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 چکیده
سانات از جمله نو یمختلف لیامروزه به دال این، با وجوداست.  عیانعقاد قرارداد ب اساسی طیشرا از یکیثمن  نییتع

ر ف دبه انعطا لیتجار تما، شروط در زمان انعقاد عقد ةهم حیتصر ايقرارداد بر نیطرفناتوانی در بازار و  متیق

 يبرا یمنافع ایدر سراسر دن یاندانحقوقگرچه ا دارند. عیب يردادهااستفاده از ثمن شناور در قرا ویژهبهقرارداد 

اذ اتخ نهیزم نیدر ا يواحد کردیان روگذارقانون با این حال ؛اندثمن در زمان انعقاد قرارداد برشمرده نکردننییتع

 رایز ؛کرداور ثمن شن صکاال در خصو یالمللنیب عیب ونیکنوانس دگاهیبه د یتوجه خاص دیرابطه با نی. در ااندهکردن

وجود دارد.  یتعارض و ناهماهنگ، ثمن نییتع بارةدر ونیکنوانس 55 ةمادو  41 ةمادمقررات  انیم رسدیبه نظر م

که مقررات  دهدیمرتبط با آن نشان م ییقضا ةیکاال و رو یالمللنیب عیب ونیبر مقررات کنوانس هینوشتار حاضر با تک

 متیانعقاد قرارداد بدون ق، ونیازگار بوده و مطابق مقررات کنوانسهماهنگ و س گریکدیبا کنوانسیون  55و  41مواد 

 ریپذامکان نیز قدع نیطرف ةاراد تیبر اصل حاکم هیبا تک متیق نییتع يبرا یسمیمکان بینیپیش ایو  نیثابت و مع

 .است

 .اراده تیحاکم، ثمن شناور، يقرارداد يریپذفانعطا، یالمللنیب عیب :کلیدواژگان
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 مقدمه

 ،و موضوعات مختلفی مانند ارائه خدمات سیار گسترده استب ،های تجاریمروزه گرچه فعالیتا

با این حال قراردادهای  ؛گیرندهای تجاری قرار میفعالیت ةحمل و نقل و ... در زمر، های مالیفعالیت

 حقوقی اعمالخرید و فروش کاال همچنان از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و حجم قابل توجهی از 

دهند. همین شیوع و اهمیت قرارداد خرید و المللی را به خود اختصاص میبین ةدر حوز ویژهبهتجاری 

شکار المللی کاال را آضرورت تدوین یک قانون متحدالشکل در خصوص خرید و فروش بین ،فروش

تدوین کنوانسیون وین گردید. با  0891المللی کاال مصوب ساخت و منجر به تصویب کنوانسیون بیع بین

تعداد  وشد قانون حاکم بر قراردادهای بیعِ مشمول این کنوانسیون اعمال  عنوانبهمقررات آن ، مزبور

 ،ا این حالب ر این قراردادها کاهش یافته است.قابل توجهی از اختالفات پیرامون تعیین قانون حاکم ب

ر دی در موضوعات مختلف ابهامات و المللمقررات این کنوانسیون مانند سایر مقررات ملی و بین

د ان ایجادانحقوقها را در ذهن و یا الاقل برخی ابهامات و تعارض ضوابط متعارضی داشتهمواردی 

دچار  ،رویکرد کنوانسیون در یک موضوع خاص دربارةها را در خصوص قضاوت و در نهایت آن

من و مبهم در خصوص شرط تعیین ث برانگیزاست. یکی از این موضوعات چالش کردهتردید و ابهام 

 أثیرتعدم تعیین ثمن در زمان انعقاد قرارداد و دربارة  در قرارداد خرید و فروش و رویکرد کنوانسیون

توجه در خصوص شرط تعیین ثمن در قرارداد خرید و  درخورآن بر اعتبار قرارداد است. موضوع 

 یین بود که به دالیلی از جمله جلوگیرفروش این است که در گذشته دیدگاه اغلب صاحب نظران ا

، عقد ینطرف برای قرارداد زیان و سود امکان ارزیابی همچنین و عقد طرفین از یکی ةاستفاد سوء از

و یا الاقل معیار مشخصی برای تعیین آن در زمان انعقاد  باشدمعین ، باید ثمن در هنگام انعقاد عقد

پذیری در قراردادها و از جمله عدم مبنی بر لزوم انعطاف یدگاه دیگری؛ اما امروزه دشودعقد تعیین 

یل متنوعی همچون جلوگیری از لزوم تعیین ثمن در زمان انعقاد قرارداد مطرح است که دال

زایش افامکان لبی برخی طرفین قرارداد در شرایط نوسانات قیمت کاال در بازار و یا طفرصت

ی د. در حالی که اغلب کشورهای سوسیالیستکنیت میعقد این دیدگاه را تقو همکاری میان طرفین

، منعکس گشته است هاو این رویکرد در قوانین آن اندبوده یافته طرفدار رویکرد اولهتوسعو کمتر

ویکرد دوم را ر، های جزئیآمریکا و بریتانیا با تفاوت ةمتحدکشورهای توسعه یافته نظیر ایاالت 

یح که در کاال قابل توجه است. با این توض المللیبینکنوانسیون بیع  اند. در این میان موضعبرگزیده

نمایندگانی از هر دو گروه از کشورها حضور داشتند و کنوانسیون در واقع ، تدوین این کنوانسیون
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نوعی  روزب این دو دسته از کشورهاست. به همین دلیل انتظار ةشدو ضوابط پذیرفتهبازتاب عقاید 

موضوعات در کنوانسیون دور از ذهن نیست. شاید به همین دلیل برخی  دوگانگی در برخی

 55و  01ان در خصوص شرط تعیین ثمن در زمان انعقاد عقد به دوگانگی میان مواد دانحقوق

بر لزوم تعیین ثمن در زمان انعقاد عقد تأکید  01 ةرسد مادمی کنوانسیون معتقدند. در حالی که به نظر

د. همین گشایا برای پذیرش اعتبار قراردادهای خرید و فروش بدون تعیین ثمن میراه ر 55 ةماد کند،

اختالفات و ابهامات بسیاری را در خصوص رویکرد کنوانسیون در خصوص تعیین ثمن  موضوع

است. تعیین موضع کنوانسیون از یک سو وضعیت اعتبار قراردادهایی را که مقررات  کردهایجاد 

روشن  ،ها ثمن معین نگردیده استو در آن است نون حاکم بر آن تعیین شدهقا عنوانبهکنوانسیون 

المللی بین بیع ةیک قانون مهم در زمین عنوانبهسازد؛ از سوی دیگر تبیین رویکرد کنوانسیون می

صالح امبنای الگوی وضع مقررات جدید یا  عنوانبه چرا که در برخی کشورها ؛دارد اریبس تیاهم

 قرار گرفته است. مقررات موجود 

 اب ثمن ینتعی در پذیریانعطاف ةایدبه  ،واضعین هایدیدگاه بیان ضمن حاضر ةمقال راستا این در

 انسیونکنو مقررات تفسیر به ادامه در و پرداخته قراردادی حقوق ةحوز در رویکرد این فواید بیان

 .پردازدمی هاآن انمی موجود ظاهری هایتعارض و ابهامات رفعدر نهایت  و در این خصوص

المللی دیگر به اجمال همچنین وضعیت عدم تعیین ثمن در برخی از قراردادهای مهم تجاری بین

 . شودمیبررسی 

 پذیری ثمن و طرفداران آنانعطاف پیشینة. 7

 ریشه در حقوق عرفی ،شودانعقاد قراردادهای بیعی که ثمن در زمان انعقاد قرارداد تعیین نمی

تعیین ثمن در هنگام انعقاد عقد با توجه به نیازهای تجاری طرفین عقد درحالیکه ارد. بازرگانی د

در چنین قراردادهایی طرفین عقد یا ثمن را در  بار بوده و یا حتی ممکن نیست؛نگاهی اوقات زیا

عیین ت گنجانند و یا قرارداد را بدونزمان انعقاد عقد تعیین نموده و شرط تعدیل ثمن را در قرارداد می

اص خود مشکالت خلکن ، رسدحل آسانی به نظر می. استفاده از شرط تعدیل راهکنندمیثمن منعقد 

 تعدیل یا ثمن تعدیل یافته به توافق ةرا دارد؛ چرا که در برخی موارد طرفین عقد در خصوص شیو

نیز بر  هایی راهزینهبر بوده و نگیرد که زمارسند و یا تعدیل در قرارداد توسط دادگاه انجام مینمی

مشکالت در برخی موارد طرفین عقد در هنگام انعقاد  وجود همه ایننماید. با طرفین عقد تحمیل می
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در خصوص برخی دیگر از موضوعات از جمله میزان ثمن  کنند؛می موضوعات را معین هرچندعقد 

تعیین  به عقد بیع با عدم کنند. در ادبیات حقوقیو تعیین آن را به آینده واگذار می کرده سکوت

انعقاد عقد بیع بدون تعیین ثمن به قرن  ةگویند. سابقمی 0«بیع با ثمن شناور»، ثمن در زمان انعقاد بیع

 رفیع بازرگانی در این دوران حقوق گردد.میبازبعد از رنسانس تجاری در اروپا  ،میالدی 01و  00

بر روابط تجاری بین بازرگانان در بازارها و  ،تجار ةمورد استفاد عرفی قواعد از ایمجموعه عنوانبه

کلیسایی و فئودالی متمایز گشت. این قواعد به دلیل فراملی ، بنادر حاکم گردید و از قوانین محلی

دارا بودن آیین دادرسی سریع و ، اجرا شدن توسط تجار، های تجاریریشه داشتن در عرف، بودن

، عرف کهجااز آنبه سرعت مورد توجه قرار گرفت. با غیررسمی و تمرکز بر انصاف و عدالت 

تری برای تنظیم روابط تجار خواستار قواعد شفاف حال که ؛همواره با نوعی ابهام همراه است

 ،که در کنار تکیه بر عرف تجاری کردندان کشورها هم احساس گذارقانونشان بودند. یتجار

انی حقوق عرفی بازرگ، ملی قوانین تدوین با ریجتدبهتدوین مقررات در این حوزه ضروری است. 

