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بازفروش کاال ،موضوع مااۀ  88کنوانساوو ااازما م ا متحا ااعاب بار ررااۀاۀ ااع بواب

بونالم ی کاال ،ار امی اات غوار رااا ی و اااتننا ی کار با و نوااز بار فسام م ام ا پوشاون الاهوب بار
ع وگورع از واوۀ خساات ،ااب ح ی براع برو افت از حالت بهتک وفی بر شماا میآ .
ف از ا ن مقالر براای امکا توعور ا ن ار ام براااس حقاو ا ارا ااات .نناانا ب باا بار کااابرۀ
اوش تح و ی ،توصوفی و تطبوقای ،ضامن شاناخت باازفروش ۀا کنوانساوو  ،نهاۀ ااع مشاابر ۀا فقار و
حقو ا را اا مواۀ براای رراا ۀاۀب اات« .تقاص» از عم ر موااۀع اات کر امکا توعوار باازفروش
بر مبناع آ وعوۀ ۀااۀ.
کلیدواژهها :بازفروش ،کنوانسوو بوب بونالم ی ،فسم ،تقاص ،م و .
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اات ،کی از ضمانت اعرا ا ی اات کر ب و نوااز بار فسام م ام ار ،عهات حفاظ و حما ات از
حقو مت ه ٌلر بر کاا میاوۀ.
ا موت ا ن موضوع زمانی اوشن میشوۀ کر ۀا ک ررااۀاۀ تجااع ،کی از مت ام ون ،ا رانی
بوۀب و طرف ۀ نر از اتباع کشواع باش کر ا ۀولت متبوع وع بر کنوانسوو بوب بونالم ی م حق
ش ب ا ا نکر خوۀ شخص م ام رگر ،مقراات کنوانسوو اا بر ررااۀاۀ حاکم ب ان  .بنابرا ن الزم
اات تجاا و شرکت اع بازاگانی ا رانی کر با چنون اتباالی طرف م ام ر وارب میشون از مقراات
کنوانسوو مط ب گرۀن  .از اوع ۀ نر ،شناخت ۀروق مقراات ا ن کنوانسوو الزم تصموم ۀولت
ا را براع الحا بر کنوانسوو اازما م

متح ااعب بر ررااۀاۀ اع بوب بونالم ی  1881و ن

اات و مون امر موعب ا موت بوش از پوش موضوع ا ن مقالر میگرۀۀ.
کتاب ا و مقاالتی ۀا زمون ا ن موضوع نناشتر ش ب اما ۀا وچ ک امکاا توعوار باازفروش
ۀا حقو ا ارا مشاا ب نمایشاوۀ .ا ف از ا ان مقالار ضامن برااای مااۀ  88کنوانساوو بواب
بونالم ی کاال ،مقا س بازفروش و براای امکا توعور آ براااس نهاۀ ا ی نظور تقاص ۀا فقر و
حقو ا را اات .البتر نهاۀ اع ۀ نرع مچو اۀاا مال غور ،خواا تاأخور ممان و خوااا ما فسا
لوومر نوز بر النوا موااۀع کر امکا توعور بازفروش اا ۀا حقو ا را فرا م میکن مطرح شا ب
کر طرح و پرۀاختن بر آ تحقوق مستق ی اا میط ب .

مبحث اول :شناخت بازفروش در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال
 .1مفهوم بازفروش
ماۀ  88کنوانسوو مقرا میۀااۀ:
 .1طرفی کر طبق مواۀ  85ا  86کنوانسوو  ،م زم بر محافظت از کاالات ،ۀا صوات
تأخور غورمت ااف طرف مقاب نسبت بر تصرف ا پس ۀاۀ کاال ا پرۀاخت ممن
کاال و ا پرۀاخت ز نر اع محافظت از آ  ،میتوان کاال اا بر ر طر ق مناابی بر
فروش ااان  ،مشروط بر ا نکر اخطاا مت اافی مبنی بر رص فروش بر طرف ۀ نر
ۀاۀب باش .
 .2ۀا صواتیکر کاال ۀا م رض فساۀ ار ب بوۀب ا محافظت از آ مست زم ز ن
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فروش آ کاال ،ار ام مت اافی انجام ۀ  .وع ۀا صوات امکا الزم اات اخطااع
مبنی بر رص فروش بر طرف ۀ نر ب

.

 .3طرفی کر کاال اا میفروش  ،حق ۀااۀ از مح فروش کاال ،مب غی م اۀل ز نر اع
مت ااف محافظت از کاال و فروش آ براع خوۀ ننر ۀااۀ .وع وظوفر ۀااۀ حساب
بارومان ب اا بر طرف مقاب ب

.

ا ن ماۀب ر چن متامن واژ « »Resaleنمیباش  ،لوکن بر تفصو بر توضوح بازفروش و
ااکا تحقق آ  ،تشر فات ،بازفروش امتوازع و الزامی و وض وت اوۀ حاص از بازفروش پرۀاختر
اات .ا ن ماۀب حاوع نکات راب توعهی ۀا خصوص بازفروش اات:
نکت اول :بازفروش گا ی بر النوا ک حق و گا ی بر منزل ک تک وف ر م اۀ میشوۀ.
الباات «طرف م زم بر محافظت از کاال ،میتوان کاال اا بر ر طر ق مناابی بر فروش ااان » کر
ۀا بن  1ماۀ  88آم ب ،ناظر بر حق بوۀ بازفروش اات؛ نی موااۀع کر بازفروش بر النوا
امتواز بر فرۀ ۀاۀب میشوۀ.
الباات «طرف م زم بر محافظت از کاال با عهت فروش آ کاال ار ام مت اافی انجام ۀ »
کر ۀا بن  2ا ن ماۀب آم ب ،اشااب بر موااۀع ۀااۀ کر بازفروش بر النوا
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غورمت اافی باش  ،طرفی کر طبق مواۀ  85ا  86وظوف حفظ کاال اا ۀااۀ ،با عهت

ک تک وف ت قی

میشوۀ.
نکت ۀوم :اطه الباات «طرف م زم بر محافظت از کاال طبق ماۀ  85ا  86کنوانسوو » شام
فروشن ب و خر اا ر ۀو میگرۀۀ .منهً ۀا فرضی کر کاال ۀا ۀات فروشن ب اات و خر اا از
پرۀاخت ممن رصوا کرۀب ،فروشن ب حقّ بازفروش ۀااۀ و ۀا صواتیکر کاال فاا ش نی بوۀب ا
متامن ز نر اع غور مت ااف اات ،تک وف بر بازفروش بر اله

وع خوا

آم  .ۀا فرضی م

کر خر اا کاال ی اا ۀا افت کرۀب و حقّ اۀ آ کاال اا ۀااۀ ،حق ا تک وف بر بازفروش براع
وع نوز راب تصوا اات .بر مون اااس حتی میتوا بازفروش اا بر «بازفروش ۀا م ناع االم»
شام بازفروش از اوع فروشن ب و خر اا ،و «بازفروش ۀا م ناع اخص» کر تنها شام بازفروش
از اوع فروشن ب اات ،تقسوم کرۀ.
نکت اوم :ااکا ا جاۀ حقّ بازفروش البااتن از« :تأخور غورمت ااف خر اا ۀا تصرف کاال»،
«تأخور غورمت ااف خر اا ۀا پرۀاخت ممن»« ،تأخور غورمت ااف فروشن ب ۀا بازپس گورع کاال»
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و «تأخور غورمت ااف خر اا ا فروشن ب ۀا پرۀاخت ز نر اع محافظت از کاال».
نکت چهاام :مؤلفر اع تحقق تک وف بر بازفروش الباات اات از« :فساۀ ار ب کاال» و
«متامن بوۀ

ز نر اع غورمت ااف ۀا ننه ااع کاال».

