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 . مقدمه1
الزم اإلتباع بودن قراردادها از اصول اوليه قواعد عمـومي قراردادهـا در هـر نظـام     

قراردادهايي كه بطور قـانوني  «مدني فرانسه قانون  1134باشد. براي نمونه، طبق ماده  مي
انـد.   ها را منعقد كردهتشكيل شده باشند جايگزين قانون نسبت به اشخاصي است كه آن

دارد:  قانون مدني مـا نيـز در عبـارتي مشـابه مقـرر مـي       219) ماده 19:1380(نوري،...». 
اإلتبـاع   الزم هـا آن مقـام  عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعـاملين و قـائم  «

 ...».  است. 
اإلتباع بودن قراردادها، بـدون در نظـر داشـتن ضـمانت اجـراي       تأكيد بر اصل الزم

 1»هـا  نظـام جبـران  « تخلف از آن، بيهوده است. ضمانت اجـراي تخلفـات قـراردادي در   
متناسب با نوع تخلفات صورت گرفته و بايد ها  شكني شود. شيوه جبران پيمان مطالعه مي

شـكني،   سته بـه ميـزان و اهميـت پيمـان    با رعايت حفظ ثبات قراردادها باشد. بنابراين، ب
 شود. ضمانت اجراي آن تعيين 

شكني اسـت كـه در حقـوق بسـياري كشـورها       هاي پيمان از گونه 2»نقض اساسي«
) در تعريـف اجمـالي آن بايـد    14:2، ج1374شناخته شده نيسـت. (بايانكـا و ديگـران،    

ي قرارداد، تخلف از التزامات قراردادي است كه به بنيان قرارداد لطمه گفت: نقض اساس
عيت حقوقي ها اهميت فراوان دارد؛ زيرا در تعيين وض تقسيم در نظام جبراناين زند.  مي

) ضـمانت اجـراي نقـض اساسـي قراردادهـا  بـا       14د. (همـان: باشـ  قراردادها مؤثر مـي 
نظر گرفته شده متفاوت است. اين ضـمانت   ها در شكني هايي كه براي ساير پيمان جبران

وجـه اشـتراك تمـام     3اجرا در حقوق داخلي كشورها با تعـابير گونـاگون آمـده اسـت.    
يابد به دليل نقض اساسي قرارداد بـه   ضمانت اجراها  در آن است كه متعهدله اختيار مي

 التزامات خود عمل نكند.
هميت زيـادي برخـوردار اسـت.    المللي از ا نقض اساسي قراردادها در مقررات بين

معاهده قراردادهـاي مربـوط بـه    «توان در  تعريف اين اصطالح را در مقررات فراملي مي
معاهده  مزبور در پـي ارائـه تعريـف از     25ديد. ماده  4»1980المللي كاالي وين  بيع بين

كه ميزان توفيـق آن در تبيـين ايـن مفهـوم، موضـوع ايـن        استقرارداد » نقض اساسي«
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 8:103و مـاده   5»المللـي  اصول قراردادهاي بازرگاني بـين « 7. 3. 1تار است. در ماده نوش
بـدون آن كـه    7»عـدم اجـراي اساسـي تعهـد    «نيـز   6»اصول حقوق قراردادهاي اروپايي«

 .است» نقض اساسي قرارداد«د معادل با تعريفي از آن ارائه شو
، تالش شده تـا  ي فرامليبيشتر با مقررات بازرگاندر اين پژوهش، با هدف آشنايي 

المللي روشن شود. در اين رابطه با تأكيـد   مفهوم نقض اساسي قراردادهاي بازرگاني بين
مطالـب مربـوط ارائـه     8المللـي كـاال   بر مقررات معاهده قراردادهاي مربوط به بيـع بـين  

و اصول قراردادهـاي   9شود و همراه با آن، مقررات اصول حقوق قراردادهاي اروپايي مي
 نيز جهت تكميل بحث، مورد توجه است.   10المللي زرگاني بينبا

 
 . پيشينه نقض اساسي قرارداد در معاهده2

هاي گوناگون، بطور جداگانه  نويس اوليه رومي معاهده، هريك از التزام پيشدر 
آمد.  ، نقض يك التزام قراردادي ويژه به شمار ميهاآنمالحظه گرديده و تخلف از 

به  1951چنين رويكردي بيشتر با نظام حقوق عرفي سازگار بود تا اين كه در سال 
به » مفهوم نقض قرارداد«المللي الهه، پيشنهاد شد  هنگام تدوين قانون يكنواخت بيع بين

ت به كل قرارداد به كار رود، نسبشكني هريك از دو طرف  جاي آن كه براي پيمان
» نقض يك وظيفه اساسي«جايگزين » نقض اساسي قرارداد«سترش يابد و عبارت گ

افزود؛ زيرا نقض يك وظيفه اساسي،  شود. پذيرش اين پيشنهاد بر پايداري قرارداد مي
مالزمه با نقض اساسي قرارداد ندارد تا به از ميان رفتن قرارداد بيانجامد. پيشنهاد مزبور 

در تعريف » فرد معقول«آمد و گام بعدي با آوردن  1965و 1963س معاهده نوي در پيش
، مصداق پيدا كرد تا معيار نوعي به به يك فرد متعارفبرداشته شد. به اين ترتيب ارجاع 

 معيار شخصي اضافه شود. 
هنگام تهيه مقررات آنسيترال در نظر داشتن معيارهاي محسوس مورد تأكيد قرار 

» فرد متعارف«ها بر عدم مطلوبيت و غيردقيق بودن معيار  كه دولت گرفت. نظر به اين
به تعريف » خسارت عمده«اصطالح تند دو نوآوري عمده به وجود آمد: تأكيد داش

بيني شد تا بار اثبات قابل  پيش» مگر اين كه«اضافه شد و سپس جمله شرطيه با 
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به صورت زير  23ل بيني بودن را منتقل كند. بر اساس توضيح ياد شده، اص پيش
 تصويب شد:

شود  نقضي كه توسط يكي از طرفين صورت گرفته، هنگامي اساسي محسوب مي«
كننده  اي به طرف ديگر شود مگر اين كه طرف نقض كه منجر به خسارات عمده

 ».بيني كند اي را پيش بيني نكرده يا دليلي نداشته كه چنان نتيجه پيش
ا متني روبرو شد كه با قانون يكنواخت بيع گفته، ب كنفرانس وين با روند پيش

ها، عدم حصول انتظارات  اي متفاوت بود. پس از تبادل ديدگاه المللي، بطور عمده بين 
در همان «زيان ديده براي فهم بهتر خسارت عمده در معاهده اضافه شد و فرد متعارف 

ه وين آمد تا در معاهد 25به عنوان ضابطه معيار نوعي در متن ماده » اوضاع و احوال
نقض «) طبق ماده مزبور 14نهايت، متن ماده مزبور به شكل كنوني درآيد. (همان:

شود كه منجر به ورود  قرارداد توسط يكي از طرفين، هنگامي نقض اساسي محسوب مي
چنان خسارتي به طرف ديگر گردد كه او  را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب 

اساساً محروم كند، مگر اين كه طرفي كه مبادرت به نقض قرارداد قرارداد داشته است، 
كرده و يك فرد متعارف همانند او نيز در  بيني نمي اي را پيش نموده است چنين نتيجه

 ».بيني كند توانسته است آن امر را پيش اوضاع و احوالي مشابه، نمي
  

 . مفهوم كلي نقض اساسي قرارداد3
هـاي جبرانـي    حـل  ، همراه بـا راه وينر سراسر معاهده مفهوم نقض اساسي بارها د
اين معاهـده، تنهـا اگـر يـك       64و  49مطابق با مواد  11خريدار و فروشنده، آمده است.

طرف از اجراي تعهدات قراردادي كوتاهي كند كه منجر به نقض اساسـي شـود، طـرف    
معاهده، ابطال تمام قرارداد،  51تواند قرارداد را ابطال نمايد. در بخش دوم ماده  ديگر مي

معاهـده يادشـده نيـز     72 مبتني بر اجراي ناقص بخشي از قرارداد آمده اسـت. در مـاده  
معاهده وين، ابطـال قـرارداد در    73شود. طبق ماده  بيني قرارداد ديده مي نقض قابل پيش

همـان معاهـده،    46مورد تحويل اقساطي آمده است. همچنين برطبق بخـش دوم مـاده   
دهد تحويل كاالي جايگزين را از فروشنده بخواهـد.   نقض اساسي به خريدار اختيار مي
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هاي معمـول، ماننـد گـرفتن خسـارت يـا       مفهوم نقض اساسي، مرز ميان جبران بنابراين
هاي قاطع، مثل پايان دادن به قرارداد يا درخواست كاالي جايگزين  كاستن ثمن و جبران

كند. هم چنين نقض اساسي، نقش مهمي در انتقال ضمان معاوضي دارد.  را مشخص مي
ب نقـض اساسـي قـرارداد شـود مـواد      اگر فروشـنده مرتكـ  «معاهده وين  70طبق ماده 

مانع از توسل مشتري بـه طـرق جبـران خسـارت ناشـي از نقـض كـه در         69و 67،68
 ».دسترس اوست، نخواهد بود

مهمترين نقش مفهوم نقض اساسي قرارداد آن اسـت كـه زمينـه ابطـال قـرارداد را      
نقـض  «به عبارت ديگـر اگرچـه در معاهـده ويـن بارهـا از اصـطالح        12آورد. فراهم مي
اسـت كـه بـه     1(64(aو 49)a)1استفاده شده، ولي مهمترين نقش آن در مـواد  » اساسي

يابند و از تعهدات قراردادي  خريدار يا فروشنده اختيار ابطال قرارداد را مي هاآنموجب 
 شوند.   بري مي

به منظور تعيين ضمانت اجراي پيمان شكني، ابتدا بايد اساسي يا غيراساسي بـودن  
د مشخص شود. در صورت اساسي بودن، طرف قـرارداد حـق ابطـال آن را    نقض قراردا

است. بر اساس مـاده  » نقض اساسي«يابد. پس آنچه اهميت دارد روشن شدن مفهوم  مي
 معاهده وين در اين خصوص، نكات زير شايان توجه است: 25
 طرفي كه از اجراي قرارداد كوتاهي كرده از تعهدي كه بموجـب قـرارداد يـا عـرف     -1

 بازرگاني يا رويه معمول دو طرف يا مقررات معاهده دارد سرپيچي كرده باشد. 
نقض قرارداد، طرف قرارداد را از آنچه اساساً از اجراي قرارداد انتظار داشته محروم   -2

 دادي كه بسته از ميان برده باشد.كرده يا انتظارات او را از قرار
 بيني باشد. قابل پيش شكن، پيمان نتايج نقض قرارداد از سوي  -3

هايي در پـي نشـان دادن    با فهرست كردن راهنمانيز اصول يونيدقوا  7 .3 . 1)2ماده (
شرايطي است كه كوتاهي از اجراي تعهدات قراردادي، منجر بـه عـدم اجـراي اساسـي     

در تعيين اين كه آيـا كوتـاهي در اجـراي تعهـد،     «اين ماده:  2شود. طبق بند  قرارداد مي
 عدم اجراي اساسي است يا خير، به ويژه بايد به امور زير توجه داشت: معادل با
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ديده را بطور اساسي از آنچه برطبق قـرارداد   الف) اين كه عدم اجراي تعهد، طرف زيان
كند يا نه، مگر اين كه طرف ديگر نتيجـه   توانست انتظارش را داشته باشد، محروم مي مي

 بيني كرده باشد توانسته آن را پيش عارف نميبيني نكرده يا بطور مت مزبور را پيش
 ب) اين كه رعايت دقيق تعهدي كه اجرا نشده، ركن قرارداد بوده يا نه