ز عرف ا تاجایی کهملی به خود گرفت  ةجنب ،حقوق تجاری وذ خود را بر عقد بیع از دست داد ونف

. قوانین دشآلمان و دیگر کشورهای اروپایی جدا ، فرانسه، ایاالت متحده، تجاری تجار در انگلستان

رغم بسیاری از کشورها حاکم گشت. در هر حال علی ملی به وضوح بر حقوق عرفی بازرگانی در

تعداد قابل توجهی ، تجارت و جدایی حقوق تجارت از عرف تجاری ةتدوین مقررات ملی در حوز

در  «انعقاد قرارداد بیع بدون تعیین ثمن در زمان انعقاد عقد»از قواعد حقوق عرفی بازرگانی از جمله 

صل نقش حیاتی در حل و ف این قواعد ایبه گونه ؛ار گرفتمقررات تجاری کشورها مورد استفاده قر

 قرراتم که داشت بیان باید مقررات بر تجاری عرف اثرگذاری این توضیح در اختالفات دارند.

 و ندکن تسهیل را مشروع روابط تجاری ةتوسع که شدند تدوین هدف این با کشورها در تجاری

نقش غیرقابل انکاری در تسهیل  1ه قواعد عرفی بازرگانیاز آنجا ک. بردارند آن راه سر از را موانع

قواعد  ،ان در تدوین اصولگذارقانونطبیعی است که  ،روابط تجاری در گذشته و زمان حاضر دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عوض معامله معوض که مقدار آن در زمان انعقاد عقد مشخص نبوده است »اند: دانان در تعریف ثمن شناور بیان داشته. برخی حقوق0
 (111: 0711-0711)داراب پور، «گردد.معلوم و معین می و میزان آن در آینده

 رراتمق عمومی، المللبین حقوق از گرفته نشئت بازرگانی عرفی حقوق اصول امروزه که باورند این بر دانانحقوق . برخی2

 .است داوری آرای و استاندارد قراردادهای تجاری، عرف و رویه المللی،بین هایسازمان قواعد حقوقی، کلی اصول متحدالشکل،

(Lando, 1985:748-752) 
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 0851 تجاری متحدالشکل ای داشته باشند. قانونها توجه ویژهنو مقررات مرتبط با تجارت به آ

 از مجموعه قوانین منبعث از حقوق عرفی بازرگانی است. آمریکا یک مثال بارز  ةایاالت متحد

عدم لزوم ، گونه که بیان شد یکی از موضوعات مورد توجه در حقوق عرفی بازرگانیهمان

تعیین ثمن در زمان انعقاد قرارداد است. حقوق سنتی قراردادی برخالف حقوق عرفی بازرگانی بر 

رارداد آن ق ؛نامعین و غیرقطعی باشد، مله شرط ثمناین باور است که اگر شرایط یک قرارداد از ج

 کندیموضوح شرایط قراردادی را بیشتر ، این توجه به قطعیت و معین بودن هرچنداالجرا نیست. مالز

اما منجر به کاهش تعداد قراردادهای طوالنی مدت به دلیل کاهش انعطاف پذیری و کاهش انگیزه 

قراردادی سنتی بر این باور است که هر نوع اصالح و تعدیل  حقوق ،و نوآوری خواهد شد. به عالوه

در قرارداد باید مطابق با قانون حاکم بر تشکیل عقد باشد؛ در حالی که اغلب این قوانین اجرای 

ها به دلیل عدم رواج انعقاد در تدوین آن الجرم اند ومدت را مدنظر داشتههقراردادهای کوتا

به این دسته از قراردادها توجه نشده است. با توجه به همین  ،ذشتهقراردادهای طوالنی مدت در گ

لزوم انعطاف پذیری در ، حقوق قراردادی ةهایی در زمینتئوری ةان با ارائدانحقوقبرخی  ،مسائل

ب هایی هم کسدر خصوص تعیین ثمن را یادآور گشته و در این زمینه موفقیت ویژهبه ،قرارداد

عیت از آمریکا با تب ةمتحدوانین مانند قانون متحدالشکل تجاری ایاالت . تدوین برخی قاندکرده

و  کندمیاصول حقوق عرفی بازرگانی که از اجرای عقد مطابق با قصد طرفین حمایت 

 ان است. دانحقوقهای این دسته از تالش ةثمر ؛پذیردرا می ،پذیری در قراردادفانعطا

 و ردکپذیری در قرارداد را مطرح انعطاف ةرانی که نظرینظیکی از اولین صاحب عنوانبهلولین 

 انعقاد قراردادهای منعطف ،امریکا ةقانون متحدالشکل تجاری ایاالت متحد اصلی یکی از  طراحان

 0811 ةمورد توجه قرار داد. در اوایل ده میالدی 08و اوایل قرن  09میان تجار را در اواخر قرن 

 حقوق جایگزین الگوی ،های تجاریکه اکنون وقت آن است که رویهافتاد  فکروی به این  میالدی،

بر این باور بود که ساختار تعداد قابل توجهی از معامالت از جمله  شود. لولین سنتی قراردادی

عطف بنابراین ضوابط غیرمن ؛باشدمتناسب با قواعد حقوق کالسیک نمی، قراردادهای طوالنی مدت

مدت یدر تعهدات تجاری طوالن تریساده شده و ضوابط تجاری حقوق سنتی باید کنار گذاشته

ثمن شناور در قانون متحدالشکل تجاری ایاالت متحده  ةاید ،ها شود. در همین راستانجایگزین آ

ض باید در پرتو اهداف مفرو ،مد باشدآاگر مقررات موضوعه بخواهد کار». وی معتقد بود شدتأیید 
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واهند معنا خ، بیدارند و بدون توجه به هدفقاعده را بیان می فاًتفسیر شود. مقررات موضوعه صر
 . (Llewellyn, 1949-1950:400)«بود

با ، گرایانه در حقوقلرهبر رویکرد عم عنوانبهمکالی یکی دیگر از صاحب نظران این حوزه و 

 عنوانبهپیچیده  اینگرانه است تا به قراردادهیدیدگاه لولین موافق بود. وی معتقد بود که بسیار سطح

. در حالی که لولین قراردادهای پیچیده را قراردادهای (Macaulay, 1991:180) معامالت جداگانه بنگریم

ها استفاده نمود. او معتقد بود نبرای آ0«ایقراردادهای رابطه»نامید؛ مکالی از عبارت می غیرمعمول

و  ،نمایندیریزی مهبیش از اندازه برنام -یکدیگربه دلیل عدم اعتماد به -ای که طرفین قرارداد رابطه

پذیری در قرارداد و کاهش منافع حاصل از این رابطه تجاری فمنجر به کاهش انعطااین امر 

یک  ؛شودمیمثال روشن  یک ای بابا قراردادهای رابطه 1«قراردادهای مجزا»شوند. تمایز میان می

 طوالنی به پمپ یبیل پس از طی سفراتوم ةراننداست که یک  در جاییقرارداد مجزای واقعی 

های کند تا الستیککند. کارگر پمپ بنزین وی را ترغیب میخارج از شهر مراجعه می یبنزین

داند . کارگر میکندبیل خود اتوم ةهای فرسودجدیدی از وی خریداری کند و جایگزین الستیک

ال بازگشت مجدد وی به این پمپ بنزین وجود زیادی دارد و احتم ةکه راننده با محل اقامتش فاصل

داند که بار دیگر به این پمپ بنزین مراجعه نخواهد کرد. چنانچه عقد بیعی در ندارد و راننده هم می

. این در حالی است که یک خواهد بوداین مثال منعقد گردد این قرارداد بیع یک عقد بیع مجزا 

از یک پمپ بنزین محلی است و شامل  اتومبیلستیک ال ةورای یک خرید ساد، ایقرارداد رابطه

فروش الستیک تنها بخشی از جریان ، ای از ارتباطات است. در این نوع دادوستدپیچیده ةشبک

چنانچه صاحب  در این صورت ؛حال و آینده است، مبادالت بوده که شامل عواملی در گذشته

حاضر و آینده او را برآورده سازد و روابط رفت تا نیازهای حال به پمپ بنزین دیگری می اتومبیل

یل به دلیل بچنانچه صاحب اتوم برای مثالبود.  خواهد وضعیت متفاوت، پایداری با آن برقرار نماید

خدمات  س ازاین پ از ناگزیر باشد که ،بنزین ةکننداستفاده از کارت اعتباری اعطایی از یک توزیع

ی خواهد بود. اقرارداد فروش الستیک یک قرارداد رابطهه گاآن کند،یک پمپ بنزین معین استفاده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0. Relational Contracts 

1. Discrete Contracts 
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پمپ بنزین از اعطای  کند،حاضر تخطی  قرارداد ةدر این حالت چنانچه راننده از ضوابط رابط

 . (Macneil, 1978:189)کردم امتناع خواهد ئمشتری دا عنوانبه، اومشمول امتیازات خاص 

. کرد بررسی 0817 سال در را قراردادی حقوق در تجاری هایرویه در موجود مشکالت مکالی

 رضروریغی و بسیار ةهزین صرف مستلزم را زیاد ریزیبرنامه ،در این بررسی مشخص شد که تجار

 اسناد واینکه دادندنمی انجام ی قرارداداجرا عدم یا اجرا برای کاملی طراحی بنابراین ؛دانندمی

 پیش دادوستد اینکه موازات به که توجیه این با شد؛نمی نوشته کامل صورت به اغلب قراردادی

 روابط بر اغلب که هستند قوی غیررسمی هنجارهای این و آمد خواهد بوجود انتظارات رودمی

 .(Macaulay, op.cit:188)حقوقی قواعد نه و اند حاکم قراردای

ها به قضات تن اگر ،ای در قراردادهای جدید امروزیعناصر رابطه ةکه به واسط کردمکالی بیان 

لغات موجود در قرارداد را درک  ةسادمعنای  توانندمی فقط ؛موجود در متن توجه نمایند مندرجات

بیان داشت که مبادالت کاغذی  همچنین بدون اینکه عناصر دیگر را مدنظر قرار دهند. وی ؛کنند

ه پیش یکرد توجه بکه رو کردها توصیه . او به دادگاهکندنمینظرات طرفین را به خوبی منعکس 

طرفین دشوار  . البته اثبات انتظاراتشود طرفین نیز حمایت  ةتا از انتظارات نانوشت کنندزمینه را دنبال 