نکت پنجم :بازفروش ۀا موااۀع کر بر النوا امتواز ا حق میباش مشروط اات بر االا ت
تشر فاتی مچو االهم رص بازفروش بر طرف مقاب .
نکت ششم :ۀا صواتیکر بازفروش بر النوا ک تک وف بر اله

طرفی از ررااۀاۀ گذاشتر

شوۀ با حتی االمکا بر طرف مقاب االهم شوۀ.
نکت فتم :رچن ص ا ا ن ماۀب اطه ۀاشتر و مقو بر انحهل ا فسم ررااۀاۀ نش ب ،مچنون
وض وت اع انتقال و ال م انتقال مالکوت کاال بر مشترع اا ۀا بر میگورۀ ،اما بر اااس ذ

بن 3

ا ن ماۀب ،وض وت انتقال مالکوت بر خر اا ا مشترع اول تقو ت میشوۀ ،بنابرا ن میتوا گفت
ماۀ  88کنوانسوو مبتنی بر فسم ررااۀاۀ نوست.
نکت

شتم :ۀا ا ن ماۀب ،صرفاً از ک م « »Sellااتفاۀب ش ب اات .بر مون ال ت برخی از

مفسر ن کنوانسوو بوب بونالم ی کاال ،الم ی اا کر شخص محافظت کنن ب از کاال بر ااتناۀ ماۀ
 88کنوانسوو انجام میۀ  »Self-help Sale« ،نامو بان ( .)Schlechtriem, 1998 :679ا ن
اصطهح براع حقّ بازفروش بر کاا افتر و ۀا مقاب  ،تک وف بر بازفروش تحت النوا «فروش
اضطرااع» مطرح ش ب اات »Self-help« .ۀا اصطهح حقو بر م نی تقاص میباش  .برخی
تقاص اا اابح راا ی اضافی و فو ال اۀباع میۀانن کر مالک میتوان بر وااط آ منهً
شخص متجاوز اا با ااتفاۀب از نوروع منطقی ۀا آ شرا ط بورو کن (گ کاا ا و ۀ نرا :1381 ،

 .)533البتر م ناع لغوع ا ن الباات «خوۀ ااع ،خوۀ اا نرع ،خوۀ اا نر و خوۀ اا» میباش
(ع فرع.)813 :1385 ،

با ا ن توضوحات میتوا اصطهح « »Self-help Saleاا بر «فروش تقاص گونر» م نا کرۀ .ۀا
بسوااع از تفااور حقو بوب بونالم ی ،النوا ا ن الم  »Resale« ،میباش ( Honnold,1999

 .):238; Schwenzer and Fountoulakis, 2007 :609برخی از محققا نوز از ر ۀو
اصطهح ااتفاۀب کرۀبان ( .)Dimatteo, 2005 :162ۀا برخی از تفااور بازفروش بر منزل اا ی
براع خاتم بیتک وفی ر م اۀ ش ب اات ( Honnold, 1999 :238; Schwenzer and
.)Fountoulkis, 2007 :607
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با وظوف محافظت از کاال ،موضوع مواۀ  85و  86کنوانسوو ۀااۀ.
براااس مطالب النوا ش ب میتوانوم بازفروش اا ۀا اصطهح کنوانسوو چنون ت ر ف
کنوم« :فروش ۀوباا مبوب بر خر اا ۀ نر» .منهً ۀا فرضی کر فروشن ب وظوف محافظت از کاال اا
بر اله ب ۀاشتر و بر موعب تأخور غورمت ااف خر اا ۀا پرۀاخت ممن ،حقّ بازفروش کاال اا پو ا
میکن  ،اگر کاال اا بر خر اا ۀ نرع بفروش  ،بازفروش اا تحقق بخشو ب اات .ۀا چنون فرضی
بازفروش ار طرف ۀااۀ1 :ا فروشن ب؛ 2ا خر اا اول؛ 3ا خر اا ۀوم.

 .2مبنای بازفروش
ۀا برخی از اوستم اع حقوری ،نظور حقو کشوا فرانسر ،مبناع بازفروش کاال ،بر انحهل ررااۀاۀ
و ا بر ت بورع فسم م ام ر ااتواا اات .شا

ۀا ا ن زمونر ال م نواز بر اااال اخطاا بازفروش بر

طرف ۀ نر م ام ر اات کر ا ن امر نشان ا ن اات کر ب و مراع ر بر ۀاۀگاب ،ررااۀاۀ فسم و
منح ش ب میباش و حتی اگر الرف تجااع ارتااع اااال اخطاا اا بنما  ،باز م میتوا ا ن
اخطاا اا بر منزل االهم فسم بر شماا آواۀ .ال م تک وف بر بازگرۀان
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تأکو ا ن نکتر نوز ضرواع اات کر « »Self-help Saleا « »Resaleااتباط تنناتننی

مابقی حساب بازفروش بر

طرف مقاب ا ن نظر ر اا تقو ت میکن  .طبق رانو فرانسر ،ممن حاص از بازفروش ،حتی اگر
بوش از رومت ررااۀاۀ و مخااج و ز نر اع وااۀب باش  ،باز م مت ق بر بازفروش کنن
و او وظوفراع نسبت بر بازگرۀان

کاالات

مابقی آ بر مشترع ن ااۀ .ۀلو ا ن امر ،انحهل ررااۀاۀ اات.

بنابرا ن باز فروش کنن ب ،کاال اا بر النوا مالک مال ،بر شخص مالث فروختر اات .البتر ۀا
صواتی کر بهاع بازفروش کمتر از رومت ررااۀاۀ باش  ،بازفروش کنن ب حقّ مطالب مابرالتفاوت اا
بر النوا خساات ۀااۀ .چنون اوشی ۀا حقو فرانسر «ااز ابی الونی» نام ۀاشتر و اوشی براع ت وون
خساات بر شماا میاوۀ (.)Treitel, 1991, VII:41

ۀا حقو انن وس م میتوا مبناع بازفروش اا بر اااس انحهل الق توعور کرۀ .بر اااس
روانون انن ستا  ،اگر فروشن ب کاالع فروختر ش ب اا بر شخص ۀ نرع بازفروش کن  ،گو ا مال
خوۀ اا کر مج ۀاً بر او بازگشتر اات بر شخص مالث منتق نموۀب اات.
برخی از حقو ۀانا انن وسی ۀا ا ن زمونر م تق ن کر حتی اگر مالکوت مال منهً بر شخص
«ب» ،بر النوا خر اا اول ،منتق ش ب باش  ،ۀا صواتیکر فروشن ب ،شخص «الف» ،آ کاال اا
31

دوفصلنامۀ فقه و حقوق خصوصی ،سال اول ،شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1931

بازفروش کن  ،چنون الم ی نشا ۀ ن
فروشن ب و اپس انتقال بر خر اا ع

انحهل ا فسم ررااۀاۀ اابق و بازگشت مالکوت بر
،

نی شخص «ج» اات ( ;Guest, 1997:805

 .)Macintyre, 2001 :302-303بر الباات ۀ نر ،با ب فروش اول اا منح

ا فسم نموۀب و

اپس آ اا بر ۀ نرع فروختر اات.
بر ا ن اااس ،بازفروش ۀا وارب ،ک فروش ع

اات و طرفون آ البااتن از:

1ا فروشن ب ا شخص «الف»؛
ا شخص «ج».