 احتياطي ج) اين كه عدم اجراي تعهد، عمدي بوده يا از روي بي
دهـد بـه ايـن اعتقـاد برسـد كـه        ديده حق مي د) اين كه عدم اجراي تعهد به طرف زيان

 آتي تعهدات از سوي طرف ديگر اتكا كند يا نهتواند بر اجراي  نمي
ه) اين كه اگر به قرارداد خاتمه داده شود، طرف مسؤول عدم اجرا در نتيجه آماده كردن 

 ».مقدمات يا اجراي تعهد، متحمل زيان نامتناسبي خواهد شد يا نه
كند كـه در   اصول اروپايي، سه وضعيت را مشخص مي 8:103در همين رابطه ماده 

عـدم اجـراي تعهـد،    «شوند. برابر ماده مزبور:  عدم اجراي تعهد، اساسي شمرده مي هاآن
 نقض اساسي قرارداد است اگر

 الف) رعايت دقيق تعهد، اساس قرارداد باشد
ب) عدم اجرا طرف ديگر را از آنچه كه استحقاق آن را به موجب قرارداد داشته اساسـاً  

بيني نكرده باشد و بطـور متعـارف    را پيشمحروم كند مگر اين كه طرف ديگر آن نتايج 
 بيني نباشد يا نيز نتايج ناشي از نقض قرارداد قابل پيش

ج) طرف قرارداد قصد عدم اجراي آن را داشته باشد و طرف ديگر قرارداد به اين نتيجه 
 ».برسد كه باور كند اجراي قرارداد از سوي طرف متعهد قابل اتكا نيست

شــمار و  تعريــف معاهــده ويــن از نقــض اساســي، اســتنتاجي از پيشــنهادات بــي 
در خصـوص مفهـوم نقـض    تفاسير گوناگون و مباحثـات مسـتمر   نويس آن است.  پيش

 25اساسي قرارداد در مقررات معاهده وين ادامه دارد. شـايد علـت آن اسـت كـه مـاده      
اي هم كه در فهم  چ نمونهمعاهده وين، تعريف روشني از نقض اساسي ارائه نكرده و هي

شـود. در تعريـف نقـض اساسـي از عبـارات كلـي نظيـر         نمـي  مطلب مؤثر باشد يادآور 
رغـم   اسـتفاده شـده و علـي    15»بينـي  قابليت پيش«و  14»محروميت اساسي«، 13»خسارت«

 آسان به نظر رسيدن تعريف، به دليل كلي بودن آن، تطبيق برمصاديق دشوار است. 
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 در تشخيص نقض اساسي قرارداد. نتايج عدم اجرا 4
شود كه در تعيين اساسي بودن نقـض   عدم اجراي مفاد قرارداد منجر به نتايجي مي

قرارداد مؤثر است. براي اين كه تخلف از قـرارداد، اساسـي شـمرده شـود بايـد طـرف       
گرديد محروم شده باشـد. ايـن    قرارداد از انتظاراتي كه در پي اجراي قرارداد حاصل مي

بيني بوده يا هرشخص متعارفي در شرايط او  شكن، قابل پيش بايد براي پيمان محروميت
 )  251:1384بيني كند. (صفايي،  بتواند آن نتايج را پيش

 
 بيني از انتظارات قراردادي . محروميت اساسي قابل پيش4.1

معاهده وين، نقض اساسي با دو عنصر تعريف شده است كه  25در بيان كلي ماده 
 شكن. بيني آن از سوي پيمان ديده و قابليت پيش ز: محروميت اساسي زيانعبارتند ا

در توضيح قسمت نخست ماده يادشده، نقض اساسي  به عنوان سببي بـراي زيـان   
توانسته از  ديده از آنچه مي يك طرف به ديگري معرفي شده است كه در نتيجه آن، زيان

معاهـده ويـن بـه     25دوم مـاده  شـود. قسـمت    قرارداد انتظار داشته باشـد محـروم مـي   
دهد از ابطال قرارداد جلوگيري كند، مشروط بر آن كـه ثابـت كنـد     شكن اجازه مي پيمان

بينـي نكـرده و هـيچ شـخص معقـولي نيـز در شـرايط او         نتيجه نقض قـرارداد را پـيش  
بيني كند. مفاد ايـن مقـررات، مبتنـي بـر تميـز ميـان        اي را پيش توانسته چنين نتيجه نمي

مربوط به طرفي است كه متحمل زيان شده و طرفي كه ناقض قرارداد است. اين  عناصر
با در نظر داشتن اين كه  17»انتظارات قراردادي«و  16»خسارت اساسي«عناصر عبارتند از 

 بيني باشند.  قابل پيش
انـد.   آمـده » عدم اجراي اساسي«دو عنصر يادشده در اصول يونيدقوا، تحت عنوان 

اصول مزبور در تعيـين امـوري كـه بـراي تشـخيص معـادل بـودن         a)(2(1 .3. 7ماده (
ايـن كـه   «كوتاهي در اجراي قرارداد با عدم اجراي اساسي ضرورت دارد، مقرر داشـته:  

توانسـت انتظـار    عدم اجراي تعهد، زيان ديده را بطور اساسي از آنچه برطبق قرارداد مي
بيني نكرده يـا   نتيجه مزبور را پيش كند يا نه، مگر اين كه ديگري داشته باشد، محروم مي

 ».توانسته آن را پيش بيني كرده باشد بطور متعارف نمي
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در توضيح مقرره مزبور از سوي مؤسسـه بـين المللـي يكنواخـت كـردن حقـوق       
آن است كه عدم اجـرا بـه    a)(2(1 .3 .7آمده است: عامل نخست در ماده ( 18خصوصي

آنچه استحقاق يافته در زمان انعقاد قرارداد  ديده را از قدري اساسي است كه طرف زيان
انتظارش را داشته باشد بطور اساسي محروم كند. عامل دوم در ماده مزبور آن است كـه  

شكن بتواند ثابت كند اساسي بودن قرارداد را براي طرف قـرارداد پـيش بينـي     اگر پيمان
ديـده   بيني كند، زيان توانسته آن را پيش نكرده و هيچ شخص معقولي هم به جاي او نمي

 19تواند به قرارداد پايان دهد. نمي
اصول اروپايي، مقرراتي همسان با اصول يونيدقوا دارد كـه هـر دو    b(8:103ماده (

عدم «اصول اروپايي مقرر داشته:  b(8:103اند. ماده ( معاهده وين پيروي كرده 25از ماده 
ديده را از آنچه استحقاق داشته تـا از قـرارداد انتظـار داشـته      اجراي اساسي، طرف زيان

بيني نكـرده   اي را پيش كند مگر اين كه طرف ديگر قرارداد، چنان نتيجه باشد محروم مي
 ». بيني كرد باشد و بطور معقول نتوان آن را پيش

گيري نشده و نتايج عدم اجـرا   نسبت به انجام مفاد قرارداد سخت در ماده يادشده،
مورد تأكيد است. اگر در اثر عدم اجرا، طرف قـرارداد بطـور اساسـي از سـود ناشـي از      
معامله محروم شود چنان كه اجراي قـرارداد، ديگـر سـودي بـه حـال او نداشـته باشـد        

شكن، نتايج عدم اجرا را  پيمانتوان گفت عدم اجرا اساسي است. البته در موردي كه  مي
بينـي   بيني نكرده باشد و براي شخص معقولي در شرايط او نيز آن نتايج قابل پـيش  پيش

 حكم عدم اجراي اساسي نخواهد بود.نباشد مشمول 
معاهـده ويـن و اصـول اروپـايي،      25رغم تشابه ميان تعريف مندرج در مـاده   علي

معتقدند تفاوتهاي ظريفي ميان مقررات معاهده وين بـا  ،  برخي به مقايسه آن دو پرداخته
كـه   1978نـويس   پـيش  23در اين مقايسه بـه تفسـير مـاده     20اصول مزبور وجود دارد.
باشـد اشـاره شـده اسـت. دربخشـي از آن       معاهده وين مي 25تشكيل دهنده طرح ماده 

سـارت  ضابطه اساسي براي اين كه نقض اساسي باشد آن است كـه منجـر بـه خ   «آمده: 
در حالي كه بـه موجـب اصـول اروپـايي، مـالك      ». ديده گردد قابل توجه به طرف زيان

ديده از آنچه استحقاق داشته تا از قـرارداد   اساسي بودن براي عدم اجرا آن است كه زيان
انتظار داشته باشد اساساً محروم شود. اختالف اصلي آن است كه در معاهده بايـد زيـان   
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وارد شده باشد ولي به موجب اصـول اروپـايي، وجـود زيـان،      اساسي به طرف قرارداد
 )2000،  21آيد. (الصغير الزمه عدم اجراي اساسي قرارداد به شمار نمي

ترديد اين تفـاوت در ظـاهر مقـررات مشـهود اسـت امـا برخـي آن را نظـري         بي
معطـوف  »  خسـارت «اند. ايشان دليل ديدگاه خود را در توجـه بـه معنـي كلمـه      شمرده

دارد. در ايـن بيـان بـراي آن كـه      22تـر از زيـان واقعـي    ارند كـه مفهـومي گسـترده   د مي
ديـده بايـد ضـرري را     معاهده وين اساسي باشـد، زيـان   25شكني به موجب ماده  پيمان

تحمل كرده باشد كه به مانند محروميت اساسـي او از آن چيـزي باشـد كـه از قـرارداد      
نـويس آن،   معاهده وين، برخالف پـيش  25ه انتظار داشته است. اين مطلب از پيشينه ماد

معاهده وين آمده است كه تعيـين نقـض اساسـي بـه      25شود. در پيشينه ماده  معلوم مي
شود بلكه به اهميت سودي كه قرارداد در صورت اجرا  ميزان خسارت وارده مربوط نمي

ه براي طرف آن دارد و تعهداتي كه بـه موجـب قـرارداد بـه سـود متعهدلـه ايجـاد شـد        
معاهده وين، ضـابطه   25گردد. بنابراين در اصول اروپايي و اصول يونيدقوا و ماده  بازمي

ديـده را   اصلي يكسان است. عدم اجراي مفاد قرارداد بايد منجر به نتايجي شود كه زيان
از آنچه به موجب قرارداد انتظارش را داشته اساساً محروم كنـد و نيـز ايـن موضـوع از     

،  23بينـي باشـد. (ليـو    هرشخص معقولي در شـرايط او قابـل پـيش    شكن يا جانب پيمان
2005( 

 
 ديده محروميت اساسي از انتظارات قراردادي زيان .4.2

ديده از نقض قرارداد كه ممكن است خريدار يا فروشـنده   در بخش مربوط به زيان
 باشد بايد خسارت اساسي باشد. اين موضوع در مقايسه معاهده وين با معاهـده مربـوط  

آيـد.   هاي معاهده وين به شمار مـي از نوآوري 24به حقوق يكنواخت بيع بين المللي كاال
معاهـده   25اما منظور از خسارت چيست؟ چه خساراتي اساسي است؟ با توجه به ماده 

ها به طور جداگانه وين، انتظارات قراردادي كدامند؟ در اين قسمت به هريك از پرسش
 شود. پاسخ داده مي
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هاي گوناگون  ، مفسرين معاهده داراي ديدگاهخسارتدر مورد مفهوم خسارت:  .4.2.1
رسد بايد در پرتو پيشـينه و اهـداف معاهـده     هستند. در فقدان تعريفي دقيق، به نظر مي

 وين به تفسير پرداخت و در نهايت به معني آن دست يافت:
اد ايـن مـاده   دهد مف معاهده وين، چنان كه گذشت، نشان مي 25پيشينه وضع ماده 