توجه به انتظارات طرفین )اعم از نوشته و نانوشته( این است شیوة است. به نظر وی تنها  دارربهو هزین

متعارف  وهمکاری مداوم  بهتعهد ، . حسن نیت(Macaulay, 2003:62)کنندبه ضوابط تکیه ها دادگاهکه 

 از این دسته ضوابط است.  ،کردنعمل 

 حقوق»شود. وی تئوری ای شناخته میگذار تئوری قرارداد رابطهنبنیا عنوانبهمک نیل 
هم  رتبدانست اما بر این باور بود که یک تئوری قراردادی جذارا ارزشمند می «قراردادی سنتی

. وی برای (Macneil, 1985:542)هم ضروری است که جایگزین حقوق قراردادی سنتی شود تواند ومی

ید یک نهاد اجتماعی و اقتصادی تأک عنوانبهتبیین دیدگاه خود مشابه لولین بر اهمیت قراردادها 

عظیمی از قراردادها به خوبی تبیین سازد. وی معتقد  ةرا در شبک دانحقوقتا نقش حقوق و  کردمی

ده بلکه یک ابزار اجتماعی طراحی ش ؛د که قرارداد یک ساختار خالص و متشکل از قواعد نیستبو

حو توانست به نبرای حصول به اهداف انسان است. در نظر وی تئوری حقوق قراردادی سنتی نمی

مدت را پوشش دهد. برای این نوع قراردادها طرفین باید قیمت یمناسبی قراردادهای مفصل و طوالن

به صورت غیرقطعی درنظر بگیرند تا با انتظارات و تعهدات هر دو طرف در زمان انعقاد و اجرای  را

درپی  و کردمتناسب باشد. تئوری مک نیل توجه زیادی را در ایاالت متحده به خود جلب ، قرارداد
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ند یم شدتقس «ایرابطه روابط قراردادی»و  «روابط قراردادی مجزا» ةروابط قراردادی به دو دست آن

 عنوانهبعناصری مانند جریان مبادالت و عرف تجاری را  متحده و قانون متحدالشکل تجاری ایاالت

دادهای یک تعهد بنیادین برای پذیرش نیازهای قرار عنوانبهحسن نیت را  ضابطه منبع تفسیر قرارداد و

 ها همراهاین دیدگاه با ای مورد توجه قرار داد. در سایر کشورها نیز صاحب نظران دیگریرابطه

احتماالت  ةمهو انعقاد قرارداد با درنظر گرفتن  یستندندانای کل ، شدند و پذیرفتند که طرفین عقد

. روابط (Halson, 1991:649) غیرممکن است، بر و در برخی مواردهامروز هزین ةآینده در دنیای پیچید

، شود و طرفین عقد باید در این روابطیک همکاری نگریسته  عنوانبهقراردادی طوالنی مدت باید 

ر با استناد به ثمن شناو ةرفتاری توأم با همکاری و مبتنی بر اعتماد در پیش گیرند. در همین راستا اید

مکالی  ،های صاحب نظرانی چون لولیندیدگاه ةتجاری عرفی مرسوم میان تجار و با پشتوانهای رویه

 انگذارقانونبرخی دیگر از  ةدر اندیش ،بر ایاالت متحده نیل مورد توجه قرار گرفت و عالوهو مک

 . کرد و نمود خارجی رسوخ سایر کشورها

 فواید عدم تعیین ثمن. 3

الملل نظران تجارت بینفواید متعددی دارد که صاحب، عدم تعیین ثمن در زمان انعقاد قراردادها

 خواهیم کرد.اشاره  این فواید مهمدر ادامه به برخی از  اند.کردهبه آن اشاره 

 طلبی قراردادیمنع فرصت. 3-7

اوضاع و احوال در حال تغییر جلوگیری  برایطلبی طرفین عقد تواند از فرصتثمن شناور می

ی طرف دیگر پذیرببرداری از آسیتالش یکی از طرفین عقد برای بهره» عنوانبهطلبی . فرصتکند
. با این توضیح که در (Halson, 2001:339) تعریف شده است «وجود آمدهه قرارداد ب ةوسیلهقرارداد که ب

هم گردد؛ س عایدش باید اصل در که آنچه تصاحب جای به تواندمی طرف قرارداد، برخی شرایط

 کندمیش طلب تال. بدیهی است که وقتی طرف فرصتکندبیشتری از عواید قراردادی را تصاحب 

 و شودمیطرف دیگر قرارداد دچار خسران ، کنداحب تا سهم بیشتری از عواید قراردادی را تص

یابد. در همین راستا برخی استفاده از ثمن عواید مورد انتظار مشترک از قرارداد کاهش می اصوالً

ن دانند و بر این باورند که اگر طرفیشناور را راهکار مناسبی برای کاهش تضرر طرفین قرارداد می
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کرده توافق  بر ثمن نامناسبی، که به دلیل ناآگاهی از قیمت واقعی چه بسا ،بر ثمن معین توافق کنند

 (011: 0791 ی،)طاهرخان ها گردد.نو این امر منتج به تضرر یکی از آ باشند

 

 حداکثرسازی عواید مشترک هر یک از طرفین عقد. 3-3

از  ه بعدک کننداین است که طرفین عقد باید توافقاتی  «حداکثرسازی مشترک» ةاساس قاعد

دف ه ،به ارمغان آورد. در حقیقت هاآن باالترین عایدی را برای، خطرات احتمالی ةبینی همشپی

به  ،که حاصل قرارداد است را نهایی یک قرارداد این است که عواید مورد انتظار مشترک طرفین

اور( یا شن . برای بررسی این موضوع که کدام دسته از شروط )معین(Gergen, 1992:1000)حداکثر رساند

ی نظران آزمایشی را طراحبرخی صاحب ،مدتر استآدر به حداکثر رساندن منافع طرفین عقد کار

 هر اصیلی به صورت تصادفی با یک، . در این آزمایش بر مبنای انعقاد یک عقد نمایندگیکردند

ده و اینکامل با شرط اجرت مشخص برای نم هایقرارداد یکی از بایدنماینده همراه گردید. اصیل 

 ،هبلکه با تعیین مکانیسمی برای تعیین اجرت در آیند ،ناقص بدون تعیین اجرت مشخص هایقرارداد

 ،. نتیجه نشان داد که در قراردادهای ناقصکندبا توجه به تالش نماینده در انجام تعهداتش انتخاب را 

د بیشتری هم ماینده عواین، و به دلیل تالش بیشتر کندمینماینده تالش بیشتری در انجام تعهداتش 

رفته های انجام گتالش است که تجربه نشان داده ،است. به طور کلی کردهخود و هم اصیل  نصیب

های انجام شده در قراردادهای با شرط معین دو و نیم برابر تالش، در قراردادهای با شرط شناور

قیمت کاال به صورت قطعی تعیین  چهچنانعقد بیع  ة. در زمین(Fehr, Klein and Schmidt, 2001:72)است

یابد. احتمال همکاری هر چه بیشتر طرفین قرارداد و در نتیجه کسب عواید بیشتر افزایش می، نگردد

عیین یک ت فرض کنید که ثمن فروش کاال از تولیدکننده به خریدار)فروشنده جزء( بر مبنای مثال

 ه جزء بهد فروش کاال توسط فروشندعالوه درصدی از سوهقیمت ثابت برای هر واحد کاال ب

در این حالت تولیدکننده حداکثر همکاری را برای تحویل به موقع کاال  کننده نهایی باشد؛مصرف

ا کاال به ت کندمیجزء  ةخدمات پس از فروش و یا حتی در مواردی بازاریابی کاال به فروشند ةو ارائ

ی است دست آورد. این در حالهد دریافتی را بمبلغ بیشتری فروخته شود و وی سهم بیشتری از سو

ها احتمال این نوع همکاری به وضوح درصد ،معین گردد، که چنانچه قیمت کاال به صورت قطعی

 یابد.کاهش می
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 صرفه جویی در وقت و هزینه. 3-2

ست یزیرا هنگامی که قرار ن ؛دهداثربخشی را ارتقا میة هزین، توجه به شروط شناور در انعقاد عقد

های تا وقت زیاد و هزینه ملزم نیستندطرفین عقد  شود،صورت مشخص در قرارداد ذکر ه قیمت ب

. تجار نندکزنی و یا بررسی نوسانات احتمالی قیمت در آینده صرف هاضافی و گزافی را برای چان

 کک تتکنند و زمان کافی برای مذاکره بر سر جزئیات هر هفته صدها پیشنهاد خرید دریافت می

بررسی و موشکافی و مذاکرات مفصل الزم  کنند،را ندارند. چنانچه از شروط شناور استفاده  هاآن

ن متعارف ثم مثال د عقد و انتخاب یک شرط ثمن شناور،نخواهد بود. با عدم تعیین ثمن در زمان انعقا

 . کنندبینی شپی تا ثمن متعارف در آینده را کنندطرفین عقد تالش الزم نیست ، در زمان تحویل کاال

 پذیریرویکرد کنوانسیون در خصوص انعطاف. 2

 کنندگانتدوین. شد اشاره آن فواید و شناور ثمن و قرارداد پذیریانعطاف به پیشین مباحث در

 کنوانسیون هک کشورهایی حال عین در داشتند. آگاهی امور این بر نیز کاال المللیبین بیع کنوانسیون

. تندداش بیع عقد انعقاد زمان در ثمن تعیین ةزمین در مختلفی هایگاهدید کردند، تصویب را

حاصل ینان اطمخواستند می هاآن که چرا ؛پذیرفتندنمی را شناور ثمن ةاید سوسیالیستی کشورهای

. (Rosett, 1984:289)باشدمی ،شدهتعیینپیشاز دولتی اقتصادی ةبرنام مطابق قراردادهایشان کهد کنن

از کشورهای در حال توسعه نیز پذیرش قراردادهای با ثمن شناور را برای منافع خود برخی دیگر 

 ها و کشورهای صنعتی برای صادراتبا این استدالل که در داد و ستد میان آن ؛دانستندزیانبار می

مواد اولیه توسط کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی و واردات کاالهای تولید شده از 

با توجه به کاهش روزافزون قیمت مواد اولیه در آن دوران و افزایش قیمت ، ی صنعتیکشورها