2ا خر اا ع

حال آنکر ۀا بازفروش ،موضوع مقراات کنوانسوو  ،ح ار بر ار طرف نواز اات:
1ا با ب؛
2ا خر اا اول؛
3ا خر اا ع

.

لذا میتوا گفت بر اااس ا ن مبنا ،مسامحراع ۀا بر کاا برۀ بازفروش وعوۀ ۀااۀ .ز را
پوشتر ۀانستوم کر بازفروش ۀا اصطهح کنوانسوو بر الم ی اطه میشوۀ کر ال یاغم انتقال
مالکوت بر خر اا نخست و ب و ا نکر ررااۀاۀ فسم ش ب باش  ،کاال تواط محافظت کنن ب کر
ممکن اات فروشن ب ا خر اا باش  ،مج ۀاً بر شخص ۀ نرع فروختر شوۀ .با ا ن توضوح ،نقش
آفر نی ار نفر ۀا بازفروش اوشن میگرۀۀ کر البااتن از« :فروشن ب»« ،خر اا اول» و «خر اا
ۀوم ا خر اا ع

» .البتر بهتر اات بر االتباا ا نکر باز فروش کنن ب ممکن اات فروشن ب ا

خر اا باش  ،ا ن اشخاص اا تحت نام اع «بازفروش کنن ب»« ،خر اا اول» و «خر اا ۀوم»
بشنااوم .اما ۀا صواتیکر مبناع بازفروش انحهل ا فسم باش  ،فروشی کر پس از فسم ا انحهل
صوات میگورۀ ،ک بوب ع

اات کر طرفون آ فروشن ب و خر اا میباش .

نظر نما ن گی برالنوا کی از مبنا اع بازفروش ۀا حقو برخی از کشوا ا مطرح ش ب
اات .بر طوا منال ،ۀا ک ررااۀاۀ و ۀا صوات وعوۀ برخی شرا ط ،فروشن ب بر النوا نما ن
خر اا ار ام بر فروش کاالع مواۀ م ام ر بر شخص مالث مینما  .برخی از راات ۀاۀگاب ا نوز
ا ن نظر ر اا پذ رفتران (صفا ی .)151 :1325 ،ا راۀع کر ا ن نظر ر ۀااۀ ا ن اات کر چنون مبنا ی
فقط ننامی ۀاات اات کر پوش از بازفروش ،مال مواۀ م ام ر بر خر اا نخست منتق ش ب
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باش  ،کر ا ن وض وت بوشتر ۀا موااۀع کر مبوب ،الون م ون اات ،ا میۀ  .لوکن ۀا مواۀ

االمال میکن نر نسبت بر مال خر اا و بر نما ن گی از عانب او ( ;Secundum, 1991, 78: 41
.)Williston, 1993 :408

ۀا پاام بر ا ن ا راۀ میتوا گفت با توعر بر ا نکر بازفروشی کر طبق ماۀ  88کنوانسوو
صوات میگورۀ ،مبتنی بر انحهل ررااۀاۀ نوست ،لذا مالکوت مبوب نسبت بر خر اا اول مفروض
بوۀب و با ب بر نما ن گی از خر اا ار ام بر بازفروش مال او کرۀب اات.
بوا برخی از مفسر ن کنوانسوو مؤ اات الل فو اات .ا شا بر ا ن القو بان کر طرف
ذعحق ۀا وارب بر نما ن گی از طرف مالک کاال کر ۀچاا تخ ف ش ب اات ،کاال اا مج ۀاً
میفروش (.)Huet, 1996 :572

از ۀ نر مؤ ات نظر نما ن گی ،لزوم اخطاا و االهم بازفروش پوش از ار ام بر آ  ،از اوع
شخص بازفروش کنن ب اات کر ا ن االهم میتوان نشاننر ا ن باش کر شخص بازفروش کنن ب،
بازفروش اا بر نما ن گی از طرف مقاب انجام میۀ  .البتر آنچر ا ن اات الل اا تا وف میکن
ال م اشااب بر لزوم انتظاا براع پاام از اوع شخص مقاب اات.
بر نظر میاا نظر نما ن گی بر طوا ضمنی از اطه ماۀ  88کنوانسوو راب ااتنباط اات؛
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ررااۀاۀ اع ااعب بر مبوب اله ع ا کاالع ما فی الذمر ،فروشن ب حق بازفروش اا نسبت بر مال خوۀ

ز را مفهوم ماۀب ر ۀو حالت انتقال و ال م انتقال مالکوت کاال بر خر اا اول اا ۀا برمیگورۀ.
لزوم ااترۀاۀ بارومان

اوۀ بر خر اا نوز ،مؤ نظر نما ن گی بر اااس ا ن ماۀب اات .برخی از

محققون نوز ۀا ا ن بااب م تق ن کر فروش مج ۀ کاال ،از اوع طرف مقاب و بر نفب اوات (اااطا،

 .)83 :1381ا ن الباات حاکی از پذ رش مبناع نما ن گی از اوع ا شا میباش .

 .9ارکان بازفروش
بازفروش کاالع مواۀ م ام ر طبق مقراات کنوانسوو بوب بونالم ی کاال ،گا ی بر النوا ک حق
مطرح ش ب و براع تحقق نواز بر مؤلفر ا ی ۀااۀ؛ مچنانکر گا ی نوز بر منزل ک تک وف بوۀب و
مست زم تحقق شرا طی اات .از ا ن ا نذا الزم اات شرا ط و ااکا ا جاۀع حق بازفروش و
مؤلفر اع ا جاب کنن آ مواۀ براای رراا گورۀ.
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 .9-1مؤلفههای تحقق حق بازفروش
اعراع حق بازفروش فقط زمانی ممکن اات کر طرف ۀ نر تأخور غورمت اافی نسبت بر موااۀ ز ر
ۀاشتر باش :
 تصرف کاال؛ پرۀاخت ممن (بر طوا ک ی ا ۀا عا ی کر شرط ش ب تس وم مبوب و پرۀاخت ممن مزماصوات گورۀ)؛
 پس ۀاۀ کاال؛ پرۀاخت ز ن ننه ااع.تأخور غورمت ااف ،الزم ا ن چهاا شرط اات .غورمت ااف بوۀ

م نی تأخورع بوش از

آنچر کر م موالً ۀا ک مواۀ خاص وعوۀ ۀااۀ .بنابرا ن الزم اات ۀا ر مواۀع بر نوع الم و
اوضاع و احوال آ توعر شوۀ ،لذا نمیتوا ضابطراع براع آ ۀا نظر گرفت .برخی از ااتاۀا
حقو م تق ن م ت زما مت ااف براع انجام الم ی ،الباات اات از زمانی کر انتظاا میاوۀ و
نبا از زما متورب فراتر اوۀ و ۀا صواتیکر کی از طرفون نسبت بر انجام ت ه ات خوۀ بر طوا
صر ح خوۀۀااع وازۀ ،تأخور غور مت ااف ت قی گشتر و لزومی بر گذشت م ت زمانی عهت
ص

تأخور غور مت ااف نوست (.)Schlechtriem, 1998 :681

 .9-1-1تأخیر غیر متعارف خریدار در تصرف کاال
پس از اااال م ااک و االهم مکا و زما تحو
خر اا ،تصرف ا تحو

کاال از اوع فروشن ب و پرۀاخت ممن از اوع

کاال ،ت ه ع اات کر خر اا مطابق ماۀ  53کنوانسوو براله ب ۀااۀ.