ناشي از مباحثاتي است كه پيرامون نقاط ضـعف مقـررات معاهـده مربـوط بـه حقـوق       
» نقض اساسـي «اي براي تعريف  يكنواخت بيع بين المللي كاال در خصوص ارائه ضابطه

نويس معاهده وين براي پرهيز از مشكالت نظري  صورت گرفته است. نويسندگان پيش
المللـي كـاال  بـه ارائـه      ه حقوق يكنواخـت بيـع بـين   بودن مقررات در معاهده مربوط ب

 25اند تا به وسيله آن، نقض اساسي را روشن كنند. (جعفرزاده اي عيني روي آورده ضابطه
 ،2001( 

اي در تفسيرهايي كه توسط دبيرخانه معاهده ويـن ارائـه    با عنايت به  چنين پيشينه
دارد و بـراي فهـم آن از مثالهـايي    وجود ن 26شده، تفاوتي ميان اين واژه با واژگان مشابه

هاي كاري نيز تصـريح   استفاده شده است. در گزارش برخي گروه 27مانند خسارت پولي
شده كه اين كلمه بايد در مفهوم گسترده تفسير شود. البته ايـن ديـدگاه قـاطع نيسـت و     

 )211:1987، 28حداكثر در حد يك دستورالعمل است. (بايانكا
تـوان معنـي كـرد.     ه به هدف از بكـارگيري آن نيـز مـي   را با توج» خسارت«كلمه 

اند هدف آن است كه در موارد استثنايي، اجازه ابطـال يـا    همانطور كه برخي اشاره كرده
اجازه درخواست تحويل كاالي جايگزين  يا منع انتقال ضمان معاوضي داده شود. ايـن  

معاهده وين  74ت ماده اهداف، وراي پرداخت خسارت بوده، بنابر اين متفاوت از مقررا
 )211است كه در آن خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات آمده است. (همان:

مورد اسـتفاده در   29معاهده وين، معادل واژگان مشابه 25در ماده » خسارت«كلمه 
انـد ايـن كلمـه     المللي نيست و چنان كه برخي محققين گفته مقررات داخلي و حتي بين

معاهده وين آمده تا اگر نقض اساسي نباشد  74نيست كه در ماده برابر با واژه خسارتي 
به موجب ماده مزبور، طرف قرارداد بتواند درخواست جبران خسارت كند. پس معلـوم  
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معاهده وين، مفهومي بـه جـز زيانــهاي معمـول يـا       25شود كلمه خسارت در ماده  مي
 كند دارد. خسارات اقتصادي كه طرف قرارداد تحمل مي

معاهده وين الزم نيست خسارتي عيني يا حقيقي بوده  25مندرج در ماده  خسارت
يا به يك زيان مادي منجر شود بلكه شامل خسارات قانوني كه آن را از خسارات عينـي  

شكن حق نداشـته انجـام دهـد     كند از قبيل حق حبس يا انجام كاري كه پيمان متمايز مي
ولي منجر به زيان نگـردد، مثـل ايـن كـه     شود. اگر نقض يك تعهد مهم رخ دهد  نيز مي

بندي نكند و كاال سالم به مقصد برسد، خريـدار ممكـن    فروشنده كاال را به درستي بسته
است به دليل تخلف فروشنده، امكان فروش مجدد كاال را از دست بدهد. در اين مثـال  

اهـده  مع 25با اين كه خسارت عيني وجود ندارد ولي خسارت به مفهومي كـه در مـاده   
معاهده وين از بين  25وين به كار رفته محقق شده است. لذا منظور از خسارت در ماده 

اي اسـت كـه طـرف قـرارداد بـا بسـتن قـرارداد در پـي آن بـوده و بـا            رفتن آن نتيجـه 
ديـده   شكني، سود او در اجراي قرارداد از ميان رفته اسـت. از همـين رو بـه زيـان     پيمان

 )113:1992،  30رداد پايان دهد. (اندرليناجازه داده شده كه به قرا
هنگامي كه پرداخت غرامت بتواند به عنوان يك جبران كـافي باشـد حـاكي از آن    

معاهده وين محقق نشده اسـت. پـس    25است كه خسارت به مفهوم مورد نظر در ماده 
ديده همچنان به تعهدات خود پايبند اسـت و تنهـا اجـراي آن را بـه      در موردي كه زيان

اندازد تا به اهداف خود از قـرارداد برسـد، خسـارت موجـب نقـض اساسـي        خير ميتأ
 قرارداد محقق نشده است. 

كلمه خسارت نه به لحاظ ماهوي و نه به لحاظ مفهومي در نشسـت گـروه كـاري    
آنسيترال و نيز كنفرانس ديپلماتيك  وين مورد بررسي قرار نگرفت. واقع آن اسـت كـه   

ارد و در برخي موارد با ادامه و استمرار نقض قـرارداد پديـد   خسارت، مفهومي ايستا ند
آيد. به همين جهت يكي از مشكالت تجزيه و تحليل اساسي بـودن نقـض قـرارداد،     مي

معاهـده   25تعيين هنگامي است كه خسارت به قدر كفايت رسيده باشد. از تعريف ماده 
ي الزم است كـه اساسـاً   شكن اي از خسارت ناشي از پيمان شود كه درجه وين روشن مي

 محروم كننده طرف قرارداد از انتظارات او در بستن قرارداد شود.
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معاهده ويـن، خسـارت ناشـي از نقـض      25طبق ماده . اساسي بودن محروميت: 4.2.2
اساسي بايد طرف قرارداد را اساساً از انتظارات قراردادي كه داشـته محـروم كنـد. پـس     

شـود و بايـد    ردادي، سبب نقض اساسي قـرارداد مـي  محروميت اساسي از انتظارات قرا
 روشن شود كه مالك سنجش اساسي بودن محروميت چيست.

دهـد كـه بـراي احـراز نقـض       معاهده وين نشان مـي  25بررسي پيشينه وضع ماده 
اساسي، ابتدا پيشنهاد شد تا ثابت شود خسارت  ناشـي از نقـض، اساسـي بـوده و ايـن      

يس تعريـف نقـض اساسـي قـرارداد جـاي گرفـت. در       نـو  پيشنهاد پسنديده و در پـيش 
اي نه كـامالً مـبهم و نظـري     كنفرانس ديپلماتيك وين، برخي معتقد بودند چنين مصوبه

باشد. اعتراض اصلي آن بود كه قيد  است و نه عيني و قابل انعطاف، بلكه امري ميانه مي
تعريـف   اساسي براي محروميت به مانند اساسي بودن نقض، كمكـي بـه روشـن شـدن    

تصميم بر آن شد كـه نقـض قـرارداد     ز به يك ضابطه عيني است. سرانجامكند و نيا نمي
ديده را از آنچه كه استحقاق انتظـار   بايستي منجر به خسارتي شود كه بطور اساسي زيان

معاهده ويـن چنـين نتيجـه     25آن را از قرارداد داشته محروم كند. برخي از پيشينه ماده 
اساسـي  نويس آن كه به مقدار زيان وارده براي تشخيص نقض  گرفتند كه برخالف پيش

توجه كرده بود به اهميت منافعي كه اجراي قرارداد براي طرف قرارداد دارد و تعهـداتي  
 )2000كه بالفعل به سود او ايجاد كرده توجه شده است. (الصغير، 

گيرد، ولـي   تعيين اين كه خسارت اساسي است در پرتو شرايط هر مورد انجام مي
شـكني اسـت. پـس انتظـارات      ه از پيمـان ديـد  تأكيد بيشتر بر انتظارات قـراردادي زيـان  

آور بودن نقض قرارداد اسـت. حتـي برخـي     قراردادي، ضابطه اصلي تعيين رخداد زيان
الملل معتقدند سود قانوني مـورد انتظـار از اجـراي تعهـدات      اساتيد حقوق تجارت بين

معاهده وين، ضابطه تعيين اساسي بـودن محروميـت از انتظـارات     25قراردادي در ماده 
 )2001قراردادي است. (جعفرزاده، 

تر شدن مفهـوم محروميـت اساسـي، توجـه بـه آراي قضـايي ماننـد         جهت روشن
حكم كرد كه  1991هاي زير مفيد است: دادگاه استيناف شهر فرانكفورت در سال  نمونه

اگر هدف قرارداد بطور جدي براي طـرف قـرارداد در مخـاطره بيافتـد، نقـض اساسـي       
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براي تشخيص نقض اساسي قرارداد بـه   2002سوئيس نيز در سال دادگاهي در  31است.
ميزان اهميت سود قراردادي توجه كرد و مقرر داشت براي تعيين اهميت سود قراردادي 

همچنـين   32بايد به قلمرو انتظارات قراردادي كه وابسـته بـه توافـق اسـت توجـه كـرد.      
داد در معنـي منـدرج در   مقرر داشت نقض اساسي قرار 2002دادگاهي در آلمان به سال 

شـكن از رسـيدن بـه عـين آنچـه       شود كه پيمـان  معاهده وين هنگامي احراز مي 25ماده 
  33توانست مطابق با قرارداد مورد انتظار باشد كوتاهي كند. مي

در استناد به ضابطه انتظارات قراردادي بايـد بـه   ديده:  . انتظارات قراردادي زيان4.2.3
كه در تعيين هـدف هرطـرف از بسـتن قـرارداد نبايـد بـه        دو نكته پرداخت: نخست آن

هاي دروني او توجه شود بلكه بايد با توجه به شرايط قـرارداد، هـدف    احساس و انگيزه
را به طور نوعي تعيين كرد. ديگر آن كه در تعيين هدف تشكيل قرارداد، فقـط مفـاد آن   

دو طـرف و مقـررات   دخيل نيستند بلكه عوامل ديگري چون عرف، رويه معمول ميـان  
 حاكم نيز بايد به شمار آيند.  

تواند از قـرارداد توقـع    معاهده وين، آنچه كه طرف قرارداد مي 25با توجه به ماده 
اند كـه فقـط    شود. در توضيح ماده مزبور آورده داشته باشد انتظارات قراردادي ناميده مي

ادي نيسـت بلكـه ضـابطه    سود مورد انتظار طرف قرارداد، مالك تعيين انتظـارات قـرارد  
ديگري نيز بايد به آن افزود. تعهدات و اهميت تكاليف دو طـرف بـه موجـب قـرارداد     

شوند. در نتيجه انتظـارات قـراردادي جنبـه شخصـي و درونـي ندارنـد بلكـه         تعيين مي
نامنـد.   انتظاراتي را كه بتوان با توجه به خود قرارداد ايجاد شوند، انتظارات قراردادي مي

 )1998،  34(لورنز
هر طرف قرارداد، انتظار اجراي تعهدات قراردادي طـرف ديگـر را دارد. بـا عـدم     
اجراي تعهدات، طرف قرارداد از فرصت بـه دسـت آوردن سـود قـراردادي كـه انتظـار       

شود. اما اگر وي از وجود چنين فرصتي آگـاه نباشـد    رسيدن به آن را داشته، محروم مي
را نيز داشته باشد و  گستره انتظارات قراردادي او محدود تواند انتظار رسيدن به آن  نمي
بينـي   شكن، قابل پـيش  شود. عالوه اين كه محروميت طرف قرارداد بايد توسط پيمان مي

بيني كنـد، در غيـر ايـن     باشد يا هر شخص معقولي در شرايط ناقض قرارداد بتواند پيش
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يني بودن نتـايج نقـض نيـز    ب صورت، نقض قرارداد، اساسي نخواهد بود. پس قابل پيش
 كند. گستره انتظارات قراردادي را محدودتر مي