. (Garro, 1989:443)زیان بار خواهد بود هاآن انعقاد قراردادهای با ثمن شناور برای، کاالهای تولیدی

، دهتحم ایاالت در. شوندشناخته می غیرمعتبر شناور ثمن با قراردادهای کشورها این بنابراین در

 االک مقدار تعیین عدم و شناور ثمن با قراردادهایی و دارد وجود خصوص این در متفاوتی رویکرد

 صریحی بیان با 1-715مادة در  متحده ایاالت تجاری الشکل متحد قانون رو این از ؛شناسدمی معتبر را

 .داندمی معتبر را قراردادها نوع این

 بیع کنوانسیون که باورند این بر برخی، متعاهد در کشورهای متفاوت رویکردهای دلیل به

 تعاهدینم تا نمود اتخاذ عقد انعقاد زمان در ثمن تعیین خصوص در دوگانه رویکرد یک المللیبین
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 01 مادة 0 بند رو این از .(Schwenzer, Fountoulakis and Dimsey, 2012:98)  بزنند انتخاب به دست بتوانند

 تعیین صوصخ در کنوانسیون ةدوگان رویکرد بازتابی از کاال المللیبین بیع کنوانسیون 55 مادة و

 مقررات تدوین در قراردادی پذیریانعطاف طرفداران عقاید تأثیر میزان ةدهند نشان و ثمن

 و ودهنب دوگانه کنوانسیون رویکرد، نگارنده نظر به که است حالی در این. است کنوانسیون

 نهایت در ،زمینه این در کنوانسیون متعاهدین میان عمیق رنظ تالفاخ وجود با آن کنندگانتدوین

 مرتبط مادة دو ادامه در. اندکرده انتخاب را کاال المللیبین بیع در ثمن تعیین در پذیریانعطاف روش

 ثمن صوصخ در کنوانسیون موضع تا شودمی تحلیل و تجزیه و بررسی، خصوص این در کنوانسیون

 مقررات انمی ظاهری تعارض و شناور ثمن دربارة کنوانسیون ةدوگان رویکرد گاهدید و بررسی شناور

 ارزیابی شود. کنوانسیون

 کنوانسیون 75 مادة 7بند  .2-7

 دارد: کنوانسیون مقرر می 01 مادة 0بند 

ر کافی مشخص و دالّ ب ةچنانچه به انداز، پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند شخص معین»
ر د. یک پیشنهاد شودمیموجب در صورت قبول طرف مقابل باشد ایجاب محسوب  قصد التزام

قدار کاال م، و به نحو صریح یا ضمنیکرده که کاال را مشخص صورتی به قدر کافی مشخص است 
  .«کندو ثمن را معین یا ضوابطی جهت تعیین آن دو مقرر 

( ایجاب اند از: الفمعتبر عبارت سه معیار یک ایجاب ،براساس این بخش از مقررات کنوانسیون 

ل بر جاب داج( ای ؛کافی مشخص باشد ةخطاب به شخص خاصی صورت گیرد؛ ب( ایجاب به انداز

 این مقاله شرط ب و ج این ماده است. مدنظرشدن باشد. دو شرط قصد موجِب برای متعهد

 ةضابط بلکه باید یک کنوانسیون این است که نه تنها کاال باید معین باشد 01 مادة 0مفهوم بند 

صریح یا حداقل ضمنی برای تعیین مقدار کاال و ثمن وجود داشته باشد. به عبارت دیگر یک پیشنهاد 

مگر این شرایط را داشته باشد. وجود معیار تعیین قیمت در برخی  ؛کافی مشخص نخواهد بود حدبه 

معتبر دانستن ایجاب دانسته شده  موجب ،کنوانسیون 01ماده  0با استناد به بند  دعاوی نیز صراحتاً

خواهان آلمانی)خریدار( که یک تاجر میوه و سبزیجات بود برای ، است. برای مثال در یک اختالف

بلژیکی)فروشنده( به توافق رسید. در توافق مذکور مقرر شد  ةخرید نوع خاصی از آلبالو با خواند

 01ة ماد 0با استناد به بند  خریدار ،. پس از مدتیشودقیمت در طول فصلِ تحویل مشخص 
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تعیین ی صقیمت مشخ، مدعی بی اعتباری قرارداد خرید آلبالو گردید؛ چرا که در توافق، کنوانسیون

رارداد را با دانست و ق ذکر معیاری برای تعیین قیمت عنوانبهنشده بود. دادگاه ذکر قیمت فصلی را 

در این موارد که معیاری جهت تعیین ثمن در  دهگفته ش 0.کردمعتبر اعالم  01 ةماد 0استناد به بند 

معین یا در حکمِ ثمن معین است و خطری طرفین قرارداد را تهدید ، ثمن ،استخص شده قرارداد مش

 .(011: 0780 ی،نظر ییپور و الهو یحیی) کندنمی

 تجاری بازرگانان این نیست که حتما باید ضوابط صریح یا ضمنی برای تعیین ةدر هر حال روی

یزی مغایر با آن چ، ثمن در قرارداد وجود داشته باشد تا آن قرارداد معتبر محسوب شود؛ اما این رویه

برای  01 مادة 0شود. در حالی که بند اط میکنوانسیون استنب 01ماده  0است که از ظاهر عبارات بند 

 است. برای مثال درمد آبرای قراردادهای مجزا کار ای مناسب نیست؛ اما قطعاًیک عقد بیع رابطه

و  کندیمشده از سوی فروشنده موافقت شده در پیش فاکتور ارائهیمت ذکرمواردی که خریدار با ق

حالی  در، کندمیسفارش خرید برای کاالی ذکر شده در کاتالوگ فروشنده را ارسال ، یا خریدار

در خصوص  01ماده  0 ؛ ضوابط بندنکرده استکه در رابطه با قیمت در زمان ارسال سفارش تصریح 

آن دسته از قراردادهایی  01ماده  0بند ، تعیین صریح یا ضمنی عقد رعایت شده است. با این رویکرد

 ةارائ قصد التزام یعنی قصد، هر چند که طرفین عقد ؛داندکه در آن ثمن شناور است را غیرمعتبر می

 یک ایجاب نافذ و متعهد شدن به قرارداد را داشته باشند. 

 کنوانسیون 44 ةماد .2-3

کنوانسیون تدوین شده است. دلیل این ادعا این  01 ةماد 0مغایر بند  55 ةرسد که مادبه نظر می

شود که قرارداد بیع به نحو معتبری و بدون کنوانسیون تنها در صورتی اعمال می 55 ةاست که ماد

یکی از شرایط اعتبار قرارداد ، یونکنوانس 01 ةتعیین ثمن منعقد شده باشد. این در حالی است که ماد

هرگاه قراردادی به نحو »دارد: کنوانسیون مقرر می 55 ةداند. مادرا تعیین ثمن در زمان انعقاد عقد می
ولی ثمن بطور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن مقرر نشده  ،معتبر منعقد شود

شود که متعاملین بطور ضمنی ثمنی را که در ض میچنین فر، در صورت فقدان دلیل مخالف ،باشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0. Germany 3 August 2005 District Court Neubrandenburg, available at:  

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050803g1.html, last visited: 30 June 2018 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050803g1.html
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زمان انعقاد قرارداد برای فروش این قبیل کاال در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربوطه مطالبه 
  «.اندشود در نظر داشتهمی

پذیری بیشتری در ای که انعطافقراردادهای رابطهبه ، 55رسد که ماده در نگاه اول به نظر می

قانون متحدالشکل  51به ماده  55. تاریخچه تدوین ماده توجه کرده است ،طلبندص ثمن میخصو

گردد که براساس آن خریدار ملزم است تا قیمت معمول مورد درخواست برمی 0المللی کاالبیع بین

 ،فروشنده در زمان انعقاد عقد را بپردازد. در صورت عدم تعیین ثمن به صورت صریح یا ضمنی

در زمان انعقاد عقد برای چنین کاالهایی در شرایط مشابه  قیمتی خواهد بود که عموماً، راردادقیمت ق

ر شود طرفین عقد در زمان انعقاد عقد باین قیمتی است که فرض می حال در نظر گرفته شده است.

 شود.محسوب می1اند و یک فرض قانونی قابل ردآن توافق کرده

مثال  طرفین عقد شود. برایة انشین راهکارهای تعیین قیمت توافق شدنباید ج 55 ةماددر این صورت 

کننده بیان داشت که توافق طرفین برای تعیین قیمت کاالی موضوع مرجع داوری رسیدگی 7در یک دعوا

ن تا یک قیمت یا روش تعیینیست کافی مشخص  ةبه انداز« روز مانده به آغاز سال جدید 01در »قرارداد 

. کنندکره زمانی خاصی مذا ةدر یک باز اند که بعداًتوافق کرده د؛ بلکه طرفین صرفاًقیمت محسوب شو

، ر یک زمان معیند مذاکرات طریق دادگاه به درستی بیان داشت که طرفین با توافق بر سر تعیین قیمت از

ت ر مواردی که قیماند. بنابراین دبرای تعیین قیمت را سلب نموده 55 ةتوانایی دادگاه برای استفاده از ماد

با یکدیگر  اند و یا تعیین قیمت را به توافق بعدیتعیین گردیده یا طرفین آن را قابل تعیین ساخته اًسابق

 برای تعیین قیمت مدنظر قرار نخواهد گرفت. 55 ةماداند، کردهواگذار 

 زوماً ل ست؛یهمچنین باید توجه داشت که یک پیشنهاد که حاوی راهکاری برای تعیین قیمت ن

. بسیار نادر است که قراردادها در فرایند یک گفتگوی ایجاب و قبول کندنمیقرارداد را غیرمعتبر 

در اغلب قراردادها مبادالت متعددی وجود دارد و ایجاب و قبول  ،در عوضاما  ؛شوندساده منعقد 

عیت ایجاب دم قطساده در واقع یک مفهوم مبهم است. بنابراین طرفین عقد که درصدد هستند تا بر ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0. Uniform Law on the International Sale of Goods (1964) 