ماۀ  61کنوانسوو ۀاباا تحو کاال النوا میۀااۀ:
ت ه مشترع بر تحو کاال الباات از الف :انجام ک و ار اماتی کر بر طوا مت ااف از
مشترع مواۀ انتظاا اات تا فروشن ب اا بر تس وم راۀا اازۀ؛ ب :تصرف کاال.

ب ن ترتوب ربض ،تصرف ا تحو

کاال بر اله خر اا اات .تأخور خر اا ۀا تحو

کاال ،طبق ماۀ  85کنوانسوو  ،موعب میگرۀۀ فروشن ب الهوب بر وظوف محافظت از کاال ،حق
حبس نوز ۀاشتر باش .
56

تس ّم کاال ار امی اات کر فروشن ب ۀا پی طوالنی ش

غور مت ااف م ت انتظاا براع تحو

کاال میتوان ۀاشتر باش .

 .9-1-2تأخیر غیر متعارف خریدار در پرداخت ثمن
طرفون ر م ام راع میتوانن نسبت بر پرۀاخت مزما ممن و منمن ا پرۀاخت پوش از تحو
توافق نما ن  .حال اگر خر اا نسبت بر پرۀاخت ممن ،طبق توافق صوات گرفتر تأخور وازۀ ،و
م ت انتظاا براع پرۀاخت ممن ،طوالنی شوۀ ،فروشن ب طبق بن  1ماۀ  88کنوانسوو  ،حق
بازفروش کاال بر شخص مالث اا ۀااا میشوۀ.
بر نظر میاا شرط تحقق حق بازفروش ۀا ا نجا ،تأخور خر اا نسبت بر تأۀ ک ممن
م ام ر اات ،لذا اگر بخشی از ممن تواط خر اا پرۀاخت ش ب باش  ،ا ن ماۀب شام آ
نمیگرۀۀ.
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براااس بن  1ماۀ  88کنوانسوو  ،اختواا تصموم گورع نسبت بر بازفروش ا انتظاا براع

 .9-1-9تأخیر غیر متعارف فروشنده در بازپس گیری کاال
براااس مواۀ کنوانسوو  ،خر اا حق ۀااۀ ۀا صوات مغا رت مبوب با اوصاف شرط ش ب ،کاال اا
بر فروشن ب پس ۀ  .ۀا موااۀع م طرفون ۀا متن ررااۀاۀ ذکر میکنن کر منهً اگر مبوب فار
وصف خاصی بوۀ ،خر اا حق ۀااۀ کر کاال اا بازپس فرات  .بنابرا ن اگر خر اا پس از تحو
کاال متوعر شوۀ کر کاال فار وصف ذکر ش ب ۀا ررااۀاۀ اات میتوان تصموم بر اۀ کرۀ کاال
نما  ،و ۀا صواتیکر فروشن ب ۀا پس گرفتن کاال تأخور غور مت اافی کن  ،خر اا حق خوا
ۀاشت کر کاال اا بازفروش نما  .بن  1ماۀ  88کنوانسوو نوز اشااب بر مون امر ۀااۀ.
کی از پوش شرط اع تحقق حق بازفروش ،تأخور غورمت ااف ۀا پرۀاخت مخااج ننه ااع
از کاالات .طبق مواۀ  85ا  86کنوانسوو  ،خر اا ا فروشن ب ممکن اات وظوف ننه ااع از
کاال اا براله ب ۀاشتر باشن و مس ماً ا ن ننه ااع مست زم ز نر ا ی اات کر بر ۀوش محافظت
کنن ب تحمو میشوۀ .ماۀ  88کنوانسوو  ،بن  ،1مقرا میۀااۀ کر اگر طرف مقاب نسبت بر
پرۀاخت ز نر ا و مخااج ننه ااع از کاال ،رصوا واز ب و مرتکب تأخور غورمت ااف شوۀ،
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براع شخص ننه ااع کنن ب حق بازفروش ا جاۀ میشوۀ.

 .9-2مؤلفههای تحقق تکلیف به بازفروش
گا ی موارب بازفروش کاالع مواۀ م ام ر عنب الزامی و تحمو ی پو ا میکن  .چنون تک وفی فقط
ۀا صوات وروع حالت فو ال اۀب اات .بر عهت فو ال اۀب بوۀ ا ن موااۀ ،برخی از مفسر ن
کنوانسوو  ،واژ «فروش اضطرااع» اا براع آ بر کاا برۀبان (.)Schlechtriem, 1998 :680

ز را بر طوا رطب ننه ااع کاالع فاا ش نی و ا رراا ۀاۀ آ ۀا انباا شخص ۀ نر ۀا حالیکر
مخااج نام قولی بر ۀنبال ۀااۀ ،ااب مناابی نمیباش و ننه ااع از چنون کاال ی بر اازش و
کوفوت آ ص م ع ّع خوا

زۀ.

 .9-2-1فساد سریع کاال
موااۀع مچو فساۀ پذ ر بوۀ کاال ،بازفروش اا بر صوات تک وفی بر اله

متصرف کاال

تحمو میکن  .بن ۀوم ماۀ  88کنوانسوو مقرا میۀااۀ کر اگر کاال ۀا م رض فساۀ ار ب باش ،
شخص ننه اان

کاال ،مک ف اات ار ام مت اافی عهت بازفروش آ کاال بنما  .ۀلو ا ن

حکم ،ع وگورع از واوۀ ضرا و ز ا بوشتر اات .اگر ننه اان

کاال بر ا ن تک وف الم

ننما  ،مسئولوت عبرا خساات اع صاحب مال بر اله وع خوا

بوۀ و براع طرف مقاب حق

مطالب خساات ا جاۀ میکن (.)Schlechtriem, 1998 :680, 683-684

 .9-2-2دربرداشتن هزینههای غیرمتعارف در نگهداری کاال
باال بوۀ

ز نر اع انبااۀااع و حفظ کاال از موااۀع اات کر براااس بن  2ماۀ  88کنوانسوو ،

تک وف بر بازفروش اا تحمو میکن  .ا ن ۀا عا ی اات کر ز نر ا از اازش کاال بوشتر بوۀب ا
ۀا صوات ال م بازفروش ،ضرا و ز ا راب

توعهی بر وعوۀ آ

( Schwenzer and

.)Fountoulakis, 2007:609

 .7تشریفات بازفروش
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بازفروش کاال الم ی اات و ژب و ااتننا ی ،لذا کنوانسوو  ،تشر فاتی اا براع آ مقرا کرۀب اات.