ديده بايد از خود قرارداد قابل تشخيص باشـد. ايـن مطلـب هـم از      انتظارات زيان
شكن به دست  بيني بودن آن سوي پيمان شود و هم از قابل پيش ظاهر مقررات معلوم مي

يا كاستن از ارزش قرارداد نيسـت،   آيد. شرط اساسي بودن نقض، فقط مهم بودن آن مي
بلكه نقضي اساسي است كه به بنياد قرارداد لطمـه بزنـد. البتـه بـر طبـق اصـل آزادي و       

توانند تصريح كنند كه چـه هنگـام و در چـه اوضـاع و      ها، دو طرف  مي حاكميت اراده
، نقـض  هـا آناحوالي انتظارات قراردادي اساسي اسـت تـا در صـورت بـرآورد نشـدن      

 اد، اساسي شمرده شود.قرارد
شرايط مندرج در قرارداد، منبع شناسايي انتظارات قراردادي است، ولي قرارداد بـه  

 25در مـاده   35»به موجب قـرارداد «تنهايي منبع تعيين انتظارات قراردادي نيست. عبارت 
معاهده وين كه انتظارات طرف قرارداد را توصيف كرده، به تمام شرايط قـراردادي بـاز   

دد، اعم از اين كه در متن قرارداد تصريح شده يا قرارداد بطور ضمني منصرف بـه  گر مي
انـد گسـتره    الملـل گفتـه   آن شرايط باشد. همانطور كه برخي اساتيد حقوق تجارت بـين 

انتظارات قراردادي نه تنها از زبان قرارداد كه از اوضاع و احوالي كه روابط قـراردادي را  
البته اين بدان معني نيست كه تشـخيص وجـود خسـارت    آيد.  پوشش داده به دست مي

اساسي بستگي به شرايط هر مورد، حتي اوضاع و احوالي كه پس از بسـتن قـرارداد بـه    
وجود آمده دارد. اگر وضعيتي براي طرف قـرارداد اهميـت دارد بايـد در هنگـام بسـتن      

، تعيـين انـدازه   قرارداد به آگاهي طرف ديگر برساند. بنابر اين مطـابق بـا معاهـده ويـن    
گيرنـده   خسارات و تعيين گستره محروميت اساسـي از غيراساسـي بـه مراجـع تصـميم     

واگذار نشده، بلكه ايشان بايد در چهـارچوب قـرارداد و اوضـاع و احـوال موجـود در      
هنگام تشكيل قرارداد تصميم بگيرند و انتظـاراتي قابـل توجيـه هسـتند كـه مطـابق بـا        

ررات حاكم بـر قـرارداد، معـين شـده باشـند. (جعفـرزاده،       قرارداد، عرف و عادت يا مق
2001( 

از عواملي كه در تشخيص نقض اساسي قـرارداد بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد،       
ديده در عدم اجراي تعهدات قراردادي است. تأثير كلي فعل يا تـرك فعـل    عملكرد زيان
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 7. 1. 2معاهـده ويـن،    80توان در مـواد   متعهدله در كوتاهي طرف ديگر از اجرا  را مي
اصول اروپـايي ديـد. اگـر عـدم اجـراي قـرارداد و ورود         8:101) 3اصول يونيدقوا و (

ديده باشد، با استناد به مقررات يادشده بعيد است كـه   خسارت، ناشي از رفتار خود زيان
ديـده اجـازه    عدم اجرا يا نقض قرارداد، اساسي شمرده شود. در اين صورت اگر به زيان

دادن به قرارداد داده شود بايد به دليل آن كه رفتار خود او منجر بـه عـدم اجـراي     پايان
  36تعهد گشته، براي طرف ديگر نيز حق ادعاي خسارت قائل شد.

 
 شكن بيني بودن محروميت اساسي از سوي پيمان . قابل پيش4.3

ديده ثابت كند  محروميت او از عدم اجراي تعهـدات قـراردادي اساسـي     اگر زيان
بينـي كنـد، ابطـال     شكن نتوانسته باشد محروميـت اساسـي او را  پـيش    است، ولي پيمان

 قرارداد ممكن نيست. 
معاهـده   25از عواملي كه در ماده شكن:  بيني، عاملي به سود پيمان . قابليت پيش4.3.1

شكن يا هر شـخص متعـارفي    كند آن است كه پيمان اردادي را تعديل ميوين، روابط قر
بينـي كنـد. ايـن     ديده را از انتظارات قراردادي پـيش  در شرايط او نتواند محروميت زيان

 شود. اصول اروپايي نيز ديده مي 8اصول يونيدقوا و ماده  7موضوع در ماده 
شود كه اگـر   نين فرض ميبيني بودن بايد گفت چ در توجيه وجود شرط قابل پيش

طرف قرارداد از نتايج  نقض قرارداد بر ديگري آگاه باشد ولي از امكان اجراي تعهدات 
بسـت و يـا بايـد تمـام تـالش خـود را بـراي         خود مطمئن نباشد يا نبايد قرارداد را مي

شكني به كار بندد. بنابر اين، اساسي بودن نقض قـرارداد نـه تنهـا بـه      جلوگيري از پيمان
  37بيني بودن آن نيز مرتبط است. نتايج نقض بستگي دارد كه به قابل پيش

بيني كند، حـق   توانسته پيش شكن، نتايج ويژه ناشي از نقض خود را نمي اگر پيمان
شود. بنابر اين طرف قرارداد يا بايد نتايج مورد نظر خـود را كـه از    ديده محدود مي زيان

قرارداد تصريح كند و يا در هنگام بستن قرارداد از كند در خود  تشكيل قرارداد دنبال مي
طريق دادن اطالعات اضافي به آگاهي طرف قرارداد برساند تا بتواند در صـورت نقـض   

 )115:1992قرارداد و محروميت از نتايج مورد انتظار به قرارداد پايان دهد. (اندرلين، 
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مخالفنـد. ايشـان   شـكني   بينـي بـودن نتـايج پيمـان     برخي با وجود شرط قابل پيش
ديده را دچـار مشـكل    شكن با اين ادعا كه از نتايج نقض آگاه نبوده، زيان معتقدند پيمان

شـكن را بـه دنبـال     ) در واقع اين شرط فقط معافيت پيمـان 215:1987سازد. (بايانكا، مي
بينـي   تواند در توصيف اساسي بودن نقض قرارداد دخيل باشد. غيرقابل پيش دارد و نمي

تايج نقض قرارداد، مانع ابطال آن است، ولي آنچه در تعيين اساسي بـودن نقـض   بودن ن
قرارداد نقش دارد، محروميت طرف قرارداد از انتظاراتي است كه با تشـكيل قـرارداد در   

 بوده است. هاآنپي 
و از آنچه انتظار آن  شدهثابت كند متحمل زيان اساسي  بايدديده  زيان. بار اثبات: 4.3.2

را از بستن قرارداد داشته، محروم شده است. اگر محروميت اساسـي احـراز شـود، بـار     
شـكن   ) به عبارت ديگر، پيمـان 2000شود. (الصغير،  شكن منتقل مي اثبات به عهده پيمان
بيني بودن نتايج نقض را ثابت كند. وي بايد ثابت كند خسـارت مـؤثر    بايد غيرقابل پيش

از نقض قرارداد نه تنها براي او كه براي هر شخص معقول و متعارفي در شـرايط  ناشي 
) 27:2، ج1374بايانكـا و ديگـران،     ;252:1384بيني نبوده است. (صفايي،  او قابل پيش
بيني بودن نتايج نقض قرارداد، مانع ابطال قرارداد است و به هنگام ترديـد،   غيرقابل پيش

اشد. بنابر اين به منظور موفقيت در استناد به عامل غيرقابل ب اصل بر عدم وجود مانع مي
شكن بايد دو چيز را ثابت كند: اول آن كه خود او بـه هـيچ وجـه     بيني بودن، پيمان پيش
بيني كند. ديگر آن كـه هـيچ    توانسته خسارات اساسي ناشي از نقض قرارداد را پيش نمي

ي يادشده را به عمـل آورد. تنهـا بـا    بين توانسته پيش شخص متعارفي هم به جاي او نمي
ديـده قابـل ابطـال     شوند كه قرارداد از سوي زيان اثبات اين دو، مراجع رسيدگي قانع مي

 )  216:1987نيست. (بايانكا، 
توانند در قرارداد تعيين كنند  دو طرف از ابتدا ميبيني بودن:  . تشخيص قابل پيش4.3.3

شـوند. بـراي مثـال، ممكـن      ساسي شمرده مـي كه چه مقوالتي از عدم اجراي تعهدات، ا
است زمان انجام تعهد را قيد آن قرار دهند تا در صورت عـدم انجـام تعهـد در هنگـام     

اصـل  «تعيين شده، نقض قرارداد، اساسي شمرده شود. بديهي است اين امكان مبتني بـر  
امكـان   شـكن  و حاكميت اراده است. بنابراين وضعي كه در آن پيمان 38»استقالل قرارداد
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بيني استناد كند بايد خارج از مفـاد قـرارداد باشـد. در مثـال      يابد به عدم قابليت پيش مي
توانـد مـدعي شـود كـه نتـايج تخلـف خـود را         يادشده، ناقض زمان اجراي تعهد، نمي

كرده و خواهان غيراساسي شمرده شدن نقض قرارداد شود. هنگامي كه در  بيني نمي پيش
باشد اجراي تعهد از ضروريات قرارداد بوده و اهميت زيـادي   متن قرارداد تصريح شده

براي طرف قرارداد دارد، مجالي براي اثبات اين كه نقض منجـر بـه خسـارت غيرقابـل     
بيني شده وجود ندارد. برعكس، اگر در قرارداد به اهميـت اجـراي تعهـد تصـريح      پيش

، 39تفسير كرد. (گرافـي شكن را با مجال بيشتري  نشده باشد، ممكن است عملكرد پيمان
340:2003( 

اگر دو طرف موارد مهم را به صراحت در قرارداد ياد نكنند، نوبت به رويه معمول 
رسد. در نهايت، تعيين اساسي بودن نقض، مطـابق بـا معيـار     ايشان و عرف و عادت مي
شكن، نتايج آن  آيد كه مقرر داشته نقضي اساسي است كه پيمان معاهده وين به عمل مي

بيني كرده و بطور متعارف نيز هر كسي بتواند در همـان شـرايط، اساسـي بـودن      ا پيشر
 بيني كند.  محروميت طرف قرارداد را از انتظارات قراردادي پيش

اند  بيني آورده برخي نويسندگان در خصوص ضابطه نخست تشخيص قابليت پيش
اوضـاع و احـوال    بيني واقعي خسارت اساسي ناشي از نقض، وابسـته بـه تمـام    كه پيش

 )229:1999، 40مربوطه و از جمله گفتگوها و رويه معمول ميان دو طرف است. (كوچ
بيني بودن نتايج نقض قـرارداد، بسـتگي بـه عـدم آگـاهي       بطور كلي، غيرقابل پيش

شكن از اوضـاع و احـوال مربـوط بـه هـر مـورد دارد. امـا ادعـاي عـدم آگـاهي            پيمان
شكن بتواند  شود. برفرض كه پيمان سادگي پذيرفته نمي شكن از اوضاع و احوال به پيمان

عدم آگاهي خود را از اوضاع و احوال مربـوط بـه هنگـام بسـتن قـرارداد اثبـات كنـد،        
الملل سازگار نيسـت.   پذيرش اين ضابطه كه جنبه دروني دارد با ضروريات تجارت بين

اي نـوعي   شخصي بايد ضابطه) لذا براي پرهيز از ايراد وارد بر معيار 217:1987(بايانكا، 
بيني بودن نتايج نقض قرارداد اضافه كرد. با اثبـات معيـار نـوعي،     هم به عامل قابل پيش
بيني نتايج زيانبار ناشي از تخلف خود را داشته  شكن، امكان پيش ترديد در اين كه پيمان