1. Rebuttable Presumption  

7. CLOUT Case No. 139 [Tribunal of International Commercial Arbitration at Russian 

Federation Chamber of Commerce and Industry, 3 Mar. 1995]. 
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تواند برای انعقاد یم هاآن با یکدیگر و رفتار هاآن باید بدانند که ارتباطات متعاقب بعدی، کننداستناد 

مطرح شده در  0. برای مثال در یک دعوایMistelis, 2005)-(2006:290یک قرارداد معتبر کافی باشد

ار تحویل داده بود و خریدار هم از مواد فروشنده مواد خام را به خرید ،0881 سال دادگاه سوییس در

رفین رخ اختالفاتی بین ط، استفاده از مواد خام حین. در کردمیاش استفاده مزبور در فرایند تولیدی

 . دادگاه بیان داشتکردمواد خام استفاده نشده را مسترد و از پرداخت ثمن خودداری ، داد و خریدار

و  کندمیعدم تعیین ثمن اثبات  باوجودوجود قرارداد را ، امپس از تحویل مواد خ داریخرکه رفتار 

 .کردقیمت مواد خام را براساس پیش فاکتور فروشنده تعیین ، 55 ةلذا با استناد به ماد

 کنوانسیون 44 ةو ماد 75 ةماد 7زیستی بند هم. 2-2

 اختالف ،سیونمواد کنوان این میان تعارض حل و ماده دو این تفسیر دربارة حقوقی نظرانصاحب

 د. نگیردر ادامه این نظرات ارائه و مورد ارزیابی قرار می. دارند نظر

 75 ةو تقدم اعمال مقررات ماد 75 ةماد 7با بند  44 ةتعارض ماد .2-2-7

 ،تعارض این در و داشته وجود تعارض کنوانسیون 55 ةماد و 01 مادة 0 بند میان که باورند این بر برخی

 مقررات نسخ به منجر تفسیری چنین. (Farnsworth, 1984:3-1 to 3-18) است مقدم 01 ةماد 0 بند مقررات اعمال

 و ودهب تعارض در یکدیگر با مزبور مقررات که معتقدند گرید برخی .گرددمی 01 ةماد توسط 55 ةماد

نظر  از .(Huber & Mullis: 2007:11) است 55 ةماد مقررات اعمال بر مقدم 01 ةماد 0 بند مقررات اعمال

 01 ةماد 0 بند مطابق معتبری قرارداد که شودمی اعمال مواردی در تنها کنوانسیون 55 ةمادایشان 

 مشمول رمعتب قراردادهای بخواهد کشوری چنانچه که توضیح این با. باشد شده منعقد کنوانسیون

 81 ةماد مجوز به استناد با باید ،گردد منعقد 01 ةماد 0 بند مقررات رعایت بدون، کنوانسیون

 01 ةماد ةرندبردا در که قرارداد تشکیل به مربوط یعنی کنوانسیون دوم بخش مقررات، کنوانسیون

 تبرمع را شناور ثمن با بیع عقد، قرارداد بر حاکم قانون چنانچه حالت این در. نماید رزرو را است

 مقررات. گرفت خواهد صورت 55 ةماد ضوابط مطابق ثمن تعیین و بوده معتبر مزبور قرارداد ،بداند

 نتعیی بدون قراردادهای، متحده ایاالت تجاری متحدالشکل قانون 1-715 ةماد مانند کشورها برخی

 بخش زرور اثر در عقد تشکیل بر حاکم قانون عنوانبه این قانون اعمال لذا و دانسته معتبر را ثمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0. CLOUT Case No. 215 [Bezirksgericht St. Gallen, Switzerland, 3 July 1997] 
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اند کردهادعا  یرانیان ادانحقوق ی. برخدشومی کنوانسیون 55 ةماد اعمال به منجر، کنوانسیون دوم

 . (15: 0791 یگران،و د یی)صفا کندمی دییتأ را یدگاهید نیچن ونیکنوانس بیتصو ةخچیتار که

 جمله از نکنوانسیو مقررات تمام کشوری اگر که شودمی منتج به این تفسیری چنین حال هر در

 نشده معین قیمت آن در که را قراردادی یونکنوانس 01 ةماد، کند تصویب را آن دوم فصل مقررات

 تأکید نکته این بر (Hager, 2005:624-628)هاگر، دیدگاهی چنین با هم راستا. داندمی غیرمعتبراست، 

 ادقرارد تشکیل مقررات در فرعی ةقاعد یک تنها کنوانسیون 55 ةماد در مندرج ةقاعد که کندمی

 نطرفی که وقتی است ؛شود. حالت اوله حالت اعمال میکنوانسیون در س 55 ةماد وی نظر از. است

 مقررات از یک هر نمودن مستثنی مجوز که کنوانسیون 1 ةماد به استناد با 01 ةماد اعمال از عقد

 8 ةماد به توجه با که است وقتی ؛. حالت دوماندکرده نظرصرف ،نمایدمی اعطا را کنوانسیون

و  سازدمی مستثنی را 01 ةماد اعمال، قرارداد طرفین بین لمعمو ةروی یا تجاری عرف، کنوانسیون

 قانون ،آن کشور قانون که کشوری ةوسیل به کنوانسیون دوم فصل که است مواردی ؛حالت سوم

  .باشد شده رزرو است عقد بر حاکم

 75 ةتوجه به معین بودن در ماد .2-2-3

مدعی هماهنگی میان ، آنات مندرج در کنوانسیون و عبار 01 ةبا تمرکز بر متن ماد دیگر دیدگاه

 یعنی کنوانسیون 01 ةماد 0 بند در مندرج عنصر مقررات این دو ماده است. مطابق این دیدگاه دو

 ومد عنصر حال این با اما هستند؛ قرار تشکیل کلیدی عناصر 1«موجِب التزام قصد» و 0«بودن معین»

 . است معتبر قرارداد یک تشکیل اصلی عنصرهمواره  «موجب التزام قصد» یعنی

 رایب قیمت شرط که جایی آن از ؛داردمی بیان دیدگاه این طرفداران از یکی عنوانبه هانولد

مت را معین به طور ضمنی قی اینکه حداقل بدون ندرت به عقد طرفین ،است حیاتی اقتصادی موفقیت

. (Honnold, 1999:152) کنندمی منعقد قراردادی، قرار دهند آن تعیین برای معیاری یا کنند

 به خریدار که موردی در کاال سریع ارسال درخواست مانند استثنایی موارد در ثمننکردن به تصریح

 یکاالها گسترش ةواسط به مواردی چنین. دهدمی رخ ،ندارد دسترسی فروشنده قیمت لیست

 .است رایج د،کننمی تسهیل را سفارش امکان که ارتباطی جدید وسایل گسترش همچنین و استاندارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0. Definiteness 

1. Offeror’s intention to be bound 
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 دارد بودن معین به نیاز ایجاب که داردمی بیان اول ةجمل. شودمشاهده می جمله دو 01 ةماد در

 وجود ثمن شرط آن در که کندمی ترسیم را الگویی صرفاً دوم ةجمل. ندارد ثمن الزامی بر ذکر اما

 .ستا معین، وضعیت این در ایجاب لذا شده است؛ معین هم کاال و دارد

 باید 55 ةماد مطابق شناور ثمن آن در که کندمی بیان مثالی هانولد، دیدگاه این توضیح برای

 ریدارخ و فروشنده، مذاکرات برخی به دنبال مثال این در. شود بررسی 01 ةماد 0 بند از مجزا و مستقل

 کمیت و یاتخصوص مطابق را کاال باید فروشنده آن براساس که کنندمی امضا را بیعی قرارداد

 که است شده مقرر و نیست مشخص قیمت، قرارداد این در. نماید ارسال و تولید، توافق در شدهرذک

 نآ خریدار و کندمی ارسال و تولید را کاال فروشنده. کنند نظرصرف 01 ةماد 0 بند اعمال از طرفین

 عقد طرفین، المث این در. است نشده توافق طرفین بین ثمن مورد در اما کند؛می استفاده و پذیرفته را

. است نشده عینم قیمت اگرچه شوند؛ براساس یک قرارداد بیع در برابر یکدیگر متعهد تا کردند قصد

بر این  وی. کنوانسیون باشد 55 ةماد شرط پیش 01 ةماد 0 بند که است غیرمنطقیمعتقد است  هانولد

 یک که است این بر دال 55 ةماد در «شود عقدمن معتبر نحو به قراردادی هرگاه» عبارت کهباور است 

 تعیین رایب ضوابطی یا تصریح آن در ثمن تا باشد الزم که این بدون ؛باشد معتبر تواندمی قرارداد

 تعارضم ظاهرهب مقررات از تفسیری چنین و رسدمی نظر این دیدگاه موجه به. باشد شده مقرر ثمن

 حداقل باید ثمن که داردمی مقرر 01 ةماد 0 بند. کند حفظ ار آن انسجام تواندمی بهتر، کنوانسیون

 دهش تعیین ضمنی قیمت از استفاده با را شناور ثمن، 55 ةماد و شود تعیین قرارداد در ضمنی بطور

 ثمن ینتعی برای عینی ةضابط یک ماده دو هر. داندمی معتبر (انعقادعقد زمان قیمت) قانون توسط

، اه اولدیدگاه برخالف دیدگ این همچنین. نیستند تعارض در یکدیگر با بنابراین اند؛کرده مقرر

: داشته است مقرر 1 ةماد 0 . بنددکنمیکنوانسیون را تأمین  1 ةماد 0هماهنگی مورد اشاره در بند 

 هماهنگی یجادا ضرورت به نیز و آن المللیبین ةخصیص به باید کنوانسیون این مقررات تفسیر در»
 . «شود توجه المللبین تجارت در نیتنحس رعایت و آن اجرای در

 توجه به اصل حاکمیت اراده .2-2-2

تفسیر مقررات کنوانسیون پیرامون تعیین ثمن در زمان انعقاد  ةموضوع دیگر در خصوص نحو

اد طرفین عقد در انعق ةبا پذیرش اصل حاکمیت اراد کنوانسیون است. این ماده 9 ةتوجه به ماد، عقد

 مقرر 9 ةداند. مادتوجه به این قصد مشترک را در تفسیر الزامی می، و تعیین شرایط آن قرارداد
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 فسیرت وی قصد مطابق باید قرارداد طرف یک اعمال و اظهارات کنوانسیون این نظر از (0)» :دکنمی
 اتمقرر اگر( 1. )باشد ناآگاه است توانستهنمی یا بوده آگاه وی قصد از دیگر طرف که وقتی ؛شود