آماا ال م االا ت آ طبق مقراات کنوانسوو تبوون گرۀۀ.
طبق بن  1ماۀ  88کنوانسوو  ،بازفروش میتوان بر ر شک منااب و م قولی صوات گورۀ.
مچنون الزم اات ۀا نحو بازفروش ،الهوب بر توعر بر ما وت کاال ،منف ت حقو طرفون ررااۀاۀ
نوز مواۀ لحاظ رراا گورۀ.
کی از تشر فات تصر ح ش ب ۀا خصوص بازفروش ،ا ن اات کر ۀا تمام موااۀع کر حق
بازفروش وعوۀ ۀااۀ با رب از ار ام بر بازفروش ،بر طرف مقاب اخطاا و االهمی ۀا ا ن زمونر
ۀاۀب شوۀ ،ز را چر بسا وع پس از آگا ی از تصموم بازفروش ،ار ام بر ا فاع ت ه خو ش نموۀب و
با ا ن کاا از ز نر ا و ز ا ا و حتی بازفروش ع وگورع نما

( Schwenzer and

 )Fountoulkis, 2007 :607ۀا چنون حالتی مهک عواز بازفروش از بون خوا

افت .بنابرا ن

ۀاۀ اخطاا پوش از بازفروش از تشر فات رانونی ا ن الم ت قی میگرۀۀ و الزم اات بر اوش
مت ااف و م قولی انجام شوۀ .م ناع مت ااف و م قول ۀا ا نجا ا ن اات کر طرف مقاب از آ
مط ب شوۀ ا از آ اطهع اب  .برخی م تق ن ا ن اخطاا با خو ی زوۀ بر طرف مقاب ۀاۀب شوۀ تا
او بتوان ۀا ار امی ار ب خطاع خوۀ اا عبرا کن ( Enderlein and Maskow, 1992

بازفروش کاال در کنوانسیون بیع بین المللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران

ال م االا ت ا ن تشر فات ،آمااع اا ۀا پی ۀااۀ؛ از ا ن او الزم اات طر ق االمال بازفروش و

.):360

بر اااس اطه ماۀ  22کنوانسوو  ،بر نظر میاا کتبی بوۀ اخطاا شرط نبوۀب ب کر اطمونا
افتن از وصول اخطاا بر طرف مقاب کافی اات؛ مچنون اطهع بالف

طرف مقاب نوز ۀا ا نجا

شرط نمیباش ؛ ز را ۀا برخی موااۀ چنون اطهالی ،بسواا اخت و ۀشواا بوۀب و میتوان از
مصاۀ ق السر و حرج محسوب گرۀۀ .لذا ۀا ا نجا ،نظر اااال مهک الم رراا گرفتر و نظر
وصول اخطاا منشأ امر ت قی نمیگرۀۀ.
بر ۀلو وعوۀ چنون اخطااع اات کر بر نظر میاا بازفروش کاال منهً تواط با ب ،بر حساب
مشترع بوۀب و ۀا وارب ررااۀاۀ فسم نش ب اات (صفا ی و ۀ نرا .)313 :1381 ،

 .3آثار بازفروش
براای وض وت اوۀ حاص از بازفروش و نحو عبرا خساات ا و ز نر اع ناشی از آ ،
مهمتر ن آماا بازفروش بر شماا میاوۀ.
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 .3-1وضعیت سود حاصل از بازفروش
بر طوا ک ی راال باع کر از مواۀ کنوانسوو بوب بونالم ی بر ۀات میآ

ا ن اات کر اوۀ

حاص از بازفروش با ۀا ت وون خساات منظوا گرۀۀ .بن  3ماۀ  88کنوانسوو ۀاباا وض وت
الوا حاص از بازفروش النوا میۀااۀ:
طرفی کر ار ام بر فروش کاال میکن حق ۀااۀ از الوا فروش ،مب غی م اۀل مخااج
[باز] فروش و ز نر اع مت ااف ننه ااع کاال براع خوۀ ننر ۀااۀ .او وظوفر ۀااۀ
حساب بارومان ب اا بر طرف ۀ نر ب

.

طبق ا ن مقراب کسی کر ار ام بر بازفروش کاال نموۀب اات ،نسبت بر طرف مقاب از مح
اوۀ بازفروش ۀا ااتوفاع حقو خوۀ ،از ربو

ز نر اع مت ااف ننه ااع از کاال و مخااج

بازفروش ،اولو ت ۀااۀ .بنابرا ن الزم اات ابت ا مخااج م قول و مت اافی اا کر عهت ننه ااع از
کاال و ا بازفروش ،نظور حقالزحم حقال م کااع کر ترتوب بازفروش اا ۀاۀب اات ،انبااۀااع،
ز ن حم کاال ،مخااج آگهی اع بازفروش و ...برۀاشت نموۀب و ۀا صواتی کر مب غی باری
مان ب بوۀ ،آ اا بر طرف مقاب بپرۀازۀ ( .)Schlechtriem, 1998 :680مچنون ۀا فرض
بازفروش کاال تواط فروشن ب بر ال ت ال م پرۀاخت بهاع کاال از اوع خر اا ،لزوم اۀّ مابقی
ممن ،مانب از تهاتر ممن م ام ر نوست .ا ن ب ا م ناات کر ۀا موااۀع کر خر اا ممن اا نپرۀاختر،
فروشن ب میتوان پس از احتساب مخااج بازفروش و ننه ااع کاال ،تا موزا ممن م ام ر از اوۀ
بازفروش کسر نما و ۀا ا ن خصوص بر تهاتر ااتناۀ کن .

 .3-2جبران خسارتهای ناشی از بازفروش کاال
بن  3ماۀ  88کنوانسوو بر بازفروش کنن ب حق میۀ

کر از الوا بازفروش ،ز نر اع مت ااف

خو ش نسبت بر ننه ااع و بازفروش کاال اا ننر ۀااۀ .ز نر ا ی کر بازفروش کنن ب متحم
ش ب موااۀع از ربو حقالزحم حقال م کاا ،ز ن حم کاال بر مح بازفروش ،آگهی ا و
پوشنهاۀ اع المومی براع بازفروش و مخااج اۀااع و راا ی کر براع ار ام بر بازفروش الزم بوۀب
اات ،میباش  .براع ز نر اع مت ااف ننه ااع کاال نوز موااۀع من مخااج ننه ااع کاال،
تغذ حووانات و انبااۀااع اا میتوا برشمرۀ .بر مون ۀلو بن  3ماۀ  88بر شخص بازفروش
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کنن ب حق میۀ

کر اگر بر طوا مت ااف ار امات الزم اا انجام ۀاۀب از مح بازفروش،

م قول بوۀ

ا مت ااف بوۀ

ز نر اع بازفروش چنون برآواۀ میشوۀ کر اگر ک تاعر

اخت کوش ،وظوفر شناس و با وع ا تصموم بر بازفروش و ا فروش اضطرااع میکرۀ ،چر
ز نر ا ی اا متقب میگرۀ  .ضمن ا ن برآواۀ کر با ۀا نظر گرفتن شرا ط کاال ،ننه ااع
منااب چر ز نر ا ی اا ۀا پی میۀاشت .با چنون احتسابی ،بازفروش کنن ب حق خوا