ار معاهـده ويـن پـس از بيـان معيـ      25شود. به همين جهـات در مـاده    يا خير منتفي مي
كند بايد ثابت كند شـخص   بيني بودن استناد مي شكن كه به غيرقابل پيش شخصي، پيمان
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توانسـته محروميـت اساسـي     معقول و متعارف در موقعيت او با همان شرايط نيـز نمـي  
 بيني نمايد.  ديده را پيش طرف زيان

شود. البته ممكـن اسـت طـرف     شكن، توجه نمي در معيار نوعي، به وضعيت پيمان
شـكن بـه درسـتي از او     رداد به دليل آگاهي و تخصص بيشتر از حد متعـارف پيمـان  قرا

ديده است ثابت كنـد   انتظار بيشتري داشته باشد. الزم به يادآوري است كه بر عهده زيان
 )116:1992شكن، داراي آگاهي و تخصص بيش از حد متعارف است. (اندرلين،  پيمان

ها در به كارگيري ضابطه نـوعي و جلـوگيري    زني به منظور كاستن از گستره گمانه
معاهـده ويـن    25شكن، ماده  از تصورات موهوم و تطبيق بيشتر با موقعيت واقعي پيمان

دو عنصر متمايز را منظور داشته: شخص متعـارف بايـد از همـان نـوع شـخص نـاقض       
ا، بينـي داشـته باشـد. (بايانكـ     قرارداد بوده و در همان اوضـاع و احـوال، توانـايي پـيش    

218:1987  ( 
هـايي كـه در هنگـام     در نظر داشتن همان اوضاع و احوال با توجه به تمام موقعيت

اي، سياسـي، اقتصـادي، عـرف و     انجام معامله وجود داشته از قبيل شرايط زماني، منطقه
رويه حاكم بر معامالت پيشين و بطور خالصـه تمـام وقـايع و حـوادث هنگـام وقـوع       

در مقام تشخيص قصد هريك «معاهده وين:  8ماده  3با بند  معامله، ممكن است. مطابق
از طرفين يا تعيين استنباطي كه يك فرد متعارف از آن خواهد داشت، بايد به اوضـاع و  
احوال ذيربط از جمله به مذاكرات، رويه مقرر بين طرفين، عرف و عادت و ساير اعمال 

 ».بعدي آنان توجه كافي مبذول داشت
كنند كه بهتر بود اضافه شود كه بازرگانان  وعي، برخي پيشنهاد ميدر مورد ضابطه ن

بيني نمايند. اهميت ايـن پيشـنهاد در    همان بخش تجارت نيز نتوانند نتايج نقض را پيش
هاي گوناگون بازرگـاني متفـاوت    تواند در بخش آن است كه استاندارد معقول بودن، مي

 )340:2003باشد. (گرافي، 
اند.  اهده وين، دو معيار شخصي و نوعي به يكديگر عطف شدهمع 25در متن ماده 

» يـا «بـه جـاي حـرف     1977در نشست گروه كاري وين به سـال  » واو«عطف با حرف 
جايگزين شد. تفاوت كاربرد حرف واو و حرف يا در آن است كه با حـرف عطـف واو   
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بـه تنهـايي   رسد معيار شخصي به تنهاي كافي نيست همچنان كه معيار نوعي  به نظر مي
 )220:1987كند. (بايانكا،  كفايت نمي
كرده كه  بيني نمي شكن بايد ثابت كند كه نه تنها او نتايج تخلف خود را پيش پيمان

بيني كند و با اثبات ايـن دو امـر    توانسته پيش هيچ شخص متعارفي در شرايط او نيز نمي
ه، بازرگـاني هوشـيارتر از   تواند مانع از ابطال قرارداد شود. پس اگر در مـوردي ويـژ   مي

بيني كند  سايرين بوده و از وقايع آگاه باشد و بتواند نتايج تخلف خود را از قرارداد پيش
نبايد به او اجازه داده شود كه خود را در وراي فقدان معيار نوعي  پنهـان سـازد. معيـار    

عبـارت   تواند مكمـل آن باشـد. بـه    تواند جايگزين معيار شخصي شود اما مي نوعي نمي
ديگر، طرف ناقض قرارداد براي جلوگيري از ابطال آن توسط طرف ديگر بايد ثابت كند 

بيني نبوده و نيز براي هر شخصـي در شـرايط او    كه نتايج نقض براي خود او قابل پيش
 41هم اين توان وجود نداشته است.

دادي شكن، محروميت اساسـي از انتظـارات قـرار    اگر از ابتدا احراز شود كه پيمان
بيني كرده، نقض اساسي قرارداد محقق است، مگـر ايـن كـه طـرف      طرف ديگر را پيش

بيني بودن نتايج نقـض قـرارداد    ناقض، موفق شود با استناد به معيار نوعي، غيرقابل پيش
تواند در وراي معيار نـوعي   را از سوي خود به اثبات رساند. اما او در هيچ صورت نمي

ديـده   ات عدم وجود معيار نوعي، بار اثبات به عهـده طـرف زيـان   پنهان شود. البته با اثب
شود و او بايد ثابت كند نتايج نقض قرارداد و محروميت از انتظارات قراردادي  منتقل مي
 بيني بوده است. شكن، قابل پيش براي پيمان

يكـي از موضـوعات مهـم در    بيني بودن نتايج نقض قرارداد:  . هنگام قابل پيش4.3.4
شـكن يـا    اساسي بودن نقض اساسي قرارداد، تعيـين زمـاني اسـت كـه پيمـان     تشخيص 

معاهـده ويـن بـه     25بيني كنـد. در مـاده    شخص معقول بايد بتواند نتايج نقض را پيش
) و 101:1988، 42فلشنر ; 252:1384صراحت پاسخي به اين مسئله داده نشده (صفايي، 

بيني بودن نتـايج نقـض قـرارداد بايـد بـه دو       رسد براي تعيين زمان قابل پيش به نظر مي
عاملي كه مالك تعيين نقض اساسي هستند رجوع كرد: عامل نخست محروميت اساسي 

ديده از انتظارات قراردادي است. اين عنصر، متضمن آن است كـه انتظـارات    طرف زيان
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چهـارچوب و شـرايطي كـه قـرارداد بسـته شـده ارزيـابي شـود.          طرف قرارداد بايد در
بيني بودن نتايج نقـض از سـوي    ) اما در مورد عامل دوم كه قابل پيش2001(جعفرزاده، 

تـوان دريافـت كـه چـه هنگـامي مـالك قابـل         شكن يا شخص معقول است نمـي  پيمان
اخـتالف   نظـران  ) به همين جهـت، صـاحب  208:1999، 43بيني بودن است. (هانولد پيش

دارند: برخي معتقدند كه اهميت تعهدات قراردادي تنها بايـد در پرتـو شـرايط شـناخته     
شده در هنگام بستن قرارداد مورد قضاوت قرار گيرد و شـخص نـاقض يـا معقـول در     

اي هـم   بينـي كنـد. عـده    زمان يادشده بتواند نتايج تخلف از تعهدات قـراردادي را پـيش  
تواند نتايج  رسد و او مي شكن مي از بستن قرارداد به پيمان عقيده دارند اطالعاتي كه پس

بينـي بـودن    بيني كند در عامل قابـل پـيش   نقض عهد خود را نسبت به طرف ديگر پيش
 )341:2003نتايج نقض قرارداد، مؤثر و معتبر است. (گرافي، 

براي ترجيح هريك از دو ديدگاه بهتر است به پيشينه وضع مقررات رجـوع شـود:   
المللـي كـاال ، هنگـام بسـتن      معاهده مربوط به حقوق متحدالشكل بيـع بـين   10ماده در 

شود. اما در طرح مقررات معاهده آنسيترال پس از مباحثات فـراوان بـه    قرارداد ديده مي
اين نتيجه رسيدند كه به زمان مزبور تصريح نكنند و اتخـاذ تصـميم در مـورد آن را بـه     

 23يح دبيرخانـه معاهـده ويـن در خصـوص مـاده      مرجع رسيدگي واگذارنـد. در توضـ  
معاهده وين درآمد، معين نشده كه چه زمـاني   25نويس معاهده كه به صورت ماده  پيش
بيني كند. آيا هنگام بستن قرارداد مالك است يا  شكن بايد نتايج نقض خود را پيش پيمان

  44يدگي اسـت. گيري  در اين مورد به عهده مرجع رس هنگام نقض قرارداد؟ پس تصميم
نتيجه براي گنجاندن قيد  هاي بي به رغم گفتگوهاي انجام شده در كنفرانس وين و تالش

) 220:1987هنگام بستن قرارداد، موضوع حل و فصل نشد و مسـكوت مانـد. (بايانكـا،    
كنند كه  اين سكوت در مقررات معاهده، سبب اختالف نظر گرديد: گروهي استدالل مي

معاهده وين از آن جهت است كه مرجع رسيدگي  25اني در ماده نياوردن عمدي قيد زم
گيري كند. بنابراين دليلي ندارد كه تفسير واحـدي از   اختيار يابد تا بطور موردي تصميم

دهند اطالعـات پـس از    ) برخي ديگر ترجيح مي2001به عمل آيد. (جعفرزاده،  25ماده 
ظور شود. ايشان نظر خود را متناسب با بيني نتايج نقض من بستن قرارداد در توانايي پيش

كنند و معتقدند اگر هم  اصول كلي حاكم بر معاهده، به ويژه اصل حسن نيت معرفي مي
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شكن از اطالعات آينـده در هنگـام    اين ديدگاه پذيرفته نشود حداقل بايد گفت كه پيمان
نـاقض قـرارداد   بستن قرارداد آگاه بوده و به اين ترتيب بار اثبات عدم آگاهي به عهـده  

 )341:2003است. (گرافي، 
شـكن پـس از بسـتن     برخي از شارحين معاهده وين معتقدند اطالعاتي كـه پيمـان  

كند، نبايـد بـه حسـاب آيـد.      قرارداد در مورد اثر تخلف از اجراي تعهداتش دريافت مي
رسـد   معاهده سـازگار اسـت و بـه نظـر مـي      25) ديدگاه با ظاهر ماده 2001(جعفرزاده،

بيني بودن نتايج نقض قرارداد مؤثر  هاي پس از بستن قرارداد را نبايد در قابل پيش يآگاه
شـكن، فرصـت    بيني بودن به اين منظور طراحي شده كـه پيمـان   دانست. اصل قابل پيش

داشته باشد تا نسبت به اجراي تعهداتش دقت و از بروز نتـايج زيانبـار ناشـي از نقـض     
 )209:1999، قرارداد، جلوگيري كند. (هانولد
كند قائـل   شكن پس از بستن قرارداد پيدا مي هايي كه پيمان گروهي ديگر در آگاهي

بيني نتايج نقض قرارداد، اصل را بـر عـدم اعتبـار     در توان پيش هاآناند.  به تفكيك شده
شكن پس از بسته  گذارند. اما اگر پيمان اطالعات به دست آمده پس از بستن قرارداد مي

بينـي كنـد    د، اطالعاتي به دست آورد كه بتواند نتـايج نقـض خـود را پـيش    شدن قراردا
دانند كه اطالعات مزبور را تنها تا زماني كه اجراي تعهد تدارك ديده شده يا  مناسب مي

آمـد بـه عنـوان اسـتثنا پـذيرفت. (انـدرلين،        بايد مقدمات شروع اجراي تعهد فراهم مي
116:1992( 