 اشخاص طاستنبا با مطابق طرفین از یک هر اعمال سایر و اظهارات، نباشد اعمال قابل فوق پاراگراف
 از یک هر قصد تشخیص در( 7. )شد خواهد تفسیر مشابه احوال و اوضاع در صنف همان متعارف
 با رتبطم احوال و اوضاع به باید داشت خواهد آن از متعارف شخص یک که استنباطی یا متعاملین
 قدع طرفین بعدی اقدامات سایر و عادت و عرف، طرفین بین مقرر رویه، مذاکرات شامل ،موضوع

 . «داشت توجه

 یین شرطعدم تع که معتقدند هانولد دیدگاه ضمن تأیید اندانحقوق از دیگر بر همین مبنا برخی

اده از اصل با استف دقصد دارن طرفین که زمانی خصوصبه کند؛ مخدوش را قرارداد اعتبار نباید ثمن

نین چ متعارفی شخص اگر. سازند بدون تعیین ثمن منعقد آورالزام توافق یک ،حاکمیت اراده

 9 ةماد تأکید اینجا در. باشد آورالزام و االجراالزم باید توافق، داندمی آورالزام را قراردادی

 0 بند اتعبار لذا؛ گیرد قرار وجهت مورد تواندمی هاآن قصد و متعاهدین متعارف فهم بر کنوانسیون

 هاشکاف برخی تا شود تفسیر طوری باید ثمن ضمنی یا صریح تعیین با کنوانسیون در ارتباط 01 ةماد

کنوانسیون را  01 ةتوان گام را از این نیز فراتر نهاد و مادبداند. حتی می جایز، قراردادی روابط در را

یک فرض قانونی  صرفاً 01 ة. با این توضیح که مادکرد یک فرض قانونی قابل رد محسوب عنوانبه

. چنانچه (Mistelis, op.cit:286) کنددهد ارائه میدر خصوص شرایطی که محتوای ایجاب را تشکیل می

ن قرارداد از که طرفی کردتوان فرض می، شودقرارداد بیعی بدون تعیین صریح یا ضمنی ثمن منعقد 

ثمنی را که در زمان انعقاد عقد و در اوضاع و احوال مشابه  تلویحاً این فرض قانونی تخطی نموده و

مزبور  ة. تخطی از قاعد(Gabriel, 2005-2006: 275)اندبرای کاالی مزبور رایج بوده را مدنظر داشته

تواند با عنایت به عرف تجاری و یا مراودات پیشین طرفین اثبات گردد. البته چنانچه قصد طرفین می

 ةعقد مزبور به دلیل فقدان شرط ثمن مقرر در ماد، خطی از این فرض قانونی اثبات نگرددمبنی بر ت

 خریداران نفع هب، قیمت شدید نوسانات جریان در تفسیری غیرمعتبر خواهد بود. چنین، کنوانسیون 01

 به رمنج 55 ةماد مضیق تفسیر و 01 ةماد 0 بند عبارات بر حد از بیش تکیه. بود خواهد فروشندگان و

 باشند متعاهدی کشورهای از عقد طرفین اگر ویژهبه شود؛می شناور ثمن با قراردادهای اعتباریبی

 انیب 55 ةاراده در اعمال ماد تیتوجه به اصل حاکم با یبرخ پذیرند.نمی را شناور ثمن با بیع که

داد انعقاد قرار یبرا یاساس طیرا جزء شرا متیدهد که قیاجازه م نیبه طرف این مادهاند که داشته
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 کیانعقاد  نهادشیچنانچه پگویند و می کنندیم تأکید نیبر قصد طرفنظران این صاحبقرار ندهند و 

 ،اشدب متیو ق تیکم، مانند نوع جابیا کی یو ضرور یاساس طیو مهم شامل شرا نیقرارداد سنگ

 ونیکنوانس 9 ةماد 1بند ال با استناد به در هر ح. (Pandurevic, 2015: 55) را دارد «بودن نیمع»عنصر  قطعاً

 تعارفمبطور  رایز ؛شودیعقد منعقد نم ،اگر قبول رخ دهد یحت یمورد نیکه در چن گفتن اتویم

 ؛سازدینعقد نمم تیفیک یاستانداردها انیب ایو  لیزمان تحو نییرا بدون تع یقرارداد نیچن، دهفروشن

 .مگر خالف آن ثابت شود

 با که دهدمی را امکان این هادادگاه به 1-715 مادة ایاالت متحده در تجاری متحدالشکل قانون

و بر طرفین  کردهاستنباط  را ندارد وجود قرارداد در که قیمتی شرط، عقد طرفین واقعی قصد به توجه

 که کنندیم تأکید واقعیت این بر تجاری متحدالشکل قانون مقررات از بخش این. کنند عقد تحمیل

. گردند مندهرهب قرارداد از ناشی منافع از تا دارند قصد طرفین که معناست این به شناور ثمن بر توافق

 اقرارداد ر ثمن، دادگاه که خواهندنمی طرفین. ندارند توجهی آن به هادادگاه اغلب که واقعیتی

 هاآن ،نشودقراردادی منعقد ، در خصوص ثمن هاآن در صورت عدم توافقاگر  بلکه کند؛ تعیین

 .کننددرج  قراردادشان در عبارات روشنی در این مورد متعهدند تا

 مبتنی را قدع طرفین واقعی قصد تا است قادر المللی کاال دادگاهبیع بین خصوص کنوانسیون در

، ثمن شرط بدون بیعی عقد تا داشتند قصد عقد طرفین اگر آن موجب به که کند احراز 9 ةماد بر

 رفینط که مواردی در خصوصهب امر این. گیرد قرار احترام مورد باید فینطر قصد، کنند منعقد

 1)بند  تجاری عرف یا (8 ةماد 0)با استناد به بند  مبادالت سابق ةروی و اندداشته یکدیگر با مراوداتی

 . دارد زیادی اهمیت ،کندانعقاد چنین قراردادی را تأیید می (8 ةماد

ساختار  ربارةدکند که طرفین عقد اختیار دارند تا توافقاتی را یان میب کنوانسیون صراحتاً 55 ةماد

 «در صورت فقدان دلیل مخالف»گذاری قراردادشان انجام دهند. این موضوع از عبارت تقیم
 .Alain Veyron v. به همین دلیل دادگاه فرانسه در دعوای (:Mistelis, op.cit 292) شوداستنباط می

0Ambrosio  کنوانسیون بیع به قیمت بازاری ... در صورت توافق  55 ةماد ةاشار»که:  کردبیان
 «.گیرد...مورد توجه قرار نمی، برخالف آن بین طرفین عقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0. CLOUT Case No. 151 [Cour d’appel Grenoble, France, 26 Apr. 1995] (Alain Veyron v. 

Ambrosio) 
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کنوانسیون قادرند تا با توافق یکدیگر از اعمال هر یک از مقررات  1ة طرفین عقد مطابق ماد

از  ،کنوانسیون 9 ةین در مواردی که مطابق مادنمایند. بنابرا نظرصرف 01 ةکنوانسیون به استثنای ماد

ها از اعمال آن، اندکردهها بر انعقاد یک عقد با ثمن شناور توافق قصد طرفین استنباط شود که آن

 شود.کنوانسیون اعمال می 55 ةو در نتیجه ماد اندکرده نظرصرف 01 ةماد

دو نکته در خصوص آن توجه  است که باید به 55 ةمادمفهوم محوری  ،استقالل طرفین عقد

 ثانیاً  نند؛کقرارداد معتبری منعقد ، که بدون اشاره به ثمن کنندتوانند توافق طرفین عقد می اوالً کرد:

توافق صریح یا  باکنوانسیون  1 ةتواند با استناد به مادمقررات غیرامری بوده و می ةزمر در 01 ةماد

کنوانسیون  8 ة( یا با استناد به ماد01 ةرایط مندرج در مادتخطی از ش یعنی توافق بر) ضمنی طرفین عقد

 نادیده گرفته شود. ،معمول بین طرفین عقد ةعرف تجاری یا روی ةوسیلهب

در مواردی که اول،: شودتواند منعقد نمی یک قرارداد بیع با ثمن شناور، در هر حال در دو حالت

خاصی  که تعیین قیمت بازاری برای کاالی اردیدر مو دیگر،شرط تشکیل عقد است و ، توافق بر قیمت

شده در مطرح 0توان قرارداد بیع با ثمن شناور را معتبر دانست. در یک دعواینمی، ممکن نیست

ز و ا است دادگاه مزبور رأی داد که از آنجا که ثمن در قرارداد مشخص نشده، دادگاهی در مجارستان

های هواپیمای جت)مورد قیمت بازاری برای سیستم نداشتن به دلیل وجود 55 ةامکان اعمال ماد طرفی

ری قیمت بازا نقرارداد باطل است. برخی همین استدالل دادگاه در خصوص نبود ،معامله( وجود ندارد

و  01 ةتوجه دادگاه به هماهنگی میان دو ماد ةبرای مورد معامله و در نتیجه بطالن قرارداد را نشان دهند

 .(Amato, 1993-1994: 18) اندنظرانی مانند هانولد دانستهه صاحبو پیروی از دیدگا 55

ن شناور المللی در مورد ثمتوجه به رویکرد سایر اسناد بین، در این موضوع أملتقابل  ةیک نکت

اصول »المللی کاال است. یکی از اسناد مهم در تفسیر مقررات کنوانسیون بیع بین هاآن تأثیرو 
ز ا»که  شده استالمللی اشاره این سند بین ةباشد. در مقدممی «1101 المللینبیقراردادهای تجاری 

این بدان «. دالمللی استفاده کرتوان برای تفسیر یا تکمیل اسناد حقوق یکنواخت بیناین اصول می

المللی بین از جمله کنوانسیون بیع ،المللی مرتبطهای بینمعناست که در تفسیر مقررات کنوانسیون

 اصول 1-0-1 ةمادرویکرد آن در خصوص ثمن شناور بهره برد.  نیز توان از این اصول وال میکا

پیشنهاد برای انعقاد قرارداد در »دارد: المللی در شرایط ایجاب مقرر میبین تجاری قراردادهای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0. CLOUT Case No. 53 [Supreme Court, Hungary, 25 Sept. 1992] 
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صورتی موجد ایجاب است که به حد کافی قطعی و بیانگر قصد موجب برای التزام در صورت قبول 
شنهاد یک پی، المللیاز منظر این سند بین ،گونه که از این عبارات روشن استهمان«. یجاب باشدا

 .1قطعی و معین بودن به قدر کفایت؛  .0شود: ایجاب محسوب می ،در صورت دارا بودن دو شرط

 قصد موجب برای التزام.