ۀاشت

کر از مح بازفروش ،ا ن ز نر ا اا کسر نما .
مسئ راع کر ۀا ا نجا مطرح میشوۀ ا ن اات کر آ ا بازفروش کنن ب میتوان کاال اا بر
خوۀش بفروش و خساات اع ناشی از بازفروش اا از الوا آ برۀااۀ؟
پاام ا ن اؤال اوشن اات ،ز را بر طوا منطقی و با ۀا نظر گرفتن رواال المومی مسئولوت
م نی بر نظر میاا کر بازفروش کاال بر شخص ۀ نر ۀا عبرا خساات اع ناشی از بازفروش
موضوالوتی ن ااۀ ،ضمن ا نکر با االا ت شرط م قول و مت ااف بوۀ

ز نر اع پرۀاختی ،ا راۀع

ۀا ۀاخ بوۀ ا ن فرض وعوۀ ن ااۀ .بنابرا ن پس از آنکر بازفروش کنن ب ،کاال اا بر حساب
خوۀ خر ااع نموۀ و اوۀ بر ۀات آم ب اا با ۀا نظر گرفتن ز نر ا محاابر کرۀ ،الزم اات
بارومان ب اا بر طرف مقاب

برگرۀان  .مفسر ن کنوانسوو

بازفروش کاال در کنوانسیون بیع بین المللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران

خساات اع ناشی از بازفروش اا برۀااۀ.

م مون اأع اا برگز بان

(.)Enderlein and Maskow,1992 :362

مبحث دوم :توجیه بازفروش بر مبنای تقاص در فقه و حقوق ایران
بر ۀلو ال م پوش بونی بازفروش ۀا حقو ا را  ،براای امکا توعور ا ن ار ام بر اااس نهاۀ اع
مشابر ۀا حقو ا را ضرواع اات .ۀا حقو ا را «تقاص» بر النوا نهاۀع مشابر با بازفروش
مطرح ش ب اات.

 .1تعریف تقاص در اصطالح فقه و حقوق
نمونر ا ی از ت ر ف ا ی کر ال ما براع تقاص ذکرکرۀبان الباات اات از:
« -تصاحب مال ۀ نرع ب و اذ وع ۀا ازاع مال خوۀ» ( اشمی شا روۀع ،1381 ،ج )586 :2؛

 «تصرف مال م و کر اص ۀ ن اا انکاا نموۀب و ا از پرۀاخت آ ار باز میزن تواطط بکاا ب و آنکر بر حاکم مراع ر نما » (مختااع مازن اانی و مراۀع)52 :1322 ،؛
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 «راۀا ااختن ط بکاا بر گرفتن حقّ مالیاش از ب کاا» (حسونی)133 :1385 ،؛ «تقاص ۀا اصطهح نی شخصی حقش اا از ۀ نرع ب و اطهع ا اضاع او بنورۀ ...مشروط بر ا نکر آ شخص از اۀاع حق ممتنب باش » (مشکونی)155 :1328 ،؛

« -تم ک مال کسی بر رص

ک عانبر بر اذ رانو ال ور ممتنب از اۀا ا مماط » (ع فرع

لننروۀع ،1386 ،ج)185 :2؛

 «کسی از ۀ نرع ط بی ۀااۀ ولی براع ط ب خوۀ ۀلو کافی ن ااۀ و مطمئن اات کر اگر برۀاۀگاب مراع ر کن ب کاا رسم خواۀب و حق او از بون خوا

افت .لذا شرالاً میتوان مالی اا از

او بر ۀات آواۀب و بفروش و حق خوۀ اا از آ وصول کن » (نا ب زاۀب)122 :1386 ،؛

 «اتق و فتق اموا بر واو خوۀ شخص ،افب مزاحمت ا احقا حق بر طوا مستقوم و شخصی(ب و مراع ر بر مراعب راا ی) ،خوۀ ااع» (اماانی نواع.)628 :1381 ،

ۀا مجموع میتوا ا ن نکات اا از ت ر ف اع فو بر ۀات آواۀ:
 تقاص ممکن اات ب و اطهع م و ا ب و اضا ت او صوات گورۀ؛ ۀا تقاص آنچر برۀاشتر میشوۀ بر ازاع ط بی اات کر تقاص کنن ب ۀااۀ؛ ۀا تقاص رص ک عانبر وعوۀ ۀااۀ؛ ۀا تقاص رص تم وک از اوع تقاص کنن ب الزم اات؛ امکا ترافب راا ی ۀا تقاص مح وۀ اات.ۀا موا کتب فقهی امامور ،الباات «التوص بالحق» م اۀل واژ تقاص بوۀب (حسونی شورازع،

بیتا ،ج 118 :2؛ مواوع گ پا نانی ،بیتا ،ج  )85 :2و نزۀ ال ماع ا

انت نوز الباات «الظفر بالحق»

م م ناع آ میباش (ع فرع لننروۀع.)332 :1381 ،

 .2ماهیت حقوقی تقاص
تقاص بر النوا ک حکم شرالی و اا ی عهت ااو

بر حق میباش کر البتر الزم اات عهت

ع وگورع از رج و مرج و اوء ااتفاۀ افراۀ ،الهوب بر تبوون ما وت حقوری تقاص بر ر مرو تحقق
آ و شرا ط و ااکا تشکو ۀ ن ا ن نهاۀ پرۀاخت.
نکت مهم ۀاباا تقاص ،ااتننا ی بوۀ ا ن اا کاا شرالی اات کر باالث میگرۀۀ ۀا ننام
الم  ،ر ا متوقن لحاظ شوۀ .حقو ۀانا م تق ن نبا
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با وا ت ۀاۀ بر حکم تقاص ،بر افراۀ

خو ش تهش کنن (مور محم صاۀری.)162 :1328 ،

از موا فقوها  ،صاحب مستن الشو ر ،بر ا ن االتقاۀ اات کر تقاص امرع اات کر شااع بر
النوا القوبت الم م ونی کر منکر ۀ ن میباش عا ز شمرۀب اات (نراری ،1115 ،ج .)152 :12

ا شا تقاص اا نوالی گروکشی و ب ل حو ولر م رفی کرۀب و آ اا ک م اوض عا ز (غور الزم)
میۀان (نراری ،1115 ،ج  .)158 :12صاحب مهذب االحکام نوز تقاص اا م اوض ماۀامور میۀان
(ابزوااع ،1113 ،ج  .)151 :22ال باع ۀ نر از فقوها نوز تقاص اا موعب م کوت و نوالی م اوض
ۀائم برشمرۀبان (آشتوانی ،1125 ،ج  .)862 :2مرحوم مامقانی نوز م تق اات اگر م و منکر،
ااترۀاۀ آ مال اا ط ب کن  ،نواز بر ان قاۀ م اوضراع ع

اات (مامقانی ،بیتا.)185 :

ممر ا ن ۀو نظر ر ۀا عا ی ظا ر میشوۀ کر اگر تقاص اا ب ل حو ولر ب انوم ،ر زمانی کر
ب کاا ۀات از انکاا ۀ ن برۀاشتر و بخوا

ۀ ن اا اۀا کن میتوان مال خوۀ اا از تقاص کنن ب

پس بنورۀ و ۀا صواتیکر تقاص اا مفو مالکوت الزم ب انوم ،ب کاا نمیتوان مال تقاص ش ب
اا پس بنورۀ ،لذا حکم بر ااترۀاۀ آ عا ز نوست.
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اعازب ۀاۀب شوۀ کر خوۀ ،رانو اا ۀا ۀات گرفتر و ب و مراع ر بر محاکم نسبت بر احقا حق