رسد كه ادبيات معاهده ويـن بـا    هاي يادشده، به نظر مي در انتخاب يكي از ديدگاه
اند زمان مزبور  معيار هنگام بستن قرارداد سازگارتر است. در حمايت از اين ديدگاه گفته

هنگامي است كه دو طرف، حقوق و تكاليف قـراردادي خـود را بطـور قـاطع تعريـف      
ن دريافت كه چه موضوعاتي در قرارداد اساسي اسـت  توا كنند و لذا در اين زمان مي مي

كنـد. پـس اگـر در     طرف ديگر را از نتايج مـورد انتظـار محـروم مـي     هاآنو تخلف از 
آور تعيين نگردد، فقط به دليل اين كه پـس از   قراردادي، هنگام تحويل كاال به نحو الزام

دد كـاال و تحويـل در   بستن قرارداد، فروشنده آگاه شده كه خريدار تعهد به فروش مجـ 
شود تا تخلف از آن، نقض  زمان معين نموده، زمان قرارداد از ضروريات آن شمرده نمي

 )60:1986،  45اساسي شمرده شود. (شلختريم
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الملـل از مـالك هنگـام بسـتن قـرارداد حمايـت        برخي اساتيد حقوق تجارت بين
ده از قـرارداد توجـه شـود    دي كنند. به نظر ايشان وقتي به مفهوم انتظارات طرف زيان مي

توانسته نفع معيني را باتوجه به شـرايط قـرارداد و سـاير     مسئله اين است كه آيا وي مي
شكن در هنگام بستن قرارداد بـوده انتظـار داشـته     اوضاع و احوالي كه مورد توجه پيمان

د. توان اسـتدالل مشـابه كـر    بيني نقض قرارداد هم مي باشد يا خير. در مورد قابليت پيش
معاهـده ويـن در راسـتاي همـين      25حتي ممكن است فراتر رفت و ادعا كرد بيان ماده 

ضابطه يعني هنگام بستن قرارداد است؛ زيرا طبق مقررات اين معاهده، نتايج مربـوط بـه   
تواند به موجب قرارداد انتظار داشـته   نقض اساسي را بايد در شرايطي كه يك طرف مي

بينـي چنـين نتـايجي     ماده يادشده راجع به قابليـت پـيش  باشد تعيين كرد و قسمت دوم 
شكن است. بنابر اين انتظارات قـراردادي در هنگـام بسـتن قـرارداد شـكل       توسط پيمان

بيني بودن محروميت اساسـي از آن انتظـارات نيـز بايـد در همـان       گيرند و قابل پيش مي
 )2001هنگام سنجيده شوند. (جعفرزاده،
را با توجه  25بيني در ماده  ضابطه زماني قابليت پيش بعضي مفسرين معاهده وين،

تواند از  معاهده وين، جبران خسارات وارده نمي 74كنند. طبق ماده  تعيين مي 74به ماده 
شكن در هنگام بستن قرارداد و به كمك واقعيات و موضوعاتي كه  مقدار زياني كه پيمان

داشت، بـه عنـوان اثـر ممكـن      آگاهي ميبايد  آگاهي داشته يا مي هاآندر همان موقع به 
كرده، تجـاوز كـرده باشـد.     بيني مي بايد پيش بيني كرده يا مي الحصول نقض قرارداد پيش

معاهده وين، ضابطه هنگام بستن قرارداد مـالك   74اگر در اخذ خسارت، مطابق با ماده 
همـان   25باشد پس در نظر داشتن مالك ديگري همچون هنگام نقض قرارداد در مـاده  

 )9:1984، 46گردد. (زيگل معاهده، موجب عدم هماهنگي منطق حاكم بر آن مي
المللي، مانند اصول اروپايي نيز اين ضابطه پذيرفتـه   در ساير مقررات بازرگاني بين

اصول مزبور مقرر داشته شخصـي كـه تعهـدات قـراردادي      b(8:103شده است. ماده  (
ت معقول و كوشـش الزم بايـد بتوانـد از نتـايج     كند با استفاده از مهار خود را اجرا نمي

 47بيني كند. عدم اجراي خود را در هنگام بستن قرارداد آگاه بوده يا آن را پيش
بيني بودن نتـايج   معاهده وين، هنگام قابل پيش 25به هر تقدير با عدم تصريح ماده 

ه، ديـد  نقض قرارداد همچنان از موضوعات قابـل بحـث اسـت. البتـه اگـر طـرف زيـان       
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محروميت اساسي از رسيدن به انتظارات قراردادي خود را ثابت كند، مسئله باقي مانده، 
شكن يا شخص معقولي در شرايط او است. عـالوه   بيني نتايج نقض از سوي پيمان پيش

المللي نبايد به راحتي تجويز شود. به همين جهت نيز چنين  بر اين كه ابطال قرارداد بين
ها تمـايلي بـه    شود و بيشتر دادگاه ار محدود و استثنايي پذيرفته ميجبراني در موارد بسي

شناسايي حق ابطال قرارداد ندارند؛ زيرا با پذيرش حق ابطـال، تمـام روابـط قـراردادي     
مشمول معاهده وين پايان يافته و در عمل، چنين وضـعي در اختالفـات بـه نـدرت رخ     

 )208:1999دهد. (هانولد،  مي

 
 نقض شده. ماهيت تعهدات 5

شود، ولي نقض يك تعهـد   تخلف از تعهد اصلي، موجب نقض اساسي قرارداد مي
تواند منجر به نقض اساسي قرارداد شود. اگر در نتيجه نقض قرارداد، اعـم   فرعي هم مي

از تخلف در انجام تعهدات اصلي يا فرعي، هدف قرارداد، بطور جدي در مخاطره بيافتد 
ف قرارداد از منافع اجرا  اساساً محروم شود و انتظارات به نحوي كه در نتيجه نقض، طر

 قراردادي او محقق نشود، نقض قرارداد، اساسي است. 
 

 . رعايت دقيق مقتضاي ذات قرارداد5.1
اصول يونيدقوا تعيين اساسي بودن عدم اجـراي قـرارداد    b)(2(1 .3 .7طبق ماده (

ركن قرارداد بوده اسـت يـا خيـر.     بستگي به اين دارد كه رعايت دقيق تعهد اجرا نشده،
اصـول   a(8:103شـود. طبـق مـاده (    مانند اين عبارت در اصول  اروپايي  نيز ديـده مـي  

لـذا   48مزبور، عدم اجراي تعهدي اساسي است كه رعايت دقيق آن ركن قـرارداد باشـد.  
 b(8:103اصول يونيدقوا يا ماده a)(2(1 .3 .7 )معاهده وين، در ماده ( 25برخالف ماده 

رسد ضابطه اساسي بودن نقض قرارداد،  اصول اروپايي  به مانند مواد يادشده، به نظر مي
 صرف عدم اجراي تعهدات قراردادي نيست، بلكه نوع تعهدات نقض شده است.

اصـول   b)(2(1 .3 .7اصول اروپايي كه در مورد مـاده  a(8:103   )در شرح ماده (
ل مربوط بـه شناسـايي عـدم اجـرا يـا نقـض       يونيدقوا نيز قابل اعمال است آمده كه عام
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اساسي،  شدت اهميت واقعي نقض تعهدات نيست بلكه سرپيچي از مفاد قرارداد اسـت  
شـود   زند. همين امر سبب مـي  كه اساس قرارداد محسوب شده و به ريشه آن صدمه مي

گردد. اين توافـق ممكـن اسـت    دار شده، بر مي طرف ديگر قرارداد از تعهداتي كه عهده
اشي از شرايط صريح يا ضمني باشد. بنابراين ممكن است بر طبق شـرايط قـرارداد بـا    ن

هرنقضي از جانب يك طرف، ديگري به قرارداد پايان دهد. بنابراين هرگونه كوتاهي در 
 49تواند منجر به نقض اساسي شود. اجراي قرارداد مي

. حتـي بـدون   تعهد به اجراي دقيق تعهدات در قراردادهاي بازرگاني معمول است
تصريح در قرارداد، ممكن است قانون حاكم، متضمن اجراي دقيق تعهـدات باشـد. لـذا    
احتمال دارد وظيفه رعايت دقيق اجراي تعهدات از زبان قرارداد استنتاج شود يا ماهيـت  
قرارداد، شرايط و اوضاع و احوال قرارداد، عرف و عادت و رويه معمول بـر آن داللـت   

هاي حقوقي، زمان تحويل كاال يا ارائه اسـناد مربـوط    بسياري از نظام كند. براي مثال در
شوند يا در معـامالت مبتنـي    به بيع بازرگاني از جمله ضروريات قراردادي محسوب مي

 50بر اعتبارات اسنادي، اسناد و مدارك بايد دقيقاً مطابق با شرايط اعتباري باشند.
نوع تعهـدات نقـض شـده بـراي     معاهده وين، نص صريحي در مورد  25در ماده 

اساسي شمرده شدن نقض قرارداد وجود ندارد. ظاهر اين ماده داللت نـدارد كـه نقـض    
باشد. با  از ضروريات قرارداد مي هاآناساسي، مربوط به تعهداتي است كه رعايت دقيق 

اين حال، تعريف مندرج در ماده يادشده، نهايي نيست. دو طرف قرارداد ممكـن اسـت   
معاهده وين كاسته و شرط خالف كنند و بـه ايـن    25در هر بخش آن از مالزمات ماده 

اده توان مستند به م وسيله معياري براي نقض اساسي در نظر بگيرند. اختيار ايشان را مي
توانند شمول مقـررات ايـن معاهـده را     طرفين مي«همان معاهده نمود كه مقرر داشته:  6

را تغييـر   هـا آناز آثار هريك از مقررات آن عدول كننـد يـا    12استثنا يا با رعايت ماده 
 ».دهند

اصـول اروپـايي و مـاده     a)(8:103معاهده ويـن بـه ماننـد مـاده (     25اگرچه ماده 
)b)(2(1 .3 .7 دقوا، مقررات صريحي در مورد نوع تعهداتي كه عدم اجـراي دقيـق   يوني
شود ندارد ولي در تمام مقررات يادشده، رسيدن به سود  منجر به نقض اساسي مي هاآن

مورد انتظار طرف از قراردادي كه بسته، تمام عناصر قرارداد را به هم مربوط كرده است. 
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ه وين باشد، الزم است تعهدات خريدار و بنابر اين اگر قراردادي مشمول مقررات معاهد
 فروشنده بطور دقيق رعايت شود. 