ه حتی ا خیر؛ بیان شده کدر مورد شرط اول و اینکه آیا ایجاب به قدر کافی قطعی و معین است ی

به  زوماًبدون آنکه ل ؛مانند مبلغ قرارداد ممکن است تعیین نشده باقی بماند ،برخی شروط اساسی

 ةای بزند. همه چیز بستگی به این دارد که آیا پیشنهاددهنده با ارائکفایتِ قطعیت و تعیین آن صدمه

ه از نظر دهد کر. دقت در این عبارات نشان میآور را دارد یا خیمقصد انعقاد یک توافق الزا، پیشنهاد

 جابیال تشکیعنصر مهم ، «قصد ملتزم بودن»عنصر دوم یعنی  المللیبین تجاری قراردادهای اصول

 است. 

یک  ةقصد ارائ، معیاری برای تشخیص این موضوع است که آیا پیشنهاددهنده، قصد التزام

 ،یمیو رح یان)شعار دعوت به معامله بوده است رفاًایجاب نافذ را داشته یا اظهارات و اعمال وی ص

د قص عموماً و شودتصریح میندرت هب المللی. چنین قصدی در قراردادهای تجاری بین(109: 0787

تر خصتر و مشمزبور باید از اوضاع و احوال هر قضیه استنباط شود. در هر حال هر چه پیشنهاد مفصل

 جاریت قراردادهای ایجاب بیشتر است. با لحاظ رویکرد اصول نعنوابهآن شناسایی احتمال ، باشد

 ةماد 0 بند ،المللی کاالتوان گفت که در کنوانسیون بیع بینالمللی در خصوص ثمن شناور میبین

 یتعیین صریح یا ضمن صورت در که دارند تمایل عقد طرف دو که است قراردادهایی بر حاکم ،01

 .باشند متعهد قرارداد به ،ثمن تعیین برای اریمعی وجود یا قرارداد در قیمت

اهمیت هماهنگی کنوانسیون با سایر مقررات تجاری مهم  ،قابل توجه دیگر در این موضوع ةنکت

 قانون 1-715 مادة در مقرر رویکرد از جمله قانون متحدالشکل تجاری ایاالت متحده است. اتخاد

 بیع قانون کی عنوانبهکنوانسیون  موقعیت تا شودمی باعث کنوانسیون توسط تجاری متحدالشکل

 متحدالشکل انونق براساس. باشد عقد اعتبار عدم یا اعتبار مالک، طرفین قصد و یابد بهبود المللیبین

 قابل 10-715مادة  1پاراگراف ، باشند داشته را معینی ثمن انتخاب قصد عقد طرفین اگر ،تجاری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0. “Where, however, the parties intend not to be bound unless the price be fixed or agreed and 

it is not fixed or agreed there is no contract…”. 



  51   کاال یالمللعیب ونیثمن در کنوانس نییتع                                                                                              یعظم انصارا

 

 10-715مادة  0پاراگراف  ،باشند داشته شناور ثمن انتخاب به تمایل طرفین اگر و بود خواهد اعمال

 قصد مبنای بر را قرارداد یاعتباربی یا اعتبار باید دادگاه که معناست بدان این. شد خواهد اعمال

 با. ودشمی مشاهده هم کنوانسیون در رویکردی چنین. دهد تشخیص قرارداد انعقاد زمان در طرفین

 55 ةماد طابقم معتبری نحو به تواندمی شناور ثمن با قرارداد یک که اقعیتو این شناختن رسمیت به

 میمتص و نمایند واکاوی را طرفین قصد قراردادی هر در باید داوری مراجع و هادادگاه، گردد منعقد

 ةماد فسیرت. خیر یا کنند منعقد شناور ثمن با قرارداد یک خواستندمی واقع در هاآن آیا که بگیرند

 است ایرابطه قراردادهای سود به ،تجاری متحدالشکل قانون 1-715 مادةبا  راستامه، کنوانسیون 55

 55 ةادمبا استناد به  باشند، داشته را عقد به التزام قصد عقد طرفین که مادامتوانند می هادادگاه و

 نیست. 01 ةماد 0 بند هب مراجعه به نیازی خصوص این در کنند. تأیید را قرارداد اعتبار ،کنوانسیون

 دوم فصل هم که کشورهایی جمله از متعاهد کشورهای ةهم که است این تفسیری چنین دیگر ةفاید

 مندبهره 55 ةماد مطابق شناور ثمن مزایای از اند،کرده تصویب را کنوانسیون سوم فصل هم و

 ةماد 0 بند رد مندرج «خصمش کافی نحو به» شرط از توانندنمی نیز طلبتفرص متعاقدین و شوندمی

 .کنند استفاده عقد دانستن اعتبار بی برای 01

رد برخالف رویک و نگردید تنظیم داشت تمایل متحده ایاالت که گونهآن دقیقاً  55 ةماد البته

 مانقیمت ز جای به را عقد انعقاد زمان در متعارف قیمت، قانون متحدالشکل تجاری ایاالت متحده

 قیمت اب کاالهای به مربوط قراردادهای خصوص در امر این. داد قرار تعیین ثمن مالکِ ،کاال تحویل

 فصل هک زمانی تا فصلی کاالهای مورد در که چرا نیست؛ چندان مطلوب فصلی کاالهای یا و متغیر

 .(Tajudin, 2013: 163) نیست پذیرامکان قیمت تعیین ود،نش شروع

 المللیجاری بینتعیین ثمن در سایر قراردادهای مهم ت. 5

مطابق  ،پس از بررسی وضعیت تعیین ثمن و امکان صحت عقد بیع بدون تصریح بر ثمن

نواع مناسب است تا به بررسی اجمالی تعیین قیمت در برخی دیگر از ا، المللی کاالکنوانسیون بیع بین

فنی و قرارداد  قرارداد انتقال دانش، المللی پرداخت. قرارداد توزیعقراردادهای مهم تجاری بین

 . در واقع این قراردادهااستاین قراردادها  ة)لیسانس( از جمل اعطای مجوز بهره برداری از دانش فنی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0. “The parties if they so intend can conclude a contract for sale even though the price is not 

settled. In such a case the price is a reasonable price at the time for delivery…”. 
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هستند که  توافقاتی»: است گیرند که در تعریف آن گفته شدهتوافقات عمودی قرار می ةزیر مجموع
ایین( به ف )کنترل از باال به پکه در سطوح مختلکنند میفعال تجاری توافق  ةدر آن دو یا چند دست

یک  ةبا اعطای امتیاز فعالیت تجاری از سوی دارند همکاری تجاری بپردازند. این همکاری معموالً
صوالت مح، خاص تولید و توزیعة شیو، حق اختراع، امتیاز ارزشمند تجاری مانند نام و عنوان تجاری

ی و سایر حقوق انحصاری به طرف آوری دانش فنی و یا هرگونه حقوق مالکیت فکرفن، خاص
تعیین قیمت در این قراردادها به اختصار  ه،. در ادام(07-01: 0781، و باباپور یروی)ش ...«دیگر همراه است

 شود.بررسی می

 ثمن در قرارداد توزیع .5-7

ه کند ک)عرضه کننده( توافق می قراردادی است که براساس آن یک طرف، قرارداد توزیع»
کننده توزیع وکند کاال یا کاالهایی را تأمین ، کننده( براساس مبنایی مداومیگر)توزیعبرای طرف د

دوباره در قلمروی خویش به فروش ، ها را خریده و به نام و حساب خویشکند که آنموافقت می
 توزیع وجود دارد چهارچوبیک قرارداد ، . در واقع در قرارداد توزیع(111 :0711، )سماواتی «رساند

زمانی  ةنماید که در یک دورکننده با توزیع کننده توافق میکننده یا عرضهکه براساس آن تأمین

ا را به نام کننده بفروشد تا وی این کاالهطور متناوب کاالهایی را به توزیعهیکساله یا دوساله( ب )مثالً

 ،کننده. سود توزیع(Viscasillas, 2015: 216) و حساب خودش به خریداران بعدی به فروش رساند

گونه نآ .کننده و قیمت فروش بعدی به خریدار استحاصل مابه التفاوت قیمت خرید کاال از تأمین

 ای بوده و متفاوت با قراردادهای معینیماهیت ویژه، ماهیت قرارداد توزیع ،اندبیان داشته که برخی

قانون  01انی جزء قراردادهای مشمول ماده ان ایردانحقوقنمایندگی و ... است و به تعبیر ، مانند بیع

. به عبارت دیگر در مورد قراردادهای توزیع باید (179: 0781، نیا و حیدری)شهبازی گیردمدنی قرار می

کننده از یک سو و قراردادهای فروش میان کننده و توزیعمیان تأمین چهارچوببین قرارداد 

ائل به ق، شود از سوی دیگرمنعقد می چهارچوبرارداد کننده که بر مبنای قکننده و توزیعتأمین

ن بیع لذا مقررات کنوانسیو یست؛تفکیک شد. قرارداد توزیع همانطور که بیان شد قرارداد بیع ن

انون تعیین مبلغ قرارداد باید احکام ق ةنحو ةدر زمین بنابراینشود. المللی کاال بر آن اعمال نمیبین

تواند قانون منتخب طرفین و یا قانون تعیین شده د. قانون حاکم میحاکم بر آن مدنظر قرار گیر

 ،براساس قواعد حل تعارض باشد. در یک اختالف میان یک شرکت هلندی و یک شرکت سوییسی
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ارداد بدون اینکه قانون حاکم بر قر ؛قرارداد توزیعی برای کاالی خاصی میان طرفین منعقد شده بود

بلغ کننده از پرداخت مدار با ادعای عدم اجرای تعهدات توسط تأمینتعیین گردد. پس از مدتی خری