ۀا ر حال ،چر تقاص اا مفو م کوت ۀائم ب انوم ا آ اا ک م اوض ماۀامور ت قی کنوم ،ۀا
ا قاع بوۀ تقاص اختهفی وعوۀ ن ااۀ؛ ز را ۀا تقاص ،شخص ط بکاا ،م اۀل ط ب خوۀ اا از مال
م و منکر ا ممتنب ا مماط تم ک میکن و ۀا ا ن تم ک نوازع بر ع ب اضا ت م و
نوست و صرف رص انشاء ۀا ا ن تصرف کفا ت میکن  .حتی ۀا موااۀع ممکن اات
صاحبحق ،مخفوانر ار ام بر اخذ مال خو ش کن  ،لذا ط بکاا بر طوا ک عانبر و با اااۀ واح ،
رص ا جاۀ امر حقوری خاص نموۀب ،شااع نوز ما امر اا بر رص ک طرفر باا نموۀب اات.
بنابرا ن تقاص مال ،بر عهت شرط بوۀ ربض ا تصرف الم ی مال مواۀ تقاص ،از عم ا قاالات
الونی محسوب میگرۀۀ (ع فرع لننروۀع.)151 :1311 ،

نتوجر ا نکر ۀا تم ک از ااب تقاص تنها اااۀ انشائی تقاصکنن ب مؤمر بوۀب و نوازع بر اااۀ
صاحب مال ا شخص ۀ نرع نوست.

 .9عناصر تقاص
پوش از پرۀاختن بر الناصر تقاص ،بر ااکا تشکو ۀ ن ب و ا طرفون [اطراف] تقاص اشااب
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میشوۀ:
 .3-1شرایط طرفین تقاص
الف« :من لر حق المقاصر»؛ نی کسی کر ط بکاا اات و حق تقاص و مقاصر کرۀ ۀااۀ کر
بر او «متقاص» ا «تقاص کنن ب» م گفتر میشوۀ.
ب« :من ال ور حق المقاصر»؛ نی کسی کر م و بوۀب و ال ور او تقاص میشوۀ کر بر او
«متقاصٌ منر» ا «تقاص شون ب» م گفتر میشوۀ.
ج« :متقاصٌ ال ور»؛ منظوا از آ ۀ ن ا حقی اات کر موضوع ت ه م و ا تقاص شون ب
میباش .
ۀ« :متقاصٌ بر»؛ نی مالی کر ۀا اختواا ط بکاا رراا گرفتر و او میخوا

از آ مال بر ان از

ط بش برۀااۀ.
ۀا ر ک از ااکا مذکوا الزم اات کر الناصر ا شرا طی موعوۀ باش تا تقاص تحقق اب .
 .3-2شرایط تقاص کننده
الف :وعوۀ ک و شرا ط صحت االمال حقوری نظور «رص و اضا»« ،ا وت تقاص کنن ب» و
«مشروالوت عهت تقاص»؛
ب :تقاص کنن ب نسبت بر موزا ط ب و حق خو ش ال م ۀاشتر باش (مواوع خمونی ،بیتا ،ج :2
138؛ طباطبا ی زۀع ،1111 ،ج )212 :2؛
ج :ربض مال (مواوع خمونی ،بیتا ،ج )138 :2؛
ۀ :رص انشاء (فاض لنکرانی.)125 :1121 ،

 .3-3شرایط تقاص شونده
الف :مماط ر ،امتناع و ا انکاا ۀ ن .ۀا صواتیکر ب کاا ب ی خوۀ اا انکاا میکن ا ب و
الذا شرالی نسبت بر اۀاع ب ی خوۀ مماط ر میوازۀ ،ط بکاا میتوان از اموال او تقاص کن
(حسونی خامنراع ،1888 ،ج .)218 :2
ب :ۀلو مماط ر ا انکاا ب کاا ،وعوۀ حق متقاب نباش (مواوع خمونی ،بیتا ،ج )136 :2؛

ج :ۀاشتن ا وت تقاص شون ب؛
ۀ :م یء بوۀ تقاص شون ب (الهمر ح ّی ،1111 ،ج111 :2؛ ابزوااع ،1113 ،ج152 :22؛ طباطبا ی
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زۀع ،1111 ،ج)211 :2؛

 .3-4شرایط متقاصٌعلیه
الف :الون ا منف ت و ا ۀ ن بوۀ (طباطبا ی زۀع ،1111 ،ج )215 :2؛

ب :ال م امکا ارام ۀالوع ۀا محاکم راا ی.
برخی از فقها م تق ن ۀا صوات امکا ترافب راا ی ،تقاص عا ز نوست (خوانسااع،1115 ،

ج68 :6؛ مامقانی ،بیتا .)181 ،لذا اگر موضوع ت ه از طر ق مراعب راا ی مطالبر ش ب ،راب تقاص
نبوۀب و حتی اگر تقاص صوات گورۀ ،مال بر م کوت تقاص کنن ب ۀا نمیآ

(مواوع خمونی،

بیتا ،ج .)111 :2

ال باع از حقو ۀانا ا ن النصر اا تحت النوا «ال م ااتم اۀ از رواع المومی» مطرح
کرۀبان  .با ا ن النصر ،تهاتر راا ی از موضوع بحث خااج میشوۀ (ع فرع لننروۀع.)311 :1381 ،

ال باع از فقها نوز بر ا ن باوان کر از تمسک بر اطه آ ات و اوا ات ااتناۀع ۀا مقام عواز
تقاص ،بر ۀات میآ

کر حتی ۀا صوات امکا ترافب راا ی ،تقاص بهاشکال اات (حسونی

الام ی ،بیتا ،ج 131 :11؛ حسونی اوحانی ،1112 ،ج  51 :25و 55؛ ابزوااع ،1113 ،ج .)118 :22

بر نظر میاا بر ۀلو ااتننا ی بوۀ تقاص و ا نکر خهف راال ب بوۀب و امکا اوء ااتفاۀب از
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ا  :اموال تقاص شون ب محترم باش (ع فرع لننروۀع ،1386 ،ج .)186 :2

آ و ا جاۀ رج و مرج وعوۀ ۀااۀ ،لذا با بر ر ا متوقن ۀا آ  ،کر صوات ال م امکا ترافب
اات ،اکتفا نما وم.
ج :ال م وعوۀ خوف فتنر و فساۀ ۀا انجام تقاص (مواوع خمونی ،بیتا ،ج .)132 :2

 .3-5شرایط متقاصٌبه
الف :مفروز بوۀ (مواوع خمونی ،بیتا ،ج )138 :2؛

ب :م وم و م ون بوۀ ؛
ج :متقاصٌبر نبا از مستننوات ۀ ن باش (ابزوااع ،1113 ،ج)152 :22؛
ۀ :متقاصٌبر نبا بر حق غور ت ق ۀاشتر باش (طباطبا ی زۀع ،1111 ،ج.)215 :2

 .7وجوه اشتراک و افتراق بازفروش و تقاص
از وعوب افترا موا بازفروش و تقاص میتوا بر موااۀ ز ر اشااب کرۀ:
1ا بازفروش بر النوا کی از ضمانت اعرا اع غور راا ی مطرح ش ب ،حال آنکر تقاص ک
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ااب شرالی ااتننا ی و و ژب عهت ااو

بر حق ر م اۀ ش ب اات.