در قـرارداد    51توانند برخي شرايط را به عنـوان شـروط مهـم    دو طرف قرارداد مي
بندي شروط، روشن نمايند كه تخلف از كدام گروه از تعهدات، نقض  بياورند و با دسته

شرط شده باشد كه زمـان اجـراي تعهـد،    شود. براي مثال اگر  اساسي قرارداد شمرده مي
شود. معموالً  اگـر   قيد قرارداد است، كوچكترين تخلفي از آن منجر به نقض اساسي مي

دو طرف در قرارداد به صـراحت شـرط نكـرده باشـند، در صـورت تخلـف جزئـي از        
توان نقض را اساسي شمرد و ابطال قرارداد به چنـين داليـل كـم اهميـت      تعهدات، نمي

 )9:2000،  52نيست. (ويليامز پذيرفته
 

 . نقض تعهدات فرعي5.2
دهـد. نقـض    نقض قرارداد با تخلف از مفاد آن يا مقـررات حـاكم بـر آن رخ مـي    

تواند نقض اساسي شمرده شـود.   هريك از دو گونه تعهد قراردادي يا قانوني مزبور، مي
جه به اين كـه  مطابق با تحقيقات حقوقي و رويه قضايي، نقض اساسي قرارداد، بدون تو
 )339:2003تعهد اصلي نقض شده يا تعهد فرعي، ممكن است محقق شود. (گرافي، 

سرپيچي از هرگونه تعهدات قراردادي كه براي تعيين يك سود قـراردادي اساسـي   
گردد، اعم از اين كه تعهـدات مزبـور    مورد توجه باشند، سبب نقض اساسي قرارداد مي

يفيت باشند يا مقدار، در مورد زمان تحويل باشـند يـا   اصلي باشند يا فرعي، مربوط به ك
ديده از سود اصلي قراردادي محروم  هاي اجرا.  پس ضابطه آن است كه زيان ساير شيوه

بيني باشـد. بنـابر ايـن اگـر توافـق       اي از سوي طرف ديگر قابل پيش شود و چنين نتيجه
به طرف قرارداد، اختيار تواند  ديگري هم در ضمن قراردادي شده باشد، نقض آن به مي

 مشروط بر آن كه نقض اساسي باشد. پايان دادن به قرارداد را دهد،
تواند سبب نقض اساسي قـرارداد شـود،    همچنان كه نقض تعهد اصلي يا فرعي مي

احتمال دارد تركيبي از نقض چند تعهد موجب نقض اساسي شود در حـالي كـه نقـض    
هريك از تعهدات يادشده به تنهايي موجب نقض اساسي نگردد. براي قضاوت در ايـن  
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ديـده   ن سود قـراردادي طـرف زيـان   مورد بايد تخلفات يادشده باهم منجر به از بين رفت
 شده باشد و اين بستگي به شرايط هر قرارداد دارد.

) 251:1384اي و مبهمي اسـت. (صـفايي،    تعيين نقض اساسي قرارداد، امر پيچيده
توان از رويه قضايي كمك گرفـت. بـراي مثـال، يكـي از      در روشن شدن اين مفهوم مي

اي كـه   ورده: مفهوم نقض اساسي را به گونهآ 2000هاي سوئيس در رأيي به سال  دادگاه
معاهده وين آمده بايد تفسير مضيق كرد و در مقام ترديد بايد گفت شـرايط   25در ماده 

نقض اساسي فراهم نيامده است. نقض بايد مربوط به مندرجات اساسي قرارداد، كاال يـا   
كـه دو طـرف    53اديپرداخت بهاي كاال باشد و نيز بايد مؤثر در نتايج مهم اهداف اقتص

كننده نيست بلكه  قرارداد به دنبال آن هستند باشد. در اين خصوص اهميت نقض، تعيين
ديده مهم است. اين بدان معنـي اسـت كـه     تنها نتايج نقض قرارداد نسبت به طرف زيان

اي نقض شده باشد كه هدف اقتصادي قـرارداد دسـت نيـافتني     تعهد اصلي بايد به گونه
ه سودي در اجراي قرارداد نداشته باشد. البته محروميـت از تمـام سـود    ديد گردد و زيان

تواند منجـر بـه نقـض اساسـي      الزم نيست. با اين ديدگاه، نقض يك تعهد فرعي هم مي
قرارداد شود مشروط بر آن كه به مانند تعهدات اصلي باعث از بين رفتن سـود متعهدلـه   

ه باشد طـرف قـرارداد متحمـل زيـان     در اجراي قرارداد شود بدون آن كه ضرورت داشت
شود. انگيزه متعهدله بايد از جانب متعهد قابل شناسايي باشد. بنابر اين متعهد بايد بتواند 
بداند يا اين امكان براي او وجود داشته باشد تا آگاهي يابد كـه متعهدلـه اجـراي شـرط     

نقضي در آينـده  دانست چنين  شمرده كه اگر مي نقض شده قرارداد را چنان ضروري مي
كرد. براي قضاوت در اين مـورد بايـد بـه     رخ خواهد داد از بستن قرارداد خودداري مي

زمان و مكان بستن قرارداد، تعيين سود قراردادي هركدام از دو طرف كـه البتـه بايـد از    
بايـد توسـط    54سوي طرف ديگر قابل شناسايي باشد توجـه كـرد. در نهايـت خسـارت    

عقولي از همان نـوع و در همـان شـرايط در هنگـام ارتكـاب      شكن يا هرشخص م پيمان
سـازد خطـر    بيني باشد. لذا اين قرارداد است كه مشخص مـي  قابل پيش 55نقض قرارداد

محروميت اساسي به داليلي وجود داشته يا خيـر و آيـا خطـري در مـورد تحـت تـأثير       
 56داشته يا خير. قرارگرفتن سود طرف قرارداد كه محرك او در بستن قرارداد بوده وجود
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 . ساير عناصر مؤثر در تعريف نقض اساسي قرارداد6
به جز شرايط اصلي مؤثر در شناسايي نقض اساسي قرارداد بايد شرايط زير را نيـز  

 بطور جنبي در تعيين آن مد نظر داشت.
 

 . عدم اجراي عمدي كه اتكا به اجراي آينده را از بين ببرد6.1
 c)(2(1 .3 .7عدم اجـراي اساسـي قـرارداد در مـاده (    كننده  از جمله عوامل تعيين

اصول يونيدقوا آمده و آن عبارت است از اين كه آيا عدم اجراي تعهد، عمدي بـوده يـا   
احتياطي. اگر عدم اجراي عمدي، مربوط به تعهدي ناچيز باشد، پايان دادن به  از روي بي

فاصله در بند بعدي همان نيت است. شايد به همين دليل، بال قرارداد، خالف اصل حسن
ديده حـق   اين كه عدم اجراي تعهد به طرف زيان«اضافه شده:  d)(2(1 .3 .7ماده يعني (

تواند بر اجراي آتي تعهـدات از سـوي طـرف ديگـر      دهد به اين اعتقاد برسد كه نمي مي
 ».اتكا كند يا نه

آينـده  ديده در مورد اجراي تعهـدات   شود زيان عدم اجراي عمدي تعهد، سبب مي
نيز ترديد كند. بنابر اين مفاد دو بنـد يادشـده، يعنـي عـدم اجـراي عمـدي تعهـدات و        
غيرقابل اتكا بودن اجراي تعهدات آينده به يكديگر مربوطند. ايـن دو عنصـر در اصـول    

اصول مزبور مقرر داشته كه اگر بـا    c(8:103اند. ماده ( اروپايي در يك ماده تركيب شده
ن بر اجراي آينده تعهدات اتكا كرد، عدم اجراي تعهـد، اساسـي   عدم اجراي عمدي نتوا

 57است.
اگر تعهد نقض شده، مهم نباشد و نتـايج عـدم اجـراي مزبـور، سـبب محروميـت       

دهد ولـي   ديده از سود ناشي از معامله نگردد، نقض اساسي قرارداد رخ نمي اساسي زيان
اسي باشد، مشروط بر آن كه اگر چنين عدم اجرايي بتواند تهديدي براي عدم اجراي اس

تـوان بـه    نقض عهد از روي عمد بوده و طرف قرارداد را به اين باور برسـاند كـه نمـي   
شود. البته اگر  اجراي آينده تعهدات قراردادي اتكا كرد، نقض قرارداد اساسي شمرده مي

به دنبال نقض عمدي تعهدي كه نتايج درخور توجه ندارد تعهد ديگري وجـود نداشـته   
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توان بـراي   د يا دليلي براي عدم اجراي مناسب تعهدات آينده وجود داشته باشد نميباش
 58اصول اروپايي استناد كرد.  c(8:103پايان دادن قرارداد به ماده (

كند. البتـه   گاه نقض عمدي تعهد، داللت بر غيرقابل اعتماد بودن طرف قرارداد مي
رداد نيست و موضوع بسته به مورد فرق اين تنها دليل براي غيرقابل اتكا بودن طرف قرا

اصـول اروپـايي، تفسـير مضـيق صـورت        c(8:103كند. در رويه مربوط بـه مـاده (   مي
گيرد. بديهي است نبايد اجازه داده شود عدم اجراي تعهدي نـاچيز اگرچـه عمـدي،     مي

مستمسك پايان دادن به قرارداد شود. از جمله مواردي كـه غيرقابـل اتكـا بـودن طـرف      
شود موردي است كه اجراي تعهـدات، بطـور اقسـاطي بـوده و بـا       رداد مشخص ميقرا

اجراي ناقص يكي از اقساط، روشن شود كه چنـين امـري در اجراهـاي بعـدي تكـرار      
تواند بـه قـرارداد پايـان دهـد هرچنـد       ديده قرارداد مي خواهد شد. در اين صورت زيان

ايـن   59بـه قـرارداد را توجيـه نكنـد.     اجراي ناقص يكي از اقساط به تنهايي، پايان دادن
 شود. معاهده وين ديده مي 73فرض در بند دوم ماده 

اي در خصوص عدم اجـراي عمـدي بـه ماننـد      معاهده وين مقرره 25گرچه ماده 
اصول اروپايي و اصول يونيدقوا ندارد ولي غيرقابل اتكا بودن اجراي تعهدات آينـده در  

هاي معاهده مزبور بـه   شود. در پرتو نظام جبران يمعاهده وين ديده م 73و 72، 51مواد 
احتياطي تعهد از شـرايط اساسـي بـودن نقـض      رسد نقض عمدي يا از روي بي نظر مي

معاهده نيست. قصد نقض عهد، مطابق مقررات آن معاهده هنگـامي   25قرارداد در ماده 
تن اجـراي  تواند در تعيين نقض اساسي مورد توجه قرار گيرد كه سبب نـامعلوم گشـ   مي

آينده تعهدات شود و يا طرف قرارداد در نتيجه نقض تعهد، سود قـراردادي خـود را از   
 )263:1999دست دهد. (كوچ، 

 
 . زيان نامتناسب6.2

اصول يونيدقوا، از عوامل مؤثر در شـناخت عـدم اجـراي     e)(2(1 .3 .7طبق ماده(
اساسي آن است كه اگر به قرارداد پايان داده شود، مسؤول عـدم اجـرا در نتيجـه آمـاده     
كردن مقدمات يا اجراي تعهد، متحمل زيان نامتناسـبي شـود. مـاده مزبـور بـه وضـعي       
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كـرده، ولـي بـر اسـاس قـرارداد،      پرداخته كه يك طرف قرارداد از اجراي تعهد كوتاهي 
مقدمات اجرا را تدارك ديده يا آماده اجراي تعهـد شـده اسـت. حـال اگـر كوتـاهي از       

شـود. پـس از فـراهم     اجراي تعهد، اساسي شمرده شود، او متحمل زيان نامتناسـب مـي  
شود و بيشتر در مواقعي كه  كردن مقدمات اجرا، كوتاهي پيشين كمتر اساسي شمرده مي

توان  م اجرا، تداركي براي اجراي تعهدش فراهم نكرده باشد عدم اجرا را ميمسؤول عد
 60اساسي شمرد.

