً بـر خـالف مقـررات آن    یدهد تا کالً ین قرارداد میار را به طرفین اختیا 6ه ماددر 

حاکم بر آن با فروش  یدگاه کلید ن مجموعه مقررات ویتوافق کنند، اما نظم موجود در ا

 ینظـام حقـوق   یتابد و از طرفـ یت نداشته و اقتضائات آن را برنمیسنخ یاساس يکاالها

آن را پاسـخ دهـد موجـود و در دسـترس اسـت.       يازهـا یتـر ن  که به نحو مناسب يگرید

ل وجـود مجموعـه شـروط    یـ بـه دل توان از تاجر انتظار داشت یم یهین با چه توجیبنابرا

 عنـوان  بـه ن را یـ ون ویتجارت خود در دست دارد، کنوانسـ  يازهایکه طبق ن دينداراستا

از قرارداد  یرفته و به مجموعه ناموزونیآن پذ ير و اجرایمکمل قرارداد خود و جهت تفس

 نحو به را شروط استاندارد يخألها نیو ونیت دهد. به عالوه کنوانسیحاکم رضا حقوقو 

 مـوارد  از ياریبسـ  مورد در هم یمتقن رویه و بوده یکل رایبس که چرا کند یپرنم مطلوب

  .است نشده جادیا آن ابهام و سکوت
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ن، یـ ون ویبه کنوانسـ  خام نفتصادرکننده  ير کشورهایران و سایدر خصوص الحاق ا

، خـام  نفـت فـروش   یالمللـ نیبـ  يتوان گفت در قراردادهـا یصورت گرفته م یبنابر بررس

جـاد زبـان   ی، ایت در سازمان تجارت جهـان یل عضویز تسهن الحاق که فارغ ایمقصود از ا

 ،اسـت  خـام  نفـت بهتر در عرصه فـروش   یابیان و بازاریشتر در مشتریمشترك و رقبت ب

ه حـاکم،  یـ از رو یز بـه تأسـ  یران نینفت ا یگردد و چه بسا شرکت ملیل نمیلزوماً تحص
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Abstract 
Applicable  law  is  one  of  the  issues  in  international  crude  oil  sales  contracts.  

When  we  review  General  Terms  and  Conditions  (GTCs)  for  crude  oil  sales  by 
international oil companies including Chevron, Total, Royal Dutch Shell, Statoil and 
Litasco, we notice that they stipulate English law as the legal framework applicable 
to their contracts. and are not bound by provisions of the United Nations Convention 
on  Contracts  for  the  International  Sale  of  Goods  1980  (CISG).  State  owned  oil 
companies  of  developing  oil  exporting  countries  have  generally  chosen  their 
domestic law as the governing framework for crude oil sales and are silent about the 
CISG since  they have not acceded  to  it.   Our study shows  that  the CISG does not 
provide any restrictions applicable to crude oil sales contracts. Oil traders prefer to 
use English Law  rather  than CISG becauase CISG provisions  are  too general  and 
vague,  hard  to  review  and  have  unpredictable  effects  on  contracts.    Given  the 
shortcomings  of  the  CISG,  there  is  no  merit  to  its  ratification  by  developing  oil 
exporting countries as far as its application to crude oil sales contracts is concerned. 
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