2ا بازفروش الق ع اات ۀو عانبر کر طرفون آ فروشن ب و خر اا ۀوم و ا خر اا اول و
خر اا ۀوم میباشن  ،لوکن تقاص بنابر نظر اکنر فقها ،ا قاع و ک عانبر میباش .
3ا بازفروش گا ی بر النوا حق و گا ی بر النوا تک وف مطرح میشوۀ ،ۀا حالیکر تقاص
صرفاً ک حق بر حساب میآ .
1ا نتوج بازفروش انتقال کاال از خر اا اول بر خر اا ۀوم اات ،اما نتوج تقاص ،م کوت
ۀائم ا متزلزل مال براع تقاص کنن ب اات.
5ا بنابر ک رول ،از الناصر اص ی تقاص ،عح ا انکاا الالمان م و میباش  ،ۀا حالیکر
چنون النصرع ۀا بازفروش نقشی ن ااۀ.
6ا از ۀ نر الناصر مهم ۀا تحقق عواز تقاص ،ال م امکا ترافب راا ی اات ،ۀا حالیکر ۀا
بازفروش امکا ارام ۀالوع وعوۀ ۀااۀ.
خهصر ا نکر ال یاغم شبا ت اع مت ۀ از عم ر «غور راا ی بوۀ بازفروش و تقاص»« ،لزوم
بازگرۀان

مابقی حق»« ،ضروات ا وت ۀاشتن بازفروش کنن ب و تقاص کنن ب» و ،...نمیتوا

وعوب افترا ا ن ۀو نهاۀ اا ناۀ ب گرفت .بنابرا ن شا ا ن احتمال تقو ت شوۀ کر تفاوت اع
موا بازفروش تقاص بنواۀ ن بوۀب و نمیتوا بازفروش اا از طر ق تقاص توعور نموۀ.
ۀا پاام بر ا ن احتمال میتوا چنون اات الل کرۀ کر بر ر حال ر الم

ا وار حقوری،

خواب الق و خواب ا قاع ،و ژگی اع خاص خوۀ اا ۀاشتر و بر النوا وعر تما ز آ با اا ر االمال و
ورا ب مطرح میشوۀ بر گونراع کر ب و آنها امکا بر وعوۀ آم

و تحقق ن ااۀ .تفاوت اع

برشمرۀب ش ب از عم ر و ژگی اع خاص ر ک از ۀو نهاۀ بازفروش و تقاص بر شماا آم ب و
نمیتوا نتوج ا ن تفاوت ا اا وعوۀ اختهف بنواۀ ن موا آنها ت قی کرۀ .مچنانکر م تق م
بازفروش اا ی عهت ااتوفاع حقو مت ه ٌلر ب و لزوم مراع او بر محاکم راا ی اات ،تقاص
نوز اا ی عهت ااو

بر حق ذکر گرۀ ب اات .بر بوا ۀ نر ،مچنانکر بازفروش ک اوش

ااتننا ی براع برو افت از بهتک وفی محسوب ش ب و اا ی عهت ااتوفاع حقو مت ه ٌلر ب و
لزوم مراع او بر محاکم راا ی اات ،تقاص نوز تأاوسی اات شرالی کر خهف راال ب بوۀب و ۀا
شرا ط خاصی براع توص بر حق ت قی میشوۀ .الق بوۀ بازفروش ا ا قاع بوۀ تقاص خ شراع
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بر تقر ب ا ن ۀو تأاوس وااۀ نمیکن و حتی میتوا بازفروش اا کی از اوش اع توص بر

عهت تأخور غور مت ااف خر اا ۀا پرۀاخت ممن ،از باب تقاص تم ک کرۀب و بر شخص مالنی
بازفروش مینما .
ر چن ا ن اات الل مست زم غمض الون از «لزوم انکاا از عانب م و ۀا تحقق تقاص»« ،ال م
امکا ترافب راا ی بر النوا کی از الناصر تقاص» و «تحقق تم ک ۀا تقاص» اات ،لوکن از
آنجا ی کر برخی از فقها «مماط ر» اا نوز شرط تحقق تقاص ۀانستر و «امکا ترافب راا ی» اا م
مان ی ۀا تحقق تقاص نمیۀانن  ،چنون مسامحراع راب ربول میباش و تنها «تحقق تم ک ۀا
تقاص» با «انجام بازفروش بر نما ن گی از طرف مقاب » ۀا ت ااض خوا

بوۀ کر صرف ا ن

اختهف اا نمیتوا بنواۀ ن ت قی کرۀ .بنابرا ن میتوا گفت اگر مماط ر اا از ااکا تقاص ۀانستر
و امکا ترافب راا ی اا ۀا تقاص بپذ ر م ،تقاص و بازفروش شبور ک نر میشون  .بنابرا ن ر
زما کر شرا ط تقاص عمب باش  ،میتوا ضمن تم ک مال بر رص تقاص ،آ اا بازفروش کرۀب
و حساب مابقی اا بر شخص مقاب بازگرۀان .

نتیجهگیری
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حق و ۀا نتوج الم ی کرۀ تقاص مطرح نموۀ .بر طوا منال ،فروشن باع کاالع مواۀ م ام ر اا بر

بر اااس مواۀ کنوانسوو  ،بازفروش ک اوش ااتننا ی براع برو افت از بهتک وفی محسوب
میشوۀ؛ بنابرا ن ۀا شرا ط مت ااف ،امکا بازفروش وعوۀ ن ااۀ .بر ۀلو

ااتننا ی بوۀ

بازفروش ،الزم اات شرا ط و موعبات آ بر طوا کام مهوا باش  ،ز را ت موم ب و رو و شرط
ا ن اوش ۀا تمام موااۀ موعب بیاالتماۀع طرفون م ام ر ،برو ژب خر اا میگرۀۀ و باالث
میشوۀ وچ خر ااع نتوان با خوال ااحت طرف ربول م امهت رراا گورۀ .بازفروش اعراع الون
ت ه اا مح وۀ مینما  .مچنون از و ژگی اع اص ی بازفروش ۀا کنوانسوو  ،ااتوفاع حقو
مت ه ٌلر ب و لزوم مراع او بر ۀاۀگاب و ارام ۀالوع اات.
طبق ماۀ  88کنوانسوو بوب بونالم ی کاال ،بازفروش ب و ا نکر مبتنی بر فسم م ام اابق
باش گا ی بر النوا ک حق و گا ی بر منزل ک تک وف ر م اۀ میشوۀ.
آنچر بر النوا براای امکا بازفروش میتوا النوا ۀاشت ا ن اات کر چنون ار امی ۀا
حقو ا را حکم م امهت فاولی اا خوا

ۀاشت ،منر ا نکر از باب تقاص شوۀ .بازفروش

مخالف صر ح رانو نبوۀب و طرفون م ام ر میتوانن آ اا بر النوا ک شرط ضمن الق موا
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خوۀ رراا ۀ ن کر ۀا ا ن صوات بر ااتناۀ ماۀ  11رانو م نی چنون اشتراطی نافذ خوا

بوۀ.
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