شكن بـه دليـل تهيـه مقـدمات اجـرا       اين رويه كه در صورت ابطال قرارداد، پيمان
متحمل زيان نامتناسبي شود و امكان پايان دادن به قرارداد از بين برود در معاهـده ويـن   

دي در موارد مشمول مقررات معاهده مزبـور كـاربرد نـدارد؛    شود و چنين رون ديده نمي
شكن به هنگام تعيين نقـض اساسـي    همان معاهده، توجه به زيان پيمان 25زيرا در ماده 

شـكن بـر    قرارداد لحاظ نشده است. عالوه اين كـه تـرجيح جلـوگيري از زيـان پيمـان     
اد مهمتر از زيان طرف ديده از نقض وجهي ندارد و معلوم نيست زيان ناقض قرارد زيان

شد با اين ايراد مواجه بود  ديگر باشد. همچنين اگر اين رويه در معاهده وين پذيرفته مي
آمـد و او در صـورت صـالحديد      شـكن در مـي   كه تعيين نقض اساسي به اختيار پيمـان 

 )158توانست با انجام تمهيداتي نقض را از اساسي بودن خارج سازد. (همان:  مي
اصول يونيدقوا در معاهـده ويـن     e)(2(1 .3 .7رويه مندرج در ماده (بر فرض كه 

كند و در اساسي شـناخته شـدن نقـض     پذيرفته شود، موارد ابطال قرارداد را محدود مي
قرارداد تأثيري ندارد. به عبارت ديگر با فراهم نمودن مقـدمات اجـراي تعهـد از ابطـال     

با اساسي نبـودن نقـض قـرارداد نـدارد.      شود و اين مسئله مالزمه قرارداد جلوگيري مي
 )158(همان:

اصول اروپايي  8:103اصول يونيدقوا در ماده   e)(2(1 .3 .7رويه مندرج در ماده (
ديـده را   شود. شايد دليل آن باشد كه استفاده از چنين عاملي، بـار اثبـاتي زيـان    ديده نمي
شكن،  مات اجرا از سوي پيمانرغم تدارك مقد كند؛ زيرا بايد ثابت كند علي تر مي سنگين

 )267اساساً از نتايج مورد انتظارش محروم شده است. (همان:
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 گيري . نتيجه7
المللي كاال، حق ابطـال قـرارداد بـه منظـور حمايـت از       هرچند در معاهده بيع بين

هاي جبراني  بيني شده، ولي چنين حقي بايد هنگامي به كار رود كه از راه ديده پيش زيان
ديده حمايـت كـرد. پـس پايـان دادن بـه قـرارداد، آخـرين راه حـل          توان از زيانديگر ن

تواند بـه قـرارداد پايـان     ديده هنگامي مي پيشنهادي است. به موجب معاهده مزبور، زيان
شـكني هنگـامي اساسـي اسـت كـه طـرف        دهد كه نقض قرارداد اساسي باشد و پيمـان 
از دست دهد و ديگـر بـه مقصـود خـود از     قرارداد، سود خود را در پايبندي به قرارداد 

 تشكيل قرارداد نرسد. 
با مالحظه مفهوم نقض اساسي و برطبق چهارچوب كلـي معاهـده ويـن و تفسـير     

اي بـه منظـور    شـود. چنـين رويـه    شكني به ندرت اساسي شناخته مي مقررات آن، پيمان
شـود   ر تـالش مـي  باشد. لـذا بيشـت   جلوگيري از استفاده مفرط از حربه ابطال قرارداد مي

هاي ديگري ماننـد   ديده اجازه داده شود از راه قابليت اجرايي قرارداد حفظ شده، به زيان
درخواست تعمير كاال، پرداخت غرامت يا كاستن از ثمن قراردادي، زيان خود را جبران 

 )247:1384كند. (صفايي، 
ايج عدم اجرا براي تشخيص نقض اساسي قرارداد بايد تمام عوامل، مانند اهميت نت

يا محروميت اساسي از انتظارات قراردادي، نوع تعهدات نقض شده يا قيود قراردادي كه 
هـا   شوند را در نظر داشت. همچنين توجـه بـه رويـه دادگـاه     از اركان قرارداد شمرده مي

 گشا باشد. راه تواند بسيار مي
ايان دهد و آن در تواند به آن پ گاهي به رغم نبود عوامل يادشده، طرف قرارداد مي

بينـي   تر براي امكان ابطال قرارداد پـيش  صورتي است كه دو طرف معامله شرايطي سهل
توانند با درج شروطي، بر پايـداري قـرارداد افـزوده و از ابطـال      اند. البته ايشان مي كرده

 معاهده وين است. 6قرارداد جلوگيري كنند. اين اختيار، مستند به ماده 
تفاسيري كه از مقررات معاهده وين به عمل آمده و باوجود رويه رغم شرح و  علي

هرچند مبـاحثي   61قضايي، هنوز مفاهيمي وجود دارند كه نيازمند تأمل و تعمق بيشترند.
اند ولي بايد به ايـن نكتـه    مانند مفهوم نقض اساسي و عوامل مؤثر در احراز آن گسترده
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مجال زيادي براي فكر كردن نداشـته   ها هم توجه شود كه برخالف فيلسوفان، حقوقدان
 و در مواجه با مشكالت عملي بايد راه حل ارائه كنند. 

 25درنـگ بـه مـاده     بـي  نبايد بـا بـدگماني،   به محض تخلف از تعهدات قراردادي
معاهده وين جهت ابطال قرارداد اسـتناد كـرد. حتـي ممكـن اسـت دو طـرف قـرارداد،        
مقررات معاهده وين را مناسب حال خود ندانند و حكومت آن را بر روابط خود اسـتثنا  

توانند با عباراتي متفـاوت از تعـاريف    نمايند يا در مواردي شرط خالف كنند. ايشان مي
 شكني را در قرارداد تعريف نمايند. يط اساسي بودن پيمانمعاهده، شرا

ذكر چنين مالحظاتي از آن جهت است كه تعريف نقض اساسي قرارداد بطور كلي 
توان تمام شرايط مؤثر در تشخيص آن را به روشني برشمرد و با اين  تعريف شده و نمي

ا رويه يكسان در مـورد  ها در اين زمينه راهگشا است، ولي يك انديشه ي كه رويه دادگاه
رسد با وجود شرط صـريح در قـرارداد بهتـر     نقض اساسي وجود ندارد. پس به نظر مي

تواند بـه بالتكليفـي در    توان نقض اساسي را احراز كرد. در صورت فقدان آن كه مي مي
معاهـده   63و  47تعريف نقض اساسي كمك كند با دادن مهلت اضافي مقـرر در مـواد   

رداد را باطل كرد. طبق اين دو مـاده، در صـورت عـدم ايفـاي تعهـد از      توان قرا وين مي
تواند با دادن اخطار، مهلت  جانب هريك از دو طرف، اعم از بايع يا مشتري، ديگري مي

اضافي جهت انجام تعهد به شخص متخلف بدهد. اگر در اين مهلت معقـول، تعهـدات   
از سوي متعهـد مبنـي بـر عـدم      ايفا نشود يا پيش از سپري شدن مهلت مزبور، اخطاري

يابد بنا به مورد با اسـتناد بـه    وفاي به عهد در آن مهلت وصول شود، متعهدله اختيار مي
معاهده مزبور و بدون اثبات وقوع نقض اساسي، نسبت به ابطال قرارداد   64يا  49ماده 

روپايي نيز اصول ا 8:106اصول يونيدقوا و ماده  7. 1. 5اقدام كند. چنين وضعي در ماده 
 بيني شده است. پيش

 
 هانوشتپي

 
١. The System of Remedies.  
٢.  Fundamental Breach (En)/Contravention Essentielle (Fr). 
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نقض اساسي قراردادها در مقررات  مختلف عبارتند تعابير به كار رفته در خصوص ضمانت اجراي   .3

 Rejection ,Avoidance ,Revocation of acceptance ,Termination از:

,Cancellation. 
۴. Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG). 
۵  . UNIDROIT Principle of Intenational Commercial Contracts 2004. 
۶. The Principles of European Contract Law 1999 (PECL). 
٧.  Fundamental Non-Performance. 

 شود. از اين به بعد معاهده وين ناميده مي  .8
 شود. از اين به بعد اصول اروپايي ناميده مي  .9

 شود. از اين به بعد اصول يونيدقوا ناميده مي .10
. تحويل كاالي جايگزين در ماده 73)2و a )1(49) ،2(51 ،a )1(64) ،1(72) ،1 (73 )ابطال در مواد  .11
 معاهده وين آمده است. 70و انتقال ضمان در ماده  46)2(

داراي اثر قهقرايي است، استفاده از واژه فسخ مناسب  ،چون بهم زدن قرارداد به دليل نقض اساسي .12
 نيست.

١٣. Detriment. 
١۴. Substantial deprivation. 
١۵.  Foreseeability. 
١۶. Substantial detriment. 
١٧. Contractual expection.  
١٨. International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). 
 
١٩. Official comments on UNIDROIT principles Art. 7.3.1. available 
at:<http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13637&x=1>. 

المللي، ترجمه و تحقيق بهروز  براي ديدن متن فارسي مراجعه كنيد به: اصول قراردادهاي تجاري بين
 .257، ص 1379اخالقي و فرهاد امام، موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، 

 است. طرح قابل به همين ترتيب با اصول يونيدقوا معاهده وين اي فيمابين مقايسهچنين  . 20
٢١. El-saghir.                               
٢٢. Actual loss. 
٢٣. Liu. 
٢۴. Cnvention Relating  to  a  Uniform Law  on The  International  Sale of  
Goods 1964 (ULIS). 
٢۵. Jafarzadeh. 

 .resultو  harmو  injury: مانند كلماتي . 26
٢٧ . monetory harm. 
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٢٨ . Bianca. 

 .lossيا  damageكلماتي مانند:  . 29
٣٠. Enderlein. 
٣١. Judgment  by  Oberlandesgericht  [Appellate Court]   Frankfurt,  
Germany, 17 September 1991; No. 5 U 164/90. English translation from 12 
Journal of Law  and Commerce 261-270 (1993); available at: 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910917g1.html>. 
٣٢. Judgment  by  Zivilgericht  [Civil Court]  Basel-Stadt,  Switzerland,  1 
March 2002;  No.  P 1997/482.  English  translation  by  Mark  Beamish;  
available  at: 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020301s1.html>. 
٣٣. Judgment  by  Landgericht  [District  Court]  Saarbrücken,  Germany,  2 
July 2002; No. 8 O 49/02. English translation by Julian Waiblinger,  
translation  edited by CamillaBaasch Andersen; available at: 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020702g1.html>. 
٣۴. Lorenz. 
٣۵. Under the contract. 
٣۶. Comment D on PECL Art. 9:301. n. 59; available at: 
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp49.html>. 

بيني به هنگام تعيين ميزان خسارت به عامل تصريح شده  وين نيز قابليت پيش معاهده 74در ماده  . 37
نده در زمان كن تواند از مقدار زياني كه نقض شكني نمي مطابق با اين ماده، خسارات ناشي از پيمان است.

بايد واقف  بستن قرارداد و به مدد واقعيات و موضوعاتي كه در همان موقع بدانها واقف بوده يا مي
 كرد، تجاوز كند. بيني مي بايد پيش بيني كرده يا مي الحصول نقض قرارداد پيش بود، به عنوان اثر ممكن مي

٣٨. The principle of contract autonomy. 
٣٩. Graffi. 
۴٠. Koch. 

قانون مدني  202مشابه چنين بحثي در كاربرد معيار شخصي و نوعي با اختالف موضوع در ماده  . 41
 مطرح است.

۴٢. Flechtner. 
۴٣. Honnold. 
۴۴. Secretariat Commentary on 1978 Draft Art. 23 [draft counterpart of CISG 
Art. 25]: Comment 5; available 
at:<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-25.html>. 
۴۵. Schlechtriem. 
۴۶. Ziegel. 
۴٧  .  Art. 8:103: fundamental non-performance. 
۴٨  .  Art. 8:103: fundamental non-performance. 
۴٩  .  Comment B on PECL Art. 8:301. Supra, n. 36. 
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 .محروميت اساسي از انتظارات قراردادييا همان  . 54
 يا هنگام بستن قرارداد. . 55

۵۶. Judgment by Bundesgericht  [Supreme Court],  Switzerland,  15  

September 2000; No. 4C.105/2000. English translation by Alban Renaud, 
translation edited by Claude Witz and Julia Eisengraber;  available at: 
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