خواستار پرداخت مبلغ قرارداد گردید. در یک ، کنندهقرارداد امتناع ورزید؛ در حالی که تأمین

خ قرارداد المللی کاال درخواست فسخریدار با استناد به مقررات کنوانسیون بیع بین، دعوای متقابل

که کنوانسیون در مورد قرارداد توزیع اعمال  کردپاسخ به درخواست وی اعالم نمود. دادگاه در 

 . 0شودقرارداد بیع محسوب نمی، زیرا قرارداد مزبور شود؛نمی

اجد چنانچه و ،گردندکننده منعقد میکننده و توزیعاما قراردادهای فروش مجزا که میان تأمین

 ،کنوانسیون( باشند 1و  0)موضوع مواد  المللی کاالسایر شرایط اعمال مقررات کنوانسیون بیع بین

عیین گفته در خصوص تکه در این صورت مباحث پیش خواهند بودمشمول مقررات این کنوانسیون 

 د.کنالمللی کاال در خصوص این قرارداها صدق میثمن مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین

 (سانسی)لیاز دانش فن یمجوز بهره بردار یاعطاثمن در قراردادهای انتقال دانش فنی و  .5-3

ظاهر گرچه به (سانسی)لیاز دانش فن یمجوز بهره بردار یو اعطا یانتقال دانش فنقراردادهای 

فنی  مالکیت دانش، رسند؛ اما باید توجه داشت که در قرارداد انتقال دانش فنییکسان به نظر می

 یعطااشود در حالی که در قرارداد الیه( منتقل میل)منتق )انتقال دهنده( به دیگری آن توسط دارندة

دانش  ةشود؛ بلکه دارندمالکیت منتقل نمی، ی یا لیسانساز دانش فن یبردارهمجوز بهر

. در مورد ندکمیگیرنده( اعطا دهنده( مجوز استفاده از این دانش را به دیگری)لیسانسفنی)لیسانس

 براساس قانون حاکم بر قرارداد خواهد، شت که تعیین ماهیتماهیت این دو نوع قرارداد باید توجه دا

ران قانون ای، بود. برای مثال در خصوص قرارداد انتقال دانش فنی چنانچه قانون حاکم بر قرارداد

قانون  779 ةدر ماد «عین» ةبا توجه به کلم ،اندان بیان داشتهدانحقوقگونه که برخی  همان ،باشد

رداد انتقال توان قرانمی، مبنی بر عدم اطالق عین بر حق و منفعتاکثر فقها  دنی در باب بیع و نظرم

قانون  01 ةلذا قرارداد مزبور از نوع  قراردادهای مشمول ماد کرد؛دانش فنی را قرارداد بیع محسوب 

 0818باشد. چنین رویکردی در مقررات برخی دیگر از کشورها مانند قانون بیع کاال مدنی ایران می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0. Decision of 02.07.1997,cisg, available at: www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/perovic.html, 

last visited: 30 June 2018 

 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/perovic.html
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. بدیهی است در این حالت بحث (111و  111-158: 0781، )شیروی و سربازیان شودلیس نیز مشاهده میانگ

المللی و قواعد تعیین ثمن در این کنوانسیون منتفی است و از اعمال مقررات کنوانسیون بیع بین

اما  .مالک عمل خواهد بود، ضوابط قانون حاکم بر عقد در مورد چگونگی تعیین ثمن در قرارداد

مطالب پیش گفته در خصوص تعیین ثمن مطابق مقررات ، چنانچه قرارداد مزبور بیع محسوب گردد

 کنوانسیون بر آن جاری است. 

، تیلککه انتقال ما یدر حال رایز است؛متفاوت  یبه نحو مشهود عیبا قرارداد بقرارداد لیسانس 

 یلذا جا ؛دشویمنتقل نم رندهیبه گ یندانش ف تیمالک، قرارداد نیدر ا ،است عیعقد ب یاصل ةجوهر

 مطابقبلغ قرارداد م نییتع یکاال و چگونگ یالمللنیب عیب ونیامکان اعمال مقررات کنوانس یبحث برا

رارداد ق ،گرچه در ظاهر،اندداشته انیب یکه برخ طور همانماند. ینم یباق ونیکنوانس نیا مقررات

 تیامانند رع یانحصار یهایژگیو یوجود برخ لیبه دل ،دارد یمزبور با عقد اجاره مشابهت فراوان

توان نمی، شودیکه در عقد اجاره مشاهده نم یتعهدات خدمات یوجود برخ نیو همچن یمحرمانگ

در هر حال تعیین ماهیت چنین عقدی مطابق قانون حاکم  اجاره دانست. یک قراردادقرارداد مزبور را 

  .(111و  117-111: 0781، انیبازو سر یروی)ش بر آن صورت خواهد گرفت

 برداری از دانش فنیهگیرنده در مقابل دریافت مجوز بهرلیسانس، در قرارداد لیسانس عموماً

االمتیاز قباشد. در صورت استفاده از حمی 0«حق االمتیاز» ر معین پول و یامتعهد به پرداخت یک مقدا

ان آن بسته به میز گردد و مثالًمیچند معیار تعیین مبلغ قرارداد بر مبنای یک یا ، برای پرداخت مبلغ

باید توجه داشت که  .شودکم و زیاد می ،گیرنده از دانش فنی در تولید کااللیسانس ةمیزان استفاد

فواید  ،استفاده از روش تعیین مبنا برای تعیین حق االمتیاز در قیاس با روش تعیین مقطوع مبلغ قرارداد

فعاالن تجاری در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران(  )عموماً یرندهگبیشتری نصیب لیسانس

گیرنده بستگی به موفقیت لیسانس، دهندهکند؛ چرا که در این حالت میزان پرداختی به لیسانسمی

االمتیاز به صورت مقطوع تعیین نشده اما قدر تجارت خود دارد. ضمن اینکه در این حالت گرچه ح

من نیز دلیل عدم تعیین ثه لذا بیم عدم صحت عقد ب ؛آن مشخص گردیده استمعیاری برای تعیین 

 . روداز بین می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0. Royalty 
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 نتیجه

، للیالمالمللی از مقررات اسناد بینتفسیر صحیح و هماهنگ با تحوالت تجارت بین ةارائ

 0891 بمصو کاال المللیبین بیع کنوانسیون ،المللیضرورتی انکارناپذیر است. در میان این اسناد بین

الملل و همچنین عضویت تعداد بسیاری وین به دلیل اهمیت و رواج قراردادهای بیع در تجارت بین

ای برخوردار است که ضرورت تفسیرهای از کشورهای جهان در کنوانسیون مزبور از اهمیت ویژه

ان قرار اندحقوقالملل معاصر از مقررات این کنوانسیون مورد توجه مناسب با مقتضیات تجارت بین

ان در خصوص مقررات کنوانسیون مزبور اعمال مقررات دانحقوقهای مسئلهگرفته است. یکی از 

کنوانسیون و تبیین رویکرد کنوانسیون در خصوص قراردادهای بیع با ثمن  55 ةمادو  01 ةماد 0بند 

ط توس هاآن شناور است. قراردادهایی که ریشه در حقوق عرفی بازرگانی داشته و ضرورت وجود

یین گردیده تب ،مکالی و مک نیل به دلیل منافع بسیاری که دارد، نظران حقوقی مانند لولینصاحب

انعقاد قراردادهای بیع با ثمن شناور را غیرمعتبر  ،01 ةماد 0رسد بند است. در حالی که به نظر می

خش آورد. در تفسیر این بیاز تشکیل قراردادهای بیع با ثمن شناور سخن به میان م 55 ةماد، داندمی

ان به تعارض میان دو ماده معتقد بوده و ضمن رأی بر تقدم دانحقوقاز مقررات کنوانسیون برخی 

را تنها در مورد رزرو مقررات بخش دوم  55 ةاعمال مقررات ماد، 55بر ماده  01 ةاعمال ماد

ست، اور قابل اعمال کنوانسیون توسط کشوری که مقررات کنوانسیون از طریق مقررات آن کش

 است ای ناسازگارهدانند. چنین تفسیری نه تنها با لزوم توجه به ماهیت قراردادهای رابطممکن می

گیرد. بلکه ضرورت توجه به هماهنگی در اعمال مقررات کنوانسیون توسط متعاهدین را نادیده می

 بر مبتنی للیالمبین تجارت ةوسعت که این به توجه با: »که این بر مبنی کنوانسیون ةمقدم عالوههب
 که دهدمی نشان «باشدمی کشورها میان دوستانه روابط ارتقای در مهمی عنصر، متقابل نفع و انصاف

 01 ةماد 0 بند هب توسل با قراردادی روابط از رهاشدن برای عقد طرفین طلبیفرصت باید کنوانسیون

ه در رسد آنچه کدهد. به نظر میورد غفلت قرار میبرساند و تفسیر مزبور این مهم را م حداقل به را

کنوانسیون اهمیت دارد قصد التزام طرفین عقد به قرارداد است که قصد مزبور  01 ةماد 0مقررات بند 

 9 ةتواند در قراردادهای با ثمن شناور نیز وجود داشته باشد. توجه به قصد طرفین مورد تأکید مادمی

 کندا رد میر بودن مقررات کنوانسیونمتعارض ةین رویکردی نه تنها عقیدباشد. چنکنوانسیون نیز می

بلکه هماهنگ با رویکرد سایر مقررات تجاری مهم مقررات است،  ةکه از نقاط ضعف یک مجموع

 .است 1101 المللیبین تجاری قراردادهای از جمله قانون متحدالشکل تجاری ایاالت متحده و اصول
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المللی باید توجه داشت که آن بخش از این قراردادها که دهای تجاری بیندر خصوص سایر قراردا 

 اعمال مقررات طِبودن سایر شرایدر صورت دارا ،شوندقرارداد بیع محسوب می عنوانبهماهیت در 

قصد التزام به  ،لذا چنانچه طرفین عقدهستند؛ مشمول این کنوانسیون  ،المللی کاالکنوانسیون بیع بین

یع زند. قراردادهای بای نمیصدمه هاآن عدم تعیین ثمن به صحت ،جاد شده را داشته باشندتوافق ای

 اند.از این دسته ،گردندتوزیع منعقد می چهارچوبقراردادهای  ةمجزایی که به پشتوان
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